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ТДУ 37тољик+008+398тољик+75+8тољик2 
Рањимї Д. 

 
ИФОДАИ НОМИ РАНГЊО ДАР 

 ГУФТОРИ ҲУНАРМАНДОН 
 
Ин маќола ба суннати номгузории рангњо дар фарњанги тољикон, 

махсусан, дар гуфтори њунармандон, бахшида шудааст. Дар лањљаю 
шевањои забони тољикї баъзе рангњо ва тобишњои онњо ба таври гуногун 
ва пурмуњтаво инъикос шудаанд, ки омўзишашон њам ањаммияти 
назариявї ва њам амалї дорад. 

Мардум номи рангњоро вобаста ба маводу масолењи 
рангтайёркунї, нисбат ба ранги ягон ашё, ки дар муњити иљтимої ва 
табиати атрофашон мебинанд, номгузорї мекунанд. Чунончи ранги гули 
каду, зарди шамъї, зангор, сурхи лолагї ва ѓайра. Тарзи дигари ифодаи 
тобишњои ин ё он ранг тавассути сифатњои банур, бенур, паст, баланд, 
серранг, беранг, камранг, равшан, торик ва амсоли инњо дар шакли ибора 
сохта мешаванд, ки дараљаву категорияњои ранги матлубро нишон 
медињанд. Масалан, сурхи баланд, сурхи паст, сабзи банур, сабзи 
серранг, кабуди торик. 

Тибќи маълумоти сарчашмањо, тољикон рангњоро ба сайёрањо, 
мизољњои сарду гарм, бахосияту бехосият низ људо кардаанд. Масалан, 
зард – ранги офтоб, мизољаш гарм, дорои хосияти нек шумурда 
шудааст. Ниёгони мо њар як рангро инчунин ба иду љашн, маросимњои 
азодорї, њатто вохўрињои муњим хос медонистанд. Аз он љумла, ранги 
бањору Наврўз – сабз, Мењргон – сурху арѓувонї ва норанљї будааст; дар 
тўю маъракањои шодї мардум либосњои ранга, махсусан, сурхи гулдор ба 
бар мекарданд. Ранги либос ва рамзи маросимњои азодорї рангњои 
хокистарї, кабуд ва ќисман сиёњ ба шумор мерафт.  

Мо бояд барои ифодаи тобишњои рангњо ба луѓатњо, лањљаву 
шевањои гуногуни забони тољикї ва фарњанги мардум бештар мурољиат 
кунем ва номњои мувофиќро интихоб намоем, зеро лањљањо ганљинаи 
пурѓановати мазмуну маънињои асил мебошанд. 

Калидвожањо: ранг, фарњанг, забон, лањљањо, ном, тобиши рангњо, 
њунар, њунарманд. 
 

Рангњо њамчун мањлули табиї ва сунъї аз мањсулоти зарурии 
касбу њунарњои суннатии тољикон ба шумор мераванд. Рангњоро дар 
њунарњои абрбандї, гулбандї, ќолинбофї, гилембофї, гулдўзї, 
чармгарї, кулолї, наќќошї, кундалнигорї, чўбкорї, меъморї ва 
дањњо њунари дигар дар ороиши масолењи хом ва мањсулоти тайёр ба 
таври васеъ истифода мебаранд.  

Ранг чист? Ранг як мафњуми физикист. Он хосияти сифатии 
афканиши электромагнитии диапазони оптикї буда, аз ќобилияти 
эњсоси биноии организм ва якчанд омилњои физиологї, физикї ва 
равонї вобаста мебошад. Дарки рангњо ба ќобилиятњои инфиродии 
њар як инсон, инчунин ба таркиби спектрї, андозањои рангї, равшанї 
ва низ љисмњои бенур марбут аст.  

Бо суханони одї, ранг – эњсосест, ки инсон њангоми ба чашмаш 
афтидани нурњо њосил мекунад. Љараёни афтиши нурњо ва таркиби 
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спектрї ба одамони гуногун эњсосоти мухталифро ба вуљуд меорад ва 
њар як шахс хусусиятњои рангњоро ба таври худ мебинад.  

Муњаќќиќон (масалан, Йоњаннес Иттен)  зимни пажўњишњояшон 
дар бораи хосиятњои физикии рангњо ќайд кардаанд, ки рангњои асили 
табиї 3 навъ (зард, сурх, кабуд) мебошанд ва тобишу рангњои дигар аз 
омехтагии онњо ба вуљуд меоянд. Баъзе олимон рангњои асосиро 4 ва 6 
намуд шумурдаанд, аммо њадафи мо аз таълифи ин маќола тањќиќи 
физикии рангњо набуда, танњо номи онњо дар суннати номгузории 
рангњо дар лањљаву гўйишњо ва забони адабии тољикї мебошад. 

Дар таърихи забону адабиёт, санъату њунар, фалсафа, асотиру 
боварњо ва эътиќодоти динии тољикон ва дар маљмўъ кулли 
форсизабонон ба рангњои асосию дараљаву тобишњои онњо ањаммияти 
махсус зоњир мекарданд. Тибќи пажўњишњои адабиётшиноси тољик 
Варќа Охониёзов, дар таркиби расму ойинњо, љашнњо, адабиёти 
тасаввуфї њар як ранг мавќеи корбурди худро дошта, бори маъної ва 
эътиќодиро мекашидааст. Ба рўњу љисми инсон пайвастагї доштани 
дарк ва рамзи рангњо сабабгори пайдоиши вазоиф ва махсусияти онњо 
дар олами зоњир ва ботини одамон гардидааст [9, с. 226].  

Дар фарњанги суннатии тољикон рангњоро ба сайёрањо, навъњои 
сарду гарм, бахосияту бехосият ва рамзњо марбут шуморидаанд. 
Масалан, зард – ранги офтоб, мизољаш гарм, дорои хосияти нек буд. 
Ниёгони мо њар як рангро инчунин ба иду љашн, маросимњои азодорї, 
њатто вохўрињои муњим хос медонистанд. Аз он љумла, ранги бањору 
Наврўз – сабз, Мењргон – сурху арѓувонї ва норанљї будааст; дар тўю 
маъракањои шодї мардум либосњои ранга, махсусан, сурхи гулдор ба 
бар мекарданд. Ранги либос ва рамзи маросимњои азодорї рангњои 
хокистарї, кабуд ва ќисман сиёњ ба шумор мерафт.  

Дар асарњои адабї, таърихї, фарњангї ва луѓатнигории асрњои 
миёна доир ба ифодаи рангњо ва тобишњо калимаву ибороти зиёде 
зикр шудаанд. Чунончи дар “Ѓиёс-ул-луѓот”-и Муњаммад Ѓиёсуддин 
рангњои абраш – ба маънии ранги сурху сафеди ба њам омехта,  абяз – 
сафедранг, ашњаб – сиёњранг, ашќар – сурхе, ки рангаш зардї ва сиёњї 
занад, зайтунї – сурхи ба зардї моил, шуќрат – зарди моил ба сурхї 
ва ё рангест миёни сурхиву зардї, шањоб – ранги сурхи маъруф ва 
ѓайра шарњ ёфтаанд [2, с. 32, 62, 63, 403, 467, 476]. 

Мардумшиноси рус О. А. Сухарева дар асараш «Сўзанї – 
гулдўзии ороишии осиёимиёнагї» ба моњияти рангњо низ таваљљуњ 
намудааст. Ў сўзанињои тољикони Самарќанду Бухоро, Тошканду 
Фарѓона, Хуљанд ва Нураторо баррасї намуда, номи як ќатор 
рангњоро закр мекунад, ки њамаашон номњои тољикиянд. Чунончи 
гулоб, гунапш (бунафш), долчинї (дорчинї, љигарии моил ба ќањваї), 
зайнабї (сабзи паст), зангор (сабзи равшан), зангори пистакї (сабз), 
малле, мала (ќањвагии ба зард моил), нелобї (кабуд), нофармон 
(бунафш), пистакї, пистокї (ранги нос, сабзи торик), пушти гули 
баланд, пушти гули паст (арѓувонї, марминљонї), пушти пиёзї 
(норанљї), сурхи њиногї (сурхи равшан), чирки дандон (ќаймоќии тира), 
шамъї (норанљии ба сурх моил) ва ѓайра [11, с. 116-117]. 

Њунари тањияи рангњо, ки дар гузашта рангрезї ва саббоғї 
меномиданд, хеле рушд ёфта буд. Санъати рангрезї њам дар шањрњои 
калону хурд ва њам дар дењањо маъмул буд. Косибон ва устоњои 
рангрез тибќи дастуру усулњои суннатї аз гулу барг, мева, пўстлохи 
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мева, сабзавот, тухм, поя, решаи растанињо ва дарахтон, аз маъданњои 
табиї ва баъзе маводи дигар ранг тайёр мекарданд.  

Чунончи то инќилоби ибтидои садаи ХХ дар Њисор рангрезњо аз 
нил, гиёњи рўян (марена) испаноќ, решаи анор ранг тайёр мекардаанд. 
Ранги садбаргї, намуди љигарии баланд аст, ки он аз гиёњи рўян њосил 
карда мешуд. Решаи ин гиёњро дар бозорњо мефурўхтанд. Оњанпораи 
зангзадаро дар оби биринљ шуста, каме равѓани заѓир њамроњ карда, 
чанд муддат дар гармии офтоб гузошта, чанд донаи гиёњи татумро 
њамроњ карда, ранги сиёњ њосил мекарданд. Боз аз пўстлохи анор, 
њамчунин ранги сиёњ тайёр менамуданд. Барои њосил кардани ранги 
кабуди баланд, кабуди сиёњтоб нил истифода мешуд. Нилро бештар 
туркманњо аз соњили Амударё меоварданд. Баъд аз рангубор кардан аз 
ин риштањо барои дўхтани гулдўзињо истифода мебурданд [7, с. 8]. 

Дар солњои охир ходимони илмии Пажўњишгоњи илмї-
тадќиќотии фарњанг ва иттилоот тибќи мавзўъњои илмї мунтазам ба 
экспедитсияњои илмї баромада, дар ин сафарњо мероси фарҳанги 
ғайримоддии халќи тољикро мавриди омўзиш ва баррасї ќарор 
додаанд. Аз он љумла, ба мо низ муяссар гашт, ки дар 3-4 соли охир ба 
якчанд шањру навоњии кишвар рафта, нозукињои баъзе касбу 
њунарњоро аз наздик омўзем ва бо њунармандон мусоњибањои 
мардумшиносї анљом дињем. Дар љараёни сафарњои корї дар ќатори 
масъалањои дигар таваљљуњи моро тарзи баёни забонии рангњо аз 
љониби њунармандон ба худ љалб мекард.  

Ифодаи номи рангњои гуногун, албатта, сад дар сад ихтирои 
њунармандон набуда, балки эљоду хулосаи мардуми ин ё он минтаќа 
мебошанд. Мардум номи рангњоро вобаста ба маводу масолењи 
рангтаёркунї, чунончи, нил – нилї, испарак – испаракї, лољувард – 
лољувардї; нисбат ба ранги ягон ашё, масалан, љигар – љигарї, гули 
каду – гуликадугї, гулоб – гулобї ва ѓайра, ки дар муњити иљтимої ва 
табиати атрофашон мебинанд, номгузорї мекунанд.  

Дар поён, нахуст аз тањлили номи рангњои асосї шурўъ карда, 
баъдан рангњои фаръї ё тобиширо дар баёни мардум баррасї 
менамоем.  

Ранги сафеду сиёњ дар њамаи лањљањо ва манотиќи кишвар, бо 
таѓйироти андаки лањљавї ба њам монанд талаффуз мешаванд. 
Чунончи сфед, сафид, сияњ, сия, сиё. Аз решаи асосии номи ин рангњо 
бо иловаи пасванди “-ча” номи тобишњои рангњои мазкур сохта 
шудаанд: сиёњча, сафедча, инчунин бо ин гуна калимасозї сифатњои 
сурхча, зардча, кабудча низ ифода ёфтаанд. Инчунин тавассути 
пасванди сифатсози “-тоб”  номњои сурхтоб, сияњтоб ва ѓайра сохта 
мешаванд. 

Тарзи дигари ифодаи тобишњои ин ё он ранг тавассути сифатњои 
банур, паст, баланд, серранг, беранг, камранг, равшан, торик ва 
амсоли инњо дар шакли ибора сохта мешаванд, ки дараљаву 
категорияњои ранги матлубро нишон медињанд, масалан, сурхи 
баланд, сурхи паст, сабзи банур, сабзи серранг, кабуди торик. 

Ранги сурх ранги аслї буда, онро дар муќоиса бо тобишњои дигар 
сурхи равшан (Ашт, Исфара), сурхи лолагї (Њисор, Норак, Левакант), 
сурхи сафедхеста (Панљ), сурхи гулнорї (Тољикобод) меноманд. 
«Гулнор – рангест, ки ба гули анор монандї дорад» – навиштааст 
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устод С. Айнї дар «Луѓати нимтафсилии забонии адабии тољик» [1, с. 
78]. 

Дар ноњияи Деваштич онро ба ташбењ “ранги хуни бинї” ном 
гузоштаанд. Ин ном њарчанд омиёна бошад њам, мантиќан дуруст аст ва 
дар он назари мардум таљассум ёфтааст. 

 Дар шањри Исфара бонувони њунарманд ранги сурхи баландро 
дар шакли ќароќизил ном бурданд, ўзбекї буда, маънояш сурхи 
сиёњнамо мебошад. Њамин рангро баъзе њунармандони ш. Норак 
ќирмизӣ меноманд, ки он њам аз забонњои туркї аст. 

Ранги сабз низ дараљаву тобишњои зиёд дорад ва онро низ дар 
гуфтори њунармандон бо ифодањои аљибу љолиб ба ќайд гирифтем. 
Масалан, барои ифодаи ранги сабзи баланд калимаву иборањои сабзи 
серранг (Восеъ, Тољикобод), сабзи алафї (Њисор), зангор, носранг 
(Исфара), сабзи сияњдуќ (Панљ), сабзи сиёњча (Ќубодиён) истифода 
мешаванд. Сабзи пастро сабзи баргї (Норак), сабзи беранг (Восеъ, 
Тољикобод, Левакант, Деваштич), сабзи камранг (Панљ) ва савзи лимонї 
(Восеъ, Левакант, Њисор) бирешими сабз (н. Носири Хусрав) меноманд.   

Дар шањри Хуљанд баъзе њунармандон тобиши ранги сабзи моил 
ба кабудро зангор ном гузоштаанд, ки ба ранги занг овардани мис 
марбут мебошад. Дар ноњияи Шањритўс ранги зарди тираро пистоќї 
ном мебаранд, ки он ба пўстлохи сахти писта монанд мебошад. Ба 
андешаи мо шакли дурусти ин калима бояд «пистагї» бошад, ки баъдан 
тањриф шудааст. 

Ба ин монанд ранги кабуду зард низ дараљањои тобиш дошта, бо 
ёрии сифатњои паст, баланд, серранг, беранг, камранг ифодаи забонї 
ёфтаанд. Чунончи  зарди банур ва бенур (Ашт), зарди беранг ва серранг 
(Панљ) кабуди торик (Ќубодиён) ва ѓайра.  

Бонувони гулдўзи дењаи Тољирони ш. Левакант ранги зардро бо 
ибораи зарди доруи тавї (табиб) меноманд, ки хеле љолиб аст.  Инчунин  
дар баъзе лањљањо ранги зарди равшанро – испаракӣ (Норак, Левакант) 
меноманд, ки он номи растании “испараг” гирифта шудааст. Бинобар 
шарњи «Фарњанги забони тољикї» он «як навъ гиёњи ёбоист, ки аз он 
ранги зард тайёр мекунанд» [12, с. 495]. Маълум мешавад, ки дар 
гузашта мардуми Хатлон аз гиёњи испараг ранги зард њосил мекардаанд 
ва ин номвожа далели роиљ будани ин анъана мебошад.  

Дар Тољикобод занњои дењаи Сари Пули љ.д. Нушор зарди 
баландро – зарди офтобї,  зарди одиро – зарди гичак ва зарди пастро 
зарди шамъї номгузорї кардаанд, ки аз завќу биниши даќиќи онњо 
шањодат медињад. Њамчунин дар Шањритўс ранги зарди банурро заррин 
меноманд. Ранги зарди паст инчунин дар гуфтори мардуми ноњияи 
Панљ бо номи зарди љањвар [љавњар] ва зарди сафедхеста ба ќайд 
гирифта шудааст. 

Кабуди паст ё равшанро дар бисёр минтаќањои љумњурї кабуди 
осмонї меноманд, ки ташбењи маъмулї аст, аммо дар шањри Исфара 
онро њаворанг ва фирўза мегўянд, тасвири хеле зебову шоирона 
мебошад. Дар Шањритўс мардум ин рангро кабути нилобї ном 
нињодаанд. Барои кабуди баланд мардуми Исфара истилоњи “тутакї”-
ро ба кор мебаранд, маънои аслияш ошкор нашуд. Ранги кабуди 
баландро баъзе бонувони дар ноњияи Панљ ранги чирнил ва сиёњдуќ 
меноманд. 
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Ранги норанљї аз рангњои маъруфу серистеъмол аст ва возењан 
номи он аз калимаи “норанг” – як навъ меваи ситрусии оташранг 
гирифта шудааст. Њатто дар забонњои њиндуаврупої низ аз њамин 
калимаи њиндии норанг гирифта, дар забони англисї – orange ва дар 
русї – оранжевый  ном мебаранд. Азбаски дар рўзгори тољикон меваи 
норанг дастрас набуд ва мардум онро намедонистанд, ба гунаи худ 
номгузорї кардаанд.  

Ранги норанљиро дар якчанд шањру ноњияњои кишвар зарди сурхча 
(Норак, Восеъ, Левакант, Ќубодиён, Ѓарм, Тољикобод) ё зарди 
сурхчатоб (Деваштич) меноманд, ки табиатан он дар спектри рангњо 
њамин тавр дар байни рангњои сурху зард љойгир шудааст. Сокинони 
дењаи Мењрободи ш. Левакант ин рангро андаке дигар – сурхи беранг 
номидаанд, ки низ њамон мафњумро ифода мекунад.  

Барои ифодаи норанљї дар ноњияњои Ашт, Шањритўс ва ш. 
Исфара ибораи зарди гули каду, дар дењаи Тољирони Левакант – 
мандаринї, дар н. Панљ – зарди шамъї ба кор меравад. Возењан манзур 
аз зарди шамъї ранги шуълаи оташи шамъ аст, ки ранги норанљї дорад. 
Номи мандаринї гузоштан ба ранги норанљї, албатта, ноогоњона аз 
калимањои англисии orange ва ё русии – оранжевый сохта шудааст ва 
њунармандони ин дењаи кўњистон ранги мазкурро ба пўсти меваи 
мандарин шабоњат дода, номи онро сохтаанд. Лозим ба ќайд аст, ки 
њунармандони шањрњои калон ва ќисман ноњияњо барои ифодаи ранги 
норанљї калимаи русиро дар шакли аранжевий истифода мебаранд. 

Ранги љигарї дар забони адабї бо њамин ном ќабул шудааст ва 
дар бисёр минтаќањои кишвар айнан њамин тавр ё бо андаке дигаргунї 
– љигарранг (Ашт), сурхи љигарї (Ќубодиён, Лахш) номгузорї шудааст. 
Дар навоњии љануби кишвар ин рангро – сурхи сияњдуќ (Восеъ, Кўлоб, 
Панљ), сиёњдиќ (Левакант), сурхи сияњлош (Панљ) ва сиёњхеста ё сурхи 
сиёњхеста (Ќубодиён, Тољикобод) меноманд. Њамаи ин ифодањо ишора 
ба ранги сурхи ба сиёњ моил мебошанд, ки аз назари мардуми 
њунарманд дур намондааст.  

Ранги гулобї низ хеле маъмул буда, дар гўйишњои забони тољикї 
онро дар шаклњои гулобак (Норак, Ѓарм, Тољикобод, Лахш), гилобї 
(Тољикобод), гулоб (Панљакент), пуштиранг (Ашт), шолпуштї (Исфара), 
ширчойї (Левакант, Њисор), сурхи ширчойиранг (Деваштич) ва ѓайра ном 
мебаранд. Баъзе њунармандон дараљањои онро низ муайян кардаанд. 
Чунончи дар ноњияи Ашт мардум ранги гулобии баланд, яъне 
арѓувониро  – пуштии банур ва гулобии равшанро пуштии бенур ном 
гузоштаанд. Дар Њисор онро пуштигулї мегўянд. Њунарманд Сайёњат 
Ташбекова (д. Љиргатол, н. Лахш, с.т. 1982,) њангомаи мусоњиба ишора 
намуд, ки гулобак, яъне гулобї се дараља дорад: баланд, паст ва равшан.  

Ранги љигариро мардум ба ранги узви муњимми бадан – љигар 
ташбењ доданд ва он дар гуфторњо ба гунаи љигарранг (Исфара, Ашт, 
Њисор), сурхи љигарї (Ѓарм, Тољикобод), сурхи сиёҳдиқ, сияњдуќ (Норак, 
Восеъ, Панљ), сиёњхеста (Ќубодиён) ифода ёфтааст. 

Ба ин наздик ранги бунафш дар соњањои њунармандї ва, умуман 
дар рўзгори мардум мавќеъ дорад, ки онро низ бо калимањои гуногун 
ифода мекунанд. Онро дар якчанд навоњии вилояти Суѓд – сапсар (Ашт, 
Исфара, Деваштич) меноманд, ки рољеъ ба этимологияи ин ном њанўз 
ягон андеша ба миён наомадааст. Дар водињои Њисору Рашт ва ќисман 
вилоятњои Суѓду Хатлон барои ифодаи ин ранг вожаи нофармон 
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истифода мешавад. Муаллифи «Ѓиёс-ул-луѓот» этимологияи калимаи 
нофармонро ба номи гуле рабт медињад, ки онро забонбаќафо низ 
мегуфтаанд. «Гули нофармон, чаро ки дар паси гули мазкур чизе ба 
сурати забони гунљишк дида мешавад. Ва ба њамин љињат онро 
нофармон гўянд, чаро ки шахсе, ки фармони султон ќабул накунад, 
барои таъзибаш забони ў аз паси гардан берун мекашанд» [2, с. 388]. 

Дар баъзе навоњи вилояти Хатлон ранги бунафшро бо номи ранги 
чирнил ё чирнилї (Восеъ, Левакант) ном мебаранд, ки возењан аз ранги 
ќалам, ки дар замони Шўравї маъмул буд, гирифта шудааст. Ин рангро 
дар ноњияњои Айнї, Ќубодиён, Панљ лољувардї меноманд, ки яќинан ба 
санги лољвард рабт дорад. Дар “Фарњанги забони тољикї” омадааст, ки 
“лољвард  сангест кабудранг, ки аз он нигини ангуштарин месозанд ва 
соида, хока карда, дар наќќошї ва лавњакорињо ба кор мебаранд ... “[12, 
с. 608].  

Њамчунин дар фарњанги мазкур ранги лољвардї чунин шарњ 
ёфтааст: “лољвардї – осмониранг, кабудранг". Аз ин шарњ бармеояд, ки 
лољвардї аз ранги бунафш дида, ба кабуд моилтар будааст, зеро дар 
адабиёт низ ранги осмонро ба он ташбењ додаанд. Вале чанд 
њунарманди ноњияи Панљ онро кабуди моил ба бунафш мешуморанд, ки 
ба њаќиќат наздиктар аст. 

Ранги ќањваї тобишњои равшану торик дорад ва дараљаи равшани 
онро, ки ба зард моил аст, дар забони адабї малла меноманд. Ин ранг 
дар гўйишњо чунин ифода ёфтааст: малларанг (Исфара), маллагї 
(Норак), малањї (Левакант, н. Рўдакї).  

Ранги ќањваї дар гуфтори мардуми шањру шањракњо бо калимаи 
русї каришниви (аз коречнивый) корбурд мешавад. Дар ноњияњои 
Тољикобод, Сангвор, Панљ онро – бур, дар Деваштич – бурак меноманд.  
Дар љамоати дењоти Нушори ноњияи Тољикобод њангоми мусоњиба бо 
бонувон якчанд дараљаву тобиши ин рангро ба ќайд гирифтем, 
чунончи: бур – ќањваї, бури сафедроѓ – ќањвагии паст, бури сиёњроѓ – 
ќањвагии торик, бури равшан – хокистарранг, бури хокистарї – 
хокистарранг.  

Инро њам ќайд кардан лозим аст, ки ранги ќањвагии торик дар 
баъзе љойњо ба саргини гурба (Ашт, Ѓарм, Њисор) монанд карда 
шудааст. Дар шањри Хуљанд ќањвагии торикро гўламоќ меноманд, ки 
онро њунармандон аз љўшонидани карки (пўсти сабзи) чормаѓз њосил 
мекунанд.  

Чанде аз тобиши рангњоро дар гуфтори мардум мушоњида 
намудем, ки метавонанд, дар оянда аз љониби олимон тањќиќ шаванд. 
Масалан, дар Самарќанду Хуљанд ранги сафеди пастро ранги чирки 
дандон (ба русї – слоновая кость) меноманд. Онро ба забони адабї 
«ранги оњари дандон» номидан мумкин аст.  Дар Исфара ранги сабзи 
равшанро маѓзи писта мегўянд, ки дар Эрон њам ин истилоњ маъруф 
аст. Дар ноњияњои Шањритўс, Носири Хусрав ва Ќубодиён њунармандон 
бо љўшонидани пўстлохи анор ранги сиёњчатоб њосил мекунанд, ки бо 
номи катоб маъруф мебошад.  

Дар навоњии Бадахшон номи рангњо аз љињати баромад ба ду 
гурўњ људо мешаванд: (1) номњое, ки аз забони тољикї-форсї ба 
гўйишњои мардуми ин минтаќа гузаштаанд; (2) номи рангњое, ки худи 
мардум таърихан эљод кардаанд. Ба гурўњи дувум ному сифатњои зиёди 
рангњо дохиланд, зеро худи лањљаву гўйишњои мардуми шањру ноњияњои 
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Бадахшон, вобаста ба мањдудияти коммуникатсия дар гузашта, ба 
таври худ рушд кардаанд ва имрўзњо дар лексикаи онњо тафовутњо 
мушоњида мешавад. Њамин тариќ, дар Шуѓнону Рўшон ранги зардро 
зирд (zīrd), сурхро – рушт (rūšt), дар Роштќалъа – рошт (rāšt) меноманд, 
ки мазмуни номи ин ноњия низ “Ќалъаи сурх” мебошад. Ранги сабзро 
дар Шуѓнон – савз (sāvʒ), дар Рўшон – шарсоб (šarδōb) мегўянд [4, с. 39].  

Бояд ќайд намуд, ки эронињо барои ифодаи тобиши рангњо 
калимаву истилоњоти зиёде сохтаанд ва онњо ба тафовут аз тољикон 
ранги сурхро ќирмизї, кабудро обї, гулобиро суратї (мисли рўйи одам) 
меноманд. 

Њамин тариќ, маълум мешавад, ки дар лањљаву шевањои забони 
тољикї тобишњои рангњои асосї ба 2-3 дараља ё категорияњо таќсим 
мешаванд. Чунончи баланд – паст – равшан; беранг – камранг – 
серранг; банур – бенур, равшан – торик. Барои ифодаи тобишњои 
рангњо мардум калимаву иборањои муносиб пайдо кардаанд, ки асосан 
аз мушоњидањои табиати атроф хулоса шудаанд. Пажўњиши мо маълум 
намуд, ки њунармандон бештар аз рангњои сафед, сиёњ, сурх, норанљї, 
зард, сабз, кабуд, бунафш, љигарї, гулобї, ќањваї ва тобишу дараљањои 
онњо истифода мебурдаанд.  

Дар забони адабии тољикї на њамаи рангњо ва тобишњои онњо 
ифодаи забонии худро доранд, аммо дар лањљаю шевањои забони 
тољикї баъзе тобишњои рангњо инъикос шудаанд. Имрўзњо донистани 
ном ва ифодаи рангњо, пеш аз њама, барои наќќошон, рассомон, 
бофандагону дўзандагон, ќолинбофон, љуроббофон ва, махсусан, барои 
омўзгорон, донишљўёни донишкадаву коллељњо ва мактабњои махсуси 
соњаи санъату њунар зарур мебошад. Бинобар ин мо њам хостем, дар ин 
маќола чанде аз номњои мардумии рангњоро баррасї намоем. Аз байни 
ин номи рангњо метавон баъзеяшонро интихоб намуда, дар корњои 
илмї истифода бурд ва њатто барои ворид кардан ба захираи луѓавии 
забони адабии тољикї ба Кумитаи забон ва истилоњоти назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон  пешнињод намуд. 

Баъзе номи рангњои тољикї, аз он љумла, фирўза, хокї, зумурадї ба 
забонњои русию англисї ва дигар забонњои љањон роњ ёфтаанд. Мо низ 
бояд дар номгузории тобиши рангњои аслї номњои ќадимиро эњё 
намоем.  

Имрўзњо баъзе тарљумонњову рўзноманигорон ва ашхоси дигар 
дар навиштањои худ, барои ифодаи баъзе мафњумњо мустаќилона 
калима месозанд, ки на њамеша онњо ќобили ќабул мебошанд. Бояд њар 
кас аз худ калима насозад, балки ба луѓатњо, лањљаву шевањои гуногуни  
забони тољикї ва фарњанги мардум мурољиат шавад, зеро онњо 
ганљинаи пурѓановати мазмуну маънињои асил мебошанд. 
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Рахими Д. 
 

ВЫРАЖЕНИЕ НАИЕНОВАНИЯ ЦВЕТОВ И ИХ ОТТЕНКОВ  
НА  ЯЗЫКЕ РЕМЕСЛЕННИКОВ 

 
В этой статье обсуждается традиции наименования цветов и 

цветовых оттенков в таджикской культуре. На диалектах таджикского 
языка отражены имена многих цветов и их оттенки, изучение которых 
имеет большое теоретическое и практическое значение. 

Обычно люди, в том числе ремесленники, называли цветы в 
соответствии с их цветовыми отенками, их окружением с природой. 
Например, цвет цветка тыквы – яркий, желтый, оранжевый; желтая 
свеча, красный тюльпан и т. д. Другой формой выражения оттенков 
цвета является использование прилагательных, таких как высокие, 
низкие, красочные, бесцветные, светлые, темные. 

Согласно историческим источникам, в таджикской культуре цве-
та связаны с планетами, они по натуре бывают горячими и холодными, 
с хорошими и плохими чертами. Например, желтый - цвет Солнца, с 
горячей природой и хорошими чертами. Предки таджиков приписы-
вали каждому празднику, праздничным и даже погребальным обрядам 
особые колориты.   

Таким образом, цвет весны и праздника Навруз – зеленый, у 
праздника Мехргон – красный, оранжевый и пурпурный; на свадьбах 
люди одевали яркие одежды, особенно платья с узорами разных цве-
тов. Цветами похоронных ритуалов и одежды являлялись – серый, си-
ний и частично черный. 

В результате проведенного нами исследования стало ясно, что 
таджикские мастера чаще используют белый, черный, красный, оран-
жевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, пурпурный, розовый, 
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коричневый цвета и их категории оттенков в своей повседневной дея-
тельности. 

В заключении автор предлагает, для обозначения категорий 
цветов и  цветовых оттенков необходимо всесторонне изучать 
исторические и лингвистические источники, особенно местные 
диалекты таджикского языка, которые считаются богатым 
сокровищем слов и значений. 

Ключевые слова: цвет, культура, таджикский язык, диалекты, 
название, цветовые оттенки, ремесла, ремесленники. 
 
Rahimi D. 

 
EXPRESSION OF THE COLOR NAMES AND THEIR TINTS 

 IN LANGUAGE OF TAJIK CRAFTSMEN 
 

In this article are discussed the naming tradition of colors and their tints in 
Tajik culture. In Tajik language dialects are reflected names of many colors and 
their tints, the study of which has a great theoretical and practical significance.  

Ordinary people, including folk craftsmen, named the colors according to 
colors’ materials, and their surrounding social settings and the nature. For ex-
ample, color of the pumpkin’s flower – bright, yellow, orange; candle yellow, 
tulip’s red and etc. Other form of color’s tint expression is using adjectives like 
high, low, colorful, colorless, light, and dark.  

According to historical sources, in the Tajik culture the colors are con-
nected to the planets, hot and cold natures, with good and bad characteristics. 
For example, yellow – color of the Sun, with hot nature and good features. An-
cestors of Tajiks ascribed to each festival, holiday and even funeral rituals spe-
cial colors. Thus, the color of spring and Navruz holiday is green. Mehrgan’s is 
red, orange and purple; in the weddings people dress colorful clothes, especially 
decorated with flowers dresses. The color and symbol of funeral rituals and 
dresses are gray, blue and partly black.  

In the result of our accomplished research it was clear that Tajik craftsmen 
more use white, black, red, orange, yellow, green, blue, purple, pink, brown col-
ors and their categories and tints in their everyday activities. 

Author suggests that for naming colors categories and tints we should 
study the historical and linguistic sources, especially local dialects of the Tajik 
language, which is considered as a rich treasure of the words and meanings. 

Keywords: color, traditional culture, Tajik language, dialects, name, col-
ors tints, crafts, craftsmen.  
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УДК Тадж:57+001+008+339+336.66+657.424 
Бердиева Ш.  
 

ТЕОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА И ЕГО КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Автор статьи рассматривает основы появления, развития и 

усовершенствования человеческого капитала в его культурологических 
аспектах, анализирует теорию человеческоко капитала и социальное 
положение общества. Основной целью изучения теории появления 
человеческого капитала заключается в поиске его культурного положения в 
обществе. Культура и экономика взаимосвязаны через людей и общество, а 
объектами их исследования одновремнно является человек. В данной статье 
автор предлагает пути решения некоторых экономических проблем через 
повышение культурной кваллификации.   

На основе собранного материала анализируется и исследуется система 
экономической культуры, рассматривается каким образом экономика и 
культура влияют друг на друга и какими способами они взаимодействуют 
между собой, повышая уровень образованности людей.    

Экономика, в широком её понимании, является частью культуры, как и 
всего того, что создано людьми, их физическим и умственным трудом. 
Иными словами, культура рассматривается в современном обществе как од-
на из базовых регуляторов, определяющих социально-экономическое развитие 
региона. Отмеченные и другие явления свидетельствуют о том, что наряду 
с традиционным экономическим подходом к культуре все большее значение 
приобретает культурологический взгляд на экономические процессы, стано-
вится все более очевидным, что экономический рост и развитие региона не-
отделимы от культуры и культурного развития. 

Статья отражает актуальность рассмотрения культуры — как ре-
сурса, инструмента экономического развития страны, регионов. Роль куль-
турного человека, смысл его жизни — правильно воспринимать инновации, 
эксперименты, выдвигать проекты лучшего будущего.  

Ключевые слова: экономика, культура, образование, культурология, 
инвестиции, капитал, ресурсы, потенциал, общество, труд, человек, 
духовность, развитие, финансирование, фактор, производство, знание, эко-
номическая культура, «человеческий капитал».  

    
Теория человеческого капитала накопила в себе достаточных науч-

ных показателей для четкого определения сущности, содержания, видов, 
способов оценки и регулирования основной активной части капитала лю-
бого предприятия. Человеческий капитал содержит в себе проблематику, 
которая широко используется и обсуждается в научной, прикладной и 
учебной литературе. Человеческий капитал как экономическая категория 
стал одним из общеэкономических стержневых понятий, позволяющих 
описать и объяснить через призму человеческих интересов и действий мно-
гие экономические процессы. В экономической науке с использованием ка-
тегории «человеческий капитал», состав производительных сил и капита-
ла, образование и распределение доходов, экономический рост и нацио-
нальное богатство получают адекватное отображение. 
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  Человеческий капитал в широком определении — это интенсивный 
производительный фактор развития экономики, общества и семьи, вклю-
чающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий 
интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой 
деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное функциони-
рование ЧК как производительного фактора развития.  

В своей книге Бабаджанов Р.М «Формирование человеческого капи-
тала и проблемы его использования в Республике Таджикистан» указыва-
ет, что: «Для того чтобы рассматривать теорию человеческого капитала, 
необходимо для начала выяснить суть некоторых понятий» [3, c.151]. 

Человеческий капитал в экономической науке это способность чело-
века к участию в процессе производства благ, товаров и услуг. Он подраз-
деляется на три части: 

1. Общий человеческий капитал – накопление знаний, умений, навы-
ков, реализующихся на разных рабочих местах, в различных фирмах и ор-
ганизациях; 

2. Специфический человеческий капитал – знания, умения, навыки, 
используемые только на определённом рабочем месте в конкретной орга-
низации и фирмы; 

3. Человеческий интеллектуальный капитал – капитал, воплощённый 
в человеке в виде образования, квалификации, профессиональных знаний 
переподготовки опыта. 

Различают физический капитал, финансовый капитал, природный 
капитал, интеллектуальный капитал и человеческий капитал, а также не-
которые другие виды капитала. Национальное богатство включает физи-
ческий, человеческий, финансовый и природный капиталы. 

Человеческий капитал формируется за счёт инвестиций в повышение 
уровня и качества жизни населения, в интеллектуальную деятельность. В 
том числе — в воспитание, образование, здоровье, знания (науку), пред-
принимательскую способность и климат, в информационное обеспечение 
труда, в формирование эффективной элиты, в безопасность граждан и биз-
неса и экономическую свободу, а также в культуру, искусство и другие со-
ставляющие. Формируется ЧК и за счёт притока из других стран. Или 
убывает за счёт его оттока, что и наблюдается пока в России. 

В состав ЧК входят инвестиции и отдача от них в инструментарий 
интеллектуального и управленческого труда, а также инвестиции в среду 
функционирования ЧК, обеспечивающие его эффективность. 

ЧК является сложным и распределённым интенсивным фактором 
развития. Он, словно кровеносные сосуды в живом организме, пронизыва-
ет всю экономику и общество. И обеспечивает их функционирование и 
развитие. Или, напротив, угнетает при низком его качестве. Поэтому суще-
ствуют объективные методологические трудности с оценкой его отдельной 
экономической эффективности, его отдельной производительности, его 
отдельного вклада в рост ВВП и в повышение качества жизни. ЧК через 
специалистов и ИТ вносит вклад в развитие и рост экономики всюду, во 
всех видах экономической и производственной деятельности. 

ЧК вносит свой вклад в повышение качества и производительности 
труда во всех видах жизнедеятельности и жизнеобеспечения. Во всех видах 
экономической деятельности, управления образованные профессионалы 
определяют производительность и эффективность труда. А знания, каче-
ственный труд, квалификация специалистов играют решающую роль в эф-
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фективности функционирования и работы институтов и организации всех 
форм и видов. 

Основными драйверами развития ЧК являются  конкуренция,  инве-
стиции, инновации. 

Инновация само собой является одним из аспектов экономики и име-
ет творческий характер. Само слово творение вносит себе характер време-
ни и труда. Так и инновация имеет эти две важные элементы. В период 
бурного развития техники технологии в 20 веке вся система социальной 
сферы подверглась толчку. Развитие техники и технологии исторически 
определилось с 50 годами 19 века. В этот период бурно развивались про-
мышленные отрасли и собственные предприятия. Можно сказать, что они 
являются предками сегодняшнего развития технологии и техники. Счита-
ется, что именно в данный период люди усердно стремились создавать и 
творить что то новое, чтобы достичь прибыли, дохода. Умение творить и 
создавать имеет каждый человек. Но так как на это влияют разные факто-
ры, человек в период всей своей жизни не получает то, что нужно для до-
стижения своих целей. При этом это не считается угрозой, а наоборот яв-
ляется проблемой, которую можно решить с помощью знаний и познания 
всего сущего. Для этого необходимо создать новшество в сфере образова-
ния. Потому что именно новшество имеет характер разработки ряда целей, 
которые дадут человеческому потенциалу наработать еще больше успехов 
во всех системах социальной жизни. Выше упоминали, что период бурного 
развития технологии и техники в 20 веке вся система социальной отрасли 
подверглась толчку. Это произошло так, потому что люди начали больше 
работать в этой сфере. Это стало научно – технической революцией. 

По мере возможности появилось два класса: первый – это рабочий 
класс, который даёт результаты в положительном образе. Второй – это 
управление, в который входит владелец и его соучастники, и имеет тоже 
результат, но в двух аспектах. И положительный и отрицательный. Все это 
было в прошлой жизни. На данном этапе инновация повлияла на всё сущее 
и таким образом вся житейская жизнь подверглась ею. Больше всего ей да-
ло осуществиться и реализоваться глобализация и интеграция. По моему 
мнению эти два процесса дали всему миру и отдельным странам шанс 
предложить своё творчество. Творчество и творение полностью стали сво-
бодным и само реализующим фактором человека. Экономика, являясь со-
циальной наукой, имеет тесную связь с инновацией. И инновация в свою 
очередь делает из старого необходимого новое необходимое. Инноваци-
онная экономика даёт экономике больше шанса и пути достижения ряда 
нужных целей. Основоположником инновационной экономики является 
информационная экономика. Информация в экономике имеет общую цель 
доставления человеку условий рекламировать свои способности. 

 В своей книге Бабаджанов Р.М. указывает, что «Следующим шагом 
развития так называемой постиндустриального общества является инфор-
мационная экономика. Она появилась вслед за инновационной экономи-
кой. В рамках инновационной экономики, выросшей на основе научно 
технического прогресса и научно технической революции, называемая 
Третья промышленная революция, развивается благодаря высокой степени 
организации и распространению знаний. Инновационная экономика мо-
жет развиваться только в контексте «экономики, основанной на знаниях», 
носителем которых в настоящее время по прежнему является человек, а не 
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киборг или же компьютер нового поколения, или робот (элементы цифро-
вой экономики)» [4, с. 49]. 

Инновационный сектор экономики, креативная часть элиты, обще-
ства, государства являются источниками накопления высококачественного 
ЧК, который и определяет направление и темпы развития страны, региона, 
МО, организаций. С другой стороны, накопленный и качественный ЧК 
лежит в основе инновационной системы и экономики (ИЭ). 

Процессы развития ЧК и ИЭ составляют единый процесс формиро-
вания и развития инновационного информационного общества и его эко-
номики. 

Чем же отличается человеческий капитал от человеческого потенциа-
ла? Индекс человеческого потенциала страны или региона рассчитывается 
по трём показателям: ВВП (или ВРП), продолжительности жизни и гра-
мотности населения. То есть это более узкое понятие, чем ЧК. Последний, 
поглощает понятие человеческого потенциала как свою укрупнённую со-
ставляющую. 

Чем отличается человеческий капитал от трудовых ресурсов? Трудо-
вые ресурсы — это непосредственно люди, образованные и необразован-
ные, определяющие квалифицированный и неквалифицированный труд. 
Человеческий капитал — понятие гораздо более широкое и включает по-
мимо трудовых ресурсов накопленные инвестиции (с учётом их амортиза-
ции) в образование, науку, здоровье, безопасность, в качество жизни, в ин-
струментарий интеллектуального труда и в среду, обеспечивающую эф-
фективное функционирование ЧК. 

Так как человеческий капитал человеческий потенциал и человече-
ский ресурс являются категорией для обследования. Тогда инвестиции в 
этих категориях являются особенно нужными. 

Инвестиции в развитие гражданского общества и в экономическую 
свободу способствуют повышению креативности и законопослушности 
граждан, формированию оптимистической и конструктивной, и одновре-
менно, рациональной идеологии, формированию гос. институтов, стиму-
лирующих рост качества жизни. Способствуют формированию здорового 
образа жизни. И, в итоге, ведут к росту эффективности труда и экономики. 

Эти инвестиции формируют коллективный гражданский разум, кол-
лективный интеллект, направленный на созидание. В состав ЧК необходи-
мо включать также инвестиции в создание среды, обеспечивающей его эф-
фективное функционирование. В развивающейся стране невозможно по-
всеместно создать конкурентоспособные комфортные условия для специа-
листов высшей квалификации, необходимых для формирования эффектив-
ной инновационной системы и сектора инновационной экономики. По-
этому создаются ОЭЗ, технополисы и технопарки (пример — Китай, Ин-
дия). В них реализуется особый режим проживания, повышенная безопас-
ность, улучшенная инфраструктура, повышенное качество жизни. Созда-
ются комфортные условия для общения учёных и инженеров с целью реа-
лизации синергетических эффектов усиления творческой мощи научных и 
инновационных коллективов. 

Здоровье, образование, человеческое саморазвитие на прямую связа-
ны с человеческим капиталом. Формируя одного человека в полной мере, 
мы создаём человеческий потенциал. То есть инвестиция, которая вложена 
в человеческий капитал напрямую, даёт перспективы для будущего поко-
ления. Это удаётся путём повышения эффективности рабочей силы – чело-
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веческого ресурса. Таким образом, можно создать условие в создании 
нормального развития. 

Таким образом, можно сказать, что тема человеческого капитала как 
ряда, других показателей является основным критерием исследования в 
сфере экономики. Экономика может поднять или же снизить уровень чело-
веческого капитала, но и в то же время человеческий капитал может по-
влиять на повышение эффективности экономики. 

Здесь нужно отметить, что человеческий капитал является главным 
элементом страны, так как именно с помощью способностей, знаний и 
личных качеств индивида он может развивать все сферы жизнедеятельно-
сти страны. Человек, повышая свои навыки, способности, знание и здоро-
вье, повышает не только свои доходы, но и может влиять на рост экономи-
ки страны в целом. Таким образом, можно обобщить, что теория челове-
ческого капитала имеет долгую историю становления и развития. В основе 
каждой интерпретации понятия «человеческий капитал» лежат принципы 
научных исследований и оригинальность интерпретации автора. 

Экономика, в широком её понимании, является частью культуры, как и 
всего того, что создано людьми, их физическим и умственным трудом. Иными 
словами, культура рассматривается в современном обществе как один из базо-
вых регуляторов, определяющих социально-экономическое развитие региона. 

Во-вторых, изменилось управление в сфере культуры; оно стало более 
сложным и специальным видом деятельности. Появились менеджмент и марке-
тинг в сфере культуры, программно-целевой метод управления, стратегический 
менеджмент и социокультурное программирование. 

В-третьих, возросла роль прикладных исследований как необходимого 
компонента для выстраивания стратегии развития отрасли, в том числе в части 
прогнозирования развития услуг в сфере культуры. 

В-четвёртых, изменились принципы финансирования отрасли (бюджети-
рование, ориентированное на результат), создана многоканальная система фи-
нансирования сферы культуры за счёт республиканского, федерального бюд-
жетов, привлечённых средств международных фондов, увеличения собствен-
ных доходов учреждений культуры и спонсорских средств. 

В-пятых, начался процесс формирования новой инфраструктуры отрасли, 
способной обеспечить выполнение целей и задач государственной политики в 
сфере культуры в условиях продолжающихся реформ в экономике и социаль-
ной сфере. 

 
Культура как человеческий интеллектуальный капитал 

В конце 1950-х гг. норвежский экономист О. Аукруст в результате 
проведенных исследований одним из первых сделан вывод, что рост про-
изводства нельзя объяснять одним только количественным увеличением 
капитала и рабочей силы. Надо учитывать третий, человеческий фактор 
производства, который включает в себя улучшение качества рабочей силы, 
качества капитала, условий жизни и труда. Производительную функцию 
нельзя выводить из простой комбинации труда и капитала. Связь между 
капиталом и производством имеет не только технологическую природу. 
Нельзя рассматривать экономический рост вне зависимости от качеств че-
ловека, его квалификации, компетенций, умений, способностей, вне чело-
веческих ресурсов, которые в своей природе являются культурными. Все 
три фактора тесно связаны между собой, они взаимно дополняют и усили-
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вают друг друга. Поэтому инвестиции в образование, науку и культуру 
означают инвестиции в экономику. 

В 1960-е гг. концепция человеческого фактора получила дальнейшее 
развитие в теории человеческого капитала, которую выдвинули американ-
ские экономисты Т. Шульц и Г. Беккер. Человеческий капитал представля-
ет собой воплощенную в человеке способность приносить доход, он вклю-
чает врожденные способности и талант, образование и приобретенную 
квалификацию, а также здоровье и общую культуру. В начале 1990-х годов 
американский ученый Т. Стюарт ввел в научный оборот понятие интел-
лектуального капитала, который является одной из составляющих челове-
ческого капитала и представляет наиболее образованную часть населения, 
выступающую носителем интеллектуального, духовного и культурного 
потенциала общества. Человеческий и интеллектуальный капитал образу-
ют совокупность нематериальных активов. Растущее число ученых и эко-
номистов считает, что в третьем тысячелетии главное богатство предприя-
тий и общества заключается именно в нематериальных активах, которые 
неразрывно связаны с культурой. 

Отмеченные и другие явления свидетельствуют о том, что наряду с 
традиционным экономическим подходом к культуре все большее значение 
приобретает культурологический взгляд на экономические процессы. Ста-
новится все более очевидным, что экономический рост и развитие региона 
неотделимы от культуры и культурного развития. Культура все более ощу-
тимо способствует экономическому росту, хотя ее вклад не всегда поддает-
ся количественному измерению. Культурное измерение в развитии являет-
ся важным фактором. В современном мире вопрос о том, каким предстанет 
будущее человечества, становится одним из наиважнейших. Определение 
инновационных форм и путей развития культуры как ресурса, инструмента 
экономического развития приобретает особое значение на фоне суще-
ственных социокультурных изменений современности. В XXI веке всё 
большее внимание в качестве детерминанты социального развития уделя-
ется экономическим факторам и экономическому устройству общества. 

Сегодня научно обоснована важность сферы культуры как ресурса 
социально-экономического развития регионов. Культурная сфера высту-
пает как совокупность условий, которые определяют методы и формы ис-
пользования ресурсов, входящих в культурный потенциал определённой 
территории. Под воздействием экономических и социальных факторов 
культурная среда превращает ресурсы культурного потенциала в условия 
развития культуры как экономической отрасли. 

Сфера культуры самая прогрессивная часть развития экономики. Эта 
отрасль, являясь самой актуальной, в то же время находящаяся на задвор-
ках науки. Однако многие зарубежные и отечественные учёные, исследуя 
культуру и экономику, указывали на их взаимосвязь. Как выше упомина-
лась здоровье, образования, человеческое развитие на прямую – связаны с 
человеческом капиталом. Формируя одного человека, в полной мере мы 
создаём человеческий потенциал. Человеческий потенциал создаётся в 
лучшем образе, когда экономика (инвестиции) и культура действуют во 
взаимосвязи. В связи с этим появляется человеческий капитал региона, ко-
торый может повлиять на развитие самого человеческого капитала стра-
ны. В теории формирования человеческого капитала обнаруживается то, 
что в создании благоприятной среды и повышения их деятельности необ-
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ходимо урегулировать эти два направления. Таким образом, эти отрасли 
науки взаимосвязаны и влияют друг на друга. 

Статья отражает актуальность рассмотрения культуры — как ресур-
са, инструмента экономического развития страны, регионов. Роль куль-
турного человека, смысл его жизни — правильно воспринимать иннова-
ции, эксперименты, выдвигать проекты лучшего будущего. В свою оче-
редь, зная, что экономика является частью культуры, их можно считать ба-
зовыми регуляторами социально-экономического развития регионов. 
Культура воздействует не только на образ, мысли людей, но и на выбор 
новых путей организации общественной жизни, политического и экономи-
ческого уклада общества. 

Следует отметить, что культура, являясь базовым понятием для эко-
номики в развитии и формировании ЧК, влияет на развитие экономики, но 
также развитие самой культуры в основном, зависит от экономики. Из это-
го следует, что уровень культуры, в основе которого лежат творческие спо-
собности её участников, работа исполнителей, материально-вещественные 
и финансовые ресурсы, которыми располагают институты культуры, вы-
ступают определёнными факторами производства валового внутреннего 
продукта региона и национального дохода. Обеспечивая производство ду-
ховных ценностей, культура выступает в качестве фактора развития твор-
ческих способностей людей. В силу этого она играет такую же роль в эко-
номике страны, как и образование. На основе её развития происходят ак-
тивизация человеческих сил и культурных ресурсов, повышение квалифи-
кации производителей материальных и духовных благ, совершенствование 
навыков труда. 

Экономика, в широком её понимании, является частью культуры, как 
и всего, что создано людьми, их физическим и умственным трудом. Иными 
словами, культура рассматривается в современном обществе как один из 
базовых регуляторов, определяющих социально-экономическое развитие 
региона. Во-вторых, изменилось управление в сфере культуры; оно стало 
более сложным и специальным видом деятельности. Появились менедж-
мент и маркетинг в сфере культуры, программно-целевой метод управле-
ния, стратегический менеджмент и социокультурное программирование. 

Культура собственности зачастую остается вне поля зрения экономи-
ческой науки и хозяйственной практики в условиях эволюционного разви-
тия системы экономических отношений, поскольку ее элементы приобре-
тают видимость вечных, естественных и неисчерпаемых ресурсов хозяй-
ственного процесса. Однако, условия социально-экономических транс-
формаций выдвигают культуру собственности на передний план, посколь-
ку вновь возникающие отношения собственности с трудом, методом проб 
и ошибок накапливают свой собственный капитал культуры присвоения и 
отчуждения, владения и пользования, экономического поведения и статус-
ных взаимодействий между субъектами собственности Соответственно, 
актуализируется поиск способов эффективного формирования, утвержде-
ния в массовой практике и интенсивного накопления, а также передачи 
элементов культуры собственности. 

В-третьих, возросла роль прикладных исследований как необходимо-
го компонента для выстраивания стратегии развития отрасли, в том числе 
в части прогнозирования развития услуг в сфере культуры. 

В-четвёртых, изменились принципы финансирования отрасли, бюд-
жетирования, ориентированные на результат, создана многоканальная си-
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стема финансирования сферы культуры за счёт республиканского, феде-
рального бюджетов, привлечённых средств международных фондов, уве-
личения собственных доходов учреждений культуры и спонсорских 
средств. 

В-пятых, начался процесс формирования новой инфраструктуры от-
расли, способной обеспечить выполнение целей и задач государственной 
политики в сфере культуры в условиях продолжающихся реформ в эконо-
мике и социальной сфере. 

Например, если культура человека развита, и он имеет высшую само-
оценку, то он проявляет себя в обществе наилучшим образом, то есть он 
повышает эффективность труда для себя и общества в целом, помогая себе 
и своей семье улучшать жизнедеятельность. 

Развитие индивида и его личных качеств напрямую зависят от духов-
ного состояния. Духовное состояние – внутреннее культурное содержание 
человека имеет глубокое основание, которое очень сильно влияет на внеш-
ние проявления человека. Для развития духовного состояния, которое от-
ражается во внешних проявлениях человека нужно инвестировать в его 
культуру. Именно инвестиции в сфере культуры могут отражаться на эко-
номике. Это происходит путём саморазвития человека. То есть человек, 
имеющий богатое духовное расположение может рационально преподне-
сти свой ум и свой вклад в развитие всего человечества. Этому конечно 
способствуют различные факторы, но основным из них является семья. 

Как отмечает Кадыров Ф. Семья – это, прежде всего, составная и 
главная ячейка человеческого общества, она выполняет свои задачи перед 
обществом, то есть имеет свои определённые функции. Всвязи с новыми 
социально – экономическими отношениями у семьи появились и новые 
функции. К числу которых можно отнести такие как сохранение семейных 
традиций, родовых ценностей в условиях глобализации культурного про-
странства, так и подготовка ребёнка к самостоятельной жизни в новых 
экономических условиях и социальной активности на пользу общества.[7, 
c.72] 

Кроме того человек с высшим культурным интеллектом является ре-
сурсом и потенциалом. Такой человек, по сути, является полноценным че-
ловеческим капиталом. 

Тесная связь экономики и культуры заключается в том, что во – пер-
вых, объектом экономики и культуры является люди, то есть человеческий 
капитал. Во вторых традиция является одним из элементов отношений, ко-
торые из века в век передаётся наследникам. И именно традиции являются 
созидательными элементами социальных отношений, которые в свою оче-
редь создают непосредственно атмосферу торговли. Ведь атмосфера тор-
говли имеет корни экономического и культурного характера. 

В своём исследовании Брацлавская Е.Ф о системе экономической 
культуры пишет: Система экономической культуры занимает двойствен-
ную позицию в процессе развития экономических отношений. С одной 
стороны, экономическая культура отражает существенные характеристики 
реальных экономических отношений, то есть представляет собой их вирту-
альное воплощение, отраженный результат [6, c.14-15]. 

С другой стороны, она служит естественным исходным пунктом форми-
рования экономических отношений в каждом новом цикле их воспроизводства, 
как для каждого хозяйственного процесса, так и для каждого поколения его 
участников. Учитывая обе указанные стороны, экономическая культура может 
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быть квалифицирована как система устойчивых, общественно признанных 
нормативов, регулирующих изнутри процесс общественного воспроизводства. 

Экономическая культура – это совокупность всех знаний, норм и правил, 
с помощью которых можно сформировать у человека экономическое воззре-
ние, определяющее в целом его экономическое поведение. 

В широком понимании надо заметить, что экономическая культура – это 
уровень образованности населения в вопросах экономики. Так, если раньше, 
буквально несколько десятков лет назад суть процессов экономики волновала 
лишь небольшую группу людей, то на сегодняшний день, каждый гражданин 
должен знать основы экономических действий и операций, так как с этим свя-
зана жизнь каждого человека. 

1. Всеобщая экономическая неграмотность населения. Да, на сегодняш-
ний день во всех странах мира есть общеобразовательные учреждения: школы, 
институты, университеты, центры повышения квалификации и др. Но, надо за-
метить, что общая тенденция образования идет на снижение показателей уров-
ня знаний и умений. Молодежь не хочет получать знания, в основном это свя-
зано с мировой тенденцией, так как устройство на работу теперь слабо зависит 
от качества образования и уровня знаний; Ценятся умения и навыки труда, его 
производительность. 

2. Слабая информированность граждан об экономических процессах. 
Большая часть населения получает информацию экономического характера че-
рез телевизор или интернет, но надо отметить, что не всегда эти источники яв-
ляются достоверными и полными. Более глубокие экономические знания мож-
но получить только из достоверных научных источников, которые мало кто 
изучает и читает; 

3. Нестабильность экономических отношений. Если сравнивать эконо-
мику Советского Союза и современный рынок, то надо заметить, что в период 
СССР экономическая ситуация была достаточно стабильной и прогнозируемой, 
а теперь рыночные отношения создают новый характер экономики. Она измен-
чива: меняются внутренние и внешние процессы, принципы экономики, задачи 
и цели, причем эти изменения носят непрерывный и частый характер, ввиду 
чего обычному гражданину сложно владеть ситуацией и отслеживать тенден-
ции.  

Таким образом, в заключении можно сказать, что тема человеческого 
капитала как ряда других показателей является основным критерием ис-
следования в сфере экономики. Экономика может поднять или же снизить 
уровень человеческого капитала, но и в то же время человеческий капитал 
может повлиять на повышение эффективности экономики. А культура в 
свою очередь всегда остаётся аспектом влияния на экономику в целом. 

В современном мире вышеуказанные проблемы развития экономической 
культуры стоят достаточно остро, но если разработать государственную про-
грамму развития человеческого капитала, с мероприятиями по повышению 
культурного уровня и грамотно преподнести эту информацию населению, то 
вполне можно значительно расширить экономические познания людей и как 
следствие этого их экономический культурный уровень. 
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Бердиева Ш.  

НАЗАРИЯИ ТАШАККУЛИ НЕРУИ ИНСОНЇ 
 ВА ЉАНБАЊОИ ФАРЊАНГИИ ОН 

 
 Дар маќола заминањои пайдоиш, ташаккул ва инкишофи неруи 
инсонї ва љанбањои фарњангии он вобаста ба вазъи иљтимоии замон 
тањлилу баррасї гардидааст. Њадафи асосии назарияи неруи инсонї  
омўзиш ва дарёфти љанбањои фарњангї ва иљтимоии он мебошад. 
Фарњанг ва иќтисодият бо инсон ва љомеа робитаи мутаќобила дошта, 
объекти тањќиќи њар ду соња, асосан инсон аст. Яке аз роњњои њалли 
мушкилоти иќтисодї баланд бардоштани маърифати фарњангии љомеа 
мањсуб меёбад.  
 Дар асоси маводи гирдоваршуда системаи фарњанги иќтисодиёт, 
масъалаи таъсири мутаќобилаи иќтисодиёт ва фарњанг, усулњои  
баланд бардоштани савияи дониши љомеа баррасї гардидааст.  
 Иќтисодиёт ба маънои васеъ як ќисми фарњанг аст. Ба монанди 
он, ки инсон њама чизро тавассути неруи љисмониву зењниии худ 
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тавъам офаридааст, иќтисодиёту фарњанг низ мањз дар њамин шакл аз 
љониби инсон ба вуљуд омадааст.  
 Дар љомеаи имрўза фарњанг пойдевори асосї ва танзимкунандае 
мебошад, ки рушди фазои иљтимої-иќтисодиро муайян месозад. Аз 
нуќтаи назари дигар, имрўз дар баробари муносибатњои анъанавии 
иќтисодї ба соњаи фарњанг, аз нигоњи фарњангї ба соњаи иќтисодиёт 
таваљљуњ намудан низ манфиатбор аст. Рушди иќтисодиёт аз пешрафти 
фарњанг вобаста буда, дар маљмўъ ин ду мафњум људонашаванданд.  
 Дар рушди фазои иќтисодиёти мамлакат наќши фарњанг низ 
муњим аст. Наќши инсони бофарњанг, њадафи зинндагонии вай – дарки 
дурусти навгонї ё инноватсия, таљрибањо, тарњи лоињањои дуруст 
барои рушди ояндаи иќтисод низ замина мегардад.  
 Калидвожањо: иќтисодиёт, фарњанг, илм, сармоягузорї, неру, 
захирањо, иќтидор, љамъият, мењнат, одамон, маънавиёт, рушд, 
маблаѓгузорї, омил, истењсолот, дониш.  
 
Berdieva Sh. 

THEORY OF THE FORMATION OF HUMAN CAPITAL  
AND ITS CULTURAL ASPECTS 

 
The author of the article considers the basics of the emergence, develop-

ment and improvement of human capital and its cultural aspects, analyzes the 
theory of human capital and the social status of society. The main purpose of 
studying the theory of the emergence of human capital is to search for its cultural 
position in society. Culture and economics are interconnected through people 
and society, and the objects of their study at the same time is human. In this arti-
cle, the author proposes ways to solve some economic problems through increas-
ing cultural qualifications. 

On the basis of the collected material, the system of economic culture is 
analyzed and investigated, it is examined how the economy and culture influence 
each other and in what ways they interact with each other, increasing the level of 
education of people. 

Economics, in its broadest sense, is part of culture, as well as all that is 
created by people, their physical and mental labor. In other words, culture is 
considered in modern society as one of the basic regulators that determine the 
socio-economic development of the region. The noted and other phenomena in-
dicate that, along with the traditional economic approach to culture, the cultural 
view of economic processes is becoming increasingly important, it is becoming 
increasingly obvious that economic growth and development of the region are 
inseparable from culture and cultural development. 

The article reflects the relevance of considering culture as a resource, an 
instrument of economic development of a country, regions. The role of a cul-
tured person, the meaning of his life is to correctly perceive innovations, experi-
ments, put forward projects of a better future.  

Keywords: economy, culture, education, cultural studies, investment, cap-
ital, resources, potential, society, labor, people, spirituality, development, financ-
ing, factor, production, knowledge, economic culture, “human capital”. 
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ТДУ 008+37 тољик+9тољик+74тољик+398 
Аламшоев Қ. 

 
АНЪАНАҲОИ ҶАШНИ САДА ДАР ПОМИР 

 
Ин маќола аз ду бахш иборат буда, дар бахши аввал муаллиф дар 

бораи таќвими халќии «Офтоб дар мард» маълумот додааст, ки он то 
ба имрўз дар баъзе минтаќањои Бадахшон маъмул мебошад. Онро 
таќвими марди шикорчї њам меноманд. Тибќи ин таќвим, офтоб аз 
нохуни по то ба маѓзи сар ба тани мард ворид мешавад. Офтоб дар њар 
як узви бадан 2-3 рўз меистад. Он аввал ба нохуни мард ворид мегардад, 
ки он рўз баробар ба 31-уми январ аст ва мардум дар ин рўз љашни 
Хирпичорро таљлил мекарданд. Хирпичор бо љашни Сада мувофиќ меояд. 
Вакте ки офтоб ба нишонаи зону расад, мардум онро Хирчизун номида, 
љашн мегирифтанд. Чун офтоб ба нишонаи дил дарояд Наврўз мешуд, 
ки љашни маъруфи љањонист. 

Дар бахши дувуми маќола хусусиятњо ва суннатњои љашнњои 
халќии Хирпичор (Сада) ва Хирчизон (Батайём) тасвир шудааст.  Ин 
љашнњо, ки аз љињати маќом ва ањаммияти иљтимоиву фарњангї 
нисбатан пасттаранд, барои таљлили иди бузурги бањор – Наврўз як 
навъ марњалаи омодагї мањсуб меёбанд. Дар Помир Наврўз бо номњои 
дигар – Шогун, Гъамун ва Хидир Айём низ ёд мешавад. 

Дар баррасии мавзўъ мусоњибањои муаллиф бо баргузоркунан-
дагони љашн ва маълумоти дастхатњо васеъ истифода шудаанд. 

Калидвожаҳо: фарњанги анъанавї, мардум, Помир, тақвими 
мардумї, Хирчизон, Хирпичор, Сада, Батайём, Наврўз.  

 
«Офтоб дар мард» – тақвими марди 

шикорӣ ва силсилаҷашнҳои баҳорӣ дар Бадахшон 
Дар ҳоли ҳозир мардуми Помири Тоҷикистон чун аксари 

сокинони сайёра аз тақвими григорианӣ истифода мекунанд. Вале 
онњо аз замонҳои қадим барои ҳисоби рӯзу моҳ ва фаслҳои сол 
тақвими вижаи худро доштанд. То солҳои 20-уми қарни гузашта, яъне 
то давраи барпо шудани давлати Шӯравӣ дар қаламрави Тоҷикистон 
дар Бадахшон мардум аслан аз тақвими худӣ истифода мебурдаанд. 
Ин тақвим «хирисоб» ё «хурисоб» – ҳисоби хуршедӣ ё шамсӣ ном 
дорад (маънои “хир” ва “хур”- хуршед, офтоб аст). Зимнан, ин ҳисоби 
хуршедӣ бо ҳисоби шамсие, ки дар тамоми мамолики Шарќ маъмул 
аст, иртиботе надорад. Ин тарзи ҳисоби рӯзу моҳ ва ё тақвимро 
«Офтоб дар мард» ва баъзан “Тақвими марди шикорӣ” меноманд. 

Ин тақвим ҳоло дар баъзе деҳоти дурдасти Помир истифода 
шавад њам, хатари азбайнравиаш эњсос мешавад. 

Тақрибан даҳ сол қабл дар хонаи марҳум Амид Мамадбеков -
сокини деҳаи Сорљ (Тсорҷ)-и ноњияи Роштқалъа аст, ки ба мутолиаи 
китобҳои куҳан дилбастагӣ дошт ва падараш дар замони худ 
шахсияти рӯҳонӣ буда, аз худ китобҳои зиёде ба мерос мондааст, 
рисолаеро бо номи “Фавоиди нуҷум” пайдо кардем ва бо иҷозаи 
соҳиби китоб онро тавассути дастгоҳ аксбардодорї намудем.  
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Ҷолиб он аст, ки ин китоб дар Бадахшон бо истифода аз коғази 
маҳаллӣ ва муқоваи худсохти чармӣ китобат шудааст. Тавре аз 
мундариҷаи китоб бармеояд, онро соли 1328 ҳиҷрӣ (1911 мелодӣ) 
хаттоти номии Бадахшон Мирзо Муҳаммадамони Шидзӣ, сокини 
Рӯшон китобат кардааст. 

Тавре муњаќќиќ Шоҳзодамуҳаммад Мамадшерзодшоев мегӯяд, 
китоби номбурда аз ҷумлаи китобҳои арсаи нуҷум аст, ки дар гузашта 
дар Бадахшон хеле маъмул будааст. Ба гуфтаи ин донишманд онро 
дар Бадахшон “Соатнома” ва “Рӯзшиносӣ” низ мегуфтаанд ва ин 
рисола роҳнамои аслии мардум дар муайян кардани ваќт будааст. Ба 
таъбири муаллифони сарсухани китоби «Шоҳзода Муҳаммад ибни 
Сайидфаррухшоҳ. Осори нуҷумӣ» [4, с. 15] «Рисолаи аслӣ як нусхаи 
дастхати қадимтаре аз таълифоти Ғиёсиддин Алӣ Амирон Сайидал-
Ҳусайнӣ ал-Исфаҳонӣ мебошад, ки дар асри понздаҳум ба минтақаҳои 
Кӯҳистони Бадахшон сафар кардааст» [4, с. 16]. 

Олимони номбурда бар он боваранд, ки Ғиёсиддин бахшҳои 
марбут ба тақвими махсуси мардуми Кӯҳистони Бадахшонро дар 
ҳамин ҷо аз даҳони мардум шунида, ба китоб дохил намудааст. Ба 
гуфтаи пажӯҳишгарон, ин нишонаи он аст, ки тақвими номбурда дар 
миёни сокинони Бадахшон садсолаҳо мавриди истифода будааст ва 
решаи куҳани таърихӣ доштааст.  

Азбаски дар Кӯҳистони Бадахшон, ки ҳамасола аз нигоҳи 
ҷуғрофӣ ва иқлимӣ дар инзиво қарор дошт ва шуғли аслии сокинони 
он ба далели камзаминӣ асосан шикор буд, аксари донишҳо, боварҳо, 
мушоҳидаҳои инсону табиат низ дар гирди шикору шикорчигӣ ва 
марди сайёд ба вуҷуд омада буданд. Ғиёсиддин Исфаҳонӣ низ дар 
рисолааш ин тақвимро хоси мардуми Бадахшон ва марбути “марди 
шикорӣ” меномад. Ин ҳисоб дар бархе аз манотиқи кӯҳистонии 
Бадахшони Афғонистон, шимоли Покистон, қисмати тоҷикнишини 
Чин низ роиҷ аст. 

Азбаски ҳадафи мо зикри ин таърихча ишора ба ҷашни 
Хирпичор ё Сада дар Помири Тоҷикистон аст, барои сареҳтар рӯшан 
шудани матлаб шарҳи нуҷумшинос Ғиёсиддини Исфаҳониро дар ин ҷо 
пурра меорем:  
“Боби 13-ум дар донистани аҳкоми ҳар сол ва моҳ дар рӯз ба тариқе, 
ки авлиёи кўҳистонӣ ва Бадахшон дар қадим эътибор намудаанд ва 
чун ба ҳасби (мувофиқи) таҷриба дар он сол тахаллуф кам воқеъ 
шавад, дар ин авроқ ёд карда нашуд.  

Бидон, ки ҳисоби фусули аҳком он аст, ки ба аҳволи марди 
шикорӣ эътибор намудаанд. Њар касе мулоҳизаи ин кор кунад ва 
таҷриба кунад, ӯро яқин шавад ва дафъи ин аз сардӣ нест ва тафсили 
баёни он ба итноб анҷомад. Ал-оқилу фи-л ишора. 

Акнун бидон, ки офтоб дар ҳар буруҷе, ки њаст, рўзҳои онро 
ҳукамо нисбати чизе кардаанд. 

Ҳукамо аввалро аз ҷаддӣ доштаанд. Ва тартиби қавоиди ин 
миёни мардуми аҳли басорат забт шуда, бад-ин ваҷҳе, ки даромадани 
он миёни мардуми аҳли басорат забт шудаанд (дар нусхаи асл чунин 
омада – Қ. А.). Даромадан дар бурҷи ҷаддӣ, яъне нишастани марди 
шикорӣ, ки 9 рӯз офтоб ҳаракат намекунад. Ва мурод ин аст, ки 
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ҳаракати ў кам зоҳир шавад ва ба ҳасби таҷриба чунин ҳаст, ки дар ин 
рўз ҳавли гармӣ бошад. Аммо дар ҳаво тирагӣ бувад. Аксар он бувад, 
ки борандагӣ шавад. 

 Гиреҳи (Курраи – Қ. А) мех 3 рӯз сармо бувад. 
Саг 6 рӯз гарм бувад.  
Занҷир 3 рӯз сармо бувад. 
Асп ва зин 9 рӯз: 6 рӯз, ки ба асп тааллуқ дорад гарм бувад ва 3 

рӯз, ки ба зин тааллук дорад, сармо бувад. 
Ҷаддӣ тамом шуд. 
Ва асо 3 рӯз сармо бувад 
Ва нохун 3 рӯз сармо бувад. 
Пушти по 3 рӯз ҳаво нарм бувад, аммо аз сармо ғолибӣ набу-
вад. Шитолинг 3 рӯз бағоят сармо бувад. 
Қалами по 3 рўз андак сармо бувад ва борандагӣ бувад. 
Нармии по 3 рӯз ҳаво нарм бувад. 
Бағали по 3 рӯз ҳаво нарм бошад ва борандагӣ бошад. 
Сари зону 3 рӯз бағоят сармо бувад ва борандагӣ бошад. 
Аввали ҳут, ки 3 тааллуқи рон аст, борандагӣ ва сармо бувад. 

Мамари (харомез – Қ. А.) пеш 3 рӯз ҳаво нарм бувад. 
Ва мамари пас (пуфмуф – Қ. А.) 3 рӯз ҳаво сард бувад ва 

борандагӣ бошад. 
Рӯда 9 рӯз ҳаво нарм ва гарм бувад, аммо борандагӣ бошад. 
Паҳлу 3 рӯз ҳаво сард бувад. 
Пардаи дил 9 рӯз, миёнаҳол ва андак борандагӣ бошад.  
Ҳамал, ки сари дил бошад, 9 рӯз сармо бувад. 
Сина 3 рӯз сармо бувад, бағал 3 рӯз сармо бувад ва борандагӣ 

бошад. Китф 3 рӯз бағоят сармо бувад - борандагӣ бувад. 
Гулў 3 рӯз гарм бошад. 
Даҳон ва риш ва дандон 3 рӯз гарм бошад ва сардӣ низ кунад ва 

борон бошад. 
Димоғ 3 рӯз бод ва борандагӣ бошад. 
Чашм 3 рўз борандагӣ бошад. 
Абрӯ се рӯз сармо бувад. 
Савр 3 рӯз сармо бувад. 
Камон 9 рӯз сармо бувад. 
Бад ин равиш 9 рӯзи ин айём сарду гарм бошад аҳёнан 

борандагӣ шавад. 
Ҷавзо 18 рӯз бод ва борон бошад. 
Қучқор 9 рӯз гарм ва хушк бошад. 
Барра 9 рӯз гарм бошад. 
Саратон он ҷо низ офтобниҳол бошад. 
Хайма 9 рӯз бошад. 
Дашт 20 рӯз гарм ва хушк гузарад. 

5 рӯзи охири сол дар даҳанаи дашт бошад. 
Гармӣ ва хушкӣ пайдо шавад. 3 рӯзи аввал барра бувад, 9 рӯз –

қучқор, 18 рӯз – охири рама. 
Ба ҳамин тартиб мегардад то аввали ҷаддӣ. 
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Масалан, аввали сунбула бад-ин равиш бувад: мизон бувад. 
Охири ҷавзо (?) (матн хоно нест – Қ. А.) аввал сар шавад йон (?) бувад 
ва охири ақраб асп ва зин ва аҳком ҳамон бошад”1 . 

Олими эронӣ дар китоби худ таҷрибаи ҳисоби рӯзу моҳ дар 
Бадахшонро дар ду боб овардааст. 

 Боби дигарро мо аз китоби худи Шоҳзода Муҳаммад ибни 
Сайидфаррухшоҳ [4, с. 6] истифода мекунем. Шоҳзода Муҳаммад 
матни рисолаи Ғиёсиддини Исфаҳониро нусхабардорӣ карда бошад 
ҳам, вале барои сода ва оммафаҳмтар кардани он ба матни асосӣ 
шарҳу эзоҳ ва иловаҳои зиёд дохил кардааст. Мувофиқи тахмини мо 
бобҳое, ки дар бораи тақвими марди шикорӣ дар Бадахшон ба рисола 
ворид шудаанд, моли худи Шоҳзода Муҳаммаданд. Ба ин на танҳо 
дониши васеи олим дар бораи ин ҳисоб, балки забону услуби хоссаи 
вай дар иншои матн низ шоҳид шуда метавонанд. Масъалаи омадани 
Ғиёсиддини Исфаҳонӣ ба Помир баҳснок аст ва ин гумон ҳам шояд 
нодуруст бошад, ки номбурда ба фарҳанги онзамонаи кӯҳистониёни 
Помир то ин андоза ворид будааст.  

Инак он боби дигарро бо шарҳи Шоҳзода Муҳаммад низ 
вогузори хонандаи гиромӣ мекунем. Дар муқоиса бо нусхаҳои дигари 
китоби Ғиёсиддини Исфаҳонӣ он фарқи зиёде дорад: 

«Ҳаза ҳисоби сол ба тариқи Кӯҳистони Бадахшон. 
Ин ҳисоб бар ин тартиб аст, ки сол сесаду шасту панҷ рӯз аст. 

Бояд шинохт, ки офтоб чанд рӯз биёбон меравад ва чанд рӯз ба мард 
меравад ва чанд рӯз офтобниҳоли зимистон ва чанд рӯз офтобниҳоли 
тобистон мебошад. 

Аксари доноён ибтидои солро аз аввали ҷаддӣ мегиранд ва 
ҷаддиро бурҷи шитоӣ мегӯянд, яъне офтобниҳоли зимистон. Ва ҷаддӣ 
бисту нуҳ рӯз мебошад ва дувоздаҳуми далв ҷиҳилу як рӯз мешавад – 
чиллаи зимистон адо меёбад. 

Ҳаждаҳи далв ҳисоб ба мард бояд гирифт чунонки се рӯз – 
нохун, се рӯз – пушти по, се рӯз – буҷули по, се рӯз – шитолинг, се рӯз 
– нармии по, се рӯз – бағали по. Далв адо меёбад, ҳут медарояд.  

Се рӯз – зону, се рӯз – кордафсон, се рӯз – мамари пеш, се рӯз – 
мамари пас, нуҳ рӯз – рӯда, нуҳ рӯз – қабурға. Ҳут адо меёбад.  

Ҳамал медарояд: се рӯз – пардаи дил, нуҳ рӯз – пайванди дил, се 
рӯз – дил. Понздаҳ рӯз офтоб дар дил мебошад. Се рӯз – сина, се рӯз – 
бағал, се рӯз – китф, се рӯз – гулӯ, се рӯз – риш, се рӯз – лабу дандон. 
Ҳамал адо меёбад, сарв медарояд.  

Ду рӯз – дандон, се рӯз – димоғ, се рӯз – чашм, се рӯз – сар, се 
рӯз – мағз. Наваду шаш рӯз офтоб (дар) мард мебошад. Ҳабдаҳи сарв 
офтоб (дар) мард мебошад – зимистон адо меёбад.  

Аз ҳаждаҳи савр биёбон ҳисоб бояд гирифт. Чаҳордаҳи савр, 
сиву дуи ҷавзо чиллаи баҳор адо меёбад. 

Сиву яки саратон, сездаҳи асад чиллаи тобистон адо меёбад. 

                                                            
1 Нусхаи фотографии рисолаи Ғиёсуддин Алии Исфаҳонӣ “Нуҷум” сањ. 25-30, воқеъ 
дар китобхонаи шахсии муаллифи мақола. 
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Аз чаҳордаҳи асад офтоб ба мард тааллуқ дорад. Ҳаждаҳи асад, сии 
сунбула ҷиҳилу нуҳ мешавад. Сии мизон, ҳабдаҳи ақраб, наваду шаш 
рӯз мешавад аз мард адо меёбад, чиллаи тирамоҳ медарояд. 

Сездаҳи ақраб, бисту нуҳи қавс чиҳилу ду рӯз мешавад чиллаи 
тирамоҳ адо меёбад. Чунонки наваду шаш рӯзи офтоббамард 
зимистон мебошад, навад рӯз чиллаи тобистон ва баҳор мебошад. Боз 
наваду шаш рӯзи офтоббамард тобистон мебошад. Ҳаштоду се рӯз 
чиллаи тирамоҳ ва зимистон мебошад. Офтобниҳоли зимистон нуҳ 
рӯз аст: се рӯз аз тирамоҳ, шаш рӯз аз зимистон офтобниҳоли 
зимистон мебошад, чунончи панҷ рӯз аз баҳор мебошад ва даҳ рӯз аз 
тобистон мебошад. Бад-ин ҳисоб наваду чаҳор рӯз баҳор ва наваду се 
рӯз тобистон мебошад. Ва як кам нашавад зимистон мебошад.  

Валлоҳу аълам би ҳақоиқ-ул-умур» [4, с. 70-73]. 
Тибқи тақвими «Офтоб дар мард» одамон омадани Хидир айём 

(Ҷашни бузург), Наврӯзро муайян мекарданд. Халифаи деҳаи Барвози 
ноҳияи Роштқалъа2 дар бораи мафҳуми «Офтоб дар мард» аз яке аз 
китобҳои дастнависи нуҷум чунин сатрҳоро хонд:  

«Бидон, ки аксари доноён ибтидои солро аз аввали ҷаддӣ бурҷи 
шитоӣ мегӯянд, яне 29 рӯзи ҷаддӣ ва 12 рӯзи далв – ҷамъи 41 рӯз 
чиллаи зимистон мебошад ва 13 далв офтоб ба мард бояд гирифт. 
Чуноне ки нохун – 3 рӯз, яъне офтобро қарор мегирад, пушти по – 3 
рӯз, буҷули по – 3 рӯз, шитолинг (қалами по) 3 рӯз, нармии по 3 рӯз, 
бағали по 3 рӯз ва далв поён меёбад, ҳут медарояд: зону 3 рӯз, 
кордафсон 3 рӯз, ҳамари пеш – 3 рӯз, ҳамари пас – 3 рӯз, дармун (рӯда) 
– 9 рӯз, қабурға 9 рӯз ва ҳут ба охир расида ҳамал медарояд: пардаи 
дил – 3 рӯз, пайванди дил – 3 рӯз, дил 9 рӯз, ҳамагӣ 15 рӯз офтоб дар 
дил қарор мегирад; сина – 3 рӯз, бағал – 3 рӯз, китф – 3 рӯз, гулӯ – 3 
рӯз, риш – 3 рӯз, лабу дандон – 1 рӯз ва ҳамал ба охир расида савр 
медарояд: лабу дандон – 2 рӯз, димоғ – 3 рӯз, чашм – 3 рӯз, гӯш – 3 рӯз, 
сар – 3 рӯз, мағзи сар – 3 рӯз ва 96 рӯз офтоб дар мард мебошад. Аз 18 
савр то 32 ҷавзо чиллаи баҳор ва 31 рӯзи саратон ва 14 рӯзи асад 
чиллаи тобистон аст. Аз 15 асад офтоб ба мард тааллуқ дорад, яъне 17 
рӯзи асад ва 31 рӯзи сумбула ҳамагӣ 48 рӯз аз мағзи сар то дил 
тобистон мебошад. Мизон 30 рӯз ва ақраб 18 рӯз ҳамагӣ 48 рӯз аз 
қабурға то нохуни по ҷамъ 96 рӯз мешавад ва офтоб аз мард адо 
мебояд валло ал-ҳадди савоб». 

Муќоиса ин тақвим бо тақвимҳои дигари роиҷ нишон медињад, 
ки дар баъзе мавридҳо онњо пурра дуруст намеоянд: рӯзҳо ё камӣ 
мекунанд ё зиёданд. Дар бораи нуқсони ин ҳисоб этнографи машҳури 
рус А. С. Андреев низ дар китоби “Тоҷикони водии Хуф” [2, с. 165-
170] ишора кардааст. Ин ҳисоб то ба ҳол мавриди таваҷҷуҳи 
ситорашиносон қарор наёфта, ҳисоби дақиқи рӯзҳо ва моҳҳо, 
иртиботи онҳо бо узвҳои мард, бо гардиши офтоб ба пажӯҳишҳои 
алоҳида ниёз дорад. Тадқиқи муњтавои тақвим, вақт ва маводи 
манбаъҳои иловагиро мехоҳад, ки ҳадафи мо дар ин мақола нест. Вале 
бояд иттилоъ дод, ки дар солҳои охир баъзе ташкилотҳои ҷамъиятӣ, 

                                                            
2 Аз нақли Бекмурод Зикраков, халифаи деҳаи Шивози ноҳияи Роштқалъа, 76-сола. 
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ки ба омӯзиши мероси ғайрифарҳангии мардуми Помир машғуланд, 
дар бораи ин тақвим тадқиқотҳоеро ба сомон расонданд. Аз љумла 
ташкилоти ғайридавлатии “Аксҳои кӯҳистон” бо саъйи ҳунарманди 
машҳур Тоҷиддин Гадомамадов баъди пажӯҳишҳои зиёде дар 
қаламрави Бадахшони Тоҷикистон ва Бадахшони Афғонистон 
тақвимро пурра карда бо расм ва дар шакли ранга аз чоп баровард. 
Аммо то чӣ андоза тақвими нашргардида дақиқ аст, ҳанӯз коршиносе 
дар ин бора чизе нагуфтаанд.  

Яке аз ҳадафҳои корбурди тақвими “Офтоб дар мард” ин 
таъйини расиши офтоб аст. Маънои «расидани офтоб» – нерӯ 
гирифтани офтоб, ҷон гирифтани шуълаҳои он аст. Мувофиқи ин 
тақвим, офтоб аз берун ба ҷисми мард медарояд ва аз нохуни по сар 
карда тавассути дигар узвҳои бадан ҳаракат карда ба мақоми дил 
мерасад. Ҷашни Наврӯз дар ҳамин лаҳза истиқбол мешавад: рӯзу шаб 
гармтар ва шабу рӯз баробар мешаванд ва маҳз баъди ин рӯз донаи 
дар замин рехта метавонад сабзиш пайдо кунад [1, с. 112-123]. 

Ҳисоби «Офтоб дар мард» барои як сол аст: аз Наврӯз то 
Наврӯз. Ин ҳисоб қабл аз ҳама рӯзшуморӣ аст. Онро дар солшумории 
дуру дароз ё ки аз як сол беш истифода намекунанд. Рӯзшумории 
«Офтоб дар мард» тибқи тулӯъ ва ғуруби офтоб сурат мегирифт ва 
нишонаҳои аслии мардумӣ дар қабл давиши соя, қуллаҳои кӯҳҳо ё 
дигар чизҳои беҷону беҳаракат буданд. Табиист, ки одамон баъди 
Наврӯз, замоне ки гармиҳои табиӣ фаро мерасид, ба ин ҳисоб камтар 
таваҷҷуҳ мекарданд.  

Тақвим, ҳисоби «Офтоб дар мард» гӯё характери маҳаллӣ - 
дохилӣ дошт. Аммо бояд донист, ки мардуми Помир дар замонҳои 
хеле куҳан баъди роиҷ шудани ислом дар Бадахшон солшумории 
қамарӣ ва шамсиро низ қабул карда, дар тӯли асрҳо истифода 
мебаранд. Вижагиҳои ин солшумориҳо ин аст, ки табдили шабу рӯз 
дар навъи шамсӣ аз рӯйи гардиши офтоб ва дар қамарӣ аз рӯйи 
гардиши моҳ ҳисоб мешавад. Тақвими кории аҳли китоб, халифаҳо ва 
рӯҳониён дар Бадахшон аз замони қадим, аслан солшумории қамарӣ 
буд, ки дар куллияи мамолики мусулмонӣ ривоҷ дорад. Дар умури 
диниву мазҳабии мардуми Бадахшон, ки аксарашон пайравони 
исломи шиаи исмоилӣ ҳастанд, низ маъмулан солшумории қамарӣ 
истифода мешавад. Тибқи ин тақвим ҳам соатнома мураттаб шудааст, 
ки ба рӯзҳои саъд ва наҳс ҷудо мешавад ва мардуми кӯҳистони 
Бадахшон умдатан қабл аз анҷоми коре ба пеши рӯҳониён ё муллоҳо 
соатпурсӣ ё соатбинӣ мераванд. Қабл аз ҳар кори муҳим амсоли оғози 
киштукор, шикор, хатми никоҳ,  гузоштани пойдевори хона, ба хонаи 
нав даромадан, сафар кардан, хостгорӣ рафтан мардум аз халифаҳо 
соат, яъне замони аз нигоҳи худованди замину замон, гардиши офтобу 
моҳ, ҳаракати ситораҳоро донистан мехостанд. Халифа тибқи 
соатнома ва китобҳои нуҷуми худ аз рӯйи тақвими қамарӣ рӯзи саъдро 
барои баргузории умури лозима медид ва ҳатто соати таъйини саъдро 
низ барояшон мегуфт. 

Тавре маълум аст, дар гузашта мардуми кӯҳистон аксаран 
бесавод буда, навишта наметавонистанд ва барои навиштан афзору 
васила ҳам надоштанд. Барои ҳамин ҳам аз қадимулайём маъракаи 
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киштукор, ҷамъоварии ҳосилот ва дигар маъракаҳои муҳим тибқи 
ҳисоби «Офтоб дар мард», бо нишон кардани яке аз аъзои бадан сурат 
мегирифт. Мардум мутобиқи аъзои љисмашон ҳисобро ҷорӣ ва замони 
мушаххасро аз рӯйи узвҳои бадани худ муайян мекарданд, ки роҳи 
нисбатан осон буд. Нуқтаи ахири ин тақвим ба макони худ расидани 
офтоб (khirfript) мебошад, зеро фаҳмидани ҳаракати офтоб барои 
мардум хеле муҳим буд. Ба мақоми худ расидани офтоб дар Бадахшон 
маънои баробарии шабу рӯз, фаро расидани соли навро дошт. 
Фалсафаи аслии ин ҳисоб дар он буд, ки офтоб гӯё дар ҷисми мард 
даромада, аз нохуни по то фарқи сари ӯ ҳаракат мекунад ва тайи чанд 
рӯз дар ҳар як узви бадани ӯ мемонад. 

Ин ҳисоб хусусияти мардумӣ дошта, пояи илмиаш сусттар аст. 
Он асосан иртиботи миёни табиату инсонро таҷассум мекунад. 

 
Хирпичор – садаи мардуми Бадахшон 

Тибқи ҷустуҷӯҳое, ки мо анҷом додем, истилоҳи Сада дар байни 
мардуми Помир маъруф нест. Дар гузашта ин истилоҳ танҳо дар 
дохили калимаҳои Дъирсада (яъне Садаи Поён – мавзеи аз шаҳри 
Хоруғ то деҳаи Тусиёни ноҳияи Роштқалъа) ва Тирсада (яъне Садаи 
Боло –аз деҳаи Тусиён то охири ноҳияи Роштқалъа) дида мешавад, ки 
ба андешаи мо дар ин ҷо Сада маънои буна аст, ки сад бунаи хоҷагии 
поён ва сад бунаи хоҷагии болоро мефањмонад. 

Аммо тамоми нишонаҳои Садаро, ки олимони тоҷик аз 
манобеи катбиву шифоҳӣ пайдо кардаанд, дар Бадахшон вохӯрдан 
мумкин аст. Бештари ин иттилоот боз ҳам дар гирди тақвими 
маҳаллии “Офтоб дар мард” давр мезананд. 

Мувофиқи ҳисоби “Офтоб дар мард” хирпичор баъди анҷоми 
чиллаи калон, ки онро на 40 рӯз, балки 41 рӯз ҳисоб кардаанд, яъне 
баъди 29 рӯзи ҷаддӣ ва 12 рӯзи далв (ҷамъ 41 рӯз) оғоз мешавад. Рӯзи 
13 далв (тахминан 31 январ) офтоб ба ҷисми мард ворид мешавад. 
Бисёр донандагони фарҳанги маҳаллӣ тахмин мезананд, ки тарҷумаи 
таҳтуллафзии калимаи “хир +пи +чор” (офтоб+ дар+ мард) аст ва 
“чор” маънои “чорик”-мардро дорад. Гурӯҳе дигар бар он назаранд, 
ки баъди итмоми чиллаи калон офтоб ба хонаи урфии помирӣ мерасад 
ва дар ин ҷо гӯё калимаи “чор” кӯтоҳшудаи “чорхона”, яъне офтоб 
дар чорхона аст [2]. Дар ноҳияи Рӯшон онро “хурпапӯдъ” (офтоб дар 
по)3 мегӯянд. Дар водии Бартанг “Хурпачӯр” ва дар Язгулом онро 
“Граваш” меноманд [5, с. 15]. Тавре мебинем офтоб баъди рӯзҳои 
тӯлонии сардӣ маҳз ба пойи мард медарояд, ки дар ин ҷо пой рамзи 
ҳаракат, ҷунбиш, пешравӣ ҳам аст. 

Хонаи урфии помирӣ аз чор қабат иборат аст. Одамон онро 
нишонаи чор унсур медонанд ва қабатњои аз пойгаҳи хонаро ќабати  
аввал – хок, қабати дувум – об, савум – бод ва ҷаҳорумро оташ 
меноманд. Оташу хуршед дар фалсафаи мардумӣ бо ҳам пайвастагӣ 
доранд ва ҳар ду аз нуранд. Ҳамин тавр, вақте нури офтоб ба қабати 
оташи чорхона мерасад, ҷашни хирпичор ҳам фаро мерасад.4  

                                                            
3 Аз нақли Лутфишоҳ Қиматшоев, 59-сола, сокини деҳаи Дерзуди ноҳияи Рӯшон. 
4 Аз нақли Сафарик Сафармаҳмамадов, 76-сола, деҳаи Поршиневи ноҳияи Шуғнон. 



                
  2020, № 1 (49)          Мероси фарњангї –Культурное наследие - Cultural heritage    
 

32 
 

Дар зимн бояд ёдрас шуд, ки хонаи помирӣ (чид) аз қадим  
нақши расадхонаро ҳам дошт. Одамон тавассути ҳаракати шуъла ва 
нури хуршед дар равзан, чорхона ва сутунҳои хона рӯз ва фаслҳои 
солро мушоҳида ва бидуни иштибоҳ ҳисоб мекарданд. Азбаски 
бузургдошти хуршед (нур) дар фарҳанги мардуми Бадахшон мақоми 
махсус дорад, умдатан вақти хонасозӣ бештари вақт дари баромадро 
ба тарафи офтоббаро мемонанд. 

Хирпичор ё Сада нишонаест аз донишҳои анъанавии коинотии 
мардуми тоҷик ва тасавури онҳо дар бораи олам, рӯзу моҳу сол, 
гардиши сайёраҳо, ҳаракати ситораҳо ва хоссатан мушоҳидаи 
ҳаракати Хуршед. Хуршед, ки аз замони ориёиҳо дар тасаввури 
мардум яке аз муҳимтарин сайёраҳо маҳсуб мешуд, дар ҳаёти маишї 
ва фарҳангии мардуми тоҷик аз қадимулайём ҷойгоҳи махсус дошт. 
Бахусус дар тафаккур ва тасаввури мардуми кӯҳистон Хуршед 
сайёраи саъд, сайёраи наҷотбахши инсон ва фонусе буд, ки инсонро аз 
тамоми тирагиву торикӣ ва афсурдагиҳо раҳо медод, ба одаму 
наботот ва ҳайвонот ҷон мебахшид. 

Хирпичор марҳилаи аввали Ҷашни Наврӯзи Бузург маҳсуб 
мешавад. Ба бовари мардум гӯё дар ин рӯз офтоб аз пардаи сардӣ 
бурун меояд ва ҷон мегирад ва рӯз ба беҳӣ (нармӣ) рӯ меорад ва дигар 
фасли шито ба ҷони одам хатар надорад. Дар робита ба ин як ривояти 
маъмуле дар Бадахшон аст. “Рӯзи охирини чилла аз як хонаводаи 
кӯҳистоние писари яккаву ягонаашон ба шикор мебарояд. Шом 
мешавад, шаб мешавад, вале ў аз шикор барнамегардад. Модари 
бечора гирёну нолон мӯ меканад, ки фарзандаш дар чиллаи зимистон 
дар кӯҳҳо ях кард. Падараш ҳам, ки дарун –дарун месӯхт, сирро бой 
надода, оилаашро таскин медиҳад: “агар то нисфи шаб писарамонро 
сармо назанад, баъди он дигар ба вай зараре намерасад”. Ҳамин тавр 
падару модарро то дамидани субҳ хоб намебарад. Вақте рӯз равшан 
мешавад, ногоҳ писари онҳо бо мешаки сайдкардааш вориди хона 
мешавад. Волидайн хушҳолона ба пешвозаш мехезанд ва вазъи 
ҳолашро пурсон мешаванд. “Ба ман муяссар шуд як қучқорро шикор 
кунам. То пӯсташро канда, рӯдаҳояшро тоза кардам, шаб шуд. Дигар 
баргаштан ба хона хатарнок буд ва ман дар шабгаҳи таҳи хоросанге 
хоб рафтанӣ шудам. Вале ҳаво бениҳоят хунук буд. Ман пӯсти 
қучқорро чаппа карда даруни он даромадам, вале сардӣ то дараҷае 
буд, ки маро ҳеч хоб намебурд”. Ин ҳолат то нисфи шаб давом кард. 
Нисфи шаб яку якбора ҳарорати ҳаво дигар гашт, сардии шум паст 
шуд ва ҳаво хеле муолоим шуд. Ман дигар наметарсидам, ки аз аз 
сармо намемурам. Баъди нисфи шаб чӣ тавр хоб бурданамро 
нафаҳмида мондам”.5 

Ин ҳикояи пуррамз аз мушоҳидаи дурусти инсон дарак 
медиҳад, ки тақсими рӯзҳо ба чиллаи зимистон (рӯзҳои хеле хунук) ва 
чиллаи тобистон (рӯзҳои хеле гарм) комилан мантиқист. 
  Дар ҳоли ҳозир дар Помир танҳо сокинони ноҳияи Рӯшон, 

                                                                                                                                                               
 
5 Аз нақли Бекмурод Зикраков, халифаи деҳаи Шивози ноҳияи Роштқалъа, 76-сола. 
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бахусус водии Бартанг ҳамасола ҷашни Хирпичорро истиқбол 
мегиранд. Расму русуми ҷашнгирӣ ин тур аст. Дар мисоли водии 
Бартанг вақте мувофиқи ҳисоби тақвими мардуми кӯҳистон офтоб ба 
нохуни мард меояд, ҷашни Хирпичор фаро мерасад. Дар ин рӯз ба 
хонаи ҳамдигар рафтан манъ аст. Одамон хонаҳояшон, ҳатто равзани 
онро мебанданд (маҳкам мекунанд), то ки нерӯҳои бадӣ, шарр ба хона 
ворид нашаванд. Ин вазъ ё ҳолатро pichiromch “пичирӯмч” (мамнӯъ, 
табу) мегӯянд. 

Шаб дар сутунҳои чорхона бо орд гулпартоӣ мекунанд. Рӯзи 
дигар субҳи барвақт, замоне ки аз офтоб ҳанӯз дарак нест, хешон, 
ҳамсояҳои наздик ба табрик меоянд. Дарро танҳо ба рӯйи онҳо боз 
кардан мумкин аст. Ҳар касе бо худ дудонаӣ кулча меорад. Замоне ба 
хона ворид мешаванд, ҳамдигарро бо расидани бӯйи баҳор табрик 
мекунанд ва кулчаҳоро рӯйи оташдон (kicor, arthun) мемонанд. Дар 
пешорӯйи kicor, ки zingak ном дорад гиёҳи хушбӯйи муқаддаси 
ситирахмро (бӯйи Муҳаммад)-ро дуд мекунанд. Дар пеши нафаре, ки 
аввалин шуда ба хона медарояд, беҳтарин ғизо ва нуқлу наво 
мемонанд. Ҳамин тариқ то шаб ҳаққу ҳамсояҳо, авлодон, хешу ақрабо 
барои табрик ба хонаҳои якдигар мераванд ва шукр аз он мекунанд, 
ки офтоб сар боло кард. Инро pichiromchvrikht (пичирӯмчшиканӣ) ва ё 
“салом-салом” ҳам мегӯянд. Дар ин рӯз бегонаҳо ҳақ надоранд ба 
хонаҳо барои табрик дароянд, муборакбодӣ фақат ҳаққи худиҳост. 
Бегоҳ дар яке аз хонаҳо боҷ (гандуми куфта бо гӯшти ҳайвони 
навкуш, ки онҳоро аз субҳ то шом ҷӯшондаву пухта ба ҳолати 
ширешї мерасонанд) омода мекунанд. Хешовандон, ҳамсояҳои 
наздик ҷамъ омада бо ҳам ғизо тановул мекунанд, намоз мегузоранд. 
Сипас ба ромишгарӣ ва рақсу бозӣ машғул шуда баъзан хушҳолиро то 
субҳ идома медиҳанд. 

Дар Шуғнон дар рӯзи Хирпичор баат (ҳалвои равғанӣ), ки 
миҷози (хосияти) баланди гармӣ дорад, мепазанд ва вақте ин ғизо 
пухта мешавад, аз он бо ангуштони худ аввал ба шоҳсутуни хона ва 
баъд ба сутунҳои дигар мемоланд ба ин ният, ки дар хона ҳамеша 
гармӣ ва ризқу рӯзӣ бошад. Дар баъзе дењаҳои водии Сучони ноҳияи 
Шуғнон дар қошуқи калони чӯби баат пур карда онро аз равзани хона 
ба бом ҳаво медиҳанд. Сипас аз қафои он давида ба бом мебароянд ва 
мебинанад, ки агар қошуқи партофта ба осмон нигоҳ кунад, дар ин 
сол сериву пурӣ ва агар ба замин нигоҳ кунад, гушнагӣ мешавад.  

Дар деҳаи Хуф рӯзона дар хонаҳо боҷ пухта мешавад. Пеш аз 
пухтан донҳои гандумро ба дарозои ғалтак мечинанд. Агар донҳо 
нағалтанд, дар ин сол сериву пурӣ ва агар зуд аз болои ғалтак 
бирезанд, гушнагӣ мешавад. Бино ба нақли сокини деҳаи Тавдеми 
ноҳияи Роштқалъа дар хонаводаи онҳо дар ин рӯз бо ҷувоз рағани 
зағир бароварда дар болои ҳалвои шир рӯғани зағирро мерехтанд. 

Ҷашни Хирпичор дар Помир ҳамагӣ як шабонарӯз давом 
мекунад. Мардумон онро чун интиҳои чиллаи зимистон ва пайке аз 
баҳори мунтазира медонанд. Аҳаммияти ин ид дар ҳаёти мардум он 
буд, ки он дили ҳамагонро ба оянда гарм мекард. Оғоз аз ин ҷашн 
мардум гӯё аз хоби гарони зимистон бармехестанд ва шукр аз он 
мекарданд, ки як давраи сарди зинагиашон паси сар шуд. Кунун онҳо 
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ба оянда бо чашми эътимод нигоҳ мекарданд, дар фикри кори омода 
шудан ба кори баҳорӣ, кишти зироатҳо, заминкорӣ, тӯлгирӣ, кӯчи 
ҳайвоноти хонагӣ ба айлоқҳо, обод кардани ҳавливу дари худ, тоза 
кардани атроф аз барфу ях меафтоданд. Одамон дар рӯз шукрона аз 
он мекарданд, ки аз чиллаи зимистон сиҳат ва саломат бурун омаданд, 
сардиҳоро паси сар карданд ва боз ба гармӣ, ба хуршед расиданд, ки 
дар тӯли 275 рӯзи дигар онҳоро саробонӣ ва гарм хоҳад кард.  
  Баъди Хирпичор ҷашни дувуми баҳорӣ – Хирчизон фаро 
мерасад. Ба андешаи муҳаққиқон Ш. Юсуфбеков ва А. Шоинбеков 
Хирчизон ҳам мантиқан ҷашни бузургдошти Хуршед ва интиҳои 
чиллаи хурд аст [5, с. 55]. Маънои ин калима “офтоб ба зону”, “офтоб 
дар зону” мебошад. Тавре аз мушоҳидаи ниёгон бармеояд, офтоб 
авввал ба нохун, аз он ҷо ба пушти по, аз пушти по ба буҷули по, 
сипас ба шитолинг (қалами по), нармии по, бағали по ва баъд ба зону 
мерасад. Ҳар як аз ин макони сукути офтоб се рӯзро дар бар мегирад 
ва баъди 15-18 рӯз ҷашни Хирчизон фаро мерасад. Ин ҷашнро дар 
ноҳияи Рӯшон ва водии Бартанг бештар Баатайём (баат – атолаи 
рӯғанӣ, айём – ҷашн, ид) ҳам мегӯянд. 

Ин ҷо ҳам шояд саволе пайдо шавад, ки чаро маҳз зону интихоб 
шудааст на пушти пову на бағали по ва узвҳои дигар, ки дар боло 
номбар шуданд. Тавре мебинем ҳамаи узвҳои аз нохун то бағали по 
номбаршуда худ ба худ ҳаракат намекунанд, ҳаракат танҳо дар 
қисмати зонуи по сар мешавад. Шояд Хирчизон як рамзи аз карахтӣ 
баромадан, дар ҳаракат даромадан бошад. То ин замон боду ҳаво ҳам 
мулоимтар шуда, офтоб воқеан ҳам серҳаракаттар мегардад. Ин ҷашн 
аз ҳама пуршукӯҳтар дар водии Бартанг истиқбол мешавад. 

Баатайём ҳамасола аз 16 то 20 феврал истиқбол мешавад. Дар 
ин шаб дар байни авлодҳо ва ҳамсояҳои наздик маросими баатпазӣ 
анҷом мешавад. Гандумро тоза карда, кӯфта бегоҳӣ ҳамроҳи гӯшти 
моли навкуш дар дегҳои калон меандозанд ва дегҳоро рӯйи гулханҳои 
афрӯхта мегузоранд. Он то субҳ мепазад. Мардум дар гирди гулхан 
рақсу бозӣ, хушҳолӣ мекунанд. Ҳалвои баат то дараҷае пухта 
мешавад, ки он маззаи ширинї пайдо мекунад. Субҳ баатро ба ҳамаи 
ҳузурдоштагон, ба пиронсолон, кӯдакон, маризон тақсим мекунанд. 

  Баатайём аз унвони ғизои маросимии  солинавии “баат” 
гирифта шудааст. Баатро, ки аз ҷиҳати мазза ва намуд ба кисел 
шабоҳат дорад, аз равған, шир ва орди навъи гандуми сурхаки 
ширинтаъм тайёр мекунанд. Агар ба ҷойи гандуми сурхак навъи 
дигари гандумро истифода кунанд, он вақт барои ширин шудани 
таъми баат аз талқон ё  қанд истифода мебаранд. Тарзи пухтани баат 
чунин аст: аввал дар дег равғанро доғ намуда, баъд ордро меандозанд. 
Вақте ки орд бирён шуд,  шир ва намакро ба он ҳамроҳ карда, то як 
соат меҷӯшонанд.  
   Дар деҳоти ноҳияи Рӯшон Баатаёмро се рӯз (чоршанбе, 
панҷшанбе ва ҷумъа) ҷашн мегиранд. Рӯзи аввал хонасафедон 
(хонасафедкунӣ) унвон дорад, рӯзи дуюм батпазӣ (пухтани таоми 
идона) ва рӯзи сеюм салом-салом (хабаргирии хешону ҳамсояҳо) [8] 
номида мешавад. 

Дар баробари пухтани баат, ки шаби дароз тўл мекашад, 
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одамон аз хамир (хоẋчхавалаг) ҳар гуна шаклҳои ҳайвонӣ аз қабили 
нахчир, гӯспанд, барзагов, уштур (ҳайвоноти ҳалол) месозанд ва дар 
хокистаре, ки баъди пухтани баат мондааст, мегузоранд. Ин нонҳои 
шакли ҳайвониро «насрак» мегӯянд. (Шояд аз калимаи «назрак» – 
назр пайдо шуда бошад). Вақте ин «ҳайвонҳо» пухта мешаванд, ба 
ишками онҳо аз ду тараф аз баати пухташуда молида, сипас ба он 
чормағз, донак ва дигар шириниҳо мечаспонанд. Сипас насракҳоро 
маъмулан дар омурзаи хона (дар хонаҳои қадима дар камари девор 
тахтаҳо гузошта мешуданд) мемонанд ва то як моҳ, яъне то расидани 
Шогун - Наврӯз нигоҳ медоранд. Дар рӯзи Наврӯз насракҳоро ба 
болои бом мебароранд ва кӯдакон онҳоро хӯрда шодмонӣ мекунанд. 
Дар ҳар хонавода онҳоро мувофиқи теъдоди атфоли хонавода тайёр 
менамоянд. Барои як нафар одатан ду дона (ҷуфт) насрак тайёр 
мекунанд. 

Ривояте ҳаст, ки рӯбоҳ фарзандашро чунин таъкид кардааст: 
“Офтоб, ки ба зону расид, зинҳор ба яхпул марав” [12]. Яъне баъди ин 
ҷашн мувофиқи мушоҳидаи мардум дигар дар дарёҳо ва кӯлҳо аз 
болои ях гузаштан мумкин нест, чунки он суст ва беҷон мешавад. Дар 
ин ҷашн аллакай нурҳои офтоб аз тариқи чорхона ба шаҳсутун 
мерасанд. Ҳар касе, ки дар ҳамин айём (хирчизон) таваллуд шудааст, 
бояд порчаи матои сабзро даргиронда “думи офтобро сӯзонад”. Вай 
матои оташгирифтаро ба ҷое, ки фотоб расидааст оварда медорад ва 
ин амал “сӯзондани думи офтоб” аст. Ин ба хотири он мешавад, ки 
гӯё хуршед дигар хонаро тез-тез хабар гирад.  

Дар рӯзи Хирчизон дар Помир мардум аз хок – унсури дигари 
олам ёд мекунанд. Танҳо баъди ин ҷашн хок пошидан ба заминҳои 
барфпӯш мумкин мешавад. Дар Дарморахт инро “хоки бегона” 
мегӯянд. Ин хокро бояд пинҳонӣ аз ягон ҷойи дур оварда, субҳи 
барвақт то офтоббаро ба заминҳо пошанд. Онро ба ин ният мепошад, 
ки аз заминҳояшон нерӯ ва баракати афзун бигиранд.6 Дар водии Ғунд 
хоки аввал бояд аз кунҷи хона ба берун бароварда рӯйи барф пошида 
шавад. Вале шарт ҳамин аст: хок бояд субҳи барвақт, замоне ки ҳанӯз 
аз нурҳои офтоб дараке нест, пошида шавад. “Дар рӯйи хуршед” (хир 
пи питс), яъне, ҳангоме ки офтоб баромада бошаду касе хок пошад, ин 
гуноҳи азим ва таҳқири сахт нисбати офтоб ҳисоб мешавад.  

 Ҷашни дувум Хирчизон ё Баатайём низ ба муддати як рӯз 
таҷлил мешавад. Дар деҳаи Хабости ноҳияи Роштқалъа дар рӯзи фаро 
расидани Хирчизон дар рӯйи оташдон гиёҳи муқаддаси ситирахмро 
дуд мекунанд ва аз берун аз замини кишт як каф хоки тоза оварда дар 
гирдогирди он мемонанд, ба ин ният, ки баракати киштзор бияфзояд. 

Тавре мебинем дар ин ҷашнҳо мардум асосан ба ду унсур: 
оташу хок рӯ меоранд, ба онҳо саҷда мекунанд ва аз онҳо файзу 
баракат сериву пурӣ ва оромӣ мехоҳанд.  

Ниҳоят Наврӯзи Бузург (21 март) фаро мерасад, ки онро 

                                                            
6 Аз нақли Зиёӣ Маҳмадаминов, сокини 58-солаи деҳаи Пиши ноҳияи Шуғнон. 
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мардуми Помир 3 рӯз ва баъзан зиёдтар ид мекунанд. Маҳз барои 
ҳамин дар ин силсила Наврӯз ё Шогунро дар Бадахшон маъмулан 
Хидир Айём (Ҷашни Бузург) ҳам мегӯянд, ки он воқеан аз ин ду ҷашни 
қаблӣ бузургтар аст.  

Наврӯз дар Бадахшони Тоҷикистон бо номҳои гуногун: Шогун, 
Соли Нав, Ҷашни Баҳор, Хидир (хидар)-айём, Гьамун ва ѓайра ёд 
мешавад 

Дар қадим омодагӣ ба пешвози Наврӯз, яъне то расидани офтоб 
ба дили мард замони тӯлонӣ ва сермаросими марбут ба табиатро дар 
бар мегирифт ва одамон ба Хидир (хидар)-айём бо ҷидду ҷаҳд, орзую 
ҳаваси бепоён, нақшаҳои созандагии зиндагӣ мерасанд. 

Наврӯз мувофиқи ҳисоби марди шикорӣ замоне фаро мерасад, 
ки офтоб ба дил мерасад. Мувофиқи мушоҳида аз рӯйи ҳаракати 
нурҳои офтоб Шогун замоне фаро мерасад, ки нурҳои офтоб ба 
оташдони хона мерасанд. Бубинед, ки дар ин ҷо ҳам ниёгон нури 
офтоб ва нури оташи оташдонро, ки ҳамеша хонаро гарм нигоҳ 
медорад, ба ҳам тавъам сохтаанд. 

Дар ин маросимҳо Наврӯз нисбатан тӯлонитар ва бошукӯҳтар 
таҷлил шуда дар раъси ҳамаи ин силсилаҷашнҳо меистад. Вале мо дар 
ин ҷо аз тавсифоти Наврӯз худдорӣ карда, мехоҳем диққати шуморо 
ба як нукта, ба маънои луғавии калимаи “хидир (хидар)” ҷалб намоем. 

Ин калима дар забонҳои помирӣ маъмул буда, маънои 
калонтар, калон, бузургро дорад ва айём – маънои ҷашн, маросим, ид, 
замонро ифода мекунад. Дар ин забонҳо ин вожа ҳам ҷинси мардона 
(хидир, масалан: хидир врод - бародари калонӣ, бузург) ва ҳам занона 
(хидар, масалан: хидар ях-хоҳари калонӣ) дорад. Аҷиб аст, ки нисбати 
Наврӯз ин калима дар ҳар ду ҷинс ҳам кор фармуда мешавад. Дар 
бисёр деҳаҳои Помир Наврӯзро Хидир-айём ва дар баъзеашон Хидар-
айём меноманд. Дар ин ҷо собит кардан душвор аст, ки кадоме аз ин 
вариантҳо саҳеҳ мебошад. 

Тавре дидем калимаи “хидир” (хидар) сифати нисбӣ буда, 
дараҷа ва ё муқоисаро нишон медиҳад. Яъне вуҷуди ин калима 
шоҳиди мавҷудияти ҷашнҳои дигар дар баробари Наврӯз аст. Ин 
калима нишон медиҳад, ки дар силсилаҷашнҳои баҳории мардуми 
кӯҳистони Помир ғайри Наврӯз ҷашнҳои кӯчактар ҳам вуҷуд 
доштаанд ва Наврӯз бузаргтарини онҳо будааст. 

Азбаски солҳои охир одамон ҷашнҳои нисбатан кӯчаки 
“хирпичор”, “хирчизон”, ”батайём”-ро ба маърази фаромӯшӣ супурда 
буданд, занҷираҳои ин силсила канда шуд ва чаро “Хидир” (хидар) 
будани Наврӯз ҳам диққатро ба худ кам ҷалб мекард.  Дубора эҳё 
шудани Сада (Хирпичор) мартаба ва дараҷаи Наврӯзро дар миёни ин 
силсилаҳо тавони дигар бахшид. Аз сӯйи дигар бо эҳёи Сада ё ки 
Хирпичор мо ба эҳёи силсилаҷашнҳои тақвимӣ асос мегузорем. 
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Аламшоев К. 

 
ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА САДА НА ПАМИРЕ 

 
  Данная статья состоит из двух разделов. В первом разделе, ав-
тор рассказывает о народном календаре «Офтоб дар мард» (букваль-
но: «Солнце в теле мужчины»). Этот календарь испокон веков быто-
вал в регионах Памира. Он также знаменит как календарь Мужчины – 
Охотника. Календарь используется носителями традиционной куль-
туры по сей день. В прошлом, когда местное население Памира еще не 
знало о григорианском, лунном и солнечном календарях, для опреде-
ления дней, месяцев, народных традиционных праздников использо-
вали данный календарь. В этом календаре дни считаются по движе-
нию Солнца. Однако, согласно поверьям народа, Солнце находится в 
теле мужчины и двигается по его частям тела. 

Сначала Солнце входит в ногти мужчины. Это происходит 31 
января. В этот день наступает народный календарный праздник Хир-
пичор (буквально: Солнце в мужчине). Хирпичор совпадает с праздни-
ком Сада. В этот день исполняются специальные народные ритуалы, 
которые сохранились с древних времен. Когда Солнце достигает ко-
лен мужчины, наступает Хирчизон (буквально: Солнце в колене) или 
Батайем (буквально: Праздник сладостей). Хирчизон наступает 16-20 
февраля. Когда Солнце достигает Сердца мужчины, наступает празд-
ник Навруз – Праздник весны. И таким образом Солнце движется от 
ногтей мужчины до макушки головы. Каждая часть тела имеет свои 
определённые дни (от 3 до 9 дней). При исчислении используются му-
сульманские солнечнее месяцы. Данный календарь также состоит из 
365 календарных дней и маленькие искажения в нем никак не влияют 
на его значение. 

Во втором разделе автор описывает ряд традиционных народ-
ных весенних календарных праздников как Хирпичор (Сада) и Хирчи-
зон (Батайём), и ритуалах, которые выполняются в эти дни. Эти 
праздники, которые по значению и общественно-культурному статусу 
находятся ниже, являются подготовительным этапом для празднова-
ния большого праздника весны – Навруз. На Памире Навруз имеет 
еще другие названия как Шогун (букв. «благое предзнаменование»), 
Гъамун («осветление») и Хидир Айём, т.е. («большой праздник»). 

В статье широко использованы интервью с носителями тради-
ционной культуры и др. информация, которые бытуют среди населе-
ния края. 
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Аlamshoev Q. 

 
TRADITIONS RELATED TO THE SADA 

 CELEBRATION IN PAMIRS 
 

This article is divided into two parts. In the first part, the author talks 
about the folk calendar “Oftob dar mard” (literally: The sun in the body of a 
man). This calendar has existed for centuries in the regions of the Pamirs. It is 
also known as the “Men of the Hunter calendar”. The calendar is still used by 
carriers of traditional culture. A long time ago, when the local population of the 
Pamirs did not yet know about the Gregorian, lunar and solar calendars, they 
used this calendar to determine the days, months, and folk traditional holidays. 
In this calendar, days are counted by the movement of the sun. However, ac-
cording to the belief of the people, this Sun is in the body of a man and moves 
in its parts of the body. 

First, the sun enters a man’s nails. This happens on January 31st. On this 
day comes the folk calendar holiday Khirpichor (literally: The Sun in a Man). 
Bricks coincide with the Feast of the Garden. On this day, special folk rituals 
are performed, which have been preserved since ancient times. When the sun 
moves to the man’s knees, Khirchizon (literally: the sun is in the knee) or Ba-
tayam (literally: the feast of sweets) comes. Khirchizon comes on February 16-
20. When the Sun breaks into the Heart of a man, Navruz comes - the spring 
festival. And so the sun moves from the nails of a man to his crown. Each part 
of the body has its own specific days (from 3 to 9 days). When calculating, 
Muslim solar months are used.  

In the second part, the author describes a number of traditional folk 
spring calendar holidays like Khirpichor (The Sun in a Man) and Khirchizon 
(Batayyam), tells about the rituals that are performed these days. These holi-
days, which are lower in importance and socio-cultural status, are a preparatory 
stage for the meeting of the Great Spring Festival - Navruz. In the Pamirs, Nav-
ruz has other names as Shogun (Happy sign), Gyamun (clarification) and Khidir 
Ayyam, i.e. Big celebration. 

In the article widely were used interviews of bearers of traditional cul-
ture and information of manuscripts that exist among the people. 

Keywords: traditional culture, people, Pamirs, folk calendar, holiday, 
Khirchizon, Khirpichor, Sada, Batayyam, Navruz. 
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Холмуродов З. 
 
МАВЌЕИ ОБ ДАР МАРОСИМЊОИ ИЉТИМОИИ 

ТОЉИКОН 
 

Дар маќола љанбањои иљтимоии маросимњои марбут ба об, ки 
миёни мардум  маъмуланд, мавриди баррасї ќарор гирифта, дар он як 
ќатор урфу одат ва таомулњое, ки тољикон тўли зиндагонии худ 
баргузор мекунанд, инъикос гардидааст.  

Дар фарњанги мардуми тољик дар ќатори дигар унсурњои муќаддас 
ва барои њаёт муњим об мавќеи назаррас дорад. Метавон гуфт, ки 
љойгоњи он аз дигар неъматњое ба монанди нон, намак, оташ ва хок 
болотар буда, аз неъматњое мебошад, ки барои истифодаи умум 
офарида шудааст. Об манбаи ҳаёт ва ҷузъи асосии рушди устувор ба 
ҳисоб меравад. Бинобар ин зарур аст, ки об ҳамчун неъмати 
муҳимтарини иҷтимоиву иқтисодӣ аз нигоњи илмњои гуногун тањќиќ ва 
баррасӣ гардад. Дар ин самт тасмим гирифтем дар бораи об ва мавќеи 
он дар фарњанги мардуми тољик чанд андешаеро дар такя ба гуфтањои 
муњаќќиќон иброз намоем. 

Дар иртибот ба об миёни мардуми тољик љашну маросимњое 
мављуданд, ки бевосита ба кайњон ва табиат алоќамандї доранд, аммо  
таваљљуњи моро, пеш аз њама, маросимњои  иљтимоии он љалб намуд. 

 Аз даврони ќадим ниёгони мо як ќатор љашну маросимњои махсусе 
доштанд, ки ба об алоќаманд буда, имрўз њам баъзеи онњо баргузор 
карда мешаванд. Мушоњидањо нишон медињанд, ки аз таваллуди тифл 
то дами марги инсон як ќатор маросиму анъанањое мављуданд, ки 
бевосита ба об иртибот доранд. Њангоми тањлилу баррасињо муайян 
гардид, ки мавќеи об ва иљрои амалњои рамзї дар маросимњои иљтимоии 
мардуми тољик тасодуфї набуда, њамаи инњо дар доираи бовару 
эътиќодот ба вуљуд омадаанд.   

Калидвожањо: об, љашн, маросим, рамз, бовару эътиќод, саршўён, 
тифл, арўс, оби никоњ, мурдашўйї, бењдошт. 

 
Дар фарњанги мардуми тољик аз ќадимулайём об мавќеи хосса 

дошта, ниёгони мо дар њама давру замон чун дигар унсурњои муќаддас 
онро гиромї медоштанд. Табиист, ки њаёти инсонро бидуни об тасаввур 
кардан ѓайриимкон аст. Бинобар ин њанўз аз замонњои ќадим мардум 
кўшиш ба харљ медоданд, ки барои истиќомат бештар мавзеъњои сероб-
ро интихоб намоянд. Масалан, дар байни мардум нафаре гўяд, ки хона ё 
манзили нав харидааст, аввалин суоле, ки ба миён меояд, «об дорад?» 
аст. Њамин аст, ки аз рўйи мушоњидањо шањрњои обод дар самти иќти-
содиву кишоварзї пешрафта шањрњои воќеъ дар соњили дарёву рудњо 
будаанд.  

Интихоби манзил дар заминњои обї, пок намудани њама гуна ашёи 
рўзгор бо об, пок нигоњ доштани бадан тавассути об ва билохира поку 
гуворо нигоњ доштани он дар навбати худ, њанўз аз замонњои ќадим 
вазифаи њар як инсон будааст. Њамаи ин боис гардидааст, ки дар атро-
фи об маќолу зарбулмасал, панду андарз ва наќлу ривоятњои зиёде био-
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фаранд ва ба ин васила насли наврасро талќин намоянд, ки обро  њаме-
ша муќаддас нигоњ доранд. Табиист, ки барои зинда мондани инсон об 
яке аз василањои асосї ба шумор меравад. Илм собит намуда, ки инсон 
нисбат ба гуруснагї аз ташнагї зудтар мефавтад. Њамин аст, ки миёни 
мардум маќолњои «Обу ободї», «Об нест, њаёт нест», «Об манбаи њаёт», 
«Бе об њаёт нест» ва монанди инњо фаровон истифода мешаванд.  

Масъалаи оби нӯшокӣ ва истифодаи самараноки он имрўзњо дар 
тамоми љањон проблемаи глобалї мањсуб меёбад. Зиёда аз як милли-
ард сокинони сайёра ҳамарӯза аз норасоии оби ошомиданї танқисӣ 
мекашанд. Аз ин рў, мањз бо ташаббуси  Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади сарфакоронаю 
оқилона истифода  кардани оби нӯшокӣ ва тозаю безарар гардонидани 
он соли 2003-ро «Соли байналхалқии оби тоза» ва солҳои 2005-2015- 
ро  «Об барои ҳаёт» эълон карданд. Соли 2017 бо пешниҳоди Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Даҳсолаи байналмилалии 
амал «Об барои рушди устувор» аз ҷониби Созмони Миллали Мут-
таҳид барои 10 соли оянда – солҳои 2018-2028 бори дигар дастгирї 
ёфт.  

Об манбаи ҳаёт ва ҷузъи асосии рушди устувор ба ҳисоб меравад. 
Бинобар ин зарур аст, ки об ҳамчун неъмати муҳимтарини иҷтимоиву 
иқтисодӣ аз нигоњи илмњои гуногун тањќиќ ва баррасӣ гардад. Дар ин 
тањќиќ диќќати моро, пеш аз њама, маросимњои  иљтимоии марбут ба 
об миёни мардуми тољик љалб намуд. 

    Табиист, ки њанўз аз даврањои пеш ниёгони мо аз рўзи таваллуд 
то нафаси охир як ќатор љашну маросимњои махсуси алоќаманд ба об-
ро мегузарониданд, ки аксари онњоро то замони мо расидаанд. Агар 
як ќисми ин маросимњо вобаста ба табиат ва кишту кор бошад, ќисми 
дигари онњо бевосита ба инсон рабт доранд.  

Мушоњидањо нишон медињанд, ки аз даврањои ќадим то ба њол, аз 
таваллуди тифл то дами марги инсон, як ќатор маросиму анъанањое 
мављуданд, ки бевосита ба об алоќаманданд.  Масалан, дар аксари ма-
нотиќи кишвар тифлро пеш аз ба гањвора бастан, аввал, оббозї меда-
роранд, ки он маросими саршўёни тифл ном дорад. Дар ин бора мар-
думшинос Б. Шермуњаммадов чунин навиштааст: «Мањз дар серўзагї 
тифлро момо (доя) ё ягон зани тансињат оббозї доронда, курта 
мепўшонад ва дар ин њангом дуое мегўяд. Масалан, дар Конибодом 
чунин мегўянд. 

 Об - оби хоб 
 Об - оби беѓамї 
 Об аз нур 
 Мо аз хок 
 Паншамия панљ ман гўшт 
 Сешамия се ман гўшт 
 Чоршамия чор ман гўшт 
 Об – оби харобаяк 
 Об хароб, лўлак фарбењ. 
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 Дар Њисор, Мастчоњ, Ўротеппа ва Самарќанд баъд аз навзодро 
оббозї дорондан, се карат ба тахтапуши вай об пошида: «Об хароб, бача 
фарбењ» мегуфтанд» [10, с. 20 -21] .    

Зимни экспедитсияњо дар дигар манотиќи кишвар низ маросими 
саршўёни тифлро ба ќайд гирифтем. Маълум гардид, ки он дар саросари 
љумњурї дар замонњо мухталиф бо тарзу усули гуногун баргузор 
мегардидааст. Масалан, дар ноњияи Рашт сари кўдакро дар рўзи 
таваллуд њатман мешўянд, то ин ки онро аз њама гуна нопокињо озод 
намуда ба њаёти нав омода гардонанд. Љараёни баргузории маросими 
саршўёни тифл чунин аст: 

Саршўёни тифл маросимест, ки дар тамоми манотиќи кишвар 
ќариб як хел иљро карда мешавад. Дар бештари шањру навоњї баъд аз 
њафт ва ё нуњ ва њатто баъзан дар рўзи таваллуди тифл, умуман пеш аз ба 
гањвора бастан баргузор мегардад. Тифлро, пеш аз њама, як зани 
солхўрда ва ботаљриба оњиста рўйи дасташ гирифта, аз болои сараш ба 
шустан шурўъ менамояд. Дар ин њангом модари тифл вазифаи обрезро 
иљро мекунад, ки њамзамон тарзи шустани навзодро мушоњида карда, 
меомўзад. Ин амалро бештар дар ваќти набудани ашхоси бегона ба 
анљом мерасонанд. Дар доираи ин амал бовару эътиќодоти махсусе роиљ 
аст, ки онњо аз тарафи занњо бевосита риоя карда мешаванд. Масалан, 
дар љараёни саршўйии тифл бояд об дар зарф ором бошад. Нафари обрез 
обро бисёр лапиш надода, оњиста ва нарм ба сари кўдак бирезад. Зеро ба 
аќидаи мардум ин барои тарбияи минбаъдаи тифл таъсир мерасонад, гўё 
кўдак дар оянда хашмгину бадљањл ба воя мерасида бошад.  

Маросими саршўёни кўдакро дар Бадахшон «калзинед» мегўянд. 
Дар ин маврид пажўњишгар Аминов А. чунин нигоштааст: «Њангоми 
калзинед – саршўйї, зани рўзгордида ва оромтабиате њамроњи модари 
тифл сари кўдакро мешўянд. Вазифаи модари тифл дар ин асно танњо об-
резї мебошад. Агар мабодо обро кам ё зиёд рехта, аз уњдаи он набарояд, 
зани дигаре ин амалро иљро намуда, ба ў меомўзонад. Пас аз шустан 
шахсе, ки масъулияти гањворабандиро бар уњда дорад, се маротиба бо 
даст аз пушти сар то ба поён «дарду бало набинад» гўён, даст меафшонад 
ва кўдакро ба гањвора мебандад [6, с. 169].   

Аз иќтибоси мазкур бармеояд, ки маќсади асосии баргузории 
маросими мазкур агар, аз як тараф, барои тозагию покизагї бошад, аз 
тарафи дигар, бовар доштан ба нерўву ќудрати об њамчун муъљизаи 
илоњї аст. Зеро куњансолон бар аќидаанд, ки оромии об њатман ба раво-
ни кўдак таъсири худро мерасонад. Оид ба ин масъала дар ноњияи 
Мўъминобод чунин андешаро ба ќайд гирифтем: «агар кўдак баъди 
чилрўзагї бадѓашу гирёнчак ва асабї шавад маълум, ки обрез њангоми 
саршўён обро лапиш додааст. Кўдак њама хислатро аз об мегирад ва агар 
обро дар саршўён лапиш дињад, кўдак мисли селоба бадљањл ба воя мера-
сад».7 

Мардумшинос Юсуфбекова З. маросими саршўёни тифлро тавъам 
бо дигар анъанањои марбут ба тифли мардуми Бадахшон ба ќайд гириф-
та, чунин  ишора намудааст: «Дар рўзи сеюм дар таѓорае оби гарм меги-
ранд ва зани таљрибадори оила сари кўдакро дар он мешўяд. Инчунин, 
дар ин рўз барои кўдак аз либосњои ќадимаи калонсолони авлод курта 
дўзонида, нахустин бор ба ў курта мепўшонанд. Агар духтар бошад, ин 

                                                            
7 Гўянда Пирова Давлатмоњ.(соли тав. 1956)  к. Асрор, н. Мўъминобод, њунарманд. 
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куртаро пас аз чил рўз ва агар писар бошад, пас аз бист рўз аз танаш ме-
бароранд. Аз рўйи боварњои ин мардум, писар дар бистрўзагї, гўё мисли 
чилрўза ба воя мерасад. Пас аз баровардан куртаи аввалини кўдакро ба 
шохи бутаи хуч «хор» овезон мекунанд. Дуо мекунанд, ки мисли буттаи 
хуч боќуввату серњосил гардад» [12, с. 76].   

Гуфтањои Юсуфбекова З. далел бар онанд, ки вобаста ба бовару 
эътиќодњо мардуми тољик њанўз аз замонњои ќадим ба об, дарахтони 
серњосилу баќувват ва дигар неъматњои илоњї њамчун нерўњои наљот-
бахш боварии ќавї доштаанд. Лозим ба ёдоварист, ки куњансолон аксари 
амалњоро аз рўйи таљрибањои худ иљро менамуданд ва њатман бо итми-
нон ба онњо арљгузорї мекарданд. Чунончи Шермуњаммадов Б. дар 
мавриди роњ гаштани тифл таљрибаеро ба ќайд гирифтааст: «…Инчунин, 
дар байни мардум аќидае мављуд аст, ки агар кўдак дер роњ гардад, воли-
дайнашон дар тањлука афтида, ба пои кўдак об мерехтанд, ки монанди об 
равон гардад» [10, с. 29].   

Дар шарњи навиштаи Шермуњаммадов Б. метавон гуфт, ки аз рўйи 
гуфтањои мардумї «обе, ки барои рехтан ба пойи тифл интихоб мешавад, 
њатман аз љуй ва ё дарёњои равон мегиранд»8, зеро маќсади асосї ба мис-
ли об равон гаштани тифл мебошад. Ин љо равшану аён дарљ гардидааст, 
ки равонии обро дар роњгардии тифл орзу менамоянд.  

Тавассути чунин расму ойинњо соњибони тифл мехоњанд миёни 
мардум аз омадани мењмони нав ба хонаашон,  муждагонї дињанд. Ба ин 
муносибат зиёфатњо ороста, хешу аќрабо ва наздикони худро даъват ме-
кунанд. Имрўзњо низ ба таври хонаводагї миёни мардум љашн гирифта 
мешаванд. Он дар њар минтаќа дар шаклњои мухталиф баргузор гардад 
њам, мазмун ва моњиятиаш пок ва тоза нигоњ доштани тифл аст, зеро дар 
аќидањои мардумї об, махсусан оби равон, њамеша пок аст ва ифло-
сињоро аз инсон дур месозад. 

Чуноне ки болотар ишора гардид, инсон њамеша ба об эњтиёљ дорад 
ва зиндагониро бидуни он тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Аз њама љо-
либ ин, ки лањзањои муњимми њаёти инсон бевосита ба об алоќаманд аст. 
Чунончи дар мавриди љашни арўсї низ маросимњои марбут ба об њам 
барои арўс ва њам барои домод дар фарњанги мардуми тољик њатмї буда, 
дар саросари кишвар бо тафовутњои љузъї доир мегарданд. 

Саршўёни арўс. Яке аз маросимњои анъанавии занони тољик мањсуб 
меёбад, ки дар тамоми минтаќањои Тољикистон роиљ аст. Ин маросим 
дар хонаи арўс пеш аз ба хонаи домод рафтанаш, баргузор мегардад, ки 
љараёни он чунин сурат мегирад:  Як гурўњ духтарон ва дугонањои арўс 
чор кунљи чодари гулдўзишударо дар болои сарашон  медоранд ва 
арўсро зери навои дафу доира ва суруди анъанавии «саршўён», ки хеле 
маъмулї аст, аз дохили хона ба сањни њавлї мебароранд. Сипас дар бо-
лои як косаи шир шонаро гузошта, барои иљрои маросим ба назди арўс 
меоранд, ки ширро рамзи бахти сафед ва баракат медонанд. Дар баъзе 
минтаќањо ба љойи шир дар коса об мегиранд, ки онро њам фоли нек до-
ниста, онро ба ояндаи равшан ташбењ мекунанд.  

Занон дар якљоягї доира навохта, тарона мехонанд ва нафаре 
мўйњои арўсро кушода, нўги кокулњои онро оњиста-оњиста шона задан 
мегирад. Њар боре, ки шона мезанад, онро њатман дар шир  ва ё об тар 
мекунад. Љараёни маросим таќрибан 15-20 даќиќа давом мекунад. 

                                                            
8 Гўянда Убайдуллоева Луъбат.(соли тав. 1969) љ.д. Понѓоз, н. Ашт, хонашин 
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Чунин тарзи баргузории маросими саршўён дар аксари минтаќањо 
якранг бошад њам, дар баъзе љойњо фарќ мекунад. Масалан, дар мин-
таќаи Кўлоб аввал кокулони арўсро се маротиба падари арўс шона меза-
над ва баъдан занон ин амалро давом медињанд.  

Чигуна баргузор шудани ин маросимро дар минтаќаи Кўлоб 
муњаќќиќ А. Аминов чунин шарњ додааст: «То ќабули Ќонун дар бораи 
танзими анъана ва љашну маросимњо занону мардон – наздикону пай-
вандони домоду арўс ба чодари болои сари арўс дошташуда пул ме-
партофтанд. Аслан маросими саршўён њангоми омадани шањмард иљро 
мегардид. Дар охир маблаѓи љамъшударо ба зани доирадасте, ки таронаи 
саршўёнро месароид, њамчун њаќќи хизмат медоданд. Имрўзњо бошад ба 
болои сари арўс ба тариќи рамзї ќанду ширинї мепартоянд» [7, с. 68].    

Тањлилњо нишон медињанд, ки маросими саршўёни арўс низ ба хо-
тири покию тозагї доир мегардад. Тибќи навиштаи муњаќќиќ Р. Ањма-
дов дар вилояти Суѓд ва минтаќањои тољикнишин Љумњурии Ўзбекистон 
маросими саршўёни арўсро «њинобандон» мегўянд [ниг.: 1, с. 83-95].  

Маросими мазкур таронаи ба худ хос дорад, ки њангоми мўйи 
арўсро шона задан, сароида мешавад. Суруди саршўён дар њамаи мано-
тиќи кишвар ќариб як хел иљро карда мешавад ва баъзан дар байнаш ру-
боётњои гуногуни халќиро илова намуда, занону духтарон дар якљоягї 
зам-зама мекунанд. Намунаи суруди саршўён чунин аст: 

 
              Шўяк, шўяк, шўякуш, 

Холаи саршўякуш. 
Оста бизан шонарае, 
Накана як мўякуш. 

 
Эй очаи љон илоњ-илоњит кардум, 
Хокистари кучата кулолї кардум. 
Њаждањ сари сол хоната бонї кардум, 
Имрўз, ки мерам, хоната холї кардум. 

 
Шўяк, шўяк шўякуш, 
Холаи саршўякуш. 
Оста бизан шонарае, 
Накана як мўякуш. 

 
Эй очаи љон, чиба калонум кардї, 
Ширум додие, ситам ба љонум кардї. 
Аввал ба азизгињо калонум кардї, 
Охир ба ѓарибињо равонум кардї. 

 
 

Шўяк, шўяк шўякуш, 
Холаи саршўякуш. 
Оста бизан шонарае, 

              Накана як мўякуш9 
 
Маросими саршўён дар гузашта як маъракаи хурсандии занону 

духтарон буда, дар он суннатњои анъанавї њифз карда мешуд. Имрўзњо 

                                                            
9 Гўянда Рањимова Робиямоњ (соли тав. 1971) д. Садбарго, н. Њамадонї, хонашин.  
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ин маросим ба таври рамзї дар баъзе шањру навоњии кишвар иљро карда 
мешавад, ки сохтакорона буда, њамчун барномаи сањнавї пешкаши њози-
рин мегардад.  

Дар ќатори арўс барои домод њам аз замонњои ќадим ќабл аз љашни 
асосии тўй, яъне пеш аз рафтан ба хонаи арўс маросими сартарошонро 
доир мекарданд. Дар аксари минтаќањо ин маросимро бо номи «сарта-
рошон» ќайд намуда бошанд њам, муњаќќиќон зимни тасвири он ёдовар 
мешаванд, ки пеш аз сартарошон њатман домодро ба њаммом бурда рас-
ми саршўёнро низ иљро менамуданд. Анъанаи саршўёни домод чунин 
иљро мегардид: дўстони домод ўро ба њаммом бурда, паси дар интизор 
мешуданд, то домод оббозї намуда, худро ба тартиб дарорад. Њангоми 
бозгашт дўстонаш ўро њамроњї мекардаанд, то ин ки пас аз тозаю покиза 
шудан нерўњои бад ба вай таъсир нарасонанд. Баъдан маросимњои дига-
ри љашни арўсиро иљро менамуданд. Намунаи  дигари њамроњии домод-
ро Аминов А. аз ноњияи Ишкошими ВМКБ мушоњида намуда, дар бораи 
тарзи баргузории он чунин изњори  андеша менамояд: «Сипас домодро 
њаммом барои саршўї мебаранд. Баъди баромадан, домодро яке аз ра-
фиќонаш болои китф бардошта меорад, зеро акнун ў њукми «шоњ»-ро 
мегирад. Домодро дар Бадахшон «ша(њ)», «подшо(њ)» ва «ша(њ)мард» 
мегўянд. Баъди саршўї ў дар тан либосњои сафеди тик дорад» [6, с. 181].   

Аз ин иќтибос ва гуфтањои боло бараъло муайян кардан мумкин 
аст, ки баргузории анъанаи саршўёни домод низ ба монанди саршўёни 
арўс њамоно ихлос ба покї ва нерўи муњофизатї доштани об аз ќуввањои 
манфї будааст.  

Маросими дигаре, ки ба об рабт дорад, баргузории никоњи 
исломї дар мавриди љашни арўсї мебошад. Дар ќатори дигар амалњои 
рамзї дар маркази баргузории маросими мазкур низ косаи об меистад, 
ки муњаќќиќон онро оби никоњ номидаанд. Маросими аќди никоњи 
суннатї (исломї) дар тамоми минтаќањои тољикнишин як хел баргузор 
мегардад ва ин амал ќабл аз тўйи арўсї њатмї буда, аз тарафи 
домуллои мањалла ва ё ягон рўњонии дигар баста мешавад.  Рољеъ ба 
тарз ва баргузории маросими никоњ дар шањру ноњияњои кишвар 
муњаќќиќон А. Мардонова, Ф. Зењниева, Р. Љумъаев, М. Шарифова, А. 
Аминов ва дигарон маълумоти муфассал додаанд. Аз рўйи тањлилњои 
ин муњаќќиќон ва мушоњидањои шахсї љараёни баргузории маросими 
никоњ дар њама манотиќи кишвар якранг аст. Баъд аз хўрдани зиёфат 
розигии арўс тавассути гувоњон ва падарвакил пурсида мешавад. 
Њамзамон розигии домод бевосита барои ќабули арўс ба њамсарї 
гирифта мешавад. Сипас домулло ба хондани хутбаи никоњ шурўъ 
менамояд. Дар назди домулло косаи об  ва дар болои он як дона нони 
чапотї ва ё пораи матои сафеди нав гузошта мешавад. Дар бораи нони 
чапотї, ки ранги сафед дорад ва ё матои сафед њаминро гуфтан мумкин 
аст, ки онњо њамчун рамзи фаровониву баракат ва бахти сафеди 
навхонадорон дар ин маросим истифода мешаванд. Аммо таваљљуњи 
моро боз њам косаи об ва ё ба истилоњ оби никоњ ба худ љалб намуд, 
зеро домулло ќироати хутбаи никоњ ва оятњои Ќуръони каримро мањз 
бо косаи об иљро менамояд.   

Оби никоњ. Чуноне ишора шуд аз замони овардан то оѓози хутбаи 
никоњ болои об бо матои сафед ё нони чапотї пушида аст. Вобаста ба 
боварњои мардумї оби никоњ бояд тоза ва пўшида бошад, то ин ки 
љину парињо, ки макони аслияшон мавзеъњои хурсандиву нишот аст, ба 
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он таъсири худро нарасонанд. Инчунин, замони овардани оби никоњ 
бояд шахсони нопоку нияти баддошта њам он обро нибинанд то онро 
нопок насозанд.  

Дар мавриди мањз тавассути оби никоњ хондани хутба ва нўшони-
дани он ба домоду арўс Абдулло Набиев, ки донандаи хуби ањкоми ис-
ломї буда, чандин нављавононро никоњ кардааст, андешаашро чунин 
баён намуд: «Об яке аз мўъљизањои  поки Худованд аст, ки хусусиятњои 
зиёд дорад. Пеш аз њама, об ќувваи љозиба дошта, сухан ва ё нафасро ба 
худ кашида мегирад. Инчунин об њам ба мисли инсон ќувваи њофиза 
дорад ва дар хотирааш нигоњ медорад. Масалан мегўянд, ки «Хобатро 
ба оби равон гўй». Барои он ба оби равон мегўянд, ки об он хобро бо 
худ гирифта барад. Аммо никоњ ва оби даму ќайтарма дар оби ором 
хонда мешаванд. То ин ки онњоро дар хотирааш нигоњ дорад ва ин об 
ба шахсони даркорї нўшонида мешавад, ки  таъсирбахш шавад.  

Хутбаи никоњ, ки мазмунан пайвастагї ва устувориву ободии 
навхонадорон аст, ба оби тоза хонда мешавад. Обро пас аз хондани 
хутбаву оятњо аввал ба домоду арўс нўшонидан њатмист, зеро бояд ав-
вал таъсираш ба онњо бирасад. Баъдан дигарон низ бо ниятњои нек ме-
тавонанд аз он нўшанд» 10.   

Аз ин гуфтањо бармеояд, ки оби никоњ низ ба ѓайр аз рамзи покї 
боз ба бо маќсади ќавию мустањкамии оила истифода мешудааст. Њатто 
мардум ба њофизаи об ва ќабули нерўи сухан ба он бовариву итминон 
доранд.  

Аз урфу анъанањои дар боло зикргардида чунин бармеояд, ки  бо об 
шустану пок сохтанњо, аз як љониб, барои бењдошти саломатї бошад, аз 
љониби дигар, њамчун рамзи покї ва бенуќсонии рўњу љисм низ ба он 
эътимод доранд.  

Миёни мардум маќоли халќии «њар оѓозеро анљоме њаст», хеле 
маъмул аст, ки дар радифи он маргро низ анљоми зиндагии љисми инсон 
номидан мумкин аст. Чи тавре болотар ќайд кардем, њангоми роњравї 
пеши пойи тифл об мепошанд, ки мисли об равон гардад ва фарзияњои 
дигаре, ки инсон тўли умри худ пайваста аз об истифода мебарад. Дар 
њолати бемории вазнини инсон ва ё пеш аз њангоми марг анъанае њаст, ки 
ба дањони шахси мефавтида об мечаконанд. Ваќте ки инсон дар дами 
марг аст, њолате ўро фаро мегирад, ки њарораташ баланд гардида, 
маљоли сухан гуфтану њаракат карданро надошта, лабонаш хушк меша-
вад. Наздиконаш пахтаро дар об тар карда, ба дањонаш мечаконанд. 
Њатто баъзан миёни мардум анъанае мављуд аст, ки ба љойи оби муќар-
рарї оби зам-зам мечаконанд. Оби зам-зам аз тарафи зиёраткунандагони 
Њаљ њамчун савѓо оварда мешавад ва баъзе хонадони тољик онро барои 
чунин рўзњо нигоњ медоранд.  

Табиист, ки инсон дар ваќти марг, ки узвњои даруна њарорати ба-
ланд мегиранд, ба об бештар эњтиёљ пайдо мекунад. Бинобар ин шахсе 
њамеша муваззаф мегардад, ки то баромадани љон аз бадан ба бемор об 
нўшонад ва ё њадди аќал лабонашро тар карда истад. Ин њолатро на 
танњо дар шахсони мефавтида, балки дар шахсони беморињои муќаррарї 
низ мушоњида кардан мумкин аст. Инсон дар ваќти беморї беиштињо 

                                                            
10 Гўянда Набиев Абдулло (соли тав. 1971) сокини мањаллаи Њазрати Мавлонои ш. 
Душанбе, домулло. 
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шуда аз тановулли таом даст мекашад, аммо њамеша ба об эњтиёљ дорад. 
Њамин аст, ки обро бењтарин василаи њаёти инсон номидаанд.  

Дар иртибот бо обчаконї ба њалќи шахси дар сакарот буда, ривояте 
њаст: «Бояд њар як мусалмон њангоми назъи љон калимаи шањодатро ба 
забон орад, ваќте ки одамони дар наздашбуда калимаи шањодатро ба ў 
талќин мекунанд, шайтон, ки дузди имон аст, он шахсро аз роњ мезанад, 
яъне барои такрор кардани калимаи шањодат монеъ мешавад. Дар ин њо-
лат ташнагї бар вай ѓолиб меояду лабонаш хушк мешавад. Дар назараш 
чунин менамояд, ки шайтон ба ў зарфи обро нишон дода, мегўяд ба ман 
имон биёр, обро ба ту медињам. Агар нафарони дар атрофи бемор сари-
ваќт ба ў об начаконанд, шояд калимаи шањодатро такрор карда натаво-
над. Ва аз ин дунё беимон равад».11 

Аз ривояти боло чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки мардум 
обро дар ќатори бењтарин неъмати истеъмолї ва зарурї барои њаёт бу-
данаш, инчунин барои њифз намудани инсон аз ќуввањои манфї ба мо-
нанди љину парї ва њатто шайтони лаъин низ мепиндоштаанд. 

Дар баробари расму суннатњое, ки дар њаёти инсон об мавќеи хосса 
дорад, амали бо об пок сохтани шахси фавтида низ мављуд аст, ки миёни 
мардуми тољик онро «мурдашўї» мегўянд. 

Мурдашўйї амалест, ки тамоми мусалмонони олам пеш аз дафни 
майит онро анљом медињанд. Дар фарњанги мардуми тољик низ њангоми 
мурдашўйї як ќатор ќонуну ќоидањои хос мављуд аст, ки то њол иљро ме-
гарданд. Тибќи бовару аќидањои мардум бояд њар як нафар фарзияњои 
шустани майитро ба хубї донад ва дар њаёти худ то њафт мурдаро шуста-
ву њафт ќабр канда бошад. Чунин аќидањо миёни мардум роиљ буда, бо 
ин васила љавононро ба роњи масъулиятшиносї ва фаъол будан дар 
корњои љамъиятї таблиѓ мекунанд.  

Њангоми мурдашўйї њатман назидикони марњум иштирок меку-
нанд. Агар нафари фавтида мард бошад, мардон ѓусл медињанд ва агар 
зан бошад, занони наздики фавтида мешўянд. Баръакси њол њастанд на-
фароне, ки аз ќонуну ќоидаи шустани мурда бехабаранд ва ё боре њам 
дар чунин маросимњо ширкат накардаанду аз љасади майит метарсанд, 
дар ин њолат мурдашўйњои махсусе њастанд, ки онњоро даъват мекунанд 
ва ба ивази хидматашон чизе, ки соњибони шахси фавтида ба онњо дињад, 
мегиранд. Мурдашўён низ дар чунин маросимњои азо барои хидматашон 
њељ музде тамаъ намекунанд, зеро ба андешаи онњо ин рўз ба сари њамаи 
онњо њаст ва ба хотири савоб анљом медињанд. 

Дар байни мардум аќидањое мављуданд, ки хонаи мурдадор  то се 
рўз макрўњ буда, то саќфи хона пур аз хун мебошад. Ва аз њамин сабаб 
мурдаро бояд шуста, «пок» кард. Дар ин хусус мардумшинос А. Мардо-
нова чунин овардааст: «Дар миёни тамоми мусулмонон аќидае мављуд 
аст, ки љасад то шустанаш нопок – «бенамоз» аст. Аз ин рў, бояд он пур-
ра шуста – «ѓусл дода» шавад. Инчунин мардум бар он аќидаанд, ки фа-
риштаи марг – «Азроил» љонро аз зери забони инсон мегирад. Ва ў барои 
ин кор гарданро мебурад – «макро мезанад». Дар ин ваќт хуни инсон то 
чил газ ба осмон пош мехўрад. Аз ин сабаб, тамоми бадани инсон бена-
моз мешавад. Тољикон бар он боваранд, ки бадани инсонро танњо замин 
– «хоки гўр» пок мегардонад. Вале ба њар сурат онро пеш аз љаноза бо об 
ѓусл менамоянд» [2, с. 71].   

                                                            
11 Гўянда Одинаев Аъзам (соли тав. 1980) сокини мањаллаи Пахтаобод, ш. Њисор.  
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Одатан  майитро аз 3 то 5 нафар калонсолони ботаљриба мешўянд, 
ки њар кадоми онњо вазифаи махсусе доранд: шўянда, такягар ва обрез, 
оббиёру обгармкун ёрдамчиёни ѓассолон ба њисоб мераванд. Баъзан ба-
рои омўзонидан љавононро низ љалб месозанд, ки вазифањои обгармкунї 
ё обрезиро иљро мекунанд. Пеш аз њама, обро дар дег дар берун гарм 
карда, бо зарфи наве, ки њанўз истифода нашудааст ба назди мурдашўй 
меоранд. 

 Њангоми шустани љасад ѓайр аз мурдашўйњо њама аз хона берун 
мешаванд Мурдашўй дастпўшакњои аз матои сафед духташударо ба 
дасти росташ пўшида, «бисмилоњир рањмони рањим» мегўяду дуои мах-
сусеро зери лаб хонда, майитро ѓусл медињад. Бояд љасади майитро сахт 
нашўянд, зеро рўњи вай озор медидааст. Такягар љасади мурдаро дошта, 
барои шўянда чапу рост мекунад. Обрез обро ба бадани мурда, аз рўйи 
супориши мурдашўй, рехтан мегирад. Ваќти шустан аз сари сина то зо-
нуњои майит бо порачаи матоъ пўшонида мешавад. Ѓусли майит низ аз се 
маротиба шустани дањону бинї, истинљо ва як маротиба шустани тамоми 
аъзои бадан иборат мебошад. Дар шустани мурда собун истифода наме-
шавад.  

Пеш аз шурўъ кардани ѓусли майит аввал як коса обро гирифта, 
алоњида мегузоранд. Баъди анљом додани ин амал косаи оби аввал ги-
рифташударо баъди кафан кардан, дар болояш мепошанд. Имрўзњо ба 
љои оби ѓусли майит оби зам-замро истифода мебаранд. Баъди ба анљом 
расонидани мурдашўйї оби истифодашударо дар зери дарахте, ки пойи 
инсон намерасад, мерезанд. Ин амалро дар Бадахшон андке дигар му-
шоњида кардан мумкин аст. Чунончи А. Аминов навиштааст: «Аввал аз 
оби шусташудаи бадан каме барои болои сари ќабраш мегиранд, зеро аз 
рўйи наќли гўяндагон њатман болои ќабри мурда як пиёла аз њамин об 
мерезанд ва баъдан пиёларо шикаста, нисфи онро болои санги ќабраш 
мегузоранд» [6, с. 47].   

  Бино ба бовару эътиќодоти мардум баъди шустану кафан кардани  
майит дигар рўяшро ягон номањрам набинад, ки љоиз нест. Боз аќидае 
миёни мардум роиљ аст: «мурда мењмон асту сафари охират дорад ва дар 
ин сафар бояд пойи ботањорат бошад, ки њангоми саволу љавоб дар ќабр  
аз тарафи пурсандањо (фариштагони махсус) забонаш бурро шавад».12 

  Аксари расму анъанањо дар худ рамз дошта, ифодагари покиву 
иффат ва ростиву њаќиќатпарастї мебошанд. Аз тањлилу натиљагирињои 
урфу одат, анъана ва маросимњои об, ки бевосита ба њаёти инсон 
алоќаманданд, ба хулосае омадан мумкин аст, ки бовариву ихлос ва 
пайвастагии њаёти одамият ба об њанўз аз замонњои ќадим  устувор 
будааст. Дар иртибот ба масъалањои гуногуни иљтимої дар тањќиќоти 
донишмандон дар алоќамандї ба анъана ва ё маросиме оид ба об 
ишорањо шуда бошанд њам, моњияти аслии он то њол ба таври васеъ 
кушода нашудааст. Аслан љанбањои фарњангии ин ё он маросим тањлил 
гардида, дар љараёни тасвири он доир ба об ишорањо низ шудаанд. 
Метавон гуфт, ки њанўз љанбањои зиёди фарњангии об дар њаёти 
иљтимоии мардуми тољик норўшан боќї мондаанд. Дар радифи чанд 
маросиму анъанањои тањлилгардида боз садњо урфу одатњое вобаста ба 
об миёни мардум мављуданд, ки то ба имрўз барассї нашудаанд ва 

                                                            
12 Гўянда  Мањмадљонов Бегиљон (соли 1945) ш. Дарбанд, н. Нуробод. собиќадори 
фарњанг. 
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наметавон дар як маќола онњоро фаро гирифт. Кўшиш менамоем, ки дар 
тањќиќотњои минбаъда љанбањои дигари об ва мавќеи онро дар фарњанги 
мардуми тољик тањлилу баррасї намоем. Ин љо дар такя ба маросимњои 
дар боло тањлилгардида ба тариќи хулоса иброз менамоем, ки об аз 
муќаддастарин муъљазањои табииест, ки инсоният аз замони таваллуд то 
дами марг ба он ниёз дорад ва он сазовори њама гуна гиромиву 
посдорињо аст.  
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Холмуродов З.  
 
МЕСТО ВОДЫ  В СОЦИАЛЬНЫХ ОБРЯДАХ ТАДЖИКОВ 

 
 В  статье рассматриваются социально-бытовые традиции и 

обычаи с использованием воды и освещается роль воды в праздниках и 
обрядах, проводимых таджиками. 

В таджикской культуре наряду со многими другими священными 
и жизненными элементами, вода занимает важное место. Можно ска-
зать, что она намного ценнее других элементов используемых в соци-
ально-бытовых традициях, таких как хлеб, соль, огонь и другие. Вода 
является источником жизни и основой устойчивого развития. Ввиду 
этого следует обратить внимание на всестороннее исследование раз-
ными науками величайшей социально-экономической ценности. В 
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данной статье, опираясь на труды других исследователей, автор рас-
сматривает роль воды в народных традициях и обрядах таджиков.  

С древних времён известны праздники, ритуалы и обряды, свя-
занные с водой, некоторые из них, до сих пор проводятся в регионах 
страны. Наблюдения показывают, что от рождения ребенка до смерти 
человека существует целый ряд ритуалов и обрядов, непосредственно 
связанных с водой. Исследование и анализ показали, что существова-
ние символических ритуалов в социально-бытовых обрядах таджиков 
являются итогом традиционных верований. 

Ключевые слова: вода, праздник, ритуал, символ, верование, мы-
тё головы,  ребенок, невеста, вода для обручения, обмывание покойни-
ка, гигиена.   

 
Kholmurodov Z. 

 
THE ROLES OF WATER IN TRADITIONAL  

TAJIK RITUALS AND CUSTOMS 
 
The article discusses the social and everyday traditions and customs with 

the use of water and highlights the role of water in holidays and rituals held by 
Tajiks throughout their lives. 

In Tajik culture, water, along with many other sacred and vital elements, 
water occupies an important place. It can be say that it is more valuable than 
many other things, such as bread, fire, soil and other elements, which is more 
valuable than others created for general use. Water is the source of life and the 
foundation of sustainable development. In view of this, attention should be paid 
to a comprehensive study by various sciences of the greatest socio-economic 
value. Therefore, in this article, based on the work of other researchers, are de-
scribed the water and its role in the Tajik folk culture. 

Among the Tajik people are held holidays, customs, and some rituals 
dedicated to water, associated with space and nature, but we are primarily 
interested in social customs and rites. 

Since ancient times, our ancestors have known holidays and rituals 
associated with water, some of them are still held among the Tajik people. 
Observations show that from the birth of a child to the death of a person there 
are a number of rituals and practices directly related to water. Research and 
analysis showed that the performance of symbolic practices in social rites is not 
random, but the result of traditional beliefs. 

Keywords: water, holiday, ritual, symbol, belief, washing your hair, child, 
bride, betrothal water,  hygiene. 
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Пиров С. 
 
САЙРИ ТАЪРИХЇ БА САЙЁЊИИ ЭКСПЕДИТСИОНЇ 

 
Маќола ба мавзўи сайру сайёњї алоќаманд буда, дар он талошу 

зањматњои бархе аз сайёњони машњури олам ба мисли Х. Колумб, Ф. Кук, 
Ф. Магеллан, Ф. Нансен, Р. Пири, Р. Скот, Э. Шелктон, Р. Амундсен ва 
дигарон, ки љињати кашф ва муайян намудани баъзе манотиќ ва роњњои 
номаълуми кўраи замин ба вуќуъ пайвастаанд, инъикос ёфтааст.  

Бо зиёд шудани ањолї, рафъи эњтиёљоти одамї ва пешрафти 
рўзафзуни зиндагї, одамон аввалан ба маконњои гирду атрофи худ, 
баъдан ба минтаќањои начандон аз худ дур ва сипас аз он њам дуртар 
таваљљуњ зоњир намуда, ба сайру сафарњо мебаромаданд. Мусофирон 
дар ин сайру сафарњо барои бењтар гардонидани шароити зист ва ба 
даст овардани манофеи зиндагї ба тиљорату савдо машѓул мешуданд. 
Онњо савдо ва тиљорати худро ба он минтаќаву шањрњое роњандозї 
мекарданд, ки он љойњоро медонистанд ва имконияти ба он љойњо сафар 
кардану аз он љойњо баргаштанро доштанд, вале дар натиљаи пеш 
омадани баъзе монеањо ва баста шудани роњњои заминї тољирону 
савдогарон бо ёрию кўмаки донишмандони сайёњ дар пайи бозёфти  
роњњои бањрї шуданд. Акнун барои сайру саёњат ва сафари бањрї, пеш аз 
њама, киштињои хуб, лавозимоти сафар  ва харитањои бањрї лозим буд, 
то ин ки сайёњон њангоми сафар машаќќат накашида, роњро гум 
накунанду сињњату саломат ба диёри худ баргарданд, вале на ҳама вақт 
хостаҳо тибқи нақшаву ҳадафҳо амалӣ мегардиданд. Аз ин сайру 
сафарҳое, ки сайёҳон ва ҳайати экспедитсионии онҳо тасодуфан аз хати 
сайри асосї берун рафтаву гирифтори душвориҳо шудаанд, дар маќола 
низ сухан рафтааст. Ин сайру сафарҳои тасодуфию ғайричашмдошт 
сабаби кашф ва муайян шудани баъзе манотиқи номаълум ва пешрафти 
таҳқиқотҳои муҳаққиқони баъдӣ дар заминаи сайру саёҳӣ гардиданд.  

Аз ҷумлаи касоне, ки дар пайи бозёфту кашфиётҳои нав камари 
ҳиммат баста, ҷониби қутби шимол рахти сафар бастаанд, ҳайати 
киштии жонетта мебошад. Ҳайати ин киштї, бо сардории капитани 
он, шахси кордону ботаҷриба Делонг (Delong), ки аз 33 нафар сайёҳ ё 
худ ҷаҳонгардон иборат буд, ҷиҳати кашф ва бозёфтҳои навин аз 
бандари Санфрансиско бо умедҳои бисёр ба тарафи шимол равона 
гардиданд, вале баъди ду сол пас аз наҷоти киштї аз иҳотаи яхҳои 
уқёнуси яхбастаи шимолӣ, жонетта дубора гирифтори нобудӣ 
мегардад. 

Баёни фољиаи њузнангези ѓарќи киштии жонетта ва ба сахтию 
мушаќќат дучор шудани њайати он, ки ќасди ќутби шимолро доштанд, 
низ дар ин маќола ба таври мухтасар, мундариљ гардидааст. 

Калидвожањо: сайр, сайёњ, сафар, њайат, экспедитсия, 
бањрнавард, киштї, кашф, ќутб. 

 
Агар ба таърихи сайёњї назар андозем, мутмаин мешавем, ки 

дар ташаккули ин соња сайёњон ва љањонгардони пуртоќату 
пуртаљриба ранљњои зиёд дидаву зањматњои беш кашидаанд.  
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Дар замонњои ќадим одамон оламро (табиатро) бо диду 
назарњои гуногун тасаввур мекарданд. Масалан, назари мисриён, ки 
яке аз халќњои ќадими олам ба шумор мераванд, нисбат ба юнониҳо 
дар бораи замин тангтар буд, онњо аз буду боши халқҳои дигар ва 
васеъ будани замин огоҳии кам доштаанд. “....аммо юнониҳои қадим 
серҳаракаттар буданд. Онҳо аз замонҳои қадим бо саёҳати дар баҳри 
миёназамин одат карда, бо мамлакатҳои дар канорҳои баҳр воќеъ ба 
зудӣ ошно шуданд. Бинобар ин, онњо заминро назар ба мисриён хеле 
васеъ мепиндоштанд. Ба назари онҳо ҳамаи хушкӣ ба монанди як кӯҳи 
мудаввари калон буда, ин кӯҳ ба сипари муҳаддаб (барҷастаи 
гунбадшакл) монандї дорад. Замин ҳамчун ҷазира дар миёни обҳои 
дарёи уқёнус баланд шуда истодааст... Як гурўње аз донишмандони 
юнонӣ ташхис карда буданд, ки дар ҳолати наздик шудани чизҳои дар 
давр истодагӣ (сутунҳои киштӣ, манораҳои баланд ва ѓайра), аввал 
нугаш, баъд миёнаш, пас аз он тагаш намудор мешавад. Касони воќиф 
ин натиҷаро асос карда, замин на ҳамвор, балки муҳаддаб собит 
мекарданд. Як гурўњи дигар аз донишмандон мушоҳида мекарданд, ки 
дар гирифтани моҳ, ҳангоме ки замин дар байни офтоб ва моҳ 
меистад, сояи замин дар рӯйи моҳ ҳамеша ба шакли як давраи саҳеҳ 
меафтад. Дар он вақт нағз маълум буд, ки ин гуна соя танҳо аз шакли 
кӯравӣ ба амал меояд. Дар ин сурат донишмандони юнон 2000 сол пеш 
ба ҳамин фикр омаданд, ки замин на танҳо муҳаддаб аст, балки 
кӯрашакл аст...” [3, с. 4, 7]. Яъне одамони ќадим дар доираи дарку 
фањми худ нисбат ба вуљудияти замин, андозаи он, минтаќањои 
ањолинишин ва мардумони дар он њаёт ба сар мебурда, зиндагии худро 
ба роњ монда буданд. Аммо бо зиёд шудани ањолї, рафъи эњтиёљоти 
одамї ва пешрафти рўзафзуни зиндагї, одамон аввалан ба маконњои 
гирду атрофи худ, баъдан ба минтаќањои начандон аз худ дур ва сипас 
аз он њам дуртар таваљљуњ зоњир намуда, ба сайру сафарњо 
мебаромаданд. Одамон дар ин сайру сафарњо барои бењтар намудани 
шароити зист ва ба даст овардани манофеи зиндагї ба тиљорату савдо 
машѓул мешуданд. Онњо савдо ва тиљорати худро ба он минтаќаву 
шањрњое роњандозї мекарданд, ки он љойњоро медонистанд ва 
имконияти ба он љойњо сафар кардану аз он љойњо баргаштанро 
доштанд, вале дар натиљаи пеш омадани баъзе монеањо ва баста 
шудани роњњои заминї тољирону савдогарон бо ёрию кўмаки 
донишмандони сайёњ дар пайи бозёфти  роњњои бањрї шуданд. Акнун, 
барои сайру саёњат ва сафари бањрї, пеш аз њама, киштињои хуб, 
лавозимоти сафар  ва харитањои бањрї лозим буд, то ин ки сайёњон 
њангоми сафар машаќќат накашида, роњро гум накунанду сињњату 
саломат ба диёри худ баргарданд. То он замон дар асоси илму 
маърифати донишмандони юнонї баъзе харитањо бо каме фарќ ва 
хатоињо вуљуд доштанд. “Як донишманди дигар харитањои 
љуѓрофиёиро, ки юнониён аз замонњои пеш  кор мефармуданд, такмил 
карда буд... Донишманди севум Птоломей (Ptolomej) аз 20 адад 
зиёдтар харитањои калон кашида, дар ин харитањо вазъияти љойњои 
мамлакатњои калонро нишон дода буд. Агарчи дар харитањои ин 
донишмандон камбудињо бисёр бошад њам, вале онњо дар ваќти 
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худашон дар корњои донистани замин аз ќадамњои бисёр калон иборат 
буданд”[3, с. 8]. 

Њамин тариќ, барои аврупоиён заминаи сайру сафар бо роњи 
бањр муяссар мегардад ва онњо, њатто аз маќсаду њадафњои дар назди 
худ гузоштаашон, фаротар пеш мераванд. Яъне, ба таври 
ѓайриихтиёрї, иттифоќан ба заминњое мерасанд, ки то ба њол ба он 
љой наомада буданд. Масалан, Норманњо (дарёнавардони љанговари 
диловар, ки дар Аврупои шимолї дар Искандинавия ва Дания сукунат 
дошта, одатан ба роњзании дарёї машѓул буданд) дар асри IX њангоми 
саёњат ба ќасди роњзанї роњро гум карда, тасодуфан ба як замини 
калони барфу яхпӯш мерасанд ва онро Исландия (Замини яхї) 
меноманд. Баъд аз якчанд сол норманњои исландиягиро мављњои бањр 
ба тарафи шимолу ѓарб ба як замини номаълуме, ки баъзе љойњояш 
сабзпўш буд, мерасонад. Онњо ин заминро мамлакати сабз ё 
Гренландия ном мегузоранд. “Онњо инчунин тасодуфан дар ваќти 
тумани ѓафс ба канори шарќи шимоли Амрико њам омада буданд. 
Дарёнавардон ба ин љо ангури вањширо дида, ба ин канори бањрї 
“Винланд” (“Vinland”), яъне мамлакати ангур ном нињоданд. Аз 
тахтасангњои дар болояш ба хатти искандинавиёї навишташудаи дар 
Амрико ёфтшуда, маълум мешавад, ки норманњо дар канорњои бањр ва 
дарунтари Амрико рафта сукунат кардаанд, вале ин муњољирони 
амрикої аз њавои сард ва касалињо, на дар Амрико ва на дар 
Гренландия боќї мондаанд. Њатто хотироти дар бораи алоќаи  бо 
Амрико, њамчуноне ки дар худи Искандинавия ва инчунин дар љойњои 
дигари Аврупо кам-кам фаромўш шуда рафта буд. Бинобар ин, дар 
ваќти тараддуди сафари Њиндустон дар бораи кашфиёти норманњо њељ 
чизе гуфта нашуда буд”[3, с. 23]. 

Хрестофор Колумб низ дар саёњатњои пайдарпайи худ ба 
макону минтаќањое мерасад, ки аслан рафтан ба он љойњоро дар назар 
надошт, вале тасодуфан ва бо амри таќдир ба он љойњо фурўд меояд.Ў 
соли 1492 бо як гурўњ ва чанд киштии на он ќадар калон ба самти ѓарб, 
канорањои шарќии Осиёро нишон гирифта, ба роњ мебароянд, лекин 
њангоми ин сафар бо сабаби нафањмидани кори ќибланамо (ќутбнамо), 
онњо ба Саргасс (Sargass) мерасанд. Дар он љо, ки болои обро 
растанињои обї пўшида буд, мусофирон гумон мекунанд, ки 
киштињояшон дар ињотаи ин пардањои сабзи обї мањкам шуда, нобуд 
мегарданд, аммо баъд аз мушкилоту мушаќќатњои се моњи дигар, онњо 
ба соњил расида, бо заминњои нав ва њиндуён дучор мешаванд. Дар ин 
сафар Колумб ба хати асосии худ наомада, балки ба минтаќањои тоза 
пайдокарда расида буд. Баъдњо маълум мегардад, ки љойи омадаи 
онњо на канорањои Осиё, балки якчанд љазирањои калони Амрико 
будааст. Монанди љазирањои Багам (Bagam), Антили (Antili) ва Гаити, 
ки онњо Гаитиро Испонола ва Кубаро Япония пиндошта буданд. 
Колумб баъд аз баргаштан ба ватан боз се маротибаи дигар ба њамин 
љойњо меояд. Як маротиба ба љойе мерасад, ки дар он љо ба дарахтони 
зиёд, мевањои калон, обњои равон ва одамони хушнамо дучор мешавад 
ва ин манзара бо одамонаш ба Колумб хеле хўш меояд. “Дар њаќиќат 
ин љой дар канори Амрикои љанубї дар наздикии дарёи Ореноко 
(Orenoko) воќеъ афтодагї як замин буд. Колумб танњо акнун дафъаи 



                
 2020, № 1 (49)      Фаъолияти иљтимоиву фарњангї - Социально-культурная  

           деятельность - Social and leisure activities 
 

53 
 

аввал ба материки кашф кардагиаш расида буд, чунки то ба њол ба 
љазирањо омада мерафт” [3, с. 29]. 

Д. Кабот (D. Kabot)-и венетсиягї низ, ки дар киштињои Англия 
кор мекард, баъд аз овозаи кашфиёти Колумб, барои ба даст овардани 
фоида, ќарор медињад, ки аз тарафи шимол ба канорањои шарќии Осиё 
биравад, зеро ў ин роњро аз дигар роњњо кўтоњтар мењисобид. Ў дар 
аввали моњи майи соли 1497 бо панљ адад киштї аз бандари Бристол 
(Bristol) ба тарафи ѓарб равона мешавад. Ин сайёњон пас аз якуним 
моњ ба як сарзамини бешазор мерасанд. Онњо низ мисли Колумб ин 
маконњоро канорањои Осиё гумон мекунанд, вале он љо нимљазираи 
Лобродор (Lobrodor) будааст… Ањаммият ва аљоиботи  ин сафар дар 
он буд, ки Кабод аз Колумб чордањ моњ пештар ба Амрико расид, 
Колумб бошад баъд аз сафар ба љазирањо дохил Амрико гардид. 

Колумб баъд аз озод шудан аз мањбас мехоњад, ки кашфиёти 
тозаеро анљом дињад. Ў аз ин пас, дар пайи дарёфти (ба андешаи 
худаш) он гулўгоње мешавад, ки бањри муњити атласиро бо бањри 
муњити њинд як мекунад ва ба ин восита оламро давр зада ба ватанаш 
бозгардад, аммо афсус, ки ў дучори беморї мешаваду, номуваффаќона 
бармегардад ва соли 1506 дар њолати на он ќадар хуби зиндагї (дар 
њоли ќашшоќї) вафот мекунад. Аммо ин фикр ва иродаи ўро сайёњи 
дигар – Магеллони португалї, ки дар киштињои Испания кор мекард, 
амалї месозад. Пеш аз Магеллан бошад, Амрик Виспуччи 
(AmrikVispucci) ва дигар ҳамроҳони муҳаққиқи ӯ мехоњанд, ин корро 
анҷом диҳанд, вале онҳо низ муваффақ намешаванд, танњо муайян 
мекунанд, ки заминҳои дар охир кашфшуда на ҷазираҳои шарқии 
Осиё, балки материки мустақиле будааст, ки то кунун номаълум 
будаанд. Магеллон ба Њинд ва нимљазираи Молокке (Molokke) рафта, 
дар аснои бозгашт мехоњад, ки дар асоси наќшаи Колумб аз тарафи 
ѓарб ба ватанаш (Испания) баргардад. Ў роњи аз атрофи Амрикои 
љанубї давр мезадагиро аз роњи шарќї росттар ва кўтоњтар медонист. 
Хайати сайёњон бо сардории Магеллон, ки аз 265 нафар иборат 
буданд, дар 5 адад киштї соли 1519 баъд аз гузашти 4 моњ ба 
канорањои Амрикои љанубї мерасанд. Ба мањзи расидан ба ин макон 
онњо дар пайи љустуљўи гулўгоњи ба бањри муњити Њинд мебаромадагї 
шуда, як муддат, яъне то фасли бањор дар он љо мемонанд. «Дар ваќти 
бањор киштињо ба роњ баромада, ба як халиљи бисёр каљу килебе 
даромаданд. Дар канори чапи кўњистони ин халиљ оташи бисёри 
ањолии ин сарзамин намоён шуд. Магеллан ба ин мамлакат замини 
оташї ном нињод ва гулўгоњи дар байни ду уќёнус будагиро ёфтшуда 
ќарор дод. Ў аз ин гулўгоњ гузашта, боз ба як бањри васеи беканор 
даромад. Ин гулўгоњро  имрўз гулўгоњи Магеллан меноманд. Сайёњон 
ба худи уќёнус номи Осударо нињоданд, чунки ин уќёнус назар ба 
уќёнуси атласї камталотумтар буд. Киштињо ба дарозии канори 
тарафи шимолї рафта, тахминан то ба арзи резишгоњи дарёи Лаплата 
(Laplata) расида, ба тарафи ѓарб ба уќёнус даромада рафтанд» [3, с. 
37]. Ин роњ барои сайёњон хеле тўлонї ва пурмушаќќат шуд. 
Мувофиќи ёддоштњои ањли киштї сайёњон аз хўрока танќисї кашида, 
ба хўрдани калламўшњо ва пусте, ки тањсутуни киштиро аз молидани 
таноб њимоят мекард,  маљбур мешаванд. Ѓайр аз ин, баъзе сайёњон ба 
касалии синга (аз сабаби гуруснагї, аз зери дандонњо љорї шудани 
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хун, ки монеи хўрдан мегардад) гирифтор мешаванд. Нињоят, пас аз 
чор моњи сахтї, сайёњон ба канори яке аз љазирањои Филиппин 
мерасанд ва чанд муддат дар он љо осуда мегарданд. Аммо Магеллон 
бинобар дахолат карданаш дар љанљоли миёни ду раиси ањолии ин 
минтаќа тасодусан кушта мешавад. Акнун, кори ўро љойнишинонаш 
идома дода, баъд аз гуруснагию душворињои зиёд ба ватани худ 
бармегарданд. “Сайёњон њамагї 3 сол роњ гашта, аз 5 адад киштї 4 
ададашро бой дода, аз 165 мусофири киштї дар роњ 148 нафараш 
нобуд шуда, танњо 17 нафар ба ватанашон расиданд” [3, с. 40].  
Харчанд, Магеллон дар таъини њаљми роњ иштибоњ карда буду то ба 
охир зинда ба ватан барнагашт, вале бинобар тасмим гирифтану 
наќшаи кашидааш, сайёњати ўро аввалин гашти даври олам 
шумурдаанд. 

Баъд аз ихтирои соати фонардор, ки аз зарби ларзиш осеб 
намеёфт, дар миёнаи асри XVIII, кори сайёњони бањрї, бахусус, 
муњаќќиќони бањрї боз њам осонтар мешаваду сайру саёњатњои илмї 
бештар мегардад. Сайёњ ва бањрнаварди машњур Фредрик Кук (Kuk), 
низ дар саёњатњои худ, ки се маротиба ба уќёнус баромада буд, ба 
душворињо мувољењ гашта, љон бохтааст. Ў дар сафари аввали худ 
љазирањои Зеландияи навро давр зада, роњи ба дарозии канорњои 
шарќии Голландияи навро тай мекунад. “Дар ин сафари худ ба кўњи 
марљонии обї, ки њамчун пуштањои пасти дароз ба ќади канорњои 
шимоли шарќии ин материк кашидашуда меравад, зада сањл монда 
буд, ки нобуд шавад” [3, с. 64]. Киштии Кук дар наздикии хати истиво 
ба масофаи бебод меафтад ва бодбонњои киштї аз њаракат бозмонда, 
ба сутунњои киштї овезон мешаванд. Љараёни оби бањр киштиро ба 
самти сангњои зери об равона месозад, вале Кук худашро гум накарда, 
оќилона амал менамояд ва роњи наљотро ба матросњо мефањмонад, дар 
натиља онњо аз њалокат наљот меёбанд. Аммо Кук дар сайёњати 
севумаш, ки тањќиќи гулўгоњи байни Осиёву Амрико, инчунин 
донистани ќисми шимолии бањри муњити кабир буд, ба нокомї дучор 
мегардад. Ў дар ин сафар ба сабаби пайдо шудани яхњое, ки барои 
њаракат монеа эљод мекарданд, ба  љазирањои Њової (Hovoji)  фуруд 
меояд, вале луќмаи одамони ин мањал мегардад. “Кук дар ин љо ба 
зуди дар љанги тасодуфии ањолии одамхўрони мањаллї кушта шуд. 
Њамроњонаш аз дасти одамхўрон танњо як ќисми бадани Кукро халос 
карда гирифтанд, дигар ќисми баданашро вањшињо хўрда буданд” [3, с. 
66]. Ѓайр аз хизматњое, ки Кук дар тањќиќоти роњњои бањрї карда буд, 
боз як дастоварди илмии ўро метавон ёдовар шуд. Ў  ба як масъала – 
дар кўраи замин об бисёр аст ё хушкї равшанї андохт. Одамони 
ќадим, аз љумла љуѓрофиёдонону бањрнавардон гумон мекарданд, ки 
дар рўйи замин хушкї нисбат ба об зиёд асту бањрњо ё худ уќёнусњо 
дар миёнаи замин ба монанди кўлњои калонанд. Кук бошад, баръакси 
ин, андеша дошт, ки њафтоду як фоизи кўраи заминро об ва бистунуњ 
фисадашро хушкї ташкил медињад. Дурустии назари ў баъдтар собит 
гардид. 
 Ба сайру саёњати ду минтаќаи душвори кураи замин, яъне ќутбњои 
љанубу шимол, низ њадафи бисёре аз сайёњону љањонгардони олам 
будааст. “Ваќте, ки замин дар атрофи мењвари фаразии худ гирд 
мезанад, дар болои ў (он) танњо ду нуќта њаракат намекунад. Якеи ин 
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нуќтањо дар як сари мењвари фаразї, дувумї дар нуги дигарї, 
меистанд. Ба њамин нуќтањои бењаракатро ќутбњои замин меноманд. 
Яке аз ин ќутбњои замин, ќутби шимолї ва дигарї, ќутби љанубї 
номида мешавад...”[1, с. 10]. 

Дар натиҷаи пешравию дастовардҳои илмию техникии баҳрӣ 
сайёҳону дарёнавардони муҳаққиқ ба минтақаҳои душвортари рӯйи 
замин, ҳатто ба ќутбњо ва маконҳои барфпӯшу яхпӯш роҳ мепаймоянд. 
Баъзе онҳо ба ҳадафҳои худ ноил ва баъзеи дигарашон ноком 
мегардиданд, аммо корҳои нотамоми нокомгаштагон барои 
муҳаққиқони баъдӣ заминаи сайру саёҳат ва омӯзишу тадқиқро муҳайё 
месозанд. Аз ҷумла, сайёҳи англис Д. Франклин (D. Franklin) ҷиҳати 
дарёфти роҳи баҳрии шимоли ғарбӣ чор маротиба сафар намуда, аз 
сафари охири худ, бо 140 нафар ҳамроҳонаш барнагаштааст. Дар пайи 
ҷустуҷӯйи ӯву ҳамроҳонаш тӯли ҳафт сол 16 экспедитсия равона шуда, 
аз гумшудагон баъзе ашё ва склетҳои дар ҳар ҷойи роҳ афтодаро 
ёфтаанд. Соли 1850 сайёҳи дигари англис Мак-Крул (Mak-Krul) аз 
гулӯгоҳи Бернинг (Berning) гузашта, ба баҳри қутби шимолӣ мерасад 
ва пас аз гузаронидани ду зимистон бо роҳи яхӣ ба тарафи шарқ 
мегузарад. Ӯро дар ҷониби шимол ҳайати дигари илмӣ истиқбол 
намуда, барояш мерасонанд. Дар натиҷа он гузаргоҳеро, ки беш аз 300 
сол онро меҷӯстанду чандин касон дар пайдо намудани ин роҳ қурбон 
шуда буданд, пайдо мешавад, гарчи ин роҳ ба хотири пур аз ях будан 
ба роњи сафари баҳрӣ он қадар мувофиқ намеояд. 
 Дар расидан ба ќутби љанубї низ, љањонгардону сайёњон зањматњои 
зиёд кашида, сайру фаъолиятњои илмї-тањќиќотї анљом додаанд. Дар 
натиља, баъзеи аз онњо фаъолияту тањќиќотњои пешиниёро комил 
месохтанд ва ё барои муњаќќиќони баъдї замина мегаштанд. Соли 
1908 яке аз сайёњони машњури англис Эрнест Шелктон (Șelkton) бо се 
нафар њамроњаш чор асп ва дигар асбобу лавозимоти сафарро 
бардошта, аз бошишгоњи зимистонааш, ки таќрибан 1500 км аз ќутб 
дурї дошт, бо роњи кўњистон, ќасди ќутби мазкурро мекунад. Роњи 
кўњистон бошад дараља ба дараља баланд мешуду душворињо дучанд. 
Бо вуљуди ин Шелктон бо рафиќонаш то ба љойе мерасанд, ки то 
кунун касе ба он љойњо нарасида буд, аммо аз сабаби буронњои зиёд, 
нарасидани хўрокворї ва сардињои сахт онњо бемадор шуда, ба аќиб 
бармегарданд. Пас аз ин соли 1911 саёњи дигари англис бо номи 
Роберт Скотт (Skott), ки рафиќи Шелктон буд, њашт касро рафиќи 
сафар интихоб карда, бо роњи рафтаи Шелктон озими ќутби љанубї 
мешавад. “Хунукињои сахт ва буронњои зўр пеши роњи сайёњонро 
гирифта намемонданд, ки онњо пеш раванд. Скотт баъд аз ин ки то ба 
ќутб 270 км роњ монда буд, аз њамроњонаш 3 нафарро пас гардонид. 
Худаш бо рафиќони дигараш дар 18-уми январи соли 1912 аз роњи кўњ 
равона шуда, ба ќутб расиданд, вале як воќеаи њайратангези 
берањмона чашмдои онњо буд. Скотт аз он љо як чодар ва чанд њуљљат 
ёфт. Аз рўйи ин њуљљатњо маълум шуд, ки њамагї як моњ пеш аз ин 
норвегиягињо дар тањти раёсати Руал Амундсен (R. Amundsen) ба 
расидани ин ќутб муваффаќ шудаанд. Сайёњон, ки бе ин воќеа њам ба 
њалокат расида буданд, ин хабарро шунида, рўњашон мурд. Буронњои 
барфии пайдарпай ба фасли тобистон нигоњ накарда, хунукињои 40 
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дараљаї зўри Скотт ва рафиќонашро ќатъї шикастанд. Онњо ба 
шабњои ќутбї дучор шуда, дар аснои бозгашт аз лоѓарї паси якдигар 
мурданд. Вале Скотт то, њангоме ки ќалами ќариндош аз дасташ 
наафтода буд, навиштани худро давом менамуд... Њамроњони Скотт 
барои љустуљўи вай рафта, чодарро бо љуссањои талафшудагон ёфта, 
њуљљатњои дар пеши онњо будагиро аз мањв шудан халос карда, ба даст 
дароварданд. Скотро дар тањти сутуни чодарро нигоњмедоштагї дар 
њолати нишастагї ёфтанд, дафтарчааш дар таги сараш буд. Онњоро 
дар њамон љо дафн карданд” [3, с. 93]. Гуфтаанд, ки сабаби 
муваффаќияти Амундсен ва экспедитсияи ў дар он будааст, ки аввалан, 
боду њавои муносиб барояшон мувофиќ афтода, ба онњо кўмак 
кардааст, сониян онњо ќуввати худ ва сагњои боркашашонро то ба 
охир нигоњ дошта тавонистаанд ва њам аз њунари лижаронї, ки 
норвегињо бо он хеле мањорат доранд, истифода бурдаанд. Њамин 
тариќ, Амундсен дар муддати се рўзи дар ќутб монданаш, 
маълумотњои гуногуни илмї фароњам оварда, парчами Норвегияро 
болои ќутби љануб барафрошта, бомуваффаќият баргаштааст. 

Расидан ба қутби яхбастаи шимолӣ, ки дорои яхҳои занҷирбанд, 
даштҳои дарозӣ яхӣ, буронҳои барфӣ, хунукиҳои сахт, шабҳои дарозу 
сардро дар пай дошт, барои баъзе сайёҳону баҳрнавардон, басо 
мушкил ва номумкин менамуд, вале баъд аз муҳайё гаштани таҷҳизоти 
нав ба нав ва беҳтар шудани имкониятҳои сафарҳои баҳрӣ, 
экспедитсияҳо ташкил ёфта, ба ин минтақаи хавфнок равона 
мегардиданд. 
  Аз ҷумлаи касоне, ки дар пайи бозёфту кашфиётҳои нав камари 
ҳиммат баста, ҷониби қутби шимол рахти сафар бастаанд, ҳайати 
киштии жонетта мебошад. Ҳайати киштии мазкур, бо сардории 
капитани он, шахси кордону ботаҷриба Делонг (Delong), ки аз 33 
нафар сайёҳ ё худ ҷаҳонгардон иборат буд, ҷиҳати кашф ва бозёфтҳои 
навин аз бандари Санфрансиско бо умедҳои бисёр ба тарафи шимол, 
равона гардиданд, вале баъд аз муддати ду соли наҷоти киштї аз 
иҳотаи яхҳои уқёнуси яхбастаи шимолӣ, жонетта дубора гирифтори 
нобудӣ мегардад. “Зарбаи даҳшатнок гапи капитанро бурид, кишти 
якбора бо як қувваи аз одат берун аз ҷойи худ баланд шуд, гӯё, ки 
дасти пинҳонӣ онро бардошта, аз оби дарёи муҳит ҷудо намуд.... 
Зарбае, ки ин бор ба жонетта расид аз яхи зериобӣ буд. Ин яхи 
ноинсоф аз зери об хоинона ба кишти рост омада вайро шикаст. Ин 
зарба барои киштӣ зарбаи аҷиб буд. Капитан Делонг, ки ҳеҷ вақт 
худро гум намекард, ин дафъа ранг аз рӯяш парид. Аммо бо ин ҳама 
бо садои ҷиддӣ фармон дод: ҳама захираҳо, аробаҳои барфӣ, озуқа ва 
либосҳоро ба болои ях гузаронед, тез бошед ва худаш низ давид, ки ба 
коргарон ҳамроҳӣ кунад!... Бод байрақи жонеттаро, ки аз ёрон дами 
рафтан розигӣ металабид, то дами охирин ҷунбонида, ба ҳасрат ва 
андуҳи ёрон меафзуд. Оқибат он ҳам бо оҳистагӣ дар зери обҳои дарёи 
муҳит гум шуд” [2, с. 15-16]. 
 Пас аз ѓарќ шудани киштии жонетта, сахтию душворї ва 
мушаќќатњои паёпай ба ањли њайати кишти рўй овард. Онњо баъд аз 
кашидани ранљу зањматњои зиёди сафар дар болои яхњои бањри муњит, 
нињоят ба канораи яхистон расиданд ва ќарор доданд, ки бо завраќњои 
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дар ихтиёр будаашон нишаста, њаракат кунанд. “Дар ихтиёри капитан 
3 завраќ буд. Якеро ба рањнамоии летинант Чипп (Cipp) супурда буд, 
дигариро ба ихтиёри Мелвил (Melvil) дод ва севумиро  худ рањнамо (ї) 
кард”[2, с. 36]. 
 Акнун, онњо каме орому осуда гашта, мушаќќати сафарро сабуктар 
њис мекарданд, лекин ин ороми дер давом накард. Њавои соф оњиста-
оњиста абрї мешуду кам-кам бод ба вазидан медаромад. Мављњои бањр 
аввал оњиста, баъд калонтар шуда, уќёнусро ба љушу хурўш оварданд. 
Дар торикии шаб, дар натиљаи талотуми мављу обњои бањрї завраќњо 
аз њам људо шуданд. “Садои мазкур як бори дигар ошкоро ба гўши 
онњо расид, ки мегўфт: њалок шудем! Боз хомушї тамоми оламро фурў 
гирифт, дигар садое ба гўши касе нарасид...” [2, с. 41]. Баъд аз анљоми 
туфон, талотуми уќёнус ва гузаштани шаби дањшатнок, укёнус ором 
гирифту офтоби сањар нурафшонї кард ва нињоят хати замин намудор 
шуд. Ин канорањои сарзамини Сибир буд, вале аз ду завраќи дигар њељ 
нишону хабаре нашуд. Завраќи капитан бо њайати 14-нафара ба 
резишгоњи Лена, ки ба бањри муњити шимолї мерехт, фурўд омад. Дар 
ин љо низ онњо ба сахтї дучор шуданд, зеро дар њайати он дањ нафар 
бемор буд ва озуќа низ ба охир мерасид, аз њодисаи ѓарќи жонетта 115 
рўз гузашта буд. Касе набуд, ки ба онњо ёрї дињад. Дар ин макон 
Ериксен (Eriksen)-и бемор ёронашро падруд гуфта њалок шуд. Љасади 
ўро аз сабаби ях ва сахтии замин на зери хок, балки зери ях карданд.  
 Капитан аз Нидермон (Nidermon) ва Нурус (Nurus) хоњиш кард, 
ки дар љустуљўи ягон ободї ва ё мањалли одамнишин раванд ва ба 
мањзи пайдо шудан, зуд ба ёрии беморон боз гарданд. Ба андешаи 
капитан таќрибан дар масофаи 3-4 рўза роњ ягон ободие мављуд 
мешуд. Њамин тариќ, Нидермон ва Нурус дар љустуљўи ободї ва ё 
кўмакдињандагон ба роњ мебароянд. Онњо баъд аз чандин рўзњои 
пурмушаќќат ба як хоначае мерасанду бо шикорчиёни тунгуз (tunguz) 
вомехўранд. Бо имову ишорат ба онњо муомила менамоянд, аммо аз 
маќсади аслии худ, ки наљоти боќимондагон буд, онњоро огоњ сохта 
наметавонанд. Танњо баъд аз ба мањалли зисти тунгузњо расидан, ки 
ногањон дар он љо бо бархе рафиќони пешини худ (ањли завраќи 
Мелвил) дучор мешаванд, метавонанд маќсади асосии худро 
фањмонанд ва ба зудї ба мадади ёрони худ, ки дар резишгоњи Лена 
чашм ба роњ буданд (капитан ва њамроњони бемори ў) бишитобанд, 
вале алакай дер шуда буд. “Дар байни сањроњои бепоёни пурбарф ва 
хунук, ки заррае осори зиндагї набуд, рўйи теппаи бузурги барф 
порчае аз байраќи киштии жонетта дар нуги чуби баланде аз бод 
лаппида истода буд. Дар пойи ин теппа наздики якдигар љасади ёздањ 
нафар ќатор афтода буд, дар наздикии њамин теппа њанўз љойи зисти 
ин мурдагони ѓариб намоён буд... Дар он миён дафтарчаи капитанро 
низ кушода нигоњ карданд ва охирин азобњои љонфарсоиро, ки ин 
фалакзадагон дидаанд, хонда бештар ѓамгин ва андуњнок шуданд... 
Мелвил, пеш аз њама, ба худ омада, рўйро ба тарафи шимол кард ва ба 
нигоњи итобомез ба дарёи муњити шимолї назар кард, ки гўё бо ин 
назар мехост бигўяд: “оќибат мо туро тасхир хоњем кард?” 
 Худи байраќи Омундисен (Omundisen), ки алњол дар болои 
ќутби шимол лаппида аст, ба ин савол љавоби хубе аст”[2, с. 66]. 
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 Баъд аз ин ҳалокату нокомӣ муҳаққиқ ва сайёҳи норвегӣ 
Фритоф Нансен (F. Nansen) дар заминаи таҷрибаҳои андухтааш,  ба 
худ мақсад гузошт, ки бо дигар роҳ ба қутби шимол биравад. Яъне, 
Нансен хулоса кард, ки бояд як ҷараёни махсуси қутбии мегузаштагӣ 
аз шарқ ба ғарб аз наздикињои қутби шимол вуҷуд дошта бошад. “Дар 
уќёнус ва бањрњо, љараёни њаракати об ба рўяш, њар гуна мешавад. Ин 
њаракатро љараёни бањрї мегўянд. Чараёни бањр равиши муайян 
дорад. Обе, ки аз экватор (хати истиво) ба тарафи иќлими миёна ва 
хунук њаракат мекунад, љараёни гарм меноманд, аммо аз тарафи 
иќлими хунук ба тарафи экватор биёяд, љараёни хунук меноманд”[1, с. 
21]. Нансен соли 1893 киштие месозад, ки каме паҳлуҳояш гирдтар ва 
барои муқобилият бо фишори яхҳои баҳр мувофиқ бошад. Номи ин 
киштиро Фрам (Fram, ба пеш) мегузоранд. Ин киштӣ, гарчанде рӯзҳои 
сахтро мегузаронад, лекин аз гузаргоҳи шимолӣ саломат гузашта, ба 
резишгоҳи дарёи Лена мерасад. Нансен моњи марти соли 1895 киштии 
мазкурро гузошта, бо як нафар ба воситаи лижа, ба љониби ќутб 
равона мегардад. Онњо дар роњ ба азобњои сахту сангин дучор омада, 
ба тарафи љануб бармегарданд. “Сайёњон дар аснои роњ ба даруни 
халтањои калони аз пўстак сохташуда даромада, барои якдигарро гарм 
кардан ба якдигар часп шуда, хоб мекарданд. Роњи мерафтагиашон рўз 
то рўз сахттар шуда, азоби роњ њам сахт мешуд. Чанањои вазнинро 
кашолакунон аз ќуллањои яхї ва аз кафидагињои васеъ 
мегузарониданд... Сайёњон дар аснои роњ њамаи сагњоро кушта, 
худашон гуштњои парандањои моњихури бањрї ва хирсњои сафедро 
хўрда, ба яке аз љазирањои дар тарафи шимоли Замини нав расиданд. 
Сайёњон дар ин љо дастї як хонаи хурди зерзаминї сохта, барои 
зимистони дарозро гузаронидан истоданд. Орзўи нон, хонаи гарму 
равшан ва, хусусан, собунро мекарданд” [3, с. 85]. Њамин тариќ, онњо 
зимистони сарди тўлониро гузаронида, дар яке аз љазирањо бо њайати 
илмии англисњо дучор меоянд. Њайати мазкур дар диди аввал ва аз 
рўйи шаклу намуд ба аврупої будани онњо бовар намекунанд, чунки 
дар ин муддат онњо ќариб ба вањшињо монанд шуда буданд. Нињоят, 
Нансен ва рафиќаш бо ёрии њайати мазкур ба ватани худ мерасанд. 
Киштии Фрам низ баъд аз се сол боз мегардад. Нансен ва њамроњони ў 
њарчанд ба ќутби шимол нарасида буданд, лекин тањќиќоти ў ва 
њамроњонаш љињати расидан ба ќутби шимол заминаро барои  
њайатњои баъдї фароњам оварданд.  
  Баъд аз Нансен дигар сайёњон ќутби шимолро њадаф ќарор 
дода, ба сайри тањќиќї мебароянд, вале муваффаќ намегарданд. 
Роберт Пири (Robert Piri) сайёњи ботаљрибаи амрикої соли 1909 бо 
њайати 25-нафараи худ аз замини Грант наздикии Гренландия ба 
љониби ќутби шимол њаракат мекунад. Дар роњ баъзе њамроњонаш аз ў 
људо шуда, пас мегарданд. Нињоят, Пири бо як зангї ва чор эскимос 
(номи ќавме, ки дар минтаќаи шимол мезистанд) шашуми апрел ба 
ќутб мерасанд. “Пири дар ќутб ќариб 30 соат истода, иттилооти 
заруриро (сабт) карда, байраќи Амрикоро ба болои ях барафрошт. 
Таърихи сайёњати шуњратноки худро кўтоњтар навишта, ба даруни 
шишае андохта, дар миёни яхпорањо монда рафт. Дар ваќти бозгашт 
њама ваќт њаво наѓз буд. Баъд аз 53 рўз аз ќутб 742 км роњ рафта, 
муваффаќона ба замини Грант бозгашт кард. Баъдан маълум шуд, ки 
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Пири ќадре сањв карда, нуќтаеро, ки аз ќутби њаќиќї якчанд километр 
ба тарафе истода буд, ќутб гуфта дониста буд, вале ин сањв хизмати 
вайро њељ як камхизмат намекунад” [3, с. 87]. 
  Баъдњо ба ќутби шимол сайёњатњои њавої шурўъ мешаванд. 
Амундсенд (Amundsen), ки соли 1911 ба ќутби љанубї расида буд, пас 
аз ду рўз ба як њавопаймое, ки номаш Норвегия ва сарнишини он 
Нобиле (Nobile)-и итолиявї буд, нишаста озими ќутби шимол 
мегарданд. Баъд аз чанд соати парвоз ва дучори буронњои хавої ин 
њайат ба Аляска фуруд меояд. Соли 1926 парвозгари амрикої Берд 
(Berd) низ ба болои ин ќутб парвоз карда, таќрибан баъд аз 15 соат 
фурўд меояд. Гарчанде дар ин ду саёњат маблаѓи зиёд харљ шуда бошад 
хам, аммо ин сайёњатњо натиљањои хуби илмї ба бор наовардаанд. 
Тобистони соли 1928 Нобиле дуюмбора дар болои ќутби шимол 
парвоз мекунад, лекин њангоми бозгашт ба иллати пайдо шудани 
бурони њавої, дучори њалокат мешавад. Дар пайи наљоти онњо чандин 
њайатњои бањрию њавої ба љустуљў мебароянд. Аз љумла Амундсен њам 
тариќи экспедитсияи њавої равона мегардад. Дар ин љустуљў њайатњои 
бањрию њавоии њукумати Шўравї низ иштироки фаъол доштаанд. 
“Дар охир Красин ном киштии яхбури Шўравї бештарин одамњои 
Нобилеро наљот дод, лекин Амундсен дар миёнањои бањри ќутбї 
бедарак шудааст. Ба ин сурат маќсади аввалї, ки дар байни Аврупо ва 
Амрико алоќаи наздиктари њавоиро муќаррар кардан буд, ба вуљуд 
омад” [3, с. 90].  
  Чуноне ки маълум мешавад, дар тўли таърих барои фаъолият, 
рушду нумў ва пешрафти соњаи сайёњї, сайёњони зиёди бањрї, 
кўњнавардон ва њавонавардон экспедитсияњои гуногуни илмию 
љустуљўйї ташкил намуда, дар ин самт зањмату машаќќатњои бисёр 
кашидаву кашфиёту тањќиќотњои илмї анљом додаанд. Тайи солњои 
охир Љумњурии Тољикистон ба соњаи туризму сайёњї таваљљуњи љиддї 
намуда, љињати рушду тавсеаи он чорабинињои зиёдеро роњандозї 
мекунад, аз љумла то кунун экспедитсияњои сайёњї аз минтаќаву 
манзарањои мухталифу дилрабои он дидан мекунанд. “Бо мақсади ба 
љараёни љањонии туризми байналмилалӣ шомил намудани 
Тољикистон, аз соли 2008 масъулини соњаи туризм дар намоишгоњњои 
калонтарини сатњи љањонї, ки дар шањрњои Берлин, Токио, Лондон ва 
Москва баргузор мегарданд, иштирок ва муаррифї менамоянд. Дар 
натиља имрӯз Ҷумњурии Тољикистон аз тарафи љомеаи љањонии 
туристї ҳамчун кишвари дорои 4 пайрањаи Шоњроњи абрешим 
эътироф гардидаст. 

Дар ин давра бо маќсади тарѓибу ташвиќи сиёсати Ҳукумати 
кишвар оид ба истифодаи самараноки захираҳои об аз соли 2009 дар 
доираи Барномаи «Об барои ҳаёт» ҳамасола экспедитсияи 
байналмилалӣ барои фатњи ќуллањои «Исмоили Сомонӣ» ва «Озодӣ» 
ташкил ва баргузор мегардад. Дар экспедитсия кўњнавардон аз 
давлатњои мухталифи љањон, аз ќабили Франсия, Испания, Шветсия, 
Венгрия, Булѓористон, Литва, Украина, Россия ва дигар кишварњо 
фаъолона ширкат меварзанд” [4]. 

Њоло бошад дар натиљаи вусъату такомул, соњаи сайёњї ба 
навъњо људо шудааст. Дар Љумњурии мо бинобар, мављуд будани 
табиати зебо, кўњњои сарбафалак, обњои мусаффо, набототу њайвоноти 
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нодир, умуман имкониятњои сайру сайёњї навъњои афзалиятбахши 
онро низ муайян намудаанд. «Дар Тољикистон мавзеъњое вуљуд 
доранд, ки њанўз чанголи саноат ва панљаи тамаддунњои муосир ба он 
љо нарасида, сокитиву оромии кўњсорону водињо ба тану рўњи кас 
њаловат бахшида, ѓизои аз лињози экологї тоза нерўи нав ато мекунад. 
Бо ибораи дигар, Тољикистон барои мардуми шањрнишину аз давуѓељи 
њаррўзаи њаёти пурталотум хасташуда, бењтарин мавзеи медитатсия, 
оромсозї, дубора бахудої, нерўгирї ба њисоб меравад. Бо назардошти 
мављудияти инфрасохторњо кас метавонад зимни сафар ба Тољикистон 
чор фасли солро назорра кунад. Дар њоле ки дар мавзеъњои љанубии 
кишвар њаво дар тобистон 40 дараља гарм аст, дар ин ваќт дар ќисмњои 
шарќии кишвар барфу борон ва њавои сард њукмрон мебошад. 
Кўњнавардї, шикор, варзиш аз љумлаи имконоти кишвар дар самти 
туризм ба њисоб меравад. Дањњо гармчашма ва мавзеъњои табобатї, 
осоишгоњњо ва санаторияњо имрӯзњо имкон доранд, дар баробари 
сайёњони ватанї, сайёњони хориљиро низ ќабул ва дар бартарафсозии 
буњронњои рўњї ва дигар амрози пуст дар асоси маводњои табиї 
пешнињодњои љолиб намоянд. Бо назардошти гуфтањои боло, сатњи 
кунунии инфрасохторњо, њамчунин вобаста ба хусусиятњои табиї, 
таърихї ва фарњангии кишвар намудњои зерини соњаи туризм,  њамчун  
афзалиятнок арзёбї мегарданд: 

• туризми табобатї, санаторию курортї ва истироњатї; 
• кўњнавардї, туризми варзишї кўњӣ ва экологї; 
• туризми таърихию омўзишї ва этнографї; 
• рафтинг (ќаиќронї дар дарёњои кўњї); 
• варзиши лижатозии кўњї; 
• шикори туристии хориљї. 
Назарсанљињои сотсиологї нишон медињанд, ки аз љониби турис-

тони аврупої бештар афзалият ба навъњои туризми экологї, кўњию 
варзишї ва таърихию фарњангї дода мешавад. Айни њол дар бозори 
туристии мамлакат зиёда аз 140 адад ширкатњои туристї фаъолияти 
худро тибќи табъу завќи сайёњон ба роњ мондаанд» [5]. 

Албатта, ин пешрафту дастовардњо дар соњаи туризму сайёњї боз 
њам густариш мёбанад ва метавон гуфт, ки соњаи мазкур дар ѓанї гар-
донидани иќтисодиёти кишвар, рафтӯо, дўстию бародарии халќњои 
гуногуни олам, шиносоии таъриху тамаддун ва фарњанги миллатњо 
наќши бориз хоњад гузошт. Аммо онњое, ки дар раванди рушду нуму 
ва такомули ин соња хизмат кардаву зањматњо кашида, њатто љони худ-
ро ќурбон кардаанд, њаргиз аз лавњаи хотираи таърих фаромўш 
нахоњанд шуд.  
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Пиров С. 
 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС В ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ТУРИЗМ 

 
Статья отражает тему путешествий и туризма, в ней отражены стара-

ния, стремления и пути преодоления трудностей и невзгод некоторых знаме-
нитых путешественников мира, таких, как Х. Колумб, Ф. Кук, Ф. Магеллан, 
Ф. Нансен, Р. Пири, Р. Скот, Э. Шелктон, Р. Амундсен и других, основанных 
на действительных событиях и, направленных на открытие и изучение 
некоторых неизвестных частей света. Автор освещает  причины возникнове-
ния путешествий, к которым относятся: увеличение населения, стремление к 
улучшению жизни и ознакомление с близ лежащими землями, что и являлось 
интересом для возникновения туризма. Попутно в путешествиях путники для 
улучшения своего уровня жизни и получения прибыли занимались куплей 
продажей, т.е. коммерцией. Однако ввиду непредвиденных обстоятельств они 
с помощью мореплавателей стали искать морские пути.  Для этих туристиче-
ских поездок и путешествий по морю нужны были хорошие корабли, все не-
обходимое для путешествия и морские карты, чтобы во время путешествия 
они не познали трудностей и чтобы вернулись живыми и здоровыми на ро-
дину. Однако не всегда как планировалось, так все и заканчивалось. В статье 
приводятся примеры тех путешествий,  в которых отдельные путешественни-
ки и составы экспедиций отклонялись от намеченных планов и целей, и 
встречались с трудностями на своем пути. Эти случайные незапланированные 
отклонения в путешествиях стали причиной изучений и открытий неведомых 
и неизвестных земель, которые привели к новым исследованиям и дальней-
шего развития туризма в этих краях. Из числа тех, кто был в поиске новых 
открытий и отправлялся в путешествие на север была команда корабля «Жа-
нетта». Состав корабля во главе с капитаном Делонгом, в составе 33 человека 
команды, отправились в путешествие с целью исследования и поиска новых 
открытий отплыли из Сан-Франциско на север, но после двух лет путеше-
ствий и после спасения корабля от льдов, корабль «Жанетта» в конечном 
счёте корабль погибает.   В кратком изложении помещена печальная инфор-
мация о гибели судна Жанетта и тяжелое положение ее экипажа, направляв-
шегося на Северный полюс, но так и не достигшей своей цели.  

Ключевые слова: путешествие, путешественник, состав команды ко-
рабля, Делонг, экспедиция, мореплаватель,  судно, открытие, северный по-
люс. 

 
Pirov S. 
 

HISTORICAL BACKGROUND OF THE TOURISM EXCURSION 
 
The article discusses the theme of travel and tourism, it reflects the efforts, 

aspirations and ways of overcoming the difficulties and hardships of some fa-
mous travelers of the world, such as H. Columbus, F. Cook, F. Magellan, F. 
Nansen, R. Peary, R. Scott, E. Shelkton, R. Amundsen and others, based on real 
events and aimed at the discovery and study of some unknown parts of the 
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world. The author highlights the reasons for the emergence of travel, which in-
clude: population growth, the desire to improve life and familiarization with 
nearby lands, which was of interest for the emergence of tourism. Along the 
way, travelers in order to improve their standard of living and make a profit 
were engaged in buying and selling, i.e. commerce. They established ways of 
commerce and trade in the regions and cities of the lands they knew where they 
could go and return. However, due to unforeseen circumstances, with the help of 
sailors, they began to look for sea routes. For these tourist trips and sea voyages, 
good ships were needed, everything necessary for traveling and sea charts, so 
that during the trip tourists would not experience difficulties and lose their way, 
and that they should return alive and healthy to their homeland. However, it was 
not always as planned, so it all ended. The article provides examples of those 
trips in which individual travelers and expedition personnel deviated from their 
intended plans and goals, and encountered difficulties along the way. These ran-
dom unplanned deviations in travels have led to studies and discoveries of un-
known and unknown lands before them, which led to new research and further 
development of tourism in these parts. Of those who were in search of new dis-
coveries and went on a journey to the north was the composition of the ship 
"Jeanette". The staff of the ship, headed by Captain Delong, a man of great ex-
perience and 33 people of travelers with them, sailed north from San Francisco 
to research and search for new discoveries, but after two years of traveling it en-
countered to a northern eternal ice, in the result the ship "Jeanette" was crushed 
and all its passengers were died. The summary contains sad information about 
the death of the ship Janet and the difficult situation of her crew, heading to the 
North Pole, but has not reached their goal. 

Keywords: tourism, traveler, trip, personnel, expedition, navigator, ship, 
discovery, pole. 
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ТДУ 37тољик+008+001(092)+792 тољик+782 тољик 
Давлатов Ф.  

 
ВИЖАГИҲОИ ҲУНАРИ НАЌШОФАРИНИИ 

ТУҲФА ФОЗИЛОВА 
 
Туҳфа Фозилова яке аз ҳунармандони машҳуру маҳбуби халқи 

тоҷик ва  қавму миллатҳои Иттиҳоди Шӯравӣ маҳсуб меёбад. Ин бонуи 
саропо ҳунару истеъдод бо унвони Ҳунарпешаи мардумии Иттиҳоди 
Шӯравӣ ва ҷоизаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Абуабдулло 
Рӯдакї сазовор гаштааст. 

Мақола перомуни ҳаёт ва фаъолияти ибратомӯзу ифтихорбаран-
гези ин њунарманд таълиф шудааст. Муаллифи мақола талош варзида-
аст, ки ҷанбаҳои мухталифи фаъолияти эҷодии ин бонуи ҳунарро маври-
ди пажӯҳишу баррасӣ қарор диҳад ва ба ин васила  вижагиҳои ҳунари ӯро 
дар офаридани нақшҳои ҷолибу мондагор дар саҳнаи театр ва кинои 
тоҷик муайян намояд, ҳамчунин перомуни фаъолияти сарояндагии ӯ ху-
лосабарорӣ кунад. 

Дар интиҳои мақола хидмати арзандаи Туҳфа Фозилова дар 
рушди санъату ҳунари тоҷик ва арҷ гузоштан ба хидматҳои ӯ, аз сӯйи 
Ҳукумати Тоҷикистон, арзёбӣ шудааст.  

Калидвожаҳо: ҳунар, ҳунарманд, нақш, нақшофарӣ, наќши асосї, 
сањна, филм, мањорат, образ,  кино, театр, суруд, мусиқӣ, овоз, ис-
теъдод. 
  

Дар ҳама давру замон, ҳунар бо ҷозибаи эҳсосбарангезу ан-
дешапарвари хеш дар боло бурдани маърифати башар ва пешрафти 
ҷомеањои инсонї нақши барозандаву арзишманд доштааст. Агар ба 
дидаи тахқиқ ба сањфаҳои таърихи инсоният назар афканем, ба хубӣ 
метавон дарёфт, ки аҳли ҳунару назар бо эҷодкориву эъҷозофаринии 
хеш тавонистаанд бо эњсоси ошиқона назар афкандан ба одаму олам 
ва самимона дӯст доштани зиндагиро дар зеҳну дили инсонҳо бедор 
кунанд.  Агар ҳунар набуд, эҷоду эъҷоз аз сӯйи аҳли завқу дил набуд, 
зиндагӣ рангу орое надошт, сафое надошт. Ва аслан идомати ҳастиро 
танњо бо эҷоду эъҷози аҳли завқу ҳунар метавон тасаввур кард. 

Нафаре аз аҳли завқу ҳунар Ҳунарпешаи халқии Иттиҳоди 
Шӯравӣ Туҳфа Фозилова аст, ки 25 апрели соли 1917 дар шаҳри Тош-
канд по ба арсаи ҳастӣ ниҳодааст. Зодгоҳи модар ва ниёгони модари-
аш шаҳри Конибодом будааст. Чеҳраи падарро дар ёд надорад. Ҳанӯз 
ду сол дошт, ки падараш аз олам рахти сафар барбаст. Пас аз марги 
падар, модари Туҳфа Фозилова бо чаҳор фарзанди хеш ба диёри аҷдо-
диаш – Конибодом бармегардад. 

Даврони кӯдакии Т. Фозилова дар ҳамин макон сипарӣ шуда-
аст. Тавре аз хотираҳои худи ӯ ва таълифоти аҳли илму ҳунар перому-
ни кору рӯзгораш бармеояд, оилаи онҳо дар он солҳо, ки нав Ҳукума-
ти Шӯравӣ барқарор мешуд, чун дигар оилаҳо зиндагии сахту сангин 
доштаанд.  Аммо ҳеҷ кадоме аз аҳли ин хонавода аз зиндагӣ дилсард 
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набуд. Ҳама фарзандон мисли модарашон санъатдӯст буданд ва 
зиндагии орому осудаву сурурангез доштанд. Т. Фозилова, пас аз гу-
зашти солњо, он рӯзгорро ба хотир оварда навиштааст:  

– «Модарам аҷоиб як зане буд. Вай барои ҳамаи мо намунаи 
ибрат буд. Ҳамеша меҳрубону зиндадил. Сарфи назар аз муҳтоҷию 
зиндагии сахтамон, ҳаргиз навмед намешуд, ба ҳар гуна маҳрумият 
мардонавор тоқат мекард. 

Модарам дар Конибодом аввалин тоҷикзане буд, ки соли 1924 
фаранҷӣ партофта, ба сафи партияи коммунистӣ даромад ва муборизи 
фаъоли Ҳокимияти Советӣ гардид. Ин иқдоми ҷасурона буд дар он 
солҳо. 

Алоқамандии ҳаёти ман ба санъат ба туфайли модарам буд ва 
дар ин соҳа ба ҳар чӣ ноил шудаам, як умр аз вай миннатдорам» [3, 
с.10]. 

Т. Фозилова – ин ҳунарпешаи беназиру нотакрор, ки бо ҳунари 
овозхонӣ ва нақшофаринӣ дар саҳнаи ҳунар шуҳрату овозаи беандоза 
дошт, ҳанӯз аз даврони хурдсолӣ меҳри ҳунарпеша шуданро дар дил 
мепарварид. Ҳафт-ҳаштсола буд, ки дар мактаб-интернати шаҳри Ко-
нибодом дар маҳфили хаваскорон дутор менавохт, суруд мехонд ва 
дар  ҳавои созу суруд мерақсид. Дар хона низ лаҳзае бидуни рақсу су-
руд худрову зиндагиро тасаввур карда наметавонист. Аҳли оила ба ӯ 
халал намерасониданд, балки баръакс, дар сурудхонӣ ӯро ҳамовозӣ 
мекарданду бо ӯ мерақсиданд 
  Иштирок дар маҳфили ҳаваскорони мактаб-интернат ба Туҳфаи 
хурдсол имкон дод, ки навохтани чанд намуд асбоби мусиқиро ёд ги-
рад, озодона суруд хонад, рақсад ва бо ҳунарнамоии хеш хотири усто-
дону ҳамсабақонро болида дорад. Табиист, ки атрофиён ба ҳунараш 
арҷ мегузоштанд ва ӯро эҳтиром мекарданд. Сазовори ҳурмату эҳти-
роми мардум шудан, дар ин синну сол, барояш хушбахтӣ буд. Ҳанӯз 13 
сол дошт, ки дар саҳнаи театри халқии ш. Конибодом нақш меофарид. 
 Дар муддати хеле кутоҳ овозаи ҳунарнамоӣ ва саҳнаороии 
Туҳфаи 15-сола ба Тошканд мерасад ва соли 1932 ўро ба Театри дра-
мавии шањри Тошканд даъват мекунанд. Дар Тошканд муддате аз 
устоди санъати театрӣ Ҳалима Носирова, ки он замон шуҳтатёр буд, 
дарси маҳорат меомӯзад ва аз баъзе нозукиҳои нақшофаринӣ дар саҳна 
огоҳии бештар пайдо мекунад. Вақте Ҳалима Носирова дармеёбад, ки 
ин духтараки зебову дидадаро истеъдоди худодод дорад ва ба хотири 
сайқал додани ҳунари хеш, пайваста дар талошу такопӯст, тасмим 
мегирад, ки ӯро ба саҳнаи Театри драммавӣ - мусиқии ба номи Сверд-
лов барорад.  

Туҳфа Фозилова тўли 2 сол дар ин боргоҳи ҳунар дар намоиш-
номаҳои «Фарҳоду Ширин», «Лайлӣ ва Маҷнун», «Ҳалима» нақшҳои 
асосиро мебозад ва шуҳрату эътибораш миёни хосу ом ва дилбохтаго-
ни ҳунари воло бамаротиб боло меравад. Дар интиҳои соли 1933 ба 
шаҳри Конибодом бармегардад ва аз он ҷо ба Хуҷанд меравад. Дар 
Хуҷанд низ бо ҳунари нотакрори хеш зуд дар дили мардум маъво 
мегирад. 
  Ҳамзамон бо таъсиси нахустин Театри мусиқии тоҷик Туҳфа 
Фозиловаро, дар радифи ҳунармандоне варзида, ба пойтахти Тоҷики-
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стон – шаҳри Сталинобод (њоло Душанбе) даъват мекунанд. Ў бо таш-
виқу раҳнамоии драматургу ходими театр Саидсултон Саидмуродов 
ҳамроҳи ракққос Ғаффор Валаматзода, мутрибон Шариф Бобокало-
нов, Насимҷон Пулодов ва Зиёдулло Шаҳидӣ, актёр Ҳомид Саидаҳма-
дов, ки аз театрҳои Ленинобод (њоло Хуљанд) ва Самарқанду Бухоро 
даъват шуда буданд, дар театри навтаъсис фаъолияти ҳунарии хешро 
идома медиҳад.  
 Дар он айём, агарчи осон набуд, аҳли театр тез-тез ба сафарҳои 
ҳунарӣ мебаромаданд ва ба воситаи намоишномаҳои ҷолибу диданӣ, 
суруду рақсҳои дилангез хотири мардумро шод менамуданд, сохти нав 
ва навгониҳои ҳаёти ҷомеаро ташвиқу тарѓиб мекарданд. Тавре Низом 
Нурҷонов зикр мекунад: «Фозилова, дере нагузашта, дар саҳнаи тоҷик 
чун рамзи назокати шоирона шинохта шуд, аз чеҳраи ӯ ҳамеша як қув-
ваи муассири дилрабо, нерӯи ҷаззобу нафис, лутфу навозиш, нармии 
рӯҳ ҳувайдо буд. Қиёфаи хоси такрорнашавандаи ӯ тарзи ҳаракат, ово-
зи нарму форам, тобишҳои хушоҳанги нутқ, намуди нурафшон, озо-
дагии ҳайратангез, либоси зебо ва шинам, рафтору кирдори бозаро-
фат, – ин ҳама бо як дилкашии басо мулоим зоҳир мешуд ва тамо-
шобинонро мафтуни ҳусни ӯ мегардонид. 
 …Вориди мусиқӣ гардидани ҳунарпеша низ туҳфаи табиат аст. Ӯ 
қувваи сомеаи хуб ва хотираи аълои азхудкунии мусиқӣ дошт» [2, с. 
240]. 
  Нахустин намоише, ки Театри драммаи мусиқии тоҷик рӯйи 
саҳна овард, мазҳакаи мусиқии У. Ҳоҷибеков «Оршин мол олан» буд. 
Дар ин намоишнома яке аз нақшҳои асосӣ – нақши Гулчеҳраро Туҳфа 
Фозилова бозидааст. Азбаски руйи саҳна овардани мазҳакаи «Оршин 
мол олан»  дар театри тоҷик таҷрибаи нахустин буд, муваффақияти зи-
ёд пайдо накард. Аммо офаридани нақши асосї барои Т. Фозилова та-
коне шуд ба сӯйи муваффақиятҳо дар олами ҳунар. «Сарфи назар аз 
камбудиву нуқсонаш, бозии ин рол барои Т. Фозилова сабақи хубе 
гардид. Вай ба моҳияти театру саҳна, ки образи бадеӣ ба вуҷуд овар-
данро тақозо дошт, сарфаҳм мерафтагӣ шуд. Фаҳмид, ки фақат матнро 
аз ёд кардан кифоя набудааст, балки ғояи асосии асарро кушода таво-
нистан, онро пурра то ба тамошобин расонидан зарур будааст» [3, с. 
10]. 
  Рӯйи саҳна омадани намоишномаи Г. Зафарӣ, таҳти унвони 
«Ҳалима», дари шуҳрату комёбиро ба рӯйи Т. Фозилова боз кард. Дар 
ин намоишнома низ нақши асосӣ – «Ҳалима» насиби ӯ гашт. Ҳангоми 
иҷрои ин нақш ҳунарпеша вориди образ шуд, дигар ӯ ҳунарпешаи 
саҳнаи театр набуд, балки Ҳалимаи ҳақиқӣ дар саҳнаи зиндагӣ буд. 
Ҳалимаи офаридаи ӯ ончунон таъсирбарангез буд, ки тамошобинро ба 
ҳаяҷон меовард ва баробари худ мегирёнду механдонд. Пас аз иҷрои 
ин нақш Т. Фозилова дар олами ҳунар маъруфу машҳур шуд. «Дилра-
боии санъати ҳунарпеша дар тарзи одӣ ва табиии ҳаракат, дар ҷалб 
карда тавонистан, дар самимият ва эҳсоси наҷиб, дар санъаткории фи-
трии вай низ пай бурда мешуд. Самимият, ҳақиқатро нозук ҳис наму-
дан хоси саҳна аст» [2, с. 240].  
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  Туҳфа Фозиловаро бештар овози ҷарангосии гӯшнавозаш 
машҳӯр карда буд. Овози ӯ дар фазои саҳна чун навои дилангези 
ҳазордастон танинандоз мегашт. Ҷону дили тамошобинро оромишу 
осоиш мебахшид. Овози вай, ки аз лаҳзаҳои аввал диққати тамошоби-
нонро ба худ ҷалб карда буд, акнун пурқувваттар гардида, тобишҳои 
нав пайдо карда буд. Дар айни замон Фозилова чунон қобилияти ак-
тёрие пайдо мекард, ки минбаъд бо машҳуртарин устодони саҳнаи 
тоҷик дар як саф ҷой гирифт. Дар он солҳо истеъдоди ў шукуфаи тозае 
буд. 
 Т. Фозилова аз як намоиш то намоиши дигар пеш мерафт, ҳуна-
раш сайқал меёфт, маҳораташ баландтар мешуд. Офаридани нақши 
«Гулъизор» дар драммаи мусиқии «Восеъ», ки драматург Ғ. Абдулло 
ва бастакор С. Баласанян эҷод карда буданд, Т. Фозиловаро беш аз 
пеш ҳамчун ҳунарпешаи камназир машҳур кард. Ба ин минвол ӯ дар 
офаридани нақшҳои нав ба нав, ки мураккабтар аз нақшҳои пешин бу-
данд, комёб мешуд. Беҳтарин нақше, ки дар саҳнаи Театри мусиқии 
тоҷик офарид, ба гуфти худи ҳунарпеша, нақши «Гулсара» аз драммаи 
драматургони ӯзбек К. Яшин ва М. Муҳаммадов буд, ки тарҷумааш ба 
забони тоҷикӣ ба қалами М. Аминзода ва М. Саидов тааллуқ дорад. 
Перомуни ин нақш ў чунин гуфтааст: «Охир, ҳар он чиро, ки ман орзуи 
бозиданашро доштам, дар ин рол мавҷуд буд. Дар рӯ ба рӯйи ман як 
нафар ҳамзамонам меистод, ки ба муқобили бадиву зӯроварӣ сар на-
фуровардааст. Ин ҷо рӯҳи ранҷдидаи инсоне буд, ки дастгирӣ наёфта-
аст, балки ишқи покаш таҳқир дидааст. Қаҳрамони ман боист бо марги 
худ озодӣ ва тантанаи ишқро ифода мекард» [3, с. 20]. 
  Вақте Театри мусиқӣ намоиши мусиқии дупардагиеро таҳти ун-
вони «Лола», дар таҳияи режиссёр С. Саидмуродов,  рӯйи саҳна овард, 
барои офаридани нақши асосӣ, ки бригадир Қумрӣ буд, аз байни 
ҳунарпешагони зиёд Т. Фозиловаро интихоб карданд. Қаҳрамони ў – 
Қумрӣ аз қаҳрамонҳои пешинааш ба куллӣ фарқ дошт. Қумрӣ дар за-
мони дигар кору рӯзгор дошт ва аз банди бардагиву беҳуқуқӣ раҳо 
буд, озодонаву бидуни тарсу ҳарос аз касе фаъолият мекард. Кумрии 
офаридаи Туҳфа Фозилова аз сӯйи мухлисон на танҳо дар Тоҷикистон 
истиқболи гарму самимӣ ёфт, балки дар Даҳаи адабиёту санъати тоҷик 
дар Москва сазовори таҳсину офарин шуд. Соли 1941 газетаи «Изве-
стия» дар бораи баргузор шудани Даҳаи адабиёт ва санъати тоҷик 
мавод нашр карда, ҳунарнамоии Туҳфа Фозиловаро мавриди таърифу 
тавсиф қарор дода, аз љумла чунин навишт: «Туҳфа Фазилова нақши 
Қумриро аъло бозӣ кард. Артистка овози маҳини форам дошта, бо му-
сиқӣ нағз ҷӯр мешавад».   
 Ба таъбири Ню Нурҷонов Т. Фозилова «нахустин ҳунарпешаи 
хуби драммаи мусиқавӣ ба шумор меравад». Воқеан ӯро бештар ҳуна-
ри бамаврид истифода карда тавонистани суруду мусиқии дилангезу 
таъсирбахш ҳангоми иҷрои нақш дар намоишномаҳо маъруфу машҳур 
карда буд. Ӯ суруду мусиқиро бо образ чунон устодона пайванд мезад, 
ки рўхияи таъсирбахшии қаҳрамонаш даҳҳо маротиба меафзуд. Ин 
ҳунар, ин маҳорату истеъдодро худованд гӯё танҳо ба ӯ сазовор дони-
ста буд. 
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 «Ҳамаи қаҳрамонони Фозилова дар драммаҳои мусиқавӣ 
маъшуқанду бо нерӯи ҷараёни ҳаёти инсон зиндаанд. Ишқ онҳоро сӯйи 
олами зебоӣ, озодӣ, ҳатто ҷасорат мебарад. Умқи эҳсосоти онон бо 
масъалаҳои бузурги ҳаётӣ вобаста аст. Ҳунарпеша тавассути иҷрои 
чунин нақшҳо дар саҳнаи тоҷик анъанаи лирикиро ба вуҷуд оварду 
онро бо рангуборҳои басо нарм, хурушонии самимӣ пур карда таво-
нист. Лиризми Туҳфа Фозилова некбинона буд ва он дар опера ҳам 
тобишҳои шоирона пайдо кард» [2, с. 242]. 

Солҳои фаъолияти Т. Фозиловаро дар Театри мусиқии тоҷик 
метавон солҳои гул кардану баргу бор овардани ниҳоли орзуҳои ҷа-
вонӣ, солњои оғози парвозҳои баланд дар фазои ормонҳои наҷиб ва 
ситораи тобнок шудани ӯ дар фазои ҳунар номид. «Ба саҳна гузошта 
шудани «Лола» гӯё як навъ ҳалқаи восилае буд, ки эҷодиёти Туҳфа 
Фозиловаро бо нахустин операи миллӣ мепайваст. Фозилова, ки нис-
бат ба худ хеле серталаб буд, нағз мефаҳмид, ки дар жанри барояш 
нави опера чӣ мушкилиҳое ӯро нигаронанд. Аммо вай ҳаргиз аз 
меҳнат наметарсид, балки меҳнат барояш дилхушие буд. Ба замми 
ҳунарҳои зиёдаш вай қобилияти махсуси диққатҷалбкунандагӣ дошт. Ӯ 
атрофиёнашро ба иродаи худ тобеъ намуда, водор карда метавонист, 
ки ба истиқболи чизи нав раванд. Туҳфа Фозиловаро метавон аввалин 
сарояндаи опера номид» [3, с. 17-18].                                                                                           
  Санъати опера, ки то соли 1937 барои мардуми тоҷик бегона буд, 
писанду мақбули тамошобин намудани намоишномаҳои ин намуди 
санъат ба осонӣ муяссар намешуд. Агарчи то соли 1941 театри «Опера 
ва балет»-и имрӯзаро Театри мусиқии Тоҷикистон ном мебурданд, 
нахустин асарҳои операвӣ соли 1937 рӯйи саҳнаи ин театр омадаанд. 
Дар таҳия, рӯйи саҳна овардан ва манзури тамошобинон намудани 
асарҳои операвӣ  Р. А. Корох, ки он айём саррежиссёрии театрро бар 
дӯш дошт, саҳми босазо гузоштааст. Корохро баъди хатми Институти 
давлатии санъати театрии ба номи А. В. Луначарский ба Тоҷикистон 
даъват карда буданд. Ин ҷавони соҳибтахассус ва аз санъати театрӣ 
хуб огоҳ тавонист дар муддати хеле кўтоҳ касбияти аҳли ҳунари театр-
ро боло барад ва  ҳаводорони санъати операро афзун гардонад.  
 Т. Фозилова дар радифи саррежисёр Р. А. Корох, драматург ва 
режиссёр С. Саидмуродов, дирижёр А. Камолов, сарояндагон А. Му-
лоқандов, Ҳ. Аҳмадов, Р. Ғолибова, А. Бобоева, ҳунарпешагони соҳаи 
рақс Ғ, Валаматзода, М. Файзибоева, С. Хоҷаева, А. Азимова, О. Исо-
мова, А. Исҳоқова, У. Рабимов аз нахустин поягузорони санъати опе-
равии тоҷик маҳсуб мешавад. Ӯ, ки суханро, суруду мусиқиро хуб дарк 
мекард ва ҳангоми иҷрои нақш аз ҳунарнамоии худ лаззат мебурд, 
жанри нави санъати театрӣ – операро низ тавонист дар худ ҳазм кунад. 
Аз ин лиҳоз, дере нагузашта, ҳамчун ситораи дурахшони санъати опе-
ра ном баровард ва ҳунарпешаи маҳбуби дилбохтагони ин навъи нави 
санъат гашт. Дар нақшҳое, ки ӯ меофарид тамошобин сохтакориро 
ҳаргиз ҳис намекард. Рафтору гуфтор, сурудхониву рақсиданҳояш 
ҳама табиӣ буданд. Бурди Т. Фозилова дар он буд, ки ҳангоми офари-
дани нақш, ҳеҷ гоҳ ба сохтакорӣ роҳ намедод. «Ӯ ба туфайли меҳнат-
дӯстию пуртоқатиаш дар як муддати кўтоҳ чунон натиҷаҳои дилхоҳе 
ба даст овард, ки танҳо ба каси аз дилу ҷон ба касби худ додашуда, 



                
 2020 № 1(49)        Санъатшиносї – Искусствоведение - Art studies 
 

68 
 

ошиқи ҳақиқии санъат муяссар мегардиду бас… Ҳар бегоҳ ба саҳна, ба 
хизмати тамошобинон мебаромад ва ба чизи ношинос, ба жанри нави 
санъат – опера одат кунонидани тамошобин ҳам яке аз вазифаҳои 
Туҳфа Фозилова буд» [3, с. 20]. 
  Офаридани нақши Гулъузор дар драмаи мусиқии Ғанӣ Абдулло 
«Восеъ» ва дар операи миллии тоҷик "Шӯриши Восеъ" – либретои 
Мирзо Турсунзода ва Абдусалом Деҳотӣ сарнавишти Т. Фозиловаро 
ҳам дар саҳнаи зиндагӣ ва ҳам дар саҳнаи ҳунар дигар кард. Ҳини 
намоиши драмаи Ғанӣ Абдулло «Восеъ» муаллиме бо номи Собир 
Орифӣ аз миёни тамошобинон ба Т. Фозилова ошиқ мешавад ва дере 
нагузашта, онҳо бо ҳам издивоҷ мекунанд. Ҳосили ин издивоҷ ягона 
писарашон Мурод Орифист, ки бо номи Марат Орипов дар олами 
ҳунар машҳур аст.  
  Нахустнамоши нахустопераи миллии тоҷик «Шӯриши Восеъ», ки 
16-уми октябри соли 1939 манзури тамошобинон гашт, башорат аз 
рушди мусиқии касбии тоҷик медод. Пас аз намоиши операи «Шӯри-
ши Восеъ» Т. Фозилова сазовори унвони Ҳунарпешаи шоистаи ҶШС  
Тоҷикистон мешавад ва аз он пас ўро «Туҳфаи тақдири миллат» ва 
«Маликаи сахнаи ҳунар» меномиданд. Дигар ў ҳунарпешаи саршинос 
буд, ӯро ҳама дар пойтахт мешинохтанд, ҳунарашро меписандиданд, 
дар дигар гӯшаву канори Тоҷикистон сурудҳояшро гӯш мекарданд, 
садои гӯшнавозу дилангезашро дӯст медоштанд. 
  Дар нахустин даҳаи адаб ва ҳунари тоҷик, ки баҳори соли 1941 
дар шахри Москва баргузор гашт, Т. Фозилова ширкат варзид ва дар 
операҳои «Шӯриши Восеъ» ва «Коваи Оҳангар» чехраҳои асосӣ: 
Гулъузор ва Нӯшофаринро офарид. Дар намоиши мусиқии «Лола» су-
руд хонд ва бо симои ҷаззобу овози хушу саҳнаороии ба худ хос тамо-
шобинони русро мафтун кард. 
  Т. Фозилова на танњо дар сањнаи њунар, балки дар зиндагї низ 
инсоне буд бемонанду нотакрор, дорои хислатњои њамидаи инсонї. 
Зиндагии зебову афсонавие дошт ин бонуи њунар. Мутаассифона, бо 
аланага задани оташи Ҷанги Бузурги Ватанӣ зиндагии зебову рӯъёии ӯ 
аз ҳам фурӯ рехт. Ҳамсараш – Собир Орифов чун ҳазорон фидоиёни 
Ватан ихтиёрӣ ба ҷанг рафт ва чанде нагузашта, дар яке аз муҳори-
баҳои зидди фашизм ҷавонмардона ҷаҳонро падруд гуфт.  
  Дигар ҳама бори гарони зиндагӣ бар дӯши Т. Фозилова афтод. 
Мусаллам аст, ки фаъолият дар театр, ҳамзамон бо тарбияи фарзанд 
ва ба сомон расонидани корҳои хонавода, барои як нафар зани ҷавон 
душвар буд. Вале ӯ ин ҳама душвориҳоро ба умеди ояндаи пурсаодат 
мардонавор пушти сар мекард. Ончунон саргарми кору фаъолият буд, 
ки ҳатто бештари вақт хасташавиро эҳсос намекард.  
  Дар замони Љанги Бузурги Ватанї Т. Фозилова барои сарбозон 
дар сангарњо суруд мехонд, њунарнамої мекард ва ба ин васила 
шўълаи умеди пирўзиро дар дилњо меафрўхт. Он айём чењрањои Нур-
хон (аз драмаи мусиќии «Нурхон»-и Комил Яшин), Зуњро (аз драмаи 
«Тоњир ва Зуњро»-и Чайковский), ки Т. Фозилова офарида буд, писан-
ди дилу хотири тамошобинон гардида буданд. 
  Њамкориву њамнишинї ва ошноиву унс бо шахсиятњои бузург аз 
ањли завќу назар ба мисли Мирзо Турсунзода, Сотим Улуғзодаву Боќї 
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Рањмизода, Муњаммадљон Ќосимову Гурминљ Завќибеков ва дигарон 
барои Туҳфа Фозилова саодати бузург буд ва њамкорї бо ў ин бузур-
гонро низ хуш меомад. Њарфњои пур аз мењру муњаббати устод Тур-
сунзода, Аслї Бурњонов, Низом Нурљонов, Мустай Карим ва дигарон-
ро дар тавсифи Т. Фозилова наметавон бидуни эњсосу њаяљон ќироат 
кард. Устод Турсунзода пас аз нахустнамоиши операи «Тоњир ва 
Зуњро» гуфтааст: «Туњфахон, дар ќиёфаи Шумо Зуњрои њаќиќї, Зуњрои 
соњибљамоли зиндадил, Зуњрои дар муњаббату садоќат ягонаи замона-
ро дидам. Салламно, ба њунари волои шумо». 
  Соли 1949, ваќте ки Т. Фозилова ба Театри академии драммаи 
Тоҷикистон ба номи Лоҳутӣ омад, ӯ дигар гули сари сабади аҳли 
ҳунар буд. Барои ӯ ҷойи ифтихору сарафрозӣ буд, ки дар ин даргоҳи 
ҳунар якҷо бо устодони санъати театрӣ, ба мисли М. Қосимов, А. 
Бурҳонов, С. Тӯйбоева, Ҳ. Раҳматуллоев, Г. Бақоева, З. Дӯстматов, С. 
Бақоева ҳунарнамоӣ мекунад. Роҳбари театр ва дигар устодони 
санъат, бавижа коргардон Мителман ба ӯ нақшҳои асосиро пешниҳод 
мекарданд. Ӯ аз меҳрубониву лутфу самимияти эшон рӯҳу илҳоми тоза 
мегирифт ва нақши қаҳрамонашро самимиву табиӣ меофарид. 
Нахустин нақши офаридааш дар ин даргоҳи ҳунар нақши Гулӣ аз 
намоишномаи «Алишер Навоӣ» буд, ки ҳам аз сӯйи аҳли ҳунар ва ҳам 
аз ҷониби ҳаводорону дилбохтагони санъати драмма хуш пазируфта 
шуд ва баҳои баланд гирифт. «Бахусус, сурудҳои бар ашъори шоир  
эҷоднамудаи композитор З. Шаҳидӣ, ки коргардон Е. И. Мителман 
дар намоишнома махсус ба хотири овози форам ва ҳунари саро-
яндагии Туҳфаи ҷавон истифода карда буд, бо назокати хосу маҳорати 
баланд иҷро намуд ва таҳсину офарини бинандагони сершуморро са-
зовор гардид» [1, с. 211]. 
 Т. Фозилова пас аз ин дар аксар намоишномаҳое, ки рӯйи саҳна 
меомаданд, нақшҳои асосиро меофарид ва ҳама нақшҳои офаридааш 
табииву мондагор буданд. Яке аз чунин нақшҳо нақши Маҳтоб дар 
драммаи Ҷалол Икромӣ «Духтари ноком» аст, ки дар асоси ҳикояе аз 
«Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ таҳия шудааст. Драмма аз зиндагии 
талху тақдири бади Маҳтоб ном духтар, ки падараш мутаваллии мазо-
ри хоҷа Убон буд, ҳикоят мекунад. Маҳтоби офаридаи Т. Фозилова 
ҷаззобу таъсирбахш ва мутаассиркунанда аст. «Қаҳрамони ҳунарпеша 
зери бори ғам сарашро ба замин хам намуда, мешинад ё  ғарқи китоб-
хонӣ мешавад, ё худ андуҳу алам ва гиряву ғамашро дар сурудҳои 
ҳазин ифода мекунад. Ягона маҳрами рози ӯ ва ёри дилнавозаш хизма-
тгордухтари сарсахт Ситора аст, ки вайро монанди хоҳараш дӯст ме-
дорад. 
   Суруд тасаллои дили беқарори қаҳрамони Фозилова аст. Шеъри 
Зебунисо «Ба ҳоли зори харобам тамоми шаб имшаб, Зи дида ашкра-
вон шамъ дар лаган месӯхт» дар иҷрои хушнавои Туҳфахон ҳасрати 
адонашавандаи духтари аламдидаро ифода мекунад» [2, с. 247].  

Т. Фозилова, пас аз нақши Маҳтоб, дар саҳнаи Театри академии 
драммаи Тоҷикистон ба номи Лоҳутӣ нақшҳои зиёди дигаре дар намо-
ишномаҳои гуногун офаридааст. Табиист, ки ҳамзамон бо камол ёф-
тани ҳунарпеша донишу малака ва маҳорати нақшофаринии ӯ низ бо-
ло меравад ва камол меёбад. Аммо ин Туҳфаи қисмат насиби на ҳама 
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ҳунарпешагон ва аҳли эҷод мегардад. Хушбахтона, Т. Фозилова аз ин 
инъоми сарнавишт бенасиб набуд. Симоҳои пас аз 50-солагӣ офари-
дааш, воқеан, бо рафтору гуфтор, афкору андеша ва фаҳму эҳсос ка-
молёфта буданд. Дар солҳои 1950-1960 театр барои мардуми кишвар 
даргоҳи  муқаддас, азизу дӯстдоштанӣ ба ҳисоб мерафт ва ҳаводорону 
дилбохтагони зиёд дошт, ки якояки аҳли ҳунарро мешинохтанд, ба 
ҳунарашон арҷ мегузоштанд ва эҳтиромашонро ба ҷо меаварданд. Дар 
ин миён Т. Фозилова имтиёзи бештар дошт.  
  «Ҳунарпеша дар давраи баркамолӣ шакли ҷиддии пайкарсозӣ 
(пластикӣ), пурмазмунии ҳар як ҳаракат ва рафтори қаҳрамонро ба 
даст овард, ба ботину феълу атвори қаҳрамонаш амиқтар фурӯ рафт. 
… Дар онҳо (дар симоҳои офаридааш Д.Ф.) ҳунарпешаро тарзи та-
факкур, олами ҳиссиёт, тобишу ҷилваҳои он, орзуҳои ниҳонии қаҳра-
монон, ҳолати ботинию зоҳирӣ, шикасту рехти рӯҳияи онон ҳавасманд 
намуданд. Ӯ феълу хӯйи ин хел қаҳрамонҳояшро торафт мукаммалтар 
падид оварда, инкишофи тадриҷии хислатҳои онҳоро нишон дод. Дар 
санъати Фозилова мутамарказияти ботинӣ, ниҳояти худдорию ҷидди-
ят пайдо шуд. Ҳунарпеша аз доираи нақли ҳаёт ва аҳволи як қаҳрамон 
хориҷ гардида, ба дараҷаи ҷамъбасту камолоти ҳамаҷонибаи бадеӣ 
расид» [2, с. 252-253].  

  Т. Фозилова ҳам дар намоишномаҳои драматургони тоҷик ва 
ҳам дар асарҳои саҳнавии қавму миллатҳои дигари олам нақш офари-
дааст. Қаҳрамонҳояш хоҳ тоҷик бошанду хоҳ рус, хоҳ ӯзбеку хоҳ 
гурҷӣ, хоҳ англису хоҳ қавми дигар, ба ҷуз он ки зоҳиран худро ба 
онҳо монанд мекард, метавонист ҷаҳони ботинии онҳоро бо робита ба 
урфу одат ва таъриху тамаддуни миллиашон бозтоб кунад ва дар ҳар 
намоишнома дар назари тамошобин ба ҳайси намояндаи яке аз мил-
латҳои дунё ҷилвагар шавад. Накшҳои модари Нодирӣ дар «Ду ошиқу 
як дилбар»-и Бердзенишвилли, Гуноботӣ дар «Қурбонӣ»-и Р. Такур, 
Кручинина дар «Гунаҳгорони бегуноҳ»-и Островский, Танҳобегим дар 
«Шаби гирифтани моҳ»-и М. Карим, Гонерил дар «Шоҳ Лир»-и 
Шекспир, Хонум Милфорд дар «Макр ва муҳаббат»-и Шиллер, Гер-
труда дар «Модарандар»-и О. Балзак аз ҳамин радифанд. 

Яке аз нақшҳое, ки дар хотири тамошобинон то ба имрӯз нақш 
бастааст, нақши Кручинина дар драмаи А. Н. Островский таҳти унво-
ни «Гунаҳгорони бегуноҳ» аст. Дар ин намоишнома Т. Фозилова 
нақши ҳунарпешаро иҷро мекунад, ҳунарпешае, ки истеъдоди худодод 
ва маҳорати баланди ҳунарварӣ дорад, вале ӯ хушбахт нест. Ӯ зани 
фарзандгумкарда аст. Чашм ба роҳи писари бедаракшудааш дарун-
дарун месӯзад. Аммо ғамашро ба дигарон бор карданӣ нест. Кручини-
на ҳам дар саҳна ва ҳам дар зиндагӣ зани аз ҳар ҷиҳат пешрафта аст. 
Бо ҳамкорон ва дигар атрофиён муносибати самимона дорад. Аз ди-
дору мулоқотҳояш бо қаҳрамонҳои дигари намоишнома, аз қабили 
Незнамов, Шиага, Галчиха, Муров ва дигарон ҳувайдост, ки онҳо аз ӯ 
дарси зиндагиву одамгарӣ меомӯзанд. Рафтору гуфтори нек ва дигар 
сифатҳои ҳамидаи ӯ ба онҳо бетаъсир намемонад. Бавижа, таъсири ӯ 
ба Незнамов, (нақши Незнамовро Маҳмадҷон Воҳидов офаридааст 
Д.Ф.), равшан аён аст. Дар ҷараёни намоиш ҳастии Кручининаро бе-
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ихтиёр меҳру муҳаббати модарона нисбат ба Незнамов фаро мегирад, 
ки бесабаб нест. Зеро дар фарҷоми намоишнома қаҳрамон писарашро 
меёбад ва маълум мешавад, ки ҳамон Незнамов писари ӯ будааст.  

Нақшҳои дигари дар саҳна афаридаи Т. Фозилова Ситора дар 
«Ситора»-и Ҷалол Икромӣ, Танҳобегим дар «Шаби гирифтани моҳ»-и 
Мустай Карим, Бону дар «Рӯдакӣ»-и Сотим Улуғзода ва ғайра низ пи-
санди дилу хотири тамошобинон гашта буданд. Ҳунарпеша дар намо-
ишномаҳои театрӣ ва филмҳои ҳунарӣ беш аз 80 нақш офаридааст, ки 
њама ҷолибу диданӣ ва мондагоранд. Ӯ дар олами ҳунар мақоми сазо-
вори худро дарёфт ва ин мақомро то охир ҳифз кард.     

Т. Фозилова дар рушди санъати театриву мусиқӣ ва опера саҳми 
босазое гузоштааст, ки дар ин бобат аҳли илму адабу ҳунар, бавижа 
пажӯҳишгарони соҳаи санъат, аз ҷумла Н. Нурҷонов, Л. Ҳасанова, А. 
Зубайдӣ ва дигарон зиёд навиштаанд. Аммо оид ба нақшҳои 
офаридааш дар кинои тоҷик, танњо дар мавридҳои алоҳида ёдрас 
шудаанд.  
  Дар рушди кинои тољик низ сањми Т. Фозилова кам нест. Ў дар 
кинои тоҷик накшҳои зиёде наофаридааст, вале чанд нақши 
офаридааш ҷолибу таъсирбахш рӯйи навор омадаанд, ки имрӯз ҳам 
писанди ҳаводорони ин намуди санъат ҳастанд. Аз љумла ќањрамонњои 
офаридаи ў дар филмњои «Дохунда», «Тўфон дар фазои Осиё», 
«Абўалї ибни Сино», «Зумрад»-ро њаводорони санъати кино он замон 
хуш пазируфтанд ва имрўз низ ин филмњо мухлисони зиёд доранд.  

Қаҳрамонҳои Т. Фозиловаро дар навори кино наметавон 
бидуни ҳаяҷону эҳсоси баланд тамошо кард, зеро чеҳраҳои офаридаи 
ин ҳунарпешаи нотакрор, воқеан табиӣ ва муассиркунандаанд. 
  Дар филми ҳунарии «Зумрад», ки соли 1962 аз сӯйи таҳиягар А. 
Раҳимов рӯйи навор омадааст, Т. Фозилова нақши модари Зумрадро 
бисёр љолибу диданї офаридааст, модареро офаридааст, ки зиндагияш 
мактаби ибратомўз барои дигарон аст. Модари офаридаи ӯ дорои 
хислатҳои ҳамидаи инсонӣ ва саршор аз самимияту лутфу меҳрубонии 
тоҷиконаи зан-модар аст. Саҳнаи духтари раҳгумзадаашро истиқбол 
намудани модар басо таъсирбахшу ҳаяҷонангез аст. 
  Дар филми «Абуалї ибни Сино» Марат Орипов наќши ибни 
Синоро офаридаасту Т. Фозилова наќши модари ўро. 

Мавриди зикр аст, мањз бо рањнамунии модар Марат Орипов  
њунарро пешаи худ интихоб кард, дар ин љода ќадамњои устувор 
гузошт ва оќибат ба ќуллаи мурод расид. Филмњои «Ќисмати шоир» 
ва «Абўалї ибни Сино» ӯро машњур кардаанд. 
  Дар филми «Ќисмати шоир» ќиёфаи Рўдакии љавонро офарид, ки 
ин наќш дар озмуни байналмиллалии синамои кишварњои Осиё ва 
Африќо сазовори мукофоти аввал ва шоњљоизаи «Уќоби тиллої» 
(Ќоњира 1960) гардид. 
  Пас аз баргузории дуюмин Дањаи адаб ва њунари тољик дар 
Маскав (соли 1957), барои Т. Фозилова бењтарин рўзњои зиндагї оғоз 
ёфт. Барои сањми арзанда гузоштан дар рушду равнаќи њунари шўравї 
ў ба унвони Њунарпешаи мардумии Иттињоди Шўравї мушарраф 
гардид ва домони фаъолияти њунарияш боз њам густурдатар шуд. 
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Наќшњои љолибу мондагоре офарид, ки сањифањои таърихи њунари 
тољикро имрўз њам зебу фар мебахшанд. 
   Т. Фозилова дар њунари сарояндагї низ мањорати фавќулода 
дошт. Дар сароидани сурудњои классикї ва таронањои халќї аз миёни 
њунармандон касе ба ў баробар шуда наметавонист. Таронањои халќии 
«Чашмони сиёњ», «Каљмакаљ», «Ёри масчоњї», «Алла», «Гулпарї», 
«Шоҳдухтар», «Сари кӯҳи баланд», «Себак», «Хубон», «Гулумой», 
«Усмаш намехом», суруди ӯзбекии «Ӯргулай» ва амсоли инњоро, ки ў 
сароидааст, имрўз њам барои њаводорони созу суруд писанду дўстдо-
штанианд. Ин ҳама таронаҳо, ки аз ҳанҷараи Т. Фозилова садо дода-
анд, дар асоси дубайтиву рубоиҳои халқӣ таҳия шуда, имрӯз аз љониби 
дигар сарояндагони сурудҳои халқиву эстрадӣ иҷро карда мешаванд. 
Агарчи ин дубайтиву рубоиҳоро халқ эҷод кардааст, онњо аз вазни 
«арӯз» берун нестанд ва вазнашон барои офаридани суруд созгор аст. 
Яъне, оҳанги суруд аз вазни матни он бармеояд. Сурудҳои мардумии 
тоҷик ҳанӯз дар  даврони қадим эҷод шудаву бо ҳамон зарбу оҳанг аз 
насл ба насл гузашта, то замони мо омада расидаанд.  Аммо, бо гуза-
шти айём, матни баъзе аз ин сурудҳо тағйир ёфтаанд. Мавзӯву мунда-
риҷаашон, вобаста ба дигаргуниҳои давру замон, дигар шудаанд.  
  Чанд суруде, ки матнашон аз шоирони классику муосири тоҷик 
асту мусиқии ин сурудҳоро бастакорони тоҷик, дар асоси оҳангҳои 
халқӣ офаридаанд, дар иҷрои Т. Фазилова дар сатҳи баланд, гӯшнаво-
зу мутаассиркунанда садо додаанд. Сурудҳои «Чашмони ҷодӯ» (шеъри 
Амирӣ), «Хуммор шуд» (шеъри Пайрав Сулаймонӣ), «Мепарварам» 
(шеъри Аминҷон Шукӯҳӣ) аз ҳамин зумраанд, ки дар захираи тиллоии 
Радиои Тоҷикистон маҳфуз мебошанд. Ин сурудҳо имрӯз низ вирди 
забони мардуманд ва аз ҷониби ҳунарпешагони касбӣ дар рӯзҳои ҷашн 
ва дигар маъракаву чорабиниҳои сатҳи баланд сароида мешаванд. 
Аммо ҳаводорони суруду мусиқӣ, то кунун, шунидани ин сурудҳоро 
бештар бо садои Т. Фозилова меписанданду дӯст медоранд. Сурудҳои 
халқии «Усмаш намехом» (такмили М. Муравин), «Берун биё» (такми-
ли С. Баласанян), «Дар кӯҳу дар дашт», (такмили И. Рогалский), ки Т. 
Фазилова бо ҳамовозии оркестри созҳои миллӣ сурудааст, имрӯз ҳам 
шуниданиву мафтункунандаанд.   
  Т. Фозилова дар омўхтани «Шашмаќом» низ шавќу рағбати 
беандоза дошт. Мусиќии «Шашмаќом»-ро, ки баму зери љањон ва 
љањони тољикон дар он нињон аст, бо тамоми њастї дўст медошт, барои 
омўхтани он ва огањии бештар пайдо кардан аз розу сози пурэъљози ин 
мусиќии оламгир ҳамвора дар талошу такопӯ буд. Сурудњои 
«Соќиномаи наво», «Савти ушшоќ», «Талќини савти ушшоќ», «Ду-
гоҳ», «Ушшоқи Самарқанд», «Танавор», «Синахурӯш», ки дар жанри 
«Шашмаќом», ки бо лањни Т. Фозилова садо додаанд, хотирмону 
мондагоранд. 
  Рўзгори ибратомўзу ифтихорбарангези Т. Фозилова зимистони 
соли 1984 сар омад. Чун то вопасин нафас бонуе буд баландназар ва аз 
баландињои олами хаёлу андеша ба зиндагиву љањон назар меафканд 
ва маќоме баланду шоиста дар љомеа дошт, пас аз он, ки дилаш аз та-
пиш бозмонд ва зиндагиро падруд гуфт дар баландии яке аз гўшањои 
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бињиштосои Душанбе – оромгоњи Лучоб абадан манзил гирифт. Имрўз 
мазораш зиёратгоњи ањли завќу дил ва њунару назар аст. 
  Хидматҳои бузурги Т. Фозилова дар рушду тараққии ҳунару 
фарҳанги тоҷик ҳанӯз дар замони зиндагиаш мавриди қадрдониву 
арҷгузорӣ қарор гирифтаанд. Ӯ сазовори унвони олии Ҳунарпешаи 
халқии Иттиҳоди Шӯравӣ (1957), Ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба но-
ми Рӯдакӣ (1977) гардида, бо орденҳои Ленин, Дӯстии халқҳо, медалу 
ифтихорномаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иттиҳоди Шӯравӣ мукофо-
тонида шудааст. Театри драммаи мусиқии Конибодом имрӯз номи 
Туҳфа Фазиловаро дорад.   
  Ҷои таассуф аст, ки на ҳама мероси гаронбаҳои ҳунарии ин 
ҳунарпешаи овозадор ва беназиру нотакрор боқӣ мондаву то ба имрӯз 
расидааст. Вале ҳамон қисмати андаке, ки ӯ аз мероси ҳунарии худ ба 
мо имрӯзиён ва наслҳои фардо ба ёдгор гузоштааст, мондагору бе-
баҳост. 
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Давлатов Ф.  
                          

  ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВ  
В ТВОРЧЕСТВЕ ТУХФЫ ФОЗИЛОВОЙ 

                          
  Тухфа Фозилова является одной из самых известных и популяр-
ных актрис  таджикского народа и народов бывшего Советского Сою-
за. Она достигла больших высот мастерства и как блестящая, и та-
лантливая  актриса  была удостоена звания Народной артистки Совет-
ского Союза и Государственной премии Республики Таджикистан 
имени Абуабдулло Рудаки.  
 Эта статья посвящена разностороннему творчеству замечатель-
ной и неповторимой актрисы таджикского театра и кино, певице Т. 
Фозиловой. Автор статьи исследует различные аспекты творческой 
деятельности Т. Фозиловой  и тем самым определяет особенности её 
творчества в таджикском театре и кино, а также  освещает её творче-
скую музыкальную деятельность.  
  В заключении статьи, автор отмечает достойный вклад Т. Фози-
ловой в развитие таджикского искусства и культуры и её заслуги перед 
Родиной, отмеченное правительственными наградами.  

Ключевые слова: актриса, искусство, творчество, кино, театр, 
сцена, фильм, мастерство, образ, песня, музыка, голос, талант. 
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Davlatov F. 
FEATURES OF CREATING IMAGES OF TUHFA  

FOZILOVA IN THE THEATRE SCENES  
                          

TuHfa Fozilova is one of the most famous and popular actresses of the 
Tajik people and is loved by other peoples of the former Soviet Union. She 
reached great heights of skill and as a eminent and experienced actress was 
awarded the title of People's Artist of the Soviet Union and the State Prize of the 
Republic of Tajikistan named after Abuabdullo Rudaki. 

This article is devoted to the versatile creativity of the wonderful and 
unique actress of the Tajik theater and cinema, and as a singer. The author of the 
article explores various aspects of the creative activity of Tuhfa Fozilova and 
thereby determines the features of her work filled with interesting and brilliant 
roles in the Tajik theater and cinema, and also writes about her musical 
activities. 

 At the end of the article, are described the worthy contribution of Tuhfa 
Fozilova to the development of Tajik art and culture and her services to the 
country, whish are awarded by the Government of the Republic. 

Keywords: Tuhfa Fozilova, Tajik, actress, art, creativity, cinema, theater, 
stage, film, image, song, music, talent. 
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МУТИРИБИ ЧИРАДАСТИ ОЊАНГЊОИ  

ШАШМАЌОМ  
 

Артисти хизматнишондодаи Республикаи Советиии 
Сотсиалистии Тољикситон Мирзоќурбон Солиев яке аз симоњои 
барљастаи санъати тољик дар асри ХХ мебошад, ки бо њунари хунёгарии 
хеш, тарѓиби оњангњои Шашмаќоми оламшумул буда, њамчун саррофи 
гавњаршинос дурдонањои мероси гаронбањои мусиќии халќамонро як умр 
андўхтаву ба дигарон омўзонидааст. Мавсуф бо иљрои мусиќии мардумї 
ва классикии  тољик  ќалби њазорон мухлисонро тасхир намуда, дар 
рушди њунари навозандагиву сарояндагии шогирдонаш сањми нишонрас 
гузоштааст. Сабки хос, интихоби оњангњои дилошўб гувоњи њунарманди 
асил будани ин мутриб мебошанд. Аз ин љост, ки таваљљуњи 
муњаќќиќони соњаи санъат ба мањорати њунарварии ў бештар гардид. 
Дар ин маќола зимни тањлили эљодиёти Мирзоќурбон Солиев  наќши ў 
дар рушди санъати халќи тољик ва Осиёи Миёна нишон дода шудааст.  

Калидвожањо:  Мирзоќурбон Солиев, Шашмаќом, њунарманд, 
санъат, мусиќӣ,  суруд, оњанг, фарњанг, мутриб, ѓижак. 

 
Исфара диёри бостонӣ ва њунарофар мебошад, ки барњаќ гўшаи 

афсонавии Тољикистон мањсуб мешавад. Њар касе ки боре аз табиати 
зебо, пазироии гарми сокинони он бањраманд мешавад, бо рўњу табъи  
болида боз орзуи дидани ин сарзаминро мекунад. Фарзандонаш 
њамеша азму талош меварзанд, ки диёрашон боз њам ободу зеботар 
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гардад. Тўли њазорсолањост, ки аз табиати афсунгари ин водии 
њамешабањор мардум ба ваљд меомаданду њар мусофир орзуи дидани 
онро мекард.  

Солњои тўлонї мероси пурмоя ва гаронќадри ниёгони бозаковат 
ва њунарманди тољик Шашмаќом дар Исфара эътибори хоса дорад. Ба 
шарофати њунари волои ромишгари мумтоз, вориси сазовори 
устодони шуњратёр Зебопарию Умарњофиз, Њунарпешаи шоистаи 
Тољикистон шодравон Мирзоќурбон Солиев дар њавзаи њунарии 
Исфара бо сабки тоза пайдо гардид, ки баъдтар бо номи сабки Исфара 
маъруф гардид. 
        Мутриби маќомдон М. Солиев яке аз донишмандони ин мусиќии 
куњан буда, љињати пешрафту тавсияи Шашмаќом, санъати бебањои 
ниёгон ва тарбияи шогирдони зиёде сањм гирифтааст. Ин марди 
њунарпарвар аз табори њунармандони номї буда, нозукињои мусиќии 
суннатиро аз овони хурдсолї ба бар кардааст. Мирзои хурдсол, ки дар 
синни сесолагї аз падару модар ятим монда буд, дар партави муњабба-
ти модаркалонаш ба воя расид. Мањз тарбияи њамин модаркалони 
фарњангдўсташ буд, ки Мирзоќурбон ба мусиќии суннатї мењр пайдо 
карда, бо оњангњои Шашмаќом ошно гардид. Мусиќии Шашмаќом 
дунёи бекарони савту навоњост, ки онро аљдодони мо дар тўли асрњо 
офарида, садњо њунармандони асил бо илњоми саршор сайќал додаанд. 

Тавре оњангсози тољик Ф. Шањобов нигоштааст: «Ба Шашмаќом 
300 оњангу таронањои марѓуби классикї дохил мешаванд. Шашмаќом 
аз маќомњои Рост, Наво, Бузург, Дугоњ, Сегоњ ва Ироќ иборат аст, ки 
њар кадоми онњо дорои  савту навои ба худ хос мебошанд» [5, с.12]. 

Ин гуфтањо аз он далолат медињад, ки Мирзоќурбон аз овони 
кўдакї ба гўш кардани оњангњои Шашмаќом майлу раѓбати зиёд 
дошт. Бо гузашти айём ў зинаи ибтидоии санъати мусиќиро аз таѓоњо-
яш омўхта, пайваста мехост аз мусиќии њунарманди машњури Исфара 
– Ќори Носир бањравар гардад. Ў мањорати беандозаи њунарварї дошт 
ва дар чойхонаи хеш бо мутрибону њофизони Исфара пайваста машќ 
мекард. Аз ин хотир, таѓои Мирзоќурбон ўро низ њамроњи худ ба чу-
нин машќњо мебурд ва љавонону наврасон дар гўшае нишаста мусиќии 
суннатиро бо таваљљуњи беандоза мешуниданд. Ба њаракатњои дасти 
Ќори Носир њангоми навозиши тор диќќат дода, аз он лаззат мебур-
данд.  

Пас аз гузашти муддати начандон зиёд Мирзоќурбон имкон пай-
до мекунад, ки дар сози мусиќии ѓижак ба машќ пардозад. Ў тўли чанд 
сол аз устоди худ Ќори Носир, ки дар Осиёи Марказї маълуму машњур 
буд, сиру асрори мусиќии ниёгон, аз љумла Шашмаќомро меомўзад. 
Вай ба ѓайр аз ѓижакнавозї, инчунин дар навохтани сози дутор низ 
мањорати баланди касбї нишон медињад. Махсусан, нисбати жанрњои 
дигари санъат ба мусиќии классикии Шашмаќом ањаммияти бештар 
зоњир намудааст, зеро Шашмаќом њамчун санъати бузурги асили 
тољик мебошад, ки сабку услуби махсус дорад.  

М. Солиев аз зумраи њунармандоне мебошад, ки дар рушду тако-
мули мусиќии Шашмаќом сањми босазо гузоштаанд. Чуноне ки аз 
тањќиќот маълум гардид, мавсуф дар тамоми чорабинњои њукуматии 
ноњиявию љумњуриявї иштирок карда, бо њунари навозандагии хеш 
табъи њаводорони санъати мусиќии тољикро болида мегардонидааст. 
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Мањз дастгириву љонибдории њукумат буд, ки Мирзоќурбон ба ављи 
волои санъати навозандагї ва мусиќии Шашмаќом расида, обрўю 
эътибор пайдо намояд.  

Бинобар гуфтаи куњансолон дар шањри Исфара мардум Сайри 
гули лола, Мењргон ва Наврўз барин љашнњоро истиќбол менамуданд, 
ки дар таљлили ин идњои бошукўњ М. Солиев бо навозиши асбобњои 
мусиќї ва суруду таронањои марѓуб њаводорони санъати тољикро шод 
мегардонид. Ин гуна консертњои идона боис гардидааст, ки мутриби 
бењамто бо созу навоњои дилангезаш ба дили шунавандагон бештар 
љой гирад. 

Соли 1933 бо ташаббуси муаллими курси мањви бесаводї 
Иброњимљон Норматов ва шуъбаи маорифи халќи ноњия дар Исфара 
театри комсомолї ташкил карда шуд. Мирзоќурбони 21-сола, ки дар 
курси мањви бесаводї тањсил менамуд, аввалин шуда ба театри 
комсомолї ба њайси мутриби ѓижакнавоз дохил шуда, фаъолият бурд. 
Соли 1937 театри Исфара маќоми давлатї гирифт. Дар он зиёда аз 40 
нафар санъаткорон фаъолият менамуданд. Дар ин театр намоишно-
мањои «Калтакдорони сурх», «Дохунда» ва «Аршин мол олон» ба 
сањна гузошта шудаанд. Мирзоќурбон њамчун мутриби ин намоишно-
мањо дар хотири тамошобинон боќї мондааст, ки имрузњо калонсоло-
ни Исфара дар ин бора ёдовар мешаванд.  

Соли 1941 Љанги Бузурги Ватанї оѓоз гашт ва бисёр санъатко-
рон, њофизон ба љабња рафтанд. Аз 40 нафар аъзои театр 4 нафар 
монданд. Мирзоќурбони мутриб ва 3 њофизи дигар, Иброњимљон, 
Муњамммадљон ва Юсуфљон. Комиссари њарбї, ки аз тољикони шањри 
Ўш буда, он ваќт ба Исфара бо кори муњимме омада буд, ин 4 нафарро 
барои хизмат расонданд ба мардуми аќибгоњ ва мењнаткашон нигоњ 
медорад. Дере нагузашта ба дастаи чањорнафараи театр, Фотимахони 
њофиза ва Муродљон Юлбарсови доирановоз, ки ба синни дањсолагї 
нав расида буданд, њамроњ карда мешаванд. Мирзои мутриб бо њайати 
театр ба сафарњои њунарї баромада, санъати худро ба мењнаткашон 
пешкаш менамуд ва ба ин васила онро сайќал медод. Ба халќи азизаш, 
ки аз љанги хонумонсўз ба танг омада буд, тавассути суруду мусиќї 
тасаллї мебахшид. 

Суннати таронасарої дар мусиќии тољикон аз замонњои ќадим 
маъмул буда, таърихи зиёда аз 1400-сола дорад ва имрўз ба њайси яке 
аз жанрњои машњури мусиќии мардумї ва таљассумгари услуби мар-
думии суруду оњангњои Шашмаќом шинохта шудааст. «Шохањои ди-
гари силсилаи аслии бахши овози Шашмаќом Наср – Талќин, Наср ва 
Уфар  мебошанд, ки дар байни њар кадоми онњо низ чандон тарона 
љойгир аст… Аз шохањои муњимми бахши овози Шашмаќом, яъне шо-
хаи савуми силсилаи аслии бахши овози Шашмаќом аст, ки дар зами-
наи навъи пардањои фаръи (шуъба ва овоза) бунёд мегардад» [1, с. 49-
50]. 

Дар барномањои консертї Мирзоќурбон ба ѓайр аз сози ѓижак бо 
дутор аз Шашмаќом навоњои «Наврўзи аљам», «Насри сегоњ», «Муш-
килоти дугоњ», «Мухаммаси ушшоќ», «Чапандози наво», «Талќини ба-
ёд», «Чоргоњ», «Бебокча», «Нимчўпонї» ва якчанд суруду оњангњои 
халќї ва асарњои худро иљро намуда, мусиќии ниёгонро пешкаши та-
мошобинон мегардонид. 
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Баъди ѓалаба дар Љанги Бузурги Ватанї Мирзоќурбон бо дастаи 
навозандагони театр дар бисёр шањру ноњияњои Тољикистон, водии 
Фарѓона дар шањрњои Ќўќанд, Андиљон, Намангон, Марѓилон, 
Хуљанд, Конибодом сафарњои њунарї намуда, бо њунармандону овоз-
хонњои Љумњурии Ўзбекистон дўстї пайдо менамояд ва ба њунари 
онњо аз наздик ошно мегардад. М. Солиев дар чойхонаи «Лола»-и 
шањри Исфара, ки дар љойи чойхонаи куњнаи Ќори Носир сохта шуда-
аст, чойхоначигиро ба уњда дошт. 

Аз замонњои пеш чойхона барои мардуми тољик вазифаи маркази 
фарњангиро иљро мекард. Тамоми корњои љамъиятї, иду маросимњо ва 
маљлису машваратњо, мањфилњои адабї ва ѓайра бештар дар чойхо-
нањо баргузор мегардид. Њатто фарњанги чойхонадорї низ миёни 
тољикон маъмул аст.  

«Чойхона љойи љамъиятиест барои истироњат, ки аз самоворхона 
ва хонаи чойнўши иборат аст. Дар гузашта корвонсаройњо ва дигар 
љойњои љамъиятӣ вазифаи чойхонаро адо мекарданд. Чойхонањо дар 
Осиёи Миёна баъди маъмул гардидани чой ба вуљуд омадаанд. Дар 
гузашта чойхонањо љойи љамъоии шоирону ровиён ва шабгузаронии 
мусофирон буданд. Чойхонањои бо услуби миллї ороишёфта, аз ќаби-
ли «Фароѓат», «Роњат», «Саодат», (Душанбе), «Панљшанбе» (Хуљанд), 
«Ором», «Ориён» «Сино», (Исфара), «Гули Сурх» (Истаравшан), 
«Дилкушо» (Бохтар)… сохта шудаанд» [4, с. 81]. 

Чойхонаи «Лола», ки тањти сарварии Мирзоќурбон фаъолият 
дошт, аз ќабили чунин чойхонањо буд. Њофизону навозандагони 
халќии Исфара, мењмонон аз Ќўќанд, Фарѓона ба наздаш меомаданд. 
Чойхонаи Мирзо мисли театр овозадор гашта буд. Њатто дар водии 
Фарѓона овоза шуда буд, ки дар Исфара чойхонаи Мирзоако яке аз 
бењтарин чойхонањо аст. Дар он мутрибон, навозандагону овозхонон 
њар ваќт љамъ омада, мањфилњои мусиќӣ ташкил мекунанд, ки баъзан 
дар театр ин ќадар тамошобин љамъ намешавад. Чойхонаи Мирзо дар 
њаќиќат њамин хел буд. Бисёр њофизону навозандагони љумњурї, шои-
рону олимон, аз он љумла устодони бузурги назми муосири тољик М. 
Турсунзода, Б. Рањимзода ба назди Мирзоќурбон рафту омад до-
штанд. Эшон аз суњбаташ бањра бардошта, аз санъаташ эњсоси лаззат 
мекарданд, ба оњангњои иљронамудааш бањои баланд медоданд.  

Ошноии устодонро бо Мизоќурбон шогирдони онњо Муъмин 
Ќаноат, Лоиќ Шералї, Гулрухсор ва дигарон низ давом додаанд. 
Гулрухсор навиштааст: «Шояд барои он ки Исфара кўњњои баланд ва 
инсонњои баланд дорад, шояд аз он, ки «Шашмаќом»-и моро ин љо 
мефањманд ва дўст медоранд ва шояд барои он, ки дар Исфара амаки 
Мирзоќурбон барин одамони наљиб умр ба сар мебаранд ва эљод ме-
кунанд, шояд барои њаминњо ва боз намедонам барои чї ман Исфара-
ро дўст медорам…» [1, с. 42]. 

Мирзоќурбони мутриб дар пешрафти фаъолияти дастањои шањри 
бостонии Исфара сањми босазое гузоштааст. Ў ганљинаи бебањои халќ 
«Шашмаќом»-ро ба шогирдону насли наврас омўзонидааст. Мавсуф 
набзи давру замонро хуб мефањмид. Бинобар ин кўшиш мекард, ки аз 
чорабинињои азими ноњиявию вилоятї ва љумњуриявї дар канор 
набошад, њељ набошад дар чорабинињои фарњангї аз дурдонањои 
«Шашмаќом» оњанг ё суруде садо дињад. «Шашмаќом мусиќии миллии 
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халќи тољик аз шохањои бузургу хурди гуногун бунёд гашта, дар 
давоми ќарнњои зиёде такомул ва ќомат афрохтааст. Шашмаќом љузъи 
асосї ва барљастатарини хазинаи мусиќии бойи тољикон буда, бо номи 
мусиќии классикӣ ё худ мусиќии касбии тољик дар олами илму њунар 
эътироф шудаааст» [6, с. 9]. 

Таи њазор соли ташаккул ва инкишоф Шашмаќом ба маънии 
томаш дастраси тамоми доирањои фарњангии миллат ќарор нагирифт, 
бештар дар марказњои бузурги Мовароуннањр – Бухоро, Самарќанд, 
Хуљанд ва дигар шањрњои ќадим маъмул гардида буд. Шашмаќом 
садои тамаддунњои бузург аст. Дар мазмуни фарњангњои мусиќии олам 
ба монанди он падидаеро дастрас намудан ѓайриимкон аст. 
Шашмаќом воќеан ёдгории зиндаи тамаддунњост ва дар мусиќии он 
рози дили њазорон донишмандони гузашта маъво гирифтааст. 

Мирзоќурбон дар озмунњои эљодиёти халќ «Бўстон-1», «Бўстон-
2» ва «Бўстон-3», ки дар байни мардум шуњрат дошт, чандин 
њаваскорони љавони Исфараро тайёр намуда, бо барномањои рангин 
пешкаши тамошобинон сохтааст. Имрўзњо ин шогирдон номи ўро бо 
некї ба забон мегиранд ва њамчун устоди Шашмаќом ба ў эњтирому 
сипос мегузоранд. Соли 1970 бо ташаббуси мудири шуъбаи фарњанг 
дар назди ќасри маданияти шањри Исфара гурўњи маќомхонон ташкил 
карда шуд, ки устоди варзидаи Шашмаќом М. Солиев роњбари 
мусиќии он таъин гардид. Аз њунармандињои гурўњи шашмаќом-
сароёни шањри Исфара дар озмунњо мењнаткашони шањру ноњияњои 
вилоят ва љумњурї тавассути оинаи нилгун бањравар гардида, ба ў дар 
ташвиќу тарѓиби санъати тољик комёбињои беназир орзу мекарданд. 

Соли 1979 бо ташаббуси Вазорати фарњанг дар Донишкадаи 
давлатии санъати Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода (њоло 
ДДФСТ), кафедраи мусиќии шарќ тањти роњбарии санъатшинос 
Аслиддин Низомов таъсис ёфт. Дар ќатори устодону њунармандони 
мардумии Љумњурии Тољикистон Барно Исњоќова, Алиљон Солиев, 
Боймуњаммад Ниёзов устоди варзидаи маќом, мутриби бењамто 
Мирзоќурбон Солиев низ њамчун омўзгор муддате дар ин љо фаъолият 
намуда, ба шогирдон унсурњои махсуси мактаби њунарварии хешро 
таълим додааст. Соли 1980  мутриби бењамто барои ташфиќу тарѓиби 
санъати халќии Шашмаќом аз тарафи Њукумати Љумњурї ба унвони 
фахрии «Артисти хизматнишондодаи Республикаи Советии 
Сотсиалисти Тољикистон сарфароз шудааст. 

М. Солиев дар соњаи санъат яке аз мутрибони шинохта ба њисоб 
рафта, бо навозиши асбобњои мусиќии халќии тољик барои рушду 
такомули санъати асили ниёгонамон хизматњои шоён карда, дар 
пешрафти мероси гаронбањои санъати классикии Шашмаќом сањми 
босазо гузоштааст. 

«Амаки Мирзоќурбон маълумоти ќазої надоштанд. Аммо дар 
санъати мусиќӣ аз академик кам набуданд. Ќалби тамоми ањли дења, 
шањр ва љумњуриро бо мусиќии миллиамон тасхир намудаанд. Ромиш-
гари мумтоз, пири хирад, вориси сазовори устодони «Шашмаќом» – 
Зебопарию Умарњофиз, марди хоксору беѓараз ва пурдон, устоди 
устодон, Њунарпешаи шоистаи Љумњурии Тољикистон Мирзоќурбони 
Солењ соли 1992, 80-солагиашонро љашн гирифтанд. Ва баъд аз се соли 
он рўзи фирўз дар яке аз рўзњои сардтарини зимистони соли 1995 аз 
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ќайди њаёт гузаштанд. Он рўз гўё тамоми ањли мардуми Исфара ба 
њавлии хурдакаки амаки Мирзо љамъ омада, оњњои сард аз дили пур-
дард мебароварданд ва бо ашки њасрат ромишгари бузургро ба хок 
супориданд» [1, с. 43]. 

Устод Мирзоќурбон Солиев то лањзањои охирини њаёт дар 
њайъати дастаи маќомсароёни шањри Исфара, дар тарѓиби мусиќии 
суннатї сањм гузоштааст. Барномаи ансамбл зиёда аз 40 асари 
классикї, аз љумла навои «Чули Ироќ», «Соќиномаи савти калом бо 
уфар», «Наврўзи аљам», «Насри сегоњ», «Мушкилоти дугоњ», 
«Мухаммаси ушшоќ», «Ќаландарї», «Гиряи як», «Насруллої», 
«Дугоњи як», «Баёти ду», «Насри узол», «Ушшоќи Самарќанд» ва 
ѓайраро дар бар мегирифт. Дар фонди тиллоии радио ва телевизиони 
тољик зиёда аз 20 суруду оњангњои иљрокардаи ансамбли 
маќомсароёни шањри Исфара бо роњбарии ин устоди нотакрор мањфуз 
мебошад.  
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Аттоев Ш. 

ВЕЛИКИЙ ИСПОЛЬНИТЕЛЬ МЕЛОДИИ ШАШМАКОМА 
 

Мирзокурбон Салиев заслуженнный артист Таджикиской ССР, 
является одним из известных лиц в таджикском исскустве ХХ века. Он 
полностью освоил музыку всемирного наследия “Шашмаком”. Он как 
знаток своего дела изучил жемчужину драгоценного наследия музыки 
таджикского народа “Шашмаком” и обучал учеников. Устод М. 
Солиев внёс достойный вклад в подготовке учеников в исскустве пения 
и игры на музыкальных инструментах, исполнениии народной и 
таджикской классической музыки.  Его необычный  стиль исполнения 
и выбор музыки свидетельствуют о его высоком таланте исполнителя 
традиционной музыки. Об этом свидетельствуют труды 
исследователей музыкального исскуства, где отмечены его 
способности во владении музыкальными инструментами. Автор 
данной статьи, анализируя творчество Мирзокурбона Салиева, 
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одновременно рассматривает его роль в развитии музыкального 
исскуства таджикского народа и Средней Азии. В данной статье автор 
освещает вопросы творчества М. Солиева в трудах учённых, 
исследователей сферы искусства.  

Ключевые слова: Мирзокурбон Салиев, Шашмаком, мастер, 
искусство, музыка, песня, мелодия, культура, музыкант, гиджак.      
 
 Attoev Sh. 

 
PERFORMER OF THE MELODIES OF SHASHMAKOM 

 
Mirzokurbon Soliev, Honored Artist of the Tajik Soviet Socialist 

Republic, is one of the famous persons in the Tajik art of the twentieth century. 
With his talent, he fully mastered the music of the world heritage 
“Shashmakom”. All his life, as an expert in his field, he studied the pearl of the 
precious heritage of music of the Tajik people and trained students. Ustod 
contributed to the development of his students in the art of singing and playing 
musical instruments, while performing folk and Tajik classical music he 
conquered a thousand hearts of his fans. His unusual style of performance and 
choice of music testify to his high art. Researchers of musical art write about 
this, paying attention to his ability to master musical instruments. The author of 
this article, analyzing the work of Mirzokurbon Saliev, simultaneously considers 
his role in the development of musical art of the Tajik people and Central Asia. 
In this article, the author highlighted the issues of creativity of this musician on 
the part of scientists, researchers in the field of art. 

Keywords: Mirzokurbon Soliev, Shashmakom, Tajik, master, art, music, 
song, melody, culture, musician, ghizhak. 
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НАЗАРИ ИЉМОЛЇ БА ТАЪРИХИ САНЪАТИ РАҚС 

 ДАР ТОҶИКИСТОН 
 

Дар мақола таърихи санъати раќси тољик, аз давраи асри санг то 
замони имрўз дар асоси сарчашмаҳо ва адабиёти илмї баррасї 
гардидааст. Айни замон низ дар баъзе минтакањои Тољикистон дар 
сангњо аксњои кадимаи одамон бо њаракатњои мавзун инъикос ёфтааст, 
ки ин нишонаи алоќамандии хаёти одамон бо раќс мебошад. Доир ба ин 
мавзўъ аз љониби олимон ва нависандагон тањќиќотњои алоњида ва 
маќолањои илмиву оммавї ба ќалам оварда шудааст. Дар даврањои 
гуногуни таърихї раќс њамрадифи мусиќї будааст. Шакли раќсњо ва 
навъњои асбобњои мусиќї дар бозёфтњои археологию таърихї инъикос 
ёфтаанд. Шоирони давраи Сомониён дар ашъорашон оид ба баромади 
ҳофизон ва раққосон таҳти асбобҳои гуногуни мусиқӣ маълумот 
додаанд. Яке аз раќсњои асрњои миёна – “Рақси Мавлавия” бо унвони 
Самоъ бо номи Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ бештар маъруф шуда буд. 
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Рақси тоҷикӣ дар даврони аморати Бухоро рў ба таназзул овард, зеро 
намояндагони дин намегузоштанд, ки ин намуди санъат рушду нумўъ 
кунад. Махсусан, намояндагони дин пурра раќси занҳоро мамнўъ эълон 
карданд. Баъди инқилоби Октябр занон ба озодӣ баромаданд. Дар давраи 
Иттифоќи Советї барои такмил додани рақси миллии тоҷикӣ 
хореографҳо, балетмейстрҳо Александ Просенко, Арусак Исломова, 
Касьян Голейзовский аз Россия ба Тоҷикистон даъват шуданд. 
Раќќосони машњури тољик Ѓ. Валаматзода ва А. Азимова дар тарбияи 
шогирдон раќќосон ва балетмейстерњо сањм гузоштаанд. Муаллиф 
фаъолияти эҷодии машҳуртарин иҷрокунандагони рақси тоҷик, 
устодони рақси касбии саҳнавиро дар ансамблҳои рубобчизанон (њозира 
“Чаман”), “Лола”, “Зебо”, “Љањоноро”, “Гулрез”, “Рўхшона”, 
“Парасту”, “Базморо”тањлилу арзёбї карда, раванди ташаккул ва 
инкишофи репертуари ин ансамблњо, вижагии рақсҳои халқӣ ва эстрадӣ 
ва ба сањнагузории  намунањои онњоро дар ин дастањои њунарї баррасї 
намудааст.  

Калидвожаҳо: раќс, санъат, мусиќӣ, таърих, балетмейстер, 
истеъдод, либос, ҳунар, композитсия, ансамбл. 
  

Санъати рақс аз ибтидои асри санг (палеолит) ба вуҷуд 
омадааст. Рақс ифодакунандаи расму оин урфу одат буда, 
алоқамандии инсонро бо табиат инъикос менамояд. Он дар дилу ҷони 
инсоният тавлид ёфта рафтор, кирдор, хислат, эҳсосот ва лаёқати ўро 
ба воситаи ҳаракат муайян менамояд. Қабилаҳои қадим дар асри санг 
ба шикори ҳайвонот машғул буданд ва баъди ба даст овардани туъма 
хурсандӣ намуда ба таври худашон рақс мекарданд. Дар давраи 
зардуштиҳо одамон ба парастиши худоҳои гуногун машғул буданд 
баъзеашон офтобу оташ, баъзеи дигар моҳро парастиш мекарданд. 
Оташпарастон дар оташдонҳо гулхан меафрўхтанд ва дар гирди он 
тоб хурда сурудхонӣ ва рақсу бозӣ мекарданд. Айни замон низ дар 
баъзе аз минтақаҳои Тоҷикистон нишонае аз ин маъбадҳо ба чашм 
мерасанд. Дар баъзе сангҳо аксҳои кадимаи одамон бо ҳаракатҳои 
мавзун инъикос ёфтааст, ки ин нишонаи рақсҳои давраи қадим 
мебошад. 

Дар байни бозёфтҳои гуногуни дар Бохтар, Суғд, Хоразм ва 
ҳангоми ҳафриёти бостоншиносӣ дар Насои (ба таври дигар 
Парфавниса) Порти қадим (шимоли Хуросон, қисмати ғарбии наздики 
Ашхободи кунунӣ, асри II то санаи мо) ритонҳои аз устухонҳои фил 
сохташуда ёфт шудаанд, ки ҷолиби диққатанд. Дар рӯйи ритон 
раққосҳои бараҳна, мутрибҳои либосашон дароз дар дастонашон 
дойра ё барбат, навозандагон бо най ё сурнаи дуқабата, мардҳои 
ниқобпӯши пояшон бузмонанд, пашмашон мисли сатирҳо сабзида 
коҳин ва коҳинаҳо, ки расму оине гузаронда истодаанд, писарбачаҳо, 
ҷавонон, пирон ва дигарон тасвир ёфтаанд [1, с 16 ]. 

Санъати рақс дар давлати юнонию бохтарӣ низ вуҷуд дошт. К. 
В. Тревер як қатор ёдгориҳои ин давра – тасвири пайкари 
навозандагон, раққоса ва раққосаҳоро зикр кардааст. Ба таъбири ў 
мусиқӣ дар Бохтар, Суғд ва Ҳиндустон чун тамоми Шарқ дар 
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маросимҳои дарбор, парастиш ва зисту зиндагӣ мавқеи калон дошт. 
Рақс ҳамрадифи мусиқӣ буд [2, с. 17-18]. 
  Санъати рақси тоҷик хеле бою рангин ва гуногун буда, таърихи 
тўлонї дорад. К. Я. Голейзовский рақси тоҷикиро чунин тасвир 
намудааст.“Ман Шарқи наздики Шўравӣ ва хориҷиро нағз медонам, 
чунки дар тӯли чандин сол санъати рақси онҳоро омӯхтам. Аммо дар 
ҳеҷ ҷо ман ин хел раққоса ва раққосҳоро мисли Ҷумҳурии Тоҷикистон 
надидам. Ин ҷоро ҳақиқатан маркази санъати хореграфии Осиёи 
Миёна метавон номид”. 

Риштаи инкишофи рақс сарфи назар аз истилои арабҳо дар 
садаи VIII, ки ба мардуми Осиёи Миёна бадбахтиҳои зиёде овард, 
канда нашуд, дар ашъори нависандагони давраи Сомониён – Рӯдакӣ, 
Кисоӣ, Шокири Бухороӣ, Форобӣ, Абўали ибни Сино, Фирдавсӣ, 
Манучеҳрӣ, Асадӣ, Фаррухӣ як қатор асбобҳои мусиқӣ номбар 
шудаанд. Аз ашъори онҳо маълум мешавад, ки дар қарни X асбобҳои 
мусиқии чанг, чағона, руд, барбат, танбӯр, табл, даф, дурӯя, табурок, 
шоҳруд, ной, шайпур ва ғайра мавриди истифода будаанд. Дар байни 
онҳо созҳои бо камонча, ё нохун, ё бо мизроб навохташаванда, 
инчунин асбобҳои мусиқии таҳти иҷрои зарбзанӣ вомехӯранд. Ҳар гоҳ 
онҳоро аз рӯйи таснифоти замони ҳозира ба гурўњҳо тақсим намоем, 
якчанд қисмҳои муайяни дастаҳои асбобҳои мусиқии миллӣ ба вуҷуд 
меояд. Баромади ҳофизон ва раққосон таҳти чунин асбобҳои гуногуни 
мусиқӣ иҷро мегардиданд [ 3]. 

Халқи тоҷик дар тӯли ҳазорҳо соли таърихи худ, санъати рақси 
бойтаринро ба вуҷуд овард.”Албатта баъзе аз шоирону 
мутафаккирони барҷастаи форсу тоҷик дар шеърҳояшон рақсу 
ҳунармандони раққосро дар зинаҳои басо баланд ба қалам овардаанд. 
  Дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ яке аз ҳаракатҳои раққоси тоҷик, 
тарзи дар вақти рақс аз ангуштон садо баровардан “ шикан-шикан” 
номбар шудааст:  

Яке ҷомагӯю дигар чангсоз, 
                                   Севум пой кӯбад шикан бар шикан [ 2, с. 20-21]. 

 
  Низомӣ Ганҷавӣ дар достони “Ҳафт пайкар” саҳнаҳои 
ҳунаророӣ озодвор, гесўи навогар барин бонувони сурудхон, 
раққосаву чангнавозро хеле барҷаста тавсиф кардааст: 
 

Бо ҳама некӯи сурудсарой, 
Рудсозе ба рақс чобукпой. 

        Нола чун бар навои руд овард, 
    Мурғро аз ҳаво фурўд овард. 

 
Шоири асри XV Абдураҳмони Ҷомӣ низ чандин бор калимаи “раққс ва 
раққос”-ро истифода намудааст: 
 

    Маҷнун зи самои ин тарона 
                     Бархост ба рақс сӯфиёна [ 2, с. 20 -21]. 
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Баъзе маводҳо ва маълумотҳо дар бораи ба вуҷуд омадани рақс аз 
ибтидои асри санг давра ба давра то замони истиқлолият дар китоби Н. 
Нурҷонов “Олами беканори рақси тоҷик” ба таври муфассал инъикос 
ёфтааст.  

Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ рақс ва раќқосаро дар ғазалиёти худ 
чунин тасвир намудааст: 
 

         Ёракон рақсе кунед андар ғамам хуштар аз ин, 
     Курраи ишқам рамиду на лаҷом асту на зин. 

                   Пеши рўйи моҳи мо мастон яке рақсе кунед, 
               Мутрибо, баҳри Худо бар даф бизан зарби ҳазин. 

           Рақс кун дар ишқи ҷонам, эй ҳарифи меҳрубон, 
                       Мутрибо, дафро бикӯбу нест баҳсе ғайр аз ин [ 2, с. 7]. 

 
 Муҳимтарин нукот дар зиндагиномаи Мавлавӣ ин асос 

гузоштани тариқати тасввуфии “Мавлавия” аст, ки тақрибан ба соли 
1240  рост меояд. Ва “аъзои фирқа чунин меҳисобиданд, ки зарари “Рўҳи 
мутлақ”, ки барои идроку ишроќ дар дуои инсон ҷойгузин шудааст, 
беҳтар аз ҳама дар давоми рақсу танини мусиқӣ поку муҷалло мегардад” 
[2, с. 7]. Яъне Мавлавиён бар он бовар буданд, ки барои якшавӣ бо 
нахустасоси худ, барои баёни ишқу алоқа  ба Худо мусиқӣ ва рақс таъсир 
мерасонад. 

“Рақси Мавлавия” бо унвони Самоъ бештар маъруф шуда ва 
чунон ки профессор Онне Море Шимел навиштааст:  “рақси суфиёна 
(Само) ҳарчанд аз сўйи бисёре аз аҳли зоҳир амали шайтонӣ ва 
ғайриахлоқї дониста шуд, аммо назди бархе тариқаҳои аслии Суфия 
ҳамчун тариқаи  Мавлавия ва бархе машоихи ин қавм ҳамчун Абусаид 
Абулхайр ва Мавлоно Ҷалолиддин Муҳаммади Балхӣ василае барои 
висоли ирфонӣ, шуҳуди Худованд ва шури ирфонӣ талаќқӣ шудааст ва 
яксара аз таманниёти ҷисмонӣ орӣ аст.” 

Мусиқӣ ва рақси Самоъ ду унсури асосии ин тариқат мебошанд. 
Ин вижагии хосе аст, ки пайравони “Мавлавигарӣ”-ро аз шарри уюн 
ҷудо месозад. Яке аз воқеаҳое, ки дар ин замина ривоят мегардад чунин 
аст: Замоне ки тобути шайхи бузург Мавлоно аз љониби муридонаш бар 
дӯш гирифта шуд, дар ҳоле ки дар сӯйе Қуръон тиловат мешуд, дар 
тарафи дигар садои мусиқӣ ба гўш мерасид. Яке аз уламои дин бо дидани 
ин њолат гуфт: “Ман ба андозаи як бори хар китоб хондам, вале дар 
мавриди ҳалол будани мусиқӣ калимае нахондам”.  Яке аз муридони 
мавлавӣ посух дод: “Чӣ, кунам ки ҳамчун хар китоб хондаӣ”. 

Аввалин самоъхонаи маъруф ё ҷое барои рақсидан ва навохтани 
мусиқии мазҳабӣ дар нимаи дувуми қарни савуми ҳиҷрӣ баробар ба асри 
нуҳуми милодӣ дар Бағдод таъсис шуд, ҷое ки суфиён маҳоли шунидани 
нағмаҳои оҳанг ва бархе дар хилолӣ он ба чарх заданро мепардохтанд. 
Гоҳе авқот ба ҷое мерасид, ки хирқаҳояшон, ки аз тикаву порањо бо 
диққат ба якдигар духта шуда буданд, медариданд. Эшон чархзанон 
дасти росташонро барои касби раҳмати илоҳӣ ба сўйи осмон дароз 
мекарданд.  
  Рақси тоҷикӣ дар даврони аморати Бухоро рў ба таназзул овард, 
зеро намояндагони дин намегузоштанд, ки ин намуди санъат рушду 
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нумўъ кунад. Махсусан, намояндагони дин пурра раќси занҳоро мамнўъ 
эълон карда буданд. Баъди инқилоби Октябр занон ба озодӣ баромаданд. 
Барои онҳо муяссар шуд то тамоми маҳорати худашонро пешкаши 
мардум намоянд. Барои такмил додани рақси миллии тоҷикӣ 
хореографҳо, балетмейстрҳо Просенко ва Арусак Исломова аз Россия ба 
Тоҷикистон даъват шуданд. 

Ин ду балетмейстр ҳамчун асосгузорони хореографияи касбии 
тоҷик ба ҳисоб мераванд. Инҳо деҳа ба деҳа,  гашта, дар тӯйу маъракаҳо 
ширкат варзида, ҳаракатҳои мардумро мушоњида намуда, бењтарин 
анъанањоро омўхта, санъати раќси касбиро ба вуљуд оварданд. Сипас 
устодони бузурги тоҷик асосгузори хореографияи муосири тоҷик Ғаффор 
Валаматзода ва аввалин балеринаи тоҷик Азиза Азимова рақси тоҷикиро 
такмил дода ба пуррагӣ ба сатҳи профессионалӣ ба рўйи саҳна оварданд. 
Инҳо тавонистанд рақсҳоро тавассути филмҳои бадеиву намоишномаҳои 
театрӣ ба саҳна гузоранд. Аз ҷумла Ғ. Валаматзода соли 1941 балети “Ду 
гул” ва соли 1947 “Лайлӣ ва Маҷнун”-ро ба саҳна гузошт, ки нуќтаи олии 
раќси ҳамон давр маҳсуб мебад [4]. 

Соли 1965 аввалин дастаи рақсии Лола таҳти роҳбарии Ғ. 
Валаматзода ташкил шуд. Ин даста тавонист санъати рақсии миллӣ ва 
фарњанги бойи тоҷикиро дар тамоми давлатҳои Иттиҳоди Шўравӣ ва 
берун аз он муаррифӣ намояд. Дар ин дастаи рақсӣ ҳунармандони 
машҳури кишвар ба монанди Малика Қаландарова, Шарофат Рашидова, 
Хосият Боева, Ҳалима Эркаева ва Надежда Захарова кору фаъолият 
мекарданд. Н. Захарова қобилияти педагогӣ низ дошт. Ў дар ин даста 
ҳам мерақсиду ҳам ба ҳайси муаллимаи рақси классикӣ фаъолият мекард. 
Тамоми санъати рақси миллӣ бо мазмуну мундариҷаи мусиқиҳои 
рангоранги миллӣ тавъам буданд. Ин устоди бузург рақсҳои сюитаи 
“Лола”, “Тўйи помирӣ”, “Тўйи уйғурӣ”, “Тўйи дашнободӣ”, 
“Синахурўш”, “Ҷигарпора”, “Партизанҳо”, “Шодӣ”, “Дугонаҳо”, 
“Чорзарб”, “Кабўтар”, “Лезгинка”, “Вохўрӣ”, “Гулҳои Хатлон”, 
“Панҷгул”, “Духтари озод”, “Рақси мор”, “Кунҷолабазм”, “Чархи ду 
зону” “Рақси паррон”, “Ҳафт пайкар” ва ғайраро дар ин ансамбл ба 
саҳна гузошт. Ин ансамбл ҳамчун чеҳраи сиёсии мамлакат дар ҳамон 
давра ба ҳисоб мерафт. Чунки он Тоҷикистонро дар арсаи 
байналмиллалӣ муарифӣ мекард. 

Дар солҳои 1940 - 1970 санъати рақси тоҷик хеле равнақ ёфт, дар 
кишвар озмунҳои гунонуни сатњи ҷумҳуриявї гузаронда мешуданд. Мањз 
њамин озмунњо, бахусус “Бӯстон “сабаб гардид, ки истеъдодҳои ҷавон 
рўйи саҳнаи тољик оянд.  
  Соли 1975 дар Донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи 
Мирзо Турсунзода (њоло ДДСФТ) кафедраи хореография бо роҳбарии 
Азиза Азимова кушода шуд, ки ин боиси сарфарози ҳунармандони рақс 
буд. Ба ин васила А. Азимова боз дар соҳаи рақс барои миллати худ як 
қаҳрамонии дигар кард. То кушода шудани ин кафедра баъзе аз 
ҳунармандони рақс барои соҳиби маълумоти рақсӣ гаштан ба колеҷи 
хореографии шаҳри Тошканд барои таҳсил мерафтанд. Дар натиља дар 
мамлакат дастаҳои рақсӣ ва ҳунармандони рақс ба вуҷуд омаданд ва 
шумораи онҳо низ зиёд шудан гирифт. Шогирдоне, ки дар донишкадаи 
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мазкур таҳсил менамуданд маҳорати хуби рақсидан даштанд. Барои он 
ки донишҷӯён дар баробари тањсил дар чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ 
ва берун аз он иштирок варзанд, дар назди донишкадаи ансамбли 
“Бунафша” ташкил карда шуд. Дар кафедраи хореография  устодони 
соҳибтаҷриба ва унвондор, аз ҷумла Х. Казакова Н. Захарова Л. 
Юсупова, С. Файзалиева, М. Искандаров ва дигарон аз рўзи 
ташкилшавӣ то имрўз кору фаъолият мекунанд.  

Соли 1978 дар назди Кумитаи телевизион ва радиои назди  
Ҳукумати Ҷумҳурии Сотсиалистии Тоҷикистон боз як дастаи рақсї бо 
номи “Зебо” зери роҳбарии Ҳунарманди мардумии Иттиҳоди Шӯравӣ 
Зебо Аминзода ташкил шуд.  Ин ансамбл дар соҳаи рақс инқилоби 
бузург ба вуҷуд овард. Рақсҳои ба саҳна гузоштаи ин ансамбл аз дигар 
ансамблҳо тамоман фарқ мекард. Фарќ ҳам дар сару либос, ҳам дар 
ҷиҳати иҷро, ҳам дар характер ва ҳам аз ҷиҳати интихоби мусиқӣ пурра 
назаррас буд. Ин ансамбл рақсҳои фолклориро такмил дода ба таври 
эстрадї пешкаши тамошобинон мегардонид. Рақсҳои маъруфу машҳури 
ин гурӯҳ рақси “Ҷавонӣ”, “Тӯёна”, “Чӯпонӣ”, “Занг”, “Дар чаман”, 
“Турки шерозӣ”, “Боди сабо” ва “Эй санам” буданд. Ба ғайр аз рақсҳои 
тоҷикӣ  рақсҳои озарбойҷонӣ, афғонӣ, ҳиндӣ, ӯзбекӣ, русӣ, уйғурӣ, эронӣ 
ва миллатҳои дигар низ дар репертуараи ансамбл ҷорӣ гардид. Рақси бо 
номи “Эй санам” на танҳо Тоҷикистон, балки тамоми мамлакатҳои 
шӯравиро ба ҳайрат гузошт. Ин аввалин рақси эстрадии тоҷикӣ ба ҳисоб 
мерафт, то ин дам рақсҳо танњо ба таври фолклорӣ рўи саҳна оварда 
мешуданд. Аммо ин рақс, ки сару либоси замонавї дошт, аз тарафи 
телевизион сабт ва ба воситаи оинаи нилгун пахш мегардид. Дастаи 
“Зебо” тамоми рақсҳояшро ба воситаи оинаи нилгун пахш менамуд. 
Раќсҳои онњо дар минтақаҳое ба навор гирифта мешуданд, ки 
манзараҳои зебову дилписанд ва табиати назаррабо доштанд. 

З. Аминзода тавонист дар соҳаи рақс боз як навоварии дигарро ба 
вуҷуд орад. Ӯ аз байни духтарони даста онҳоеро, ки лаёқати сурудхонї 
доштанд, ҷудо намуд. Ин духтарҳо сурудҳои дилнишинро сабт намуданд 
ва зери оҳанги марѓубу сурудҳои онҳо духтарони даста раќс мекарданд. 
Дар бисёр маврид ин духтарҳо ҳам рақс мекарданд, ҳам суруд мехонданд. 
Яке аз онҳо Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Ширинмо Ниҳолова 
мебошад. З. Аминзода тавонист боз бештар диққати ҷамъиятро ба ин 
роҳу восита ба соҳаи рақс ва ба фарҳанги миллии тоҷик ҷалб кунад. 
Ансамбли рақсии “Зебо” бо рақсҳои пурмазмуну ҷолиби худ дар қалби 
бисёре аз мардумони мамлакатҳои дунё ва шўравӣ ошёни меҳр гузошт. 
Аз ҷумла аъзои ин ансамбли овозадор ба Афғонистон, Булғория, Англия, 
Люксембург, Белгия, Шотландия, Чехословакия, Непал, Шри-Ланка, 
Тунис, Япония, Испания, Индия сафар намуда, мардуми ин мамоликро 
бо фарҳанги миллии тоҷикӣ ошно намуданд.  

Аҳли фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани 
Истиқлолият ва Ваҳдати миллӣ фарҳанги бою пурғановат ва меросии 
худро аз даст надода, барои абадӣ нигоҳ доштан ва боз ҳам пурзўр 
намудани он саъю кӯшиш намуданд. Ҳарчанд баъзе мухолифони сиёсӣ 
мехостанд аз ҷанги шаҳрванди истифода намуда фарҳанги бегона, 
хурофотпарастӣ ва бегонапарастиро дар байни миллати тоҷик ҷойгир 
намоянд ва ба ин васила фарҳанги ѓание, ки аз ниёгонамон ба мо мерос 
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мондааст, ба фаромўшї баранд. Миллати тоҷик ба бегонапарастӣ роҳ 
надода, фарҳанги худро ҳифз намуд. Миллату давлат бо фарҳангу забон 
зинда аст. Чуноне ки Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд 
намуданд, “Фарҳанг, ин ҳастии миллат аст”. 
  Рушди санъати рақси миллӣ суръат пайдо кард, дастаҳои ҳунарӣ 
зиёд шуданд. Соли 2001 бо роҳбарии Маҳмадраҳим Каримов дар назди 
комбинати сементбарорї ансамбли тарона ва рақсии “Рухшона” ташкил 
карда шуд. Ба ин ансамбл Ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Файзулло 
Каримов ба ҳайси сарбалетмейстр даъват карда шуд. Сабаби ташкил 
намудани ин гурўҳ эҳё намудани суннатњои хоси мардумӣ буд. Ин гурӯҳ 
иборат аз 18 духтар ва 16 писар буд, ки аз байни 16 то писар 8 тояшон 
рақси халқӣ ва 8 тояшон рақси эстрадӣ (брекданс) иҷро менамуданд. 
Фарқи ин ансамбл дар он буд, ки дар он рақсҳои миллї бо омезиши 
рақсҳои эстрадӣ (брекданс) иљро мешуданд. Репертуари ин ансамбл аз 
рақсҳои “Кўҳсори тоҷик”, “Хушомадӣ Наврўз”, бадахшонӣ , ўзбекӣ, 
русӣ, арабӣ, туркӣ, испанӣ, эронӣ, “Масти Баҳор”, дашнободӣ ва 
нағорабазм иборат буд. 

Рақси “Кўҳсори тоҷик” фолклорӣ буда, композитсияи калон ба 
ҳисоб мерафт. Ин композитсия иборат аз чўпонбачаҳо, духтарҳои 
гулчин, бачаҳо бо таблак, духтарҳо бо қошуқу думбра ва чодар (сузанӣ) 
иборат буд. Зебоии ин композитсия дар он буд, ки симои рақс зуд-зуд 
тағйир меёфт. Яъне, дар баробари пайдарпай дигар шудани мусиқӣ рақс 
ҳам дигар мешуд. Ин рақс, асосан ҳунарҳои мардумиро муаррифӣ 
мекард, зеро дар он реквизитҳои зиёд истифода мешуд, ки ҳунарҳои 
дастии мардумиро ифода мекарданд. Ансамбли “Рухшона” бойгарии 
санъати рақсии миллиро на танҳо дар дохили кишвар, балки дар 
мамлакатҳои хориҷи кишвар ба монанди Ҳиндустон, Туркманистон, 
Арабистон, Русия, Франсия (рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар 
ЮНЕСКО), Қирғизистон ва Қазоқистон муаррифӣ мекард. 
  Соли 2003 (ташкилшавӣ с. 2000) нахустнамоиши Ансамбли рақсии 
бонувони Кумитаи тлевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар Театри давлатии опера ва балети ба номи С. Айнї бо 
иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар 
ташкили ин дастаи рақсӣ шахсиятҳои бузург, аз ҷумла Ҳунарманди 
мардумии Тоҷикистон У. Раҷабов саҳм гузоштаанд. Дар ин ансамбл 
Ҷамила Охунова ба ҳайси сарбалетмейстр даъват карда шуд. Репертуари 
ин даста аз рақсҳои Мақом, Бухороӣ, Қумбоқ, Муноҷот, Лирикӣ, полкаи 
Андиҷонӣ, Итолянӣ, Хоразмӣ иборат буд. Барномаи рақсии ин даста 
тамоми тамошобинонро ба ҳайрат гузошт. Дар анҷоми барнома 
Президенти ҷумњурии Тоҷикистон суханронї намуда, ба чунин барномаи 
рангину зебо баҳои баланд  дод, ва бо пешнињоди ў ин дастаи рақсӣ номи 
ансамбли рақсии “Гулрез”-ро гирифт. Баъдан дар солҳои охир дастаҳои 
ҳунарии рақсӣ зиёд шуданд. Дар баробари ансамблњои Ҷаҳоноро, 
Базморо, Парасту, дар Хатлон ансамблҳои Хутал, Шашмақом, Ситора, 
Нигина, дар вилояти Суғд дастањои Чаманоро, Фалак, Ғаффор 
Валаматзода, Гулноз, студияи рақсии Зебо, Садбарг, Маҳастӣ ва дар 
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вилояти Бадахшон Навои Бадахшон, студияи ҷавонони Эҳё ташкил 
шуданд. 
  Дар ташаккул ва рушди раќси касбии тољик сарбалетмейстрҳо ва 
ҳунармандони машҳур Ғ. Валаматзода, А. Азимова, З. Аминзода, М. 
Собирова, Ҷ. Охунова, Ш. Рашидова, Г. Мирҷумаева, Ҳ. Эркаева, 
Амонулло Мусоев, Зарагул Искандарва, Файзулло Каримов, О. Соқиева, 
И. Раҳмониён, Ф. Саидова, Х. Ватанова, З. Назарова, М. Искандаров, С. 
Гадоев, С. Нуров сањм гузоштаанд. 
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Ошурмамадов В. 
             

ОБ ИСТОРИИ ИСКУССТВА ТАНЦА В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

В статье рассматривается вопрос исторического развития 
искусства танца в разные периоды истории от каменного века до 
настоящего времени. В настоящее время в разных регионах 
Таджикистана находят на камнях древние изображения танцующих 
людей, которые показывают, что танец сопутствовал в жизни человека от 
рождения до его последних дней. Эта тема нашла своё отражение в 
исторических научных исследованиях и статьях ученых и писателей. В 
разные периоды истории танцу сопуствовала музыка. История танца и 
музыкальных инструментов находят подтверждение в артефактах 
археологии и в исторических исследованиях. Подтверждением этому 
является наследие поэтов и писателей эпохи Саманидов, описавших в 
своих произведениях выступления танцоров и музыкантов с разными 
музыкальными инструментами. В период правления Бухарского эмирата 
таджикский танец развивался слабее ввиду противостояния религиозных 
деятелей этому виду искусства. В этот период был объявлен запрет на 
исполнение танца женщинами в общественных местах. После 
установления Советской власти в Таджикистане по приглашению 
правительства Таджикской ССР из России были приглашены 
балетмейстеры А. Проценко, А. Исламова, К. Голейзовский, которые 
внесли свой вклад в сценическое оформление таджикского народного 
танца. Известные таджикские танцоры Г. Валамат-заде и А. Азимова 
сыграли огромную роль в воспитании своих учеников: танцоров и 
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балетмейстеров. Автор освещает вопросы творческой деятельности 
выдающихся личностей исполнителей таджикского танца и 
балетмейстеров ансамблей рубубисток (“Чаман”), “Лола”, “Зебо”, 
“Джахоноро” и др. В заключениии автор, анализирует творчество 
ансамблей и предлагает дальнейшие пути развития репертуара 
танцевальных ансамблей, форм народно-сценических и эстрадных танцев 
как новых форм танца таджиков. 

Ключевые слова: танец, искусство, музыка, история, балетмейстер, 
талант, одежда, ремесло, композиция. 
 
Oshurmamadov V. 
             

A GENERAL LOOK TO THE HISTORY 
OF DANCE ART IN TAJIKISTAN 

 
This article is dedicated to the historical development of the art of dance in 

different periods of history from the Stone Age to the present. Currently, in 
various regions of Tajikistan, ancient petroglyphs of dancing people are found 
on stones, which show that the dance accompanied the life of a person from 
birth to his last days. This topic is reflected in historical scientific research and 
articles of scientists and writers. In different periods of history, music 
accompanied the dance. The history of dance and musical instruments is 
confirmed in artefacts of archeology and in historical studies. This is confirmed 
by the legacy of poets and writers of the Samanid era, who described in their 
works the performances of dancers and musicians with different musical 
instruments. One of such dances in the Middle Ages was the Samo dance, 
known as the “Mavlavi dance”, which became popular in connection with the 
name of the famous poet Mavlono Jaloliddin Balkhi. During the reign of the 
Bukhara emirate, Tajik dance developed poorly due to the opposition of 
religious figures to this art form. Especially was announced by religious people 
a ban on women performing dance in public places. After the victory of the 
Great October Revolution, women gained freedom. During the Soviet period, 
choreographers Alexander Protsenko, Arusyak Islamova, Kasyan Goleizovsky 
came from Russia up on invitation of the Tajik government to the Tajikistan, 
and contributed to the stage design of Tajik folk dance. Famous Tajik dancers G. 
Valamat-zade and A. Azimova played a huge role in the education of their 
students: dancers and choreographers.  

The author covers the issues of the creative activity of prominent 
personalities of Tajik dance performers and choreographers of the rubab player 
ensembles “Chaman”, dance groups “Lola”, “Zebo”, “Jahonoro” during the 
Soviet period and the period of Independence of Tajikistan dance groups 
“Gulrez”, “Rukhshona”, “Parastu”, “Bazmoro” analyzes and writes about the 
ways for the further development of the repertoire of these ensembles, forms of 
folk stage and variety dances as new forms of Tajik dance. 

Keywords: Tajik, culture, dance, art, music, history, choreographer, talent, 
clothing 
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ТДУ 03 тољик+002+05+07+9 тољик+37 тољик 
 

Муродов М., Љумъаев М. 
 

БАЪЗЕ ВИЖАГИЊОИ ТАШАККУЛИ ОМИЛЊОИ 
 ИННОВАТСИОНЇ ДАР МАТБУОТИ  

МАЊАЛЛИИ ТОЉИКИСТОН  
 

Дар маќола баъзе хусусиятњои истифода ва ташаккули омилњои 
инноватсионї дар матбуоти даврии мањаллии Љумњурии Тољикистон 
мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муваффаќияти нашрияњои 
мањаллї аз бисёр љињат ба мазмуну мундариљаи онњо вобаста аст. Чопи 
маводи марбут ба њаёти мањал, интишори масъалањое, ки дар онњо 
мушкилоти мардуми баррасї шудааст, ба роњ мондани робита бо хо-
нанда аз омилњое мањсуб мешаванд, ки оммавияти нашрияњои мањаллиро 
баланд бардошта, барои ба табъу завќи мардум мувофиќ гардондани 
онњо мусоидат мекунанд.  

Дар баробари ин дар шароити раќобати шадиди матбуоти даврї 
пайдо намудани роњњои ба маќсад мувофиќи таъсир ба хонандагон ё 
аудиторияи имконпазир, љустуљўйи навгонї дар ороиши рўзномањо, ба 
воситаи наќшаву графикњои мухталиф пешнињод намудани матолиби 
журналистиву публитсистї, тартиб додани наќшаи солона, кор бурдан 
бо категорияњои мухталифи аудиторияи эњтимолї (синну сол, љинсият, 
шуѓл) ташкил ва чопи мунтазами сањифањои мавзўии марбут ба њаёти 
љавонон, занон, собиќадорони мењнат, ташкили замимањои мавзўї, 
сомонањои интернетї, ба роњ мондани менељменту маркетинги дуруст, 
таваљљуњи бештар намудан ба журналистикаи иљтимої ба маќсад 
мувофиќ мебошад. Чопи эълону реклама низ василаи муњимми таъмини 
даромад барои нашрияњои даврї буда метавонад, зеро чун доираи 
фарогирии матбуоти мањаллї нисбатан мањдуд аст, реклама дар ин 
навъи матбуоти даврї зуд ба њадаф мерасад. 

Калидвожа: инноватсия, журналистикаи иљтимої, матбуоти 
даврии мањаллї, фазои иттилоотї, аудитория, менељмент, маркетинг, 
раќобат, ороиш, наќшаи расонаї, фаъолияти редаксионї, эљод, реклама. 

Муќаддима  

Љумњурии Тољикистон аз воњидњои маъмурии Вилояти мухтори 
Ќўњистони Бадахшон, вилоятњо, шањру ноњияњо ва шањраку дењањо 
иборат буда, дар тамоми воњидњои маъмурї сохторњои дахлдор амал 
мекунанд. Дар шароити таќсим намудани ваколатњо миёни марказ ва 
воњидњои маъмурї робитањои иттилоотї њам дар байни сохторњои 
маъмурии мањаллї ва њам дар байни сохторњои љумњуриявї наќши 
назаррас дошта метавонад. Дар ин самт яке аз нињодњое, ки барои 
таъмини талаботњои муњимми иттилоотии ин воњидњои маъмурї 
хизмат мерасонад, журналистикаи мањаллї мебошад. Аз ин рў, дар 
шароити кунунї барои сариваќт ба мардум дастрас намудани иттилоъ, 
пурра намудани фазои иттилоот ва таъмини амнияти иттилоотии 
кишвар ташкили дуруст ва босамари фаъолияти журналистикаи 
мањаллї ба маќсад мувофиќ мебошад.  
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Дар адабиёти илмиву таълимї доир ба таърих, назария ва 
амалияи журналистика истилоњоти журналистикаи мањаллї, 
журналистикаи музофотї, журналистикаи минтаќавї њамчун муродиф 
ба кор бурда шудаанд. Дар Федератсияи Россия ба њамин маънї 
истилоњњои журналистикаи губерниявї, журналистикаи вилоятї, 
журналистикаи минтаќавї, њатто мафњумњои журналистикаи 
байнигуберниявї ва журналистикаи байнивилоятї низ ба кор бурда 
мешаванд, ки ба сохтори маъмурии ин давлат мувофиќ меоянд. Дар 
Љумњурии Тољикистон мутаносибан истифодаи истилоњоти 
журналистикаи вилоятї, журналистикаи шањрї ва журналистикаи 
ноњиявї ба маќсад мувофиќ аст. Дар шароити кунунї њарчанд дар 
марказњои вилоятњо ва шањрњои нисбатан калон шабакањои радиову 
телевизион фаъолият доранд, аммо журналистикаи мањаллии 
Љумњурии Тољикистон бештар дар доираи нашрияњои мањаллии 
шањриву ноњиявї, ки муассисонашон маќомотњои иљроияи њокимияти 
давлатии шањру ноњияњо мебошанд, мањдуд мемонад [ниг.: 7; 4]. 
 

Матбуоти даврии мањаллї ва вижагињои хоси он 
Матбуоти даврии мањаллї нашрияи чопие мебошад, дар шањру 

ноњияи алоњида ба табъ расида, дар ќаламрави њамон мањал (вилоят, 
ноњия, шањр) пањн карда мешавад, имконоти чоп ва пахшаш нисбатан 
мањдуд аст. Ба тафсири аксари муњаќќиќон ва назарияичиёни журна-
листика, агар минтаќа ё мањал њамчун ќаламрави њудудию маъмурї ба 
њисоб равад, матбуоти минтаќавї ё мањаллї нашрияи даврие мебошад, 
ки дар ќаламрави ин њудуди маъмурї чоп ва пањн мешавад. Ба ибораи 
дигар, омили минтаќавии пањн гардидан шояд, нишондињандаи асосие 
бошад, ки хусусиятњои миќдорию сифатии журналистикаи мањаллї ва 
њамчунин шароитњои ташкили фаъолияти онро муайян менамояд. Пеш 
аз њама, бар хилофи матбуоти умумимиллї ё ба истилоњ марказї, жур-
налистикаи мањаллї на барои ќонеъ гардондани талаботи хонандаго-
ни тамоми ќаламрави мамлакат, балки барои ќоноатманд намудани 
талаботи аудиторияе, ки бо ќисми муайяни ќаламрави мамлакат 
мањдуд гардонда шудааст, хизмат мерасонад.  

То ибтидои солњои 90-уми асри ХХ матбуоти даврии мањаллї 
дар ќаламрави давлати абарќудрати шўравї, аз љумла Тољикистон 
сохтори муайяни иерархї (матбуоти поёнї) дошт. Он пурра њизбию 
шўравї буд. Ба ибораи дигар, муассисони нашрияњои мањаллї, одатан 
ташкилотњои поёнии њизби коммунист ва маќомоти дахлдори 
шўроњои мањаллї буданд. Њар як њудуди маъмурї њатман нашрияи 
даврии худро дошт, ки он аз тарафи маќомоти болоии њизбию шўравї 
ба таври љиддї танзим карда мешуд. Дар вилоятњо ва кишвар (край)-
њо як газетаи њаррўзаи чорсањифагии љамъиятиву сиёсї дар ќоѓази ан-
дозааш А-2, дар баъзе вилоятњо ва кишварњо як газетаи чорсањифагї 
барои љавонон (маъмулан газетаи комсомолии кишварї ё вилоятї но-
мида мешуд), ки андозааш дар њар минтаќа гуногун буд, инчунин як 
бюллетени андозааш хурди њизбї ба табъ мерасид, ки маъмулан онро 
«Блокноти агитатор» меномиданд. Дар тамоми ноњияњо рўзномаи 
њизбию шўроњо дар ќоѓази андозааш А-3 нашр мешуд. Дар баъзе 
шањрњои калони Иттињоди Шўравї маљаллањои минтаќавии адабиву 
бадеї (масалан, дар Поволже, Черноземя ё Урал) низ чоп мешуданд. 



                
2020, № 1 (49)              ВАО ва табъу нашр - СМИ и издательское дело – 
                                                   Mass Media and publishing 
 

91 
 

Ба шањрњои ањолиашон миллоннафара чопи газетаи бегоњирўзї иљозат 
дода шуда буд. Дар маљмўъ чунин буд сохтори матбуоти минтаќавї ё 
мањаллї дар Иттињоди Шўравї.  

Дар Тољикистон низ чун дигар љумњурињои тобеи давлати 
шўроњо дар низоми кории матбуоти даврї иерархияи њизбї њукмрон 
буд. Дар баробари газетањои љумњуриявї аз нимаи аввали солњои 
сиюми асри бист нашрияњои мањаллї арзи вуљуд карданд, ки то ибти-
дои дањсолаи 1990 дар вилоятњо рўзномаи чорсањифагї дар ќоѓази ан-
дозааш А-2, дар ноњияњо рўзномањои њизбию шўравї дар ќоѓази андо-
зааш А-3 (чор сањифа) њафтае се маротиба ба табъ мерасиданд.  

Ба њар њол, бо вуљуди тамоми норасоињое, ки дар ин давра вуљуд 
доштанд, то солњои 90-уми асри гузашта матбуоти даврии мањаллии 
Љумњурии Тољикистон њамчун љузъи муњимми низоми ВАО-и уму-
миљумњуриявї ташаккул ёфт ва рушд кард. Дар солњои 90-уми асри 
ХХ барои тањаввули матбуоти даврии мањаллї заминаи мусоид ба 
вуљуд омад. Аз љумла ќабул гардидани Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи матбуот ва дигар васоити ахбори омма» (1990), 
соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон, таѓйир хурдани му-
носибатњои иљтимої барои тањаввули минбаъдаи матбуоти мањаллї 
заминаи мусоид фароњам овард, вале љанги тањмилии шањрвандї, ки 
пешрафти тамоми соњањои хољагии халќи љумњуриро халалдор намуд, 
барои сифатан ташаккул ёфтани ин намуди матбуоти даврї низ монеа 
пеш овард. Аз тарафи дигар, гузаштан ба муносибатњои бозорї ба њо-
лати тамоми нашрияњои мањаллї, аз љумла ба журналистикаи миллї 
низ бетаъсир намонд. Чунин таъсир, махсусан, дар вазъи иќтисодии 
нашрияњои даврї зоњир гардид. Баланд гардидани арзиши ќоѓаз, га-
рон шудани ќимати корњои полиграфї, хизматрасонии алоќа, ба њола-
ти буњронї гирифтор шудани маоши кормандон сабаби чунин таъсир 
мебошад. Њатто кор то дараљае расид, ки харољоти ба обуначиён ра-
сондани як шумораи рўзнома аз харољоти чопи он зиёд гардид. Баланд 
шудани арзиши нашрияњои даврї ва сариваќт ба табъ нарасидани 
онњо ба кам гардидани аудиторияи хонандагони аксари рўзномаю 
маљаллањо оварда расонд. Аммо, агар мушкилоти моддию техникї як 
тарафи масъала бошад, таваљљуњ ба мазмуну мундариљаи нашрияњо ва 
тамоюли иљтимоиву сиёсии онњо пањлуи дигари масъала аст. Ба 
ибораи дигар, муваффаќияти нашрияњои мањаллї аз бисёр љињат ба 
мазмуну мундариља, яъне ба маводе, ки дар сањифањои ин типи наш-
рияњо ба табъ мерасад, вобастагї дорад, зеро аз сањифањои мутбуоти 
мањаллї мардум аз њодисањои муњимми шањру ноњияи худ, аз сиёсати 
њукумати мањаллї ва дастовардњои мањалли истиќомати хеш воќиф 
мегарданд, дар бораи фаъолияти муассисањои маорифу тандурустї, 
фарњангї ва дигар муассисањои давлатии ќаламрави шањру ноњияашон 
маълумот ба даст меоранд. Ба аќидаи бисёр мутахассисон њанўз ањолї 
ба матбуоти мањаллї боварї дорад, ки ин бесабаб нест. Агар матбуоти 
љумњуриявї иттилои дорои хусусияти умумиљумњуриявиро ба табъ ра-
сонад, матбуоти мањаллї дар бораи проблемањое менависад, ки ба ди-
лу дидаи хонандаи мањал нисбатан наздиканду ўро ором гузошта 
наметавонанд ва дар њаёти њаррўзаи ў нињоят муњим мебошанд. Ин 
намуди мутбуот барои ањолии њамон мањал иттилои аз љињати шаклу 
мазмун гуногунро пешнињод менамояд. Он, аз як тараф, фазои иттило-
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отии мањалро пурра намояд, аз тарафи дигар, тавассути инъикоси ња-
ёти аќаллиятњои миллие, ки дар ќаламрави ин ё он мањал умр ба сар 
мебаранд, ба њамкории байни миллатњо мусоидат менамояд. Аз ин рў, 
баъзе нашрияњои мањаллї њам бо забони давлатї (тољикї), њам бо за-
бони муоширати байни миллатњо (русї) ва њам бо забони аќаллиятњои 
миллии њамон мањал (масалан, бо забони ўзбекї) мавод интишор ме-
намоянд. 

Аз як тараф, камтар будани шумораи ањолї, аз тарафи дигар, 
дастрас будани теъдоди зиёди нашрияњои умумиљумњуриявї дар 
мањалњо омили муњимми мубориза барои љалби бештари аудиторияи 
хонандагоне мегардад, ки ќисми зиёди онњо ќобилияти якбора ба як-
чанд рўзномаву маљалла обуна шудан ё ба таври мунтазам ба даст 
овардани як ё якчанд нашрияро надоранд. Аз ин рў, матбуоти даврии 
мањаллї бояд бештар маводе ба табъ расонад, ки ба њаёти мардуми 
мањал мувофиќ бошад, ба инъикоси масъалањое рўй оварад, ки дар 
онњо њаёти мардуми мањал бо муваффаќиятњову мушкилоташ тањлилу 
арзёбї шуда бошад. Њамчунин дар матбуоти мањаллї имкони бештари 
ба роњ мондани робита бо хонанда мављуд аст. Ин имкон оммавияти 
нашрияро баланд бардошта, барои ба табъу завќи хонанда мувофиќ 
гардондани он мусоидат менамояд. Чунин имконро низ барои бењтару 
хонданбоб баромадани маводи нашрия истифода бурдан мумкин аст 
[ниг.: 6, с. 140-146]. Танњо дар чунин њолат ин намуди матбуоти даврї 
дар байни аудитория мањбубият пайдо карда метавонад. 

Њарчанд имрўз низоми матбуоти даврии мањаллии Љумњурии 
Тољикистон тамоми катекорияњои нашрияњои давриро дар бар 
намегирад ва дар сохтори он нашрияњои типи мухталиф, аз љумла 
нашрияњои љамъиятиву сиёсї, нашрияњои соњавї – доирањои соњиб-
корї, барои љавонон, кўдакону наврасон, барои занон, нашрияњои 
динї, адабиву бадеї, нашрияњои њизбї ва нашрияњои дилхушкунанда 
вуљуд надоранд ва ё кам аст, он њамчун зерсистемаи матбуоти миллї 
арзи њастї дошта, то кунун як андоза ба арзишњои гузаштаи худ содиќ 
мебошад [ниг.: 12, с. 7]. Ба ибораи дигар, њарчанд дар сатњи љумњури-
явї ќариб тамоми навъњои матбуот – њам матбуоти давлативу хусусї, 
њам матбуоти њизбї, њам нашрияњо барои љавонону наврасон ва кўда-
кон, барои занон, нашрияњои адабию бадеї, њизбї ва ѓайра фаъолият 
менамоянд, аммо дар сатњи вилоятиву ноњиявї фаъолияти журнали-
стикаи мањаллї бештар дар чањорчўбаи нашрияњои даврии мањаллї, 
ки муассисонашон маќомотњои иљроияи њокомияти давлатии вилоятњо 
ва шањру ноњияњо мебошанд, мањдуд гардонда шудааст. 
 

Менељмент ва маркетинг дар матбуоти даврии мањаллї 
Дар замони муосир менељмент ва маркетинги ВАО дар 

пешрафти тиљорати расонаї наќши муњим мебозад. Дар шароити 
раќобати шадид байни нашрияњои даврї пайдо намудани роњњои ба 
маќсад мувофиќи таъсир ба хонанда ё аудиторияи имконпазир, 
љустуљўйи шаклњои нави ороиши рўзномањо ва ба воситаи наќшаву 
графикњои гуногун пешнињод намудани мухтасароти мазмуну 
мундариљаи мавод ањаммияти бештар пайдо кардааст. Ороиши 
рўзномањо самти муњимми менељменти тањрир ба њисоб меравад, ки ба 
баланд гардидани раќобатпазирии нашрия мусоидат мекунад. Ин 
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масъала ишора ба он мекунад, ки кормандони эљодиву техникии 
нашрияњо њамеша дар љустуљў бошанд ва роњњои ќобили ќабули бо 
тасвирњои љолибу муассир оро додани нашрияњоро пайдо намоянд, ба 
баланд гардидани нашќи иљтимоии нашрияњои мањаллї таваљљуњи 
љиддї зоњир кунанд. 

Муњаќќиќони рус стратегияи маркетингї, журналистикаи 
иљтимої, контент (банаќшагирии мундариљаи иттилоотии сомонаи 
интернетї), мотиватсия (ба амал водор кардан; љараёни психикию 
физиологие, ки рафтори инсонро идора намуда, самт, ташкил, 
фаъолият ва устуворию матонати онро муайян мекунад; ќобилияти 
инсон барои аз љињати фаъолият таъмин намудани талаботи худ), 
ороишу дизайни нашрияњо, омўзондани кормандон ва дистрибутсия 
(ташкили пањн кардани иттилоъ тавасссути шабакаи иттилоърасон), 
реклама ва пешрафти фаъолонаи нашрияњоро аз љумлаи имкониятњои 
то кунун ба таври пурра истифоданашудаи матбуоти даврї 
мењисобанд. Мутаассифона, дар матбуоти даврии тољик, бахусус дар 
фаъолияти нашрињои даврии мањаллї ба ин љињатњо камтар эътибор 
медињанд. 

Дар замони вусъат пайдо кардани муносибатњои бозорї низ дар 
васоити ахбори оммаи мањаллї тартиб додани наќшаи солона ба 
маќсад мувофиќ мебошад. Њарчанд мавзўъњои нашрияњои даврї аз 
раванди зиндагии иљтимої ва рўйдодњои муњими рўз пайдо ва интихоб 
мешаванд, аммо боз мавзўъњое њастанд, ки умри нисбатан дароз 
доранд, ба ин ё он љашну маросим ва ё санањои таърихї алоќаманданд. 
Мањз чунин мавзўъњо метавонанд мундариљаи наќшањои солонаи 
нашрияњои давриро ташкил дињанд. Ин иќдом баёнгари дарки 
талаботи нави бозори матбуоти даврї аст, зеро дар чунин наќшаи 
расонаї мавзўи мавод ва рубрикаи он нишон дода мешавад, хонанда 
метавонад пешакї донад, ки ин ё он мавод дар кадом шумораи 
рўзнома ба табъ хоњад расид. Масалан, дар замони имрўз, ки таваљчуњ 
ба китоб ва мутолиаи он њукми расмї пайдо кардааст, метавонем чопи 
силсилавии ин ё он асари арзишманди бадеиро дар нашрияњои даврї 
ба роњ монем ва ба ин васила дар тадбиќи супоришњои Пешвои миллат 
сањмгузор шавем. Агар чунин тадбирњо бештар карда шаванд алоќа бо 
хонанда зичтар мешавад. Аќидае, ки гўё банаќшагирї ба љустуљўњои 
эљодї ва тањќиќоти озод халал мерасонад, сањењ нест. Идораи нашрия 
бояд наќшањои мавзўии солона, нимсола ва семоња дошта бошад. Дар 
он фаъолияти рўзмарраи идораи нашрия, мавзўъњо ва рубрикањои 
маводи интишоршаванда мунъакис шуда метавонад. Наќшањои 
нашрияњои даврї барои хонанда њамчун нишони сариваќт дарёфт 
намудани иттилоот хизмат хоњанд кард. 

Њангоми омўзиши фаъолияти редаксионии матбуоти даврии 
мањаллї ба омилњои баланд бардоштани сатњи фаъолияти эљодии 
кормандон, имкониятњои инкишофи љустуљўњои эљодии онњо эътибор 
додан ба манфиат аст. Доир ба чорабинињои мухталифи иљтимоиву 
фарњангї наќшањои расонаї (медиапланњо) мураттаб гардонида, 
журналистоне, ки барои инъикоси ин ё он воќеаи муњимми иљтимої 
масъуланд, мушаххас вазифадор карда шаванд. Њамчунин метавон дар 
бахшњои шумораи бењтарин, сањифаи бењтарини мавзўї, маводи 
тањлилии бењтарин, журналисти мањбуб ва амсоли ин озмунњо доир 
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кард. Инчунин аз дигар роњу усулњои њавасмандгардонии муносибати 
эљодї истифода кардан ба манфиати пешбурди кори нашияњои даврї 
шуда метавонад. 
  Умуман, љустуљўйи шаклњои нави эљодро бо дарки таљрибаи 
фаъолияти журналистони нашрия тавъам ба роњ мондан ба маќсад 
мувофиќ мебошад. Барои ба вуљуд омадани дастгирии љамъиятї 
нисбат ба ин ё он иќдоми иќтисодиву иљимоии нашрия бояд кори 
почтаи онро фаъол намуд ва аз имкониятњои он эљодкорона истифода 
кард. Аз љумла ба таври мунтазам чоп намудани номањои хонандагон, 
ки инъикоскунандаи љанбањои мухталифи проблемањои 
бамиёнгузошта мебошанду дастгирї ёфтан ё эътироф нагардидани ин 
ё ин иќдомро бозгў менамоянд, на танњо робитаи хонандагонро бо 
нашрияњои даврї наздик мекунад, балки дар ташаккули афкори 
иљтимоии аудитория ва «ба самти муайян» равона кардани он таъсири 
мусбат мерасонад.  

Нашрияњои даврии мањаллиро њамчунин мебояд ба љињатњои 
синну сол, љинсият ва дигар категорияњои аудиторияи эњтимолии худ 
эътибор дињанд, тавассути ташкили сањифаву рубрикањои махсус доир 
ба њаёти љавонон, занон ва собиќадорони мењнат муштариёни 
гуногунро љалб кунанд. Ташкили замимањои мавзўї низ дар 
нашрияњои мањаллї салоњи кор аст. Масалан, дар шароити кунунї 
ќариб бештари нашрияњои мањаллии Љумњурии Ќазоќистон 
замимањои њафтаина доранд. Дар замимаи нашрияњои минтаќавии 
Россия бошад, эълону рекламањои пулакї чоп мешаванд, ки ин боиси 
зиёд гардидани маблаѓ ва имкони пардохти ќарзњо мегардад. 
Рўзномањои адади нашрашон зиёди Россия (ба монанди «Аргументы и 
факты») замимањои људогона барои минтаќањои дигар низ 
мебаронанд. Њамчунин формат ва  ороиши полиграфии нашрияњоро 
мувофиќи таќзои давру замон бояд ба роњ монд. Ин усул њам ба зиёд 
шудани шавќу завќи хонандагон нисбат ба нашрияњои даврї таъсир 
расонда метавонад. Њамаи ин барои бештар шудани мањбубияти 
нашрияњои мањаллї ва зиёд гардидани аудиторияи хонандагони 
таъсири мусбат хоњад расонд [ниг.: 13].  

Роњи дигари муштарї пайдо кардани нашрияњои мањаллї 
шартнома бастани онњо бо ташкилоту муассисањо ва корхонањои 
нисбатан калон, муассисањои таълимї, ки дар мањал фаъолият 
менамоянд, мебошад. Мувофиќи шартнома як сањифаи рўзномаро 
њамчун «иљора» дар ихтиёри онњо метавон гузошт ё ба фаъолияти ин 
гуна корхонаю муассисањо бахшид. Албатта, дар шароити Тољикистон 
на њамаи ноњияњо чунин имконият доранд, аммо роњи онро ёфтан 
мумкин аст. Масалан, бо супориши Асосузори сулњу вањдат – Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
баргузории озмуни «Фурўѓи субњи доної» чорабини њарсола гардид. 
Инчунин сарвари давлат пешниҳод намуданд, ки «ҳамасола 
олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявиро оид ба 
илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот 
баргузор намуда, ғолибони озмунҳо аз ҷониби вазорату идораҳо, 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо аз 
лиҳози моддиву маънавӣ қадрдонӣ ва ҳавасманд гардонида шаванд» 
[10]. Нашрияњои даврї метавонанд дар сањифањои худ аз рафти чунин 
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озмунњо хабар дињанд, ѓолибонро тарѓиб намоянд. Ба ин васила њам 
доираи хонандагон зиёд мегардаду њам кори нашрия пешрав. 
Нашрияњои даврии мањаллии мо метавонанд дар ташкили чунин 
озмунњо дар миќёси мањалли худ иќдомгузор бошанд. Ин њам як роњи 
дар бозори расонаї муваффаќ гардидани матбуоти мањаллї шуда 
метавонад. Умуман, барои муваффаќ гардидани матбуоти мањаллї дар 
бозори расонаї омўзиш ва дар амал љорї намудани таљрибаи љомеаи 
расонавии кишварњои дигари узви ИДМ ба манфиати кор хоњад буд.  

Ташкили сомонањои интернетии нашрияњои мањаллї ва 
сариваќт бо ороиши љолиб дар шабакаи Интернет љойгир намудани 
нусхаи электронии ин типи матбуоти даврї низ аз омилњои замонавии 
нуфуз пайдо кардани нашрияњо, бавижа нашрияњои даврии мањаллї 
мебошад. Дар ин бахш дар такя бо усули тањлили контентї тасниф 
намудани мундариљаи маводи сомонаи интернетии нашрияњои 
мањаллї барои ошкор намудани баъзе пањлуњои мусбат, аз љумла 
барои муайян намудани инкишофи ќобилияти эљодии журналистоне, 
ки дар ин навъи матбуот фаъолият менамоянд, мусоидат менамояд.  

Нашрияњои мањаллиро зарур аст, ки дар баробари истифодаи 
имконоти менељменту маркетинг ба журналистикаи иљтимої 
(сотсиожурналистика) майли бештар намоянд, балки ба он фаъолона 
машѓул гарданд. Яке аз бахшњои журналистикаи иљтимої робитаи 
бештар пайдо кардан бо мардум, бахусус бо аудиторияи нашрияњои 
даврї мебошад. Др ин самт моро мебояд мардум, бахусус 
хонандагонро омўзем, номањои ба редаксия воридгардидаро 
њамаљониба тањлил кунем, роњњои њавасмандгардонии хонандагонро 
дарёбем. Яке аз чунин роњњо ташкили пурсишњои сотсиологї доир ба 
шаклу мазмуни нашрияњои даврї, гузаронидани мизњои мудаввар ва 
дар заминаи таассурот ва натиљањои њосилшуда, ки ифодагари 
талаботу эњтиёљоти аудитория мебошад, сиёсати нашрияњои 
мањаллиро таљдид намудан аст. Нашрияњои мањаллиро мебояд бо 
риояи принсипњои асосии эљодиву ѓоявии хеш ба завќи рўњии 
хонандагон низ эътибор дињанд. 

Дар Паёми соли 2019-и худ Пешвои миллат махсус чунин 
таъкид намуданд: «Акнун вақти он расидааст, ки маъракаи бунёди 
мактабҳо ва боғчаву кӯдакистонҳоро вусъат бахшида, дар ин кори 
хайр ҳама якҷо саъю талош кунем ва саҳми худро барои ояндаи 
давлату миллат гузорем, яъне ғами фарзандонамонро хӯрем. 

Ислоҳи ин мушкилоти ҷомеа, ки давлат ба он афзалият медиҳад, 
вазифаи ҳар як сокини бонангу номус ва боиродаву ватандӯст ба ҳисоб 
меравад ва бовар дорам, ки ин кори хайру савоб аз ҷониби аҳли ҷомеа 
дастгирӣ меёбад» [10].  

Тарѓибу ташвиќи «ин кори хайру савоб» метавонад барои 
рўњияи созандагї пайдо кардани мундариљаи нашрияњои даврї ва боз 
њам наздик гардидани робитаи онњо бо «сокинони бонангу номус ва 
боиродаву ватандўст» мусоидат кунад.  

Василаи дигари такон бахшидан ба фаъолияти нашрияњои 
даврии мањаллї  дотатсияи давлатї аст. Ин андешаи нав нест, балки 
таљрибаи кори табъу нашри љањонист. Дар давлатњои пешрафтаи дунё 
дар заминаи ќонунњои дахлдор барои пардохти харољоти ќоѓаз, 
хизматрасонии полиграфї, пардохти њаќќи ќалам ба нашрияњои 
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даврии чопї маблаѓ људо мекунанд. Дар ин кишварњо барои дастгирии 
давлатии ВАО-и чопї ва дигар расонањои хабарї њам дар сатњи 
умумикишварї ва њам дар сатњи минтаќавї (мањалњо) ќонунњои 
дахлдор ќабул карда шудааст. Мањз ба шарофати дастгирии молии 
давлат нашрияњои кўдакону наврасон, нашрияњо барои нафаќагирону 
маљрўњон фаъолияташонро идома медињанд. Дар шароити имрўзаи 
кишвари мо бисёр нашрияњо, аз љумла нашрияњои мањаллї бо 
дотатсияи давлатї эњтиёљ доранд. Албатта, чунин дастгирињо дар 
шаклњои гуногун (буљаи нашрия, таъмин бо таљњизот) амалї 
мешаванд, аммо онњо нисбатан кам ва аксар якваќтаанд. Чунин 
дастгирии давлатї имкон фароњам меорад, ки сохтори  фаъолияти 
матбуоти даврї бо забони миллї, ки дар шароити бозори иттилоот 
раќобатнопазир гардидааст, нигоњ дошта шавад. Аз тарафи дигар, 
њарчанд имкони расондани фишори бевоситаи сиёсї ба нашрияњои 
мањаллї камтар аст, вале сиёсати пешнињоди дотатасия метавонад 
роњи хуби таъсир расондан ба нашрияњо бошад. Ташкили семинарњои 
омўзишї барои муњаррирони нашрияњои мањаллии сатњи вилоятї ва 
шањриву ноњиявї, ба роњ мондани њамкории самарабахш байни 
масабдорони маќомоти њокимиятњои давлатии мањаллї бо нашрияњои 
даврии мањаллї низ аз омилњои муњимми инкишофдињандаи ин типи 
матбуоти даврї буда метавонад. 

Дар шароити имрўза журналистони нашрияњои мањаллии сатњи 
вилоятї њуќуќ ва имкон доранд, ки ба таври оммавї ба фаъолияти 
сиёсї машѓул шаванд. Яке аз чунин чорабинињо дар назди идорањои 
рўзномањои вилоятї ташкил кардани клубњои матбуотї (пресс-клубњо) 
аст. Ин гуна пресс-клубњо метавонанд барои сохторњои Маќомоти 
иљроияи њокимияти давлатии вилоятњо њамчун минбар хизмат кунанд, 
дар љонибдории иттилоотию тарѓиботии сиёсати иљимоиву иќисодии 
давлат сањм гузоранд. Њадафи асосии клубњои матбуотї метавонад 
шарњу баёни сиёсати давлату њукумат, стратегияи миллии рушди 
иќтисодиву иљтимоии кишвар ва барномањои инвеститсионии вилоят 
бошад. Дар чорабинињои клубњои матбуотї њамчунин проблемањои 
рушди соњибкории хурду миёна, бењтар гардидани вазъи иљтимоиву 
иќисодии сокинони вилоятњо, тањкими ризоияти байни миллатњо, 
њамкорињои мутаќобила ва амсоли инро баррасї намудан мумкин аст. 
Дар кори клубњои матбуотї љалби намояндагони муассисаву 
ташкилотњои њукумативу ѓайрињукуматї, иттињодияњои љамъиятї ва 
шањвандони алоњида ба манфиати кор аст. Шароите бояд ба вуљуд 
орем, ки њамаи инњо аз хизматрасонињои клубњои матбуотї бархўрдор 
гардида тавонанд. Дар пурмањсул гардонидани ин самти фаъолият 
робитаи фаъоли журналистони идораи нашрияњои вилоятї бо 
роњбарият ва кормандони муассисањое, ки дар клубњои матбуотї 
нишастњои матбуотї ва мулоќотњо доир менамоянд, наќши муњим 
мебозад. Њамчунин ташкили чунин клубњои матбуотї имкон фароњам 
меорад, ки нашрияњои даврии мањаллї бидуни ягон эроди маќомоти 
марбута матолиби дорои хусусияти рекламавиро (маводи PR) ба табъ 
расонанд. 

Њамин тавр дар шароити кунунии муборизањои раќобатноки 
иттилоотї роњњоеро бояд пайдо кард, ки фаъолияти нашрияњои 
мањаллиро љоннок гардонад. Бо ин маќсад дар марказњои вилоятњо, 
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мисли он ки дар шањри Хуљанд мављуд аст, бунёди хонањои матбуот ва 
таъмини он бо таљњизот ва техникаи замонавї зарур аст. Њамчунин 
роњњои баланд бардоштани музди мењнати кормандони нашрияњои 
мањаллї, бењтар намудани ороиши полиграфї, мазмуну мундариља ва 
услуби нигориши ин типи нашрияњои давриро бояд љустуљў кард.  

Комёбии фаъолияти тањририя дар нашрияњои мањаллї аз бисёр 
љињат ба фарњанги корпоративї (иттињодиявї), сатњи касбии 
журналистон ва робитањои ѓайриасмии байни онњо вобаста аст. Ин 
омил аз кормандони нашрияњои мањаллї таќозо мекунад, ки барои 
баланд бардоштани савияи дониш, тањсил ва сатњи маълумоти худ 
мустаќилона кор кунанд, зеро пас аз пош хўрдани давлати Шўроњо 
бисёр институтњо ва курсњои такмили ихтисос, ки барои кормандони 
ВАО-и умумииттифоќ пешбинї гардида буданд, аз байн рафтанд. 
Љањони имрўза зуд таѓйир меёбад, техникаву технология, бахусус 
техникаву технологияи иттилоотию коммуникатсионї бо суръати 
кайњонї пеш меравад. Њамаи ин таќозо менамояд, ки журналистон 
техникаву технологияи навро ба зудї аз худ намоянд ва дар фаъолияти 
худ аз омилњои инноватсионї моњирона истифода баранд. Зимнан, дар 
замони муосир омодагии касбии журналистон ногузир ва бидуни 
маърифати техникї фаъолият намудани онњо дар ВАО ѓайриимкон 
аст. Аммо дар чунин шароит аксар нашрияњои мањаллии сатњи 
шањриву ноњиявї сомонаи интернетии худро надоранд. Аз ин рў, дар 
бораи ба тариќи мултимедиявї (чандрасонї) пањн намудани иттилоот 
њољати сухан гуфтан нест.   

Дар раќобатпазир гардидани нашрияњои даврии мањаллї дар 
бозори расонаї имиљи онњо таъсир гузошта метавонад. Имиљ 
«ањамияти рамзии объект мебошад, ки дар натиљаи коркарди иттилоъ 
њосил шудааст» [11]. Имиљ тавассути ба роњ мондани робитаи тадриљї 
бо аудитория шакл мегирад. Назариячиёни журанлистика шартан 
ќисмњои таркибии имиљро ба биологї, иртиботї (коммуникативї), 
иљтимої, мифологї ва касбї људо намудаанд [ниг.: 11]. Баланд 
гардидани имиљи ин типи матбуоти даврї на танњо ба бењтар 
гардидани раќобатпазирии он, балки ба зиёд шудани адади нашр ва 
афзудани фоида аз њисоби реклама боис мегардад. Имиљи нашрияњои 
минтаќавиро мањз журналистоне, ки дар онњо кору фаолият 
менамоянд, ба вуљуд меоранд. 

Њамзамон дар шароити кунунї ба роњ мондани обунаи 
электронии нашрияњои даврии мањаллї, истифодаи шабакаи Интернет 
бо маќсади ба амал овардани робитаи мутаќобила бо хонанда ва 
ташкили марказњои компютерї дар идорањои ин гуна нашрияњои 
даврї нињоят муњим мебошад. Ташкили марказњои компютерї дар 
идорањои нашрияњои даврии мањаллї имкон фароњам меорад, ки бо 
дигар нашрияњои мањаллї ва матбуоти даврии љумњуриявї робитаи 
бевосита ба роњ монда шавад, ба таври фаврї дастрас кардани маводи 
зарурї ва нашри он имконпазир гардад. Бо вуљуди ин пешрафту 
тамкили нашрияњои даврии мањаллї танњо бо фароњам овардани 
таљњизоти техникї мањдуд намешавад. Дар баробари ин дар мавриди 
талаботи хонанда, самаранокии наќшањои расонаї ва маркетинги 
идораи нашрияњои даврї корњоро боз њам бењтарро ба роњ мондан 
зарур аст. 
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Махсусиятњои чопи реклама дар матбуоти даврии мањаллї 
Њар гуна нашрияи даврї њамчун мањсули фаъолияти иљтимоии 

инсон дорои табиати дугона мебошад: он, пеш аз њама, воситаи пахши 
ахбори омма буда, дар љомеа вазифањои муайяни љамъиятиро ба љо мео-
рад. Аз тарафи дигар, нашрия даврї объекти моддї ё ашёе мебошад, ки 
дар корхонаи истењсолї (дар матбаа) тайёр карда шудаасту дорои ни-
шондињандањои љисмонї – вазн, њаљм, зичї ва ѓайра аст, њамчунин арзи-
ши тиљоратї дорад [1, с. 6]. Яъне чопи нашрияи даврї харољоти муайяни 
маблаѓро талаб мекунад. Дар шароити кунунї маблаѓе, ки аз фурўш ё 
обунаи нашрияњои даврї ба даст оварда мешавад, харољоти онњоро пур-
ра пўшонда наметавонад. Аз ин рў, реклама аз воситањои муњимми 
таъмини даромад дар воситањои ахбори омма, махсусан, матбуоти даврї 
дониста мешавад. Агар реклама дар нашрияњои љумњуриявї сатњи ба-
ланди фарогирї дошта бошад, дар матбуоти мањаллї он бо дурусту 
даќиќ ба њадаф расиданаш фарќ мекунад, зеро доираи фарогирии ауди-
торияи матбуоти мањаллї нисбатан мањдуд буда, маводи чопии он зуд ба 
њадаф мерасад.  

Чопи реклама дар матбуоти даврии мањаллї низ имконпазир буда, 
шавќу завќи мардумро бедор карда метавонад. Тавассути реклама мар-
дум дар бораи вижагињои молу мањсулот, ифтитоњи маркази нави савдо 
дар ин ё он гўшаи шањру ноњия, иќдомоти мухталиф, бо нархи нисбатан 
арзон ба фурўш бароварда шудани молу мањсулоти гуногун, ворид шу-
дани доруњои нав ба дорухонањо, ба комёбии беназир мушарраф гар-
дидани ин ё он шахс ва амсоли ин маълумоти љолиб ва муфид дарёфт 
карда метавонанд. 

Њангоми банаќшагирии реклама дар матбуоти даврии мањаллї ба 
назар гирифтани хусусияти нашрия, адади нашр, доира ва њудуди пахш, 
усулу василањои дастрасї ба муштариён, фосилаи нашр, арзиши ќабули 
реклама, њолатњои иљтимоиву демографии хондандагон ва амсоли ин за-
рур аст. Дар њолати якхела будани ин нишондодњо, афзалият ба он наш-
рияе дода мешавад, ки робитааш бо аудиторияи маќсаднок бештар аст.  

Реклама дар мутбуоти даврии мањаллї метавонад њамчун љузъи 
таркибии маљмўи тадбирњои марбут ба баланд бардоштани донишу тас-
суроти истеъмолкунандагон доир ба мањсулот бошад, он метавонад њам 
ба ташкилотњои рекламадињанда фоида орад ва њам воситаи мустаќили 
пешрафти нашрияњои даврї гардад. Аз тарафи дигар, нашрияњои даврии 
мањаллї метавонанд рекламаи мањсулоти корхонаву ширкатњои мањал-
лиро дар муќоиса бо нашрияњои марказї бо нархи нисбатан арзон инти-
шор намоянд.  

Умуман, реклама дар матбуоти даврии мањаллї усули арзон ва 
самарабахши љустуљўйи таъминкунандагони молу мањсулот, хариди 
яклухти мол ва шарикони тиљоратї ба њисоб меравад.  

Айни замон дар идораи аѓлаби нашрияњои даврии кишварњои 
пешрафта шуъбањои маркетинг ё реклама ба таври самарабахш фаъолият 
менамоянд. Вазифаи онњо бењтар кардани роњњои пањн кардани 
нашрияњои даврї, љалби рекламагузорон, љустуљуйи сарпарастон, ќабули 
эълонњо ва афзун намудани теъдоди муштариён аст. Аксари нашрияњои 
даврї бо хизматрасонињои ѓайриштатии рекламавї ва пањнкунандагони 
газетањо њамкорї доранд, ки њам худи онњо аз ин њисоб  соњиби маблаѓ 
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мегарданду њам ба газетањо имкон фароњам меоранд, ки дар шароити 
болоравии раќобат фаъолият намоянд.  

Мутаассифона, айни замон дар матбуоти даврии мањаллии 
љумњурии мо љалби реклама ба таври зарурї ба роњ монда нашудааст, ки 
сабабњои гуногун дорад. Сабаби асосї набудани талабот ва маърифат 
нашудани манфиати реклама аз љониби мардум аст. Бинобар ин аксари 
нашрияњои даврии мањаллии мо на ин ки шуъбањои маркетингу реклама 
надоранд, балки аз тарафи онњо барои љалби реклама њатто кўшише ба 
харљ дода намешавад. Онњо то њанўз дастнигари маќомоти давлатии 
њокимиятњои мањаллї буда, ба маблаѓи обуна, ки як навъ ба таври 
иљборї сурат мегирад ва дотатсияи њукумати мањал, ки нињоят ночиз аст, 
умед мебанданд. Маблаѓе, ки имрўз нашрияњои мањаллї аз њисоби чопи 
эълонњо ба даст меоранд, нињоят ночиз буда харољотро намепўшонад. Бо 
чунин маблаѓ адади нашри рўзномаро њатто 10-20 ё 50-100 нусха зиёд 
кардан ѓайриимкон аст. 

 
Хулоса 

Аз тањлилу баррасии мухтасари вазъи кунунї ва махсусиятњои 
рушду инкишофи омилњои инноватсионї дар матбуоти даврии мањаллии 
кишварамон ба чунин натиља расидан мумкин аст: 

1. Њарчанд матбуоти даврии мањаллии Љумњурии Тољикистон 
мањсули иерархияи замони Шўравї буда, пайдоиш ва ташаккули он ба 
солњои сиюми асри ХХ ва пас аз он рост меояд, он њамчун унсури муњим 
ва комилњуќуќи системаи матбуоти умумиљумњуриявї арзи њастї карда, 
ифодакунандаи арзишњои миллї мебошад.   

2. Дар шароити пешрафти васоити ахбори оммаи электронї низ 
фаъолияти матбуоти даврии мањаллї  зарурат дорад. Њарчанд дар 
љумњурї нашрияњои даврии мањалии мустаќил ба таври зарурї ташаккул 
наёфтаанд ва муассисони нашрияњои даврии мањаллї маќомотњои 
иљроияи њокимияти давлатї дар мањалњо мебошанд, нашрияњои даврии 
мањаллї ягона минбари баёни розу ниёзи мардум ба њисоб мераванд, ки 
дар байни ќишри муайяни ањолї нуфўзу эътибор доранд.  

3. Ќаробати бештар доштан бо мардуми мањал кормандони 
матбуоти даврии мањаллиро водор менамояд, ки аѓлаб дар бораи 
проблемаву мушкилоте нависанд, ки инъикосгари њаёти мардуми мањал 
бошад. Дар ин зимн, робитаи мутбуоти даврии мањаллї бо хонандагон, 
баланд бардоштани оммавияти нашрияњои даврї ва ба табъу завќи 
хонанда мувофиќ гардондани мазмуну мундариљаи онњо аз вазифањои 
муњимми кормандони эљодиву техникии  ин типи матбуоти даврї ба 
њисоб меравад. 

4. Барои пешрафти матбуоти даврии мањаллї, мањбубияти бештар 
пайдо кардан дар байни хонандагон ва таъмини раќобатпазирии он 
дуруст ба роњ мондани фаъолияти менељментиву маркетингї ва 
истифодаи омилњои инноватсионї ба маќсад мувофиќ мебошад. Бо ин 
маќсад роњњои мухталифи таъсир расондан ба хонандагон, аз љумла 
бењтар намудани тарзи ороиш, тањияи наќшањои расонавии солона, 
баланд бардоштани сатњи фаъолияти эљодии кормандон, дарёфти 
усулњои нави  љустуљўњои эљодї, ба роњ мондани озмунњои шумораи 
бењтарин, сањифаи бењтарин, маводи бењтарин ва бо ин роњ њавасманд 
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намудани кормандони эљодиву техникии нашрияњои мањаллї зарур 
дониста мешавад.  

5. Ташкили сањифањои мавзўї доир ба њаёти љавонону занон, 
собиќадорони мењнат, њамчунин аз рўйи имкон ташкилу ба роњ мондани 
чопи замимањои мавзўї доир ба фаъолияти корхонаву муассисањо ва 
коллективњои мењнатии њудуди мањал аз роњњои самараноки љалби 
таваљљуњи ќишрњои мухталифи љомеа ба матбуоти даврии мањаллї 
мебошад. 

6. Дар шароити кунунї барои љалби таваљљуњи бештари љавонон 
ба матбуоти мањаллї ташкили сомонањои интернетии ин гуна нашрияњои 
даврї ва сариваќт дар шабакаи Интернет љойгир намудани нусхаи 
элетронии онњо ногузир  ва ба манфиати кор аст. 

7. Ба роњ мондани њамкорињои самарабахши байни мансабдорони 
сатњњои мухталифи мањаллї бо нашрияњои даврї, дастгирии давлатї дар 
шакли пешнињоди дотатсия омили муњимми инкишофу пешрафти ин 
навъи матбуот, раќобатбазир гардидани он дар бозори иттилоот ва роњи 
хуби таъсир расондан ба ин навъи мањсулоти чопї ба њисоб меравад.   

8. Азбаски маблаѓи аз њисоби обуна ё фурўш бадастовардашуда 
харољоти матбуоти мањаллиро намепўшонад, љалби реклама дар 
матбуоти мањаллї воситаи муњимми таъмини даромад буда метавонад.  
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Муродов М., Љумъаев М. 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ В МЕСТНОЙ ПРЕССЕ 

ТАДЖИКИСТАНА 

В статье рассматриваются некоторые особенности использова-
ния и формирования инновационных факторов в местной периодиче-
ской печати Республики Таджикистан.  

Успех местной периодической печати во многом зависит от их 
содержания и значения. Публикации материалов, имеющих отношение 
к жизни общества, освещение проблем отражающих трудности людей, 
установление контактов с читателями является одним из факторов по-
вышающих популярность местной периодики и  удовлетворяющих по-
требности аудитории. 

В то же время в условиях интенсивной конкуренции, местной 
прессе важно найти способы потенциального воздействия на читатель-
скую аудиторию, искать инновационные методы оформления газет, 
при помощи различных графиков и диаграмм, представлять журна-
листские и публицистические материалы, улучшить работу с различ-
ными категориями аудитории (возраст, пол и занятость), создание и 
регулярная публикация тематических страниц, касающихся жизни мо-
лодежи, женщин, ветеранов труда, издание тематических приложений, 
веб-сайтов. В тоже время редакциям необходимо определить правиль-
ное управление и маркетинг а также сосредоточить больше внимания 
на социальную журналистику. 
Публикация объявлений и реклама также могут быть важным сред-
ством пополнения бюджета для периодических изданий, поскольку 
сфера охвата местных средств массовой информации довольно огра-
ничена.  

Ключевые слова: инновация, социальная журналистика, местная 
пресса, информационное пространство, аудитория, менеджмент, 
маркетинг, конкуренция, оформление, медиа, редакция, креатив, 
реклама, фактор. 
 
Murodov M.,  Jumyaev M. 
 

SOME FEATURES OF FORMATION OF INNOVATIVE FACTORS  
IN THE LOCAL PRESS OF TAJIKISTAN 

 
The article discusses some features of the use and formation of innovative 

factors in the local periodical of the Republic of Tajikistan. The success of local 
periodicals depends largely on their content and significance. Publication of 
materials related to community life, coverage of problems reflecting the 
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difficulties of people, establishing contact with readers is one of the factors that 
increase the popularity of local periodicals and satisfy the taste of the audience. 

At the same time, in conditions of intense competition, it is important for 
local press to find ways of potential impact on readers or audiences, to seek 
innovative methods for newspaper design, using various graphs and charts to 
present journalistic materials, working with different categories of audiences 
(age, gender and employment ), the creation and regular publication of thematic 
pages relating to the lives of youth, women, labor veterans, the publication of 
thematic applications, websites, the definition of good governance and 
marketing and focus more on social journalism. 

Publishing an advertisement and advertising can also be an important 
means of making income for periodicals, since the scope of local media is rather 
limited, advertising in this type of print is quickly targeted. 

Keywords: innovation, social journalism, local press, information space, 
audience, management, marketing, competition, design, media, editorial staff, 
creative, advertising, factor. 
 
 
ТДУ 002+07+9 тољик+070 
Мирзоев С.  
 
«ҲАҚИҚАТИ СУҒД» – ҲАМЧУН НАШРИЯИ ВИЛОЯТӢ 

 
Дар мақола фаъолияти кунунии нашрияи “Ҳақиқати Суғд” дар 

њошияи як сафари хидматї мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. 
Мушоњидањо нишон дод, ки вазъ ва шароити кории идораи рӯзнома 
нисбатан хуб буда, нерўи эҷодии басанда дорад. Нашрия дар ҳаҷми чор 
саҳифаи формати А-2, њафтае се маротиба, бо теъдоди 8450 нусха  
интишор мегардад. Он дорои саҳифаҳои махсус, аз қабили «Ҷомеа ва 
замон», «Минбари шумо», «Розу ниёзи мардум», «Пайғоми ҷавонӣ», 
«Ҳунар – беҳ аз симу зар», «Ҳикмати Сино», «Рӯҳафзо», «Сафинаи 
Сайҳун», «Меҳрпайванд», «Чаманоро» ва ѓайра аст, ки аз рангорангии 
мундариљаи нашрия шањодаи медињанд. Дар ин ва дигар саҳифаҳои 
нашрия воќеиёти марбут ба сиёсат, иқтисодиёт, иҷтимоиёт, варзиш, 
сайёҳӣ, фарҳанг, кишоварзӣ, тандурустӣ, њамчунин назму наср дарҷ 
мегарданд. Аксари матолиби нашрия ба талаботи касбӣ ҷавобгӯ буда, 
дар онҳо принсипи ҳақиқатнигорӣ риоя мешавад.  

Рӯзномаи “Ҳақиқати Суғд”-ро наметавон аз мушкилот ва 
камбудиҳо пурра орӣ донист. Бо вуљуди ин нашрияи мазкур нисбат ба 
дигар нашрияњои мањаллии кишвар фаъолу пешсаф аст.  

Калидвожаҳо:, Минтақа, “Ҳақиқати Суғд”, вазъ, дурнамо, 
матбуоти даврии маҳаллӣ, маҳал, матолиб, рӯзнома, нашрия, саҳифа, 
эҷод, мушкилот, нуқсон, танқид, тањлил, баррасї.  
 

«Ҳақиқати Суғд» – аввалин нашрияи маҳаллӣ 
Дар идомаи силсиласафарҳои хидматӣ, ки мувофиќи лоиҳаи 

«Вазъ ва дурнамои матбуоти маҳаллии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солњои 
2016-2020)» амалӣ гардидаанд, бо мақсади омӯзиши вазъи кунунии 
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нашрияҳои «Ҳақиқати Суғд» ва «Насими Исфара» ба шањрҳои Хуљанд 
ва Исфараи вилояти Суѓд сафари навбатӣ анҷом додем, ки вазъи 
имрӯзаи нашрияҳои мазкур дар шакли мақолаҳои алоҳида ба табъ 
мерасанд. Дар ин таҳқиқ танњо рӯзномаи вилоятии «Ҳақиқати Суғд» 
мавриди назар ва таҳлилу баррасӣ қарор мегирад. 

Шаҳри Хуљанд ва атрофи он дар тӯли таърих борҳо мавриди 
ҳуҷум ва талаву тороҷи ѓосибон қарор гирифта, бо вуҷуди он ҳама 
фишору тааддиҳо фарҳангу тамаддун, улуму маориф ва урфу одоти 
тоҷиконро ҳифз карда тавонист. Даврони маркази маъмурии 
Империяи Россия буданро, ки хоҳу нохоҳ аксари масоили сиёсию 
идеологӣ ва фарҳангӣ ба хориҷ тааллуқ дошт, аз сар гузаронид ва бо 
вуҷуди таъсирпазирӣ ҳувияту ҳастии миллиро ҳифз ва дубора 
барқарор сохт. Сокинони он аз азал шоиртабъ, эҷодкор, илмдӯст, 
фарҳангсолор ва маорифпарвар ба воя расидаанд, ки хислати 
маорифпарварӣ, илмдӯстӣ ва фарҳангсолории онҳо дар навбати аввал 
шароиту имконоти табъу нашр ва заминаҳои таъсиси матбуоти 
музофотиро нисбати дигар минтақаҳои Тоҷикистон тезтару бештар 
намуд. Ин ҳама боис гардид, ки нахустин нашрияи маҳаллии 
Тоҷикистон дар ин вилоят ба вуҷуд ояд. Имрӯз дар ҳудуди ин вилоят 
қариб 30 нашрияи даврї пайваста ба табъ мерасанд ва њаёти иљтимоии 
шаҳру ноҳияҳои онро ҳамаҷониба мавриди инъикос қарор медиҳанд. 
Матбуоти даврии ин вилоят тибқи таснифоти китоби «Вижагиҳои 
матбуоти маҳаллӣ дар даврони истиқлолият» ба чор гурӯҳ: вилоятӣ, 
шаҳрӣ, ноҳиявӣ ва кӯдакона тақсим гардида, дар шакли рӯзнома, 
ҳафтанома ва маҷалла дастраси омма мегарданд [1, с. 8 ]. Мушоҳидаҳо 
нишон медиҳанд, ки дар умум матбуоти ин вилоят, сарфи назар аз 
нуқсону камбудиҳо нисбати матбуоти дигар минтақаҳои Тоҷикистон 
аз ҳама ҷиҳат фаъол ва пешсаф мебошад.  

Мавриди тазаккур аст, ки матбуоти маҳаллӣ ҷузъи муқтадири 
матбуоти ҷумҳуриявӣ маҳсуб гардида, аз оғози пайдоиши худ барои 
ҳама кишварҳо аҳаммияти махсус доштааст. Инъикоси ҳамаҷонибаи 
масоили маҳал, аз қабили тарғибу ташвиқи сиёсати ҳукуматҳои 
маќомоти маҳаллӣ, иҷтимоиёту иқтисодиёт, илму маориф, 
чорводорию кишоварзӣ, махсусан тарғиб ва ҳифзу нигоҳдории 
фарҳанги бумӣ ва урфу одоти миллӣ ба дӯши матбуоти маҳаллӣ 
будааст. Имрӯз ин типи матбуот дар ҳама кишварҳои олам фаъол 
буда, ғояҳои миллию маҳаллиро тарғибу ташвиқ месозад. Ба андешаи 
К. Комилов “Матбуоти маҳаллӣ чун рукни муҳим ва зарурии фазои 
иттилоотиву фарҳангии Тоҷикистони мустақил дар низоми васоити 
ахбори оммаи кишвар, дар тарғибу ташвиқи сиёсати давлатии 
иттилоотии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешбурди соҳоти 
иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, ташаккулу таҳкими ҳисси меҳанпарастӣ, 
ифтихори миллӣ, таъмини амнияти ҷомеа, пешгирии 
қонунвайронкуниву ҷинояткорӣ, такмилу баланд бардоштани савияи 
ҳуқуқиву маърифатии аҳолӣ, хосатан, ҷавонон дар музофот мавқеъ ва 
нақши бориз дорад” [1, с. 312]. Ба назари муаллифони китоби 
“Матбуоти маҳаллии Тоҷикистон”: “Нашрияи ноҳиявӣ ҳамчун 
василаи бузурги таблиғ барои пешрафти кишварҳо истифода 
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гардидаву мегардад. Ин рисолат ҳарчанд хоси замони шӯравӣ буд, 
аммо то кунун боқӣ мондааст” [6, с.185]. Ба пиндошти муҳаққиқ М. 
Ҷумъаев: “...рӯзномаҳои маҳаллӣ на танҳо барои иҷрои ҳадафҳои 
давлату ҳукумат, тарғиби ғояҳои давру замон ва амалӣ намудани 
нақшаҳои истеҳсолӣ, балки ба пешрафту инкишофи соҳаҳои фарҳангу 
маориф ва тарбияи одами замони нав низ мусоидат намуд” [7, с. 32]. 

 Дар кишвари мо қариб 90 сол аст, ки матбуоти маҳаллӣ арзи 
ҳастӣ намуда, дар самти худогоҳии сокинони музофот ва бохабар 
гардонидани онҳо аз навгониҳои ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии 
кишвар хидмати шоёнеро анҷом медиҳад. 25 марти соли 1930 
«Ҳақиқати Суғд» ҳамчун нашрияи Кумитаи ҳизбии округи Хуҷанд, 
Шӯрои вакилони халқии меҳнаткашон ва Раёсати иттифоқҳои касабаи 
округ, аввалин бор бо унвони «Роҳи колхозчӣ» ба табъ расид ва ба 
таъсиси матбуоти даврии маҳаллии Тоҷикистон замина гузошт. Дар 
давоми фаъолият унвонаш борҳо дигар шудааст. Чунончи 
собиқадорони рӯзнома Сайидамин Ҷило ва Сурайё Ҳакимова 
навиштаанд: «...муҳаррири аввалин Муҳаммадҷон Ҳасанов буд. Аз 
шумораи 61-ум (7-уми ноябри соли 1930) рӯзнома “Пролетари Хуҷанд” 
ном гирифт. Соли 1940 баъди ташкил ёфтани вилояти Ленинобод 
рӯзнома номи “Стахановчӣ”-ро гирифта, чун органи Комитети 
партиявӣ ва Комиҷроияи совети вилоятӣ бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва 
узбекӣ нашр мешуд. Аз 1-уми январи соли 1948 рӯзнома “Ҳақиқати 
Ленинобод” номгузорӣ шуд. 5-уми майи соли 1971 то пошхӯрии 
Иттиҳоди Шӯравӣ ҳафтае 5 мартиба нашр мешуд. Аз соли 2008 бо 
номи “Ҳақиқати Суғд” ҳафтае се маротиба интишор мешавад» [4, с. 4]. 
  Рӯзнома аз ибтидои фаъолият то имрӯз бо мардум буду дар 
хидмати мардум. Дар китоби «Бозтоби ҳақиқат» вобаста ба фаъолияти 
доманадори ин нашрия чунин андеша дарҷ гардидааст: «Давоми 
мавҷудияташ ин рӯзнома роҳи пуршарафро тай намуда, дар ҳар давру 
замон рисолати азалии хеш минбари розу ниёз, ифодагари раъйи 
мардуми созандаву ободкор будани худро ба ҷо овардааст. Дар 
давраҳои аввали таъсис ёфтанаш рӯзнома барои мардум чун чароғи 
ҳидояти роҳнамо, нерӯбахши мардум, дар давраи мудҳиши Ҷанги 
Бузурги Ватанӣ сафарбаркунандаи халқ ба наздикшавии Рӯзи Ғалаба, 
дар солҳои азхудкунии даштҳои доманфароху ташналаби Мирзочӯлу 
Дилварзини тоҷик илҳомбахши халқ ба созандагиву бунёдкорӣ буд» 
(3, с. 4). Рӯзнома дар ҳама марҳилаҳои фаъолияти худ, қабл аз ҶБВ, 
замони шӯравӣ ва замони имрўз бо тараннум ва ташвиқу тарғиби 
ингуна ғояҳо ҳаракат намуда, хосатан дар домани худ ҳамчун мактаби 
бузурги одамсозӣ садҳо нафаронро тарбият намуда, ба ҷодаҳои 
зиндагӣ раҳнамун сохтааст. Аз ин дидгоҳ рисолати инсонсозӣ ва 
роҳнамоии он дар ҳама давру замон намоён ба назар мерасад. 
Чунонки муаллифони «Матбуоти маҳаллии Тоҷикистон» навиштаанд: 
«Рӯзнома ба яке аз мактабҳои бонуфузи омода кардани кадрҳои соҳаи 
рӯзноманигорӣ табдил ёфта буд. Рӯзноманигорони номдори ҷумҳурӣ 
аз қабили А. Ҳоҷибоев, Ҳ. Содиқ ва дигарон аз мактаби нашрия баҳра 
бардоштаанд» [6, с. 4]. Гарчанде дар саргаҳ ва ибтидои таъсисёбии 
рӯзнома ҳамчун омили таъсис бузургмардоне чун Зариф Раҷабов, 
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Бобоҷон Ғафуров, Муҳаммадҷон Ҳасанов, Қурбон Баҳлулзода, Мирзо 
Турсунзода, Раҳим Ҷалил, Ҳоҷӣ Содиқ, Муҳиддин Аминзода, Аминҷон 
Шукӯҳӣ ва дигарон қарор доштанд ва боиси пешрафту тараққии он 
гардида буданд, аммо нақши рӯзнома дар рушди илмию адабии эшон 
низ бениҳоят калон аст. Гузашта аз ин нафарони зиёди дигар дар 
рӯзнома кору фаъолият намуда, фикри хешро сайқал дода, ба 
дараҷаҳои баланди илмию эҷодӣ расидаанд. Дар пешбурди нашрия 
муҳаррирони зиёд нақш доранд, ки ҳамчун анъанаи нек дар идораи 
нашрия акси онҳо бо навиштаҷот овезон аст ва ҳар кас аз мушоҳидаи 
он сайри тахрихӣ мекунаду аз фаъолияти эшон маълумоти кутоҳе ба 
даст меорад.  

Вазъи кунунӣ 
Чуноне ишора гардид, «Ҳақиқати Суғд» аз соли 2008 инҷониб 

ҳамчун нашрияи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти 
Суғд фаъолият мекунад. Нашрия дар ҳаҷми чор саҳифаи А 2, бо 
забони тоҷикӣ, бо теъдоди 8450 нусха, дар як ҳафта се маротиба таҳти 
шиори «Бани одам аъзои якдигаранд» нашр мешавад. Мухторов 
Абдулло Шокирович аз соли 2008 инҷониб сармуҳаррири нашрия аст. 
Дар рӯзнома айни замон 14 нафар корманди эҷодӣ фаъолият 
мекунанд. Маоши ҳадди ақал 400 ва ҳадди аксар 900 сомониро ташкил 
медиҳад. Кормандон ин маоши ночизро мадди назар накарда, ба 
хотири сайқали касбу маҳорат ва муҳаббат ба он, ҳамзамон хидмати 
халқу миллат дилгармона фаъолият мекунанд. Њалли мушкилоти 
иқтисодии худро аз дигар роҳҳо ҷӯё мешаванд. Идораи нашрия дар 
қабати сеюми бинои навбунёди «Кохи матбуот» иҷоранишин буда, бо 
тамоми шароити корӣ муҷаҳҳаз аст. Ҳама кормандон дар як утоқи 
фароху барҳаво фаъолият мекунанд. Утоқҳои онҳо бо деворҳои 
шишагӣ ҷудо гардида, кормандон аз вазъу ҳолати ҳамдигар шоҳид 
мешаванд. Ин гуна ба роҳ мондани кор як навъ шаффофиятро таъмин 
мекунад. Ба назари сармуҳаррир камбудии идораи нашрия дар он аст, 
ки гарм кардани он дар сардиҳо мушкил мешавад. Ҳама кормандон бо 
компютер, мизу курсиҳои замонавӣ таъминанд. Гарчанде сифати 
хидматрасонї паст ҳам бошад, аммо ҳама компютерҳо бо интернет 
пайвастанд. Нашрия ҳаққи қалам дорад, ки ба як шумора 300 сомонӣ 
рост меояд. Њамчунин дар ҷашнҳо ба кормандон мукофотпулӣ дода 
мешавад. Сомонаи нашрия дар шабакаи ҷаҳонии интернет зери 
унвони «Ҳақиқати Суғд, нуқта тҷ» (www.hakikati-sugd.tj) фаъол аст. 
Ҳар шумораи газета зери рубрикаи «РӮЗНОМА» дар сомона љой дода 
мешавад ва хонандагон онро ба осонӣ дастрас дастрас карда 
метавонанд. Ҳамзамон ахбору гузоришҳо ва дигар матолиби рӯзнома 
дар сомона ба таври алоҳида гузошта мешавад. Нашрия аз бозчопи ба 
касрати матолиб дурӣ меҷӯяд, ки хуб аст. Аз мушоҳидаҳо ва гуфтаи 
сармуҳаррир маълум гардид, ки нашрия баъзан аз агентии иттилоотии 
Ховар, сомонаи расмии Президент ва Хадамоти матбуотии Президент 
ахбору гузоришҳоро бознашр мекунад. Чунин услуби кор рӯзномаро 
дар назди аудитория маҳбуб гардонида, онро эмин нигоҳ доштааст. 
Яке аз мушкилоти идораи рӯзнома ҷалб нагаштани мутахассисони 
ҷавон ба кори он мебошад. Махсусан ҷавононе, ки дар донишгоҳҳои 
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Душанбе ва Хуҷанд касби рӯзноманигориро меомӯзанд, ба кори эҷодӣ 
фаро гирифта намешаванд. Ин падида сабаб дорад. Онҳо ба идораи 
рўзнома ташриф меоранд ва мехоҳанд дар он љо кор кунанд, аммо 
лаёқат ва маҳорати пасти касбиашон ба ин монеа мешавад. Маълум 
мегардад, ки онҳо касби рӯзноманигориро ба хубӣ аз худ накарда, 
ҳамзамон таҷрибаи эҷодӣ надоранд. Ҳамин ки супориши редаксияро 
бигиранд, дигар бар намегарданд. Онҳое, ки дар роҳи эҷод сабуранд 
ва истодагарӣ мекунанд, тадриҷан обу тоб меёбанд ва ба кори рӯзнома 
дилбастагӣ пайдо мекунанд. Омили дигар маоши пасти кормандон аст. 
Имрӯз ҷавонон бо  маоши паст қаноат накарда, майл ба тиҷорат ва 
дигар корњои сердаромад мекунанд ва ё ба муҳоҷират мераванд. 
  Робитаи рӯзнома бо мардум қавӣ аст. Ба андешаи сармуҳаррир 
ҳар сол то 3000 мактуб ба идораи нашрия ворид мешавад, ки аз арзи 
сипосу миннатдорӣ то мушкилоти номанигоронро фаро мегиранд. 
Рӯзнома ҳамеша ба њалли мушкилоти мардум мусоидат мекунад. 
Почта фаъол аст ва рӯзнома сари вақт ба дасти хонанда мерасад. 
Обунаи газета барои як сол 117 сомонї аст. Қариб дар 10 шаҳру 
ноҳияи вилоят нашрия мухбирони ҷамоатӣ дорад, ки пайваста хабару 
мақолаҳо ирсол менамоянд. Азбаски бо забонҳои узбекию русӣ 
нашрияҳои алоњида нашр мегарданд, «Ҳақиқати Суғд» танњо бо як 
забон – тоҷикӣ мебарояд. Он нашрияи асосии вилоят ба ҳисоб рафта 
бо дигар нашрияҳо ҳамкории зич дорад, аммо нашрияҳои дигар ба он 
ягон тобеият ва вобастагӣ надоранд, онњо мустақиланд. Идораи 
нашрия мошини хидматӣ дорад. Аз рекламаву эълон нашрия кам 
истифода мекунад. Нашрия дар чопхонаи шаҳри Хуҷанд бо сифати 
аъло ба табъ мерасад ва дар ин самт мушкилие надорад.  
 

Нигоҳе ба мундариҷаи рӯзнома 
Бо 14 нафар корманди эҷодии нашрия пурсиши сотсиологӣ 

анҷом дода шуд. Собиқаи кории пурсидашудагон аз 4 то 40 солро 
ташкил медиҳад. Аз ин теъдод 8 нафар ихтисоси рӯзноманигорӣ, 4 
нафар филологӣ ва 2 нафар маълумоти олии ихтисосњои дигарро 
доранд. Тамоми кормандон ба саволҳои пурсишномаҳо ҷавоб 
гардонида, вобаста ба рушди рӯзнома ва алалхусус беҳдошти зиндагии 
рӯзноманигории маҳаллӣ назари худро иброз намудаанд, ки 
муњимтаринашон инњоянд: ҷалби рӯзноманигорони нашрияҳои 
маҳаллӣ ба такмили ихтисос ва бозомӯзӣ, таъмини кадрҳои маҳаллӣ, 
таъмини технологияи муосир, ҷалби мутахассисони ҷавон, ислоҳи 
пешниҳоди матолиб ва интихоби дурусти сарлавҳаҳо, риояи забон, 
сомонаи интернетӣ, инъикоси масоили доғи рӯз, бо дигар нашрияҳо 
ҳамкорӣ кардан, ҳавасманд кардани кормандони эҷодӣ, фароҳам 
кардани сафарҳои хидматии дохилию хориҷӣ.  

Аз мушоҳидаву суҳбатҳо ва, хусусан аз натиҷаи пурсишномаҳо 
маълум гардид, ки кормандони нашрияи «Ҳақиқати Суғд» ҳамагӣ аз 
касбият бархӯрдор буда, ба андозаи муайян ќонунмандињои пешаи 
рӯзноманигориро дарк мекунанд. Муњтавои матолиби нашрия воқеият 
доштани андешаҳои онҳоро тасдиқ месозад.  
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Бо кӯмаку дастгирии сармуҳаррир А. Мухторов шумораҳои 
солҳои (2017-2019)-и нашрияро дар шакли электронии PDF бо худ 
овардем, ки ба кори таҳқиқию пажӯҳишии мо ҳамаҷониба мусоидат 
кард ва барои таҳқиқоти минбаъда низ ба кор хоҳанд рафт. Аз 
мушоҳидаи ин бастаҳо метавон сифати чоп, ороиш, услуб ва муҳтавои 
матолиби рӯзномаро ба хубӣ муайян намуд. Табиист, ки дар замони 
муосир дизайн ва ё ороиши нашрия, ҷобаҷогузории дурусти матолибу 
аксҳо муҳим буда, як усули муассири ҷалби таваҷҷуҳи хонанда ба 
ҳисоб меравад. Дизайн дар шароити феълӣ чеҳраи рӯзнома ба ҳисоб 
меравад.  Ин принсип дар рӯзномаи «Ҳақиқати Суғд» риоя мегардад. 
Сифати чоп ва вироиши он хуб ба роҳ монда шуда, баъзан ранга ва 
ағлаб сиёњу сафед чоп мешавад. Махсусан, ба муносибати ин ё он ҷашн 
рӯзнома ба худ рангу услуби хос мегирад. Аксҳо муносиб ба матолиб 
дарҷ гардида, як навъ моҳияти матлабро таҷассум мекунанд. Одатан 
дар саҳифаи аввали рӯзнома маводи расмӣ, аз қабили паёму табрикоти 
Пешвои миллат ва раиси вилоят љой дода мешавад. Дар саҳифаҳои 
дигар мавзӯъҳои мухталиф инъикос мешаванд. Матолиби нашрия 
ҳама соҳоти ҷомеа – сиёсату иқтисодиёт, фарҳангу варзиш, кишоварзӣ 
ва ғайраро фаро мегирад. Махсусияти «Ҳақиқати Суғд» нисбати дигар 
нашрияҳои маҳаллӣ дар он аст, ки қариб дар ҳар шуморааш мавзўоти 
муњимми иљтимої дарљ карда мешавад. Дар як шумора метавон 
мавзӯъҳои сиёсї, иқтисодї, иҷтимої, фарҳангї, варзишї ва амсоли 
инњоро пайдо кард. Тавозун дар самти пайгирӣ ва таҳлили матолиб 
риоя мегардад, ки имрӯз хоси на ҳама нашрияҳои маҳаллист. Аксари 
нашрияҳои маҳаллӣ имрӯз ҳафтае як маротиба ё дар моҳ ду ва ё як бор 
бо теъдоти кам нашр мешаванд, онњо қудрат надоранд, ки дар ҳар 
шумораи худ кулли мавзӯъҳои маҳалро фарогиранд. «Ҳақиқати Суғд» 
аз ин љињат фарқ мекунад, он бо теъдоди зиёд ва фосилаи нашри 
наздик (ҳафтае се маротиба) тавонистааст тамоми масъалаҳои 
иҷтимоиро фаро гирад.  

Тарғибу ташвиқи сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
мақомоти њокимияти маҳаллӣ аз вазифаҳои муҳимми рӯзнома маҳсуб 
меёбад. Чунончи ишора гардид, саҳифаи аввали рӯзнома ба ин мавзӯъ 
ихтисос шудааст. Аз ин дидгоҳ нақши идеологии рӯзнома дар масири 
давлатдорӣ намоёнтар аст. Масъалаву мавзўъњои ҳувияти миллӣ, 
ватанхоҳию ватанпарастӣ, истиқлолияти давлатӣ, ваҳдати миллӣ, 
конститутсия, парчам, суруди миллӣ ва дигар арзишҳову муқаддасот 
ва аркони асосии давлатдорӣ дар мадди аввал қарор мегиранд. Ин 
тамоюл ба ҳеч ваҷҳ таваҷҷуҳи нашрияро ба дигар масоил кам 
намекунад. Чун аз ҷониби дигар назар афканем, хоҳем дид, ки тарғибу 
ташвиқи фарҳанги миллию бумӣ мењвари баҳсҳои рӯзномаро ташкил 
медињад. Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, рушди ҳамаҷонибаи деҳот низ 
аз мавзӯъҳои асосии имрӯзаи газета мебошад. Дар ҳар шумораи 
нашрия масоили иҷтимоӣ бо ҳама самтҳояш ба таҳлилу баррасии 
ҳамаҷониба фаро гирифта шудааст. Бахусус, мушкилоти оилавӣ, 
маводи мухаддир, қонуншиканӣ, дуздию ғоратгарӣ, ахлоқи бад ва 
дигар дарду доғи муҷтамаи маҳал дар рӯзнома мавќеи намоён доранд. 
Соҳањои кишоварзӣ, чорводорӣ, обёрӣ, ки дар замони шӯравӣ мавзӯи 
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асосии матбуоти маҳаллиро ташкил медоданд ва дар матбуоти даврии 
маҳаллии имрўз кам ба назар мерасанд, дар саҳифаҳои «Ҳақиқати 
Суғд» пайваста матраҳ мегарданд. Бурду бохт, барору нобарориҳо, 
тараққию таҳаввули соҳаи кишоварзӣ мавриди баррасӣ қарор мегирад 
ва ҳамеша комёбиҳои соҳа ба мардум манзур мегардад.  

Осори адабӣ, шеъру њикоя низ зери рубрикаҳо ва саҳифаҳои 
махсус дарҷ мегарданд ва табъи шеърдӯстиву фитрати шоиронаи 
сокинони маҳалро болида месозанд. Даҳҳо шеърҳои навэҷод, ки 
бештар ба масъалаҳои ватану ватандорӣ ва муҳаббати марзу бум 
бахшида шудаанд, аз ҷониби шоирони барҷаста, навқадамҳои 
пайроҳаи эљод ва мактаббачагони шеърдӯсту эҷодкор ба идораи 
нашрия ирсол мегарданд ва дар саҳифаи истироҳатии рӯзнома бо 
номи «Сафинаи Сайҳун» ба табъ мерасанд.  

Танқиди асосноки ин ё он соҳаи ҷамъият, ки ҷавҳар ва функсияи 
аҳаммиятноки матбуот ба ҳисоб меравад, то ҳол дар нашрия маъмул 
аст. Љунин матолиб гарчанде дар шумораҳои нашрия ба шакли 
мухталиф ва пароканда ба табъ мерасанд, аммо бештар дар саҳифаҳои 
махсус ва зери рубрикаҳои хос чоп мешаванд, ки ин усул таваҷҷуҳи 
хонандаро бештар ҷалб мекунад. Аз назарпурсиҳо маълум гардид, ки 
ба роҳ мондани саҳифаҳои махсус боиси бештар гардидани таваҷҷуҳи 
мардум ба рӯзнома шудааст, хонандагон чопи ҳар шумораро 
бесаброна интизор мешудаанд. Саҳифаҳои махсуси рӯзнома мавзӯоти 
мухталифро фаро мегиранд. Аз ҷумла аксари масоили сиёсию 
иҷтимоӣ, илмию фарҳангӣ, варзишию саноатӣ ва ғайра дар саҳифаҳои 
«Ҷомеа ва замон», «Минбари шумо», «Розу ниёзи мардум», «Пайғоми 
ҷавонӣ», «Ҳунар – беҳ аз симу зар», «Ҳикмати Сино», «Рӯҳафзо», 
«Сафинаи сайҳун», «Меҳрпайванд» ва «Чаманоро» ҷой гирифтаанд. 
Дар сомонаи нашрия рубрикае ба тарзи пурсишнома зери унвони 
«Кадоме аз саҳифаҳои махсуси рӯзнома ба шумо писанд аст?», амал 
мекунад, ки тавассути он метавон фикру ақидаҳо ва сатҳи мутолиаи 
хонандагони рӯзнома, махсусан аҳаммияти саҳифаҳои мазкурро ба 
осонӣ муайян кард. Маълум мегардад, ки хонандагон ҳамаи ин 
саҳифаҳоро мутолиа мекунанд, аммо дар ин миён саҳифаҳои «Розу 
ниёзи мардум» ва «Минбари шумо» мақоми хос доранд. Дараҷаи 
овоздиҳии корбарони сомона ба саҳифаи «Розу ниёзи мардум» 25,4% 
ва ба саҳифаи «Минбари шумо» 27,2 % мерасад [2]. Аз ин пурсиш 
бармеояд, ки мардум бештар мехоҳанд матолиби ифодакунандаи 
дарду алам ва розу ниёзи хешро пайдо намоянд, ҳалли мушкилоти 
худро аз матолиби рӯзнома дарёбанд. Ин љо як нигоҳи иҷмолӣ ба 
саҳифаҳои мазкур менамоем, то аҳаммияту вижагии онҳоро пай бурда 
тавонем. Саҳифаи «Ҷомеа ва замон» хусусияти сиёсӣ-тарғиботӣ, 
«Минбари шумо» - танқидӣ-ислоҳӣ, «Розу ниёзи мардум» - пурсишу 
посух, «Пайғоми ҷавонӣ» - дунёи ҷавонӣ, «Ҳунар-беҳ аз симу зар» -
ҳунар ва ҳунармандӣ, «Ҳикмати Сино» - тандурустӣ, «Рӯҳафзо» - 
фароғатӣ, «Сафинаи сайҳун» - адабӣ, «Меҳрпайванд» - фарҳангӣ ва 
«Чаманоро» - гендерӣ доранд.  

“Ифротгароӣ хатар ба амнияти кишвар” (2019.– 22 январ), 
«Таҷҳизот оё ба яғмо рафт? Ё куҷост эҳсоси масъулият?»,   “Орзӯи 22-
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солаи ман” (2017. – 2 феврал), “Рисолати ҷавонони имрӯз” (2017. – 10 
январ), “Олими тоҷик дар маҷаллаи Ҳиндустон” (2017. – 21 январ), 
“Сабабҳои гирифтории фишорбаландӣ” (2017. – 26 январ), “Тухми 
умед”, “Латифаҳои нав”(2017. – 26 январ), “Духтари ҳалвопази 
Самарқандӣ”(2017. – 4 феврал), “Нони гарми меҳнатӣ” (2017. – 9 
феврал), “Сарводаи мармарин” (2017. – 25 феврал) ва амсоли ин дар  
ин саҳифаҳо ба чашм мерасанд. Муҳтавои аксари матолиби ин 
саҳифаҳо ба талаботи касбӣ ҷавобгӯ буда, хонданбоб ва дархӯри ҳаёти 
мардуманд. Дар онҳо принсипи беғаразӣ риоя шудааст. Саҳифаи 
“Ҷомеа ва замон” мардумро аз хатари терроризм ва зуҳуроти 
номатлуби он огоҳ месозад. Он паҳлуҳои гуногуни вабои асрро фаро 
гирифта, ҳамчун минбари афкори солим дар замони тезутунди сиёсӣ 
ба ҷомеа хидмат мекунад, ба зидди терроризму экстремизм муборизаи 
беамон мебарад. Мардуми маҳал, махсусан ҷавононро аз шумиҳо ва 
натиҷаҳои нохуши ҳизбҳову равияҳои номатлуб огоҳ месозад ва сатҳи 
гаравиши онҳоро камтар менамояд. Сокинони маҳал тавассути 
саҳифаи “Минбари шумо” мушкилоти худро арз мекунанд, ки дар 
бештар маврид онњо ҳалли худро меёбанд. Ба маводи танқидӣ 
вокунишҳо мешавад. Ҳаёти ҷавонон, нақши онҳо дар пешбурди ҷомеа, 
вазоиф ва масъулиятҳо, бурду бохт, дастовардҳои илмию варзишӣ, 
тарғибу ташвиқ ба зиндагии шоиста, хидмати Ватан, ҳифзи марзу бум 
ва ғайра хоси саҳифаи «Пайғоми ҷавонӣ» буда, дар ин самт нақши он 
ҳамаҷониба намоён аст. Матолиби махсус вобаста ба ҳифзи 
тандурустӣ, роҳҳои пешгирии бемориҳо, нигоҳубини дурусти бадан ва 
ғайра бо назару андешаҳои коришиносони соҳаи тиб дар саҳифаи 
“Ҳикмати Сино” дарҷ мегарданд. Саҳифаи гӯё ба як мактаби 
машваратӣ ва ё бунгоҳи хурди тиббӣ табдил ёфтааст, ки хонандагон 
шумораи ҷадиди рӯзномаро ҷӯё мешаванд ва дарҳол баҳри пайдо 
намудани хабару навид, маслиҳати мутахассис, ғизоҳои давобахш ва 
дармони бемориҳои худ ба мутолиаи саҳифа оғоз мекунанд. Агар, аз 
як ҷониб, саҳифа ба хонанда ройгон маслиҳат дињад, аз ҷониби дигар, 
бештар афкору тавсияҳои психологиро нашр менамояд, ки умеди 
беморро ба зиндагӣ бештар мекунанд ва бар асоси фикри мусбат ў 
шифо меёбад. 
  Ҳамин тариқ, дар саҳифаҳои дигари нашрия маводи фароғатї, 
шеъру њикоя, маълумоти таърихӣ дар бораи адибону нависандагони 
дохилию хориҷӣ, ибрози розу ниёз, ворид гаштан ба дунёи ҷавонон ва 
ғайра матраҳ мегарданд. Сафаҳоти мазкур ба як комплекси илмӣ-
маърифатӣ табдил ёфтааст, ки хонанда метавонад доир ба аѓлаби 
масоили ҳаётї маълумоти муфид пайдо кунад. Умуман, иқтидор ва 
нерӯи ин нашрияро танњо бо сањифањои махсус наметавон арзёбї 
намуд, дар он масъалањои гуногуни њаёти мањал ва љумњурї берун аз 
ин сањифањо низ инъикос карда мешаванд. Ин нерўи эҷодӣ ва 
таваҷҷуҳи эҷодкоронро ба нашрия бозгӯ мекунад.  

Аз пажӯҳиш бармеояд, ки рӯзномаи “Ҳақиқати Суғд” дар 
низоми  матбуоти даврии вилоятии Тоҷикистон мақоми чашмрас 
дорад. Он бо баъзе хусусиёт ва вижагиҳо, ки баррасї шуд, аз дигар 
нашрияҳо фарқ мекунад. Аммо, бо вуҷуди ин наметавон рӯзномаи 
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мавриди назарро аз нуқсону камбудӣ орӣ донист, чунки имрӯз 
фаъолияти матбуоти маҳаллии Тоҷикистон ва мушкилоту норасоиҳои 
он якранг ба назар мерасад. Махсусан пайгирӣ ва нашри маводи 
супоришӣ ва як навъ дар идораи Мақомот қарор доштани ин типи 
матбуоти даврї маводи онро якранг кардааст. Ин камбудӣ дар ин 
рӯзнома низ ба назар мерасад. Аз ин лиҳоз,  баҳои мо ба фаъолияти 
рӯзнома дар дараљаи нисбӣ шакл гирифт.    
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Мирзоев С. 
 

«ХАКИКАТИ СУГД» – КАК ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА 
 

В статье рассмотренна текущая деятельность газеты “Хакикати 
Сугд” (“Согдийская правда”). Изучение и исследование показывают, 
что деятельность редакции газеты и условия работы идёт должным 
образом и творческая деятельность журналистов отвечает 
требованиям времени. Газета издаётся в обёме четырех страниц А-4, 
три раза в неделью, в количестве 8450 экземпляров. В нём имеются 
специальные рурики и страницы, такие как: «Чомеа ва замон», 
«Минбари шумо», «Розу ниёзи мардум», «Пайгоми чавони», «Хунар – 
бех аз симу зар», «Хикмати Сино», «Рухафзо», «Сафинаи Сайхун», 
«Мехрпайванд», «Чаманоро» и др, которые способствуют 
разнообразию содержания газеты. На страницах газеты отражаются 
события связанные с политикой, экономикой, общественной жизнью, 
спортом, туризмом, культурой, сельским хозяйством, 
здравохранением, а также отрывки из поэзии и прозы. Содержание 
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большинства статей газеты отвечают профессиальным навыкам 
журналистов и в них соблюдаются принцип реализма.  

Несмотря на некоторые проблемы и недостатки данная газета 
относительно других периодических изданий региона отличается своей 
востребованностью у читателей. 

Ключевые слова: область, “Хакикати Сугд”, положение, 
перспектива, местная переодическая пресса, темы обсуждения, газета, 
издание, страница, творчество, проблемы, недостатки, критика, 
анализ, рассмотрение.   
 
Mirzoev S. 
 

“HAQIQATI SUGHD” AS A REGIONAL NEWSPAPER 
 

This article discusses the content and  activities of the newspaper 
“Haqiqati Sughd”, which was studied during a short fieldwork. The study and 
research show that the situation and working conditions in this newspaper are 
relatively well under way and there is enough creative power in it. The 
newspaper is published in four volumes of A-4 size, three times a week, in 8450 
copies. It has special pages, such as: “Jomea va zamon”, “Minbari shumo”, 
“Rozu niyozi mardum”, “Payghomi javoni”, “Hunar – beh az simu zar”, 
“Hikmati Sino”, “Ruhafzo”, “Safinai Sayhun”, “Mehrpayvand”,“Chamanoro”, 
etc., which contribute to the diversity of the contents of the newspaper. These 
and other pages of the newspaper reflect events related to politics, economics, 
public life, sports, tourism, culture, agriculture, health, as well as poetry and 
prose. Most of the newspaper’s articles meet professional skills and they respect 
the principle of realism. 

Despite all this, it cannot be considered that the newspaper “Haqiqati 
Sughd” has no problems and disadvantages. But with all the shortcomings, this 
newspaper is active and innovative in relation to other local newspapers. 

Keywords: Sughd region, newspaper, “Haqiqati Sughd”, position, 
perspective, local periodical press, topic, publication, page, creativity, problems, 
shortcomings, criticism, analysis, consideration. 
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ТДУ 37 тољик+008+39 тољик+02+027 
Љумъаев М. 

 
ЗИ ФАРЊАНГ ГЎЕМУ ЉЎЕМ СУХАН 

(дар њошияи маљмўаи илмии «Осор». – Душанбе: Аржанг, 
 2019. – Љ. VI. – 480 с.) 

Миллати мо фарњангию тамаддунсоз мебошад. Њифз намудани мероси 
фарњангї ва дар ин замина тараќќї додани соњањои мухталифи фарњанг бои-
си баланд гардидани сатњи маънавиёти љомеа хоњад шуд. Дар замони имрўза 
омўзиши амиќи таъриху фарњанги гузаштаву муосири халќи тоҷик, ба ба-
ланд гардидани ифтихори миллї ва њисси ватандўстї мусоидат намуда, дар 
замири мардум эњтиром ба арзишњои миллиро бедор мекунад. Дар солњои 
соњибистиќлолї ба рушди соҳањои мухталифи фарҳанг таваљљуњи бештар 
зоњир карда мешавад, зеро фарњанг баёнгари таърихи гузаштаву муосир ме-
бошад. Омўзиши мероси фарњангии гузашта ва муаррифии он ба наслњои 
имрўзу оянда, пеш аз њама, вазифаи муњаќќиќони соња ба њисоб меравад.  

Барои тањќиќи соњањои мухталифи фарњанги миллї дар Пажўњишгоњи 
илмї-тадќиќотии фарњанг ва иттилооти Вазорати фарњанги Љумњурии 
Тољикистон шароити мусоид фароњам оварда шудааст. Фаъолияти илмии 
олимону муњаќќиќони ин муассисаи тадќиќотї дар маљаллаи илмию тањли-
лии «Паёмномаи фарњанг», маљмўањои алоњидаи илмї ва дар силсила-
маљмўаи «Осор» инъикос карда мешаванд. То имрўз панљ љилди ин силсила-
маљмўа ба табъ расидааст. Ба наздикї љилди шашуми он аз чоп баромад. Дар 
ин љилд муњимтарин дастовардњои олимону кормандони ин муассисаи илмию 
тадќиќотї дар соли 2019 љамъ оварда шуда, он аз сарсухан ва панљ ќисми 
алоњида иборат мебошад. Дар онњо муњимтарин масъалањои фарњанги миллї 
мавриди тањќиќу баррасї ќарор гирифтаанд.  

Аз љумла дар бахши «Санъатшиносї» ду маќолаи илмї љой дода 
шудааст. Маќолаи аввал – «Вазни рубої ва андешањо атрофи он» ба ќалами 
Арбоби њунари Љумњурии Тољикистон, ходими пешбари илмии ПИТФИ, 
профессор Љўрахон Обидпур тааллуќ дорад. Дар ин маќола дар заминаи 
далелњо зикр гардидааст, ки рубоиёти асосгузори адабиёти тољику форс 
Абўабдуллоњ  Рўдакї на дар ќолаби вазни арўз, балки бар асоси ритми оњанг 
эљод гардидаанд. Ба андешаи муаллифи маќола устод Рўдакї донандаи хуби 
илми мусиќї буд ва аз айёми наврасї навохтани якчанд сози мусиќиро омўхта, 
суруд низ мехондааст. Аз ин рў, шеърњои ў, бахусус рубоиёташ бисёр равону 
хушоњанг баромада, дар ин ё он ритми оњанг озод ва табиї суруда мешаванд. 
Дар ашъори Одам-уш-шуаро матн бо мусиќї дар тавъамии пурра ќарор 
дошта, тавлиди силсилаи наѓмаву усул (ритмика)-и оњангњои тољикї ба назар 
мерасад, ки имрўз низ дар њамин шакл мавриди истифода ќарор дорад. Бар 
асоси далелњо муаллиф таъкид медорад, ки устод Рўдакї эњтимол на вазни 
рубої, балки шакли мукаммали ин жанри шеъриро дар чор мисраъ ва ќофияву 
радиф муќаррар намуда бошад. Муаллиф ба асоси ќонунњои мусиќї рўбоиёт 
ва дигар анвои ашъори Рўдакиро таќтеъ намуда, ба чунин хулоса меояд, ки 
дар ашъори асосгузори адабиёти тољику форс на вазни арўзи арабї, балки 
ритми мусиќї мавќеи назаррас дорад, зеро ќабл аз замони Рўдакї ва то дар 
шеъри тољикї роиљ гардидани арўзи арабї низ шеър бо ритми мусиќї 
офарида мешуд, ки устод Рўдакї низ ин анъанаро идома додааст. Дар асоси 
тањлили намунањои ашъори Рўдакї аз рўйи ритми мусиќї муаллиф ба хулоса 
меояд, ки устод дар баробари эљоди шеър, мутриб, сароянда ва оњангсози 
барљаста низ будааст, зеро дар намунањои боќимондаи ашъори ин суханвари 
бузург бисёр навъњои мукаммали ритми мусиќї ба назар мерасанд, ки онњоро 
ба 9 гурўњи комил људо кардан мумкин аст. Баъди муайян намудани андозањои 
мусиќии ашъори Одам-уш-шуаро муаллифи маќола чунин хулоса мебарорад, 
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ки шеърњои устод ќариб дар ритми андозањои мусиќї, ки дар тамоми халќу 
миллатњои олам мављуданд, офарида шудаанд ва аз њамин сабаб имрўз њам 
дар мусиќии классикї, њам дар сурудњои халќї ва њам дар мусиќии касбї васеъ 
истифода мешаванд. Дар охир муаллиф ба хулоса меояд, ки устод Рўдакї на 
танњо асосгузори адабиёти классикии тољику форс, балки офарандаи ритмика 
– наѓмаву усули сурудњои тољикї низ мебошад ва месазад, ки дар ин соња низ ў 
асосгузор номида шавад. 

Маќолаи дигари бахши «Санъатшиносї» – «Эљодиёти мусиќии халќи 
тољик» мањсули эљоди номзади илмњои таърих, муовини директори ПИТФИ 
оид ба корњои илмї Абўбакр Зубайдї мебошад. Маќолаи мазкур тадќиќоти 
мукаммали илмї буда, дар он сохт ва жанрњои эљодиёти мусиќии анъанавии 
тољик, ки дар давоми садсолањо ташаккул ёфтааст, тањлилу баррасї мегардад. 
Муаллиф дар асоси далелњои муътамад таърихи фарњанги мусиќии тољиконро 
ба замонњои ќадим ва ташаккули тафаккури мусиќии халќи тољикро ба давраи 
ѓуломдорї мансуб медонад. Ба андешаи ў аввалин маълумотњоро дар бораи 
мусиќї ва созњову жанрњои мухталифи он аз китоби муќаддаси «Авесто» 
пайдо кардан мумкин аст. Ќисмњои таркибии ин китоби муќаддас – «Готњо»-
ву «Яштњо» ва «Ясноњо» дар шакли суруд ва овозхонї иљро карда мешуданд. 
Дар омўзиши таърихи фарњанги мусиќии халќи тољик дар замонњои ќадим ва 
асрњои миёна ањаммияти хос доштани сарчашмањои адабию таърихї таъкид 
карда мешавад. Дар маќола навъњои мусиќї аз рўйи мундариља, вобаста ба 
тарзи иљро, аз рўйи алоќамандї бо дигар навъњои санъат ва вобаста ба иљрои 
сањнавї тасниф карда мешаванд. Дар иртибот ба ин дар бораи мусиќии 
мардумї-анъанавии халќи тољик ва жанрњои он, мусиќии мардумї 
(фолклорї)-и тољик, жанрњои мусиќии касбї-мардумии тољик ва Фалак – 
њамчун навъи мусиќии касбии мардуми тољик, жанрњои мусиќии касбї-
анъанавии тољик ва Шашмаќом њамчун мусиќии касбии классикии тољик, 
инчунин дар бораи эљодиёти оњангсозони мардумї маълумот дода шудааст. 
Масъалањои таърихи мусиќии тољик, ки дар маќола мавриди баррасї ќарор 
гирифтаанд, барои муњаќќиќони ин соња бисёр муњимманд.  

Дар бахши «Китобхонашиносї» маќолаи номзади илмњои таърих, 
ходими пешбари илмии шуъбаи китобшиносї, китобхонашиносї ва 
библиографияшиносии ПИТФИ Ќурбоналї Буризода бо номи «Тањќиќи 
мавод оид ба таърих, вазъ ва фаъолияти “Агентии миллии Созмони 
байналмилалии раќамгузории стандарти китоб – Хонаи китоби Тољикистон”» 
љой дода шудааст. Дар ин кори тањќиќотї сарчашмањои дар матбуоти даврии 
љумњурї ва берун аз он интишорнамудаи олимону мутахассисон истифода 
гардида, осори марбут ба таърих, вазъ ва фаъолияти Палатаи китобњо (аз соли 
2005 Муассисаи давлатии «Агентии миллии Созмони байналмилалии 
раќамгузории стандарти китоб – Хонаи китоби Тољикистон») аз солњои сиюми 
асри гузашта то замони имрўза мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифтааст. 
Дар асоси омўзиш муаллиф муайян менамояд, ки нахустин маводи чопие, ки 
ба фаъолияти Палатаи китобњои Тољикистон бахшида шудааст, бо унвони 
«Палатаи китобњои ЉШС Тољикистон» соли 1937 дар шумораи 3-юми 
маљаллаи соњавии «Советская библиография» дарљ гардидааст. Дар ин 
маќолаи мухтасар дар баробари фаъолияти муассиса мушкилоти он низ зикр 
гардида, роњњои бартараф намудани ин мушкилот нишон дода шудааст. 
Таъкид карда мешавад, ки захираи бойгонии нодири миллї ва, махсусан, 
фаъолияти ноширии Хонаи китоби Тољикистон њамеша дар мадди назари 
олимону муњаќќиќони соња ќарор доштааст. Пас аз солњои 30-юми асри 
гузашта олимону муњаќќиќони тољик дар ин бора дар сањифањои матбуоти 
даврї, маљаллањои илмї, инчунин дар маљмўањои фарњангию таърихї ва 
оморї дар бораи фаъолияти Хонаи китоб маълумоти љолиб ба табъ 
расондаанд. Ба аќидаи муаллиф дар бораи фаъолияти Хонаи китоби 
Тољикистон пас аз солњои 60-уми асри ХХ њам дар маљаллањои илмии миллї 
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ва њам дар нашрияњои илмие, ки дар Маскаву Ленинград ба табъ мерасиданд, 
маќолањо чоп гардидаанд, ки дар ин самт сањми олимони тољику рус калон 
мебошад. Муаллиф фаъолияти Муассисаи давлатии «Агентии миллии 
Созмони байналмилалии раќамгузории стандарти китоб – Хонаи китоби 
Тољикистон»-ро дар замони истиќлолият мавриди баррасї ќарор дода, таъкид 
менамояд, ки дар ин давра барои фаъолияти самарабахши муассиса шароити 
мусоид фароњам омад. Айни замон ин муассиса дар њоли рушд ќарор дошта, 
кормандони он барои љамъ овардани китобу матбуоти чопї ва зиёд намудани 
захираи бойгонии он пайваста талош менамоянд ва барои баланд бардоштани 
мазмуну мундариљаи нашрияњои љорию тарљеии муассиса кўшиш ба харљ дода 
мешавад. Тартиб додани репертураи комили китоби чопии тољик, нусхабар-
дорї кардани тамоми матбуоти хазинаи Хонаи китоби Тољикистон ва 
ташкили пойгоњи электронии муассиса, муњайё намудани њолати мусоид барои 
њифзу ногоњдории матбуоти чопие, ки дар бойгонии муассиса мављуд аст, аз 
масъалањои њалталаб ном бурда мешаванд. 

Бахши публитсистикашиносии «Осор» ду маќолаи илмиро дар бар меги-
рад. Маќолаи якуми ин бахш – «Баъзе масъалањои назарї ва амалии шинохти 
публитсистикаи муосир» ба ќалами доктори илмњои филология, профессор 
Мурод Муродов тааллуќ дошта, дар он ба публитсистикаи замони муосир аз 
диди нав мавриди тањќиќу баррасї ќарор гирифтааст. Маќолаи мазкур аз се 
ќисм ва хулоса иборат буда, худ як асари мукаммали илмиро ташкил медињад. 
Дар он дар баробари масъалањои назарии шинохти публитсистикаи бадеии 
муосир ба вижагињои интихоби мавзўъ ва ќањрамон, тасвири инсони бунёдкор 
дар эљодиёти адибону публитситони алоњида таваљљуњ зоњир гардидааст.  

Дар ќисми аввал дар бораи пањлуњои назарии шинохти публитситика су-
хан меравад. Дар иртибот ба наќши публитсистика дар шароити рушду инки-
шофи техникаву технология, омўзишу баррасии омилњои назариявию таъри-
хии инкишофи публитсистика ва тањлили воќеияти имрўза таъкид карда ме-
шавад, ки табиати публитсистика вобаста ба шароити њар давру замон дигар-
гун мешавад, таѓйир меёбад, аммо он аз байн намеравад. Воќеї будани мавзўъ 
ва бо факт асоснок кардани он, образнокии сухан, оњангњои иљтимої ва 
мавќеъгирињои њадафманди сиёсї аз љумлаи хусусиятњо, тарѓиби ѓояњои 
пешќадам ва таъсири бевоста расондан ба афкори омма таъйиноти публитси-
стика дониста мешавад. Дар шароити рушди Интернет наќши публитситика 
барои њимояи манфиатњои милливу давлатї, дар бедории эњсоси иљтимоии 
мардум, баланд гардидани њисси худшиносиву худогоњї, рўњияи ободкориву 
созандагї муњим арзёбї мегардад.  

Дар ќисми дуюми маќола ба анъанаи чењраофаринї дар публитсистикаи 
то замони истиќлол таваљљуњ зоњир карда мешавад. Таъкид кара мешавад, ки 
тасвири чењраи инсони кор дар публитсистика аз солњои сиюми асри гузашта 
ибтидо мегирад. Рўзноманигорону публитсистони љавон ба ќадри тавон 
кўшиш ба харљ додаанд, то љараёни ободкорињои замон ва наќши инсонњои 
алоњидаро дар ин љараён нишон дињанд. Зимни муќоисаи силсилаи маќолаву 
очеркњои Мирсаид Миршакар, Абдулѓанї Мирзоев ва Алии Хуш, ки дар мат-
буоти даврии солњои сиюм ба табъ расидаанд, муаллиф таъкид медорад, ки 
дар ин асарњо дар баробари љараёни корњои созандагї, наќши инсонњои 
алоњида низ дар пешрафти ин гуна корњо нишон дода шудааст. Муаллифон 
дар баробари муносибати нав ба мењнат, ба хислату характер, рўњияи созанда 
ва дараљаи маърифати ќањрамонон таваљљуњ зоњир намудаанд. Дар матбуоти 
охири солњои 50-ум ва солњои 60-уму 70-уми асри ХХ аз нигоњи публитсистї 
љилои нав пайдо кардани таљассуми чењраи инсони кор ба тањаввули жанри 
очерк дар ин солњо марбут дониста мешавад, ки дар ин самт наќши насли нави 
публитсистон, ба монанди Мутеулло Наљмиддинов, Аъзам Сидќї, Фазлиддин 
Муњаммадиев, Ибод Файзуллоев, Шодон Њаниф, Бахтиёр Муртазоев, Нур Та-
баров, Иноят Насриддин, Ато Њамдам ва дигарон муњим арзёбї мегардад. 
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Таъкид карда мешавад, ки аксари публитсистон дар тасвири чењраи инсонњои 
кор ба муваффаќиятњо ноил гардида бошанд њам, баъзан ба фаъолияти онњо 
берун аз арсаи мењнат таваљљуњ зоњир нагардидааст, ки ин аз сатњї назар кар-
дани муаллифон ба масъала дарак медињад. Бо вуљуди ин образњои тасвир-
намудаи публитсистон тимсоли њаќиќати воќеї буда, барои ташаккули мин-
баъдаи чењраофаринї дар публитсистика анъанаи хосро ба вуљуд овардааст. 

Ќисми сеюми маќола «Баъзе вижагињои публитсистикаи бадеии замони 
муосир» унвон дорад. Муаллиф дар ин ќисм зимни баррасии осори бадеии за-
мони истиќлол дар оњанги публитсистї тасвир ёфтани воќеияти иљтимоии за-
монро таъкид менамояд. Масалан, дар осори назмию насрии аксари адибони 
замони имрўза унсурњои публитсистиро мушоњида кардан мумкин аст, ки инро 
њаргиз ба камњунарї ё завќу салиќаи пасти эљодкор нисбат додан нашояд, зе-
ро, аз як тараф, эљодкор низ аз равандњои љомеа дар канор буда наметавонад, 
аз тарафи дигар, масъулияти шањрвандиву мавќеи иљтимої ўро водор менамо-
яд, ки нисбат ба њодисањои замони худ бетараф набошад. Муаллиф њамчун 
намуна асарњои «Наќби Истиќлол»-и Бахтиёр Муртазоев, «Сангрезањои Санг-
тўда»-и Њанифаи Муњаммадохир, «Достони Роѓун» ва «Мардистон»-и Шералї 
Мўсоро ба њам муќоиса намуда, дар натиљаи омўзишу тањлил ва муќоисаи 
асарњои публитсистии нависандагону эљодкорон ба чунин натиља мерасад, ки 
шароити имрўза таќозо мекунад, ки бисёр адибон ба публитсистика рў оранд, 
зеро публитсистика рўњияи давру замонро ифода намуда дар инъикоси 
масъалањои муњимми њаёти љомеа афзалияти бештар дорад. Хусусияти мав-
симї касб намудани баъзе очеркњо ва дар арафаи солгарду љашнњои мавлуди 
шахсони алоњида ба табъ расидани онњо, ба љойи тасвири лањзањои љолиби 
њаёти воќеї аз усули наќл истифода бурдан аз камњавсалагии муаллифон до-
ниста мешавад, ки барои ворид гардидан ба љањони ботинии ќањрамон имкон 
фароњам намеорад. Рисолати тарбиявии публитсистика махсус таъкид карда 
шуда, дар ин самт аз эътибори ањли ќалам дур мондани публитсистикаи њаљвї 
ва ба таври зарурї истифода накардан аз имконоти таъсирбахши жанрњои 
публитсистикаи њаљвї бо таассуф ёдрас мегардад.  

Дар натиљаи омўзишу баррасї муаллиф ба чунин хулоса мерасад, ки 
публитсистикаи имрўза то њанўз тамоми воќеањои муњимми њаётро дар бар 
нагирифтааст ва дар инъикоси тамоми рўйдодњои њаёти љомеа низ аз имкони-
ятњои публитсистика ба таври пурра истифода намешавад. Эњёву гироми-
дошти фарњанг ва арзишњои миллї, мубориза ба муќобили бегонапарастиву 
ифротгарої, тарѓиби анъанаву суннатњои мардумї, зарурати муњољирати 
мењнатї ва нигоњ доштани асолату њуввияти миллї аз љумлаи мавзўъњои 
муњимме дониста мешаванд, ки бояд дар асарњои публитсистии мавриди 
инъикосу баррасї ќарор дода шаванд.  

Албатта, дар доираи як асар ё як маќола тамоми масъалањои вобаста 
публитситикаи муосирро матрањ кардан ѓайриимкон аст. Аз ин рў метавон 
гуфт, ки маќолаи «Баъзе масъалањои назарї ва амалии шинохти публитсисти-
каи муосир»-и профессор М. Муродов барои тањќиќу омўзиши минбаъдаи 
публитсистикаи муосир заминаи воќеї фароњам оварда, барои анљом додани 
тањќиќотњои густурда дар ин самт роњ мекушояд.   

Маќолаи дуюми бахши публитсистикашиносї «Назаре ба таърих, вазъи 
кунунї ва мундариљаи нашрияи “Шуњрати Ашт”» унвон дошта муаллифи он 
ходими пешбари илмии ПИТФИ М. Љумъаев мебошад. Дар маќола доир ба 
таърихи ташаккул, вазъи кунунї ва мазмуну мундариљаи нашрияи ноњиявии 
«Шуњрати Ашт» сухан меравад. Заминањои пайдоиши нашрия баррасї гар-
дида, маводи шумораи нахустини он мавриди тањлил ќарор дода шудааст. 
Таъкид карда мешавад, ки шумораи нахустини рўзнома, ки бо номи «Зарбдо-
ри Ашт» аз 22-юми майи соли 1933 ба табъ расидааст, на танњо аз љињати 
мазмуну мундариља, балки аз љињати ороиш низ ифодакунандаи рўњияи замон 
мебошад. Наќши нашрия дар тарбияи кадрњои журналистї ва зиёиёни эљод-
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кори ноњия муассир арзёбї карда мешавад. Муаллиф вазъи кунунии «Шуњрати 
Ашт»-ро њамсони дигар нашрияњои ноњиявї њисобида, таъкид менамояд, ки 
њарчанд дар идораи нашрия нерўи эљодї мављуд аст, барои дар як њафта як-
чанд маротиба ба роњ мондани чопи он имконияти моддї вуљуд надорад. Дар 
шароити пешрафти техникаву технологияи иттилоотї идораи нашрияи 
«Шуњрати Ашт» то њанўз ба шабакаи Интернет пайваст нест. Бо таќозои за-
мон имрўз дар нашрия ба чопи маводи дорои хусусияти сиёсї афзалият дода 
мешавад. Маводи расмї баъзан тўлониву дилгиркунанда инъикос мегардад, 
ки ин боиси коста гардидани нуфузи нашрия дар байни хонандагон мешавад. 
Мавќеи назаррас надоштани жанри хабар дар нашрия ба фосилаи тўлонии 
чопи шуморањои он марбут дониста мешавад. Маќолаи мазкур барои 
муњаќќиќону унвонљўйни соњаи журналистика пешбинї гардида, барои анљом 
додани тањќиќоти муфассали илмї дар бораи рўзномаи ноњиявии «Шуњрати 
Ашт» замина мегузорад. 

Бахши «Мероси фарњангї»-и «Осор» фарогири се маќолаи илмї мебо-
шад. «Ањамияти рисолаи «Рўзномаи сафари Искандаркўл»-и Абдурањмони Му-
стаљир дар омўзиши фарњанги моддї ва маънавии сокинони  водињои Зарафшон 
ва Фондарё». Чунин унвон дорад маќолаи доктори илмњои таърих, ходими 
пешбари илмии ПИТФИ Њамза Камол, ки дар бахши «Мероси фарњангї» љой 
дода шудааст. Дар маќола таъкид карда мешавад, ки «Рўзномаи сафари Ис-
кандаркўл» њарчанд њисоботи экспедитсияи њарбї ба болооби Зарафшон буда, 
барои хадамоти љосусии Россияи Подшоњї омода гардидааст, барои омўзиши 
вазъи иќтисодиву иљтимої, фарњангї ва моддию маънавии сокинони водињои 
Зарафшону Фондарё дар нимаи дуюми асри ХIХ, хусусиятњои иќтисодиву 
иќлимї ва табиии ин мавзеъњо ањаммияти калон дорад. Аз ин сарчашмаи 
таърихї дар бораи шумораи ањолии бисёр дењањо, усули таълим дар мактабњои 
дења, урфу одат, маросимњои тўю сур, мотаму љаноза, тарзи пўшидани либос, 
њамчунин дар бораи љойњои муќаддас, аз љумла мазору масљидњое, ки дар ин 
водињо мављуданд, маълумотњои љолиби таърихиву этнографї пайдо намудан 
мумкин аст. Ин њама баёнгари таваљљуњи муаллифи «Рўзномаи сафари Искан-
даркўл» ба анъанаву суннатњои тољикони ин минтаќаи кўњистон мебошад. Ба 
аќидаи муаллифи маќола њангоми тањќиќотњои илмї доир ба таъриху мар-
думшиносї ва омўзиши фарњанги моддиву маънавии сокинони водињои За-
рафшон ва Фондарё истифодаи факту далелњои ин сарчашмаи таърихї аз 
ањаммият холї нахоњад буд. Пажўњандагони фарњанги моддиву ѓайримоддї ва 
муњаќќиќони илмњои таъриху мардумшиносї дар тањќиќотњои худ аз ин 
маќола истифода бурда метавонанд. Он барои тамоми дўстдорони таъриху 
фарњанги миллї низ ањаммияти калон дорад. 

Натиљаи омўзиши вазъи бозињои суннатии бачагона дар шароити 
имрўза, хусусияту ањаммияти ин бозињо дар ташаккули ќобилияту истеъдоди 
бачагон ва баланд гардидани завќи эстетикии онњо дар маќолаи дуюми ин 
бахш мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Ин маќола «Бозињои бачагона њам-
чун унсурњои мероси фарњанги ѓайримоддї» ном дошта, аз тарафи номзади 
илмњои филология, муовини директори ПИТФИ оид ба корњои илмию методї 
Дилшод Рањимї навишта шудааст. Дар маќола таъкид карда мешавад, ки 
бозињои бачагона омили муњимми инкишофи аќлию зењнии кўдакон ба њисоб 
рафта, ба шарофати онњо хислатњои њушёриву зиракї, кунљкобї, чусту чоло-
кии бачагон бештар мегардад. Аз он изњори таассуф карда мешавад, ки дар 
шароити пешрафти технологияи иттилоотї, бисёр бачагон ба бозињои компю-
терї рў меоранд, ин боиси аз байн рафтани бозињои суннатии бачагона мегар-
дад. Дар замони густариши љањонишавї вазъи бозињои бачагона дар мин-
таќањои кишвар нигаронкунанда арзёбї гардида, эњёи бозињои бачагонаи аз-
байнрафта њамчун унсури ѓайримоддї ва дуруст ба роњ мондани онњо дар 
байни бачагон муњим дониста мешавад. Муаллифи маќола њамчунин бархе аз 
бозињои бачагонаро, ки дар минтаќањои мухталифи љумњурї мављуданд, 
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мавриди тањлилу баррасї ќарор дода, умумият ва фарќи бозињоеро, ки дар ин 
ё он мањал бо номњои мухталиф ёд мешаванд, нишон медињад. Ба андешаи му-
аллиф бозињои компютерї ё андроидї ба рушди зењни кўдак мусоидат намо-
янд њам, ба ташаккули физиологии майнаи сари кўдак ва ќувваи босираи ў за-
рари калон доранд. Аз тарафи дигар, кўдакон саргарми чунин бозињо гардида 
аз љамъият дур мешаванд. Таъкид карда мешавад, ки аксари бозињои анъана-
вии бачагона бо серњаракатї иљро карда мешаванд, ки барои обутоби љисмонї 
ва тандурустии бачагон мусоидат менамоянд. Чунин бозињо дар замири 
наврасон хислатњои тифоќию мададрасонї ба њамдигарро тарбия намуда, 
кўдаконро ба зиндагии оянда омода менамоянд. Барои эњёи бозињои аз-
байнрафтаи бачагона ва њифзу ба ояндагон ба мерос гузоштани онњо њамчун 
унсурњои фарњанги ѓайримоддї омода намудани маљмўаи бозињои бачагона ва 
барои истифода ба муассисањои томактабию тањсилоти миёнаи умумї пеш-
нињод намудани онњо мувофиќи маќсад дониста мешавад.  

Вазъи кунунии њунарњои мадумї дар якчанд шањру ноњияњои љумњурї 
дар тањќоќти «Вижагињои касбу њунарњои мардумї дар кишвар» баррасї шуда-
аст. Муаллифи маќола мудири бахши фарњанги ѓайримоддии Маркази мероси 
фарњангии тољикони ПИТФИ Зафар Холмуродов мебошад. Маќолаи мазкур 
низ шомили бахши «Мероси фарњангї» буда, дар он њунармандї љузъи људо-
нашавандаи фарњанги суннатии мардуми тољик арзёбї мегардад. Аз он изњори 
таассуф карда мешавад, ки бо ворид гардидани мањсулоти корхонавї дар бо-
зорњо ва инкишофи техникаву технологияи саноатї мавќеи њунарњои дастї як 
андоза танг мегардад. Бо вуљуди ин њастанд шахсоне, ки барои ривољ додани 
њунарњои мардумї кўшиш ба харљ медињанд. Дар бисёр мавзеъњо њунарњои 
дастии мардумї авлодї буда, аз падар ба писар ё аз модар ба духтар мерос 
мемонанд. Солњои охир бо дастгирии њукумати љумњурї дар бисёр шањру 
ноњияњо барои ривољи њунарњои дастї таваљљуњ зоњир карда мешавад. Ба ша-
рофати њамин имрўз дар Коллељи њунарњои мардумии шањри Истаравшан аз 
рўйи 12 ихтисос мутахассисон тайёр карда мешаванд. Њамчунин дар бисёр 
дењоти ин шањр занони хонашин ба љомадўзиву тоќидўзї ва рўймоли миён 
машѓул мебошанд. Касбу њунарњои оњангарї, кордсозї, кандакорї дар чўб, 
гачкорї, тунукасозї, њалвогарї, гулдўзї, кашидадўзї, зардўзї, атласу ад-
расбофї ва ѓайра дар ин шањр хеле равнаќ ёфтаанд. Иќдоми њукумати вилояти 
Суѓд дар мавриди ташкили коргоњњои атласу адрасбофї дар пешрафти 
њунарњои дастии мардумї шоистаи дастгирї арзёбї карда мешавад. Муаллиф 
њамчунин дар бораи њунарњои сохтани созњои миллї, сандуќсозї, сангиосиё-
бтарошї дар ноњияи Муъминободи вилояти Хатлон маълумот дода, таъкид 
медорад, ки дар бештари шањру навоњии минтаќаи Кўлоб дар ќиёс ба 
њунарњои мардона њунарњои дастии занона фаъол мебошанд. Дар маќола ин-
чунин дар бораи рушди њунарњои мардумї дар ноњияњои Шањритусу Љало-
лиддини Балхї, Панљ, ноњияњои водии Рашт ва вилояти мухтори Кўњистони 
Бадахшон маълумот дода шуда, бархе аз њунарњои мардумии сокинони ин 
мавзеъњо мавриди тањлилу арзёбї ќарор гирифта, монандї ва фарќи онњо бо 
њунарњои мардумии њамсон, ки дар дигар мавзеъњои љумњурї ба назар расида-
анд, баён карда мешавад. Зимни омўзиш муаллиф ба чунин натиља расидааст, 
ки њунармандон мехоњанд, аввал аз њалќаи фарзандон, хешовандон ва мањалли 
зисташон шогирд тайёр кунанд ва бо ин роњ њунари худро ба наслњои оянда ба 
мерос гузоранд. Аз эњёи баъзе њунарњои мардумї дар солњои охир изњори 
ќаноатмандї карда мешавад.  

Фарњанги Наврўз ва тараннуми он дар осори шоирони адабиёти класси-
кии тољику форс дар пажўњиши доктори илмњои филология, профессор, узви 
вобастаи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон Мирзо Муллоањмад, ки бо 
номи «Фарњанги Наврўз ва бозтоби он дар шеър» дар бахши «Фарњанг ва 
адаб»-и маљмўа љой дода шудааст, мавриди  баррасї ќарор гирифтааст. Муал-
лиф дар бораи моњияти Наврўз, пайдоиш ва шеваи таљлили он маълумот дода, 
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љанбаи умумибашарї доштани ин љашни фархундаро таъкид менамояд. 
Наврўз њамчун орзуву мароми инсон, пайвандгари дўстиву бародарї ва зудо-
яндаи кинаву озурдагињо тавсиф карда шуда, аз зумраи љашнњое дониста ме-
шавад, ки робитаи инсонро бо табиат бозтоб менамояд. Ба андешаи муаллиф 
таљассуми фарњанги наврўзї дар адабиёти тољику форс аз падари шеъри 
тољикї Абўабдуллоњи Рўдакї оѓоз гардидааст. Устод Рўдакї дар тасвири 
бањор ба наќќоши чирадасте монанд карда мешавад, ки зебоињои табиатро 
нињоят љаззобу дилнишин ба ќалам додааст. Хонанда аз њунари тасвиргароти 
Рўдакї ба ваљд омада, худро дар оѓўши табиати афсункори фасли бањор эњсос 
менамояд. Бозтоби фарњанги Наврўз дар ашъори њамасрони Рўдакї – Аммо-
раи Марвазї ва Робиаи Балхї низ муњимму воќеї арзёбї карда мешавад. 
Таъкид карда мешавад, ки дар «Шоњнома»-и безаволи Фирдавсї борњо љашни 
Наврўз ёд ва ба таърихи пайдоиш ва фарњанги таљлили он дар замони бостон 
таваљљуњи махсус зоњир карда шудааст. Дар ашъори шоирони ањди Ѓазнавиён 
– Унсурии Балхї, Фаррухии Систонї, Манучењрии Домѓонї, Асљадии 
Марвазї ба яке аз мавзўъњои асосї табдил ёфтани бозтоби фарњанги Наврўз 
ва бо вижагињои хос идома ёфтани чунин анъана дар ашъори шоирони асрњои 
минбаъда низ таъкид карда шудааст. Таљассуми фарњанги Наврўз дар њама 
давру замон аз мавзўъњои муњимми ашъори шоирон дониста шуда, тањќиќу 
баррасии он барои муайян намудани фазилатњои Наврўз муњим дониста ме-
шавад. 

 Масъалањои тањияву пахши иттилоъ ва маълумотњои электронї оид ба 
фаъолияти ташкилоту муассисањои фарњангии Тољикистон, арбобони давла-
тию сиёсї, ходимони намоёни љамъиятї ва илму фарњанг, шахсиятњои ши-
нохтаи соњањои мухталифи хољагии халќ дар Веб-сомонаи Викопедияи тољикї 
дар маќолаи дигари бахши «Фарњанг ва адаб» баррасї гардидаанд. Маќола 
«Инъикоси фарњанги тољикон дар Викопедияи тољикї» унвон дошта, ба ќалами 
номзади илмњои таърих, ходими пешбари илмии ПИТФИ Шуњрат Саъдиев 
тааллуќ дорад. Пажўњиш дар самти тањлили иттилооту маълумоти марбут ба 
фарњанги миллї дар Викопедияи тољикї (бо истифодаи шабакаи Интернет) 
кўшиши аввалин буда, дар он доир ба гурўњу бахшњои соњањои фарњанги 
Тољикистон дар донишномаи озоди электронї маълумоти хаттиву оморї 
пешнињод гардидааст. Албатта, маълумотњо ва маќолањои мухтасари энсикло-
педие, ки дар Викопедияи тољикї љой доранд бо мурури замон таѓйиру такмил 
дода мешаванд, вале тањќиќоти мазкур аз он љињат муњим аст, ки дар он бори 
аввал маълумоти дар донишномаи озоди электронї – Викопедияи тољикї љой-
дошта мавриди арзёбї ќарор гирифта, маълумотњои электронии соњањои мух-
талифи фарњанги миллї таснифу гурўњбандї карда шудаанд.   

Ин љилди «Осор»-и ПИТФИ низ давоми мантиќии љилдњои ќаблї буда, 
тањќиќотњои илмии дар он љойдошта ба масъалањои мухталифи соњаи 
фарњанг бахшида шудаанд. Тањлилу баррасии масъалањои тањќиќшаванда 
дар сатњи хуб анљом ёфта, њар як маќола асари комилро ташкил медињад ва 
дорои заминаи хуби илмї ба њисоб меравад. Дар навиштани маќолањои ил-
мии «Осор» методњои мухталифи тањќиќоти илмї истифода шуда, њар як 
пажўњиши ин асар баёнгари љањонбинии илмии муаллиф мебошад ва бо 
масъулияти баланд анљом дода шудааст. Метавон гуфт, ки ба табъ расидани 
чунин асари мукаммали илмї баёнгари фаъолияти пурсамари олимону 
пажўњишгарони ПИТФИ дар соли 2019 буда, барои дар оянда анљом додани 
тањќиќотњои густурдаи илмї дар соњањои мухталифи фарњанги миллї 
заминаи мусоид фароњам меорад. 
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ТАРТИБИ ТАЌРИЗДИЊЇ БА МАЌОЛАЊОИ ИЛМИЕ, КИ БА 
МАЉАЛЛАИ ИЛМИИ «ПАЁМНОМАИ ФАРЊАНГ» БАРОИ ЧОП 

ПЕШНИЊОД МЕГАРДАНД 
 

Маќолањои илмие, ки барои чоп ба маљалла пешнињод 
мегарданд, аз ташхиси пешакї гузаронида мешаванд (ташхис аз 
љониби аъзои њайати тањририя –мутахассисони соња анљом дода 
мешавад) ва сипас дар доираи тартиботи љорї барои чоп ќабул 
мегарданд. Талабот барои тартиб додани шакли нињоии матни маќола 
дар њар як шумораи маљалла чоп карда мешавад. 

Њангоми ќабули шакли дастнависи маќола, корбарони маљалла 
доир ба мундариља ва риояи талаботи асосї ба муаллиф хабар 
медињанд. Норасоињое, ки дар маќола љой доранд, то оѓози ташхис аз 
љониби муаллиф бояд бартараф карда шаванд. Сипас маќолаи илмї, 
дар доираи талаботи љорї, барои ташхис ба аъзоёни њайати тањририя 
ва ё мутахассисони соња (номзадњо ва докторони илм) равон карда 
мешавад. 

Дар таќриз бояд хусусиятњои муњимми маќола асоснок карда 
шаванд. Аз љумла, навоварии илмї, муњиммияти омўзиши масъала, 
арзиши таърихї ва фактологии маќола, дурустии иќтибосњои нишон-
додашуда, услуби матн, истифодаи адабиёти солњои охир ва камбудию 
норасоињои маќола. Дар охири таќриз ба маќола бањои умумї дода 
мешавад ва ба њайати тањририя дар мазмунњои зерин хулосаи муќар-
риз пешнињод мегардад: ба чоп тавсия карда шавад; баъди ислоњи 
камбудињо ба чоп тавсия карда шавад; барои таќриз иловатан ба му-
тахассиси дигари масъалаи дахлдор фиристода шавад; барои чоп тав-
сия карда намешавад. Њаљми таќриз бояд аз як сањифа кам набошад. 

Маќолањои илмии барои чоп ќабулгардида, аммо ба таѓйирот 
ниёздошта, бо нишон додани тавсияњои муќарриз ва муњаррир ба муа-
ллифон фиристода мешаванд. Муаллифон бояд камбудию норасоињои 
љойдоштаро ислоњ намуда, шакли нињоии матни чопї ва электронии 
маќоларо бо дастхати пештарааш ба маљалла пешнињод намоянд. 
Баъди ислоњи камбудињо маќолаи илмї такроран барои таќриз супо-
рида мешавад ва сипас аз љониби њайати тањририя барои чопи он 
иљозат дода мешавад. 

Маќолае, ки ба он таќризи мусбат дода шуда, чопи он аз тарафи 
њайати тањририя љонибдорї гардидааст, барои нашр ќабулгардида ба 
њисоб меравад. 

Раванди таќриздињї ба маќолањои дастнавис ошкоро сурат 
намегирад. Пањн намудани хабар дар бораи раванди таќриздињии 
маќолаи дастнавис боиси поймол гардидани њуќуќи муаллиф мегар-
дад. Муќарризон барои нусхабардорї намудани матни маќола ва ис-
тифодаи он барои эњтиёљоти худ њуќуќ надоранд. 

Муќарризон, инчунин аъзоёни њайати тањририя то нашри 
маќола иттилооти дар матни маќолаи дастнавис љойдоштаро ба ман-
фиати худ истифода карда наметавонанд. 

Таќризњо дар идораи маљалла ба муддати 5 то сол нигоњдорї 
мешаванд. 

Идораи нашрия њангоми дархости дахлдор нусхањои таќризњоро 
ба Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон ирсол менамояд. 
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ПОРЯДОК 
РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ» 
 

Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную 
экспертизу (проводятся членами редколлегии – специалистами по со-
ответствующей отрасли науки) и принимаются в установленном по-
рядке. Требования к оформлению оригинала статей приводятся в каж-
дом номере журнала. 

Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания 
по содержанию и оформлению статьи, которые необходимо устранить 
до передачи текста на рецензирование. 

Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами 
редколлегии журнала или экспертами соответствующей специальности 
(кандидатами и докторами наук). 

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств 
статьи, в том числе научную новизну проблемы, её актуальность, фак-
тологическую и историческую ценность, точность цитирования, стиль 
изложения, использование современных источников, а также мотиви-
рованное перечисление её недостатков. В заключении сдается общая 
оценка статьи и рекомендации для редколлегии – опубликовать ста-
тью, опубликовать её после доработки, направить на дополнительную 
рецензию специалисту по определенной тематике или отклонить. Объ-
ем рецензии - не менее одной страницы текста. 

Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, 
направляется авторам с замечаниями рецензента и редактора. Авторы 
должны внести все необходимые исправления в окончательный вари-
ант рукописи и вернуть в редакцию исправленный текст, а также его 
идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариан-
том рукописи. После доработки статья повторно рецензируется, и ред-
коллегия принимает решение о ее публикации. 

Статья считается принятой к публикации при наличии положи-
тельной рецензии и если её поддержали члены редколлегии. Порядок и 
очередность публикации статьи определяется в зависимости от даты 
поступления ее окончательного варианта. 

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. 
Разглашение конфиденциальных деталей рецензирования рукописи 
нарушает права автора. 

Рецензентам не разрешается снимать копии статей для своих 
нужд. Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права исполь-
зовать в собственных интересах информацию, содержащуюся в руко-
писи, до её опубликования. 

Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5 лет. 
Редакция журнала направляет копии рецензий в ВАК Республи-

ки Таджикистан при поступлении в редакцию издания соответствую-
щего запроса. 
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МАЪЛУМОТ БАРОИ МУАЛЛИФОН 
Талабот нисбат ба мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба маҷаллаи илмии 

«Паёмномаи фарњанг» пешнињод мегарданд 
 

Дар маљаллаи «Паёмномаи фарњанг», асосан, маќолањои фарогиран-
даи тањќиќотњои илмї оид ба соњањои фарњанг, санъат, китобдорї, ахбори 
омма ва табъу нашр, њунарњои мардумї ва ѓайра, ки дар худ навгонї доранд, 
чоп карда мешаванд. 

Ҳамаи мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба маҷалла пешниҳод мегар-
данд, бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошанд: а) мувофиќати сохти мақолаи 
илмӣ ба талаботи муқаррарнамудаи маҷалла; б) натиҷаи таҳқиқоти илмӣ бу-
дани мақола; в) мувофиқат намудани мавзӯи мақола ба яке аз самтҳои илмии 
маҷалла. 

Мақолаҳое, ки дар матни онҳо маводи муаллифони дигар бе ишораи 
иқтибос истифода шудаанд, ба баррасии марҳилаҳои навбатӣ пешниҳод 
намегарданд ва ба чоп роҳ дода намешаванд. 

Талабот нисбат ба таҳияи мақолаҳои илмӣ: 
Матни мақола бояд дар формати Microsoft Word, бо ҳуруфи Times 

New Roman барои матнҳои русию англисӣ ва бо ҳуруфи Times New Roman Tj 
барои матни тоҷикӣ таҳия гардида, дар матн ҳаҷми ҳарфҳо 14, ҳошияҳо 2,5 
см ва фосилаи байни сатрҳо бояд 1,5 мм бошанд. 

Ҳаҷми умумии мақола бо формати А4 бо назардошти рӯйхати адабиё-
ти истифодашуда ва аннотатсияҳо аз 10 то 12 саҳифаро бояд дар бар гирад. 

Сохтори мақола бояд бо тартиби зерин таҳия гардад: 
 – индекси ТДУ (индекси мазкурро аз дилхоҳ китобхонаи илмӣ даст-

рас намудан мумкин аст); 
– насаб ва дар шакли ихтисор ном ва номи падар (намуна: Зубайдї 

А.М.); 
– номи муассисае, ки дар он муаллифи мақола кору фаъолият менамо-

яд; 
– номи мақола; 
– матни асосии мақола; 
– рӯйхати адабиёти истифодашуда (на камтар аз 10 номгӯ ва на 

бештар аз 25 номгӯйи адабиёти илмӣ). Рӯйхати адабиёти истифодашуда бояд 
дар асоси талаботи ГОСТ 7.1-2003 ва ГОСТ 7.0.5-2008 таҳия гардад. 

– номи мақола, аннотатсия ва калидвожаҳо бояд бо се забон (тоҷикӣ, 
русӣ ва англисӣ) таҳия гарданд. Аннотатсия дар ҳаҷми на камтар аз 25 сатр 
ва калидвожаҳо аз 8 то 10 адад бояд таҳия карда шавад; 

– дар охири маќола бо се забон (тољикї, русӣ ва англисӣ) маълумот 
дар бораи муаллиф ва ё муаллифон бо тартиби зерин нишон дода шавад: 
насаб, ном ва номи падар (пурра), дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ (агар 
бошанд), номи муассисае, ки дар он муаллиф кору фаъолият менамояд, вази-
фаи ишѓолнамуда, телефон, e-mail, нишонии ҷойи кори муаллиф. 

Ҳангоми иқтибосоварӣ адабиёти истифодашуда ва саҳифаи мушахха-
си он бояд дар қавси чаҳоркунҷа [ ] нишон дода шавад. Намуна: [4, с.25]. Яъне, 
манбаи иќтибос адабиёти №4 ва саҳифаи 25 мебошад. 

Нақшаҳо, схемаҳо, диаграммаҳо ва расмҳо бояд рақамгузорӣ карда 
шаванд. Инчунин онҳо бояд номи шарҳдиҳанда дошта бошанд. 
 Суроѓаи мо: Душанбе, хиёбони Н. Ќаробоев, 17 (ошёнаи 2), ПИТФИ, 
шуъбаи ахбори омма. Тел.: (+992 37) 233–84–58; email: murodi@mail.ru 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
Требования к научным статьям, поступающим  

в научный журнал«Вестник культуры» 
 

В научном журнале «Вестник культуры» печатаются статьи содержащие 
результаты научных исследований по гуманитарним наукам: культуре, искусству, 
билиотековедению, СМИ и печатные издания, народные ремесла и другие, 
имеющие новизну.  

Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны соответ-
ствовать следующим требованиям: а) статья должна быть написана с соблюдени-
ем установленных требований журнала; б) статья должна быть результатом науч-
ных исследований; в) статья должна соответствовать одному изнаправлений (раз-
делов) журнала. 

Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заим-
ствований из открытых источников (плагиат), проверка выполняется с помощью 
системы Antiplagiat. Статьи, содержащие элементы плагиата, автоматически сни-
маются с рассмотрения, а авторы лишаются возможности опубликовать свою ра-
боту в журнале. 

Требования к оформлению научных статей: 
Статья должна быть подготовлена в формате Microsoft Word, шрифтом 

Times New Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный. 
Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть 

впределах от 10 до 12 стр. формата А4. 
Статья должна иметь следующую структуру: 
– индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке); 
– название статьи; 
– фамилия и инициалы автора (например, Шарипов Д.М.); 
– название организации, в которой работает автор статьи; 
– основной текст статьи; 
– список использованной литературы (не менее 10 и не более 25 наимено-

ваний научной литературы). Список литературы оформляется согласно требова-
ниям ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.0.5-2008; 

– название статьи, аннотация и ключевые слова оформляются на трех 
языках (на таджикском, русском и английском языках). Аннотация оформляется в 
объеме не менее 25 строк, ключевые слова от 8 до 10 слов или словосочетаний; 

– информация об авторе на русском и английском языках. Здесь указыва-
ются ФИО автора полностью, ученая степень, ученое звание (если имеются), 
название организации, в которой работает автор (авторы), должность автора (ав-
торов) в данной организации, телефон, e-mail, а также почтовый адрес место ра-
боты автора. 

При цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадрат-
ных скобках [ ]. Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25. 

Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и пронуме-
ровать. Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название 
 Наш адрес: Душанбе, проспект Н. Каробаева, 17 (2 этаж), НИИКИ, отдел 
средств массовой и нформации. Тел.: (+992 37) 233–84–58; email: murodi@mail.ru 
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