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ЌИСМИ 1

КИШВАРШИНОСЇ
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МУЌАДДИ МА
Яке аз в оситањ ои муњим и ташаккули хаёлот и
бадеї дар нав расону љав онон ташк или фаъолияти
кишварш иносї бо истифодаи маводи мањал дар
синф ва машѓулиятњ ои фориѓа зда рсии забон ва
адабиёти тољик мебоша д, чунки дар шароити
кунунии
Љумњурии
Тољики ст он
да р
рўњияи
ватандўстї ва бузургдошти арзи шњ ои миллї
тарби я намудани насли наврас як е аз вазифањои
асосии омўзгорон , волидон ва ањли љомеа
мебоша д. Бинобар ин ягона илме , ки диёраш онро
дар
на зари
х онанда гон
љи лвага р
месоза д,
кишварш иноси ст. Он яке аз воситањ ои муњими
тарби яи
маърифатї
ва маънавии
наврасону
љавон он буда , дар ќалби онњо муњаббат и амиќеро
нисбат ба з одго њ ва киш вари ху д љой медињад.
Шиносої бо суннатњои аљдодї, анъа нањ ои миллї ,
љангиву а дабї в а мењ натии одамон, омўз иши ра сму
одатњ ои
мардумї ,
кор н амоию
диловарии
ниёгонам он хонан дагонро водор мес оз ад, ин на
танњо худ дар рўњияи хизмат ба манфиати халќу
Ватан, муњофизати сарватњои миллї , анъа нањои
авлодї, мењнатдўстию тањаммул пази рї тарбия
ёбанд, балки ба оян даго н низ чунин сифатњои
њамидаро та лќин соз анд.
Соњибна зар он анвои гуногуни кишв а рш иносиро
нишон додаа нд, ки як е аз намудњ ои маъмулаш
кишварш иносии
а даби ст .
Бартарии
кишвар шиносии ада бї дар он аст, ки на танњо дон иш ,
маънавиёт ва маърифати хонандагонро ѓанї
месозад, инчун ин дар тин ати онњ о эљодкориро
ривољ
дода,
ну ќташон ро
с айќал
медињад.
шоги рдонро ба дони стани асрор и нињо нии атроф
ва фаъолияти илмию тањќиќотї рањнаму н месозад.
Мањз масъалаи дуру ст ба роњ мон дани фаъолияти
адабии ки шварши носї дар ша роити Љумњурии
Тољикист он хеле манфиатбах ш аст.
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БОБИ 1
АСОСЊОИ ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ
КИШВАРШИНОСЇ ДАР МАКТАБ
1.1.КИШВАРШИНОСЇ ВА МОЊИЯТИ ОН
Мењри зодгоњ аз кўдакї дар ќалби њар як фарди
бошуур ошён дорад. Зодгоњ, ки як љузъи Ватан аст, бо
њама каму кост барои инсон бењтарин макон ва
мукаррамтарин мавзеъ аст. Ин аст, ки халќ танњо
хушбахтии худро дар Ватанаш дидааст:
Андар назарум Ватан шакар метова,
Хоки Ватанум ќанду асал метова.
Наълат ба касе, ки ёди ѓарибї бикуна,
Оби ѓарибї лахти љигар метова.
Махсусан барои инсон мавзее азиз аст, ки он љо
чашм ба олами њастї кушодааст. «Шоњзодае ваќти
сайёњат камбаѓалдухтареро дида, њамон замон ошиќ
мешавад. Ўро рабуда, ба диёри худ мебарад. Барояш
зиндагии шоњона муњайё месозад, вале духтар пайваста
ва бо таассуф суханони зеринро такрор мекардааст:
«Њайфи хонаи падарум,
Гулњош мерехт дар сарум».
Шоњзода ќавл медињад, ки вайро ба хонаи падараш
мебарад ва зодгоњи «бињиштосои» зављаашро мебинад.
Духтар пеш-пеш ва аз ќафояш шоњзода ба зодгоњи ў
меоянд. Ба хонае, ки волидонаш мезистанд, медароянд.
Духтар ба танўри миёнаљои хона оташ дармегиронад.
Ваќте ки забонаи оташ баланд мешавад, гули оташ ба
боло љањидаву ба сару рўйи духтараки кунљакнишин
мерезад. Ў њаловат бурдаву табассуми ширине мекунад.
Шоњзода бо тааљљуб ба ў менигарад. Духтарак дар
љавоб ба вай мегўяд:
Ин хона агарчи зишт аст,
Дар он чу хў кардаам, бињишт аст»
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(Аз маводи љамъовардаи аъзоёни мањфили адабии
кишваршиносии хонандагони мактаби миёнаи № 33-и
ноњияи Вахш, соли 1986).
Мењри зодгоњ, табиати он, њатто дар ян санги он дар
ќалби инсони ватандўст ошён дорад. Таъриху адабиёти
кишвар, мењнату маишати њамдиёрон аз кўдакї дар
дили хонандагон љой мегиранд, онњоро ба дўст
доштани зодгоњ водор месозанд. Њисси муњаббат
нисбат ба зодгоњ тадриљан ба њиссиёти баланди
ватандўстї табдил меёбад.
Мардуми кунљков аз ќадимулайём ба донистани
табиати гирду атроф, ба фањмидани асрори дирўзу
имрўзааш раѓбати беандоза доштанд. Мантиќан
муайян аст, ки њар фард пас аз донистани мањалли
зисти худ барои шиносої бо њаёти берун аз зодгоњаш
кўшиш ба харљ медињад. Ин гувоњи он аст, ки
кишваршиносї аз даврони атиќа ибтидо мегирад. Дар
байни њамаи одамони дунё шахсоне кам набуданд, ки
мањалли зисти худро медонистанд, аз табиати зебо,аз
гузаштаву имрўзааш огоњии комил доштанд.
Таассуроти дидаву шунидаашонро ба наслњои баъдина
тавассути наќл ё дар шакли хаттї ба мерос
мегузоштанд, то ин ки мардумро дар рўњияи дўст
доштани Ватани худ, кишвари худ тарбия намоянд,
чунки зебост он њаёте, ки бо халќат якљоя
мегузаронї.Фаќат Ватан ва халќ ба њаёти кас маъно ва
маќсади њаќиќї медињад. Бидуни ин одам хушбахт
шуда наметавонад.Бењуда хирадмандон «Хока бо
хокистар об куну дар Ватан хўр» нагуфтаанд. Њамагон
оид ба тарбияи ватандўстї бо њарорат сухан мегўянд,
вале ба касе пўшида нест, ки ин тарбия аз омўзиши
васеи мењани худ ибтидо мегирад.
Ягона илме, ки тамоми пањлуњои гузаштаву имрўзаи
диёрашонро дар назари мактаббачагон љилвагар
месозад, ин кишваршиносист. «Кишваршиносї дар
мактаб,-ќайд шудааст дар «Луѓати тафсирии истилоти
6
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

педагогика»,- ањамияти таълимї ва тарбиявї дошта,
хонандагонро дар рафти дарс ва машѓулиятњои
беруназсинфї ба шароити табиї, инкишофи саноат,
хољагии ќишлоќ, иќтисодиёт, таъриху маданияти
мањалли зисти худ (љумњурї, вилоят, шањр, ноњия, дења,
љамоат ва микорайони мактаби худ шинос менамояд»(
Луѓати тафсирии истилоњоти педагогика,1980,98).
Бењуда кишваршиносиро педагоги машњури рус
К.Д.Ушинский мењаншиносї наномидааст (Ушинский
К.Д.,1945,4). Файласуфи номдори тољик Акбар Турсон,
донишманди тољик ба љойи кишваршиносї истилоњи
диёршиносиро корбаст намудааст (Турсон Акбар,
Љумњурият, 24.10.2009).
Дар њаќиќат, кишваршиносї яке аз воситањои
муњими тарбияи идеявию сиёсї ва маънавии наврасону
љавонон мебошад. Вай дар ќалби љавонон муњаббати
амиќро нисбати зодгоњу кишвари худ љой медињад.
Махсусан тавассути он дар иљроиши вазифањои
тарбияи мењандўстї, маънавї ва мењнатии љавонон
сањм гирифтан мувофиќ аст. Ошної бо суннатњои
аљдодї, анъанањои инќилобї, љангї, адабї ва мењнатии
одамон, омўзиши расму одатњои мардумї, корнамоию
диловарии ниёгонамон мактаббачагонро
водор
месозад, ки на танњо худ дар рўњияи хизмат ба
манфиати халќу Ватан, муњофизати сарватњои миллї,
анъанањои авлодї, мењнатдўстию мењнатќаринї тарбия
ёбанд, балки ба ояндагон низ чунин сифатњои њамидаи
инсониро талќин намоянд.Хирадмандон омўхтани
асрори кишвари худро на танњо барои шавќовар
буданаш зарур шумурдаанд,балки барои он тавсия
кардаанд, ки донистани кишвар барои шакли онро
дигаргун сохтан низ ёрї мерасонад.
Яке аз намудњои пањншудатарини кишваршиносї ин
мењаншиносии адабист. Бартарии мењаншиносии адабї
дар он аст, ки на танњо дониш, маънавиёт ва
маърифати хонандагонро бой мегардонад, балки
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хаёлоти онњоро рангин месозад, дар онњо эљодкориро
тараќќї медињад, шогирдонро ба фаъолияти илмїтањќиќотї рањнамун месозад.
Юнев И.С. дар асараш «Беседы о краеведении»
кишваршиносиро њамчун омўзиши њаматарафаю
умумии њудуди аниќи на он ќадар калони мамлакат
муайян сохт(Юнев, 1969,5). Строев К.Ф. илова бар ин
ќайд мекунад, ки «Кишваршиносї ин омўзиши
њамаљонибаи ќуввањои мањаллии њудуди муайяни
кишвар дар асоси илмї бо таќозои амалияи
љамъиятист» (Строев К.Ф., 1967,5).
Агар ба таърихи тањаввули кишваршиносии тољик
назар андозем, огоњ хоњем шуд, ки дар рушду нумўи он
устод С. Айнї хизмати арзанда кардааст. Маълум аст,
ки муњимтарин вазифаи имрўзаи њамватанони мо ин
њимояи музаффариятњои Истиќлолияти давлатии
Љумњурии Тољикистон аст, ки ба он танњо тавассути
мењанпарастї ва вањдат метавон ноил гашт. Айнан
чунин ваъият дар солњои аввали Инќилоби Бухоро
њукмрон буд ва он С.Айниро водор намуд, ки ањли
ќаламро ба кишваршиносї даъват намояд, то ки онњо
мардумро ба таърихи гузашта, вазъияти њозира ва
ањволи ояндаи кишвари худ, анъанањои миллї ва урфу
одати мањалњои гуногуни худ аз наздик
шинос
намоянд. Махсусан дар соли 1925 дар Тошканд таъсис
ёфтани љамъияти илмии «Тољикшиносї» ва тањти
унвони «Тољикистон» дарљ шудани як асари мукаммал
диќќати зиёиёни тољикро ба масъалаи кишваршиносї
бештар љалб кард. Устод С.Айнї, Бањриддин Азизї,
Њ.Карим, К.Бахлулзода бо маќсади аз њар љињат
шинохтани кишвари худ, таъриху фарњанги онро
меомўхтанд ва дар ин бахш як ќатор маќолањо низ ба
табъ расонидаанд. Маќолањои Садриддин Айнї
«Кишваршиносї» (маљаллаи «Дониш-биниш» (баъдњо
«Роњбари дониш»), 1927, №1), «Тољикони кўњистон»
(«Овози тољик»,21 сентябр ва 5 октябри соли 1924),
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«Ќутби чордањум» (маљаллаи «Маориф ва ўќитувчи»,
1924, № 5-6, с 31-32), «Осори ќадима» (њамон маљалла,
1924, №7-8, с. 28-29), «Оби равон ё рўди Љилвон»
(њамон маљалла, 1927, № 1-2, с. 47-50) дар ин бобат
маълумот медињанд. Порчањои адабии Бањридин Азизї
«Чил њуљра» («Роњбари дониш» 1929, № 10-11, с.37),
А.Дењотї «Аждањои чўпонато» («Куллиёт» , љилди 3,
Душанбе, 1965, с. 16), Њаким Карим «Адабиёти халќро
љамъ кунем» («Овози тољик», 21 апрели соли 1930),
Ќ.Бањлулзода «Осори атиќаи Хуљанд» («Маориф ва
ўќтувчи», 1924, № 12,с.36-37) ва ѓайра низ дар роњи
омўхтани кишвар, фарњанг ва эљодиёти шифоњии халќ
ќадамњои аввалин буданд.
Воќеан, мафњуми кишвар ин љо шартї мебошад.
Масалан, барои мактаб кишвар ин ноњияест, ки
маълумоти онро чун маводи мањаллї истифода
менамояд. Дар дигар маврид, ваќте ки хонандагон ба
саёњату роњпаймої мераванд, кишвар
њудуди
васеътарро фаро мегирад.
1.2.ДАРАЉАИ ОМЎЗИШИ
КИШВАРШИНОСИИ МАКТАБЇ
Тавре ки ќаблан зикр кардем, кишваршиносї оид ба
мањалли зист аз замонњои ќадим арзи вуљуд дорад. Дар
ќадимтарин китоби мардуми ориёнтабор «Авесто» низ
оид ба масъалањои кишваршиносии адабї, љуѓрофї,
таърихї маълумот дарёфтан мумкин аст. Дар «Таърихи
Бухоро»-и Муњаммад Наршахї, «Њудуду-л-олам»,
«Сафарнома»-и Носири Хусрав, «Бадоеъу-л-ваќоеъ»-и
Зайниддин Мањмуди Восифї, «Савонењу-л-масолик фїфаросиху-л-мамолик»-и Ќорї Рањматуллоњи Возењ,
«Наводиру-л-ваќоеъ»-и Ањмади дониш, «Туњафи ањли
Бухоро»-и Мирзо Сирољи Њаким ва дигарон оид ба
табиат, маданияту таърих, урфу одати одамони
гуногун, мавзеъњои мухталиф сухан меравад, ки онро
метавон тасвири кишвар дар осори адибон номид. Дар
9
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

адабиёти гузаштаву имрўзаи тољик кам асаре мављуд
аст, ки дар он унсурњои кишваршиносї дучор наояд,
вале кишваршиносї њамчун илм танњо дар даврони
Њокимияти Шўравї арзи вуљуд намуд.Воќеан, аввалин
фикр дар бораи истифодаи асноди мањал дар мактаб ба
ќалами педагоги чех Ян Амос Коменский тааллуќ
дорад (Абузяров Р.А.,1959, 23).
Агар ба таърихи кишваршиносии рус назар андозем,
инкишофи
кишваршиносии
Русия
бо
номи
М.В.Ломоносов сахт марбут аст (Антсиферов,
1949,39).Ў бо маќсади сохтани аввалин атласи
љуѓрофии Русия ба губернияњо пурсишномаи махсус
иборат аз сї суол оид ба боигарињои табиї, таърих ва
њаёти њозираи ањолї мефиристад. Барои посухи ин
саволнома номбурда бештар мардуми мањаллї ва њатто
наврасонро љалб менамояд.Соли 1777 Сенати Русия бо
маќсади ислоњоти губернияњо ќарор мебарорад. Ин
гуна барўйхатгирї њар рўз дар баъзе губернияњо дар
солњои 80-уми асри ХYIII ба роњ монда шуда буд, ки он
маълумот оид ба табиат, таърихи гузаштаву имрўзаи
губернияро дар бар мегирифт.Воќеан, дар инкишофи
кишваршиносии тољик низ олимону сайёњони рус
М.С.Андреев, С.И.Климчитский, Н.А.Кисляков ва
дигарон сањм гузоштаанд. Аз он ваќт кишваршиносии
Русия ба ду самт тараќќї кард: илмї (омўзиши
њаматарафаи ќуввањои мањаллии њудудњои гуногуни
мамлакат) ва мактабї (омўзиши мањалли воќияти
мактаб ва истифодаи маводи љамъшуда дар рафти
таълим) , ки кишваршиносии тољик низ дар њамин асос
амал менамуд (Антсиферов Н.П.,1949, 39).
Дар
инкишофи
кишваршиносии
мактабї
Низомномаи соли 1804-и Русия, ки омўзгорони
табиатшиносиро бањри омўзиши табиати мањалли
воќеияти мактаб водор намуд, асари амиќ гузошт.Соли
1862 Вазорати маорифи халќи Русия кулли
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китобхонањои губернияро фармоиш дод, ки номгўи
адабиёти кишваршиносиро мураттаб созанд.
Дар ривољи кишваршиносї педагоги машњури рус
К.Д.Ушинский низ сањми босазо гузоштааст.Мањз
номбурда фаъолияти адабии кишваршиносиро дар
мактаб асоснок намуд. Вай чунин мењисобид, ки
омўзиши љуѓорофия, табиатшиносї, таърих бояд дар
асоси мењаншиносї ба роњ монда шавад. Масалан, ў ба
хонандагон тавсия медод, ки мактабиён љуѓорофиёпажўњиро аз тањќиќи атрофи мактаб, кўча, дења, шањр
оѓоз намуда, пасон тамоми кишвар ва кулли љањонро
дар шакли яклухт омўзанд (Антсиферов Н.П.,1949, 39).
Баъди Инќилоби Октябр кишваршиносї дар кору
фаъолияти мактаб ва њаёти љамъиятї ба таври васеъ
пањн шудан гирифт. Аз солњои 20-ум сар карда,
пажўњишгоњи илмї ва осорхонањои кишваршиносї
арзи вуљуд намуданд, мањфилњои кишваршиносї пайдо
шуданд. Њатто соли 1923 маљаллањои «Краеведение»
(«Кишваршиносї») ва соли 1925 «Известия ЦБК»
(«Ахбороти бюрои марказии кишваршиносї») таъсис
ёфтанд.
Омўзиши диёр беш аз пеш диќќати омўзгорону
шогирдони онњоро љалб кардан гирифт. Махсусан
ќарори КМ ВКП (б) аз 25 августи соли 1932 «Оиди
барномањои мактабї ва реља дар мактабњои ибтидоию
миёна» њатмї будани дохилкунии љузъиёти кишваршиносиро дар барномањои таълимии љомеашиносї,
адабиёт, забон, љуѓрофия ва таърих тавсия намуд
(Илина М. А.,1984, 159).
Тавре ки аз маълумотњои ќаблан овардашуда
маълум гардид, оид ба кишваршиносии умумї асарњои
илмию тањќиќотї, дастурњои методї ва китобњои
дарсии зиёде таълиф шудаанд.
Кишваршиносии адабї, ки ќисми таркибии
кишваршиносии умумист, аз солњои 20-уми садаи 20
сар карда, диќќати ањли илмро љалб намудааст.
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Маълумоти аввалинро оид ба кишваршиносии адабї,
бахусус саёњати адабї, ки як љузъи он аст,
Н.П.Антсиферов додааст (Беляева И.К.,1961,435).
Номбурда баъдтар барои истифодаи њаррўзаи
маълумоти кишваршиносї тањти унвони «Адибони
кишвари мо» вараќчањо (картотека) ташкил карданро
тавсия менамояд ва шакли онро низ пешнињод мекунад
(Беккер Э.Г.,1961,13
Насаб,
ном ва
номи
падари
адиб

Санаи
њаёт

Нишонии
адиб (кўча,
хона)

Љойи
зисти
адиб
(дења,
шањр)

Санаи
ташрифи
адиб ба
њамин
мавзеъ

Баъдтар шакли муфассалтари чунин вараќчаро
муаллими мактаби миёнаи Каршинскии вилояти
Ќазоќистони Ѓарбї Э.Г.Беккер пешнињод мекунад
(Беккер Э.Г.,1961,14). Бояд гуфт, ки дар инкишофи
баъзе масоили кишваршиносї њиссаи Э.Г.Беккер хеле
калон аст. Махсусан ў оид ба истифодаи маводи мањал
дар дарсњои забон ва адабиёт, хониши берун аз синф,
иншоњои хонандагон дар мавзўъњои адабию кишваршиносї таљрибањои судбахш пешнињод менамояд
(Беккер Э.Г., 1961, 41).
Яке аз бењтарин асарњо оид ба кишваршиносии
адабї рисолаи М.Д.Янко «Кишваршиносии адабї дар
мактаб» (Янко М.Д.,1965,142) мебошад. Муаллиф дар
чор боб оид ба ташкили машѓулиятњои кишваршиносии адабї дар мактаб, унсурњои кишваршиносї
дар дарсњои адабиёт, корњои берун аз синф оид ба
кишваршиносии адабї, корњои хаттї тибќи маводи
кишваршиносии адабї сухан рондааст. Номбурда дар
ин китоб маќолаву дастур ва асарњои то ин ваќт оид ба
кишваршиносї дарљшударо
омўхта, муќоисаву
љамъбаст намудааст.
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Асари
И.Я.Лепешев
«Мањфили
адаб ии
кишваршиносї» (И. Я. Лепешев, 1969,144), ки
муаллиф омўзгори забон ва адабиёти руси мак таби миёнаи Бертовс кии ноњияи Шуши нскии
вилоят и Гродненс к аст, хусусияти тарбиявї
дорад. Дар ин асар наќл карда мешавад, ки чї
тавр
аъзоёни
мањфили
кишваршиносї
маълумоти нодирро оид ба таърихи дењаи худ
дарёфтанд, солномаи бадеии кишвари худро
дар шакли њикояњои њуљљатї ва очеркњо
љамъоварї намуда,маљмўа сохтанд, чї гуна
хонандагон дар асоси маводи кишваршиносї
эљодиёти адабиро омўхтанд, чї гуна мањфил ба
навиштагирии эљодиёти дања накии халќ ва
омўзиши гў йишњои мањал машѓул гардид. Дар
охир оид ба истифодаи маводи кишваршиносї
бо маќсадњои таълимию тарбиявї наму нањо
меорад,баъзе
иншоњои
хонандагонро
дар
мавзўъњои кишваршиносї тањлил ва љамъбаст
менамояд.
Дар солњои 1968-1984 якчанд олимони собиќ
Иттињоди Шўравї рољеъ ба масъалањо и
мухталифи кишваршиносї њанго ми таълими
забон ва адабиёти рус рисолањои номзадї
дифоъ намудаа нд .Солњои 1979-1982 дар наш рияњои собиќ иттињод оид ба кишвар -шиносии
адабї асару маќолањои зиёде арзи вуљуд
намуданд, ки дар онњо пањлуњои мухталифи
кишваршиносї
маврид и
барра сї
ќаpop
гирифт аанд .
Яке
аз
асарњои
пур ќимати
адаб ии
кишваршиносї таљ рибаи методии муаллимаи
мактаби миёнаи № 23 шањ ри Кострома,
роњбари
мањфили
кишваршиносии
адабї
Т.С.Шапорова (“Золотая Кострома»,1990, 86;
102) мебошад. Тавре ки дар муќаддимаи китоб
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омадааст, гоњо адабиёт аз њаќиќат и атроф дур
таълим дода мешавад: дар куљ о, кадом ваќт
нависандае зистааст, бењтарин асарњо эљод
кардааст ва мо њоло онњоро меомў зем. Аммо
њаст роњи ало ќаманд кардани адабиё т , наздик
сохтани он ба хонанда, ба вай нишон додани
он, ки чї гуна адабиёт рушд меёбад, аз ка дом
заминаи таърихї, маишї, иљ тимої об мехўрад
ва ин восита кишваршинос ии адабист. Ин
дастур дар худ намунаи таљрибаи методи и
Т.С.Шапороваро
муљассам
кардааст,
ки
мањсули ковишњою љустуљўњои эљодї ва
таљрибањои тўлонии омўзгор аст. Аз мутолиаи
«Золотая Кострома» бармеояд, ки аз кори
Т.С.Шапорова барин омўзгор хонанда ба
љањони рангини маъ навиёт ворид ме шавад, ба
адабиёту фарњанги мавзее балад мегардад, ки
он љо мезияд. Нутќи зиндаи инсо ниро дар
њаќќи шахсоне мешунавад, ки онњо дар роњи
фатњи ќуллањои дастнораси илму адаб и инсонї
сањми арзанда доранд ва хушбахтона, эшон дар
дигар љой не, балки мањз дар диёрашон
зистаанд. Ин шакли мунос ибат ба таълими
забон ва адабиёт хонандагонро водор месозад,
ки ба роњи њаёти а диби њамдиёрашо н мароќи
бештар зоњир намоянд,х удро давомдињандаву
пайвандгари занљири аслњову наслњо тасаввур
созанд. Мањфили адаб ию кишваршиносии
Т.С.Шапорова аз рў йи барномаи дусола амал
мекунад. Ин барнома аз таљрибаи метод ии
худи
муаллиф
мураттаб
гардидааст,
ки
мавзўъњои «Адибон ва соњ ибназарони кишвари
мо», «Кишвари (шањри, н оњияи) мо дар
адабиёти бадеї» -ро дар бар мегирад. Машѓу лиятњо аз рўйи маводи солњо љамънамудаи
мањфил
гузаронида
мешаванд.
Барномаи
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машѓулиятњо и
мањфил
хонандагонро
ба
таъриху фарњанги кишвар, њосилсозии мањорат
ва малакањо и туристию кишваршиносї, љалб
сохтани аъзоёни мањфил ба љустуљў и маводи
адабии кишваршинос ї ва тањлили он њо шинос
месозад. Муаллиф фаъо лияти амалии мањфилро
ба чор самт равона сохтааст:
Якум: маводи кишваршинос ї дар равобити
зич бо мавзўоти барномаи таълимии мактабї
омўзонида
мешавад.
Да р
дарс
омўзгор
мухтасаран аз алоќаи мавз ўи омўхт ашаванда
ба кишвар ёдовар мешавад , вале ба таври васеъ
оид ба ин нукта дар машѓулиятњои мањфили
кишваршиносї сухан ме ронад.
Дуюм: далелњоро оид ба шарњи њоли адиб
асоснок мекунад. Тарзи тасвири мавзўъњои
мања ллиро дар осори адиб дида мебарояд,
масъалаи омўз иши амиќи маводи кишвар шиносиро пеш мегузорад, нуктањои шавќовари
марбут ба њаёт ва фаъолияти ад ибонро љуста,
роњњои
омўзиши
онњоро
меандешад,
љустуљўњои
иловагиро
барои
дар ёфти
маълумоти тоза ташкил мекун ад.
Сеюм: танзим, коркард ва ороиши маводи
љамъшудаи адаб ии кишваршинос ї.
Чорум:
ба
њама
расо нидани
маводи
љамъшуда,ташкили
намоиш
ё
осорхонаи
мактабї (“Золотая Кострома» ,1990, 9).
Маълум аст, ки дар байни омўз горони забо н
ва адабиёти тољики љумњурї фаъолони корњои
кишваршиносї кам нестанд, аммо дар дарсњои
забон ва адабиёти тољик ва корњои фориѓ аз
дарс кишваршиносї ба шакли васеъ мактабњои
моро фаро нагирифтааст. Аксари мутахас сисони забо н ва адабиёти тољик ба таври
дилхоњ ба низоми корњои кишваршиносї
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шинос нестанд. Аз њама таассуфовараш он аст,
ки њам дар љумњурї ва њам дар мањалњо
адабиётњо оид ба равобити адибони намоён бо
ин ё он мањал ќариб дарљ намешаванд. Аммо
вазъи кунунии маориф таќозои онро дорад, ки
кори минбаъдаи кишваршинос ии мактабї
бењтар кунонида шавад , чунки хонандагон бе
донистани кишвар и худ ва рў згори фарзандони
фарзонаашон, ки дар ин сарзамин зистаанд ё
мезиянд, муњаббати њ аќиќї ба Ватан ва забони
худ, ба Ватане, ки аз самими ќалб дўсташ
медоранд, дошта наметавона нд.
Оид ба усули кор и кишваршиносї омўзгорон
аз китобњои дар сии ба усули таълими забо н ва
адабиёти рус бахшидашуда танњо маълумот и
умумї дарёфт карда метавонанд ( Методика
преподавани я русско й литературы, 1986,360;
Методика об ъясните льного и лите ратурного
чтения в национальной
школе
1978, 288;
Методика преподавания русской лит ератур ы в
нацио наль ной школе,1990 , 416).Доир ба ин
масъала дар барномањои таълимї низ тавсияњо
кам ба назар мерасанд.
Муаллифони китоби «Методика и хониши
эзоњї ва адабї дар ма ктаб» оид ба кори
мањфили
адабии
кишваршиносї
таваќќуф
карда, њаљми фаъолият и мањфили мазкурро ба
таври зайл муайян намудаанд:
1. Кори мустаќилонаи хонандагон оид ба
љамъоварии маводи фарогира ндаи тарафњои
мухталифи њаёти љумњурї, ки имконият и
истифодаашон дар суњбатњо, корњои хаттии
адабиёту забони русист.
2. Барўйхат гирї ва вохўрї бо адибони
ѓайритољики муќими љумњурї.
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3. Ташкили саё њати адабї ба љойњои марбут
ба њаёт ва фаъолият и адибон. Омўзиши
асарњои адибо н бахшида ба киш вари мо
(Методика объясните льного и лите ратурного
чтения в национально й школе,1978,251).
Сипас, муаллифон аз фаъолияти яке аз
муаллимањои вилоят и Суѓд мисолњо меоранд.
Муаллима дар дарсаш диќќати хонандагонро
ба романи Рањим Љалил «Пўлод ва Гулрў», ки
воќеањояш дар шањри Хуљанд м егузаранд, љалб
менамояд. Ин acap барои муалл има василаи
наќл оид ба муборизаи зидди босмачиён дар
солњои аввали таъсиси Љ умњур ии Тољикистон
мегардад. Аксари бачањо номи диловаро ни
љанги шањрвандї, љойњои таърихие ро, ки ба
торумори босмачиён марбут аст, худашон
мегўянд.
Дар
ох ири суњбат
хо њиши аз
осорхонаи кишваршинос ї дидан ва д идорби нї
бо нависанда Рањим Љалил ба миён меояд.
Хонандагон оид ба таърихи мубориза алайњи
босмачиён мавод љамъ оварда, ба клуби
шарафи и нќилобї мераванд. Рањим Љалил
ваќти
вохўрї
бо
хонандагон
оид
ба
прототипњои ќањрамонони асараш «Пўлод ва
Гулрў» њико ят ме намояд. Хонандагон пас аз он
шахсонеро
љустуљў
менамоянд,
ки
Љўра
Зокиров, Е.А.Иванитский барин бо лшевикони
пинњо нкореро, ки фаъолияти онњо асоси
њуљљатии сужети роман гардидааст , медонанд
(Абдувалиева М. М.,1990, 151).
Абдувалиева М.М. (Абдувалие ва М. М. , 1990,
200)
як фасли дастури методиашро, ки ба
равобити байни фанњо дах л ме намояд, ба
корњои адабиюикишваршиносї ихтисос дода аст ва таъкид месозад, ки муаллимо ни њ амаи
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фанњо дар як клуб и муайян мутт ањид бошанд
ва њар фан воб аста ба вазифаи худ амал
намояд. Ў он нуктаро муњим мешуморад, ки
њини тањќиќи маводи адабии кишваршиносї
дар кори хонандагон нишонањои эљодкорї ва
љустуљўї низ љой дошта бошад.Муаллиф оид ба
таълими алоќамандонаи адабиёт и рус бо
мањалли ист иќомат суханрон ї карда, мисолњои
амиќ меорад. Дар синфи њаштум и мактабњои
тољикї мавз ўи Мўсо Љ алил таъ лим дода
мешавад. Дар мактаб и №24, шањри Хуљанд
чанд рўз пеш аз омўзиши мавз ўи мазкур
хонандагонро њушдор намудаанд, ки аз ашъори
айёмиљангии шоирони тољик огоњ шаванд, аз
навиштањои рўзно маву маљаллањо оид ба
мавзўи мазкур бархурдор гарданд.Хо нандагон
маводро аз рўзгори адибони љ анговар Њ.
Юсуфї, Л.Бузургзода, Б.Рањимзода, Њ .Ањрорї
ва дигарон дарёфт намуданд, ки ба забони
модариашон ба табъ расида буд, онро бо
кўмаки омўз горон ба забони русї тарљума
карданд.
Коркарди
маводи
љамънамудаи
хонандагон
таъмин
гардид,
картотека и
маводњо ба ду забо н- русї ва тољикї мураттаб
ёфт. Албоми мусаввар тайёр гардид, нашри
махсуси рўзнома и деворї, маљ аллаи дастхатњо
бароварда шуд (Њамон а сар, 181).
Абдувалиева М. М. бо далелњои муътамад
таълими алоќамандонаи адабиёт и рус у тољикро
дар мисоли асарњои дар мавзўи неру гоњи барќи
Норак бахшидаи адибо ни русу тољик асоснок
намудааст (Њамон асар,182-184).
Бояд гуфт,ки рољеъ ба кишваршиносии адабї
дар аксари китобњои дарсии ба методикаи
таълими забон ва адабиёт и тољик бахш идашуда
ба љуз аз саёњати адабї, ки оид б а он дар
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ќисми корњои берун аз синф сухан рондаанд,
маълумоти дигареро ёфтан му шкил аст. Танњо
охирин китоби дарсии методикаи таълими
адабиёти тољик (Миров Т. ва дигарон,1991,
950) аз асарњои ќаблан дарљшуда то андозае
оид ба зикри масоили кишваршинос ї бартарї
дорад. Муаллифон дар фасли 5 -ум, ки «Дарс и
адабиёт ва намудњои он» унвон шудааст, рољеъ
ба дарссаёњат сухан рондаанд, ба мавќ еи
истифодаи саёњат дар раванди таълим рўшанї
андохтаанд, аз таљрибаи баъзе о мўзгоро ни
љумњурї оид ба истифодаи саёњ ат мисолњо
овардаанд (Њамон асар ,200).Дар фасли 8,ки
«Машѓулиятњои берун аз синфу берун аз
мактаб оид ба адабиёт» -ро фаро мегирад,
муаллифон мањфили ада бии мактабро шарњ
дода, намудњои зерини мањфилњоро номбар
кардаанд:
1. Мањфили хониши ифоданок.
2. Мањфили драмав ї.
3. Мањфили адабї-эљодї.
4. Мањфили адабї-фолклорї.
5. Мањфили адабиёт-эстетика (Њамон асар,238)
Онњо дар хусуси мањфили адабии кишваршиносї њатто ишорае њ ам накардаанд, вале
њангоми оид ба мањфили адабиёт сухан рондан
вазифањои мањфили адабии кишвар ш иносиро
ба ин мањфил нисбат дода , аз љумла чунин зикр
кардаанд: «Дар мактабњо чунин мањфилњои
адабиёт ташкил карда мешава нд, ки аъзои он
асосан ба омўхтани њаёт ва эљодиёти як шоир,
нависанда ва ё давраи таърихи адабиёт машѓул
мешаванд. Ин гуна мањфилњо бештар дар он
ноњияву шањрњо ташкил мешаванд, ки њаёт у
эљодиёти нависан-даи омўхташаванда дар
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њамин љойњо гузашта бошад ва ё ќайди љашни
адиб пешбинї карда шудаас т(Њамон асар,241).
Дар машѓулият њои мањфил онњо ба мавзеъњои
таърихї, хотиравї саёњатњо ташкил мекунанд,
бо
осорхонањои
адабї
мукотиба
карда,
супоришњои ходимо ни онро иљро мекунанд.
Аъзои мањфил дар ташкил кардани љ амъомаду
шабнишинињо и адабї, вохўрињо, ба ровардани
рўзномаю албом ва намо иши расмњо, таљњизонидани
намоишњои
мактабї,
кошонаи
адабиёт, ташкил кардани осорхонаи адабии
мактабї ташаббус нишон медињанд. Ба аъзои
мањфили
адабиёт
љамъо -варии
эљодиёти
шифоњии мардуми кишвар ва диёри худ нињоят
зарур аст (Њамон асар, 242). Вале дар охир
мањфили адаб ию кишваршино -сиро шартан
эътироф ме кунанд: «Агар дар мактаб мањфили
адабии кишваршинос ї ташкил кард а шавад, ќайд гардидааст дар асар, -аъзои он дар муайян
кардани ќуввањои адабии шањр, ноњия, љамъ
намудани мањсули адабии онњо,
ташкил
кардани шаб нишинињои адабї, тайёр намудани
њар гуна албому виставкањо , баровардани
газета ва ѓайра роли калон бозида метавонанд
(њамон асар, 224).
Роњу усулњо и таълими кишваршино сї дар
такомул ва тањаввулот и доимист. Рисолаи
мазкур оид ба кишваршиносї с ухани охирин
нест. Машѓулиятњои кишваршиносї, мазмун ва
мундариљаи онњо ба шароити мањал, истеъдод,
мањорат ва таљрибаи омўзгор вобастагии зич
доранд.
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1.3.ИНЪИКОСИ МАСОИЛИ
КИШВАРШИНОСЇ
ДАР БАРНОМАЊОИ ТАЪЛИ МЇ
Тавре ки ишорат рафт, д арсњои забо н ва
адабиёт аз рўзњои аввали фаъолияти даврони
шўравї кишваршинос иро низ дар бар мегирифт. Кўшишњои аввалини тањияи барномањои
забон ва адабиёт аз солњои 1918 -1919 оѓоз
мегардад.
Аз
љумла,
тибќи
«Барномаи
намунавї оид ба таърихи адабиёти рус», ки аз
тарафи
Комиссариат и
маорифи
шањри
Петроград тартиб дода шуда буд, хо нандагон
баробари огоњї аз адабиёти рус бо адибо ни
зодаи ин ё он кишвар низ о шно мегар диданд.
Соли 1921 бо роњбарии методист ва о мўзгори
шўравї
Н.Т.Сакулин
«Барнома
баро и
мактабњои ягонаи дараљаи якум ва дуюм» дарљ
мешавад. Муваффаќият и барномаи мазкур дар
он аст, ки мактуби эзоњї до шта, дар он
гузаронидан и саёњат тавс ия шудааст . Дар и н
барнома рўйхати тахминии адабиёт барои
хониши муст аќилона номбар шудааст, ки ба он
кишваршиносии а дабї низ мутааллиќ аст.
Барномаи дастиљамъї, ки маќсадаш кўдаконро
бо њаёт ва муњит и мањалли гирду атроф наздик
кардан буд, аз соли 1923 то соли 1925
муњокима гардида, аз соли 1925 ба дастури
амал табдил ёфт. Муво фиќи о н фанњои
таълимї ба табииёт (фанњо оид ба табиат),
мењнат (фанњои таълими мењнат ва варзиш) ва
љамъият (фанњои таъриху адабиёт ) таќсим
гардида, омўхта мешуданд. Мавзўъњо ба таври
умумї дар њамаи фанњо маврид и омўзиш ќа pop
мегирифтанд. Масалан, агар мавзўъ алоќаи
шањру дењот бошад , дар атрофи он њар як фан,
аз љумла адабиёт низ муњо кима ме ронд . Бо
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вуљуди он ки ин барнома мус таќилияти
адабиётро мањдуд мекард, вале хонандагонро
ба омўхтани китоби даќ иќи зиндагї, ба дарки
асрори мањали худ, ба омўхтани љањони
шоиронаи табиат рањнамун месохт, ки он ро
баъдњо чун «р еализми соддалавњонаи адабиёт»
ва «нуќтаи назар и ѓайримарксист ї » маънидод
карданд (Педагогикаи мактаб,1988,372 ).
Барномаи лоињавї, ки солњои 1929 то соли
1930 мураттаб гардида, солњои 1930 -1931
муњокима ва соли 1931 дарљ шуд, у нсурњои
кишваршиносиро боз њам бе штар дар худ
мунъакис сохт. Мувофиќи ин барно ма талаба
њанўз дар мактаб њангоми тањ сил дар иљрои
вазифањои амалї сањм мегирифт. Масалан,
бачањо аввалан ба фабрика рафта, бо тарзи
кори он шинос мешуданд, сипас, лоињаи кўмак
ба коргаронро месохтанд. Баъди ин боз ба
истењсолот рафта, дар татбиќи ло иња сањм
мегузоштанд. Дар робита ба ин, соли 1923
Н.K.Крупская таъ кид намуда буд, ки «Мактаб
бояд на танњо наззора кардан, мутолиа
намуданро аз китобњои чопї омўзонад, балки аз
китоби зиндагї омўх танро низ ё д дињад»
(
Крупская Н. К.1957,373). Њамчунин номбурда
ташкили саёњат ба истењсолотро та ъкид
намуда,
дар
алоќама ндї
бо
масъалаи
омўхташаванда гузаронидани саёњ ат ро тавсия
менамояд (Крупская Н.К. ,195,47-53).
Гарчанде барномаи лоињавї баъзе но расоињо
дошт,
маводи
хониш
аз
нусхабардории
очеркњои дар маљаллањо дарљшуда фароњам
омада буд, адабиёти классикї рўякї акс ёфта
буд, назарияи адабиёт аз назарњо дур мемонд,
вале ин барнома дар рушду такомули кишвар шиносї, хусусан кишваршиносии адабї ќадами
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љиддї гузошт.
Фаъолияти
адабии
кишваршиносї
дар
дарсњои забо н ва адабиёт пас аз чопи ќарорњои
КМ BKП (б) аз 5 марти соли 1931 «Дар бораи
мактабњои ибтидої ва миёна», аз 25 августи
соли 1932 «О ид ба барномањои мактабї ва реља
дар мактабњои ибтидоию миё на» вус ъати тоза
гирифт. Тибќи ин ќарор то 1 январи соли 1933
барои њар як фан бар номаи алоњидаи доимї
тартиб
дода
шуд.
Барномаи
адабиёти
тартибдодаи Комиссариат и маорифи Русия
асоси барномањои тамоми љумњурињои дигар
гардид ва мактабњо бо ин барнома то соли 1940
кор
карданд.
Барномаи
мазкур
низ
аз
камбудињо холї набуд: маводи аз њад зи ёд
дошт, оид ба мањорати нависанда амиќ сухан
намерафт, бисёр ии мавод ба талабаго н дастрас
набуданд,ба омўзиши фолклор кам д иќќат дода
шуда буд. Бо вуљуди ин дар сањифањо и барнома
кишваршиносии адабї талќин мешуд.
Аввалин барномаи адабиёти тољик, ки соли
1941 аз тарафи Х.Мирзозода, Ш.Њу сейнзода ва
А. Мирзоев тартиб дода шуда ; буд, то андозае
баъзе хусусиятњои кишваршинос ии адабї дар
барномаи адабиёти рус и соли 1933 инъикосшударо дар худ таљассум менамуд. Соли 1943
барномаи адабиёт барои с инфњои 8 -10 аз
тарафи олимон Ш. Њусейнзода (синфи 8), А.
Мирзоев, Б.Сиру с, Р. Њодизода (синфи 9), Х.
Мирзозода, Н.Маъсумї, С.Табаров ва дигарон
(барои синфи 11) тартиб дода шуд, ки оид ба
кишваршиноси и адабї ба барномањои пешина
такя менамуданд. Мин баъд ин барно мањо солњои 1944, 1945, 1946, 1952 айнан чоп шуданд.
Бояд гуфт, ки дар барномањои забо н ва
адабиёти тољики дар солњои 1970 -1990 чопшуда
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масъалањои кишваршиносї хел е хира тасвир
шудаанд. Дар бар номаи забо н ва адабиёти
тољики соли 1978 ба масоили кишваршиносї
ишора шуда, таъкид мегардад, ки «Дар давоми
соли тањс ил вобаста ба омўз иши мавзўъњои
барнома аз рўйи имконият як-ду саёњати адабї
ташкил кардан мумкин аст» (Программаи
забон ва адабиёти тољик барои синфњои 4-10
барои соли тањсили 1978 -1979,1978, 21).Дар
барномањои забо н ва адабиёти тољики нашри
солњои 1980, 1981, 1983, 1986 нук тањои марбут
ба
кишваршиносии
адабиро
нисбат
ба
барномањои пешина мухтас артар кардаанд .
Танњо дар барномањои забо н ва адабиёти
солњои 1987 ва 1990, 1991 аз нав ба тањкими
унсурњои
кишваршиносї
дар
дар с
ва
машѓулиятњо и фориѓ аз он баргашт а нд. Дар
барномаи забо ни тољикии нашри но мбурда низ
барои ба фаъолият и адаб ии кишваршиносї
љалб намудани шогирдон кўшиш намудаанд.
Масалан, дар барномањои номбурд а оид ба
инкишофи нутќи мураттаб масъалањо и зеринро
ба наќша гирифт аанд:
Синфи V. Суњбат ва муњокима (пас аз
тамошои
осорхона,
мавзеъњои
таърихї,
табиати мањал, шањру шањрак) до ир ба таърих,
маданият ва њаёти халќи худ.
Синфи
VI.
Иншои
тасвир ї:
«Табиат и
кишвари ма н».
Синфи
VII.
Иншои
тасвирї:«Тирамоњи
заррин», «Манз араи зимистон».
Синфи VIII. Иншои тасвир ї: «Тирамо њ».
Синфи
IX.
Иншои
тасвирї:
«Наврўзи
навбањорон», «Бањори кишвари ма н», «Бањорон
дар кўњистон» (Программаи мактабњ ои миёна
Адабиёти то љик барои синфњои 5-11,1991,624
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27).Номгўи мавзўъњо и иншо барои имтињонњои
хатми синфњои VIII ва X (XI)» низ баъз е
мавзўъњои марбут ба кишваршиносиро дар бар
гирифт ааст:
1.Аз гузашта бояд ёд кард.
2.Фасле, ки ман дўст медорам.
3.Бањори Ватани мо.
4.Ќањрамонњо намемиранд.
5.Фарзандони шуњратманди кишв ари мо ва
ѓайра (Њамон љ41).
«Муаллими адабиёт дар баробари дар с
њамчун шакли асосии таълим,-ќайд шудааст
дар барномаи адабиёти со ли 1990, -вазифадор
аст, ки ба хонандагон корњои берун аз синф,
монанди
мањфил,
њафтаи
адаб иётсаёњат,
озмуну саволу љ авоб, шабнишинї, вохўрї ва
ѓайрањо ташкил карда гузаронад»(Барномаи
адабиёти тољ ик,1990, 47).
Дар мактуби эзоњии барномаи машѓулиятњои
факултативї аз забо н ва адабиёти тољик чунин
зикр шудааст: «Ќ исман истифода намудани
чунин тарзи корњои беру назсинфї: композит сияи адабї ва адабї -мусиќї, саволу љ авобњо,
бозињои адабї, инчунин муњокима и саёњат,
спектакл, филм ва филм њои те левиз ионї
мумкин
аст»
(Программаи
машѓ улиятњо и
факултативї аз забон ва адабиёти тољик барои
синфњои 7-10,1986,4).Хушбахтона, барномаи
адабиёти тољик баро и синфњои 5-11 ба омўзгор
салоњият додааст, ки аз њисоби корњои амалї
барои таълими адибони мањал соатњо и алоњида
људо намояд (Программаи адабиё ти тољ ик
барои синфњои 5-11,1994, 15).
Чї тавре ки дида шуд, ќариб аксари
маълумот, тавсияву
супоришоте,
ки
дар
барномањои таъ лимї ва факултативии забо н ва
25
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адабиёти тољик оид ба к ишваршиносии адабї
оварда шудаанд, ноќис ва умумиянд. Ногуфта
намонад, ки ба истиснои барнома и муассисањои беруназмактабї ва мактабњои маълумот и
умумии собиќ Вазорати маор ифи Иттињоди
Шўравї (Программа для внешко ль ных учреждений общ еобраза-вательных школ,1976 , 114130) оид ба кишваршиносии адабии фориѓ аз
дарс то њол ягон барнома ба забон и тољикї аз
чоп набаромадааст. Барномаи з икр шуда, ки
мураттиби боби кишваршиносии адабї А.П.
Радишев мебошад, мактуби эзоњии муфасс але
дорад. Муаллиф кишваршиносии адабиро ба ду
мањфил- мањфили фолклорї (синфњои VI -VII) ва
мањфили адабию таърихї (синфњо и VI II XI)
таќсим кардааст, ки идома и машѓулияти њар
кадоми инњо ду сол тў л ме кашад ( Њамон
барнома,116).Танњо
дар
миќёс и
вилояти
Хатлон собиќ омўзгори мактаб и миёнаи
раќами 33, ноњияи Вахш Муро дов Њ.Ѓ.
«Мањфили адабї-кишваршиносї (барнома ва
наќшаи мавзўї баро и синфњои 6-7 ва 8-9)
(Ќўрѓонтеппа, 1996, 26 с.) -ро аз чоп бароварда
буд.Хулоса, имрўз бояд дар барномањои
таълимї ва фориѓаздарсии забон ва адабиёт
маводи
кишваршиносии
адабї
мавќе и
аввалиндараљаро ишѓол намояд, чунки он чизе,
ки инсоният дар соњаи таъриху тамаддун эљод
намудааст, бояд дастра си кулли одамон бошад .
1.4. ВАЗИФАЊОИ ФАЪОЛИ ЯТИ
АДАБИИ КИШВАРШИНОСЇ ДАР
МАК ТАБ
Мо вазифањои фаъо лияти адабии кишвар шиносиро дар мактаб , махс усан дар дар сњои
забон ва адабиёти тољик муайян намуд ем.Дар
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робита ба ин мушкилоти инкишофи нутќи
хонандагон дар дар сњои забон ва адабиёти то љик ва кушодани љ анбаи маърифатию тарбия вии дарсњо, ки дар асос и маводи кишвар шиносї корбаст гарди даанд, яке аз масъалањо и
муњими раванд и тањ силот њисоб меёба нд.
Ногуфта намонад , ки дар тар бияи малакањои
нутќи хонандаго н на танњо омўз горони забо н
ва адабиёт, балки њамаи њайати ус тодон ва
муассис ањои берун аз таъ лимгоњ , њамчуни н
бозї, муколама дар кўча, шунида ни радио,
тамошои синамо, ќироати рўзномаву маљаллањо
ва ѓайрањо маќоми муайяне доран д.Њатто дар
солњои аввали Њ окимияти Шўравї дарсши носон диќќат и бештарро бо саёњ атњои маљмўї,
роњпаймоињо медоданд ва натиљаи он дар
суњбатњо,наќли дидаву шунида, мураттабсозии
њисобот,шаклњои
гу ногу ни
иншои
эљодї
таљассум меё фт ва њамааш ба инкиш офи нут ќу
хаёлоти хо нандагон мусо идат менамуд.
Тањлили њолат и фаъолият и кишвар шино сї
дар солњои охир ва таљрибаи омў згорони
пешќадам моро водор намуд, ки намудњои
зерини корњои кишваршиносиро, ки барои
афзоиши захираи луѓат,инкишофи нутќ ва
хаёлоти эљодии шогирдон имконият медињанд ,
муайян намоем.
1.Машгулият бо топонимњо ,тањќиќи таърихи
пайдоиши мањалл и истиќомат, хона, ноњия,
дарёву кўл, љойњои муќаддас. Дар ваќти чунин
машѓулиятњо хо нандагон мањали истиќомат ашонро меомўзанд,оид ба гузаштаи дури
кишварашон
мавод
љамъ
менамоянд ,
аз
иќтисодиёт, фарња нг, адабиёт ва забони он
воќиф мегарданд,аз асрори номњо и кишвар
огоњ мешаванд, таърихи калимањои навро
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фањмида мегиранд.
2.Љамъоварии эљодиёти дањанакии м ањ алњои
гуногун, муќоис аи зарбулмас алу маќол,чисто н,
латифа ва дигар намудњои эљодиёти халќ бо
забони адабї ва дар ин замина т ашкил наму дани шабнишинињо, ши носої бо ёдгорињои
таърихии
кишвар ,
сабти
тафсилоти
ин
ёдгорињо ва истифодаи онњо дар машѓулиятњо и
таълимї.
3.Саёњат ба табиат , вохўрињо, суњбатњо бо
хирадмандон, ташкили шабнишинињо тањти
унвони «Бањори хуррами кишвари ман»,
«Ќањрамонон наме миранд» ва дигар чора бинињо, ки ба инкишофи нутќу ѓанї гардидани
хаёли хонандагон мусоидат мекунанд.
4.Супоришњои хусусияти адабии кишваршиносї дошта дар дарсњои забон ва адабиёти
тољик.
Њангоми
иљрои
он
хонандагон
мустаќилон а кўшиш менамоянд, ки бо роњи
суњбат бо кўњансолон, шахсони б арўманди
мањал, рўзномаю маљаллањои мањаллї, асарњо,
рўзномаи роњпаймо ињо ва иншоњои талабагї,
ки дар осорхонањои кишваршиносии мактабї
мањфуз анд , маълумот љамъоварї намоянд.
Њамаи ин намудњои кишваршиносї ба
дарсњои забон ва адабиёти тољик маводи бое
медињанд. Аъзо и мањфил, иштирокчиёни роњпай-оињо дар хусуси дидаву шунидањояшон дар
ваќти корњои кишваршиносї наќлњ о хоњанд
кард, тамоми синф ба су њбати онњо оид ба
роњпаймоию саёњат њо њамроњ мешаванд. Сипа с,
хонандагон оид ба ин масъала хелњои гуногуни
корњои хаттї менавис анд: ба саволњо љавоб
мегардонанд, луѓат месозанд, муколама тартиб
медињанд, наќли хатт ї ва ё иншо ме нависанд.
Њамаи ин корњо бо ма взўъњои муайя ни
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граммат ика алоќамандона ва бо маќсади
инкишофи нутќи хонандагон таълим дода
мешаванд.
Мушоњидањои фаъо лият и омўзгорони забон
ва адабиёти тољик нишон дод, ки бо вуљуд и
дар мактабњо ташкил кардани фаъо лият и
адабии кишваршиносї ва дар ин бах ш дар
таълимгоњњои тољ икї андўхтани т аљриба и бой
то њол фањмиши кишваршинос ї оид ба забон
ва адабиёти тољик аниќ муайян нагардидааст.
Самтњо ва зинањои ин намуди фаъолият и
хонандагон хира мебошанд, коркарди низо ми
ягонаи ташкили фаъо лияти кишваршиносї оид
ба забон ва адабиёти тољик вуљуд надорад,
маќоми
кишваршиносии
макт абї
дар
инкишофи нут ќ ва ташаккули хаёло ти бадеии
хонандагони мактабњои тољикз абон пурра
кушода нашудааст, њол он ки ташкили дурусти
фаъолияти адаб ию кишваршинос ї дар дарсњои
забон ва адабиё ти тољик боиси омўзиши амиќи
ин фанњо мегардад, хона ндагонро дар рўњияи
вањдати миллї, вата ндўстї ва мењанпараст ї
тарбия менамояд, дар онњо малакањои омўзиши
озодонаи забони адабии тољик ва гўйишњои он,
адабиёти классикї, муосир ва фолклори
тољикро инкишоф медињад.
Барои муайян намудани њолати њаќиќии
фаъолияти
кишваршинос ї
дар
макт абњои
тољикї мо раѓбати китобхонии хо нандагон,
дараљаи иштироки хо нандагон дар корњои
адабию
кишваршинос ї
ва
љанбаи
ин
чорабинињо ва мушкилоти омўзгоро ни забон
ва адабиёти тољик дар ташкил ва р оњандозии
мусоиди фаъолият и адаб ии кишваршиносї дар
мактабро мавриди о мў зиш ќаро р додем.
Пурсиш тавассути с аволнома моро б а хулосае
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овард,ки раѓбати китобхонии хона ндагон
миёна аст, вале онњо асарњои ба кишвар
бахшидашударо
бенизом
интихоб,
ё
аз
мављудият и чунин асарњо умуман огоњ нестанд;
фаъолияти адабию кишваршинос ї дар аксари
мактабњои
Тољикистон
пароканд а
б уда,
чорабинињои адабию кишв аршиносї ањёнан
сурат мегиранд, вале њангоми интихоб и маљмўи
чорабинињои адабии кишваршинос ї на њамеша
шавќу раѓбати хонандагон ба эътибор гирифта
мешаванд;то кунун дар дар сњои забон ва
адабиёти тољик ташкили ашколи гуногуни
корњои хаттї дар мавзўъњои мањал, ки боиси
инкишофи нутќ, тавсеаи хаё лоти эчодї ва
тафаккури образноки хонандагон мегарданд,
хусусияти умумї касб накардаанд; суњбатњои
инфиродї бо хонандагон ва омўзгоро ни забону
адабиёти тољик собит намуд, ки амалан корњои
адабию кишваршинос ии фориѓ аз дар с на њама
ваќт
дар
алоќамандї
бо
машѓулиятњо и
таълимї гузаронида мешаванд. Аз њама му њимаш дар мактабњо фаъолияти кишваршиносї
дар як марказ муттањид нагардидааст, то ки
низоми кори омўзгоро ни забон ва адабиёти
тољику рус ва забонњои хориљї, таъриху
љуѓрофия, биологияву варз ишро дар ин бахш
роњандозї намояд.
Вазифањои фаъо лияти адаб ии кишвар шиносї
дар мактаб водор менамоянд, ки тавсияву
супоришоти барномањои таълимии забон ва
адабиёти тољик вобаста ба кишваршиноси и
адабї мукаммал гардонида шаванд, барнома
оид ба фаъолияти адаб ии кишваршиносии
фориѓаздарсии
хонандагони
муассиса њои
тањсилот и миёнаи умумї ва ња магонї тањия ва
нашр карда шавад.
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БОБИ 2
КОРБАСТИ МАВОДИ АДАБИИ
КИШВАРШИНОСЇ ДАР ДАРСЊОИ ЗАБОН
ВА АДАБИ ЁТ-ВОСИТАИ ТАШАКК УЛИ
ХАЁЛОТ ВА НУТЌИ ХОНАНДАГОН
2.1.Х А Ё Л ОТ И Б А ДЕ ИИ Х О Н АН Д А Г ОН В А
УС УЛ Њ О И Т А ШАК К УЛИ О Н

Суханеро, ки дар маќ ол орї,
Аввал он бењ, ки дар хаёл орї.
(Камолиддин Биної)
Тахайюл раванд ё љараёни равони е мебошад,
ки дар асоси аз нав кардани т аассуроти
гузашта ба вуљуд овардани образ њои навро дар
бар мегирад .Хаёлот воситаи муњими инкишофи
љањонбинї ва тафаккури бадеии хона ндагон
мебошад. Барои њамин тарбияи хаёлоти
кўдаконро аз боѓча оѓоз намудан бењтар мебуд.
Агар образњои хаёлии гиле ми кабуд ё аспи
чўбину оинаи љањоннамо барин афсонањоро
авлод ба авлод ба бачањо наќл намек арданд,
зуњури кашфиёт и муосири техник ї ба гумон
буд. Аз ин лињоз, тах айюлро, аз љињати моњи ят
ва робитаи ба воќеият доштан аш, ба ду намуд
људо кардаанд: тах айюли ба воќе ият наздик ва
тахайюли аз воќеият тамоман дур. Вазифаи
мураббиёну омўзгорон д ар ќалби кўдакон
парваридани тах айюли воќеист, чунки љањони
рангини хаёлот мањз ба инсон хос аст ва ў бо
ин хусусияташ аз љањони њайвонї бояд тафовут
кунад. «Анкабут машѓули амалиётест , ки
фаъолияти бофандаро ба хотир меорад, - ќайд
намуда буд Карл Маркс. - Занбўр дар сохтани
хоначањои муминаш баъзе меъморонро ќоил
мекунад. Аммо бадт арин меъмор њам аз
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бењтарин занбўр аз азал бо њамин фарќ мекунад,
ки пеш аз сохтани хоначаи мумин ў онро пешакї
дар майнаи худ месозад. Дар охири љ араёни
мењнат натиљае њосил ме шавад, ки дар аввали
ин љараён аллакай дар тасаввури инсо н, яъне б а
таври идеалї вуљуд дошт» (Психология ,
1977,178).
Манбаи хаё л дар дунёи воќеї мебошад.
Кўдак муњитеро, ки ўро ињота кардааст,
мушоњида менамояд, дар хусуси он фикр
мекунад, њама чизро донистан мехоњад : чаро
мурѓ парвоз мекунаду одам не, чаро њайвонњо
гап намезананд, барои чї њайвон либос
наме пўшад ва ба њамин мо нанд садњо меъёри
(ченаки) д урустии образњои хаёлї ме бошад .Ба
чунин саволњо ба т ариќи сода љавоб бояд
гардонид, чунки
тадриљан
љавоби
чунин
муаммоњоро фањмида ме гиранд.
Воќеан, дар баъзе сарчашма њо истилоњи
хаёл, тахайюл, мухайялот, фантаз ия, сайр и
хаёлро баъзан о лимо н як чиз донис таанд .Дар
«Луѓати русї-тољикии истилоњоти адабиёт шиносї» калимаи «фантазия» -ро тахайюлот,
орзу, тасаввуроти эљодї, и ловањои хаёлї
тарљума кардаанд. Дар «Фарњанги истилоњоти
адабиётшиносї» низ муаллифонаш фантазия ва
тањайю лро муродифи якдигар донистаанд
(Њамон асар,116). Р.Мусулмониё н тафаккурро
низ муродифи тах айюл донист ааст (Мусулмониё н Р.Назарияи адабиёт, 1992,69). Садрї
Саъдиев њаќќонї ќайд ме кунад, ки «Дар
эстетика ва адабиётшиносии Аврупо «тахайюл»
бештар бо номи фантаз ия шуњрат дорад.
Мафњуми
«воображение»
(аз
образ)
аз
фантаз ия як зина поин меистад ва ба
«тасаввур»-и
тољикї
ба
маъ нии
љињати
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тасвирию образофаринии шеър мувофиќат
мекунад» (Саъдиев,1980,6).
Ногуфта намонад, ки олимони рўњшинос
хаёлотро ба ду гурўњ људо кардаанд: хаёлоти аз
нав ба хотир овардан (аз нав ба вуљуд
овардан), яъне дар асоси маълумот и пешина
образи ашёро ба хотир овардан ва хаёлоти
эљодї ба вуљуд овардани образи нав таќсим
кардаанд. Дар дарсњои марбут ба кишвар шиносии адабї, агар хонанда дар асос и тасвири
шартиаш чизи барои худ навро тасаввур
намояд, онро хаё ли аз навсозї ме номанд,вале
агар хонанда бе такя ба шарњ и тайёр ё тасвири
онњо образи нав њосил н амояд,онро хаёли
эљодї
мегўянд. Хонандагон
дар
ваќти
машѓулиятњо и таълимї танњо побанд и хаёлоти
муќаррарї, ё хаёлот и азнавсоз ї мешаванд,
чунки онњо аз доираи донишњ ои гирифтаашон
берун баромада наметавонанд. Машѓулиятњо и
кишваршиносии адабии фориѓ аз дарс барои
тањаввули хаё лоти эљодии хо нандаго н бештар
имкон медињад.
Дар назарияи адабиёт тах айюлро ба ду
навъ:муќаррарї,
ки
њини
саволу
љавоб,
мукотиба ва дар мавридњои дигари зиндагї ба
кор меравад; эљодї, ки дар навбати худ эљоди и
илмї ва эљод ии бадеї меш авад,људо кардаанд.
Тахайюли эљодии илмї дар тањќиќот и илмї
истифода мешавад ва аз тах айюли муќаррарї
фарќи љиддї надорад, зеро ин љо њам дар
таѓйиру такмили доираи санадњо муаллиф
соњибихтиёр набуда, балки пойбанд и њуљљат
мебошад.Тахайюли эљодии бадеї о н аст, ки
тавассуташ санъаткор образ меофарад. Ањли
њунар
дар
зиндагї
чизеро
мушоњида
менамоянд, дар вай љињати љолиби диќќатеро
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метарошанд ва то дараљаи дилхоњ такмил
медињанд. Њељ як њодиса, ё њолат, мањлу ќ ё
ашё, ё чизи дигар бидуни тах айюл ба обр ази
бадеї табдил намеёбад. Њамон ќуввае ,ки барои
тарошу
такмили
предмети
т асвир
сарф
мешавад, тахайюли эљодии бадеї ном дорад
(Фанни шеър,1985, 70).
Њангоми дарсњои адабиёт, баробари тако мули тадриљии хаёлот и хонандагон, онњоро ба
дарки тарафњои назариявии хаё лот и адабию
бадеї низ омода бояд кард. Аз ин хотир,
шогирдонро гаштаю баргашта таъкид бояд
кард, ки њама хаёл карда метавонанд, вале њар
кас њар хел. Ќудрати тахайюл дар одамон
гуногун аст, тахайюл ба «кизб»-у «дурўѓ»
наздикї дошта бошад њам, онњо як чиз нестанд.
«Бартарии шеър дар он аст, ки,-гуфтааст Ибни
Рашид дар «Мањосину -ш-шеър»,-њамон дурўѓи
њама љо ва аз љониби њама кас мањкумшаван да
дар вай мустањсан аст» (Фанни шеър,1980 ,70).
Нависанда њаётро аз рўйи тасаввур в а
љањонбинии
худ
дарк
ме намояд. Воќеоти
њаррўза ўро ба хаёл мебар ад,то ки мавод у
асноди омўхтааш дар фикри вай љамъбаст
ёбанд. Дар ин маврид тахайюл ва заковат
(интуитс ия) дар адабиёти бадеї маќоми
њалкунандаро мегиранд. М.Горкий гуфтааст, ки
«Барои
санъат кор
мушоњидаю
муоина
кардан,омўхтан ва донистан кам ас т, аз хаёл
бофтан,эљод кардан низ зарур аст. Эљодиёт ин
майда-чуйдањои бисёреро ба шакл и мукаммал
ба њам омехтан аст. Бадеият бе хаё л мумкин
нест, вуљуд надорад»(Мусулмониён,1992 ,48).
Барои мушоњида ва омўзиши њаёти одамон,
илова ба дониш ва та љрибаи зиндагї боз хаёли
бадеї ба мо мадад мерасонад. Хаёли санъаткор
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ба њаёти ў ва зиндагї алоќ аи зич дорад. Дар
повестњои тарљумањо лии М. Горкий «Бачагї»,
«Дар байни мардум» ва «До ниш гоњњои ман»,
«Ёддоштњо»-и
С.Айнї
мушоњидањои
муаллифон бо хаёли бадеї омез иш ёфтаанд.
Н.Г. Чернишевс кий дар адабиёт чиз и асосї
тахайюли
баде иро
донистааст.
Асарњои
арзандаю оламшумул њаргиз бо дурўѓу муњобот
ва ё хаёлот и бачаго на эљод намешаванд. Онњо
аз танўри сўзони дилу љони адиб љў ш мезананд:
Шеър њам бояд занад фавв орае,
Аз танўри дил чу оташпорае.
Сар занад аз дил, ба дил коре кунад,
Нармтар сангин дили ёре кун ад.
Адибон танњо пас аз хуб пазонидани асноди
њаќќонии з индагї дар кураи хаёли бадеї ќалам
ба даст мегиранд. Тахайюлро ба се марњилаи
корї таќсим кардаанд:
-барои интихоби заминаи образ;
-барои фардї намудани заминаи образ;
-барои умумият додани заминаи образ .
Санъаткор њар чизи пайдошударо заминаи
образ ќарор намедињад.Ў бо ќудрати тах айюл
дармеёбад, ки дар асоси чизи пайдошуда бунёди
образи бадеї имкон дорад ё не. Ў ба њаёти
инсонњо ва љомеа менигарад ,то њол дар таърих
бунёдёбии шабењи њамон чизро ба хотир
меорад. Баъди интихоби ќатъии ашёи тасвир
адиб ба фардияту умумияти ашё и мазкур cap
мекунад.Пас аз андешањои тўлонї образ дар
хаёли муаллиф мепазад, тарњи асар дар
тафаккураш наќш мебандад ва адиб бетоќат
мешавад, ки њамин њолатро омадани илњ о м
мегўянд. Санаи таъ лифи бевоситаи асар оѓоз
меёбад. «Дунёро фаромўш мекунам»,-чунин
навишта буд А .С.Пушкин дар тавсифи њолат и
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илњоми худ. -Ба таври дигар , «Илњом ин туњфа
бар
ивази
мењнати
пурмашаќќат
аст»
(Саъдиев, 1980,184).
Асари бадеї дар тах айюл њар ќадар бењтару
хубтар пухта бошад, таълифи он њамон ќадар
осон
ва
пурсамар
ме гардад.
Чунончи,
М.Ќаноат достони «Сурў ши Сталинград»-ро 5
соли дароз фикр карду онро дар 2 -3 моњ
навишт. Воситаи муњимт арини тавсеаи хаёлот и
хонандагон дар дарсњои забон ва адабиёт ин
рањнамун сохтани шогирдон ба олами рангини
шоирона тавассути шеър аст, чунки «Шеър
сухане аст хаё лангез, ки аз сухано не мавзу ну
баробар сохта ш уда...» (Фанни шеър , 1980,72).
Абўалї ибни Сино шеърро «аз њунарњое »
мењисобад, ки «шўрангез ва мух айял мебошад
ва бо се чиз намоиш медињад:
Яке,лањн ва оњанге, ки бо он ме навозанд,
зеро лањн дар лафз таъс ире дорад, ки дар он
шубњае нест.
Дигаре, агар худи гуфтор шў рангез бошад,
муњокоти он чизе кунад.
Дигаре, вазн, чунки ќис ме аз вазнњо мў љиби
ишон шуда ва ќисме дигар тамкину ви ќор
меорад»(Њамон асар, 81).
Аммо шеърњои сод алавњонае, ки дар баъзе
китобњои дарсии синфњои зинаи аввал оварда
шудаанд,
хаёлоти
эљодии
хонандагонро
баръакс мекуш анд.
Ба хонандагон он нук таро талќин бояд
намуд, ки дар эљоди шеър зењни шоир ба
офаридани ду навъ бадеият мутаваљљењ аст: аз
як тараф, вай хаёли худро дар арзи шеър ба
љавлон дароварда, чї гуна инкишоф додани
фикрро шоирона ва бо кад ом роњу воситањои
марѓуб ба њам пайвастани аъзо и баёнр о
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меандешад,
аз
тарафи
дигар,он
фикр и
шоиронаро бо санъатњои тасвири сухан ва
воситањои бадеии мувофиќ ифода менамояд.
Бадеият и аввал бадеият и куллї буда, дар
таркибу
сохтмони
умумии
ше ъ р
зоњир
мегардад, бадеияти дув ум дар љ ињат и тасвирї
ва образњои шеър ифода м еёбад. Бадеият и
куллї гуфта, тахайюл дар назар дошта шудааст
(Њамон асар ,5). Аз ин лињоз, ба хонандагон
барои дохил шудан ба љањони хаёлоти шоирона
аз синфњои поёнї замина муњайё бояд намуд,
ки яке аз роњњои он талќини шеъраз ёдкунист,
вале бояд ба бачањо шеърњоеро тавсия
намуд,ки тахайюли онњоро инкишоф дињанд,
агарчи ба мазмуни шеър кам сарфањм р аванд
њам, аќал лан ба дарич аи љањони шеър cap
мехало нанд.Вобаста ба ин њаќ љониби шоир
Зиё Абдуллост ,ки њатто ба бачаи чорсола азёд
кардани порчањо аз «Маснавї» -и Мавлавиро
тавсия мекунад ва мардумро даъват менамояд,
ки бартарии ин гуна ше ърњоро аз ашъори
каммазмуни барх е аз шоирони имрўза озмуда
бинанд. Ў шеъри зеринро пешкаш намудааст ва
таъкид кардааст, ки бигузор кўдаки шумо
имрўз ва рўз њои дигар мазмуни онро нафањмад,
вале рўзе ба маќсади шоир сарфањм хоњад
рафт:
М урда будам , зинда ш удам , гиря будам , ханда шудам ,
Давлати ишќ ом аду м а н,давлати поянда шудам .
Дидаи сер аст м аро, љ они далер acт м аро,
Зањраи шер аст м аро, зуњраи тобанда шудам .
Тобиши љон ёф т дилам , во ш уду биш коф т дилам ,
Атласи нав боф т дилам , душ м ани ин љанда шудам .

(Зиё Абдулло. Ангур ангурро дида ранг
мегирад // Тољикистони совет ї,1988,18 феврал).
Ногуфта намонад,
ки масъала и
сайри
тахайюли шоирона дар шеъри то љикї кам
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тањќиќ шудааст. Баъд аз Муњаммадризои
Шафеї, ки дар асараш «Сувари хаёл дар шеъри
форсї» (Фанни шеър ,1980,230) ба масъалаи
тахайюли бадеии шеъри классикї дахл карда,
онро бо он мизони «мењвари аму дии хаёл»
тавсиф менамояд (њамон асар ,138), Садрї
Саъдиев аз нахустин муњаќќиќони таърихи
адабиёти форсу тољи кест, ки ба масъалаи
тањќиќи тахайюлоти бадеї дар шеър даст
задааст.Оид ба маќоми шеър дар тањаввули
тахайюли бадеии хонандагон бошад, то њол
ягон дастур ё маќолаи методие арзи њастї
нанамудааст.
2.2. РОЊЊОИ КОРБАСТИ МАВОДИ
АДАБИИ КИШВАРШИНОСЇ ДАР ДАРСЊОИ
ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОЉИК
Аксари муњаќќиќон кишваршинос иро ба
таълимї ва берун аз дарс нисбат додаанд
(Янко М.Д.,1965,3).Маъ лум аст, ки мазмуни
кишваршиносии ад абиро барномаи таълимї
муайян
менамояд,
аммо
кишваршиносии
адабии фориѓ а з дарс тибќи корњои т арбиявии
мактаб ва муас сисањои берун аз макт аб ба роњ
монда мешавад. Аслан ин ду намуди кишвар шиносї ба якдигар с ахт марбут буда, яке
дигареро пурра мекунад, вал е байни онњо
тафовут низ ба чашм мерасад. Онњо аз рўйи
мазмун, шакли кор, низоми корњои гурўњии
аъзоёни мањфили ада бию кишваршиносї фарќ
мекунанд. Агар дар кишваршиносии таълимї
њамаи хонандаго н иштирок намо янд, дар
кишваршиносии беруназ мактабї танњо хоњиш мандон ширкат меварзанд. Дар кишварши носии таъ лимї дарсњо алоќ амандона ташкил
карда
мешаванд.
Муаллиму
хонанда
аз
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чањорчўбаи барномаи таълимии забон ва
адабиёти тољик имкони ками баромадан
доранд, лекин дар кишваршиносии берун аз
дарс майдони сухан ва ља влонгањи афкор фарох
аст:
Майдони сухан фароз бояд,
То табъ суварие намояд.
фармудааст
њаким
Низомии
Ганљавї.
Кишваршиносии фориѓ аз дарс дар шакли
мањфилњо,
сафару
саёњатњо,роњ паймо ињо,
шабнишинињо, њафтањои адабиёт,намоишњо ва
нишастњои адабї инъикос меёбад.Аз њама
муњимтараш њам кишваршиносии таълимї ва
њам фориѓ аз дарс алоќаи забон ва адабиётро
бо њаёти кишвар, бо таъриху фарњанг ва
табиати диёри худ таъмин месозад, њиссиёти
ватандўстии шогирдонро афзун ме гардонад,
чунки муњаббат ба Ватан ин муњаббат б а
табиати кишвар, ба маърифату тамаддуни он
аст,ки
инсонро
ба
омўзиши
фаъолона,
муњофиз ати
табиат,
истифодаи
дурусти
сарватњои миллї ва њифз и боигарии маънавии
он рањнамун месозад. Аз ин лињоз, истифодаи
асноди мањал дар дарсњо шавќи хонандагонро
ба забон ва адабиёт дучанд месоз ад, њисси
кунљковї, тањќиќотї ва эљодкории онњоро
афзун ме гардонад. Тарљумаи њол ва эљодиёти
бисёр адибони тољик, ќањрамонони асарњои
онњо ба ин ё он мањалли тољикнишин
алоќаманд аст. Дар робитаи бо мавзўи
омўхташаванда ало ќаманд нам удани фаъолияти адиб бо мањалли истиќо мати хонандагон
раѓбати онњоро нисбат ба асар ва муаллифи он
дучанд мегардонад, онњоро ба љустуљўву
дарёфти далелњо и тоза сафарбар месозад.
Масалан, дар арафаи љашни 1 0 0 -солагии
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шўриши Восеъ дар синфи 1 1 њаёт ва эљодиёти
нависанда Сотим Улуѓзода ва романи таърихии
ў «Восеъ» дар њаљми 6 соат таълим дода
мешавад.Дар дарси аввал, дар баробари шарњ и
њоли навис анда ва эљодиёти ў диќќат и
хонандагонро ба он љалб намуде м, ки
С.Улуѓзода худ зодаи дењаи Варзики ноњ ияи
Чусти
вилояти
Намангони
Љумњур ии
Ўзбекистон аст. Дар Хат лонзамин ба воя
нарасидааст, чї гуна ў ба навиштани чунин
асари кало ни таърихї муваффаќ мешавад?
Азбаски њама хомўш монданд, худам зимо ми
суханро ба даст гирифта, гуфтам, ки С.
Улуѓзода олими адабиётшинос ва до нандаи
хуби таъриху тамаддуни тољикон меб ошад. Вай
муаллифи асару маќо лањои илмии «Як нигоњ ба
насри
тољикї»
(1930),«Ѓалаба», «Маљмўаи
шеърњои Азизї» (1932),«Суњайлї ва эљодиёти
ў» (1932, «Лоњутии мо» (1933), «Ањмади
Дониш» ва дигарон аст. Ў њуљљатњои таърих ию
адабї ва ќайдњои сафари сайё њо ни њамон
замонро амиќ омўхта, соли 1961 ба Ховалингу
Балљувон
сафар
кардааст, бо
Иброњим
Маљнунзодаи 104 - сола, ки ваќт и шўриш 19 сола будааст ва бобои Бузурги 100 -солаи
дараимухторї суњбатњо ороста, бисё р асноди
таърихї, тафсилоти воќеоти он солњоро
фањмида мегирад. Ана , њамин омезиши ду роњи
эљодї-илмию бадеї (Улуѓзода,1960,312) ба
С.Улуѓзода имко ният дод, ки чунин як романи
хуб навис ад. Сипас, гуфтам,оё медонед, ки дар
байни хонандагони мактаби мо, ки падару
бобоёнашон
собиќ
муњољирони
ноњияњо и
Ховалинг,Сари Х осор ва Балљувонанд, хешу
таборони иштирокчиёни шўриши Восеъ тањ сил
менамоянд? Масалан, бобои ман Муродалї ва
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бародари ў Давлат Собир иштирокчии фаъоли
њамин шўриши халќї буданд (Муродиён ,
1989,27-32). Дар охири дарс ба он њо фармудам,
ки романи «Восеъ»-ро бодиќќат хонанд, аз
асару маќолањое, ки ба ин воќеаи таърихї
бахшида шудааст, огоњ шаванд, бо авлодони
иштирокчиёни
шўриши
Восеъ
њамсу њбат
гардида, наќлњо и онњоро навишта гир анд.
Дар дарси охирини мавз ўъ, ки ба масъалањо и
мазкур бахшида шуд, маъ лум гардид, ки
хонандагон дар ќатори муто лиаи романи
«Восеъ» аз эљоди пес аи Абдурауфи Фитрат
«Шўриши Восеъ», Ѓанї Абдулло «Восеъ»
(1940), М.Турсунзодаву А.Дењотї либреттои
«Шўриши Восеъ» (1940), М.Ќаноат «Достони
оташ» (боби «Нур дар зулмот») огоњ шудаанд.
Тибќи китоби «Восеънома» ( В о с е ъ н о м а , 1985,
128), ки мураттибаш профессори марњум
Бањром Шермуњаммадиён мебошанд, достони
«Шўриши Восеъ»-и Ќурбоналї Раљаб, «Достони
Восеъ»-и Бобоюнус Худойдодзода, шеърњои М.
Ќаноат «Ќатли Восеъ», Бас ир Расо «Ќадамгоњи
Восеъ»,
Ѓаффор
Мирзо
«Рўњи
Восеъ»,
«Шаршараи Восеъ», Мастон Шералї «Њайка ли
Восеъ», Гулназар «Дар бањорон гулфишонат
дидаам»,шеъру ёддоштњои халќ д ар бораи
Восеъро мутолиа кардаанд,оид ба аќрабои
иштирокчиёни шўриши Восеъ низ маводу
далелњо и аљиб љамъ кардаанд. Маълум шуд, ки
Давлат Собир яке иштирокчиё ни фаъоли ин
шўриши халкї буда, дар романи С.Улуѓзода бо
њамин ном дучор намешавад. Наберааш
Њабибулло Азизов мењтари љангу ме њнат, яке
аз шахсони обрўманди д ењаи Навкорами
ноњияи Вахш аст. Њ.Азизов ба онњо расми
бобояшро туњфа карда, наќл намудаа ст, ки
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соли 1961 кормандони пажў њишгоњи таърих,
забон ва адабиёти фарњангистони љумњурї
Юсуфшоњ Ёќубов ва Р.Ањмадов омада, бо
бобои Давлат Собири 104-сола суњбат карданд,
овозашро
дар
фиттаи
магнитофон
сабт
намудаанд, ки алњол дар хазинаи шу ъбаи
фолклоршиносии
Пажў њишгоњи
з абон
ва
адабиёти ба номи Рўдакии Академия и илмњои
љумњурї
мањфуз
аст
( Муродиён ,1989,35).
Пурсуљўњо
маълум
намуданд,
ки
хешу
таборони яке аз образњои марказ ии роман
Саидалии
Зувайр ї
низ
сокинони
дењаи
Навкораманд. Саидалї бо номи Басгул духтаре
доштааст, ки Зубайдулло Ќунушов шахси
одиву хоксор , собиќддори мењнат писари ўст.
Шахси куњансоли дењаи Навкорам Гуломмуњиддин Муродов асрори дигареро барои
онњо кушод ааст. Дар шўриши Восеъ Юсуф пањлавон ном шахс низ иштирок кар дааст , ки
дар диловарї аз Восеъ камї надоштааст.
Навкарони беки Балљуво н ўро дас тгир карда,
бо фармони њоким вањ шиёна ќат л мекунанд.
Чор бародар ва панљ писар бо номњои
Иброњим, Одинашоњ, Рањмоналї, Мањмад расул, Мирзоалї д оштааст. Мањмадрасул ва
Мирзоалиро навкарони бег дастгир карда , ба
ќатл мерасонанд. Дигар писаронаш дар дењаи
Навкорами ноњияи Вахш ва дењаи Пушинги
ноњияи Данѓара зиндагї ме карданд. Аз чї
бошад,
ки
шахсияти
Юсуф
аз
назари
С.Улуѓзода пинњон мондааст. Инчуни н онњо
дар хусуси эшони Њољї Ёќуб маълумот
гирифт аанд. Вай дар Сари Хосор соњиби
мадраса ва обрўю эътибор буд, вале ў бо
хоњиши беги Балљувон аз шўриш чиён илтимос
мекунад, ки аз роњашон баргард анд. Гумон
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меравад, ки ин шахс п рототипи образи Мулло
Сафар (аз романи «Восеъ») аст. Дар охир
гуфтањои онњоро љамъбаст намуда, ман низ
хотирањоямро
аз
экспеди тс ияи
фолклоршиносии со ли 1976 -уми Донишкадаи омўзгории
Кўлоб ба ноњияи Ховалинг, вох ўрињоямро бо
бобои Камол Њасанов-набераи Восе ъ , дидаву
шунидањоямро оид ба љ увозхонаи Восеъ ва
санги љувозе, ки ў бардоштааст, хотирањои
сокинони дењаи Дараи Мухторро њикоя т
кардам. Ба онњо харитаи роњи љ ангии Восеъро
нишон додам. Ба њамин вос ита онњоро бо
номњои љуѓрофии Сари Х осор, Дараи Мухтор,
Ховалинг, Баландсар, Саталмуш, Ту ти ќозї,
Бачгакон, Чашмаи Нигор, Дараи Калот,
Сурсаќова, Судара, Ови тира, Санги ми р,
Ќурѓанак,
Даштак,
Талхак,
Ќафлондара,
Борикдара
ва
ѓайрањо
шинос
намуда,
этимо логияи пайдоиши онњоро шарњ додам.
(Муродиён,1997,349-356).Дар охири дapс ба
хонандагон таъ кид кардам, ки оид ба шўриши
Восеъ мавод љамъ кардан гиранд ва онњоро
њангоми ташкили њафтаи адабиёт истифода
хоњем бурд.
Ба њамин тариќ, тавассут и асноди мањал
хонандагон њам оид ба њаёту эљодиёти адиб
маълумот мегиранд ва њам аз асрор и мањалли
худ воќиф хоњанд шуд. Њамзамон ба шарофати
ин амал рўз гору осор ва ш ахсият и ад иб умрбод
дар хотири онњо наќ ш мебандад.
Дар барномаи адабиёти тољик таъ лими баъзе
мавзўъњое пешбинї шудаанд, ки онњоро
хонандагон бо гузаштаю имрўзаи ма њалли
истиќоматашон мешиносанд. Масалан, њаёт ва
эљодиёти
С.Айнї,
Пайра в
Сулаймонї,
М.Миршакарро бисёр омўзгорони адабиёти
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Вахшонзамин дар алоќамандї бо диё рашон ба
хонандагон пешкаш менамоянд.
Омўзгори мактаб и миёнаи раќами 49, ноњияи
Бохтари
вилоят и
Хатлон
Наљмиддин
Тољиддинзода њангоми т аъ лими мавзўъњои
обзории адабиёти солњои 20 -30 достони
С.Айнї «Љанги одаму об» , шеъри Пайрав
Сулаймонї «Навиди Вахш строй»-ро тањлил
намуда,ба шогирдонаш ме фармояд, ки оид ба
мавзўи тасвир и Вахш дар осори адибон мавод
љамъоварї
намоянд,
гузаштаву
имрўзаи
зодгоњашонро ба хотир биёранд. Билохира,
љустуљўю такопўи шогирдон ба он меанљомад,
ки онњо аз пьесаи Ѓ.Абдулло «Вахш», асари
Бруно
Ясенский
«Одам
пўсташ ро
иваз
мекунад», романњои С.Улуѓзода «Н авобод»,
Ю.Акобиров
«Замини
падарон»,
«Водии
муњаббат» хабардор м ешаванд, аз миёни
образњои марказии ин асарњо симои хешу
таборони худро мешиносанд. Муаллим фориѓ
аз дарс онњоро ба тамошои кинофилми «Одам
пўсташро иваз мекунад» даъват менамояд.
Омўзгори мактаби миёнаи № 3 -и ноњияи
Вахш Ѓулом Салимзода (Муродиён ,1997, 11-20)
њангоми таълими мавзўи Мирсаид Миршакар
ва махсус ан достони ў «Л ивои зафар» на танњо
худаш њамчун яке аз аввалин ободкунандагони
водии Вахш аз рўзгори пурталотуми он солњо,
аз вохўрињояш бо собиќ, котиби кумитаи
комсомолии «Вахшстрой», муњаррири рўзно маи
«Зарбдори
сохтмони
Вахш»
Мирсаид
Миршакар,
бо
аъзоёни мањфили
адабии
рўзнома Иван Уривков, Антонина Степанова,
В.Конончин, И.Чурс ин, Д.Го йфма н, Платон
Воронко њикоят мек унад (Муродиён, 19970 ,78110), балки хонандаго н низ оид ба гузаштаи
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Вахш, одамони б арўманди ин сарзамин,
аввалин ободкунандагони ин водии тилло ї
маводи зиёде љамъ кардаанд. Дар симои
Иванов барин шахси мењнат ї ва росткор (аз
достони М.Миршакар «Ливои зафар») Мария
Власова, Антипин, Карамов, Мидонов барин
фидокорони
мењнати
зарбдорро
дидаанд.
Хонандагон таассуроташонро дар иншоњо, дар
очерку лавњањо таљассум кардаанд.
Њангоми омўз иши романи С.Айнї «Дохунда»
омўзгори мактаб и миёнаи № 8-и шањри Кўлоб
Ойимгул Мирзоева мекўшад, ки хонандагон на
танњо ба мазмуну мундариљаи ас ар ошно
гарданд, балки дар симо и Ёдгор азобу
машаќќат и
тоинќилобии
њамдиёр онашонро
эњсос
намоянд,
бањри
њаёти
саодатманд
љонфишонї намудани онњоро ќадр кунанд,
дирўзу имрўзи кишвар, рўзгору рафтори
мардумро дар маърази муќоиса ќарор дињанд.
Њангоми ист ифодаи маводи кишвар шин осї
дар дарс принсипи аз сода ба мураккабро риоя
бояд кард. Хонандагонро ба омўзиши маводњое
рањнамун бояд сохт, ки тафаккур и онњоро
инкишоф дода тавонанд, хайёлоти онњоро
рангин созанд. Шогирдонро барои дарёфти
санаду далелњо оид ба мањал, тањлили осори
адабию кишваршиносї тадриљ ан зина ба зина
љалб бояд кард. Масалан, муаллимаи мактаби
миёнаи раќами 12 -и шањри Ќўрѓонтеппа
Аќлимо
Бањриддинова
њанго ми
таълими
«Ќиссаи Шерак» дар синфи VI ба хонандагон
мефармо яд, ки оид ба диловарию ќањрамонии
ягон иштирокчии Љанги Бузурги Ват анї,љ анги
Афѓонистон ё љанги њамват анї иншо нависанд.
Ин супориши муаллима хонандаро водор
месозад, ки мавр иди мулоњиза ш ахсиятеро
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ќарор дињад, ки ватандўст бошад, чун Шерак
бањри њифзи диёр љонашро дареѓ надорад. Ё
номбурда њангоми таъ лими «Латифањо» дар
њамин синф ба талабагон мефар мояд, ки аз
байни мардум латифањоеро, ки ба воќеоти
айёми љанги њамватанї бахшида шудаанд, љамъ
намоянд. Хонандагон барои иљро он аввал бо
латифа ва хус усиятњои он шинос мешаванд,
сипас, намунаи лат ифањои китоби дарсиро
мехонанд, баъд аз он ба љамъоварии латифањо
мепардозанд. Дар дарс муаллима лат ифањоеро
мавриди муњокима ќарор медињад, ки маз муни
баланди тарбиявї дошта бошанд, маънавиёт и
хонандагонро
бой
гардонанд.Муаллимаи
мактаби №8-и шањри Кўлоб Оимгул Мирзоев а
њангоми таълими мавзўи «Зарбулмасал ва
маќолањо»
ба
хонандагон
ме фармояд, ки
зарбулмасалу маќо лањоеро, ки њамшањри њояшон корбаст менамоян д, навишт а гиранд,
латифањоеро, ки ба шахсияти шоири шинохтаи
халќ ї Саидалї Вализода бахшида шудаан д, аз
байни мардум љамъ намуда, дар дафтари
махсус нигоњ доранд.
Истифодаи рас му суратњои адибони њамдиёр,
ќањрамонони асарњои онњо, расми ё дгорињои
адабию
таърихї,
нусхабардории
муќоваи
китоб, сафари адибон ба кишвар, харитањои
адабию кишваршиносї, диафилму кинофилмњо
ва ѓайра маќс аднок мебуд. Чунончи, њангоми
таълими асарњои илмию бадеї, порчањои
шеърї, хотирањо, расми њайкали Вос еъ, расми
бархе аз иштирокчиёни шўриш, хар итаи роњи
љангии Восеъ, порчањо аз филми То њир
Собиров «Ашк ва шамшер» -ро истифода
бурдан мумкин аст, в але аёният бояд ба
вазифањои тарбиявї иде явию эст етикї ва
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маънавї љавобгў бошад (Муродиён,1997, 29).
Махсусан дар дарсњои адабиёт истифодаи
харитаи
сафарњои
Абўабдулло
Рўдакї,
Абулќосим Фирдавс ї, Носири Хусрав. Ибни
Сино, Зайниддини Восифї, Ањмади Дониш,
Абулќосим Лоњут ї, Мирзо Турсунзода ва
дигарон хеле бамаврид аст.
Бархе аз муаллимони эљодкор маводи
кишваршиносиро дар ќисми супориш и вазифаи
хонагї ба шогирдон пешкаш менамоянд, ба
онњо супоришоти гуногуни хонагї ме супоранд.
Чунончи, омўзгори мактаби миён аи №17,дењаи
Шамтучи ноњияи Айнї Абдусаттор Рањмонов,
ки роњбарии макт абро низ ба зимма дорад
њамин тавр амал мекунад, вале ў оид ба
кишваршиносии адабї ба њамаи хонандагон
баробар вазифа намесупорад. Вай танњо ба
хонандагоне, ки ба адабиёту фарњанги ниёг о н,
ба шеъру шоирї, ба љустуљўйи мавод и адабию
таърихї равобити беандоза доранд, супоришњо
медињад, то ки дар як муддати муайян маводи
даркориро љустуљў намуда, гузорише барои
ањли
с инф
омода
созанд.
Номбурда
шогирдонашро пайваста дар рўњияи панди
зерини н иёгон тарбия менамояд:
Дар ба дар мегарду мерав кў ба кў,
Љустуљў кун, љустуљў кун, љустуљў .
А.Рањмонов њангоми о мўзиши мавзўъњои
обзории њаёти сиёсї, иќт исодї, маданї, адабї
ва таърихии асрњои XVI, XVII, XVIII ва нимаи
аввали асри XIX хонан дагонро ба омўхтани
катибањои рўи сангњои мазори дењаи Шамтуч
ва гирду атрофи он сафарбар менамояд.
Њамкории
ў
дар
љамъоварии
маводи
кишваршиносї
бо
њампешааш
Абдуљалил
Шарифов ба рўи шогирдон дари хаз инаи нави
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илмро кушод. Хонандагон соли 1981 аз чарогоњ
санги хатно кро пайдо карда, ба дења меоранд.
Сангро ба Пажўњишгоњи таърихи ба номи
Ањмади Дониши Академияи илмњо и љумњурї
месупоранд, ки ду матн доштаас т. Матни
аввалро соли 1531 Абдувалї ном шахси
шеърдўст, бомаърифат ва хаткани устокор
навиштааст:
Бо одамиён хуш аст дунё њама дам,
Ѓайбат бувад аз њузури эшон њама ѓам .
Гар ёри мувофиќе ба дастат афтод,
Аз љаври замон нанолї, не бешу на кам.
Матни дувумро баъди сипарї шудани якчанд
сол барои ёдоварї дар таќлид ба Абдувалї
шахси дигар навиштааст:
Зинњор дар ин љањони фонї,
Ѓамнок мабош, то тавонї.
(Кўчакалї бинни Муњ аммад Абдулло ё д бод).

Хонандагони мактаб бо ёрии омўзгорон
А.Рањмонов ва А.Шарифов аз рўи сангњои сари
роњи дењањои Оббурдону Шамтуч матнњоеро
навишта
гирифтанд,
ки
онро
яке
аз
муаррихони но мї З ањириддин Муњаммад Бобур
Мирзо кандааст. Ў аз ин макон на як бор,
балки ду маротиба гузар кардааст. Њангоми
сафари якуми худ Бобур Мирзо, к и љ авон буду
њанўз машќи шеъргўї наме кард, ба рўйи сангњо
байти зерини Хоља Њофиз ва дигар шоирони
маъруфи тољикро ка ндааст:
Кофаро, мардумшикоро, як замон оњис татар,
К-оњуи бечораро бо тири туркон тоб нест.
Ў соли 907 дар шахи миёни дењоти Шамтучу
Вешаб абёти зеринро кандааст:
Дило, маош чунон кун, ки агар билаѓжад пой,
Фариштаат ба ду дасти дуо нигањ дорад.
Ба њељ ёр мадењ хотиру ба њељ диёр,
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Ки бањру бар фарох асту одам ї бисёр.
Гарат њазор бадеъулљамол пеш ояд,
Бубину бигзару хотир ба њељ кас маспор .
( Мухторов, 1986, 51).
Ё аз санги сар и роњи Шамтучу Оббурдон
чунин мат нро навишта гирифтанд:
Чашми ибрат бин бар ќасри шоњон нангарад,
То чї сон аз њодисоти даври гардун шуд хароб.
( 230, 61).
Мактаббачагон аз с анги ќ уллаи баланди кўњ
чунин мат нро ёфтаанд:
Гар наљотем, зинда дар гўрем,
Љомае, ки аз фироќ чок шуда.
Гар бимирем, узри мо бип азир,
Эй басо орзу, ки хок шуда.
(Роќими Ќорї Ќосими Шамтучї ).
(Њамон асар,1986, 62).
Ба њамин тариќ, тавасс ути кўшиши А.
Рањмонов ва А. Шарифов хонанд агон њам
маводи кишваршиносї љамъ ме кунанд, онро
дар дарсњои забон ва адабиёт ба кор мебаранд,
ба ин вас ила њам рољеъ ба баъзе намояндагони
хонадони темурї далелњо и шавќовар пайдо
менамоянд ва њам раѓбати онњо ба шеъру
шоирї, ба кашфи асрори таърихи тамаддуни
мања лли зисташон дучанд мегардад.
Аён аст, ки муваффаќиятњои адабии хонан дагон аз бисёр љињат ба ширкати онњо дар
корњои берун аз синф вобастагї дорад.
Њамчунин омўзгор дар давоми дарс ба
хонандагон имконияти додани тамоми маводи
адабии кишваршиносиро надорад . Танњо ба
шарофати пайванди ногусаст анї миё ни корњои
берун аз дарс ва машѓулиятњо и таълим ї ба
мурод расидан имкон дорад. Гоњо омўзгор дар
рафти дарс он чиро, ки о ид ба кишваршиносї
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ба шогирдон додан мех ост, имкони расонидан
намеёбад. Дар ин њолат т анњо ба вай корњои
беруназдарсии кишварш иносї кўмак расонида
метавонад. Машѓулиятњо и фориѓ аз дарс оид
ба кишваршиносии адабї дар байни вазифаи
хонагї аз забон ва адабиёт ва машѓулиятњо и
таълимї робита барќарор месозад, гарави
рушду такомули хаё лоти бадеии онњо ме гардад. Омўзгор дар дарсњои забон ва адабиёт оид
ба адибони мањалли худ ба таври умумї ахбор
медињад, шавќу њаваси хонандагонро ба
дарёфти
маъ лумотњо
рољеъ
ба
адибони
њамдиёраш бедор месозад, боќї маълумотњо и
иловагиро хонандагон танњо тавассут и хониши
берун аз синф, намоишњо, конфе ренсияњо,
осорхонаи адабию кишваршиносї,с у њбат бо
адибон ва ќањрамонони асарњои онњ о хоњанд
гирифт.
Барномаи адабиёт барои мактабњои асосї ва
миёна шиносоии хонандагон ро бо бархе аз
намояндагони машњ ури адабиёти тоинќилобию
муосири тољик пешбинї ме намояд. Ин њолат
таќозо
мекунад,
ки
мавридњои
махсус и
истифодаи маводи адаб ию кишвар шиносиро
дар дарс муайян созем. Дар ин синфњо
имконият дорад, ки омўзгор танњо дар баъзе
лањзањо маводи кишваршино сиро ба самъи
шогирдон расонад. Маълумот и кишваршиносї
тавассути сухани муаллим, хониши намунавии
асарњои бадеї аз тарафи талабаго н аз бар
карда мешавад. Дар ин љо вазифаи о мўзгор аз
он иборат аст, ки раѓбати хо нандагонро нисбат
ба донишњои кишваршиносї бедор намояд,
тасаввуроти онњоро дар бораи ватан афзун
гардонад.
Барномаи адабиёти синфњои V -VII танњо
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омўзиши ин ё он асари алоњидаро ба наќша
гирифт ааст, вале шарњи њо лу эљодиёти муаллифи онро пешбинї накардааст. Аз ин лињоз
дар синфи 7 ќабл аз таълими боби «Забон»
(порча аз китоби Р.Њамзатов «До ѓистони ман»)
(Муродиён,1992, 57) њам бо маќсади шиносо нидани хонандагон бо адиб ва њам б о маќсади
ба онњо пешкаш кардани маводи кишвар шиносї, инчунин бо наз ардошти он ки
«Доѓистони ман» асари шарњињолист, ташкили
суњбати муќаддимавї мувофиќи маќс ад аст. На
талабагон таъ кид бояд кард,
ки Расул
Њамзатов шоири ширинсухан ва њам нависан даи бомањорат мебошад. Ў Шоири халќии
Доѓистон, љоизадори мукофот и ленинї ва
Ќањрамони
кор
аст.
Бо
шоир
Мирзо
Турсунзода муносибати наздики дўст она дошт.
Њатто М.Турсунзода «Б а Расул Њамз атов» ном
шеърашро ба ў бахшидааст (шеър ќироат
мешавад):
Ман ба Доѓистони ту бе шишаю љом омадам,
Гарчи аз Помир чун авлоди Хайём омадам.
Аз сари кўњи баланди Тољикистон парзанон,
Бо таќозои дилу тањрики айём омадам .
Омадам, то давра гирам бо љавонони Ѓ униб,
Рози дил гўям бо оњучашм хубони Ѓуниб,
То занам шояд,ки барќ е аз дами шамше рашон,
Ваќти бозї кардани шамшербозони Ѓуниб.
Гар ба китфи ман набошад бурќ а,ханљ ар дар миён,
Бо чї фахрам пеши Доѓистонии абрўкамон?
Тўпии худро агар сад бор дар љо йи панањ,
Сўяш андозам ,ба ман сад бор баргардонад он...
Сарзаминат, дўстам, озода маскан будааст,
Дар дили кўњи ту назму шеър маъдан будааст.
Дар фалак, дар осмон дењаи Хунзах мудом,
Ахтари иќболи шоир нурафкан будаас т...
51
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Тољикон авлоди Хайёманд, гуфтї, дўс там.
Шод фарзандони айёманд, гуфтї, дўст ам.
Њамќадам њастанд бо Хайём доѓистониён,
Бо шумо њамкасбу њамноманд, гуфтї, дўстам.
Гўши мо бигзор бошад банд бо чангу рубоб
Ёри мо бигзор бош ад бо ду шоир њамнафас,
Њар киро санљида бинмояд якеро интих об.
(Муродиён,1992, 56-57).
Расул Њамзатов борњ о ба Тољикисто н сафар
карда буд . Вай дењоти Тољикисто нро ба робари
авули худаш дўст мсдошт. Дар «Доѓистон ман»,
махсусан
дар
боби
«Забон»
муњаббати
нависанда ба забону Ватанаш, аќидањои ў дар
бораи тозагии забон ва муносибати дуруст ба
суннатњо и миллї ифода ёфтааст. Барои адиб
Ватан аз дењаи хурдакак ибтидо мегирад. Вай
ба
ватанфурўшон
нафрат
дорад,
ша хси
забонгумкардаро бо хоини Ват ан баробар
медонад:
Он яке ќадри сухан гумкардае ,
Дигаре боѓу чаман гумкардае,
Аз забони модарї гумкарда, лек
Мерасад рўзе ватангумкардае .
(Лоиќ).
Њангоми шарњи рўзгори адибон дар синфњо и
8-9 хуб мебуд, ки омўзгор дар хусуси
муњаббати адиб бо табиати мањал, б о диёраш,
бо одамони номдораш, каму кости рўзгораш
наќд намояд. Муњим он аст. ки хонанда дар
хусуси адиб, чун инсони заминї ва њаќиќї,
таассуроти нек бардорад ва ба ў дил бандад .
Дар ваќти таълими ѓаз алњо и Камоли Хуљандї
«Дар ёди ватан», «То кай?» дар синфи 8
баробари
тањлили
маз муну
мундариљаи
шеърњо, барои дурусттар тасавур кардани њоли
дар ѓурбат будагон диќќати онњо ба муњољирон
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ва гурезагон, ки бар асар и љанги њамватанї
љилои ватан кардаанд, кашида мешавад. Дар ин
њолатњо ба самъи њозир ин расонидани порчаи
дар фиттаи овоз сабтшудае аз барномаи «Хоки
Ватан» њолї аз манфиат нахоњад буд. Танњо
тавассути чунин амал мо дар назари шогирдон
Камоли Хуљандиро чун шоири ватанпарвар
љилвагар сохта метавонем.
Њангоми таъ лими осор ва рўзгори С .Айнї,
С.Улуѓзода, М.Миршакар, Љ.Икромї, Р.Љалил
ва дигарон маводи кишваршиносиро аз осори
ёддоштии худи онњо «Ёддоштњо», «Макт аби
кўњна», «Субњи љавонии мо», «Айёми љавонї»,
«Ёди ёри мењрубон», «Усто ди ман,мактаби ман
ва худи ман», «Маъво и дил» ва дигарон бояд
љустуљў
намуд.
Хонандагон
бо
тавсия и
муаллим
баъди
муто лиаи
«Дохунда»
ва
«Ёддоштњо»-и С.Айнї мењру муњаббаташон
нисбат ба Ёдгору Гулнор барин образњои
мусбати мубориз меафзояд. Шогирдон њатто
худро ба љои онњо тасаввур мекунанд.
А.Дењотї дар хотирааш овардааст ,ки як гурўњ
хонандагон ба усто д Айнї мактуб навишта,
хоњиш мекунанд, ки суроѓаи Ё дгору Гулнорро
дињад,то ки бо онњо мукотиба кунанд.Устод
љавоб мегардонад,ки «Ёдгору Гулнор шумоед»
(Дењотї,1966, 236).
Вобаста ба маќсади о мў зиш шарњи њоли
адибро бо роњу усулњои гуногун додан мумкин
аст. Муаллифи боби «Зайниддин Вос ифї» дар
китоби дарсии «Адабиёти тољик» барои синфи
10 Туйчї Миров пеш аз шарњи њоли адиб
порчаеро
аз
«Бадоеъ -ул-ваќоеъ»
меорад:
«Мирзобайрам ва Шоњќосим бо чашм и гирён ва
лаби нолон аз ман људо шуда рафтанд. Ман дар
он мазор д ар ѓарибию бек асї ва дар њ олате, ки
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таб тамоми даруну бе рунамро месўхт,танњо
мондам ва дарњол байтњоеро, ки дар ёд доштам,
ба забон оварда нолаи ѓарибона мекардам.
Намедонам , маро хоб бурдааст ё таб бурда, к и
аз худ рафтаам. Як в аќт шунидам , к и касе ба
сари
ќабре бо овози њазин ин байтњоро бо
навњаи љонсўз ме хонд:
Кош, он рўз, ки дар по йи ту зад хори аљал,
Дасти гетї бизадї, санги њалокам бар cap,
То дар ин рўз љањон бе ту надидї чашмам,
Ин манам дар сари хоки ту, ки хокам бар cap.
Навњагар рубоии зеринро ба оњанге боз њам
љонсўзтар месуруд:
Рафтї, ки дилам зи бори ѓам ранља кунї!
Ё хотирам аз хори ситам ранља кунї!
Ман бе ту наме зиям чу ойи рўзе,
Зинњор ба хоки ман ќадам ранља кунї.
Гўянда навњагарии худро ба ин гуна байтњо
давом медод. Ин нолањои њ азин маро дар хоби
мадњушї фиристод. Як ваќт њушёр шудам, ки
зани хубрўе дар ѓояти њусну љамол бар сарам
нишаста ва рўмоле дар даст оби чашмонашро
пок мекунад. Чун ў маро чашмкуш ода дида
пурсид:
-О, љони модар: -аз куљої ва инчунин
афтодаву зор чарої?
Гуфтам: -О,модари мењрубон! Аз Хуросонам
ва ѓарибу бемору нотав онам.
Гуфт: - Эй фарзанди дил банд! Ѓам махўр, ки
ман модари туам, туро ѓамхорї ва бемордорї
мекунам. Инак, аз барои ту ка с фиристода,
туро ба хонаи худ мебарам.
Он зан рафту баъд аз замоне ѓуломе шутур
овард. Маро бар он савор карда, ба хонаи он
зани мењрубон бурд. Аммо бемории ман шиддат
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ёфт ва оташи таб танўри пайкарамро тамоман
битофт, ба њадде ки касеро намешинохтам. То
чил рўз дар њолати бењушй ва бетоќатї будам.
Баъд аз он араќоби сарде ба оташи танам рехт
ва беморї аз баданам чун дурр аз оташ гурехт.
Мењрубонињои он занро бо њељ ќалам тасвир
кардан ва бо њељ забон тасв ир намудан мумкин
нест. Як модари мушфиќу мењрубон бо фарзандн
навзоди худ чи гуна бо дилсўзї нигоњ убинї
кунад, ў ба ман, ки аз он бемо рии љонфарсо
халос шуда, гўё ба олами њаёт ба тозагї ќадам
нињода будам ба њамон дараља, балки зиёдтар аз
он дилсўзї ва мењрубонї мекард» (Миров, 1991 ,
95-96).
Баъд аз овардани ин лањзаи ѓамангез и њаёт и
Зайниддин Вос ифї ва ба њиссиёт овардани
онњо маводи к ишваршиносии адабї ва шарњи
муфасс али њоли адибро ба хонандагон пешкаш
месозад. харитаи сафар њои Восифиро дар
пешорўяшон меовезад ва тамоми лањзањои
љолиби њаёти ўро шарњ медињад. Таъкид
мекунад, ки чунин ќис мати ала мнок фаќат
насиби
Вос ифї
набуд. Садњо
суханварону
донишмандони тољик дур аз ёру диёри азиз ин
гуна талхко мї ва фољеањо насибашон шудааст:
Рўдакиро номардона кур карданд: Фирдавсї ба
ивази «Шоњнома» барин асари оламшумул аз
тарафи
Султо н
Мањмуд
мањкуми
љазои
партофтан ба зери пои фил гардид: Ибни Сино
«бо шарофати» кашфиёти илмии худаш умре
дар гурезагї овор аи мусофиратњо ва зиндонњо
буд;Хайём барин боимонтарин шахс кофир
эълон шуд; Њ ило лию Биноиро бо хорию зорї
куштанд;Шамс иддини
Шоњинро
муњит и
носозгори дарбор силкасал намуда кушт ...
Тарљумаи њол и адибро тавре омўзон идан
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лозим аст, ки мењру муњаббати бепоёни адиб аз
зодгоњаш оѓоз ёфта, то ба Ватани умумиамо н
Тољикистони
азиз
омада
расад. Омўзгори
мактаби миёнаи №19 ноњияи Рўдакї Иброњим
Ќазоќов шарњи њоли устод М.Турсунзодаро аз
зодгоњаш аз ќалъаи Њисор бо овардани пор чањо аз «Водии Њисор» ва «Њасани аробакаш»
оѓоз намуда, сафарњои ўро ба шањру навоњии
Тољикистони азизамо н, ба собиќ иттињод ва бо
тамоми дунё пайваст месозад. Камбаѓалписар и
одиро,ки роњи адабию љамъиятиаш аз Њисору
Душанбе ибтидо г ирифт а, ба тамоми иттињод,
ќитъањои Осиёву ва Аврупо ва Африко пањн
мегардад. ба дараљаи ходими намоёни давлатї
мерасонад. Марќадаш низ аз баландии Лучоб
рў љониби зодгоњаш нигарон аст:
Баѓали кўњи Њисор аст тамошогањи мо,
Манзилу мањфили мо, бистари мо, љ огањи мо.
Чашмањояш дами љўшидану фав ора задан,
Гашта монанд ба оњанги дили огањи мо.
(Турсунзода,1977, 54).
Хониш ва тањлили асари бадеї дар дарс
барои
истифодаи
маводи
кишваршиносї
имкониятњо и нав ба нав фароњам меоварад.
Асоси бисёр асарњои дар синфњои V -XI
таълимдодашаванда ро маводи мањал ташкил
мекунад. Дар синфи 5 асарњои С. Айнї «Мак таби кўњна», М.Турсунзода «Водии Њисор»,
Р.Љалил
«Њодисае
дар
фронт »
Њ.Карим
«Марњабо, бањор»,А.Ќањњорї «Туро ёд доранд»
ва
дигарон
асарњоеа нд,ки
дар
образи
ќањрамонњо и онњо шахсони маълуму машњури
ин ё он мањал инъикос ёфт аанд , онњо ба
ташаккули
шахсияти
талаба
беасар
наме монанд.
Дар синфи 11 дар дарси охирини о мўзиши
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романи «Восеъ»-и Сотим Улуѓзода лавњаи дар
асоси
маводи
љамъовардаи
хонандаг он
эљодшуда ќироат карда шуд:
«Он рўз (29 апрели соли 1988) дар ч ойхонаи
дењаи Навкорами хољагии «Њаќиќ ат» -и ноњияи
Вахш рўзномаи «Комсомоли Тољикис тон», ки
дар он маќолаи муаллими мактаби њ аштсол аи
раќами
12-и
ноњияи
Ховалинг
Љаббор
Абдурањимов бо номи Юс уф-пањлавон дарљ шуда
буд, аз даст ба даст мегашт . Саргузашти
Юсуф-пањлавони
давлатитањфагї
ањл и
нишастро ба риќќат оварда буд.
-Њамин шахсияти Юсуф -пањлавонро бояд
амаки
Ѓуломмуњиддин
донад,ба
шахси
куњансолтарини дења ишора намуда , хомўширо
вайрон кард акаи Холмањмад. Охир, вай низ аз
дењоти Давлату Тањфа-ку?
-Ана, амаки Ѓуломм уњиддин низ худаш омад, њамаро барои аз љо хестан водор намуда, сў йи
дар ишора намуд Давлатмурод .- Номаша гиру
гўшаша каш!
-Акои Холмањмад саволашро барои бобои
Ѓуломмуњиддин бори дигар такрор намуд.
-Юсуф-пањлавон хешу табори ту асту кї
буданашро аз ман мепурсї? - наќлашро оѓоз
намуд мўйсафед. –Касе, ки њафт пушти худро
надонад, инсони комил нест. Аз рўйи шунидам
Юсуф-пањлавонро, ки дар шўриши Восеъ асир
меафтад, навкарони њокими Б алљув он Восе ъ
пиндошта, даст гир мекунанд ва реза -реза
менамоянд,чунки ў яке аз ашаддитарин ёѓињои
мир буд. Вале хотираи ўро мардум ба некї ёд
мекарданд.
Чор
барода р
ва
панљ
писар
доштааст. Њоким њамаи писарони ўро ку шта
наметавонад, ч унки халќ онњоро пинњо н мекард.
Писаронаш Иброњим, Одинашоњ , Рањмоналї,
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Мањмадрасул ва Мирзоалї ном доштанд,ки ман
њамаи онњоро мешинохтам .Мутаассифона
,риштаи умри Мањмадрасул ва Мирзоалї дар
айни љавонї аз дасти хуношоми навк арони мир
барканд. Иброњим ва Рањмоналї устоњои
гулдаст буданд. Писари Иброњим Њикмат њоло
сокини дењаи Пушинги ноњияи Данѓара аст.
Одинашоњ се писар дошт:Файзалї, ки вайро
њамаатон медонистед, сокини дењаи худ амон,
рўњаш шод бод,иштирокчии Љанги Бузурги
Ватанї буд. Файзуллою Њусайн, ки дар ќайди
њаёт буда, дар ноњияи Данѓара маск унанд. УстоРањмоналї низ соњиби се писари гулрух буд.
Ана,њамин Давлатшоњ, Муродалии ќудои ман ва
Акрамшоњ, ки яке дар дењаи Чапае ви ноњияи
Љалолиддини Балх ї ва дигаре дар њољагии
«Сабзавот»-и ноњияи Бохтар зиндагї мекунанд.
-Бобои ман наќл мекард, к и дар ш ўриш и Восе ъ
иштирок кардаас т, - ба сухан њамроњ шуд
мењтари љанг Њабибулло Азизов, - аз Душанбе
омада овозашро низ навишта гирифт а буданд.
Оё ин рост аст?
-Вале, ман низ аз забони ў шунидаам. Ў
(Давлат Собир) њамроњи бародараш Му родал ї,
ки падари ман буд, ёѓї мешаванд. Пас аз
шикастхўрии шўриш бобои Давлат ва Муродал ї
бо азобе љон ба с аломат мебаранд, вале Юсуфпањлавон асир меафтад ,чунки ўро ав вал Восеъ
мепиндоранд.
-Бобо, ба рои чї њамин дењаи шумо Давлат Таъњфа ном дошт?- бо суол мурољиат намуд
Амири духтур.
-Ривоят мекунанд, ки Давлат ва Тањ фа
(Туњфа) ном писару духтар якдигарро дўст
медоштаанд,- зимоми суханро ба дас т гирифт
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мўйсафед,-вале волидонашон барои ба висоли
њамдигар расидани онњо розї намешаванд.
Бинобар ин њарду ба њам ин дара мегурезанд ва
ин љо ќўшапир мешаванд. Гўё мову шумо аз
авлоди онњоем. Баъди фавташон фарзандонашон
дењаро ба номи онњо мегузоранд.
-Амак, ман як чизро донистан мехоњ ам, - ба
гап њамроњ шуд сар кори дења Зубайдулло
Ќунушов,-дирўз
духтарам
Саодат
рома ни
С.Улуѓзода «Восе ъ» -ро мехонд. Ман аз дасташ
гирифта, онро нигоњ к ардам ва дар китоб ба
образи Сайидалии Зувайрї вохўрд ам. Вай гўё
даста ташкил карда,дар ѓору кўњњо пинњон
шуда, ногањон ба одамони њоким њамла
мекардааст ва ѓаниматњои онњоро ситонида, ба
камбаѓалон таќсим карда медодааст. Баъдтар
бо маслињати Восеъ ба гурўњи шўришгарон
њамроњ мешавад. Xудатон медонед, ки модари
ман Басгул зувайрї аст. Рањматии модарам
мегуфт ,ки ў духтари Саидалї аст. Оё њамон
Сайидалии бањодуру шўриш гар нест?
-Ту набераи њаќиќии Сайидалии бањодур
њастї. Ў пеш аз Восеъ бар зидди зулм хеста
буд.
-Зубайдулло худаш њам дар майдони мењнат
аз бобояш монданї надорад, - шўхиомез луќма
партофт Ќуввати Расул ва бо њамин ба
муколамаи онњо њусни матлаъ бахшид.
Ин гуфтугузор рўзгор и собиќ муњољирони
иљбории Сари Хосорро сад сол ќафо ме партофт.
Шуълаи дурахшони гулхани афрў хтаи Восеъро
дар баланди и Сурсаќова ба хотирњо меовард. Ин
шуълаи
умеду
ифтихор
дар
мактабу
ќироатхонањо, к и нишаста , 100-умин солгарди
шўриши Восеъро ёд м екарданд, нуру зиё
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мебахшид». (Муродиён, 1988, 29 окт ябр). Пас
аз ќироати ин лавња ба муаллим танњо
хулосабарорї аз маводи овардашуда мемонаду
халос.
Бояд тазаккур дод, ки мавридњои истифодаи
маводи адабию кишваршиносї дар дарсњо
гуногун аст. Баъзе муал лимо н онро пеш аз
оѓози мавзўъ, баъзењо дар охири боб корбаст
менамоянд. Муаллимони дењаи Сайё ди ноњияи
Шањритус «Шоњнома» -и Фирдавс иро бо зикри
ривоятњои мањаллї оѓоз ме намо янд: «Сайёдиё н
худро
авло ди
Њушанг
медонанд.Наќл
мекунанд, ки одамон дар он да м аввал якљоя
шикор мекардаанд, то ки з индагї ба cap
баранд.Рўзе падару писар аз дењаи Сайёд
баромада, бо гулу камон рањи Кайкўњро пеш
мегиранд.
Шикори
онрўзаи
онњо
мисли
њарваќта бобарор намешавад. Он рўз аз камар и
кўњ аждањое низ ба шикор баромада буд. Ин ду
шикорчї бо њам ба рмехўранд.Яке шикорчие, ки
њокими ќудрат ва аќ лу заковат аст ва дигар ,
шикорчие, ки ќувваи беинт ињои табиатро
дорост.Аждањо бо одам рў ба рў мешавад. Њар
яке аз инњоро он даќиќа -зиндагї ба чунин
вазъияте мегузорад, ки онњо бо хайрухуш аз
њамдигар људо шуда на метавонанд. Аждањо
хост,ки њокими Кайкўњ бошаду њама љонварон
насибаи ко ми ў бошанд ва махсус ан ѓизои
лазиз и онрўзаи ў бошанд. Вале кин падару
писар дигар илоље надоштанд, ки роњи гурезро
пеш гиранд.Онњо одам буданд. Онњо хуб
медонистанд, ки шоњаншоњи баркамоли табиат
одам аст,онњо медонистанд, ки љавњари њастии
олам. яъ не аќл танњо нас иби одам аст. Аз ин
рў, омодаи љанги тан ба тан гардиданд. Писар
рў ба падар меовараду мег ўяд: «Падарљон,
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иљозат бифармо, то ки ман ќувваи бозувонамро
дар
ин
майдон
бисанљам,
б уб инам,ки
устувории камару нерў и пойњоям ба чї
ќодиранд?» Оре,ќувва буду набуд. Аз ин љост,
ки аждањо бар љавонмард ѓолиб омада, ўро н еш
заду нобуд кард. Пас аз ин фољиаи ба сари
пирамард омада ларза тамоми вуљуди ўро фаро
гирифт. Он њама донишу таљрибањ ои шикории
худро ба кор андохт. Шамшерро кашида, бо
аждањои кўњмонанд ба задухўрд даромад.
Пирамардро муяссар гардид, ки думи он
аждањоро бурида партояд. Мегўянд,ки аждањои
абгоршуда базўр ба љониби камари кўњ
мехазиду ба пирамарди бар болини писар и
фавтида хам ида мегуфт:«Эй одамизод , минбаъд
ману ту бо њам барнахўре м.Агар бо њам ману
ту вохўрем, он гоњ ту ёди фарзанди азизи худро
хоњї кард, ман бошам, ёди њамон думи
гумкардаамро! Аждањо мехазиду мер афт, аммо
пирамард аз талаф додани фарз анде, ки
нишони њаст ии ў буд, карахт шуда монда
буд.Баногоњ,шояд омади кор бошад, Њушанг бо
лашкараш
сафар
дош т
ва
аз
ин
љо
мегузашт. Хазидани аждањою фиѓони падари
љигаркабобро д ида,даме моту мабњут монд.
Пас,ба худ омаду санги њазормании Кайкўњро
бардошта,ба сари аждањо пора -пора карда,
рафта ба санге бармехўрад. Аз бар хурдани он
ду санг ба њам оташе ба амал омада, хасу
хошоки даштро сўзондан мегирад. Аз ин рў,
сокинони Сайёд дар омади гап м егўянд, ки
оташ њам кашфи аљдод и мост. Њ ушанг љасади
фарзанди далери ќурбонш удаи пирамардро ба
хок супурда, љасади аждањоро низ зери сангтўда
гўронида, пирамардро ба масканаш меоварад.
Ќазоро,
пирамард
духтари
баркамоли
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соњибњусне доштааст, ки Њушанг дилбохта
шуда, дар ин љо умрбод мемонад (Девонаќулов,
1989, 125-127).
Ин усул њам мавзўи омўхташаван д аро ба
дили хо нандаго н наздик ме намо яд ва њам
хаёлоти њоз иринро рангин месозад, ифтихор и
миллии
онњоро
низ
дучанд
мегардонад.
Адабомўзони сайёдї њангоми таъ лими шарњи
њоли Нос ири Хусрав бошад,дар лањзањо и
гуногуни дарс љониби он ду гунбаде, ки њамчун
махзани аќлу хирад, нишони ќувват и бозувону
сиришти заковату фаросат и инсонї чашми
бинандаро шодоб мегардонаду алњо л мазори
Хоља Машњадаш мехонанд, ангушти ишорат
љунбонида,бо ифтихор мегўянд, ки мањз Носири
Хусрави Ќубодиёнї шоиру файласуф ва пеш аз
њама инсонпарасти бењамто дар њамин м адраса
дарс хондаасту бањри кашфи асрори олам
љавњари аќли куллашро ба харљ додааст
(Муродиён, 1997,ќис ми 1, 62-64).
Вале муаллими мактаби миёнаи №11, ноњияи
Ќубодиён Њафиз Бобошеро в маълумотњо и
адабию кишваршинос иро танњо дар дарсњои
љамъбастї медињад. Њини таълими «Шоњнома» и Абулќосим Фирдавсї вобаста ба образи
Ќубод калимаи «Ќубодиён»-ро тавзењ медињад.
Сараввал ташрењи маъ нои «ибдоъ »-ро, ки нав
овардану нав сохтану шеъри нав гу фтан аст,
меорад. Ў аз «Китобњ ои «Таърихи бузургони
фаромўшшуда»-и
Њамза
ибни
Њасани
Исфањонї, “Таърихи Табарї» ва «Таърихи
Њумоюн»-и Гулшанї дале лњо оварда, собит
менамояд, ки бунёдгару ободсози Ќубодиён
Ќубоди
Каёнї-шоњи
Сосонист,зеро
тахти
Ќубод,ки «Тахтаќувват» -аш ме номанд, мањз
дар диёри онњо љойгир шуд ааст. Бо ифтихор
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ќубодиёнињоро аз тоифаи Ќубодиён медонад.
Истифодаи
моноспектакл-сањначањ о
дар
дарсњои адабиёт воситаи муњимтарини тарѓ иби
маводи адабии кишваршиносї мебошад (Муродиён, 1991,27-32), Д.Облоќулов (Облоќулов,
1989,16) бо маќсади бо мавзўи на в ошно
сохтани шогирдон худаш ба образ медарояд,
дарро кушода,њамчун адиб вориди синф
мешавад ва наќши нав исандаро ме бозад, аз
номи ў «ман» мегўяд,ки дар натиља бачањо
адибро чун њамдиёри худ ќабул мекунанд.
Њангоми дарси љамъбастии романи С.
Улуѓзода «Вос еъ» дар синфи 1 1 бархе аз хонандагон вобаста ба имконият и синф лањзањои
љолиби асарро ба сањна мегузоранд. Саидалии
«ќоматбаланди шофбурут» ва Восеъ рў йи сањна
баромаданд ва гуфтугў йи онњо оѓоз ёфт:
Сайидалї:
1. -Восеъ,номи ту ба бањ одурї баромадагї,
халќњо туро мешиносанд ,њурмат мекунанд,
биё,ба дастаи ман сардор шав.
Восеъ:
2. –Не,Сай идалї,ман
ба
ѓорату
тохтан
машѓул нахоњам шуд. «Оњани тафсонро бо
мушт кўфтан бањодурї намешав ад, ба ин кор
чаккуши оњанин лозим» (Муродиён ,1986, 27).
Ё ки ба сањна Восеи бандї п ешопеши
сарбозони њоким намоён мешавад. Ў љониби
хонандагон рў оварда, бо халќаш видоъкунон
сањнаро тарк мекунад:
Видоъ, эй кўњсори ман,
Видоъ, эй Гулъзори ман.
Шикасти ман,
Куљо бошад шикасти халќ .
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Расад рўзе
Зи хоки њасрати ёѓї
Гули армони озодї барорад cap.
Ва найсоне, ки меборад дар он айём ,
Њама доѓи нињони синаро шўяд.
Барои ман,
Ба љойи ман,
Гули наврўз мечинанд фарзандон,
Ш а вад бо ёди ман дар дења гул гардон.
Њарос аз халќаи доре надорад дил,
Вале, эй кўњсори ман,
Вале, эй Гулъузори ман.
Њазар аз халќањои дорњои чашм,
Ки дар ин халќањои танг,
Басе сарњои исёнї забун гашта,
Басе сарњои боло ѓарќи хун гашта.
Пушаймон нестам њаргиз,
Аз он, ки карда ам исён.
Маро номуси ман мегуфт:
«Бихез, эй бандаи Аллоњ, бандагї то кай?
Ту инсонї, дигар шармандагї то к ай?
Ту инсон шав, ту инсон шав ,
Дар ин исён, дар ин тўфон,
Ту инсон шав, ту инсон шав».
Ба по ман хестам охир,
Алайњи мир.
Ба исёнам шикас т омад,
Вале донад кунун њар мардаки ё ѓї,
Н ахуст озод бояд гардад озодї,
Зи зери халќањои чашмњои танг.
Расад рўзе , ки Восеи дигар хезад,
Чу хуршеди сањар хезад...
Бигирад хунбањои ёѓињояшро,
Њама дарду алам фарёд хоњад шуд,
Сари ман њам зи дор озод хоњад шуд.
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Вале њоло ки cap андар тањи дорам,
Дилам бар ин чанори сабз месўзад.
Варо њам мисли ман ин дам
Ба гардан халќаи дор аст.
Бидонам дастњоро бастан осон аст.
Вале дил кай шавад баста,
Дили фарёдхоњи халќ,
Дили озодхоњи халќ.
Амин астам, ки ёре мерасад охир,
Аз ин гарди парешон шањ саворе мерасад охир.
Зи бањри рўзи сарбозї,
Чу кўњи Балљувон бош устувор, эй Гулъузори ма н,

Сари болои худро хам макун, эй кўњсори ман.
(МуњаммадАлї,1988,29 ок тябр).
Онњо гузашта мераванд. Сањнаро Фотимазани 32-сола и пўсти баданаш сўхта, сиёњшудаи
кулфатзада бо мў йи жўлидаи парешон ва
бадани чун чўб хушк соњибї мекунад. Ў бо
оњанги ифтихору сарбаландї такрор мекунад:
«Акама ба дори баланд кашидан. Акам
натарсид, сарбаланд љ он дод. Халќон гуфтанд:
ёдуш бахайр, бањодур будай!»
Дар охир ба сањна худи муаллим ба ромада,
ќайд менамояд, ки шумо, хонандагони муњтарам, фахр кунед, ки авлодону наберагони
Восеи диловаред. «Восеъ ба сифати фарзанди
диловари мењнат ва њомии ањли з ањ мат ба
хотирњо боќист» (Улуѓ зода,1960, 325).
Воќеан, муаллифони «Дастури методї оид ба
адабиёти ватан» барои синфи 5» Ќ.Хољаев ва
Н.Алиев низ зарурати истифодаи сањначањоро
дар ваќти дарсњо таъкид намудаанд ва эшон
сенарияеро низ аз рў йи шеъри «Њамс афарон» -и
А.Лоњутї
манзури
муаллимон
кардаанд
(Хољаев,1986, 35).
Муќоис аи
дирўзу
имрўзи
кишвар
низ
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њангоми додани маводи киш варшиносї бояд
љой дошта бошад.Муаллими мак таби миёнаи №
5, ноњияи Бохтар Шералї Саидов ваќти
таълими
достони
«Њасани
аробакаш» -и
М.Турсунзода саёњат и ѓоибонаи бачањоро
сараввал ба дењаи ху рдакаку пурчангу ѓубори
Душанбе ва пасон ба пойтахт и имрўзаи
тољикон аз рўйи мусавварањои кит оби А.
Ќўшматов
«Душанбе»
(Ќ ушматов,1992,8 8 )
ташкил ме намо яд.
Азбаски мактаббачагони дењотї аксар ваќт
дар љамъоварии њосил иштирок ме кунанд, ба
ќавли М.Турсунзода «колхозчии зўри пахта чин»- анд,њанго ми таълими мавзўъ њои адабиёт
вобаста ба хусусиятњо и мањал зироат њои дењот
ва тарзи коркарди онњо шог ирдонро ба
мењнат и
бунёдкорона, барои
кўмак
ба
њамдиёронашон бањри љамъоварии мањсули
зањмати дењќон сафарбар бояд кард. Бо ин
маќсад муаллими забон ва адабиёт и тољики
мактаби миёнаи №33, ноњияи Вахш Хайрулло
Табаров хонандагонро бо ќањрамонони кор,
собиќадорони мењнат, пешќадамони истењ солоти мањалли худ мешиносонад.
Њангоми таълими асарњои марбут ба Љанги
Бузурги Ватанї маъ лумот додан оид ба
зодагони мањалли худ аз манфиат холї нест.
Муаллими номбурда дар лавњаи махс ус номњои
мењтарони љанг- Ќањрамони Иттифо ќи Шўравї
Њайдар
Ќосимов,
љанговарон
Њабибулло
Азизов, Мироншоњ Зоњиров, Файзалї Одинаев,
Адолат Њасанов, Мањмуд Њусейно в, Њасан
Ёќубов, Музаффар Азизхољаев, Мањмадрозиќ
Шарифов ва дигаронро навишта, оид ба кор намоињои онњо маъ лумот медињад, љолибтарин
лањзањои њаёти онњоро наќл мекунад.
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Омўзиши
мавзўъњои
обзорї
низ
имко н
медињад, ки робитаи адабиёти то љикро ба
њаракати адабии ин ё он мањал муайян намое м.
Чунин усулро њангоми таълими мавзўъњои
обзории адабиёти муосири тољик пеш гирифт ан
аз манфиат холї нест. Бисёр адибоне њастанд,
ки барои вањдат ва муттањидии ќаввањои
адабии ин ё он мањал кўшиш ба харљ медињанд.
Тамоми кору фаъолияти адибони диёри худро
барои хизмат ба халќ, барои тавсифу њаёти
рангини ањли зањмат муттањид месоз а нд.Тавре
ки устод Рањим Љалил т амоми умри б обаракати
худро сарфи њамин кори хайр -мутт ањидсозии
адибони њавзаи Суѓд сохт. Мавзўъњо и обзорї
имконият медињанд, ки хонандагонро бо
асарњои тибќи маво ди мањал иншошуда ошно
намоянд.Махсус ан, њанго ми гузаштани мавз ўи
«Адабиёти тољик дар солњои 60 -80» шиносо нидани хонандагон бо бењтарин ш оирону
нависандагони диёри худ, мавзўъ ва мунда риљаи осори онњо, тањлили эљо диёташон
њатмист.
Тавассут и мавзўъњои монографии б арнома
хонандагон
бо
бењтарин
адибон
шинос
мешаванд, ки њаёти аксари онњо ба ин ё он
мањал марбут аст: ин љо адиб ба дунё омад,
аёми бачагию љавониашро ин љо гузаронид, ин
љо талхию сардии дунёро чашид ва мањз њамин
љо манбаи илњо ми ў гардид:
Ман, ки дар домани ин силсила тавлид шудам,
Ќатраи ашки азову фарањи ид шудам.
Чун расидам ба сари ќуллаи кўњи Ватанам,
Њофизи ин Ватани пайрави хуршед шудам.
(Турсунзода, 1977, 55).
Њангоми таълими мавзўъњо и монографї
тафсилоти саёњат ва саф ари адибонро овардан
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зарур аст. Махсусан њини о мўзиши шарњи њоли
Абулќосим Фирдавсї. Абўалї ибни Сино,
Умари Хайём, Носири Хусрави Ќубодиёнї.
Саъдии Шерозї, Абдурањмони Љомї, Зайнид дини Восифї. Сайидои Насафї, Абдурањмони
Мушфиќї, Ањмади Дониш, Садриддин Айнї,
Абулќосим Лоњут ї, Мирзо Турсунзода ва
дигарон истифода аз харитаи сафарњои онњо,
нишон додани сабаби мусо фират, сафар ва
сайру саёњати онњо аз манфиат холї нест. Дар
сурати шарњи сафарњои адибон хонандагонро
одат
кунонидан
лозим
аст,
ки
сабаби
мусофират и навис андагонро аз дохили осори
худи
онњо
љустуљў
намоянд.
Чунончи,
Абдурањмони Мушфиќї ин њолат ро
дар
ашъораш равшан ифода кардааст:
Сафар кардам, фи роќи дилрабое пеши ман омад,
Намерафтам, зарурат шуд, бал ое пеши ман омад.
Ѓаму дарди људої кам шавад аз ќатъи манзилњо,
Ба њар манзил ѓаму дарди љу дої пеши ман омад .

Ё дар љойи дигар:
Кардам сафари Њинду пушаймон шудам он љо,
Гардид бадал рўзи сиёњам ба шаби тор.
Дидам, ки агар боз наоям ба вилоят,
Хуни љигарам мехўрад ин њинди љигарх ор.
Хусусан њангоми таълими рўзгор ва осори
Носири
Хусрави
Ќубодиён ї,
Зайниддин
Мањмуди Восифї, Ќорї Рахматулло њи Возењ,
Ањмади Дониш, Мирзо Сирољ и Њаким љалб
намудани хонандагон ба мутолиаи хотироти
сафари
онњо
«Сафарнома»,
«Бадоеъ -улваќоеъ», «Савонењу- л-масо лик фї фаросиху-лмамо лик», «Ѓароибу-л-хабар фї аљоиб и-ссафар», «Наводиру-л-ваќоеъ», «Туњафи ањли
Бухоро» ва дигарон гарави бомуваффаќ ияти
тараќќиёт и хаёлоти бадеию эљодии онњо
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мегардад.
Ќањрамонони бисёр асарњои адабї д ар њаёт
прототипи худро доранд.Масалан, дар романи
Љало л Икромї «Духт ари оташ» прототипи
Фирўза-Саломат Љањонгирова, дар «Одамони
љовид»-и Р.Љалил прототипи Пўлод Ќодиров Љўра Зокиров, дар «Субњи љавонии мо» ва
«Восеъ»-и С.Улуѓзода прототипи Собир ва
Восеъ худи навис анда ва Восеъ мебошанд.
М.Д.Янко дар асараш «Кишваршиносии
адабї» ќайд
мекунад,
ки дар
синфњои
хатмкунанда як-ду дарси махсусро ба омўзиши
мањал бахшидан мумкин аст ( Янко,1965,31).
Мавзўи чунин дарсњо гуног ун ме шаванд.
Вай бештар ба дараљаи тайёрии адабию
кишваршиносии хонандаго н ва хусусият њо и
адабиёти мањал вобаста аст.Махс усан дар
мавзўъњои «Табиат и кишвар дар тасвири
адибони
мо»,
«Адибони
кишвари
мо»,
«Кишвари мо дар адабиёти бадеї» ва монанди
инњо ташкили дарсњои адабии кишваршин осї
маќсадно к аст.
2.3. КОРЊОИ ХАТТЇ ДАР АСОСИ
МАВОДИ КИШВАРШИНОСЇ
Мусаллам аст, ки љустуљўю тањќоќот,
мушоњидаю
муќоисаи
мањал
аз
љониби
хонандагон аксар ваќт дар корњои хаттї зуњур
меёбад.Корњои хаттї тибќи маводи мањал яке
аз муњимтар ин омилњои омодагии адабию
эстетикии шогирдон аст. Љалб намудани
хонандагон ба дарки љањони атроф, дар онњо
тарбия
намудани
з авќи
бадеї,
дарёфти
бењтарин вожањо бањри тасвири зебої, дида
тавонистани гўшањои назарногир ва торики
зиндагї аз муњимтарин ваз ифањои омўзгор
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мебошад.
Кор бо маводи кишваршиносї бо барномаи
таълимї марбут буда, ќисми таркибии онро
ташкил менамояд. Танњо т авассути кишваршиносї маводи барномаи таълими пурра ва
мукаммал мегардад.
Корњои хаттии хонандагон дар мавзўъњои
кишваршиносї мањсули мушоњидоти њаёт,
баёни
афкори
дидаю
шунидаи
онњост.
Махсусан, маќоми корњои хатт ї дар синфњои
болої меафзояд, зеро д ар ин синну сол хонанда
таљрибаи њаётии бой дорад, ў ба зиндагї
кунљковона ва љиддї назар меа ндозад, дорои
малакањои мант иќию муќоисавист, мехоњад
чизи дидаю омўхта ва шунида и худро иншо
намояд.
Дар синфњои V-VIII иншо оид ба табиати
мањал тибќи мушоњидањои хон андагон сурат
мегирад. Хонандагони синфњои болої бошанд,
дар асоси маводи адабї дар алоќамандї бо
њаёти мењан ва табиати он иншо менависанд.
Асоси корњои хаттии хонандагонро бо
тамоюли кишваршиносї њаёти атроф, рўзгори
ходимони адабиё г ва санъ ат ташкил мен амояд.
Аз ин лињоз, М.Д.Янко онњоро ба се гурўњи ба
њам алоќаманд људо кардааст:
1 ) корњои хаттї дар асоси мавод и њаќиќа ти атроф;
2 ) корњои хаттї оид ба асарњои санъа т;
3) корњои хаттї ти бќи ма води ада бї (Янк о,

1965, 150).
Дар поён њар кадоми онњоро дар а лоњидагї
дида мебароем.
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2.3.1. КОРЊОИ ХАТТЇ ДАР АСОСИ
ЊАЌИЌАТИ АТРОФ
Табиати дилрабо и мањал дар дили њар як
инсон ошён дорад. Махсусан барои бачањо азиз
ва ќарин аст. Мањз онњо ќодиранд, ки забони
гўёи табиатро бо нигоњи дил хонанд ва онро
тавассути аќли солим, фикри расо ва хаёлоти
бадеї рўйи коѓаз акс намоянд. Хонандаи
мактаби миёнаи №3- и ноњияи Ховалинг Ќодир
М. таассуроташро аз мушоњидоти дењоти Сари
Хосор чунин ба ќалам додааст:
«Маркази ноњия дар ќафои мо монд. Љониби
дењаи Навобод таноби роњ кашид ем. Роњи
мавзеи Ангўр ва Елаи Санљиди ќоќ моро тарафи
дења мебарад. Аз ду тарафи роњ дарахтони
мевадори себ, зардолу, олуча, гелос, дулона ва
растанињою гиёњњои шифобахши садр анг сўямон
дастафшонї мекунанд. Мо ба болои ёла меба роем. Осуда нафас мегирам ва хастагиро рафъ
месозам. Аммо дар роњ дарахтони бешумори
бурида, шохњои шикаста чун тољикбачагони
шоњи љавонишикастаи љанги њамватанї ва гулу
гиёњњои поймолшуда дучор меоянд, ки дилро
фишор
медињанд.
Растанињои
ш ифобахши
кўњистон рў ба нестї овардаанд. Бо н аззораи ин
њол ба хотирам мерасад навиштањои бузурге , ки
«Табиат, манзарањои ту фиребанда нестанд,
балки моем зодагони ноањли ту, ки сари њар
ќадам
фире бат
медињем.
Ту
метавонї,
вайронкор бошї, вале вайронкории ту аз
каљнињодии мо нерў мегирад ва мо метавон ем
онро ислоњ намоем . Аммо дар вайронк орї мо он
ќадар усто шуда ем, ки муќобили онњо ту
бечораї. Аз поёни Навобод рўди Ахшу дар
шитоб аст, балки аз саросёмагї њар лањза cap
ба санге кўфта, давидан дорад. Хаёлам, Ахшу
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барои он шитоб дорад, ки то м арзи дигаре ро
гулистон намояд, љон бахшад. Аммо бехабар аз
он ки дар водї ўро чї интизор аст. Дардо, ки
оби љонбахши дарё ба водињо расида, олудаи
зањрњои кимиёвї мегардад ва аз он фаќат ном
мемонаду бас..»
Иншо оид ба табиати мањалро хонандагон
танњо баъди мушоњидаи табиат менависанд. Ин
ба осонї даст намедињад. Ба о мўзгор лозим
аст, ки хонандагонро ба дарки њаќќонии
табиати атроф рањнамун созад. Дар бароба ри
ин онњоро таъкид намояд, ки дар тањияи њар
иншо бояд ба матолиби зер таваљљўњ шавад:
1. Таълифот аз назари шакл ва устухонбандї.
2. Навишта аз лињози кайфият ва чигунагии он.
3. Иншо аз лињози зе бої ва матонати љумл ањо.
Масалан, муаллими мактаби миё наи № 26 -и
ноњия Вахш Азиз Холов ба хонандагон фармуд,
ки дар мавзўи «Субњи дењаи ман» иншо
нависанд. Хонандагон вазифадор шу данд, ки
сањаргоњон хеста,дар кўчањо и дења ќадам
зананд,манзараи субњи дењаро ба мушоњида
гиранд, тамоми љузъиёти сапедадам хониши
паррандагон, овози њайвонот, манзараи осмон
ва табъи одамонро наззора намоянд. Ин ба
онњо имконият дод, ки љањонбиниашонро
васеъ, захираи луѓавиашонро бой созанд. Онњо
бисёр чизњоро диданд ва ин имконият дод, ки
иншоњои пурмаз мун ва њаёт ї нависанд.
Мушоњидаи пањлуњои мухт алифи њаёт аз
тарафи хонандагон ба онњо имконият медињад,
ки дар корњои хаттиашон њаёти рангини шањру
дењот, гузашгаву имрўзаи он, маќсаду мароми
сокинони вайро инъикос созанд. Масалан,
хонандаи макт аби миёнаи № 33 -и ноњияи Вахш
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Мањмадшараф дар иншояш бо номи «Фидокор»
рўзгори тракторчии дења Роњиб Идиевро ба
таври зайл ќаламдод кардааст:
«Рафту гузоратон ба дењ аи Яккатут афтаду
як сари ќадам ба парки тракториаш дароед, дар
он љо аввалин шахсе, ки диќќататонро ба худ
љалб мекунад, Роњиб Идиев аст, Ў шахсест
миёнаќад, ботанутўш ва чорпањлу. Агар сарсарї
ба вай назар афканї , хаёл мекунї, ки аз дасташ
коре намеояд, бандаи хўру хоб ас т. Аммо
«Гумон аз им он људо мек унад», мегўянд.
Њангоми бо в ай мулоќот кардан ба панљањои
дасташ нигаред: саросари кафи дасташ тилим тилим кафидааст ва дар роѓњои он равѓанњои
молиданї абадї хона кар даанд, к и ин гувоњи
мењнатќаринии ўст. Охир, Роњиб-ам ак бо ин
дастњо чињил сол боз мурват њои тракторро
тоб медињад. Синас , ба коргоњаш равед, дар
борааш аз њамкасбонаш пурсед: њама дар
борааш як хел: «Љони одам аст», - мегўянд. Аз
њама аљибаш он аст, ки в ай норасогии
тракторро бо як дидан ё аз о возаш муайян
мекунад. Ин аст, ки дар љой ў будагї муњандис ё
устокалон лозим нест. Вай як умр танњо ба
тракторњои тасма чарх сарукор дорад. Дар паси
фармони трактори нахустин дар њамин мавзе ъ
ў нишаста буд ва ба тракторњои навтарин низ
ўро мешинонанд, зеро трактори ба вай вобаста
дерпой аст , солњои тўлонї бенуќсон хизмат
мекунад. Ваќте ки аз вай сабаби танњ о рондани
тракторњои тасмачархро пурсон шуде м, ў љавоб
дод, ки барояш ин намуди техника писанд аст.
«Њангоме ки љилави тракторро дар сањрои
кушод cap медињам ва плугро мепартоям, мегўяд
Роњиб-амак,
-плуг
синаи
заминро
даронда, трактор нолишкунон ба пеш њаракат
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мекунад, сарамро аз кабина баров арда ,ба замини
љуфткардаам менигараму ба машомам б ўйи
гуворои замини падарон мерасад, ки м ан як умр
махмури онам».
Бисёр кўчаву хиёбонњо, дењаву макт абњо ба
номи
мењтарони
љангу
мењнат
гузошта
щудааст. Хонандагон тавассути мутолиаи
асару маќолањо, тамошои осорхонањо, су њбат
бо куњансолон ба таърихи кишвар ошної пайдо
мекунанд, то ки дарин хус ус дар корњои
хаттиашон сухан ронанд. Дар корњои хаттии
онњо нишонањои равш ани рўзгори бошанда гони мањал, њаёти рангини мењнатќ аринон ва
муборизон
инъикос
ёфтааст.
Чунончи ,
хонандаи синфи 1 0 -уми мактаб и миёнаи № 33-и
ноњияи Вахш Мањмадшариф иншояшро, ки ба
муносибат и њафтаи поси хот ир ва кушодани
нимпайкараи
шањиди
љанги
Афѓонистон,
дорандаи ордени «Ситораи Сурх» Мањмадалї
Мирзоев дар сањни мактаб бахшидааст, бо
чунин сатрњо оѓоз менамо яд:
«Мурдаи фарзанди ќобил њайф бошад зери хок,
Умрњо бар души Рустам ќолаби Су њроб буд
(Сайидои Насафї).
Он рўзи шум сандуќ дар миёнаи њавлии акои
Њукумалї меистоду хурду калони дења бо
Мањмадалии љавонмарг видоъ мекарданд. Њељ
тасаввур карда наметавонистем, ки он љавони
шўху бебок, хоксору матинирода, ки маљли сорои
мањфилњои мо буд, ба зиндагї абадї падруд
гуфтааст. Ў дар назар шахси зинда барин
менамуд.Њатто кадоме аз рафиќ он т ирезачаро
таќ-таќ зада, «Мањмадалї, ш ўхї накун, хез!»
мегўяд. Вай суханњои ўро фањмидагї барин дар
лабонаш табасс ум гул мекунад, чун њам еша
табассуми ба худаш хосу зебанда. Ногањон
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нолањои талху хазини момаи Рањима маро аз
ќайди хаёлот мерањонад, акнун пурра бов ар
мекунам, ки ў дигар бо мо нест. Мањмадалї, ки
чун садњо њамсолони њаждањсолаи хеш дили пур
аз умеду орзу дошт, вале парастуи орзуњои дили
љавонаш
пайѓом расони
бањори
зиндагиаш
нагашт.Болаш дар нимароњ 14 апрели соли 1981
шикаст. Худро ба он тасалло меди њам, ки ў
мардонавор љон додааст , назди касе сархам
нашудааст. Мехоњам бо овози баланд суханони
машњури Љек Лондонро ба мардум гўя м:«Дидани
марги ќањрамон аз шунидани нолањои имдод талабонаи буздилон авлотар аст!»,лек ин овозам
аз гулўям намебарояд, аз чї бошад, ки ашки
чашмонам хушк шудаасту пойњоям карахт.
Рўзи дигар Мањмадалиро гирё ну нолон, бо
дидањои ашкполо ба роњи охирин гусел он идем. Ў
сокини абадии водии хомўшон гардид».
Омўзгори
забон
ва
адабиёти
мактаб и
номбурда Хайрулло Табаров хонандагонро
таъкид ме кунад, ки намуди дохилї ва берунии
мактаб, боѓи таъ лимгоњ, маѓоза ва боѓчаи
бачагонаи навсохт и дења, биноњои истиќо матии боњашамат ва ба ин монанд садњо
мавзўъњое њастанд, ки ба навиштани иншо
мавод хоњанд дод. Њангоми сўйи макт аб
рафтан ё љониби хона рањсипор шудан
роњравон ба тамоми љ узъиёту одамони аз наз дашон баромада диќќат дињанд, ба назарашон
чизњое
мерасанд,
ки
пештар
муш оњида
накардаанд. Махсусан хонандагон бо шавќи
тамом дар бораи шањр ё дењаи худ иншо
менависанд. Бо тамоми вуљудашон мехоњанд
зебоии
шањри
худро
ба
ќалам
дињанд.
Чунончи,хонандаи синфи 9-уми мактаби миёнаи
раќами 5- и шањри Душанбе Алишер Р.
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иншояшро тањти унвони «Душанбе -ш ањри ман»
бо чунин суханон њусни ифтитоњ бахшидааст:
«Душанбе ш ањри калонтарини љумњ урї буда,
пойтахти давлати Тољикистон мебошад. Дар
замони тоинќилобї Душ анбе як дењаи хурди
назарногир буд, ањолии хеле кам дошт. Номи
дењаи Душанбе аз аср и XVII инљониб маълум
аст. Њарчанд Душанбе дар гузашта дењаи хурд
буд, в але азбаски дар м аркази Бухорои Шарќї
љойгир шуда буд, њар њафта рўзи Душанбе дар он
љо бозори калон барпо мешуд. Аз дењањои дуру
наздик ва аз мамлакатњои дурдаст рўзи душанбе
савдогарону дењќонон ба ин љо омада, ба
харидуфурўш машѓул мешуданд. Аз ин љињат
дења оњиста-оњиста бо номи Душанбе машњур
гашт. Аз ќадим дар шањр намояндагони халќњои
гуногун зиндагї мекарданд, вале ањолии асосии
онро тољикон ташкил медоданд. Њар рўзи
душанбе барпо гаштани бозори бузург ба њаёти
дења, албатта, таъсири м усбат мерасонд.
Барои њамин Душанберо аллакай аз охири асри
XIX cap карда шањр меномиданд» .
Чунин иншоњоро сарсарї навиштан нашояд.
Барои ин оид ба кишвари худ бисё р чизњоро
донистан лозим мео яд. Бе мутолиаи рўзномаву
маќолањо, асару роњнамоњо, шунидани наќли
хирадмандон ба муваффаќият ноил шудан
мумкин не ст.
Кишваршиносони љавон на танњо иншо
менависанд, балки аз њаёт и дења, ноњия, шањру
вилоят и худ лавњаю очеркњо низ менигоранд.
«Борон беист меборид, чунин оѓоз кардааст
лавњаашро хонандаи синфи 7 -и мактаби миёнаи
№ 33-и ноњияи Вахш Гулдаста
зани
сумкабадасте аз тарафи де њаи Навко рам сўйи
китобхонаи дењкадаи Мискинобод таноби роњ
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мекашид. Ѓарки фикру андеша ва аз худ
ќаноатманд менамуд. Хурсандиашро пинњон
дошта наметавонист. Гоњ -гоњ дар лабонаш
табассуми малење гул мекард. Охир, чаро
хурсанд нашавад, ки ба маъюб и љанги
Афѓонистон Саъдулло Њасанов китоб бурда
дод. Мавсуф маъюб асту аниси кунљ и танњоии
ў танњо китоб аст. Китобњои ќаблан б урдаашро
хонда тамом кардааст. Вай асарњои ба тозагї
нашршударо дидан замон гул -гул шукуфта,
миннатдориашро пинњон карда натавонист.
Бењуда намегуфтаанд, ки чопи китоби нав
барои китобдўстон ид аст. Њаќиќатан, ин
шахсе, ки дасту пояш бар асари љанги афѓо н
фалаљ шудааст, муњтољи ёр ист. Ба хотираш
байти Толиби Омў лї, ки чанде пеш мутолиа
карда буд, расид:
Марди бебаргу нав оро сабук аз љой магир,
Кўза бедаста чу дидї, ба ду дасташ бардор.
Махсусан барои кишва ршиносон навиштани
очерк,
агарчи
мушкил
бошад
њам, хеле
шавќовар аст. Дар очеркњое, ки ба њаёти
мактаб, дења ва заводу фабрикаи ноњияву шањр
бахшида шудаанд, тарафњои гуногуни њаёти
мањал мавр иди баррасї ќа pop мегиранд.
Чунончї, омўз гори макт аби миё наи №3 -и
ноњияи Вахш Ѓулом Салимзода њамроњи
хонандагон барои очерки «Ва хши ман» чунин
наќша сохтааст:
1. Аз таърихи Вахш.
2. Нахустфотењони Вахшоизамин.
3. Иншоотњои аввалин.
4. Обу ободї.
5. Пайдоиши муасс исањои фарњ ангию маърифатї.
6. Вахш дар солњои Љанги Бузурги Ватан ї.
7. Вахши баъдиљангї.
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8.Имрўзу фардои водии заррин (Муродиён ,
1997,14-1 6).
Бештар саёњату роњпаймоињо ва сафар њо ба
хонандагон
таассуроти
не к
меб ахшанд,
хаёлоташонро рангин сохта, илњо ми эљод
карданро дар онњо ба вуљуд меоранд, дидаву
шунидаашонро дар шакли иншоњо, лавњаю
очеркњо рўйи коѓаз меоранд. Дар иншои
хонандаи синфи макт аби миё наи № 3 -и ноњияи
Ховалинг бо номи «Бо пайроњаи Восеъ» чунин
сатрњо љой доранд:
«Ба мавзеи Сурхсак ова наздик мешавем. Ин
њамон љоест, ки Восеи диловар гулхан гиронда,
тамоми мардумро ба ѓазо даъват карда буд. Дap
њаќиќат,аз ин баландї тамоми дењањои Сари
Хосор, Ховалингу Балљувон намоён аст. Оби
чашмаашро намегўед. Дар тобистони гарм оби
он чунон хунук аст, ки халќатро месўзонад. Ин
чашма
бо
бадтарин
дардњо
дармон,
ба
заифтарин шахсон зуру тавон мебахш ад».
Њаёти
кишвар
ва
таќдири
мардум
људонопазиранд . Бачањо аксар ваќт б о мардум
вомехўранд, таљрибаи бой зиндагии онњоро
меомўзанд, аз бар менамоянд одатан одамон,
волидон, хешу аќрабо ё њамдиёрони онњоянд.
Бачањо дар шахси диловарони сањро, иштирок чиёни љанг ва сарсупурдагони илму маориф ва
фарњанг ќањр амо нони ояндаи корњои эљодї ва
лавњаю очеркњои худро мебинанд. Чунончи ,
муњассили литсеи №1 -и шањри Ќўрѓонтеппа
Зокирљон дар иншояш «Сарбози ду майдон»
дар хусуси бобояш -ветерани љангу мењнат
Носир Назаров њикоят ме намо яд:
«Он рўзи нањ с 22 июни соли 1941 њаргиз аз
хотири
Носир-бобо
фаромўш
намешавад.
Хабари
њуљуми
ањдшиканонаи
фашистони
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истилогар кулли орзую умедњояшро барбод дод.
Дар
ќатори
њазорњо
љавонони
Ватани
пањноварамон се бародари ба љону дил баробари
ўро низ модараш бо ашки шашќатор ва дидаи
хунбор ба љанг гуселонид. Носири 16 -сола ба
љойи яке аз онњо сарварии хољагии ѓаллакориро
ба уњда гирифт. Ў ва аъзоёни хољ аги аш шабро
шаб ва рўзро рўз нагуфта, дањчанд мењнат
менамуданд, вале Нос ир ваќте ки хабари ба
Маскав наздик шудани истилогаронро шунид ва
хатти сиёњи бародаронаш ро гирифт, дигар
тобу тоќаташро аз даст дод. Ба ком иссариати
њарбї барои ихтиёрї ба љанг рафт ан ариза дод.
Ба ў гуфтанд, ки “ Шумо дар аќибгоњ лозимед,
њар килои гандуматон ин зарбаест ба душман »,
вале ў исроркорона талаб намуд , ки ба фронт
фиристонандаш. Нињ оят, хоњишашро ба инобат
гирифта,10 фев рали соли 1942 ўро ба хизмати
сарбозї фиристоданд».
Толибаи синфи 5-уми мактаби миё наи № 7-и
шањри Душанбе Сафия дар иншояш бо номи
«Дар мењмонии хонаи бобоям» менависад: «Ман
рўзњои якшанберо аксар ваќт дар хонаи бобоям
мегузаронам. Бобо ва бибиам одамони солх ўрда
мебошанд. Онњо бо амаки ху рдиам зиндагї
мекунанд. Бобоям марди кордида аст. Ў
нафаќахўр мебошад. Пеш аз њама ман ба корњои
хољагии онњо ёрї медињам. Хонаю рўйи њавлиро
тоза мекунам,дегу табаќњояшонро мешўям ,ба
гулдонњо об мерезам ,бо њамроњии бибиам
љомашўйї мекунам. Баъди ба охир расонидани ин
корњо њамроњи онњо нишаста , хўроки нисфирўзї
мехўрам, сипас, каме хоб мекунам. Бегоњї бо
њамроњии бибию бобоям ба сайругаш ти боѓ ё
тамошои кино мебароям»
Бахусус њамкории кишваршиносони љавон ва
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пайшиносони сурх , аъзоёни мањфили дўстии
байналмилалї гарави
ба вуљуд
омадани
бењтарин корњои эљодї мегардад. Чунончи ,
хонандагони мактаби миёнаи № 33 -и ноњияи
Вахш-аъзои мањфили адабии кишваршиносї
декабри соли 1985 аз пайш иносо ни сурхи
мактаби миёнаи № 10 -и ноњияи Данѓара мактуб
гирифт анд. Дар он ќайд шуда буд, ки аз
мактаби њаштсолаи дењаи Новоданиловкаи
вилоят и Запорожияи Украина ба номашон хат
омадааст. Бародарони украин нави штаанд, ки
дар сањни мактаби онњо дар ќатори дигарон
ќабри љавонписари тољик Сабза алї Бобоназаров низ мављуд аст. Украинњо бо хешу
табори Сабзаалї мукотиба карданї буданд.
Азбаски онњо ба Вахшонзамин кўчидаанд,
дўстони данѓарагиашонро ба кўмак даъват
намудаанд. Хонандагони мактаб и миёнаи №
33- и ноњияи Вахш дар натиљаи пурсуљў ва
мукотибањо маводи фаровоне љамъ намуданд
ва ин боиси ба вуљуд омадани очер ки калоне
дар сањифаи рўзномаи ноњиявии «В ахш»
(Ќабри аскари гумном. Вахш // 1986, 11 м а й )
ва дањњо иншоњо гардид.
Њамин
тариќ,
бењтарин
таассуроти
хонандагон ба мањалли зист ашон, ба диёри
азизашон марбут аст. Њар як резаи санги диёр,
пастию баландии он, дарахту обаш, замини
барўмандаш ва мардуми шуњратёраш барои
хонандагон аз из аст. Табиист, ки њар як
хонанда хонандагон њам иншоњои ба диёри
азизашон ало ќамандро бо њиссиёт ва њаяљони
зўри ботинї менависанд.
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2.3.2. КОРЊОИ ХАТТЇ ДОИР
БА ОСОРИ САНЪАТ
Њангоми
машѓулиятњо и
кишвар шиносї
корњои хаттї тибќи осори санъат яке аз
воситањои муњими тарбияи њисси зеб опар астии
онњост. Суњбату вохурињо бо оњангсозон,
рассомон, њайкалтарошон, арбобони синамо ба
хонандагсон имкон медињад, ки ба моњияти
санъатњои гуногун сарфањм раванд. Тамошову
омўзиши осорхонањои кишваршино сї, намо иши адабию бадеї, наззораи расмњо хаёлоти
зебоипарастии о нњоро рангину пурмазмун
месозад. Тамошои ёдгорињо и таърихї, пайка рањои
одамони
шуњратманд ,
арбобони
инќилоб, адабиёт, санъат, илм, ќањрамонони
корзор љањонбинию тафаккур и онњоро такмил
медињад. Симои њамаи ин одамонро дар
иншоњои хонандаго н дарёфтан мумкин аст.
Хонандагон ќаб л аз он ки оид ба осори
санъат иншо нависанд, бояд онро бо чашми
худ бинанд. Ва омўзгор лозим аст, ки онњоро
пешакї ба ин кор омода намояд. Иштирок дар
суњбатњо, шунидани наќли омўзгор, тамошои
диафилму кинофилмњо ба хона ндагон имко ният медињад, ки таассуроташонро дар шакли
иншо тасвир намоянд. Мустаќилият и афкори
иншонавис дар ин мавридњо, албатта, талаботи
асосї ба кори хаттї њисоб меёбад.
Корњои
хаттї
оид
ба
осори санъат,
гуногунмаз мун ва бисёрљабњ аанд. Аз ин хотир,
М.Д. Янко (Янко,1965, 166-168) онњо ро ба
гурўњњои зерин људо карда аст:
1.Корњои хаттї оид ба эљодиёти дањанакии
халќи
мањалли
истиќома т.
Дар
ин
љо
хонандагон оид ба бењтарин санъаткорони
халќи
мус икачиён,
овозхонон,
ровиён,
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афсонагўйњо, масхарабозон ва тарзи иљрои
онњо ва эљодиёташон хаттї њикоят менамоянд,
таассуроташонро аз љамъоварии эљодиёти
шифоњии халќ рўйи коѓаз меоранд. Масалан,
муаллими мактаби миёнаи № 56 -и ноњияи Вахш
Мустафо Набї аз рўйи зарбулмасалу маќолњо
иншонавис иро ба хонандагон талќин ме на мояд. Ва онњо ме фармояд, ки андарзњои
халќиро аз байни мардум љамъоварї намуда,
онњоро дар иншоњои худ корба ст намоянд,
чунки гузаронидани наќлу иншоњо аз рўйи
зарбулмасалу маќолњо, иншоњои эљодї тафак кур ва фантазияи талабаго нро инкишоф
медињад ва бой мегардонад.
2.Шарњи њаёти арбобони санъат (оњангсозон,
рассомон, актёрон ва монанди инњо) дар
алоќамандї бо диёри худ, њаёт ва фаъ олият и ў.
Дар ин намуди иншоњо оид ба вохўрї бо
оњангсоз ё адиб, мушоњидаи коргоњи рассом,
шиносої бо фаъолияти ў аз рўйи маводи
матбуоти даврї сухан меравад.
3.Иншо аз рўйи расм. Ин намуди кор и хаттї
ба хонандагон хеле писанд аст. Тамошои
намоишгоњ, осорхонаи кишв аршинос иро дидан
кардан, таваљљу њи бештаре зоњир намудан ба
мусавварањо и
табиату
њаёту
кишвар
ба
хонандагон илњоми иншо навиштанро эњё
месозад. Хонандаи синфи 6 -уми мактаби
миёнаи №12-и шањри Ќўрѓонте ппа Робия
баъди тамошои расми «Сапедадами диёри ман»
андешањояшро ба таври зайл ќайд намудааст:
«Дар расм табиати ба дилу дидаи мо наздик —
сапедадами Вахшонзамин тасвир шудаас т.
Сањари солењон дар осмони нилгун абрпорањои
сафед чун кабутарон дар парвозанд. Дар рўйи
сабзањои махмалин шабнам медурах шад. Мар 82
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думро аз хоби ноз садои чањ -чањи парандагон,
баоси њайвоноти хонагї бедор карда истодааст.
Љойи пардаи зулмати шабро рўзи са фе д гирифта
истодааст. Гулдухтарон кўзањо дар даст
љониби дарё барои об равонанд. Субњ ба хайр,
хамдиёрони азиз!».
4.Корњои хаттї оид ба ёдгорињои меъморї ва
њайкалтарошї. Аксаран дар наздикии мактаб
ёдгорињои меъморї љойгир шудаанд, ки
диќќати хо нандаго нр о ба худ љалб менамояд.
Ин шавќу раѓбат и хонандагон дар иншою
корњои хаттї ифода меёбад, ки таърихи сохта
шудани ёдгорї ва мазмуни о нро инъикос
месозад.Пайкарањои адибони намоё н ва дигар
намудњои асарњои меъморї низ д ар боѓу
истироњатгоњњо асоси таълифо ти хонандагон
шуда метавонанд. Дар ин мавридњ о хонандагон
кўшиш мекунанд, ки на танњо љањони ботинии
пайкарасозро кушоянд, балки муносибати
худро низ нисбат ба асари ў баён намоянд.
Навиштани хонандагон махс усан оид ба
ёдгорињои меъморї хеле муш кил аст. Онњо дар
хусуси ёд горињо танњо тавассути саёњат,
мутолиаи маќолањо и гуногуни матбуо ти даврї,
суњбат бо донишмандон маъл умот гирифта
метавонанд.
Чунончи,
хонандаи
мактаби
миёнаи №33-и ноњияи Вахш Мањмад шариф дар
иншояш бо номи «Мурдањои зинда дорад
мулки ман» оид ба нимпайкараи шањиди љанги
афѓон Мањмадалї Мирзоев менависад :
«Дили зинда њаргиз нагардад њалок ,
Тани зиндадил гар бимирад, чї бок ?»
фармудааст шайх Саъдї. Њељ боварам
намеояд, ки Мањмадалї барин шахси ба дилу
дидаи мо наздик имрўз ба п айкараи сангине
табдил ёфта бошад. Њаќ ба љониби ус тод Лоиќ
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аст, ки фармудааст:
Яке дар зиндагї чун њайкале буд,
Яке пас аз вафоташ њайкале шуд .
Танњо муњаббати њамдиёрон, таваљљу њу
дўстдории рафиќон симои Мањмадалиро бори
дигар дар шакли пайкара њув айдо гардонид.
Шўрои намояндагони халќи вилояти Хатлон
хоњиши
сокинони
дењоти
Мискинободу
Навкорами ноњияи Вахшро ба инобат гирифта,
мактаберо, ки шањиди љанги афѓон Мањмадалї
Мирзоев дар он тањсил намудааст, ба номаш
гузоштанд. Њамдењагону мактабиё н, м уаллимону
зиёиёни дења рў њи њамдиёрашонро пос медоранд.
Чанде
ќабл
дар
сањни
мактаби
дења
нимпайкараи Мањмадалї гузошта шуд. Дар
назари њозирон боз њамон симои ошно -љавони
шўху бебоки дењотї, вале бо либосњ ои низомї
арзи вуљуд намуд, ки сари с инааш ро ордени
«Ситораи сурх» зсб меди њад. Дар пайкара
Мањмадалї чун одати њамешагиаш чењраи
андешаманде
дорад
ва
гўё
ба
мардум
гуфтанист:
Маро бо хоњиши ман н-офариданд,
Ва ман њам бо хоњиши худ намурдам,
Њар он чизе, ки аз дунё гирифтам,
Ба дунё боз чун ќ арзаш супурдам.
4.
Мулоњизањо
оид
ба
баромади мањфили мањаллии худфаъолияти
бадеї, сањнањои театри драмавї, кинофилмњо.
Навиштани мулоњизањо ва таќр из таваљљу њи
хонандагонро нисбат ба санъат и с инамо ва
драма зиёд менамояд, раѓбати онњоро ба театр
афзун мегардонад. Иншо мулоњизањои гурў њї
ва инфиродї шуда метавонанд. Ба хонандагон
нозукињо и санъати кино ва театрр о ња тман
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фањмонидан лозим аст. Бо ин маќс ад мутолиаи
асарњои театру киношиносонро ба онњо тавсия
бояд кард. Дар иншо -таќриз мумкин бањои
умумї ба асари санъат ё баъзе масъ алањо и
марбут ба он дода шавад. Аммо кор бо асарњои
театру кино
хеле
мушкил аст.
Ин аз
хонандагони синфњои боло тайёрии љиддиро
таќозо месозад.
2.3.3. КОРЊОИ ХАТТЇ ДОИР
БА МАВОДИ АДАБЇ
Маълумоти адабии кишваршиносї барои
эљоди корњои хаттии гуногунмаз м ун њамчун
асос хизмат мекунанд. Онњо барои васеъ
сохтани љањонбинии хонандаго н кўмаки калон
мерасонанд. Наќли адибон оид ба табиати
мањал,
мењнати
бунёд коронаи
њамдиёрон
њамчун маводи корњои хатт ї хизмат менамояд.
Дар ин мавридњо хонанда бо наќли мазмуни
асари
нависанда
мањ дуд
нашуда, кўшиш
менамояд, ки нуќтаи наз ари худро рољеъ ба
тасвироти
адиб
гўяд.
Њамаи
ин
нутќи
хонандагонро инкишоф дода, забонашонро бой
мегардонад.
Хонандагони мактаби асосї бо эљодиёти
шифоњии халќ шиносад. Ин ба онњо имконият
медињад,
оид
ба зарбулмаса лу
маќолњо,
сурудњои халќї ё латифањо иншо нависанд.
Одатан дар ин мавридњо пешакї бо х онандагон
суњбат гузаронида шуда, онњо вазифадор
мегарданд, ки аз наздико н, волидон ва дигар
куњансо лон намунаи эљодиёт и дањанакии халќ
љамъоварї намоянд. Сипас, оид ба яке аз аз
онњо иншо навишта мешавад.Д ар ин мавзўъњо
хонандагон
бо
шавќ
иншо
ме нависанд.
Махсусан, дар мавриде, ки ба онњо имконият и
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васею
мунтахаб и
истифода
аз
эљодиёти
шифоњии халќ дода мешавад. Инак, ба иншои
хонандаи синфи 8 -уми мактаби миё наи № 56 -и
ноњияи Вахш Рустами М. таваљљу њ кунед:
«Ман бо супориши муаллим бояд оид ба
Собирљон-саркор се моњ пештар чизе менави штам, вале, ў “ Пеш аз пода чанг андохтан »-ро
написандид ва гуфт, ки “ Чўљаро дар тирамоњ
мешуморанд». Maн низ суњба-тамро то ваќти
«Ѓалберро аз об бардоштан » мавќуф гузоштам.
Инак , имрўз «А л-ваъдаю дайн»- гўён Собирљон
пас аз корњои сањрои рў ба рўям нишас тааст».
Тавре ки дида мешавад, хонанда ин љо на
танњо зарбулмасалу маќо лањои м увофиќро
љустуљў карда ёфтааст, балки онњоро дар љояш
низ истифод а кардааст. Ў дар се љумла чор
зарбулмаса л: «Пеш аз пода чанг андохтан »,
“Чўљаро дар тирамоњ шумурд ан», «Ѓалберро аз
об бардоштан», «Ал-ваъдаю дайн» -ро хеле
моњирона корбаст намудааст.
Шиносоии хонандагон бо њаёти адабии
њамдиёрон имконият медињад, ки ба онњо
корњои хаттии ба диёрашон ало ќамандро
пешнињод намое м. Мулоњиз оти адибон дар
бораи
зодгоњашон,
фаъолияти
њамкорону
њамдиёрашон-њамаи ин асос и мавз ўи иншо
хоњад шуд. Чунончи, муа ллими адабиёти
мактаби миё наи № 3- и ноњияи Њисор Бањрулло
Ибодов њангоми таъ ли ми њаёт ва эљодиёти
шоири њамдиёрашон Мирзо Турсунзода ба
хонандагон ме фармо яд, ки дар мавзўъњои
«Мирзо Турсунзода ва водии Њисор», «Тасвир и
водии Њисор дар эљодиёти Мирзо Тур сунзода»,
«Шеъри Турсунзодаву ин кўњсорон зинда бод»
ва монанди инњо иншо нависан д.Табиист, ки
хонандагон низ бо раѓбати калон дар корњои
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хаттиашон
оид
ба
адиби
њамдиёрашон
М.Турсунзода њикоят ме кунанд.
Дар яке аз дарсњои ба мавзўи «Адабиёти
тољик дар солњои 60-80» бахшидашуда дар
синфи 1 1 омўзгори мактаби миё наи №49-и
ноњияи Бохтар Ну риддин Тољиддинзода дар
ќатори адибони машњури о н солњо шоиру
нависандагони Вахшонзаминро низ номба р
кард. Ў махсусан ба шахсияти Ѓ афур Мулло ва
Ширинмоњ Каримова бештар таваќ ќуф намуд.
Рафур Мулло ба сабаби ростгўйию њаќиќат нигориаш солњо дар њабсхонањо хобидааст ва
нињоят ќурбони ноадолат и њои замон гардидааст. Ширинмоњ бо вуљуди бистарї будан ба
зиндагї дилгарм аст ва аз дењ аи хурд и ба номи
Лоњутии ноњияи Дўст ї истода, ба тамоми дунё
бо умед назар медўзад. Хонандагон оид ба
онњо аз рўзномаву маљаллањо, маљмўањои
дастљамъї маълумот гирд оварданд, бо хешу
табор ва ёру дўстонашон воху рданд, тавассути
радио, рўзномаи деворї оид ба онњо њикоят
карданд, дар бораашон иншо навиштанд.
Чунончи, дар ин хусус Љамила навиштааст.
«Ман тавассути матбуоти даврї оид ба
эљодиёти Ѓафур Мулло каму беш маълумот
доштам. Ваќте ки ба њаёти пур аз ѓавѓо ва
набарди Ѓафур Мулл о шинос шудам, маљмў ањои
«Шадда» (1987) ва «Њарфи дил» (1991) -ашро
мутолиа
кардам,
бори
дигар
дар
назди
истеъдоди нотакрори ў сари таъзим фуруд
овардам. Ба э љодиёти Ѓафур Мулло њ анўз соли
1946 академик М уњаммадљон Шакурї ваќти дар
Донишкадаи омўзгории шањри Кўлоб до нишљў
буданаш бањои баланд дода аст. Шоир умре
алайњи беадолат ињои замона дар набард буд. Ба
ќавли худаш хасми Ватанашро бо ше ър мекушт.
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Душманонаш борњо ўро таъќибу тањќир ва
зиндонї кардаанд, вале иродаи м атинашро
шикаста
натавонистанд.
Худи
кина хоњон
ќурбони разилињои худ гаштанд:
Ба шоир њар касе, ки мушти кин дорад,
Бигардад хушк мушти кинањоњаш,
Бо шоир њар касе, ки кина дорад,
Бисўзад њафт пушт и кинахоњаш.
Умри шоир дар муборизаи зидди нотавонбинон
сипарї шуд «То мижа задам, ки як бањорам
бигузашт»,- мегўя д шоир «Ду абрўи с афеди ту
ду байт сабк и хатлонї», ме гўяд дар хаќќи ў Исо
Рањим. Дар њаќиќат, шеърњои ў чун чашмањои
мавзеи Даштиљум софу зуло л ва пурљўшу
хурўшанд. Ў ё вагўиро хуш надорад в а шоирону
њофизони сафсаттагўйро нафрат дорад:
Булбул, бис аро, ки акка шаќ -шаќ дорад,
Ќурбоќќа тамоми шаб ваќ -ваќ дорад.
Посурхака бин, нишаста бар кундаи бе д,
Бо нўли дарози хеш таќ -таќ дорад.
Њар гоње ки њаё ти пурфољиаи Ѓафур Мулло
пеши назарам меояд, мисраъњои зерини шоир
Муњаммадалии Аљамї ба хотирам мерасад:
Ба ту зиндагї кард моиндарї,
Ба худ гаштї њам модару њам падар,
Бидонад дар ин љангали зиндагї
Дарахти табархўрда зарби табар».
Тањлили асарњо и адиб они њамдиёр имконият
медињад, ки доираи фарогирии мавзўоти
хонандагон васеъ гардад. Асари бадеї ва диди
њаќќонии њаёт аз нигоњи адиб, табиати зебои
мањал дар тасвироти нависанда, ќањр амон дар
китоб ва њаёт - ин аст мавзўъњо и асосии иншоњо
дар бахши адабии кишваршииосї.
Мањфили адабии кишваршиносии Марказ и
тањсилот и иловагии хонандагон ва наврасони
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шањри Ќўрѓонтеппа ба муносибати 60 -солагии
азхудкунии заминњо и навкорами во дии Вахш
оид ба чунин мавзўъњо иншо навиштанро
тавсия додааст:
1. Тасвири гузаштаи Вахшонз ам ин дар осори
адибон.
2. Азхудкунии
заминњои -Вахш
дар
назми
тољик.
3. Насри тољик ва тасвири азхудкунии
заминњои навк орам.
4. Сањми адибон мањаллї дар инъикос и њаёти
дирўза ваимрўзаи водии Вахш.
5. Тасвири мав зўи Вахш дар эљодиёти адибони
љавони Вахшонзамин.
Хонандагон
тавассути
чунин
мавзўъњо
имконият пайдо намуданд, ки гузаштаву
имрўзаи диёри худ ва фарзандони диловари
онро бори дигар ба назари хонанда љилвагар
созанд.
Таассуроти
хонандагон,
лавњаю
очеркњо ва корњои эљодии онњо сањифањои
рўзномаи вилоят ии «Хатло н»-ро зеб медод.
Хониши берун аз синф барои иншои корњои
хаттии хонандагон имконият и васеъ фароњам
меоварад. Шиносоии мустаќилонаи хонандагон
бо асарњои адибони мањаллї онњор о ба эљоди
иншоњои хонагї тањрик медињад. Аз синфњои
VI-VI1 cap карда, хонандагонро ба навиштани
таассурот аз кито би хондашуда рањнамун
сохта,бањодињї ба асари нависанда низ талаб
карда мешавад. Муњассилини синфњои болої
бошанд, мулоњизањояшонро бар асари адиби
њамдиёрашон менави санд. Сабти таассурот,
мулоњизањо ва таќриз ба асари хондашуда ба
хонандагон имкон медињад ,ки рафти инкишофи
адабиётро сарфањм раванд. Барои т аќриз хуб
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мешавад, ки асари дар мањал чопшударо
интихоб намоем, то ки хонандагон онро ба
таври хаттї тањлилу баррасї намоянд. Ин
боиси
он
мегардад,
ки
таќризнавис ї
хонандагонро
ба
адабиёти
бадеї
ќарин
мегардонад, тарзи
баёни
афкорашонро
ба
низом медарорад, мустаќилона фикррони ашонро таъмин месозад. Ба чунин корњои
хаттї хонандаго нро яку якбора омо да кардан
мушкил аст. Муаллимаи адабиёти мактаби
миёнаи №1 2 -и шањри Ќ ўрѓонте ппа Аќлимо
Бањриддинова ба шогир дон аввал моњияти
мавзўъро мефањмонад, ба усули таќризнавис ї
рўшанї
меандозад,
наќшаи
тахминии
корашонро пешнињод менамо яд, ки чунин
тартиб дорад: муаллиф, унвони кит об, жанр,
сол ва љойи инт ишори асар, мазмуни асар,
ќањрамони асос ии китоб, бурду бохти вай, бањо
ба асари хондашуда ва ѓайра.
Пас аз машќњои дањонї хонандагон ба сабти
хаттии он оѓоз менамоянд . Яке аз намунањои
мухтасари мулоњизоти хонандаи с инфи 11
Анвар Т:
«Юсуф Акобиров. «Замини падарон». Роман.
Нашриёти «Ирфон», Душ анбе, 1974. Романи
нависанда Юсуф Акобиров «Замини падарон» аз
бисёр, љињатњо ба хотири ман асарњои
М.Шолохов «Замини навкорам», Љалол Икромї
«Шодї» ва С. Улуѓзода «Навобод -»-ро овард,
вале ин асар нисбат ба рома нњои номбаршуда
бештар раѓбати маро бедор нам уд, чунки
воќеањои асар дар љойњое мегузара нд, ки ман дар
он макон таваллуд шуда, ба воя расидаам.
Ќањрамонии амаки Љамол бек ба кору фаъолияти
бобои ман монанд аст. Кўшишу ѓайрати
Диловар ва Адолат дар ро њи ободкунии водии
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Вахш ба саргуза шти волидони ман њ амранг аст.
Онњо низ аз Истаравшан барои ободкунии ин
водии зар ин иљборан муњољир шуда буданд. Онњо
низ тамоми азобу уќубатњои кашидаи образњои
марказии
«Замини
падарон» -ро
паси
cap
кардаанд,
ба
муќобили
ду шманони
халќ
муборизаи беамон бурдаанд. Вале њамин ро бояд
гуфт,ки Юсуф Акобиров дар роман образи
намояндагони баъзе мањалњоро дар азхудкунии
водии Вахш хира тасвир кардааст. Масалан,
намояндагони шимоли љумњурї ва водии Рашт
то андозае инъикоси дурусти худро ёф таанд,
аммо дар асар маќоми хатлониён дар обо дкунии
водии Вахш аз назари нав исанда дур мондааст».
Хуб мешавад, ки дар мактаб ва ноњия озмуни
бењтарин иншоњо оид б а кишвар эълон карда
шавад. Озмунхњо ба муносибати зодрўзи
адибон, санањои таърихї ё новобаста ба онњо
гузаронида
мешаванд.
Масалан,
баъзе
омўзгорони пешќадам озмуни корњои хаттї
оид баманзарањои табиат, барои бењтарин кори
эљодї оид ба рўзгори мењнаткашони дењот ва
шањр ташкил менамоянд. Сариваќт шиносо нидани хо нандаго н бо шартњои озму н, мавзўъ
ва мундариљаи он,
маслињатњо
оид
ба
чамъоварии маълумот имконият ме дињад, ки
хонандагон ба эљодкорї бештар дода ша ванд,
хаёлоташон рангин гардад. Масала н, Раёсати
маорифи вилоят и Хатлон номгўи мавзўъњои
озмуниро тањия кард, ки ба тариќи зайл
рўйнавис шудаанд:
1.Ин хонаву ин манзил бошад њама дам обод.
2.Ватан њам дењаву њам хонаи ман.
3.Вахши мозї.
4.Вахш дар солњои баъди инќилоб.
5.Вахши айёмиљангї.
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6.Водии ман ид дорад.
7.Ёдгорињои водии зар рин.
8.Ояндаи кишвари ман.
9.Вахшонзамин, порае аз мулки тољики манї.
10 .Оби Вахш, љонофарини водии зарин тўї .
11. Шаммае чанд аз мењмоннавозии мардуми
Вахш.
12.Дар сањифањои матбуоти водии Вахш.
13.Маќоми миллатњои ѓайритољик дар
ободонии Вахш.
14.Вахшонзамин дар аш ъори шоирони
мањаллї.
15.Симои Вахш дар кинои тољик.
16.Сурудњо бахшида ба Вахшонзамин.
17.Бањори Вахш.
18.Вахш макони-пахтаи мањиннах .
19.Мавзўи Вахш дар адабиёти солњои 30 -40.
20. Вахши ман, ту пораи ќалби манї.
Корњои хаттї дар мавзўъњои адабии кишваршиносї њамон ваќт нат иљаи хуб ме дињанд, ки
агар максаднок гуз аронида шаванд, барои
такмили маданият и нутќ ва доираи афкор и
хонандагон мусоидат намо янд.
Гуногунмавз ўї ва батадриљ мураккабгар донии маводи кишваршиносї рўз то рўз завќу
шавќи хонандаго нро бедор менамояд. Аммо
ташкили корњои адабии кишваршиносї дар
тамоми макт абњо як хел нест. Мавзўъ ва
наќшаи чор абинињоро вобаста ба шароити
мактаб ва мавзеи љойгиршавии он интихоб
бояд кард.
Тањлили рўзномањои сафарї, иншоњо оид ба
љамъбасти саёњатњо нишон доданд, ки корњои
хаттї тибќи маводи кишваршиносї муњаббати
хонандагонро нисбат ба забони модарї в а
адабиёти он афз ун мегардонад, онњоро ба
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эљодкорї водо р месозад. Онњо кўшиш менамо янд, ки бо эњсос и баланд оид ба саёњаташон
наќл кунанд, ё иншо нависанд. Аз њама
муњимаш хонандагон дар мавзўъњо и адабии
кишваршиносї бо хоњиши том ва бо шўру шавќ
иншо менависанд. Масал ан, тавассути саволнома маълум гардид, ки аз 283 нафар
хонандагон и синфњои 9-уми макт абњои №
33,56-и ноњияи Вахш ва № 12-и шањри Ќўрѓонтеппа, танњо шаш нафар ма вўъњои адабиро
интихоб
карданд.
Њамаи
227
нафари
боќимонда дар мавзўъњои кишваршиносї и ншо
навиштанро
ихт иёр
намуданд.
Интихоб
кардани иншо дар мавзўъњои кишвар шиносиро
яке-муњаббат ба кишвари махбуб, дигаре хоњиши бешт ар донистани шањри азизаш,
сеюмї-аз њаёти њамдиёронаш бисё р навиш танро сабаб нишон додааст.
Фарќияти љиддї ва махсуси диктантњои
луѓавї, инт ихобї, эљодї ва озод тибќ и ма води
кишваршиносї дар алоќамандии он бо навъњои
гуногуни машѓулиятњои дањонї зоњир мегар дад. Масалан, ба хонандагони синфи 8 -уми
мактаби миё наи № 33-и ноњияи Вахш омўз гор
калимањо и «падар», «модар», «мубориза»,
«далер», «њалокат »-ро дода, фармуд, ки
муродифоти ин калимањоро интихо б намуда,
тавассути онњо љумла њо и мураттаб созанд.
Њамчунин ба онњо фармуд, ки њ амгунањои ин
калимањоро дар шеваи мањаллашон ё банд. Дар
дарси дуюм хонандаго н муродифњои мањалли
худро низ ном бурданд ва љумлањо хонданд.
Сипас, омўз гори забон ва адабиё ти тољик
роњњои истифодаи луѓати сино нимњоро нишон
медињад, муродифњои калимањо и болоиро
мехонад, мазмуни онњоро мекушояд.Дар рафти
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тањќиќот муаллиф ба чунин хулоса омад, ки
корњои кишваршиносї бои си инкиш офи нутќ
ва рангорангии хаё лоти хонандаго н мегарданд.
Агар барои инкишофи нутќи дањон ии
хонандагон усулњои наќл ва суњбат бо
куњансо лон, мењтар они љанг, тартиб додани
муколама оид ба мавзўи пешнињодшуда, аз ёд
кардан,
тањлили маз му ни маводи дорои
хусусияти адабии кишваршиносї, коркарди
мустаќилонаи
ќис ми
мавод
аз
адабиёти
кишваршиносї ва маънидоди мазмуни он бо
суханони худ , љавоб ба саволњои омўзгор
ѓайрањо манфиатбахш бошад, барои инкишофи
нутќи хаттї супоришоти зерин аз ањамият холи
нест: 1 ) тартиб додани наќш аи њикоят оид ба
муњорибањои љангї; 2 ) навиштани мазмуни
асосии фикри ровї -иштирокчии воќеањ о; 3) оид
ба ќањрамон саволњо тартиб дода, ба он
мухтасар љавоб навиштан; 4) навиштани
таќриз ба адабиёти тавс иякардаи м уаллим; 5)
дар шакли хаттї т айёр намудани маърўза,
реферат, ах бор роље ъ ба ќањрам они љанг,
мењнат дар асоси маводи мањал; 6 ) навиштани
диктант, иншо, очерк, лавња ва ѓайра.
Ба фикри мо, зинањои кор оид ба иншо дар
мавзўъњои кишваршиносї аз инњо иб оратанд:
1 ) интихоби мавзўи иншо: 2 ) сњбати
љамъбастї; 3) корњои љустуљўї ва тањ ќиќотї,
махсусан вохўрї бо мењтарони инќил об , љангу
мењнат, мутолиаи асарњои бадеї оид ба
ќањрамон, тамошои филмњои баде ї оид ба
диловарињои ќањрамонон; 4) м аш ѓулиятњои
луѓавї; 5) суњбат оид ба мазмуни асар; 6 )
тартиб додани наќшаи иншо; 7) наќли дањонї аз
рўйи наќшаи кор; 8 ) навиштани инш о .
Дар шароити кунунии мактабњои Тољикисто н
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барои ташкили бомуваффаќияти иншо дар
мавзўъњои кишваршиносї шароитњо и зерин
лозим аст: 1 ) дониш , мањорат ва малакањои
махсусе, ки моњияти мавзўъро кушода тавонад,
инкишофи тафаккур у хаёлоти хонандагон ва
дигар омил, ки боиси ташаккули љањонбинињои
хонанда ме гардад; 2) миќдори кифоя и захираи
луѓат, ки ба хонанда имконияти баёни фикр,
аќида, нуќтаи назар,дарк и моњияти масъала,
мушоњида, эњсосоташро оид ба мав зўи инш о
муњайё месозад; 3) донистани грамм атика, ки
барои љумласозї, истифодаи вожањои нави ба
мавзўъ м арбут имк оният медињад; 4) дониш и
имлої,
мањорат
ва
малакањои
навишта
тавонистани калимаю ифодањои алоњида.
Мавзўъњои
иншо
дар
ас оси
маводи
кишваршиносї бояд љолиб, шавќовар ва фањмо
бошанд, то ки завќи хонандагонро ба корњои
эљодї бедор намоянд. Б о маќсади омўзиши
раѓбати хонандагон муаллиф дар байни зиёда
аз 256 нафар хонандагони мактабњо и гуногун
саволнома
пањн
намуд.Љавобњо и
онњ о
шањодати онанд, ки аз њама шавќовар барои
хонандагон мавзўъњо и зерин аст: «О илаи мо»,
«Модари ман», «Муаллими аввали ни ман»,
«Касби дўстдоштаи ман», «Шањри азиз и ман».
Хулоса,барои ташаккули мањорати эљодии
хонандагон ва мањорат ва малакањои онњо
ташкили
ко рњои
хаттї
дар
мавзўьњои
кишваршиносї имко ният и васеъ ба миён
меоварад. Дар хонандагон бедор кунон идани
раѓбат
ба
донистани
њаёт,
ќањрамонии
аљдодонамон ва баёни хаттии нуќтаи назари
худ яке аз масъалањои муњими инкишофи нутќ
ва рушди хаёлоти хонандагон ме бошад.
Омўзгор дар катори иљрои вазифањои тарбиявї
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яке аз масъалањо и муњим - фарњанги
хонандагонро низ њаллу фас л менамояд .

нутќи

2.4.ДАРСИ САЁЊАТИ АДАБЇ ВА РУШДИ
ХАЁЛОТУ НУТЌИ ХОНАНДАГОН
Макун бовар суханњои шунида,
Шунида кай бувад монанди дида.
Абўабдуллоњ Рўдакї
Яке аз љолибтарин ва бењ тарин роњи тарѓиби
маводи адабии кишваршиносї дар рафти
таълим ин ташкили дарси саёњ ат и адабї аст.
Муаллифони китоби «Методикаи таълими
адабиёти тољик» барњаќ дар ќатори дигар
намудњои дарси адабиёт дарси саёњ ат и адабиро
низ
номбар
кардаанд.
«Дар
таљрибаи
мактабњо, -ќайд кардаанд онњо ,-шино со-нидани
хонандагон ба љойњои таърихї, намоишгоњњо,
хона-осорхонаи адибон, хонаи адибо н ва ѓайра
кайњо боз ба њукми анъана даромадааст. Ин
намуди чорабинињоро асосан мансуб и корњои
берун аз синф медонанд. Бо вуљуди ин
муаллимон экс курсияро њамчун дарс пешакї ба
наќша мегиранд ва ба ма ќсади муайян
мегузаронанд». (Миров, 1991,112).
Агар дар наздикии мактаб осорхонаи ада бї ё
кишваршиносї мављуд бошад, баъзе дарсњоро
он љо гузаронидан мумкин аст. Шиносої бо
нигорањои осорхона, ки муносибат и санъат корро бо диёраш нишон медињад, хонан дагонро барои хубтар фањмидани мар оми адиб,
дарки навис анда чун фарзанди замо ни худ ёрї
мерасонанд. Тавре ки муаллифони китоби
номбурда ќайд кардаанд, хушбахтона, њоло
доир ба њаёту эљодиёти шоирону нависандаго н
осорхонањо ташкил намудаанд. Ин гуна
осорхонањо доир ба њаёту эљодиёти М.
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Турсунзода дар мактаби миёнаи № 12 -и ноњияи
Турсунзода (муаллим С.Нуъмонов), раќамњо и
82 ва 53-и шањри Душанбе (муаллимо н
А.Назаров ва Т.Љумъаев) ба таври намунавї
љињозонида шудаанд. Дарсњои бахшида ба
њаёту эљодиёти М.Турсунзода дар осорхонањо
мегузаранд. Дар ин љо ѓайр аз либосу тарњи
хонаи адиб, дастхат ва мактубњои шоир, мусав варањои нодир, тасвиру асарњое мањфузанд, ки
барои бењтар омўхтани њаёту эљод иёти адиб
мусоидат мекунанд (Муродиё н, 1997, 200).
Аксари дарсшиносон ду мавр иди ташкили
саёњат ба осорхонаи адиб ё осорхона и
мактабро ќайд кардаанд:
1.Пеш аз омўзиши њаёт ва фаъолияти адиб.
2.Пас аз омўзиши мавзўъ, бо ма ќсади
љамъбасти њаёт ва эљодиёти адиб.
Муаллифони омўзно маи «Методикаи адабиёти тољик» саёњ ати ѓоибонаро њам дар мавриди
набудани шароит тавсия кардаанд. Онњ о дар
мисоли таълими мавзўи «Њаёти маданї ва
адабї дар асрњои XIV-XV» дар синфи 1 0
саёњати ѓоибонаро ба таври зайл ташкил
кардаанд: аз рўйи наќли муаллим хонандагон
бо њаёти маданию адабии ин асрњо , тасвири
мањал, тавсифи меъ морињои њамон аср, мад расањо, санъатњои наќќошї, хаттотї, мусиќї ва
ѓайра шинос меша ванд. Онњо роњи дигари
саёњати ѓоибонаро дар ин мавзўъ д ар он
дидаанд, ки муаллим мусавварањои «Шоњи
зинда», «Гўри мир», «Улуѓбек», «Регистон»,
мадрасањои
«Тиллокор»,
«Шердор»,
«Бибихо ним» ва ѓайраро манзури хонандагон
гардонида, мухтасар доир ба њар кадоми о нњо
маълумоти таърихї медињад (Миров,1991, 200).
Муа ллими адабиёти мактаби миёнаи № 23-и
97
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ноњияи Данѓара Саидќул Ѓоибов њангоми
таълими тарљумаи њоли Умари Х айём дар
синфи 9 расми маќбараи Умари Хайёмро дар
Нишопур нишон медињад. Сипас , саёњати
ѓоибонаи шогирдонр о ба мавзеи маќбара аз
ќавли Низомии Арўзии Самар ќандї меорад:
«Дар санаи сит та ва њамсамиа (506 њ .- 1112
милодї) ба шањри Балх дар кў и бардафурўшон
дар сарои амир Абўсаъиди чира Хоља Имом
Умари
Хайёмию
Хоља
Имом
Музаффари
Исфизорї нузул карда буданд ва м ан бад -он
хидмат пайваста будам. Дар миёни маљлиси
ишрат аз њуљљатулњаќ Умар шунидам, ки ў
гуфт:«Гўри ман дар мавзее бошад, ки њар бањоре
шамол бар ман гулафшонї мекунад». Маро ин
сухан мустањил (муњол) намуд ва донистам, ки
чун вай гизоф нагўяд. Чун дар с анаи салосуна ва
њамсамиа (530 њ .-1136 милодї) ба Ни шопур
расидам,чањор сол буд,то он бузург рўй дар
ниќоби хок кашида буду олами сифла аз ў ятим
монда. Ва ўро бар ман њаќќи устодї буд.
Одинае ба зиёрати ќабри ў рафтаму я керо бо
худ бибурдам,к и хоки ў ба ман намоя д. Маро ба
гўристони Њира бурун овард. Ва бар дасти чап
гаштам,дар пойин девори боѓе хоки ў дидам
нињода ва дарахтони амрўду зардол у cap аз он
боѓ берун карда. Ва чандон барги шук уфта дар
хоки ў рехта буд,ки хоки ў дар зе ри гул пинњон
шуда буд. Ва маро ёд он њикоят ом ад, ки ба
шањри Балх аз ў шунида бу дам. Гиря бар ман
афтод,ки дар басити оламу актори (ноњияњои)
рубъи маскун ўро њељ љойи назире намедидам.
Эзиди таборак ва таоло љойи ў дар љинон
(љаннатњо) кунад, биманнињи ва карамињи (б а
миннату бузургвории хеш)» (Низомии Арў зии
Самарќандї,1986, 96).
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Барномаи забон ва адабиёт и тољик талаб
мекунад, ки оид ба тасвири табиат, лири каи
пейзажї маъ лумот дода шавад.Бо ин маќсад ин
намуди с аёњатро бо номи «Сайр и с ањро» ба
наќша мегиранд. Онњо дарсро дар њавои кушод
гузаронида,диќќати шогирдонро ба зебоињои
асрорангези табиат љалб менамоянд.Дар рафти
саёњат аз мушоњидоти худ наќл мекунанд,
шеърњои ба васфи табиат бахшидашударо
кироат мекунанд, чистон мегўянд ва ѓайра.
Онњо таассуроти худро дар чунин мавридњо
тавассути иншо иброз медоранд (Миров ,
1991,200).
Таљрибаи мактабї хангоми дарсњои забон ва
адабиёт ду роњи асосии корбасти мушоњидаи
табиати мањалро медонад. Дар мавриди аввал
хонандагон баъди омўзиши мат ни ас ари бадеї
бо
нияти
аз
наздик
дидани
мавзеи
тасвиркардаи адиб ба экскурсия мераванд. Дар
њолати дуюм, ба та биати мањал љалб карда
мешаванд, то ин ки хонандагон мазмуну
моњият и тасвироти ад ибро сарфањм рафта
тавонанд (Миров,1991 , 40).
Њангоми омўз иши маводи пе йзажї аксари
омўзгорон ба мусавварањои манз аравї ва
табиати мањал рў меоранд, асари бадеиро бо
табиати зинда ќиёс менамоянд, хонандагон
хулосањои мушоњидоти худр о шифоњию хаттї
иброз медоранд. Ќабл аз таълими шеърњои
Абўабдуллоњ Рўдакї «Омад бањор» ва «Хандаи
лола» муаллими мактаби миёнаи № 23 -и мавзе и
Балљувон Исматуллоев Ширин хонанда гонро
ба сайри сањро меб арорад.Онњо гулу гулзор,
бўстон,сањрои сабзпўши табиат и му наќќашро
бо чашми худ мебинаид,аз тамошои он њаловат
мебаранд, ба завќ меоянд. Мушоњидаи т абиат
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ба онњо имконият медињад, ки шеърњои «Омад
бањор» ва «Хандаи ло ла» -ро њамч ун дарки
шоиронаи манзарањо и т абиат бипазир анд.
Муаллими адабиёти мактаби миё наи №1 -и
ноњияи Мир Сайид Алии Њамадонї Абдурауф
Холиќов њанго ми таълими мавзў и «Тасвир и
зебоињои
табиат
дар
ѓазалиёти
Њофиз»
хонандагонро ба мушоњидаи табиат и айёми
бањор сафарбар месозад. Танњо пас аз таваљљў њ
ба зебоињои табиат, саёњат
дар
олами
мунаќќашаи он, шамидани бўйи дило вези гулу
майса,шунидани хониши ширини паррандагон
ба ќироати ѓазалиёт и Њофизи Шеро зї «Боди
наврўзї»,
«Љамолат
офтоби
њар
назар
бод»,«Сабо ба лутф» менардозад. Хонандагон
бе тафсилоти иловагї хулоса мебароранд, ки
Њофизи ширинсухан дар ѓазалиёт и дилошўби
худ њамчун мусаввири табиати р ангор анг,
фасли зебои бањорон, даври гулу лола, айёми
Наврўз, манзараи субњи босафои бањо рон, боди
сабои хушу насими форам, вассофи зебоињои
кишвару сарзам ини хеш намоён шуд ааст.Онњо
итминони ќ атъї њосил ме намо янд, ки шоири
некназ ар дар сурудани лавњањои наќшин ва
кашидани лањзањои ранги ни манзарањои табиат
дасти расою ќалами бурро доштааст.
Ба њамин тариќ, омўзиш и табиати мањал дар
дарсњои забон ва адабиёт шавќу завќи онњоро
бедор месозад, диќќати онњоро ба табиати
мањал љалб менамояд, хаё лоти хонандагонро
рангин месозад,дар онњо завќи эстетикї
мепарварад, чунки «табиат шоњасари нодирест,
ки њар сафњаи о н пур аз м аънињои олист »
(Иоњай Њёте) (Строев К.Ф. ,1967, 82).
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2.5.ОМЎЗИШИ ЊАМГИРОИ ДАРСИ
МУЊОКИ МАИ АСАРЊО БАРОИ ХОНИШИ
БЕРУН АЗ СИНФ ТАВСИЯШУДА ВА
МАВОДИ АДАБИИ КИШВАРШИНОСЇ ДАР
ТАВСЕАИ ХАЁЛОТ ВА НУТЌИ
ХОНАНДАГОН
Дарсњои хониши берун аз синф дар с инфњо и
V-XI имко ният медињанд, ки хонанд агон оид
ба кишвари мањб убашон ва осори ба он
бахшидашуда тасаввурот њосил намоянд.
Муњокимаи асарњои бадеї тибќи хониши
берун аз синф, асоснок намудани он бо
далелњо и ќотеъ боиси он мегардад, ки шогир дон аз њаќиќати асрори мањалли зист ашон огоњ
мегарданд. Асарњои тарљ умаињолї в а адабию
бадеии С.Айнї «Ќањрамони халќи тољик
Темурмалик» (синфи 6 ), Љ.Икромї «Устоди
ман, мактаб и ман ва худи ман», Ф.Ниёзї «Њар
беша гумон мабар, ки холист» (синфи 7),
С.Улуѓзода «Восеъ» (с инфи 8 ), Р. Љалил «Дили
шоир» (синфи 9). М Ќаноат «Тољикистон -исми
ман», Љ. Одинаев «Иншо дар мавзўи озод»
(синфи
11)
маводи
рангоранги
кишвар шиносиро фаро мегиранд.
Вобаста ба хусусият и китоби муњокима шаванда ва омодагии хонандагон ба дарс
маводи кишваршиносиро бо роњњои гуногун
истифода
мебаранд.
Вале
набо яд
њама
машѓулиятњоро ба умеди додани маълумот и
мањаллї барои хонандагон мушкил ва дилгир
кард. Танњо бо овардани намунањо, асноду
далелњо и ќатъї иќт ифо бояд кард. Њини
муњокимаи очерки таърихии С.Айнї «Ќањра мони
халќи тољик Темурмалик» муаллим аи
мактаби миёнаи № 1 , шањри Хуљ анд Мавзуна
Рањимова њодисаву воќеањоеро, ки дар асар б а
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риштаи тасвир кашида шудаанд, бо усули
суњбат ба хотири хонандагон меорад. Бачањоро
хотиррасон мекунад, ки Темурмалик њамдиёри
онњост. Хонандагонро ба мусоњиба љалб
менамояд:
Воќеањои асар к ай ба амал омадаанд?
Образњои марказии асар кадомњоянд? Рафтори
кадом ќањрамони к итоб ба шумо пис анд омад?
Барои чї? Темурмалик алайњи кї мељангид?
Чаро? Ў чї гуна диловарињо нишон дод? Оё усули
муњорибаи
вай
маъќулатон
шуд?
Чаро
Темурмалик аќиб нишаст? Са бабњои шикасти
Темурмаликро гўед. Муборизаи Темурмалик бо
чї анљомид? Оид ба байти зерин чї гуна
маълумотњо доред:
Атри кафан зи хоки Ватан кардам орзу,
Во њасрато, ки мебарам ин орзу ба хок!
Дар хусуси бедодгарињои чингизиё н боз чињо
медонед? Х отираи Тему рмалик дар диёрамон чї
гуна абадї гардонида шудааст?
Пас аз он муаллима харитаи амалиёти
љангии Те мурмаликро ба хонандагон нишон
дода, тарафњои норавшани љавоби онњоро
возењ гардонид. Дар охир хонандагонро таъкид
намуд, ки наќлу ривоятњоеро, ки оид ба
Темурмалик ва муњорибаи ў вуљуд доранд, аз
мардум навишта гиранд.
Муаллимаи мактаби миё наи № 29, ноњияи
Бохтар Вањњобљонова Лайло дар синфи 11 дар
баробари романи Михаил Шолохов «Замини
навкорам», романи Юсуф Акобиров «Замини
падарон»-ро, ки ба азхудкунии замин њои
бекорхобидаи Вахшонзамин бахшида шудааст,
тавсия
менамояд.
Номбурда
њардуи
ин
асарњоро мавриди мусоњибаву муќо иса ќа pop
медињад, умумият ва тарафњои фар ќкунандаи
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романњои Юсуф Акобиров ва Михаил Шо ло ховро мекушояд. Ба ин восита хонандагонро
водор месо зад, ки дар байни ќањрамонњои
тасвиркардаи Юсуф Акобиров хешу таборони
худро бинанд. Барои хониши ило вагї хуб
мешавад асарњосро тавсия намое м, ки аз
љињати мавз ўъ ва маз м уну мунд ариља ба
асарњои таълимї наздик бошанд. Мас алан, дар
синфњои V-VI овардани шеъ рњои шоирони
мањаллї дар васфи табиат, бањор, афсонањои
халќии хос и мањалли ист иќомат мувофиќи
маќсад аст. Хуб мешавад, ки о мўзго р рўйхати
асарњои адибони мањаллиро муратт аб сохта,
тибќи талаботи барномаи таъ лимї њангоми
машѓулиятњо и хониш и берун аз синф а з oнњo
истифода барад.
Муаллими заб он ва адабиёти мактаб и
миёнаи №24 ноњияи Хуросон Бў рихон Азизов
аз рўйи рисолањои «Сад панд» ва «Дањ фасл» -и
Убайди Зоконї мусоњибаи хониши берун аз
синф гузаронида, нињоят хонандагонро ба
љамъоварии андарзу њикматњо, зар булмасалу
маколњои халќии дењаи худ даъват намуд.
Аз рўйи асарњои навис андагони мухталиф,
ки мавзўи умумї доранд, тањти унвонњои
шартии «Замини аљдодї», «Онњо барои мо
љангидаанд», «Образи занон дар осори бадеї»
ва ѓайра мусоњибаи хониши берун аз синф
ташкил намудан мумкин аст.
Масалан,
муаллими
мактаб и
но мбурда
Азизов бо номи умумии «Мактаб и зиндагї муаллими бењтар ин» дар синфи 7 асарњои
А.М.Горкий «Донишгоњњои ман» ва Љало л
Икромї «Устоди ман, мактаби ман ва худи
ман»-ро мавриди бањс ќарор дод.
Дарсњои хо ниши берун аз синф бо дарсњои
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муќаррарии адабиёт баъзе хусусиятњои умумї
доранд.
Хонандагон
дар
синфњои
V-VII
асарњои нисбатан кало нро дар дарс ќироат
мекунанд, матнњо и калонро дар хон а мавриди
мутолиа ќарор медињанд. Онњо барои мусоњиба
асарњоеро интихоб менамоянд, ки барояшон
шавќангез бошад ва барои бањсу мунозира
имкон дињад. Муњ окимаи китоб дар шаклњо и
суњбатњои шавќовар бо ќироати ифоданоки
порчањо аз асар амалї мегардад.
Агар мусоњибаи хониши берун аз синф дар
љойи тасвири воќеот и асар ташкил гардад, дар
он сурат асари бадеї аз тарафи хонандагон зуд
ва эљодкорона аз худ мегардад. Онњо мавзў ю
мундариљаи ас ар, образњои марказии он, баъзе
лањзањои љолиби асарро як умр дар лавњи
хотир наќш месозанд. Масалан, њангоми
ташкили мусоњиба аз рўйи повест и Љумъа
Одинаев «Иншо дар мавзўи озод», ки њаёт и
хатмкунандаго ни мактаби миёна, љањду талоши
онњоро барои ишѓоли мавќе и муайян дар
зиндагї тас вир ме намояд, хонандагони синфи
11 башавќ меоянд, њар як сатри повест аз лавњи
хотири онњо то дер гоњ зуд уда нахоњад шуд,
чунки худро дар маркази воќеањои асар
тасаввур мекунанд.
Гоњо муњокимаи китоб бо иштироки муаллифи асар шакл мегирад, ки ин бар ои бачањо
хушбахттарин лањз ањои њаёт њ исоб мешавад,
чунки онњо адиберо, ки асарашро хондаанд, бо
чашми худ мебинанд, бо ў оид ба китобаш
њарф мезананд. Муњокимаи хониши берун аз
синф бо иштироки муаллиф аз конфронси
хонандагон фарќ мекунад, чунки дарсњои
хониши берун аз с инф баромадњои васеи
пешакї тайёр кардаи хо нандагонр о таќозо
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наме кунад. Ин як с уњбати рушод ва шавќовари
хонандагон оид ба тарзи тасвири лањзањои
зиндагї д ар асар и адиб мебошад. Чунончи,
муњокимаи достони «Тољ икисто н-исми ман», ки
омўзгори забон ва адабиёт и мактаб и миё наи
№ 57-и шањри Душанбе Шоира Мирзоева бо
иштироки муаллифи асар Муъмин Ќаноат
ташкил кард, ба хон андагон имконият дод, ки
бо муаллифи асар аз наздик шинос шаванд, оид
ба баъзе хотирањои адиб дар давраи кор болои
асари мазкур маъ лумот гиранд.
Мусоњибаи хониши берун аз с инф, ки аз рўйи
асари адиби мањаллї гузаронида мешаванд,
барои хонандагон шавќовар ва диќќатангез
мегузарад. Онњо бо шавќ во ќеањои асари
муњокимашавандаро аз пеши назар мегуза ронанд, бо хавас симои ашхоси дар асар
тасвиршударо бо њамзамонону њамс олони худ
муќоиса мекунанд.
Муаллими забон ва адабиёти мактаб и
миёнаи № 7-и шањри Хуљанд Ма ќсуд Ќосимов
њини муњокимаи асари Р.Љалил «Дили шоир»,
ки омўзиши он дар синфи IX тавсия шудааст,
хонандагонро ба саёњати ѓоибонаи Хуљанди
бостон, ба истилои дањшатангези чингизиё н, ба
њиљрати Камоли Хуљандї ба Табрез мебарад.
Шогирдонро бо њамаи ёдгорињои таъ рихие, ки
марбут ба Камол дар вилоят љой доранд,
шинос мекунад, шањрњои Хуљанду Табрезро
муќоиса мекунад, сабаби аз Хуљанд рафтани
шоирро равшан месозад, ба хонандагон харитаи
адабии сафарњои Камоли Хуљандиро нишон
медињад, оид ба баъзе лањзањои љолиби асар
сањначањо месозад. Дар охир шу њрат и имрўзаи
њамдиёри дар ѓурбат умр ба cap бурдаашон
Камоли Хуљандиро эзоњ медињад.
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Ба њамин тариќ, њамбаст агии хониш и берун
аз синф ва кишваршиноси и адаб ї имкон хоњад
дод,ки шогирдон дар рафти таъ лим дониши
гирифт аашонро дар амал ба кор баранд,
љањонбинї, тафаккур ва исте ъдоду мањорати
худро рушду нумў бахшанд.
2.6. АЗ ТАЉРИБАИ КОРБАСТИ МАВОДИ
АДАБИИ КИШВАРШИНОСЇ ДАР ДАРСЊОИ
ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОЉИК
Омўзиши таљрибаи омўзгорони як ќатор
мактабњои љумњурї собит сохт,ки бар хе аз
онњо оид ба кишваршиносї маълумо т доранд,
гоњо маводи мањалро дар дарсњо истифода
мебаранд, вале ба моњияти кишваршиносї,
доираи фарогирии он дуруст сарфањм намера ванд. Дар ин хусус посухњои ба савол -номаи ба
онњо додашуда гувоњї медиња нд.
Барои муайян намудани њолати њаќиќии
кори адабии кишваршиносии баъзе мактабњо
мавриди омўз иш ќарор гирифтанд . Бо ин
маќсад корњои зерин анљом дода шуданд:
- шавќу раѓбати хонандаго н оид ба
мутолиаи осори адибони мањал омўхт а шуд;
-фаъолияти хо нандагони синфњо и 5-11 дар
машѓулиятњо и адабии кишваршинос ии фориѓ
аз дарс муайян гардид;
-мушкилоти омўзгорони забону адабиёт оид
ба корњои адабии кишваршиносї дар мактабњ о
аниќ карда шуд.
Барои муайян сохтани дараљаи дониши
хонандагон оид ба донистани маводи мањал ва
корњои
адабии
кишваршиносї
санљиш
гузаронида шуд.Дар он масоили зер ин ма трањ
карда шуд: азхудкунии адабиёти бадеї оид ба
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мањал ё порчае аз он аз тарафи хо нандагон,
шарњи топонимњои мањал, фањмидани мазмуни
калимањо и алоњидаи хоси мањал ва ташрењи
онњо, алоќаманд кар да тавонист ани асари
алоњидаи мањал ба шахсияти муаллифи он ва
ѓайра. Шаклњои гуногуни пурсиш истифода
шуд: суњбати дањонї бо тамоми синф, инчунин
суњбатњои гурўњї ва инфироди и хо нандагон:
машќњои хаттии наќли хаттї ва иншо дар
мавзўъњои махсус инт ихобшуда ва ѓайрањо.
Намунаи бештари саволњо оид ба мавзўъњои
«Латифањои
халќї»,достони
М. Миршакар
«Ливои зафар», романи С.Улуѓзода «Восеъ»,
«Тасвир и манзарањо и табиат дар эљодиёти
Њофизи Шерозї» ва ѓайра вобаста б а маводи
адабии кишваршинос ї пешкаш шуда буд.
Тањли ли сифатии кор нишон дод, ки ќисми
зиёди хонандагон ба моњияти мавод и адабии
кишваршиносї ва тарзи ист ифодаи о н сарфањм
намераванд, сифат и азхудкунии асарњои бадеї
оид ба мањал с уст аст.Топонимњо и мањалро
дуруст шарњ дода наметавонанд, калимаю
вожањоеро, ки хоси мањаланд, пурра шарњ дода
ва ба забони адабии тољик муќоиса карда
наметаво нанд.Њамчунин муайян гардид, ки
доираи мутолиаи китоб дар ин мактабњо то
андозае васеъ аст,вале асарњои марбут ба
кишварро
бенизом
ва
ањёнан
интихоб
мекунанд:ба корњои адабии кишваршиносї
хонандагон кам шуѓл меварзанд, чунки оид ба
ин масъала ба таври даркорї
раѓбати
хонандагонро бедор накардаанд.
Нишондодњои раќамии дараљаи дониши
адабии кишваршиносии хонандагон ба таври
зайл аст:
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Шумора
и
Дараљаи
иштирок
донистани
чиёни
маводи мањал
пурсиш

Љавоби
Љавоби
дуруст,
пурра ва
вале
Љавоби Тамоман
дуруст нопурра ва нодуруст
љавоб
доданд яктарафа доданд надоданд
доданд

ља
мъ
350
н.
350
н.

350
н.

350
н.

Азхудкунии
адабиёти
бадеї оид ба
мањал ё
порчае аз он
Шарњи
топонимњои
мањал
Фањмидан
мазмуни
калимањои
хоси мањал
ва ташрењи
он
Алоќаманд
карда
тавонистани
асари алоњидаи
мањал ба
шахсияти
муаллифи он

%

ља
мъ

%

ља
мъ

%

120 34 160

46

42

12

28

8

94

27 141

40

74

21

41

12

42

12

41

12

147 42 120 34

41

12

51

15

134 38 124 35

%

ља
мъ

Суњбат бо омўзгорони забон ва адабиёти
тољик собит сохт, ки на њама ваќт онњо корњои
адабии кишваршиносиро бо дарсњои забон ва
адабиёти тољик алоќаманд карда метавонанд.
Дар мактабњо шўрои кишваршиносї, ки
омўзгорони забону адабиёт, таъриху љуѓрофия,
биология ва дигаронро муттањид намояд, вуљуд
надорад.
Санљиши муќарраркунї собит намуд, ки
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омўзгорони забон ва адабиёти љумњурї ба
тавсияњо и методї оид ба ташкили фаъолият и
адабии кишваршиносї, ки боиси инкишофи
нутќ ва хаё лоти эљодии хонандаго н мегардад,
эњтиёљи калон доранд.
Њангоми машѓулиятњои озмоишї муайян
гардид, ки нутќ ва хаёлоти эљодии хонандагон
дар њолате нисбатан инкишоф меёбад, ки агар
онњо корњои зерини таълимию тарбиявии
марбут ба фаъолияти адабии кишвар шиносиро
иљро намоянд:
1.Мутолиаи адабиёт оид ба кишваршиносї.
2.Љамъоварии маводи кишваршиносї бо роњи
суњбат.
3.Тайёр намудани баромадњо, гузориш от дар
шабнишинињо,
љамъомадњои кишваршиносон,мањфил њои
кишваршинос ї.
4.Ороиши
гўшањо,
албомњо,
рўзномаи
роњпаймої ва дигар маводњое , ки минбаъд дар
дарсњо њамчун воситањои аёнї истифода
мешаванд.
5.Иљроиши ин ё он намуди фаъол ият ба
муносибати рўзњои таърихї ва идњо.
6.Навиштани наќл и хаттї, иншо, оч ерк оид
ба кишвар, мањалли зист, њам диё рон ва ѓайра.
Шароити имрўзаи љумњурї таќозо дорад, ки
тамоми
фаъо лияти
кишваршинос иро
дар
мактаб муттањид намоем,то ки доираи дониши
онњо
васеъ, нутќи
хонандагонтавс еа
ёфта,
хаёлоти онњо рангин гардад. Дар баъзе
мактабњои
ботаљриба
тартиби
саёњ атњои
истењсолиро,ки барномаи таълимии фанњои
гуногун пешбинї кардааст, инчунин дигар
чорабинињои
марбут
ба
кишвар шиносиро
дуруст ба наќша гирифтаанд.Ташкили шўрои
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кишваршиносї дар мактаб имкон ме дињад, ки
рељаи ягонаи нут ќи хаттию дањо нї амалї
гардад.
Ба муаллимони с инфњои озмоишї с упориш
шуд, ки маводи адабии кишваршиносиро аз
рўйи меъёрњои зерин интихоб ва дар дарсњо
мавриди ист ифода ќарор дињанд:
1. Алоќаи маводи кишваршиносї бо мавзўъњои
барном аи таълимии забон ва адабиёти тољик.
2. Имконияти алоќаманд намудани м авод и
мањал бо дигар фанњо.
3. Љанбаи тарбиявии маводи мањал.
Дар асоси барномаи таълимии забону
адабиёти тољик, тартиби саёњатњои истењсолї,
наќшаи тарбиявии роњбари синф ва наќшањои
корњои
фориѓаздарсии
дигар
омўзгорони
фаннї ва муаллимон наќшаи таќвимию мавзўї
сохтанд. Дар ќатори мавзўъњои барномавї ва
миќдори соати онњо ба наќшаи таќвимї,
њафтаи кор бо маводи кишаршинос иро дохил
намуданд. Онњо вазифадор гардиданд, ки
имкониятњо и истифодаи эљодкоронаи маводи
адабии кишваршиносиро дар дарсњои забону
адабиёт дида бароянд. Масалан, дар синфи 9
ба љойи иншо дар мавзўи «Бањор» омўзгор
метавонад хонандагонро фар мояд,ки оид ба
натиљаи саёњат ба табиат иншо нависанд. Ба
онњо месупорад, ки на танњо навиштани
мактуби одиро ба рафиќонашон ёд гиранд,
балки оид ба њаёти с инф , дења,рољеъ ба
иштирокчиёни Љанги Бузурги Ватанї, аввалин
ободкунандагони
водии
Вахш
ва
ѓайра
таассуроти худро рў йи коѓаз оранд,оид ба ин
масъалањо маводи хаттию дањонї мураттаб
созанд.
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Дар таљрибаи мактабњо тарзњои зерини кор
бо маводи кишваршинос ї дар дарсњои забони
тољикї корбаст мегарданд: 1) наќли матни
хонда ва шунида; 2 ) наќл оид ба он, ки њангоми
омўзиши мањал чї дид; 5) тартиб додани
муколама; 6 ) ташкили сафар; 7) диктантњои
луѓавї, интихобї, эљодї ва озод ; 8) наќли
хаттї; 9) сабти рўзнома; 10) му котиба бо
хонандагони
дигар
мактабњо
ва
бо
иштирокчиёни муњорибањо дар мањал; 1 1 ) иншо.
Њангоми бањо додан ба мањорату малакањои
хонандагони синфњо масъалањои зеринро ба
инобат гирифтем:
1.Бањо оид ба фанњои забон ва адабиёти
тољик дар журнали синф;
2.Малакањои нутќи хаттию дањонї: теъдоди
китоб, маљалла ва рўзномањое,ки хонандагон
мутолиа кардаанд, дараљаи фањмидани мазмуни
онњо аз тарафи хонандагон;
3.Шунидан ва фањмидани барномањои радио;
4.Малакаи
ифоданок
хондани
порчањои
назмию насрї;
5.Малакаи зуд
фањмидан ва ба иљро
расонидани супориш.
Баъди кор дар гурўњњо х онандагон оид ба
кишвару
мањалли
худ
асарњои
бештар
мехонданд,супоришњои
хо нагии
хусусияти
кишваршиносї доштаро нисбатан масъулият ноктар иљро мекарданд. Дар тўли ду сол
мустаќилона кор карданро дар болои адабиёти
иловагї омўхтанд. Маќолањои даркориро аз
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асарњо,
рўзномањо,
маљаллањо
ба
осонї
мегирифтанд. Ахбор ва маърўзањо тайёр
намуда,дар назди рафиќон баромад мекарданд,
мустаќилона
љумласоз ї,матнњои
алоќадор
тартиб доданро омўхтанд.Аз њама муњим аш
теъдоди асару маќо лањо,рўзномаю маљаллањои
хондаи онњо афзуд,дар онњо малакаи зуд
супоришњоро фањмидан ва иљро намудан њосил
гардид.
Њамчунин дар таълими мавзўъњои алоњида
низ вобаста ба истифодаи маводи адабии
кишваршиносї дараљаи боигарии таркиби
луѓавї, инкишофи нутќ ва хаёлот и эљодии
хонандагон дар синфи 1 1 њангоми таълими
романи
С.Улуѓзода
«Восеъ»
озмоишњо
љамъбаст гардиданд.
Ба њамин тариќ, корбасти маќсадноки
маводи
адабии
кишваршиносї
барои
инкишофи нутќ ва хаё лоти эљодии хонандагон
мусоидат намуда, боиси пешрафти таълим
мегардад.
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БОБИ 3
ЉАНБАИ АДАБИИ КИШВАРШИНОСИИ
ОСОРИ КЛАССИКОНИ АДАБИЁТИ ТОЉИК
3.1. Тарѓиби зодбум тавассути осори
Абулќосим Фирдавсї
Омўзиши осори љањоншумули Абулќосим
Фирдавсиро барномаи адабиёт и тољик дар
синфњои 5 («Ривоят и Фирдавсї ва Султон -1
соат), 7 (достонњои «Кова ва Зањњок», «Разми
Гурдофарид бо Су њроб»,«Андарзњо аз Шоњ нома»-12 соат) ва 8 (достонњои «Рустам ва
Суњроб», «Рустам ва Шаѓод»,«Бежану Манижа», «Подшоњии Хусрави Анў шервон» ва
«Мавзў и ватандустї дар «Шоњнома» - 14 соат,
љамъ 27 соат) пешбинї намудааст.
Хонандагон аз синфњои 2, 3 ва махсусан 5
cap карда, ба шарофати таълими мавзў и
«Ривоят и Фирдавсї ва Султон» ба омўзиши
наќлу ривоятњо дар хусус и Фирдавсї иштиё ќманд мешаванд. Ба онњо мутолиаи китоб и
«Ќиссањо аз рўзгори Фирдавсї» (Душанбе:
Адиб,1994)-ро тавсия кардан хе ле судманд
аст,то ки то синфи 7 ба омўзиши муфасс али
«Шоњнома» омода гарданд.
Омўзиши
таљдрибаи
баъз е
омўзгорони
навовари љумњурї н ишон дод,ки дар иртибот
бо бархе аз мањал њои тољикн ишини имрўз а
мавриди тањлил ќа pop додани баъзе аз
образњои
марказии
«Шоњнома»
раѓбати
шогирдонро нисбат ба ин ас ари љовидонї
бештар мегардонад, мењру муњаббаташонро ба
донистани асрори мавзеъ њои ин с арзамини
аљдодї бедор месозад. Дар ин бахш баъзе
омўзгорони
забон
ва
адаб иёти
љумњурї
таљрибаи кофї андў хтаанд. Муаллими мактаби
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миёнаи раќами 14, ноњияи Фархо р Рустам
Иззатов
њанго ми
таъ лими
«Шоњнома»,
махсусан њини баёни сар гузашти Золи Зар
хонандагонро хотиррасон мекунад, ки на танњо
дар навоњии Данѓараю Ќубодиён, балки дар
наздикии дењаи Шўркул низ теппаи Золи Зар
побарљост ва таъкид менамояд, ки фархорињо
аљдодони
њаќиќии
Золи
Заранд ,
чунки
Бањманрўд (Ќизилсў) дорои се шох об мебошад,
ки њамчун Обимазор, Мењроб ва Рўдоб
машњуранд. Аз «Шоњнома»- и Фирдавсї аё н
аст,ки Мењроб падари Ру доба ва Рудоба
волидаи Рустаму зављаи Золи Зар аст.
Њамчунин т аъкид намуд, ки Золи Зар мањз ба
Рудобаи нозанини фархорї хушдор шуда,боиси
тавлиди Рустам мегардад.Илова ба он, пуштаи
Уртабузи имрўзаро пирони рўзгордида пу штаи
Золи Зар ном ме баранд.Њикоят ме кунанд, ки
њар сол бањорон зодаи њамон Симурѓи Золи
Зарро ба воя расонида, ба яккатути њамин
пуштаи Золи Зар лона мегузор аду тухм
мемонад ва чўљаашро паррончак кар дан замон
ба Албурзкўњ пас ме гардад. Ин мавз е ъро шояд
аз он сабаб пуштаи Золи Зар номидаанд, ки
Соми Ял аз фарзандаш Золи Зар мањз бо љурми
бо мўйњои сафед ба дунё омад анаш рў
гардонидааст. Дар ќ уллаи ин пушт а њамчун
холи сафед парчаи з амин ест, ки он љо чизе
намерўяд (Девонаќулов,1989,161).
Омўзгори мактаби миёнаи раќами 7,шањри
Хуљанд Маќсуд Ќосимов ња нгоми баёни
подшоњии К айхусрав, ки саввумин шоњаншоњи
силс илаи Каёниё н њисоб меёбад, аз фарњанги
Онандрољ (љилди 2, 2) чунин иќт ибос меорад:
«Гўянд Хуљандро Кайхусрав бунёд ва бино
нињода, баъд аз харобї Дороб таъмир ва та мом
114
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

намуда» ва муаллим бо ин собит ме созад, ки
бунёди шањри зебои онњо Хуљанд ба яке аз
образњои марказии «Шоњнома» Кайхусрав
мансуб аст.
Муаллими мактаб и миё наи раќ ами 1,ноњияи
Рашт Хусрав Шарифзода д ар фуроварди
достони «Рустаму Су њроб» ба хонандагони
синфи 8 таъкид менамуд, ки мо, мардуми водии
Рашт Тањминаро њамдиёри ху д медонем,чунки
боре Рустам сафари Тў рон мекунад ва дар роњ
аз ташнагї бемадо р шуда меафтад. Дар ин
лањза Тањ мина кўза ба даст сўй и Сурхоб
мерафт, ки дар роњ ба Рустами бењуш дучор
меояд: ба ў об медињад ва онњо бо њам
меомезанд. Гўё аз њамин Тањмина Су њроб
писари Рустам ба дунё мео яд. Оќибат бо иѓвои
душманон Суњроб бо дасти Рустам ба ќатл
мерасад ва оби дарё ранги сурхро мегирад.
Мардуми Рашт ин рўдро ба муносиб ати њамин
фољиа Сурхоб номида анд. Аз рўйи маълумот и
фарњанги Онандрољ баъзан Су њроб, писари
Рустамро низ Сурхоб мегў янд. Сокинони водии
Сурхоб бо боварии том наќ л мекунанд, ки
мурги рўњи Суњроб тамоми шаб аз пайи
љустуљўи мурѓи рўњи падар Рустам ва модараш
Тањмина буда,онњо њамдигарро мељўянд, то ки
аз дидори якдигар шод шаванду аз шарбати
висол бинўшанд. Садою ноли ши мурѓони рўњ
аз сари шом оѓоз мегардаду то сари субњ идома
меёбад. Њатто ќаќнус -парандае, ки дар канори
Сурхоб танњо парвоз карда мегардад,тимсоли
фољиаи Суњробу Рустам аст. Ќаќнус ќатраи
хуни
Суњроби
хуноѓўштаро
ба
нўлаш
гирифт а,дар рўйи модари ў Тахмина и ба хоби
ширинрафта мечако над. Аз њамон рўз ќаќнус
савти ѓамангезу пурасрорро месарояд ва
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танњову бе љуфт мегардад ва худро ба Су њроби
ноком монанд медонад.
Собиќ омўзгори мактаби миё на и раќами
1 1 ,ноњияи Вахш шодравон Ѓафур Мулло баъди
наќли сужети достони «Рустам ва Су њроб» ба
мо-шогирдонаш њикоят мекард, ки баъди ќатли
Суњроб касе ба Рустам мегўяд: агар чил шабу
чил рўз љасади Су њробро рўйи даст бардошта
гардї, зинда мешавад. Рустам пи сар ашро сию
нуњ шабу рўз дам нагирифта, бардошта
мегардад. Ў як ваќт мебинад, ки пиразане
намади сиё њеро бо собун мешўяд. Рустам ба ў
мегўяд, ки «эй кампир, намедонї, ки нама ди
сиёњ бо шустан сафед намеш авад! Кампир дар
љавоб мегўяд, ки «агар мурда аз бардо шта
гаштан зинда шавад, намади сиёњ њам бо
шустан сафед мешавад». Гўё Кайковус ўро бо
маќсади дубора ноумед
кардани
Рустам
фиристода будааст.Ин суханонро шунида ,
Рустам пис арашро рўйи замин мемонад. Суњроб
њамин
лањза
чашмонашро
кушода,
«Оњ ,
падарљон, маро дубора куштї!»-гуфта абадї
чашмонашро мепўшад. Рустам гиряю фиѓон
карда, кампирро ба ќатл мерасонад. Њамчунин
устод Ѓафур Мулло дар фуровард аз Сайидо
низ байте овард:
Мурдаи фарзанди ќобил њайф бошад зе ри хок,
Умрњо бар дўши Рустам ќолаби Су њроб буд.
Устод Ѓафур Мулло баъди таълими достони
«Рустам ва Шаѓод» ќиссаи дигареро ба хотир
овард.
Ба
ќавли
ў
Абдуллохони
ўзбек
Хуросонро тасарруф карда, сари ќабри Рустам
меояд ва ин байтро бо ифт ихору ѓурури
ѓолибият мехонад:
Сар аз хок бардору Эрон бубин,
Ба коми далерони Тўронзам ин.
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Сипас, гуфт, ки «Надонам, агар Рустам
зинда мебуд, чї љавоб медод». Зарифе њозир
буд гуфт, ки «Агар хашм надоред, арз кунем».
Абдуллохон иљозаташ дод:
Чу беша тињї монд аз наррашер,
Шаѓол андар он беша ояд далер.
Омўзгори мактаби миёнаи раќами №51-и
шањри Душанбе Авазова Бибикалон дар дарси
љамъбастии достони «Рустам ва Суњроб» арза
дошт,ки сокинони мавзеи баланд кўњи Лахш
ривоят ме кунанд, ки маск ани онњо дар асл
Рахш ном дошт,чунки Рахши Рус там дар ин
љойњо омада мечарид. Њамчунин номбурда
афзуд, ки рангинкамонро низ мардум бо номи
«Камони Рустам» ёдо вар
мешаванд, чунки
одамон мафт уни манз араи т ирукамони рангини
бањорон шуда,онро камони оддї не, балки
Камони Рустами Достонаш номидаанд .
Муаллими мактаби миёнаи раќами 11,ноњияи
Ќубодиён Њафиз Бобошеров дар фуроварди
достонњои «Шоњнома» ва гоњо њини баёни
мавзўи «А фкори ватандўстї дар «Шоњнома»
барои пурќувват ва таъсирнок гардидани
љанбаи мењанпараст ии мавзўъ инони суханро
љониби гузаштаи дури Ќубодиён ме кашад ва
таъкид менамояд, ки на танњо тањ ќиќоти
бостоншиносон
М.М.
Дяконов,
Б.А.
Литвинский, А.П. Колпаков, Б.Д. Чейлитко
шањодат медињанд,ки ин диёр манбаи фарњанги
бостонии мост, балки танњо ном бурдан аз
Ќубодиён, Тахти сангин, тахт и Ќубод, хазинаи
афсонавии Ќубод (хазинаи Амударё) ва ќалъ аи
Золи Зар моро ба хулосае меорад, ки ин
мавзеъро
барњаќ
зодбуми
Рустам
ва
бунёдгузори онро Кайќубод эътироф намоем.
Б ешкентро бошад, бо номи Байканд ном
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бурдаанд ва аз рўйи маъ лумоти фарњанги
Онандрољ гўё онро Љамшед ё дар асоси
«Бурњони ќотеъ» Фаридун бино кардааст.
Афросиёб бошад, о нро пойтахти худ ќарор
додааст.Дар Байканд Виса ном соњибљамоле
мезистааст ва Аквонидев ошиќаш мешавад.
Боре Тўс ва Гев низ бо супориши Ќубод ба
Бешкент меоянд ва Тўс В исаро дидан замон
ошиќ мешавад. Рўзе Аквонидев Гевро дар
шикоргоњ мехоњад, мањв созад. Тўс инро
шунида, бо ў ба љанги тан ба тан мебаро яд.
Рустам низ аз ин огоњ шуда, ба мадади ў
мешитобад ва Тўсро аз љанголи Аквонидев
наљот медињад, вале дев оби Чашмаи бувак
(маънияш пинњоншуда) -ро нобуд месозад. Дар
ин асно Тўс муво фиќи шумораи кокуло ни
майдабофии мањбубааш Виса, ки он аз чилу
чор бофта иборат будааст, бо шамшераш чи лу
чор бор ба зери пуштае зада, об мебарораду
ташналабонро шодоб мегардонад, ки њоло бо
коми Чилучорчашма машњур аст ва Шањритўс
мањз аз номи ўст.
Басо рамзист, ки омўзгорони дењаи Сайёд
(воќеъ дар ноњияи Ќубодиён) «Шоњнома» -и
Фирдавсиро бо зикри ривоятњои мањаллї њусни
оѓоз мебахшанд. Сайёдиён худро аз авлоди
Хушанг медонанд. Наќл мекунанд, ки рўзе
падару
писар
ба
шикор
мебароянд.
Шикорашон бебарор анљом м епазирад. Аз
пешашон аждањое мебарояд. Аввал бо ў писар
мељангад, вале писар аз дасти аждањо ба
њалокат мерасад. Падар фаќат метавонад, ки
думи аждањоро зада људо кунад. Аждањо рў ба
фирор менињад. Њамин ваќт Хушанг бо
лашкараш аз њамин љо мегузашт. Фиѓони
падарро шунида, санги њазормании Кайкўњро
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бардошта,ба сари аждањо мезанад ва ўро нобуд
месозад. Аз зарбаи он санг ва бархўрдани
сангњо оташ ба амал меояд ва хасу хошоки
дашт месўзад. Аз ин рў, сокинони Сайёд
оташро низ кашфи аљдодони худ медонанд.
Њушанг љасади писари ќурбоншударо дафн
намуда, ба духтари соњибљамоли пир амард дил
дода, як умр дар Сайёд мемонад.
Омўзгори мактаби миё наи №1, ноњияи Рўшон
Давлатов
Пайшанбе
зимни
омўзиши
«Шоњнома» шогирдонро хушдор медињад, ки
Њаким Фирдавс ї дар «Шоњнома» ба ќал амрави
Бадахшон низ ишора кардааст:
Дигар аз дари Балх то Бадахшон,
Њамин аст аз он подшоњ нишон.
Дар љойи дигар, шоир табиати Бадахшонро
чунин тавс иф ме намо яд:
Бихандид Бањрому кард офарин,
Рухаш гашт њамчун бадахшї нигин.
Дар мавриди савум Фирд авсї аз Ба дахшон
ба хотири лаълаш ёдовар мешавад:
Шаби тираву теѓ рахшон шуда,
Замин њамчу лаъли Бадахшон шуда.
Шавад рўз , чун чашма рахшон шавад,
Љањон чун нигини Бадахшон шавад.
Хулоса, мењанпарастию њ ифозати муќад дасоти зодбум чун њифзи модар волотарин
анъанаи деринаи ниёгон ва љо нфишонии
ќањрамонњо и марказ ии «Шоњно ма» дар роњи
њимояи Ватан хонандаго нро водор месозад, ки
марзу буми кишвари соњибистиќоламонро аз
тахрибкорон чун русуми поки аљдодон ба
мис ли Њушангу Ќубод, Соми Наримону Золи
пањлавон ва Рустами Достон нигањбон бошанд.
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3.2. МАСОИЛИ КИШВАРШИНОСЇ ДАР
«САФАРНОМА»-И НОСИРИ ХУСРАВ
Аз ќадимулайём мардуми кунљков ба донистани
табиати гирду атроф, ба фањмидани асрори дирўзу
имрўзаш раѓбати беандоза доштанд. Мусаллам аст, ки
њар фарди соњибхирад танњо пас аз пурра донистани
мањалли зисти худ барои шиносої бо њаёти берун аз
зодгоњаш имкон пайдо мекунад.
Кишваршиносї ин шиносої бо шароити
табиї, саноат, зироат, иќтисодиё т, таъриху
фарњанг и мањалли зист и худ аст. Тавассути он
мо бо русуму одат, бо санъатњои аљдодї,
анъанањо и мардумї, адабї ва мењнат ии одамон
ошно мегардем. Бояд гуф т, ки дар мавриди ба
саёњату сафарњо рафтан кишваршино сї њудуди
васеътарро фаро мегирад.
Кишваршиносї аз замонњои ќадим таваљљу њи
мардуми соњибхирадро ба худ љалб мекард.
Дар ќадимт арини китоби мардуми эр онинажод
«Авасто» низ оид ба масоили мухталифи
кишваршиносии
адабї,
љуѓрофї,
таърихї
маълумот дарёфтан мумкин аст. Дар «Таърихи
Бухоро»-и Муњаммад Наршахї, «Худуду-лолам»,
«Бадоеъу-л-ваќоеъ»-и
Зайиниддин
Восифї, «Савонењу -л-масо лик фї фаросиху-лмамо лик»- и
Ќорї
Рањматуллоњи
Возењ,
«Наводиру-л-ваќоеъ»-и
Ањмади
Дониш,
«Туњафи ањли Бухоро»-и Мирзо Сирољи Њаким
ва дигарон оид ба табиат, фарњангу таърих,
урфу одати одамони гуногун ва мавзеъњои
мухталиф сухан меравад, ки њамаи ин шомили
кишваршиносист.
Яке аз асарњое, ки масоили рангоранги
кишваршиносї дар он инъ икос шудааст,
«Сафарно ма»-и
Носири
Хусрав
мебошад.
Барномаи адабиёти тољик барои синфи 9 ба
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таълими Носири Хусрав соати муа йян људо
намудааст, ки соати онро ба таълими «Сафарнома» бахшидан љоиз аст, чунки «Сафарнома»
аз пурарзиштарин асарњои мутафаккири бузург
Носири Хусрави Ќубодиёнї ва бењтарин
намунаи
насри
класс икист.
Азбаски
хонандагон њангоми ога њї аз шарњи њоли
Носири Хусрав аз мазори Хоља Машњад (воќеъ
дар дењаи Сайёди ноњияи Ш ањр итўс), ки
тањсили мадрасагии адиб он љо гузаштааст,
саёњати
ѓо ибона
кардаанд,
ба
моњият и
кишваршиносї то андозае сарфањм ме раванд.
Ќабл аз оѓози асар хо нандаго н таъкид карда
мешаванд, ки аз рўйи анъана ваќте ки акс ари
мардум ба сайру саёњат мебаро янд, рўзномаи
сафарї гирифта, ку лли тафс илот и мусофи раташонро сабт месозанд. Носи ри Х усрав низ
бо нияти зиёрати х онаи Каъба сафар намуда,
дидаву шунидањояшро дар «Сафарнома» рўйи
коѓаз овардааст. Ин сафари Носири Хусрав 7
сол- аз 16 октябри соли 1045 то 23 октя бри
соли 1052 тўл мекашад.
«Сафарно ма» дар шакли очерки сафар ї иншо
шуда, монанди рўзнома маъ лумоту т афсилоти
воќеањоро фаро гирифтааст. Дар он 6 6 таърихи
рўзу сол сабт шудаа ст. Ба шогирдо н нишон
додани харитаи с афарњои адиб ва ќироати
порчаи зерин аз «С афар нома» аз манфиат холї
нест:«…ва масофати роњ, ки аз Балх ба Миср
шудем ва аз он љо ба Макка ва ба роњи Басра ба
Порс расидем ва ба Балх омадем, ду њазору
дувисту
бист
фарсанг
(17
њазору
764
километр), буд ва ин саргузашт он чї д ида
будам, ба ростї шарњ д одам. Ва баъзе ки ба
ривоятњо шунидам, агар дар он љо хилофе
бошад, хонандагон аз ин з аиф надонанд ва
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муахазат ва наку њиш накунанд...» ( Носири
Хусрав. Сафарнома. -Душанбе: Ирфон, 1970,с.
195).
Боиси тазаккур аст, ки дар «Сафарнома» оид
ба тамоми масоили зинд агї маълумот оварда
шудааст. Њикоятњои мутафаккир аз рўзгори
ањли илму адаб ва ашхоси таърихї хеле
шавќоваранд. Дар аввали сафараш дар роњи
Нишопур-Домѓо н адиб аз зиёрат и марќади
адиби мутасаввиф шайх Боя зиди Бастомї
ёдовар мешавад (Носири Хусрав ,1970,8 ). Пас
аз он наќли аљиберо меорад: «...ба Симнон
омадам ва он љо муддате маќом кардам ва
талаби ањли илм кардам. Мардеро нишон
доданд, ки ўро устод Али и Нисої мегуфтанд.
Наздик шудам. Марде љавон буд, сухан ба
забони форсї њамегуфт, ба за бони ањли Дайлам
ва мўй кушода,љамъе пеши вай њоз ир. Гурўње
Иќлидус мехонданд ва гурўње тиб ва гурўње
њисоб. Дар аснои сухан мегуфт, ки ба устод
Абўалї Сино рањматуллоњи алайњ чунин
хондам ва аз вай чунин шунидам. Њамон о
ѓарази вай он буд, ки то ман бидонам, ки ў
шогирди Абўалї Синост. Чун б о эшо н дар бањс
шудам, ў гуфт: ман чизе сипоњона донам ва
њавас дорам, ки чизе аз њисоб бихо нам. Аљаб
доштам ва берун омадам, гуфтам: чун чизе
намедонад, чї ба дигареро омўзад»(Носири
Хусрав,1970, 9). Ва бо овардани ин њико ят
Носири Хусрав мард умро ба донишандўзї
даъват карда, та ъкид менамояд, ки танњо, ки
касе њуќуќ и маъ навии шогирди Сино будан ва
таълим доданро дорад, ки азми синої дош та
бошад, на д о н и ш и рўякї.
Суњбати Носири Хусрав бо Ќатрони Табрезї
низ љолиби диќќат аст: «Ва дар Табрез Ќатр он
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ном шоиреро дидам ќайд мекунад адиб, -шеъре
нек
ме гуфт, аммо
забони
форсї
накў
намедонист, пеши ман омад.Девони Мунљи к ва
девони Даќиќї биёвард ва пеши ман бихонд ва
њар маънї, ки ўро мушкил буд, аз ман пурсид,
ба ў
бигуфтам ва шарњи о н бинавишт ва
ашъори худ бар ман хонд» (Носири Хусрав,
1970,1 1 ).
Маълумоте, ки Носири Хусрав оид б а адиби
нобинои араб Абулаъло ал-Мааррї њангоми
саёњати шањри Муарратуннуъмо н овардааст,
ањамияти
кало ни
илмию
адабї
дорад.
Сараввал, ў аз саховатпешагиву раиятпарва р ї
ва хоксории Абулаълои Мааррї њамчун раиси
шањр њикоят мекунад. Сипас, фаз илати ўро
сифат мекунад,”. ..ин мард дар шеър ва адаб ба
дараљаест, ки,-ќайд мекунад ў, -афозили Шому
Маѓриб ва Ироќ муќирранд, ки дар ин аср касе
пояи
ў
набудааст
ва
нест»
(Носири
Хусрав,1970, 16). Муаллиф аз «Ал-фусулу-в-алѓоёт» ном асар и адиб ва аз мављудият и зиёда аз
сад њазор байти ашъораш хабар медињад.
Хонандаи азиз агар дар хусуси Абулаъло алМааррї ва рўзгору осори ў маълумот и
муфасс ал гирифт анї боша нд,ба тањќиќоти
устоди гиромии мо Саида Шукроева тањти
унвони «Ж изнь и творочество Абулаъла алМаарри» (Душанбе,1977) мурољиат намоянд.
Хонандагон
пас
аз
мутолиаи
ашъори
Абўабдуллоњ
Рўдакї
ба
туфайли
шеъри
«Бихандад лола бар сањро, ба сони чењраи
Лайло» ба образи Лайло шинос шудаанд.
Овардани иќт ибоси зерин аз «Сафарнома» ва
шарњи батафсили обра зи мазкур аз ањамият
холї нест: «Аз Тоиф бирафте м ва кўњу
шикастагї буд, ки мерафте м ва њар љо
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њисоракњо ва дењакњо буд ва дар шикастањо
њисораке хароб ба ман намуданд. Аъроб
гуфтанд, ки хонаи Лайло будааст ва ќисс аи
эшон аљиб аст» ( Носири Хусрав,1970, 85).Ё дар
асар аз Яъќуби Лайс ёдовар шудааст , ки ў яке
аз аввалин поягузорони забони т ољикї ва
давлати тољикон аст.« Ва дар масљ иди одинаи ин
љо (шањри Мењрумон) ба минбар номи Яъќуби
Лайс дидам навишта. Пурсид ам аз яке , ки њол чї
гуна будааст? Гуфт, ки Яъќуби Лайс то ин
шањр буд, валекин дигар њељ амири Хурос онро он
ќувват набудааст» (Носири Хусрав,1970, 98).
Ба хонандагон таъкид бояд намуд, ки дар
«Сафарно ма» дар ќатори уламову удабои
номбаршуда аз аввал то охи р симои худи
Носири Хусрав низ чун хатти сурх намоён аст.
Ў мушкилтарин лањзањои зиндагиро, ки гоњо
њаёташ чун ашки сари мижгон зери хатар буд,
бо шарофати забондониаш, соњиби илму
маърифат и амиќу њамаљониба буданаш ва
њунармандиаш паси cap менамояд. Тавре ки
ёдовар мешавад ,«Ва ман баъд ин фалаљ чањ ор
моњ бимондам, ба њолате ки аз он саъбтар
набошад ва њељ чиз аз дунёвї бо ман набуд,илло
ду саллаи китоб» (Носири Хусрав ,1970, 87).
Мањз њунари наќќошиаш ўро аз марг рањонид
ва ў бо шарофати наќшунигори мењроби
масљид аз вартаи њалокат рањид.
Дар
«Сафарно ма»
хус ус ан
тасвири
манзарањои табиат, боѓу бўстонњо, рўду
дарёњо, кўњу дашт, шањру дењот, тариќи
шањрсозї, тарњи биноњо, иќлими ин ё он мањал,
машѓулият ва хулќу хў йи мардум мавќеи муњим
дорад.
Махсусан
тасвири
Шо њрўд
ва
манзарањои атрофи он хе ле дилфир еб аст. Ё
ваќте ки оид б а баъзе дарахтон сухан
124
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

меронад,тамоми суду зиёни онњоро рўйи сафња
меорад:«Ва дар боѓ дарахти бал асон буд.
Мегуфтанд падарони он султон аз Маѓриб он
тухм биёварданд ва он љо бикиштанд. Ва да р
њама офоќ љойи дигар нест ва ба Маѓриб низ
нишон намедињанд ва онро њарчанд тухм њас т,
аммо њар куљо мекоран д, намерўяд ва агар
мерўяд, равѓан њосил намешавад. Ва дарахти он
чун дарахти мурўд аст, к и ч ун болиѓ мешавад,
шохњои онро бо теѓе хаста мекунанд ва шишае
бар њар љо берун меояд, чун дуњун тамом бурун
ояд, дарахт хушк мешав ад ва ч ўби он ро
боѓбонон ба шањр оваранд ва бифурўшанд, пўсте
ситабр бошад, ки чун аз он љо боз ме кунанд ва
мехўранд, таъми лавз дорад ва аз бехи он
дарахт соли дигар шохњо бармео яд ва њамон
амал бо он мекунанд» (Нос ири Хусрав,1970, 55).
Нависанда аз мењнатдўстии мардуми Миср
сухан ронда, оид ба истифодаи оќило наи замин
ва њатто дар болои бомњо бунёд кар дани боѓу
бўстонњо, сабзонидани дарахтони ме вадињанда
наќлњои љолиб меорад. «…Шунидам , ки шахсе
ба боми њафттабаќа боѓчае карда буд, - њикоят
мекунад адиб, - ва гўс олае он љо бурда ва
парварда, то бузург шуда буд. Ва он љо дулобе
сохта, ки ин гов мегардонид. Ва об аз чоњ
бармекашид. Ва бар он бом дарахтњои норинљ ,
турунљ, муз в а гайра кишта ва њам а дар бор
омада ва гулу сипа рѓамњо њама навъ кишта.. »
(Носири Хусрав,1970, 56).Ё дар љойи дигар
чунин омада: «…агар касе хоњад, ки ба Миср
боѓе созад, дар њар фасли сол, к и бошад,
битавонад сохт. Чї њар дарахт, ки хоњад,
мудом њосил т авонад кард.Ва аљиб ин ки эшон
дарахтњо дар таѓорањо кишта бошанд ва бар
пушти бомњ о нињода ва бисёр бом њои эшон
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аксар пурбор бошад аз норинљ ва анор ва
себ,бињї ва гул ва раёњин ва с ипарѓам њо.Ва агар
касе хоњад,њаммолон бираванд ва он таѓорањо
бар чўб банданд, ња мчунон ба дарахт ва ба њар
љо хоњанд, наќл кунанд ва дар он замин бинињанд
ва њар ваќт, ки хоњанд, таѓорањо бикананд ва
борњо берун оранд ва дарахт худ хабардор
набошад. Ва ин вазъ дар њама офоќ љойи дигар
надидаам. Ва и нсоф он ки бас латиф аст»
(Носири Хусрав,1970,67).Ба ростї,ин усули
муфид дар соњаи боѓдории мо низ њанўз
хусусияти оммав ї пайдо накардааст.
Дар «Сафарнома» на танњо сифати шањрњои
Миср, Ќоњира, Макка, Басра ва ѓайра баён
шудааст, балки бо тамоми љузъиёташ намуди
зоњирию пањно ва баландии ин ё он иморат ё
шањр сабт шудааст. Љањонгарди донишманд ба
тамоми чиз и дидааш чун мутахасс иси њамо н
соња даќиќназарона бањо дода, аз наздик
мањалли мушоњидаашро дидаву ќадамзанон
онро чен кардааст. Махсусан, њикоятњо и
«Сифат и Масљидилњаром ва байти Каъба».
«Сифат и дари Каъба», «Сифати андаруни
Каъба» ва ѓайра хеле шавќоваранд.
Нависанда ваќте ки аз хулќу хўи мар думи ин
ё он мањал сухан меронад, ё љињати неки феъ лу
атвори мардумро мегўяд, инсонњоро дар
рўњияи ростиву росткорї, саховатмандї ва
ѓарибнавозї тарбия менамояд ва ё ахлоќи бади
одамиро мазаммат мекунад. Масалан, дар
сифат и ростгўйи савдогарони миср ї меорад:
«Ањли бозори Миср њарчи фурўшанд, рост
гўянд ва агар касе ба муштарї дурўѓ гўяд, ўро
бар шутуре нишонда, занге ба дасти ў дињанд,
то дар шањр мегард ад, занг мељунбонад ва
мунодї ме кунад, ки «Ман хилоф гуфтам ва
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мало мат мебинам ва њар кї дурўѓ гў яд, сазои ў
мало мат бошад» (Носири Хусрав ,1970, 59).«Ва
дар шањри Лањсо, - дар љойи дигар овардааст
Носири Хусрав, - гўшти њама њайвонот
фурўшанд, чун гурбаву сагу хару гову гусфанд
ва ѓайруњу. Ва њар чи фурўшанд, сару пўсти он
њайвон наздики гў шташ нињода боша нд,то
харидор донад, ки чї мехарад. Ва он љо сагро
фарбењ кунанд њамчун гўсфанди маъ луф, то аз
фарбењї чунон шавад, ки натавонад рафтан,
баъд аз он мекушанд ва мехўранд» (Носири
Хусрав,1970, 91). Ё ваќте ки сарзамини Я манро
нависанда тасвир мекунад,таъкид менамояд, ки
«... андар ин ќиём навоњї б исёр аст ва њар
ноњияте ва раисе дорад ва он љо султоне ва
њакиме мутлаќ нест, ќавме мардум бошанд
худсар ва бештар дузд, њаромї ва хунї»
(Носири Хусрав,1970,76).
Нависанда на танњо хулќу хў йи мардуми
одиро нишон медињад, балки аз мардумнавоз ї,
раъият-парварї ва олињиммат иву саховат мандии њокимони кишварњои гуно гун ёдовар
мешавад ва ба њамин вас ила садрниш инонро ба
адлу инсоф ва банданавоз ї даъват менамояд
(Носири Хусрав,1970, 40, 61, 71, 19, 16, 59, 64,
89, 101).
Ривоятњо и овардаи адиб оиди Айнулбаќар
(носири Хусрав,1970, 21), дарёи Лут (Носири
Хусрав,1970,
23),
Исои
Мар ям
(Носири
Хусрав,1970, 30). Оби осї (Носири Хусрав,1970,
99) ва ѓайра боиси таваљљу њ буда, дар ташрењи
асрори номњои кишвар сухани тозаанд.
Аз «Сафарнома» њувайдост, ки Носири
Хусрав тарафдори њамзистии осоиштаи њамаи
миллатњо ва кулли намояндагони динњо ва
нумўи мусовии њамаи забонњост. Чунончи, дар
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тавсифи шањри Ихлот чунин нигоштааст: «.. ин
шањр сарњади мусулмонон у арманиё н аст ва
дар ин шањри Их лот ба се забон сухан гўянд:
тозї, порсї ва арманї ва занни ман он бувад,
ки Ињлот бад -ин сабаб номи он шањр
нињодаанд» ( Носир и Хусрав,1970, 1 2 ). Ё дар
љойи дигар оварда: «Тарсоёнро ба Байтулмуќаддас калисоест, ки «Байтатул ку-момо»
гўянд ва о нро азим бузург доранд ва њар сол аз
Рум халќи бисёр он љо оянд ба зиёрат (Носири
Хусрав,1970, 41).
Нависанда сифо ти сокинони шањри Ла њсоро
намуда, ќайд ме кунад, ки «Султо ни он марде
бисёр шариф буд ва мардумро аз мусулмо нї
боздошта буд. Ањли он шањр намоз намехонанд
ва рўза надоранд ва лекин ба Муњаммади
Мустафо (с) ва пайѓамбарии ў муќирранд ...,
агар касе намоз кунад, ўро бознадоранд
валекин худ накунанд» ( Носири Хусрав, 1970,
89-90).
Поёнтар
навис анда
мавзўи
њ ико яташро
дигар тараф гардонида, оид ба ифлосии
мардуми Лањсо сухан меронад ва таъкид
мекунад, ки «… он љо кас бошад , ки ба як со л
об бар даст назанад ва ба ин маънї, ки таќр ир
кардам, аз сари басират гуфтам... ,ки ман нуњ
моњ дар миё ни эшон будам.Ва эшон њама умр
њаргиз на гармоба дида буданд ва на оби
равон»
(Носири
Хусрав,1970,92). Нависанда
муътаќид аст, ки мањз тозагї, сар у либоси
мувофиќ ба одам шукўњу салобат мебахшад. Бо
ин маќсад овардани саргузашти адиб, ки
њангоми вориди Басра шудан зикр шудааст,
барои хонандагон аз ањамият холї не ст. «Ва се
моњ буд, ки мўйи cap боз накарда будем ва
хостам, ки гармоба равам. Бошад, ки гарм
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шавам ва њаво сард буд ва љома наб уд ва ман
ва бародарам њар як
лунгии кўњна пўшида
будем ва палоспорае дар пушт баста аз саро»
(Носири Хусрав,1970, 91). Дар чунин њолат
гармобабон
онњоро
иљозаи
ба
њаммом
даромадан намедињад ва кўдако н низ онњоро
девона пиндошта, љонибашон санг мепартоянд.
Танњо бо мадади дўсти фозилашон соњиби сару
либос мешаванд ва дафъаи дувум њангоми ба
дари
гармоба
наздик
шудан
на
танњо
гармобабон, балки кулли он љо будагон ба
шарафашон ба по мехезанд ва таъзимашон
мекунанд, ки ин њикоят маќоли халќии «Одаму
либос, хонаву палос» ё «Хољаи Хизр - бо либос»
ро ба хотири кас мео рад.
Ба њамин тариќ. «Сафарно ма» яке аз
бењтарин асарњои Носир и Хусрав буда, адиб
тавассути тасвири кишварњои гуногун нуќт аи
назари худро оид ба масъалањои мухталифи
зиндагї ба ќалам медиња д, ки аз ањамият и
тарбиявї хо лї нестанд ва хонанда гонро дар
рўњи бењтарин хислатхои инсо нї тарбия
менамоянд.
3.3.УФУЌЊОИ ЉУЃРОФЇ ВА ТАРЃИБИ ДИЁР
ДАР ОСОРИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ
3.3.1.УФУЌЊОИ ЉУЃРОФИИ ОСОРИ КАМОЛИ
ХУЉАНДЇ
Эљодиёти
Камоли
Хуљандї
на
танњо
ањамияти адабию бадеї ва эстетикї , балки
ќимат и таърихию љуѓрофиро низ д орост. Аз ин
лињоз, таълими њаёт ва эљодиёти Камоли
Хуљандиро барномаи адабиёти тољик дар
синфи 8 пешбинї кардааст ва бо ин маќсад
њафт соат људо шудааст, дарси охиринро барои
омўзиши уфуќњо и љуѓрофии осори Камоли
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Хуљандї бахшидан манфиатбахш аст.
Дар соати аввалини омўз иши мероси адабии
Камоли Хуљандї хонандагонро таъкид намудан
лозим аст, ки њангоми муто лиаи осори Камоли
Хуљандї байтњои номњои љуѓрофидоштаро дар
вараќчањои махсус навиш та гиранд, зеро
мушоњидањо нишон медињанд, ки осори Камоли
Хуљандї тафсилоти хеле мукаммали но мњои
љуѓрофиро фаро гирифтааст. Барои ин омўзгор
бояд
хонандагонро
зимни
машѓулиятњо и
мустаќилона вазифадор созад, ки ба саволњои
зерин љавоб гардонанд:
1.Дар осори Камол ном њои кадом м амолик,
шањрњо, музофотњо, дењањо, кўњњо ва дарёњо
зикр шудаанд?
2.Дар сурати кашидани харитаи номњои
љуѓрофии
дар
осори
Камоли
Хуљандї
истифодашуда чї гуна харитае ба вуљ уд меояд?
3.Аз
номњои
љуѓрофии
корбаст гардида
кадомашон фаровон ва ба чї муносибат тасвир
шудаанд?
Агар
мо
харитаи
номњо и
љуѓрофии
корбастнамудаи Камолро каш иданї шавем, он
маъмулан се ќитъ а -Аврупо, Африќо ва Осиёро
фаро мегирад.Дар ин миён унвони мамлакатњо,
шањрњо, дењањо ва кўњњою дарёњои воќеъ дар
Арабу Аљам хеле фаровон зикр шудаа нд. Дар
байни мамлакат њо , кишвару вилоятњо ва
дењањои д ар асарњои
Камоли Хуљандї зикршуда номњои зеринро
мушоњида ме куне м: Хуљанд, Табрез, Шероз,
Шом, Самарќанд, Чин, Хут ан, Мовароуннањр,
Миср,
Димишќ,
Баѓдод,
Хоразм,
Адан,
Туркистон, Њиндустон, Каъба, Кошон , Басра,
Њиљоз, Рум, Ироќ, Исфањон, Сарой ва ѓайра.
Шогирдонро таъкид бояд кард, ки б арои ба
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миён овардани харитаи љуѓрофии осори
Камоли Хуљандї танњо фењрасти но мњоро ба
эътибор гирифтан нодуруст хоњад буд, зеро
номбар шудани бисёр љойњо чунин маъно
надорад, ки њамаашон дар мазмуии ѓоявї ва
бадеии эљодиёти Камол баробар ањамият
доранд. Бисёр мавзеъњо бо сабабњо и гуно гун
фаќат номбар шудаанд ва дар тасвир и бадеї
маќоми фаъол надоранд,вале Хуљанд, Табрез,
Сарой, Шероз, Самарќанд барин мавзеъњо дар
осори Камол, ба сабаби ба рўзго ри шоир
алоќамаидии зич доштанаш он, бештар ба чашм
мерасанд.
Дар девони Камол унвони и дарёњои Сурхоб,
Фурот, Нил, Хуљ анд (Сир), Даљла, Љайхун,
Уммон,
Чарандоб,
Гиљил,
бањри
Хазар
(Каспий) ва њавзи Кавсар, кўњњои Мевагул,
Тур, Валиёнкўњ ёд шудааст.
Хуљанд мавзеест, ки Камол он љо чашм ба
олами
њастї
кушодааст,
дар
оѓўши
зебоманзари он ба воя расидааст, љоест, ки
волидон, хешу аќрабои шоир он љо зиндагї
кардаанд. Аз ин љо њар резаи сангу пораи кўњи
диёр, обњои зулол ва боѓу бўстонњои он барои
Камол азиз аст.
Бо лутфи табъ мардуми Шероз аст Камол,
Бовар намекунанд, ки гўям: Хуљандиям .
(Камоли Хуљ андї,љ.1,1985, 128).
Камол ифтихор дорад,ки то рўзгори ў чунин
шоири баркамоле ро дар Хуљанд чашми ка се
надида ва гўши касе нашунида . Дар њаќиќат
Камол камо ли Хуљанд ва ифт ихори он аст:
Гар биљўянд ба сад ќарн наёбанд, Камол,
Булбуле чун ту ѓазалњои ба чаманњои Хуљ анд.
(Камоли Хуљандї,љ.1,1985,518).
Воќеан, дар фарњангњои муътаб ар, аз ќабили
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«Бурњони ќотеъ»,«Ѓ иёсу- л-луѓот» ва дигарњо
Хуљанд ба туфайли зодгоњи Камол и Хуљандї
буданаш ёд шудааст: «Хуљандї - хаббозї,
мардуми саодатманд; номи ќ асабаест дар
Мовароунна њр, ки муваллад и Камол аст »
(Девонаќулов,1989, 198).
Камол аз оби Хуљанд - Сирдарё, кўњи
муќобили он Мевагул ёдовар шуда мегўяд:
Аз оби Хуљанд бигзарад кўњ,
Дар шањри ту ин ба љуз масал нест.
Ин дур(р) на дар ин њаќир дарёст ,
В-ин лаъл ба кўњи Мевагул не ст .
(Камоли Хуљандї,1985,љ.1,130).
Ѓазалњои Камолро аз меваљоти Хуљанд
лазизтар донистаанд:
Офарин бар иборати ту, Камол,
Худ туро эхтиёљи тањсин нест,
Мевае ,к-аз Хуљанд меоранд,
Инчунин обдору ширин нест .
(Камоли Хуљандї,1985,љ.2,41).
Камоли
Хуљандї
номњо и
љуѓрофии
Самарќанд, Шероз ва Румро баъзан дар
радифи Хуљанд овардааст ва зодгоњашро ба ин
мавзеъњо, ки диёри шоирхе занд ва адибони
маъруф доранд, ба хотири шўњрати ашъори
худаш њамќутб мењисобад.
Камол Самарќандро њамчун макони себњои
ширин ба ќалам додааст, вале занахд ону лаби
маъшуќаро аз себи самарќандї сафедтар ва аз
анори
шириндонаи
хуљандї
лазизтар
шуморидааст:
Гуфтам : аз себи Самарќанд ї бењ у нори Х уљанд,
Бо занахдону лаби чун ќанд гуфто : бе њ на буд.

(Камоли Хуљандї,љ.1,1985,308).
Шоир дар љо йи дигар на Самарќандї, балки
махсус Хуљандї буданашро бо ифтихори
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бепоён зикр кардааст:
Ба назму наср гирифтам, ки Саъдии ваќтам,
Ки ман аз хоки Хуљандам, ту аз Самарќандї .
(Камоли Хуљандї,љ.2,1985, 429).
Дар девони камо л Самар ќанд бо шарофати
шакарангураш низ ёд шудааст:
Аз шакарангури Самарќ андиё н,
Себи занахдони ту ширинтар аст.
(Камоли Хуљандї,1985,љ.1,160).
Камол номи Шерозро низ фаровон истифода
кардааст ва аксаран дар муќоиса бо Хуљанд
онро овардааст:
Хоки Хуљандро, ки зи Шероз кам нињанд,
Омад ба рўзгори ту обе ба рўйи кор .
(Камоли Хуљандї,1985,љ.1,518).
Камол бо ифтихо р ашъори худро аз ашъори
Саъдї,ки зодаи Шероз аст, кам намењисобад:
Дар шакар рез фикри хеш, Камол,
Ќадри њар як сухан муќаррар соз,
То биёяд ба чошнигирї
Шакар аз Мисру Саъдї аз Шероз
(Камоли Хуљандї,1985,љ. 1,545).
Дар љойи дигар Камол бо ифтихор мегўяд,
ки Басраву Баѓдоду Табрезу Рум Њасани Басрї,
Љунайди
Баѓдодї,
Шамси
Табрезї,
Љало лиддини Румї барин пешвоёни тариќати
сўфияро ба дунё эњдо карда бошад, хоки
Хуљанд аз ин кам нест, чунки ў барин шайхро
офаридааст, ки «гард аз фалаку башар
баровардааст»:
Нахли маданї самар баровард,
Пањлуи рутаб шакар баровард.
Омад Њасани дигар ба Басра,
Нахлаш рутаби дигар баров ард.
Дар Даљла бирафт пири Баѓдод,
Дарё ивазаш гуњар баровард...
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Аз равзана офтоби Табре з,
Дар хона бирафту зар баров ард.
Румї ба замини Рум зад наќ б,
Аз хоки Хуљанд cap баров ард.
3-он хок Камол доман афшонд,
Гард аз малаку башар баровард.
(Камоли Хуљ андї,1985,љ.2,482)
(Мураттибон ба љойи вожаи «нахли мадди
най» ибораи «нахли маданї» -ро корбаст
кардаанд, ки о рї аз маъ ност. «Нахли мадди
най самар баровард », яъне найш акар баъди аз
шакар холї шуданаш соњиби овоз, садо ва нола
шуд, ки нисбат ба шакар самарааш хубтар аст).
Шоир бо тафохури бепоён изњор мекунад, ки
табъи ќаламкашони Туркистон, ки Х у љанд низ
пораи он аст, аз табъи Мавлонои Рум пастта р
нест ва бо ин васила шогирд
пайрави
Љало лиддини Балхї будани худро эълон
медорад:
Ба Туркистон биё, он хок дарё б,
Агар дар Рум Мавлоно наёбї.
(Камоли Хуљандї,1985,љ.2 ,344).
Камол номи Мовароу ннањрро низ дар
иртибот бо Хуљанд зикр кардааст:
Чу бинад нори хандонат хуљандї,
Бигўяд бо ту,аллањ, хоља, он чист?...
Зи ту чашми Камол аз гиря хун аст,
Туро бо мовароуннањриён чист?
(Камоли Хуљандї,1985,љ. 2,236).
Исми Табрез низ дар осори Камол фаровон
мавриди ист ифода ќарор гирифтааст, чунки
шоир Табрезро ватани дуюми худ медонад ва
барояш
хоки
Табрез, Валиё нкўњ,
Сурхоб,
Чарандоб ва оби Гиљ ил чун њар резаи хоку
санги Хуљанд, боѓоти зебову кўњи Мевагул,
оби љонбахши Хуљанд ( Сайњун,Сирд арё) азизу
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мукаррам аст:
Табре з маро ба љо йи љон хоњад буд,
Пайваста маро вирди забон хоњад буд,
То дарнак ашам оби Чарандобу Гиљил,
Сурхоб зи чашми ман равон хоњад буд .
(Камоли Хуљандї,1985,љ. 1,76).
Е ки:
Зоњидо, ту бињишт љў , ки Камол,
Валиёнкўњ хоњаду Табрез .
(Камоли Хуљандї,1985,љ.2,7 ).
Дар осори Камол мавзеи љуѓрофии Сарой ба
тарљумаи њолаш сахт марбут а ст. Шоир дар як
маврид дар Сарой асир буданашро тавас сути
боди бањорї хабар медињад, вале аз мазмуни
шеър маълум мешавад, ки ў асири одї нест,
балки асири зебосанамони Сарой аст, чунки вай
«ба шањри Чин ас ирам» ме гўяд . Гумон
меравад, ки шоир номи Чинро б а маънои
Хутан овардааст, чунки Х утан бо хушбўињо ва
зебосанамонаш машњур буд:
Эй боди бањор, к -аз ту хушбўст,
Маљлис ба равоењи абира м,
Бигзар ба Хуљанду гў ба ёрон
Аз ман, ки ба шањри Чин асирам.
(Камоли Хуљандї ,1985,љ.2, 152).
Дар мавриди дигар Камо л аз зиндагиаш дар
Сарой изњори ќаноатмандї ме кунад:
Бўстонест Сарой аз гули он рўй, Камол,
Ба Сарой омадї, эй бул були хушгў, бис арой .
(Камоли Хуљандї,1985,љ.2 ,325).
Гоњо шоир аз Сарой ошуфтањол асту ёди ёру
диёр ўро сўйи Табрез мекашад:
Шањри Сарой чун дилат ошуфта шуд, Камол,
Ваќт аст, агар азим ати Табрез м екунї .
(Камоли Хуљ андї,1985,љ.2,417).
Номи љуѓрофии Чин ба замми њолат и фавќ,
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дар дигар мавридњо ба туфайли мушкаш
(нофаи
Чин),
суратгарону
наќќошон
ва
мањвашонаш ёд шудааст:
Мушк бар гардани он турк хато аст зи зулф,
Бути Чинаш магар оварда хирољ аз Хутан аст .
(Камоли Хуљандї,1985,љ.2 ,213).
Гар сурати Чин бо рух и хуби ту ба даъвост,
Он љо њамагї сурату ин љо њама маъност .
(Камоли Хуљандї,1985,љ.1,202).
Гуфтамаш: аз дањонат ,эй бути Чин,
Коми ман ѓайри лаб газидан не ст,
Чин дар абру фиканду гуфт, Камол,
Наќши Чин љуз барои дидан нест .
(Камоли Хуљандї,1985,љ .1,101).
Ба њамин монанд ад иб номњои Мисрро ба
муносибат и ќандаш, Шомро бо шарофати
шишааш, Аданро бо дур ри гаронбањояш
корбаст кардааст:
Он дањони танг бингар пур зи гуфтори Камол,
Он ки бошад ќанди Мисраш , з-ин ш акар дар
нанг нест.
(Камоли Хуљандї,1985,љ. 1,25)
Љойи дилњои нозук аст он зулф,
Бењтарин обгина дар Шом аст .
(Камоли Хуљандї,1985,љ. 1,189).
Абр дурњои Адан пеши гулу савсан каш ид,
Бод дарњои чаман бар рў йи гулрўён кушод.
(Камоли Хуљандї,1985,љ.1,387).
Шоир дар мавридњои дигар Мисрро ба
туфайли Юс уф ва дарёи Нил ёдовар шудааст:
Нили Миср аст ду чашми ману ту Юсуфи Мис р,
Бањри наззора, Xудоро, би нишин бар лаби Нил .

(Камоли Хуљандї,1985,љ. 2, 68).
Камоли
Хуљандї
мавзеъњ ои
љуѓрофии
Исфањон, Кошон, Ироќ ва Хиндустонро ба
шарофати шоирон Салмони Соваљї ,Њофизи
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Ироќї,Амир Хусрав, Камоли Исфањонї ва
Камоли Кошї ёд кардааст ва ифтихоромез
афзалият и шеъри худро њ ушдор дод ааст:
Камол ,ањсан т гў, бурдї ба ширингўї аз Хусрав,
Чунин ту тї ба Њинду сто н агар бошад, аљаб бошад .

(Камоли Хуљандї,1985,љ .1,338).
Камол, ар як сухан з -ин шеър дар хоки Ир оќ афтад ,
Чу мў аз байни борикї бичинад чашми Сал монаш .

(Камоли Хуљандї,1985,љ. 2, 43).
Бишкаст, Камол, аз суханат ќадри Камолайн,
Чун аз гуњари лаъли Сипоњониву Кошї .
(Камоли Хуљандї,1985,љ. 2,415).
Маро њаст аксар ѓазал њафт байт,
Чу гуфтори Салмон нарафта зи ёд ,
Ки Њофиз њамехонадаш дар Ироќ ,
Баланду равон њамчу Сабъи Шадод .
(Камоли Хуљандї,1985,љ.2 , 440).
Дар осори Камол номи дарёњо низ хеле
фаровон мавриди истифода ќарор гирифтаанд.
Дар аксари њолатњо шоир селоби дидагон и
худро ба дарёњои Љайњун, Хоразм, Уммон,
Даљла монанд кардааст:
1. Зи селоби миљгон дуруди Камол,
Ба Љайњуну Уммону Хоразм рас он.
(Камоли Хуљандї,1985,љ. 2,221)
2. Бо сиришкам Даљлаву Љайњун ду ёри ошно ст,
Аз ду рўди дидаи мо бод бар ёрон ду руд.

(Камоли Хуљандї,1985,љ. 1,308)
3. Ашк аз Димишќ, дида зи савдои Мисри дил,
Монанди сели Даљлаи Баѓдод мерав ад .
(Камоли Хуљандї,1985,љ .1,178)
Дарёи Фурот дар ашъори Камол танњо баро и
сифаташ зикр шудааст:
Баски пеши ту рафт зикри Фурот,
Сифати об кард ташнатарат .
(Камоли Хуљандї,1985,љ.1,151).
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Дар осори Камол дар як љо номи бањри Хазар
(Каспий) низ сабт шудааст:
Гуфтам : ба лаби лаълу ха тти сабзи раво нбахш,
Оби Хизирї ё Хазарї? Гуфт, ки: њарду .

(Камоли Хуљ андї,1985 ,љ.2,274).
Камол
номи
њавз и
Кавсарро
низ
ба
муносибат и
тасвир и
њусну
лато фати
ёр
овардааст:
Дар Кавсар агар акс фитад з -он ќаду рухсор,
Гўянд, ки дар равза ду ризвону ду тў бост.
(Камоли Хуљандї,1985,љ. 1, 202).
Кўњи Тўр-кўње, ки дар он љо њазрати Мўсо бо
Худо роз гуфтааст, дар осори Камол њамчун
номи љуѓрофї но мбар шуда, парт ави рўйи ёр
бо таљаллии анвори И лоњї монанд шудааст:
Аз партави рўйи ту љаноби сари он кў й,
Тўрест, ки он љо њама анвори таљаллос т.
(Камоли Хуљандї,1985,љ.1,202).
Хулоса, Камоли Хуљандї номњои љуѓрофиро
дар осораш бо як дили махсуси шоирона, дар
лањзањои мувофиќ мавриди истифо да ќа pop
дода,бо њамин васила образнокї, мавзунї ва
хаёлангезии
шеърашро
таъмин
кардааст.
Бемуњобот шеъри Камол нотакрор ва лутфи
суханаш шањдбор аст:
Дар сухан лутфи илоњї ба ту ёр аст, Камол,
Варна сад сол ба фикр ин суханон натв он ёфт .
(Камоли Хуљандї,1985,љ. 1,80).
3.3.2.ТАРЃИ БИ ДИЁР ДАР ОСОРИ
КАМОЛИ ХУЉАНДЇ
Дар шароити кунунї яке аз масъалањо и
муњим ба вањдати миллї ва мењандўс тї даъват
намудани
мардум,
алалхусус
љавонону
наврасон аст .Дар иртибот ба ин нахуст ба
шогирдон гўшзад бояд намуд, ки њанўз
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сардафтари адабиёти класс икии форсу тољик
устод Рўдакї туфайли ашъори дар васфи
Бухоро гуфтааш («Эй Бухоро, шод бошу дер
зї…», «Њар бод, ки аз сўйи Бухоро ба ман
ояд…»,
«Имрўз
ба
њар
њоле
Баѓдод
Бухорост…» ва монанди инњо ) ба ашъори
ватанхоњона ибт идо гузошта буд. «Фирдавсии
бузургро мењри Ват ан водор намуд, ки ба
эљоди «Шоњнома» пардозад, то ин ки ар зишњои
аљдодии ба фано расидаро аз нав эњё
намояд»(Эмо малї Рањмон). Камоли Хуљандї
мањз ин анъанаро давом додааст.
Ногуфта намонад, ки барномаи адабиёти
тољик барои таълими Камоли Хуљандї дар
синфи 8 њафт соат бахшидааст . Муаллим
имконият и васеъ дорад, ки њ ини баёни
саргузашти
шоир
ва
тањлили
осори
ў
шогирдонро дар рўњияи муњаббат ба зодбум
тарбия намояд. Омўзгорро лозим ас т, ки ќаб л
аз тањлили ашъори ватанхоњо наи Камол барои
хонандагон калимаи «ватан» -ро ташрењ дињад.
Ба иттилои шогирдон бояд расонид, ки Ват ан
кишвару сарзаминест, ки бо масоњат у табиат,
сарватњои табиї, ањли бош, сохти иљтимої,
махсусияти забону тамаддун, тарзи тафаккуру
рўњу равон ва авзоъ, психология, маишат ва
маънавияту ахлоќаш таъриха н ба ин ё он халќ
мутааллик аст .Дар луѓатњо Ватанро чу н «Љойи
бош ва љойи истиќомат ва хў ру мењан ва
нишеман ва љое, ки шахс зоида шуда ва
нашъунамо карда ва парвар иш ёфта ва маќому
маскун» дорад. (Алиакбар и Нафисї. Фарњанги
Нафис ї.Љилди 5.-Тењрон,1334 њ.ш.-С. 3871)
эзоњ додаанд.
Ба
хонандагон
таъкид
бояд
кард ,ки
соњибназарон
Ватанро
хурд
ва
бузург
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номидаанд. Ватани умумї ва бузурги мо
Тољикистон аст, вале ватани хур д асосан
маънии зодгоњ, мањалли з ист ва мавзеи
камолот и инсонро дорад. Адибони гузашта
Ватанро танњо ба маънии зодбум (ват ани хурд)
истифода кардаа нд.
Маќсади шам ъ сайри хештан аст,
Њар куљо чашм во шавад, ватан аст .(Бедил)
Камоли Хуљ андї њатто як гўшаи хилват,
мањалли оромию осоиш в а фароѓатро низ
«ватан» хондаас :
Њељ шаб,эй мањ, аз ватан љониби мо наёмадї,
Њамчун шањон ба марњамат сўйи гадо наёмадї .
(Камоли Хуљ андї,1985 ,љ.2,418).
Ба диќќати хонандагон расонидани суханони
зерини
Карамзин
аз
асараш
«Таърихи
давлатдории Рус » аз ањамият холї нес т: «Барои
дилбастагии худро бо ватан њис кардан боястї
њатман аз он ѓар иб гардї. (Рўзномаи «Самар»,
18.04.97).Таъкид бояд намуд, ки мањз њини
ѓурбат Камоли Хуљандї муњ аббати бештари
худро ба ватанаш Хуљанд эњсос намуд:
То уд љон насўхт, ба чашмам ватан насохт,
Оре, парї ба хонаи мардум ба бў рав ад.
(Камоли Хуљандї,1985,љ .1,277).
Ё ки:
Дил буд ба љон омада дар тан зи ѓарибї,
Дар зулфи ту бозаш кашиши њ убби ват ан бурд .
(Камоли Хуљандї,1985,љ .1,283).
Барои Камол ватан ифтихор, шаъну шараф,
нангу номус, виљдон ва обрўю эътибор
мебошад. Вай ватанро азизтари н ва ноёбтарин
сарвату неъмат медонад ва онро бо њељ чизе
иваз карданї нест, чунки ватан сарнавишту
ќисматаш аст, ки аз ибтидо ба ў мерос
мондааст. Ватан барои шоир бињишт аст:
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Хоки дарат ба чашми ман аз сад чаман бењ аст,
Боѓе хуш аст оразат, аммо заќан б ењ аст.
Кўйи ту хоњад ин дили овора бе бињиш т,
Мурѓи ѓарибро зи гул истон ватан бењ аст.
(Камоли Хуљандї,1985,љ. 1,115).
Њунари шоир ии Камол ва ќудрати ќаламу
парвози хаёли ў дар он зоњир мегардад, ки
шоир мавзўи мањаллї ё соф миллир о ба пояи
баланди
башарпарварї
мебардорад
ва
тавассути мавзўи мањал чунон хулосањое
мебарорад, ки
ањамияти
умумимиллї
ва
умумибашарї
дошта,
ќобили
эътирофу
ниёзмандињои башар аст:
Румї ба замини Рум зад наќб,
Аз хоки Хуљанд cap баров ард.
3-он хок Камол доман аф шонд,
Гард аз малаку башар баровард.
(Камоли Хуљандї,1985,љ. 1,482).
Аз ќадим дар байни мардуми мусулмо н
чунин њад иси пайѓамбари ислом машњур аст:
«Хуббул ватани минал имо ни» (Ва т анро дўст
доштан аз имон аст). Камол низ ба он ишора
кардааст:
Хоки пояш дўст дорад рўйи ман,
Нест айб, эй дўстон, њ уббулватан.
(Камоли Хуљандї,1985,љ.2,216).
Камол мафњуми ватанро дар зодбуми худ,
дар њар сангу резаи кўњи диёр, обњои зулол ва
мевањои шањдбор и он мебинад. Шоир аз оби
Хуљанд (Сирдарё),кўњи муќобили он-Мевагул
ёдовар шуда, мегўяд:
Аз оби Хуљанд бигзарад кўњ,
Дар шањри ту ин ба љуз масал нест.
Ин дурр на дар ин њ аќирдарёст ,
В-ин лаъл ба кўњи Мевагул не ст .
(Камоли Хуљандї,1985,љ. 1,130).
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Њатто
Камол
дар
ќасидаи
ягонаи
мадњиявиаш шеъри худро бо кўњи Хуљанд аз
љињати
баландию
мустањкамиаш
баробар
мебинад:
Чун кўњи Хуљанд омад ин шеър,
Бо обу баландному мањкам .
(Камоли Хуљандї,1985,љ.1,4 ).
Камол тамо ми умр тамъи меваљоти зодго њашро аз дањонаш дур карда наме тавонист ва
сифат и мевањои ширину обдори Хуљандро
шуњрайи офоќ мекард. Дар баробари ин
лаззати суханашро аз мевањои зодгоњаш њам
ширинтар медонист:
Офарин бар иборати ту, Камол,
Худ туро эњтиёљи тањсин нест.
Мевае , к-аз Хуљанд меоранд,
Инчунин обдору ширин нест.
(Камоли Хуљандї,11,241).
Шоир дар байте занахдони ќањ рамони
лирикиро бо себи сафеди самарќандї ва
лабашро бо анори сурху шириндонаи хуљ андї
ќиёс кардааст:
Гуфтам:аз себи самарќандї бењу нори Хуљанд ,
Бо занахдону лаби чун ќанд гуфто:бењ набуд.
(Камоли Хуљандї,1985,љ.1,308).
Камоли Хуљанд ї тамоми умр аз хуљандї
буданаш ифтихор доштааст:
Бо лутфи табъ мардуми Шероз аз Кам ол,
Бовар намекунанд,ки гўям:хуљ андиям.
(Камоли Хуљандї,1985,љ. 2,128).
Е ки:
Хоки Хуљандро,ки аз Шероз кам нињанд,
Орад (1) ба рўзгори ту обе ба рў йи кор.
(Камоли Хуљандї,1985,љ. 1,535).
(1. Мантиќи шеър талаб мекунад, ки «Омад»
не,«Орад» бояд бошад, вале дар д евони шоир
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дар шакли «Орад» омадааст).
Ё ки:
Гар биљўянд ба caд ќарн наёбанд, Камол ,
Булбуле чун ту ѓазалхон ба чаманњои Хуљанд .
(Камоли Хуљандї,1985,љ.1,518)
Васфи зодгоњ њаргиз мањдудият ба чоњу
љалол ва манз или худ набуда , балки майлу
мароќи диќиќу кунљ ковона ба мањал, ба
зодбуми худ ва маќому мавќе и ин олами саѓир
дар олами кабир аст. Аз ин нигоњ , њаќ бар
љониби Камол аст, ки бо ифтихор зодбумашро
ном мебарад:
Ба назму наср гирифтам, ки Саъдии ваќтам,
Ки ман зи хоки Хуљандам, ту аз Самарќандї .
(Камоли Хуљандї,1985 ,љ.2,429).
Камол бо тафохури бепоён хуљандї будани
худро эълон медорад:
Гўиям њар дам, ки берун рав, Камол , аз шањри мо,
Ин самарќандигарињо бо хуљандї то ба кай ?
(Камоли Хуљандї,1985,љ .2,323).
Шахсе, ки ватани худ, падару модар и х удро
дўст дорад, ватани дигарон, халќњо и дигарро
низ дўст д ошта метавонад. Камоли Х уљандї, ки
як умр њаёти дур аз ёру диёр гузаронида:
Дил муќими кўйи љонон асту ман ин љо ѓариб,
Чун кунад бечораи мискинтану танњо ѓариб...
(Камоли Хуљ андї,1985,љ.1,57).
(Гумон меравад, ки шакли сањ е њи байт чунин
бояд бошад:
«Дил муќими кўйи љонон асту тан ин љо ѓариб,
Чун кунад бечораи мискин тани танњо ѓариб...»,
вале
мант иќнописандињои
нусхабардорон
рањнае бар наќди байт ворид сохтааст, зеро
шоир чун «дил» гуфт, бояд њатман «тан »гўяд,
на «ман») гўён нолањои љонхарош мекард ва
мегуфт:
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Дилам ба зулфи ту чун аст аз ин ѓариб мапурс
Ки шом чун гузарад бар ѓариб, ман донам.
(Камоли Хуљандї,1985,љ. 2,124).
Њамин њисс и ватандўстї ба Камол имконият
дод, ки Табрезро низ ватани дуюми худ хонад:
Табре з маро ба љо йи љон хоњад буд,
Пайваста маро вирди забон хоњад буд,
То дар кашам оби Чарандобу Гиљил,
Сурхоб зи чашми ман равон хоњад буд .
(Камоли Хуљандї,1985,љ. 1,76).
Камоли Хуљандї дар асорату ѓарибї бештар
ќадри ватанро эњсос ме намуд ва ёрони
хуљандиро тавассути боди бањор ї аз вазъи худ
огоњ месохт:
Эй боди бањор, к -аз хушбўст ,
Маљлис ба равоењи абирам,
Бигзар ба Хуљанду гў ба ёрон,
Аз ман, ки ба шањри Чин асирам .
(Камоли Хуљ андї,1985,љ.2,152).
Наќл мекунанд, ки Камол дар шеъри лањзаи
вопасини умр гуфтааш низ калимаи Ватанро ба
забон оварда љон додааст:
Бо субњ бигўед, ки беваќт мазан дам,
Имшаб шаби васл аст, нигањ дор ќафас ро.
Чун дид Камол он сари кў, тарки вата н кард,
Булбул ба чаман дид, рањо кард ќафасро.
(Аълохон
Афсањзод.
Камоли
Хуљандї. Душанбе ,1967,14).
Њатто байти машњури
«Атри кафан зи хоки ватан кардам орзу,
Во њасрато, ки мебарам ин орзу ба хок» -ро
низ нависанда Абд улњамиди Самад ва фаќењи
машњур Њољї Исмоил П ирмуњамма дзода ба
Камоли Хуљандї нисб ат медињанд .
Дар фуроварди сухан, ё дар сароѓози он
шарњ додани истилоњи «Хуљанд »,
сайри
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таърихї ба гузаштаи дури он ва ба њамин
васила
ной ил
гардидан
ба
таълими
алоќамандонаи фанњои забон ва адабиёт аз
манфиат холї нест.
Ба маъ лумоти шогирдон боист расо нид, ки
Хуљанд аз рўйи баъзе андешањо аз ду калимаи
ќадима - «хвар» ва «ќанд» (Хварќанд) ба
маънии «макони офтобрўя » ба вуљуд омадааст.
Маънии луѓавии ин калима дар фарњангњо и
муътабар, аз ќабили «Бурњони ќоте ъ», «Ѓиёсул-луѓот» ва дигарон чунин с абт шудааст:
«Хуљанд - хаббозї, мардуми саодатманд; номи
ќасабаест дар Моваро уннањр, ки муваллад и
Камол аст». (Хаббоз ї - нонпазї; гуле, ки
малњами дарди инсо н аст: хитмий).
Дар охир таъкид бояд кард, ки мањз
тавассути муто лиаи ашъори ватанхоњонаи
Камоли Хуљ андї барин шоирон мо метавоне м
хонаи хурди падарро бо хонаи бузургу
умедгоњи халќ- Тољикистон, кўч аи танги
дењаро бо кўчањои азиму фарохи шањрњои
Ватан ва дарахти дари хонаамонро бо дарахти
зиндагї, бо дарахти азиме, ки б а мо самар
медињаду соябони сарамон аст, сахт пайваст
намоем.Шоир Муъмин Ќаноат ин маъниро дар
ашъори шайх Камол хеле амиќ дарк кардааст
ва онро дар шеъри «Роњи Табрезу Хуљанд»
(«Самар»//№2, 18.04.97)
хеле
моњирона
ба
риштаи тасвир кашидааст:
Шайх, то Табрезро бар љойи љонат хондаї,
Рафтаву аз бањри мо наќши ѓарибї мондаї.
Аз камоли ишќ меояд зулоли шеъри ту,
Метаровад з-он тараб њам гиряи шабгири ту.
Роњи Табрезу Хуљанд аз лутфи ту гулрез шуд,
То ѓизоли мо рамид, омад ѓазаломез шуд.
Аз Хуљанду аз Самарќ анду зи Хоразму Сарой ,
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Дарди њиљрон мебарояд аз наистону зи ной.
Восили њаќ гаштаву дар роњи њаќ саргаштаї,
Ќутби орифон бошад, ту аз он бигзаш таї.
То ба кай дар гўшаи узлат нишинї, эй Кам ол,
Пир шуд мењри арўсат аз таманнои висол.
Сангњои роњи ту гаштанд ше ър и парниён,
Дар тариќи шарќиёну дар масири ѓарбиён.
3.4.ЉАНБАЊОИ КИШВАРШИНОСИИ ОСОРИ
ЊОЉЇ ЊУСАЙНИ ХАТЛОНЇ
Дар шароити кунунї, ки тарѓиботи идеологї
заиф гардидааст, воситаи аз њама муњими
тарбияи хонамдагон ист ифодаи ас ноди мањал
дар
дарс
мебошад.
Ташкил и
фаъолият и
муттасил ва бомаќсадонаи кишварш иносї дар
дарсњои забон ва адабиёти тољ ик усули
бењтарини тарбияи арзишњои умумибашарї ва
маънавї
буда,
махсусан
дар
тарбияи
ватандўстї
ва
байналхалќии
хонандагон
ањамияти калом дорад. Шиносої бо расму
ойинњои ниёгон, анъанањои мард умї, адабї ва
мењнат ии њамд иёрон хонандагонро њ ушдор
медињад, ки дар рўњияи хизмат ба манфиат и
халќу Ватан тарбия ёбанд, сарватњои та биию
маънав ии миллатро њифз намоянд.
Хурсандиовар
аст,
ки
бори
нахуст
манфиатбахш будани ин падида дар барномаи
нави адабиёт и тољик низ таъ кид гардидааст.
«Дар мањалњои гуногуни љумњурї, - ќайд
шудааст дар барномаи адабиёт, - адибон ва
шоирони халќї њам зиндагї мекунанд, ё ки
гузаштаанд ва њаёту эљодиёти онњо ба ба рнома
дохил нагаштааст. Мас алан, Маъдан, Фахрии
Рўмонї, Туѓрал, Њољї Њусайни Хатлонї,
Парии Њисорї, Муалло ёри Ванљї аз адабиёти
муосир Саидалї Вализода, Юсуф Вафо, Њикмат
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Ризо ва боз бисёр адибони имрўза њастанд, ки
омўзиши
эљодиёти
онњо
барои
тарби яи
шогирдон ањамияти калон дорад. Пеш аз њама
ќимат и ин кор дар он аст, ки шогирдон бењтару
хубтар ба њаёти фарњангї ва адабии гузаштаи
ноњия ё шањр шинос мегарданд. Муаллим
имкон дорад, чанд соат ба омўзиши њаёту
эљодиёти онњо аз њисоби соати корњои амалї
бахшад» (Барномаи адаби ёти тољик барои
синфњои 4-9,10-11,1994,14-15).Аз ин нигоњ,дар
синфи IX пеш аз боби «Адабиёти садаи XX» як
соат оид ба њаёт ва эљодиёти Њољї Њусайни
Хатлонї људо кардан хеле муфид аст.
Ба хонандаго н иттило ъ бояд дод, ки
Муњаммадњусайн мут ахал лис ба Њољї дар соли
1880 (1300 њ.) дар дењаи Ќарќамиши мавзе и
Кангурти вилояти Хатло н аз оилаи Зокир девонбегї ба дунё омадааст. Ў дар мадрасањои
Турсунљон ва Рашиди Бухоро тањсили илм
кардааст.Аз
хурдсолї
дар
фикри
шеъразбаркунї
аз
осори
гузаш т агон
ва
шеъргўї афтода будааст:
Фикри шеъру навхатї , Њољї, хаёлам бурдааст,
3-он баландандешаам, мазмуни ашъорам мапурс.
(Муњаммадњусайни Њољї. Асарњои мунтахаб.
- Душанбе: Нашр. давл. Тољ., 1962, с. 126).
Бо маќсади баланд бардоштани фарњанг и
забондонии
шогирдон,дучанд
гардонидани
раѓбати онњо нисбат ба к аломи мавзун аз
эљодиёти Њољї дар тавсифи калом порчањо
ќироат намудан аз ањамият хо лї нест.
Чунончи, Њољї дар ифтитоњи достони «Комде
ва Мадан» фармуда:
Касе мавзун набошад , нест инсон,
Сухан санљидагўї нест осон.
Каломи нарму мавзуну муќаффо,
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Кунад дил равшану хотир мус аффо.
Нафас њар гоњ ки носанљида ояд,
Дами сина аз ў ранљида ояд.
Дами мавзун агар дашном бош ад,
Хуширо марњабо пайѓом бошад.
Насанљида каломи шафќатогин,
Нагардад љуз ќарини таъну нафрин.
Ба шамшери забон марди суханвар,
Кунад олам мусахха р чун Сикандар.
Забон чун дашнаи гуфтор гирад,
Наём аз оби ханљарбор гирад... .
Фасоњат муъљизи пайѓам барон аст,
Пас он гоњ дар лисони шоирон аст.
Ба меърољи сухан пас аз паямбар,
Набошад њамчу шоир шахси дигар.
(Њамон асар, 256).
Бо маќсади тарѓиби њус ни х ат ва хушнавис ї
диќќати шогирдонро ба он љалб намудан лозим
аст, ки «Њољї дар зе бо навиштани хатњои насх,
настаълиќ, су лс,нурї, райњонї,рукумо , нохунї,
ёќутї, ёќутии зулфомез, хатт и ѓубо р,тавъам ва
ба дигар навъњои хат тахассус пайдо карда,дар
ин соња низ б а обрў ва эътибори калоне соњиб
гардидааст».(Њамон асар, 6).Њатто дар санъати
хаттотї асари «Ашко ли х ут ути ис ломия»-ро
низ таълиф карда аст.
Ба диќќат и хонандагон бояд расонид, ки
Њољї баъди њатми мадраса бо маќсади њаљ ба
нимљаз ираи Арабистон мусофират намуда,
њатто ба Фаронса низ рафта будааст:
Њамчу ангушти шањодат ба кафи ањли фаранг,
Њољї беќадр шуд аз кинаи танњо ин љо.
(Њамон асар,1962, 31).
Баъди бозгашт аз њаљ Њољї ба Бухоро
намеравад, балки њисси муњаббат ба ёру диёр
ўро ба зодгоњаш меорад. Дар ин бора худи
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шоир низ дар яке аз мактубњои ба дўстонаш
навишта таъ кид ме кунад, ки маќсади хизмат ба
волидон ва фикр и «њуббул ватани минал
имони », яъне дўст доштани ватан аз имон аст,
ўро ба зодгоњаш кашид: «Бандаро орзуи
зиёрати волидайн ва ризќи парешон ва ќазияи
њуббул ватани минал имони инон аз ќабзаи
ихтиёр рабуда, ба он касба маътуф медорад...,
варна видои дўстон ва њаљри муњибо н ранг аз
рўйи муњаббат метарошад ва нохуни ифтироќ
синаву љигар мехарошад (Њамон асар ,7).
Њољї дар яке аз ѓазалњояш низ ба ин ишорат
намуда ме гўяд:
Гўшаи танги Ватан « њасни њасин»-и хатар аст,
Шарар аз санг љањад, мурдани ў осон аст.
(Њамон асар,43).
(Њасни њасин - дорандаи њусни устуво р).
Дар ин сатрњо шоири ватандўст гуфтанист,
ки ман дар ватан бо мушкилї рўз мегузаронам.
Бо вуљуди ин баќои ман дар ват анам аст.
Мис ли шарорае, ки аз санг љањидаву мемирад,
ман аз ватан дур мемирам.
Ба хонандагон бояд таъкид намуд, ки Њољї
дар ављи камолоти эљодї ,дар синни 41-солагї
дар соли 1922 дар Кангурт вафот кардааст.
Марќадаш низ низ дар баландии рў ба рўйи
дењаи
Давлатшоён
зиёратгоњи
мардум
аст.Катибаи санги мазораш бозгўи шавкату
эътибори шоир аст:
Агар бар хоки Њ ољї бигзарї, фасле тањ аммул кун,
Ки бе файзе набошад тўдаи хоки мазори ў .
(Њамон асар,191).
Мероси адабии Њољї дар «К уллиёт»- и ў соли
1913 (1331њ.) дар Тошканд ба зевари табъ
расидааст, фароњам о мадааст, ки аз ѓазал (254
адад), муњаммас (19), мусаддас (1 -то-28 банд),
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марсия (4), рубої (97), таърихи манзум (13),
мактубњои мансур (9), макту бњои манзум (1),
манзумањои «Василат -ун-наљот», «Дабистони
ибрат», «Таърихи људа», рисолаи таърихии
«Мунт ахаб-ул-ахбор фї тарбаќот-ус-салотин»
ва маснавии «Комде ва Мадам» иборат аст.
Пас аз тањлили намунањо аз ѓазалиёт ва
рубоиёти шоир салоњ мешуморем, ки б а суроѓи
маснавии «Комде ва Мадан» шуѓл варзем ва
махсусан сари масъалаи тас вири кишвари
Хатлон дар ин ас ар иљмолан таваќќ уф
намоем.Ќобили тазаккур аст, ки Њољї Њусайн
дар ќисмат и ифт итоњии достони «Комде ва
Мадан» пас аз ситоиши сухани мавзун ба
тавсифи Хатлон ме пардозад:
Арши суханро бидињам бартарї,
Фарши хирадро бикунам зеварї.
Аз сифати хубии маъмурае ,
В-аз гуњари шоњиди мастурае.
Рафти сухан бар сари Хатлон був ад,
Њубби ватан гўшаи имон бувад.
(Њамон асар,258).
Воќеан, дар ин љо шарњ додани истилоњи
«Хатлон» аз манфиат холї нест. «Натиљањои
ковишу
љустуљўи
бостоншиносон,
авроќи
парокандаи
осори
хаттї
гувост,
ки
Хатлонзамин
яке
аз
љабњањои
ќадимии
кишварамон буда, ба дастдарозињо и Х оќони
Чину Ќайcapи Рум ва хулафо и арабу султонони
манѓития гирифтор гар дида, гарчанде борњо
хоку туроб шуда бошад њам, вале б оз њамчун
навбовайи кўњї аз нав рўида , мардумаш
сарбаланду заминаш пурбору иморатњояш
маъвои
худиву
дўстон
боќї
мондааст»
(Девонаќулов,1989,187 -188).
Дар бораи сарнавишти Хатлон аз олимону
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адибони Юнони ќ адим- Птоломею П линия cap
карда, то муаллифони осори адабию таърих ї,
ба
мисли
Хурдодбењ,
Истархї,
Табарї,
Балъамї,
Маќдисї
ва
дигарон
ќайдњо
кардаанд.«Хуталон-билодест муљтаме и он сўйи
Љайњун,наздики Самарќанд ва Хутт ал кураи
васеест дорои шањрњои бисёр да р Мовароуннањр»-оварда
шудааст
дар
«Маљмаъу -лбулдон». Абўабдуллоњи Муњаммад иб ни Ањмад
Котибии Хоразмї бошад, рољеъ ба «Њаётила»
дар
асараш
«Мафотењу -л-улум»
чунин
навиштааст: «Њаётила номи гурўње аз мардуми
ќудратманд будааст, ки мо лики сар заминњои
Тахористон будаанд» (Њамон асар, 188).
Аз рўйи нишондоди Ал-Истархї Хатлон
вилоят е будааст,ки шањрњои Мунк (Ховалинг),
Нучара, Барсариѓ, Њулбук, Тамлият, Фархор,
Карбанљ,Андиљараг,Рустаќбиќ,Сикандара, Њале
вард, Лева-канд (Ќўрѓонтеппа), Меренд, Рашт
(Ѓарм),
Бадахшон,
Каррон
(Дарвоз)
ва
хоказоро дар бар мегирифтааст. Дap робита ба
ин, Њољї Њусайни Хатлонї оид ба п айдоиши
Хатлон сухан ронда, таъкид мекунад, ки Худо
бињиште дар рўйи олам офар ид ва ба он
Хатлон ном нињод:
Худо чун вазъи таркиби башар кард,
Кароматномааш маншур cap кард,
Ба љойи истиќомат кард му њтољ,
Бињишташ бурду бозаш кард ихрољ.
Љањонро бањри ў барбаст о йин,
Дар он вайрона фармудаш, ки биншин.
Замин аз юм ни пойи он муборак ,
Ба ободї баромад пою торак... .
Билоду ќаряњо гардид маъмур,
Чу гардун бурљњо манзилгањи нур.
Зи хубї чун бињишт аз рў йи э ъљоз,
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Намудї њар яке бар дигаре ноз.
Аз ў шуд мунтахаб сабзиназоре,
Љањони дигаре, боѓу бањоре,
Замин чун бар фалак н -ояд мубоњї,
Ки Хатлон халќ кард аз вай илоњї.
Чу Хатлон хиттае кам офарида,
Ки фирдавсе ба ола м офарида.
(Њољї,1962, 259).
Хуб мебуд, ки ба хонандагон маъно и
калимаи «Хатло н» шарњ д ода шавад. Хатлон аз
калимаи «хатл», баромадааст, ки он ба тарзи
хитл, «хуттал», «хатил» низ дучор меояд, ќайд
мекунад муаллифи «Асрори номњои кишвар» А .
Девонаќулов.Вобаста ба таѓйирёби и њаракати
фатња (а), касра (и) ва замма (у) то андозае
маънии луѓ авии онњо низ дигаргун мешавад.
Масалан, «хатл» агар ба маъ нии «фирефтан»
дар мафњуми «з иракї» ,инчунин «камингањ»
ояд, шакли «хитл» -и он ба маънии «пўшиш»
«хона», «сўрох» меояд, вале шакли «хатил» бо
«то»-и арабї баробари дигар маънињо ба
маънии «найз азан», «љавонмард » омадааст.
Инчунин «хат л» маъно и «базриќутуно» -ро
дорад,ки он гиёње буда , дар гузашта њамчун
масолењи
доруворї
истифода
мешудааст.
Воќеан, бо гиёњ муносибат доштани калимаи
«Хатлон» бесабаб нест, зеро ки Хатлон
сарзамини кўњистон буда, табиати зебо,
гиёњњои шифобахш ва меваљоти лаз из дорад.
Њољї Њусайни Хатлонї ба ишора намуда
мегўяд:
Ба домони ѓубораш боѓу бўстон,
Ба дўши хорзораш сунбулистон.
Назокат њар куљо бошад дар ў љамъ,
Зи хошокаш намоён бурќ аи шам ъ,
Агар хоре ба пойи ў расида,
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Чу шамъаш аз гиребон гул дамида.
Аз он беш аст дар вай боѓу гулшан,
Ба пирї мерасу натвон шумурдан... .
Зи бори мева шохи пањну борик ,
Чу пирон хам шуда бо саљда наздик.
Саховатмашрабе густурдааш хон,
Ба њам барчида неъматњои алвон.
Тамаъ бар не ъматаш чун осмон кард,
Забони косалесї кањкашон кард.
Кўњистонаш хазири ахзаринпўш,
Равон аст осмоне бар сари дўш.
(Њољї,1962,260).
Дар «Фарњанги Нафисї» маънии луѓавию
истилоњии «њайтол» ба та риќи з айл сабт
гардидааст: «Њайтол» -озод аз хирољ; Ва
мардуми ќавињайкалу тавоно. Ва вилоят и
Хатлон ва мулки Бадахшон ва подшоњони онро
«њаётила» мегуфтаанд. Илова бар ин дар
аксарият и фарњангу с арчашмањо гуфтаанд, ки
мардуми
ин
љо
хушсурату
бофарњанг
мебошанд.Њољї Њусайн низ дар хусуси макони
ањли фаз лу дониш ва буз ургони илму адаб
будани Хатлонзамин мегўяд:
Макони фазлу арбоби њунар ўст,
Ќумоши илмро печида дар пўст.
Њаме ањли камолу њол то ќ ол,
Ба хокаш медамад чун сабза њар сол.
Б а хоки он замини хулдмонанд,
Бузургони ќадимї хуфтагонанд.
(Њољї,1962, 261).
Шоир покдоманї ва иффат и занони
Хатлонро ба тариќи зайл ќаламдод намудааст:
Ба иффат чун занони покдоман,
Зи хуни лола марљон то ба доман.
Ба хубонаш макун нисбат, ки бинї
Хиљолат мањвашони Руму чинї.
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Паризодони аз ноз офарида,
Зи шўхињои зъљоз офарида.
Ба тори зулфашон дандони шона
Расад , дил мекушояд дона -дона.
Ба рўйи сабза аз нозукравонї,
Бароянд дар либос и арѓувонї.
Барорад аз замин то осмон ранг ,
Кузањ аз шаш љињат созад аён ранг.
( кузањ - рангинкамон).
(Њамон асар, 250-261).
Маънии соф истилоњии «Хат лон» дар
фарњангњо ба тариќи зайл тафс и р гардидааст:
«Хатлон» …номи шањрест аз иќлими чањорум
ва аз билод и Њайто л аст... ва ба Мовароуннањр
наздик аст, ба Тибет ва аз он ба замини
Таводиёну (Ќубодиён) , Чаѓониён ва Тирмиз
оянд. Ва дар он вилоят матоъњое некў бувад, аз
он љумла асп... .Ва кулли вилоятр о Хатлон
гўянд, ки Анвар ї гуфта:
Мубашш ир омаду ахбори фатњи Хатлон дод,
Нишони бода кун, эй хусрави Хуросон, шод.
(Девонаќулов,1989, 190-191).
Њољї Њусайн низ њунармандии Хатлониёнро
ба тариќи зайл тавсиф менамояд:
Бубинї санъати дасти худої,
Дар ин љо гар тафарруљ менамої.
Ки карда наќшњо дар гавњари санг:
Мулавван байза, хумраъ , мухталифранг.
(хумраъ - сурх, байза - сафед).
(Њољї, 1962,160).
Дарвоќеъ, сабаби ба Хатлон лашкар каши дани чи Искандару чи Асад ибни Абдуллоњ ва
чи Алпарслони Салљуќї диёри рањзани њ уш
будани ин мавзеъ аст. Њатто ба аќидаи Њољї
ќолаби њазрати Одам Сафиаллоњро аз гили ин
диёр сохтаанд:
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Аз он шуд ин диёри рањзани њ уш,
Малоњат дар кафи хокаш њамоѓ ўш.
Њавояш чун гулоби инбисот аст,
Димоѓи дилхушї дар ин бисот аст.
Чу бахти рўкушову фоли фирўз,
Мањаш иди сиёму рў зи наврўз...
Гулистони Ирам пинњон ба хокаш,
Шадоди орзуњо љонњалокаш.
Бињиште, лек одам гашта сокин,
Латофатманзиле рашки амокин.
Зи хокаш ќолаби одам кашида,
Ки аз љаннат ба ин љо орамида.
(Њамин асар, с. 260 -261).
Мувофиќи
маълумоти
«Њудуду -л-олам»
«Хатлон ноњияест аз њудуд и Мовароуннањр
андар миёни кўњњои бузург. Ва ободону
бисёркишт ва бисёрмардум ва неъматњо
фарох... Ва мардуми ин ноњият мардумони
љанговаранд». (Асрори номњои кишвар, 1989,
191).Оид ба боигарии табиии ин мавзеъ
маълумот дода менависад: «Андар биёбонњову
андар кўњњои вай маъдани сим асту зар. Ва аз
ин љо асбони не к хезанд бисёр» (Њамон
асар,191). Њољї Њусайн низ б о назардошти
тамоми боигарињояш Хат лонро аз Хутан,
Хито, Бадахшон, Фарангистон, Њинд у Кашмир
ва Исфањон болотар мешуморад:
Зи дунё вус ъати ў њаст берун,
Ба домонаш работе њафт гардун.
Хутан бар оњувони ў чарогоњ,
Хито бар галлабононаш ду хиргоњ.
Бадахшон хун зи рашки кўњсораш ,
Ба доман лаъли хунин ашкв ораш.
Ба доѓаш баски рафта дар табу тоб,
Фарангистон нишаста дар лаби об.
Магў дар пеши ў аз Њинду Кашмир,
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Гунањ бошад, забонро дар адаб гир.
Зи гарди дом ани мижгонсиёњон,
Кашида сурма дар чаш ми Сафоњон.
(Њољї,1989, 261).
Њољї Њусайн чашмасорони Ха тлонзамин ва
атрофи онро бо шўру шавќ васф намудааст:
Зулолаш софии Кавсар гирифта,
Чу маъшуќаш замин дар бар гирифта,
Канори њавзу тарфи чашмасораш
Сафохези Њалаб оинадораш.
Зи борон-ш аз латофатинтисобї,
Зи вай сад гуна табхоли њубобї.
Хушо сайри тамошои бањораш
Канори њавзу дашти лолазораш.
Навои бул булонаш шох бар шох,
Асарсанље, ки соза д кўњ сўрох.
(Њамон асар,260).
Вобаста ба ин «муаллифи асри IX дар
ќисмати «Мулњаќот»-и асари Ибни Хурдодбењ
се ривоят оварда, ки аз љумла ривояте оид
пайдоиши асбони Рахшмонанд мебошад. Гўё
Хатлон њазорњо чашма доштааст, вале ду
чашмаи он нињоят сероб буда, яке дар
болотари мавзеъ ва дигаре дар поёни он
љойгир будааст. Чашмаи болотари шахрро
Навкул мегуфтаанд. Дар замони шоњии Бик
галабони ў Ибни Њар ис дар ќарибии ин чашма
галабонї ме кардааст. Вай рўзе меб инад, ки аз
чашмаи Навкул асбе баромада, бо гала њамроњ
мешавад ва баъди чанде ѓайб мезанад. Боре
Ибни Њарис мехоњад, ки асберо рому саворї
бикунад. Вай шоњиди он мегардад , ки асб
ќариб аст, парвоз бик унад. (Де вонаќулов,
1989,192). Гумон меравад, ки чашмањо, ки ба
кул табдил ёфтаанд, Ойдинкул (н омаш низ ба
Навкул назд ик аст) ва Бул ёни Поё ни ноњияи
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Данѓара мебошанд,ки њо ло низ пойбарљоанд ва
дар байни ањо лии ин мавзеъ њо низ чунин
ривоят љой дорад.
Рољеъ ба макони намак будани Хатло н Њољї
Њусайн чунин мегўянд:
Намояд росиёти ин шутуркор,
Ќатори бах тиён, аммо намак бор.
(Њољї,1989,260).
Ногуфта намо над, ки Абурайњони Берунї
дар «Китоб - ул-љавоњир» ном асараш ќайд
намудааст, ки дар њудуди Хатлонзамин кўње бо
номи Мањатон вуљуд дорад. Ин кўњ дорои
намаки кўњии сафед, сурх, сиёњ, зард ва сабз
будааст, ки он аз љињати тамъ бењтар ин намаки
олам ба шумор мерафтааст.
Хулоса, тавассути эљодиёти Њољї Њусайни
Хатлонї
ва
махсус ан
бо
шарофати
шиносоияш он бо достони «Комде ва Мадан» - и
шоир хонандагон ба таърихи Хатлони бостон,
маънои истилоњии он, табиат и фусункор,
манзарањои д илфиребу нотакрор ва муъљизоти
бисёри ин диёр ошно мегарданд. Ба ин васила
омўзгор робитаи забону адабиёти то љикро бо
њаёти як гўшаи кишвари тољикон, бо таъриху
тамаддун, табиати диёри аз изамо н таъмин
мссозад, њисси кунљковї, тањќиќотї ва эљод кории шогирдонро бедор менамояд, хаёлота шонро
рангин,
нутќашонро
образнок
мегардонад. Зимни маводи мањал омўзгор
баробари тарѓиби ватандўстї, муњофизат и
муњит и зист ва мероси аљдодон дар њалли яке
аз масъалањои муњим - баланд бардоштани
мањорати
забондонию
луѓатомўзии
хонандагон, шарњи дурусти топонимњои мањал
сањм ме гирад. Чунин тарзи кор раѓбати
шогирдонро ба осори адабию ба деии мањаллї
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дучанд
мегардонад,онњоро
ба
омўхтани
ќањрамонињои аљдодон шавќманд месозад,
имконияташон медињад, ки зењни худро бо
донишњои назарию амалии наву тоза сайќал
дињанд.
3.5.ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАЊОИ
КИШВАРШИНОСЇ ДАР «ТУЊАФИ АЊЛИ
БУХОРО»-И МИРЗО СИРОЉИ ЊАКИМ
Дарк кардани моњияти њаст и и инсоният,
рушди худогоњию худш иносї, бањо додан ба
маќоми зисти инсон, пайдо кардани таассурот
доир ба макони сукунат масъа лањоеанд, ки дар
маркази таваљљу њи њар инсони закитабъ,
соњибмаърифат ва комил ќа pop доранд. Доир
ба шароити табиї, рушди љ омеа ва со њањои он,
кишоварзї,
саноат,
иќтисодиёт,
маориф,
таъриху фарњанг маъ лумот пайд о кардан
муњтавои асосии кишваршинос иро дар бар
мегирад. Асарњои «Авесто», «Таърихи Бухо ро»-и Муњаммад Наршахї, «Њудуд у-л-олам»
«Бадоеъу-л-ваќоеъ»- и
Зайниддин
Мањмуди
Восифї,
«Наводиру -л-ваќоеъ»-и
Ањмади
Дониш ва ѓайра асарњоеанд, ки маълумот и
гуногун доир ба одамон, таб иати мањал,
фарњангу таърих, тамаддун, тарзи зисти
мардумонро дар бар мегиранд. Асари «Туњафи
ањли Бухоро»-и Мирзо Сирољ яке аз асарњои
хеле мукаммалест, ки пањлуњо и вас еи адабї,
илмї, таърихї, фарњангї, љуѓрофї ва ѓайраро
фаро мегирад. Ин асар аз дидањо в а наќлу
ривоёти аз сарчашмањо и муътамад шунидаи
Мирзо Сирољиддини Бухорої оѓоз ёфта,
таълифи он ба соли 1910 рост меояд.
Аз синни хурдї Мирзо Сирољ дар баробари
аз худ кардани хатту саводи форс ї, ќис ман
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луѓоти араб ї ба омўзиш и забони русї таваљљуњ
зоњир менамояд.Худи ў дар ин бо ра чунин
менависад: «...аѓлаби майлу шуѓлам дар
хондану навиштан буда,... пеши як нафар
муаллими
русидон
шуру ъ
ба
хондану
навиштани забони русї намуда, дар муддат и
шаш моњ хондану навиштани хат и русиро
балад шудам... .Пас аз он дар яке аз мактабњо и
русї, ки тоза дар Бухоро мафт уњ ш уд, дар як
сол тањсили лисон, риёз ї, љуѓрофї намудам.
Аѓлаби шабњо дарс мегир ифтам ва б ар аксари
рўзномањои русї ва туркї обуна гардида,
туркиро њам хуб балад шудам. Ва ба ќадри
шаш моњ дар назди як муаллими фа ронсадон
хатту саводи фаронсаро бо љузъе луѓат тањсил
намудам... Ва гоње шеъри форсї њам машќ
мекардам.
Рафта -рафта
бад
шоире
њам
нашудам. Њолия њам гоње шеър мегўям. Баъд
ќариб як со л пеши як нафар аз мударрисњои
Бухоро сарфу нањву ќадре фиќњ њам ба забон и
арабї
таламмуз
(дарсхонї )
намудам... .»
(Туњафи ањли Бухоро, 11).
Сифат ва мањорати маърифатие ,ки Мирзо
Сирољиддини Њаким њос ил намуда буд, дар
ваќти дидан намудан аз вилоят ва кишварњои
дигар ба ў дар омўхтани вазъи њаёт и мардуми
он љо хеле кўмак намудан д.Хусусан ќисман
огоњ будани ў аз забони рус ї ба вай имкон
медод, ки бо дигар кишварњо њам робитаи
тиљоратї
пеша
карда
ва
њам
саёњати
кишварњоро муваффаќона анљом дињад.
Дар китоб бештар маълумоте мављуд анд, ки
онњо ањамият и таърихї, фарњангї, саноатї,
тиљоратї, иќтисодї, маъмурї ва ѓайраро
доранд.Муаллиф дар бораи Хўќанд њамчун
пойтахти Фарѓона сухан ронда, иброз медорад,
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ки
волии
охирини
ондавраи
Фарѓона Худоёрхон ба дасти русњо асир меафтад .Ў ба
Урунбурѓ (Оренбург) фиристода мешавад, пас
аз он љо ба Макка фирор мекунад. Чанде пас ба
Њиндустон њиљрат карда, ба марази молихулиё
фавт шудааст.Иброз медорад, ки њоло Фарѓона
дар тасарруфи рус ќарор дошта, мамлакат и
хушбоду њаво ва обод аст. Доир ба саноат ва
тиљорати ин мулк чунин маълумот дода
мешавад: «Тиљорати абрешиму пиллаву панб а
аз њадди васф хориљ аст. Њарсола ч андин сад
њазор пут пиллаву абрешим ба амал меояд. Ва
њамасола њам дар тазойид аст. Моли заръї
(кишт, зироат) њам милё нњои дар милё н
њарсола ба фурўш мерасад. Ва он њама
тараќќиро баъд аз омадану тас арруф кардани
рус намуда. Собиќ агарчи њамин обу хок буда,
њељ як аз њукко ми онњо дар фикри ободии мулк
набудаанд »(Туњафи ањли Бухоро, 12).
Дар хусуси њокимони он давр вусъати
андеша ронда,ќайд менамояд,ки ѓайр аз зулму
тааддї ба мардум дар фикри ободї, тиљ орат ва
вусъати
доираи
тиљорат
њарг из
талоше
наварзидаанд. Ин аст, ки онњо бидуни чанд
мадраса ва як арк чизе боќї нагузоштаанд. Хам
фуќароро гадо ва фаќир намуд анд, њам
худашон манфиате бурда натавонистаанд.
Аз усулу технологияи саноатии муос ири он
давр истифода намуданро Мирзо Сирољ
дастовард њисобида менависад: «Њолия њам
раъоё сер ва мутаммавил шудаанд ва њам
давлат
солиёна
куллї
дахл
мебарад.Ва
њамасола чандин њазор пут панба ва абрешим
ба Русия ва Фарангистон (Аврупо) ба фурўш
рафта,дар иваз чандин њаз ор идее љинсу матои
Русия дар Фарѓона тавассути туљљор ба фурўш
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мерасад. Тиљорат, хонањо ва бонкњо ба асомии
(номњои) муњталиф хеле доду ситад мекунанд.
Тољир ва муомилагари яњудї аз ањли Русия ва
ањли худи Фар ѓона бисёр њастанд... Мошин ва
њаллољии панба кашї (зовуд) њам мављуд
аст»(Туњафи ањли Бухоро ,13).
Муаллиф аз таъ киди чандинкаратаи ба
тиљорат
ва
саноат
машѓул
шудани
иттињодияњо и русу яњудиён гуфт ан ме хоњад, ки
бояд мардуми мањаллї низ фаъол ва дар
коркарди мањсулоти хоми мањаллї мутаваљљењ
бошанд. Бо таассуфи зиёд ќайд ме кунад, ки
ањолї акс ар аз илми тиљорат ноогоњ њастанд.
«Куллияи миљози ин мардум ба танбалї ва
булњавас ї
хў
карда,
агарчи
умуми
мо
мусулмонони Осиё як миљозро дорем, вале њар
гоњ мардуми Фарѓона як вуќуфе медо штанд,
куллї тараќќї ме кар данд. Агар бо њам
муттафиќ шуда,ширкатњо ташкил дода, бонк ва
тиљорат, хонањои умумї мис ли соири милал
доир намоянд, сарвату тиљорати мамлакат аз
дасти онњо хориљ нашуда, ба дасти х удашон
хоњад монд ва илло фало»( Туњ афи ањли Бухоро,
14). Мирзо Сирољиддин и н пеш нињод ва
ангорањои худро зимни таљрибањои андўхтааш
аз саёњат ва тиљорати дар кишварњо и гуногун
бардоштааш карда, ба тањлил ва бар расии
мушкилоти умдаи давр кў шидааст.
Асари мазкур дорои маълумоти рангини
шањрдорї, коммуникатс ионї, эко логї, и нфрастуктураи хољагидорї низ њас т. Ў нигоштааст,
ки Хўќанд дар а сл шањри бисёр ќадимї
нест.Иморатњояш бо тарњи шарќї сохта шуда,
бозорњояш
сарпўшидаанд.
Шањр
мис ли
шањрњои Аврупо аз рў йи тарњи муайян сохта
шудааст. Аксари обу љўйњое, ки аз даруни
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шањр мегузаранд, тоза набуда, онњоро тез - тез
тоза намекунанд. Аз ин рў, обашон ифлос аст.
Дар баробари ин тарзи шањрсозии русї тавсиф
шуда, тозаву озодагї, хуррамию сарсабзї,
ободиву мушаљљарии он ќайд шудааст: «Оби
љорї аз ду тарафи хиёбонњо дар гузар аст.
Боѓњои хуби о лиљанобе дорад, ки сарватњои
кулли рус дар ин боѓњо њар сол махориљ
мекунад. Дар тамоми шањр чароѓи барќ ва
тилифун доир намудаанд. Шабњо њам мисли
шањрњои Ўрупо ч ун рўз равшан аст. Хўќанд
рафта-рафта обод хоњад шуд» ( Туњафи ањли
Бухоро,13.)
Сипас,
муаллиф
доир
ба
Самарќанд
маълумот дода, боду њавои онро мусаффо ,
обашро
фаровон
ва
тамъи
меваљот
ва
мањсулоташро
хушмазза
арзёбї
мекунад.
Ободии он ва имороти боњашамат и дар он
ќоматафрохта таъкид мегарданд.
Дар бораи дар наздикии Марѓе лон шањри
наву замонавие б унёд кардани русњо сухан
рафта, шањри босафо ва маъ мурї б удани он
таъкид мегардад. Доир ба Марѓе лон маълу моти давлат ї ва њарбї њам дода мешавад:
«Иморати аъёнї в а давлатии муът абар хеле
дорад.
Губернотур, яъне
њукумат и
куллии
Фарѓона дар он љост. Соњибманс абони низомї,
аскари пиёда ва савора њам нисбат ба соири
шањрњои Фарѓона дар он љо хеле аст.
Аскархонањои зиёде сохтаанд. Боѓи д авлат ї ва
боѓчањои ќашанг бисёр дорад. Њама обшор ва
хушбоду њавост, ки рўњи инсон тоза мешавад.
Ваќте ки русњо Фарѓонаро мутаса рриф шуданд,
њавои он љоро бењтар писандида, аз ин љињат
нишемангоњи њукумат ии кулл ва руасои
ќушунї ва асокири низ омиро дар он љо ќарор
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додаанд» (Туњафи ањли Бухоро, 14).
Муаллиф дар хусуси шањри Андиљон сухан
ронда,ќайд мекунад, ки заводњои замонавї дар
он љо низ сохта шудаанд, лекин пиллаи
абрешими он аз дигар минтаќаи Фарѓона
сифаташ паст аст. Ќайд мегардад, ки замоне ин
шањрро зилзила хароб намуда бошад њам, вале
он аз сари нав обод гардидааст. Дар бораи
содагї ва тангназарии бархе аз рўњониёни
љоњил сухан ронда, иброз медорад, ки замоне
ду-се муридони шайхони он љо муќобили русњо
љињод эълон карда,алайњ и лашкари тавонои
рус баромаданї мешаванд. Дар на тиља ањолии
бисёре
ќурбон
шуда, ќисме
ас иру
њабс
мешаванд.
Ин
гурўњро
мањкум
намуда,
тазаккур медињад, ки «Аз касофати ў 25 соат
дар Андиљон њукм шуд, ки ќонуни низ оми љорї
бошад. Чандин сол њам тариќи ист ибдод љорї
шуд. Аз ин сабаб Андиљон андаке аз тариќќї
аќиб афтода, дар тиљорати он њам зарар расид .
Вале њолия боз рў ба ободист» (Туњ афи ањли
Бухоро,15).
Муа ллиф дар бораи саё њат ба шањрњои
Туркистон- Љамбул ва Тошканд с уханронї
намуда,дар
бораи
мавќеи
о нњо,
роњњо,
вакзалњои роњи оњан, мёњмонхонањо, иморат ва
боѓњои он, хиёбону гулгаштњои ин шањрњо
маълумот
медињад.
Дар
асари
мазкур
маълумоти њандасавї, љуѓрофї њам мавќеи
махсусро ишѓол мекунад, ки баъзеи онњоро
мисол овардан љоиз аст: «Аз Тошканд то
Авлиё-ато (Љамбул) дусаду панљоњу ду вирс
(вёрст) роњ мебошад. Њар њафт вирс як фарса х
аст.Аксари ин роњ дашту биёбон аст.Дар
миёнљои он тамо ми мардуми ало љикнишин
манзил ва сукно доранд. Алољик (хонаи сиё њ)
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њама молдору чорводоранд» (Туњ афи ањли
Бухоро,19)
Ба ѓайр аз ин дар асар маъ лумот и
мардумшиносї низ хе ле ба чашм мерасад, ки
ќимат и асарро бештар мекунад. Аз љумла,дар
бораи мардумони дар байни шањрњои Тошканд
ва Авлиё-ато љойгир шуда маълумот дода
мешавад,
ки
дар
миён и
онњо
тамоми
мардумони ќирѓиз манз ил ва сукно дошта,
молдору чорводоранд. Тарзи маишат ва
зиндагии онњоро дар сатњи паст арзёбї намуда,
хориљ аз тамаддуни инсоният мењисобад. Дар
бораи русњои муќими ин м авзеъњо маълумот
дода мешавад, ки онњо дар замин б о мошину
асбобњои ихтирои љад ид кор ме кунанд. Гуфта
мешавад,ки онњо ободињо барпо намуда,соњиби
сарвату мол шудаанд. Доир ба муњо љирату ба
ин сарзамин о маданашон онњо аз ќисмат
муташаккиранд. Љањо лати мардум и с окини ин
минтаќаро муаллиф дар он шарњ ме дињад, ки
онњо барои њосили баланд гир ифтан аз
замин,аз
ихтирооти
љадид
истифода
намебаранд, чунки ихт ироотро онњо аз они
кофирон
њисобида,
истифодаи
асбобњои
љадидро
барои
коркарди
замин
нољоиз
мењисобанд.
Муаллиф ќайд менамояд, ки мардум и рус дар
ин
сарзамин
сарсабзию
хуррамї
карда,
дарахтон ва боѓистони з иёде бунёд кардаанд.
Дар фас ли с армо аз он оќило на истифода
карда, чўб и њезум истифода мекун анд.Вале
мардуми муќимии он љо -ќазо ќону ќирѓиз он аз
биёбонњои дур х асу хори чўлро оварда, дар
зимисто н ба њазор сахтї ва маш аќќат рўз
мегузаронанд. Бо
чунин
дале лњо
муаллиф
наќши
мардуми
тараќќињои
русро
дар
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сарзамини
О сиё и
Миёна
баланд
арзёбї
карда,сабаби баланд будани сатњи зиндагии
онњоро мењнатдўстї ва аз ихтиро оти тоз а
истифода
кардани
онњо
медонад:«Русони
тозаомада љињатњои иски ононро тасарруф
намуда буданд. Ба банда баъзе русони он љо
гуфтанд, ки мо дар ваќти аз Русия омадан њама
фаќир буда, чизе надоштем, њолия њамаашон
мутамаввил
(молдор,сарватманд)
шудаанд.
Иморатњои
хуб
сохтаанд.
Анборњошон
њамаваќт пур аз ѓалла мебошад.Моли мавошї
њам гала -гала,рама-рама доранд. Њарсола
кулли ѓалла фурўхта, дахл мекуна нд. Њар кадом
фургунњо (фурго н) доранд, дар ваќти бекорї
кирокашї мекунанд . Асбњои фарбењ ва чок
доранд»(Туњафи ањли Бухоро, 20).
Мирзо Сирољиддин дар асари худ ба њар як
шањри саёњаткардааш мушоњида ва маълумот и
гуногун пешнињод мекунад. Аз љумла, ў
андешањои худр о доир ба табиат ва экологияи
шањри Чимканд (Чимке нт) чунин баё н месозад:
«Ин мањал бисёр љо йи хушобу њаво,дар фасли
тобистон хеле с ард ва айлоќият дорад. Обњои
љории гуворо ва чашмањои љорї дар камоли
ширинї ва сардї дар ин шањр бисё р мављуд
аст. Боѓу бўстонњои хеле ќашанг, урмону
бешањои сабзу хуррам дар шањр ва атрофи он
бенињоят аст. Аз љумла як боѓи бис ёр бузурги
босафое дорад, ки назираш дар он сафањот кам
дида шуда ва хеле њам ќадимї аст, ободї ва
накўии он аз васфу таър иф хориљ аст .Ба ќадри
чињил адад чашмаи љорї дар васат и ин боѓ
дида шуд, ки тамоми он чашмањо муттасил дар
чањор фасл љорї аст, оби ши рини гуворое
доранд. Атрофи њар якро њавзе аз санг бино
кардаанд, ки оби он ибтидо дохили њавз
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шуда,баъд аз як тараф хориљ мешавад. Тамоми
оби ин чашмањо б аъд аз хориљ шудан аз боѓ як
нањри бузурге шуда љорї мешава нд. Васати боѓ
њам чињил љариб (ма соњате таќрибан дањ њазор
метри мураббаъ ) бештар аст. Дарахтњои он
тамом сарви озод ва њуљум ас т. Дарахти
мевадор њам калиле до рад».
Доир ба масъалањои тиљорат маълумот и
муфасс але дода шуда, ќайд мегардад, ки дар
Чимкент њафтае ду рўз бозори калон мешавад,
ки аз чор тараф ќирѓизњо барои муомила
меоянд. Ќайд мегардад, ки бозори галла ва
моли чорпои он б исёр васеъ аст ва бенињ оят
галла ва мол савдо мешавад. Дўкондоронаш
ањли Тошканд, мардуми мањаллї ва ќисман
яњудиёнанд ва тиљорат дар он љо пурманфиат
аст.
Њоло мо тавассут и расонањои хабарї,
шабакаи интернет ахбороти дипломатї ва
умуман саёњат и шањрвандон, ки зуд -зуд
метавонад ба кишварњои дигар сурат гирад,
дар њар маврид маълумоти тоза пайдо карда
метавоне м. Лекин дар замоне, ки инсоният аз
истифодаи ин васоит мањрум буд, танњо
метавонист тавасс ути чунин асарњои бадеї ва
илмии
оммавї, ки
пурра
рўњи
замонро
мунъакис намудааст, огоњї пайдо намояд,ин
ахбор барои ривољу равнаќи тамоми соња њои
хољагии халќи кишварњои дигар, бахусус гирду
атроф хеле муњим буд. Онњо тавассути он
метавонист анд ба ин кишвар муносибати
сиёсї, иќтисодї, кишоварзї, т иљоратї , молї ва
ѓайра барќарор намоянд.
Муаллиф бо вуљуди нук тасанљ ва хеле
мушоњидакор будан таъкид менамояд, ки
њангоми баёни аснод, дохил ва воќеот агар
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сањве содир гардад, ўро маъз арат доранд: «Чун
њаводиси олам бисёр њавас амро муњаттал
намуда ва аксари матолибњо аз хотирам мањв
шуда, фаќат маоли онњо дар ойинаи хаё л
боќист, ки бинависам. Њар гоњ ашхосе, ки
саёњат кардаанду ќувваи тањрир доранд, ба
фикр и амиќ агар бисанљанд, он ваќт мултафит
хоњанд шуд, ки бидуни сабту сиёња навиштани
он њама с аёњат чї ќадар ишѓо л дорад» ( Туњафи
ањли Бухоро, 24).
Њамин тариќ,аз мутолиаи ин асар хонанда
пай мебарад, ки Мирзо Сирољиддини Њаким бо
вуљуд њангоми саёњат љавон будан аз вазъи
сиёсї, иљтимої, иќтисодии Осиё и Миё на ва
ќисман Аврупои онрў за воќиф буда, ба
њодисаву воќеот бањои воќеї дода тавонис тааст. Тавассути мушоњидањои кишваршиносии
худ ў на танњо њамватанонашро ба он шинос
мекунад, балки бо шарофа ти тањлил ва
муќоисањо ањли кишварро ба ду нёи рангину
зебо ва љомеаи ибратангези башарї ошно
месозад.
3.6. УСТОД САДРИДДИН АЙНB- АСОСГУЗОРИ
ИЛМИ КИШВАРШИНОСИИ АДАБИИ ТОЉИК
Умри Айнї аз барои халќ сарфи хома шуд,
Халќи моро дафтари Айнї шањодатнома шуд.
Сарзамини мо худ аз осори ў сар мешавад,
Ин замин бо ў ба дунёе баробар мешавад.
(Бозор Собир)
Устод Садриддин Айнї на танњо нависанда ва
шоири забардаст, омўзгори номї, муаррихи мумтоз,
олими
нуќтасанљ,
публитсисти
оташинсухан,
санъатшиноси беназир, балки чун асосгузори илми
кишваршиносии
тољик
низ
мањсуб
мешавад
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(Сайфуллоев А. Мактаби Айнї. -Душанбе: Ирфон,
1978, 84).
Аён аст, ки муњимтарин вазифаи њамватанони мо
дар шароити феълї ин њимояи музаффариятњои
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон аз
мухолифони давлату миллат мебошад, ки ба он танњо
тавассути тарѓиби идеологияи вањдати миллї ва
мењанпаратї метавон ноил гардид. Айнан чунин
вазъият дар солњои аввали баъд аз Инќилоби Бухоро
ва баъдан пас аз таъсиси Љумњурии љавони
сотсиалистии Тољикистон низ њукмрон буд ва он устод
С.Айниро водор намуд, ки ањли ќаламро ба шинохти
кишвар даъват ба амал орад, то ки эшон оммаро ба
таърихи гузашта, вазъи кунунї ва ањволи ояндаи
кишвари худ, анъаноти миллї ва урфу одати халќњои
кулли мањалњои тољикнишин шинос намоянд, ки дар
маљмўъ ин масъалањоро имрўзњо кишваршиносї ва
сайёњии дохилї унвон кардаанд. Махсусан дар соли
1925 дар Тошканд таъсис ёфтани љамъияти илмии
«Тољикшиносї» ва тањти унвони «Тољикистон» дарљ
шудани як асари мукаммал диќќати зиёиёни тољикро ба
масъалаи кишваршиносї бештар љалб
намуд, ки
шахсияти устод Айнї дар сархати ин њайат меистод.
Дар пайравї ба устод С.Айнї Бањриддин Азизї, Њаким
Карим, Ќ. Бањлулзода ва дигарон бо маќсади аз њар
љињат шинохтани кишвари худ таъриху фарњанги онро
меомўхтанд ва дар ин бахш як ќатор маќолањо низ ба
табъ расониданд. Маќолањои Садриддин Айнї
«Кишваршиносї» (маљаллаи «Дониш-биниш, баъдњо
«Роњбари дониш», 1927, №1), «Тољикони кўњистон»
(«Овози тољик», 21 сентябр ва 5 октябри с. 1924),
«Ќутби чордањум» (маљаллаи «Маориф ва уќутѓучи»,
1924, №5-6, с.31-32), «Осори ќадима» (њамон маљалла,
1924, №7-8, с. 28-29) «Оби равон ё ки рўди Љилвон»
(њамон маљалла 1927, №1-2, с. 32-33), «Шањри
Самарќанд» (њамон маљалла, 1928, №10, с. 47-50) ва
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дигарњо дар ин бобат ба мардум маълумоти муфид
пешкаш кардаанд. Порчањои адабии Бањриддин Азизї
«Чил њуљра» («Роњбари дониш», 1929, №10-11, с. 37),
Абдусалом Дењотї «Аждањои чўпонато» («Куллиёт»,
љилди 3, Душанбе, 1965, с.16), Њаким Карим «Адабиёти
халќро љамъ кунем» («Овози тољик», 21 апрели соли
1930), Ќ.Бањлулзода «Осори атиќаи Хуљанд» («Маориф
ва уќутѓучи, 1924, №12, с. 36-37) ва ѓайра низ дар роњи
омўхтани кишвар, фарњанг ва эљодиёти шифоњии халќ
ќадами аввалин буданд.
Њатто устод С.Айнї барои бедор намудани
маърифати кишваршиносии мардум
маќсад ва
вазифањои ин фанро дар маќолааш «Кишваршиносї»
ин тавр нишон дода буд:
«Кишваршиносї илме, ки дунёи њозираи мо ба асоси он
пеш меравад» (Айнї С. Куллиёт. Љилди 9.- Душанбе:
Ирфон,1969, 223) таъкид намудааст устод С.Айнї ва бо
ин кишваршиносиро асоси пешрафти олам донистааст.
Бо чунин љумла њусни оѓоз бахшидани маќолаи
«Кишваршиносї» гувоњи он аст, ки устод ба моњияти
яке аз илмњои муњими замон – кишваршиносї, ки онро
соњибназарон мењаншиносї (К.Д.Ушкинский,1945,4) ва
диёршиносї (Турсон Акбар. Миннат то ба чанду
миннатбардорї то ба кай?// «Љумњурият», 24.10.2009,
№126-127) низ номидаанд, хонандаро шиносонидан
мехоњад. Ин аст, ки устод Айнї барои кушодани
моњияти кишваршиносї аз амалия ба назария
мегузарад ва аввал ба мисолњои одї ба хонанда рў
меорад: «Касе бошад, ки дар куљо будани њавлии худро
надонад, аз чанд хона доштани он бехабар бошад,
афроди оилаи худро нашумурда бошад ва дар хонаи худ
чї чизњо доштанашро низ надонад, оё чї гуна зиндагї
кардан метавонад?» (Айнї С.Њамон асар, 223). Бо ин
устод С.Айнї гуфтанист, ки кишваршиносї аз
донистани хона ва мањалли худ, њавлии падар, њар
дастнињол ва сангу резаи зодбум оѓоз меёбад. Баъдан
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аллома ба таърифи пурраи илми кишваршиносї, ки
алњол онро кишваршиносии умумї меноманд,
мепардозад: «Маќсади охирини кишваршиносї аз њар
ваљњ шинохтани кишвар аст ва њар коре, ки мекунад,
њамин маќсадро дар назар гирифта мекунад. Ањволи
гузаштаи кишварро тафтиш менамояд, маданияти
кўњнаю осори атиќа, роњњои обї, ки дар замони гузашта
аз онњо истифода карда шудааст, шањрњои куњнае, ки
дар як замон маркази тиљорат, саноат ва сиёсат
будаанд, конњое, ки мардумони гузашта аз онњо фоида
бурдаанд, киштзорњои ќадимаи ќабила ва мардумоне, ки
пештар дар он љо зиндагонї кардаанд, урфу одати онњо
ва монанди инњоро тафтиш намуда, ба санадњо ва
васиќањои таърихї собит мекунад» (Айнї С. Њамон
асар, 223).
Боиси таъкид аст, ки на танњо асарњои илмию
публитсистии С.Айнї њамчун манбаи боэътимоди
шинохти кишвар хизмат мекунанд, балки осори бадеии
мавсуф низ сарчашмаи муфиди илми кишваршиносист.
Академик
Раљаб Амонов дар маќолаи «Уфуќњои
љуѓрофии насри бадеии С.Айнї» (Амонов Р. «Њаќиќати
зиндагї ва њаќиќати бадеї». - Душанбе: Ирфон, 1984,
114-123) барњаќ ќайд менамояд, ки ба асарњои бадеии
С. Айнї њамчун манбаи таърихї академик Б.Ѓафуров
њини таълифи асараш «Тољикон» мурољиат карда буд,
зеро повесту романњои мавсуф тафсилоти хеле
мукаммали љуѓрофї ва иќтисодиро дар бар кардааст
(њамон асар, с.114).
Ашхоси огоњ аз таълифоти бадеию публитсистии
устод С.Айнї дарк хоњанд кард, ки мавсуф донандаи
хуби таърихи кишвар буд. Вай на танњо он чиро ки худ
медонист, дар асарњои бадеияш тасвир кардааст, балки
баъзе љузъиёти мањалњоро аз толибилмони хатлонию
раштию дарвозиасли маскуни Бухоро пурсида
мефањмидааст, ки чанде аз манзарањои дар
«Ёддоштњо», «Ѓуломон» ва «Дохунда» мавриди тасвир
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ќароргирифта дар њамин асос офарида шудаанд. Устод
Айнї шахси аз асрори кишвари худ бехабарро ба
фарде монанд кардааст, ки њатто хонаи худро
намедонад (њамон љо, с. 223).
Ќобили таваљљуњ аст, ки устод Айнї аз тањаввулоти
илми кишваршиносї дар собиќ мамолики иттињод ба
хубї огоњ буд, зеро ў таъкид мекунад, ки дар тамоми
љумњурињои иттифоќ оид ба омўзиши ин илм чорањо
андешидаанд. Дар њаќиќат дар Русия маљаллањои
«Краеведение» («Кишваршиносї», соли 1923) ва
«Известия ЦБК» (Ахбороти бюрои марказии
кишваршиносї, соли 1925) таъсис ёфта буд. (Муродиён
Њ., 2016,17). Њатто устод Айнї дар ин маќола масъалаи
роњандозии таълими фанни кишваршиносї ва дар ин
росто таъсиси пажўњишгоњњо ва марказњои илмии
кишваршиносиро ба миён мегузорад, ки бешак
таъсиси чунин нињодњои муќтадир дар рўзњои мо низ ба
шарофати эълон шудани соли 2018- Соли рушди сайёњї
ва њунарњои мардумї барои омўзиши доманадори
фарњанги ѓайримоддии мардум, тањќиќоти густурдаи
илмї дар ин бахш ва омодасозии олимони фарњехтаи
ин соња чун обу њаво зарур аст. Њамчунин устод Айнї
оид ба роњњои ташкили кишваршиносї (њамон љо, с.
225) масъалагузорї намуда, барои посух ба саволи худ
«Ташкили кишваршиносї чї гуна бояд бошад?»
таклиф менамояд, ки ин марказ дар назди
Комиссариати маориф (њоло Вазорати маориф ва илм, Њ.М.) таъсис ёбад ва ба он ашхоси донандаи хуби
мањал љалб карда шаванд. Зимнан рўзноманигорон,
адибон ва муаллимонро вазифадор менамояд, ки дар
иљрои чунин кори наљиб мадад расонанд. Ин буд, ки
баъдан дар маљаллаи «Дониш-биниш» рубрикае бо
номи «Кишваршиносї» таъсис ёфт, пасон дар назди
Вазорати маориф ва раёсати маорифи вилоятњо низ
марказњои кишваршиносї созмон ёфтанд ва онњо то
лањзаи муттањидсозии баъзе сохторњои ин нињод (соли
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1994) амал мекарданд. Устод Айнї дар интињои
маќолаи «Кишваршиносї» ба соњибназарон таъкид
мекунад, ки онњо «… ањволи атрофи худ, урфу одат,
забон ва лањља, суруд ва бозињоро нависанд, ањволи
таърихї ва осори атиќаро бо санадњои илмї навишта,
ба идораи маљмўа фиристодан гиранд» (њамон асар, с.
228), ки иљрои чунин амалњо ба доираи омўзиши
фанњои кишваршиносии адабии тољик ва кишваршиносии таърихї мансубанд.
Гузашта аз ин хонанда тавассути осори устод
С.Айнї на танњо ба кишваршиносию сайёњии дохилї
унсу ошної пайдо мекунад, балки осори гаронмояи
мавсуф манбаи боэътимоди кишваршиносї ва сайёњии
ѓоибонаи хориљї низ њастанд. Агар њангоми омўзиши
асарњои бадеии устод С.Айнї устодони забон ва
адабиёти тољик ба шогирдон супоришњои зеринро
дињанд:
- номи шањрњо, музофотњо, дењањо, кўњу даштњо ва
дарёњои дар асарњои С.Айнї дучоршавандаро муайян
намоед;
- сипас, харитаи номњои љуѓрофии дар асарњои
С.Айнї зикршударо кашед;
- аз њамаи мавзеъњои сабтшуда кадомаш бештар ва
ба кадом муносибат тасвир шуданашро аниќ намоед ва
муайян кунед, ки он кадом самти осори бадеии С.
Айниро таљассум сохтааст?
Чунин тарзи масъалагузорї шогирдонро водор
месозад, ки асарњои С. Айниро бодиќќат хонанд. Ба ин
васила агар онњо харитаи фарогирии мавзеъњои
тасвиршудаи
«Љаллодони
Бухоро»,
«Одина»,
«Дохунда», «Ѓуломон», «Мактаби кўњна», «Ятим» ва
«Ёддоштњо» барин асарњои С.Айниро аз рўйи номњои
љуѓрофї кашанд, бештари мавзеъњои ќитъањои Осиёю
Аврупоро дар бар хоњанд гирифт: Абевард, Амиробод,
Астаробод, Андиљон, Балх, Дарвешобод, Дењнав,
Душанбе, Карки, Кармина, Истамбул, Кўлоб, Париж,
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Макка, Мадина, Москва, Машњад, Намангон, Нурато,
Оренбург, Ќазон, Самара, Петербург, Самарќанд,
Тошканд, Фарѓона, Ќавзин, Ўротеппа ва дигар
шањрњою мањалњои ањолинишин. Номњои мамлакатњо,
кишвару вилоятњои Русия, Сибир, Ќашќадарё,
Арабистон, Эрон, Туркистон, Доѓистон, Њиндустон,
Тољикистон,
Ўзбекистон,
Туркия,
Афѓонистон,
Амрико, Фаронса, Кавказ низ ба назар мерасанд.
Албатта бо ин усул омўзгор таълими њамгирои
фанњои забону адабиёт, таърих ва љуѓрофияро таъмин
менамояд ва нисбат ба дарсњои омўзгорони таъриху
љуѓрофия сухани ў бештар ва пештар њадафрас хоњад
буд, зеро «Номњои љуѓрофї асосњои таърихї, иљтимої
ва њаётии осори бадеии С.Айнї далели барљаста
буданашон чун асноди мансуби манзарањои васеи њаёти
халќ ва љузъи муњими ин манзарањо дар љамъбастњои
бадеии нависанда ањамияти махсус касб кардаанд.
Майли доимии С.Айнї ба тасвири айнии њам мањалли
рўйдод ва њам худи воќеањо аз шарњи њоли персонажњо
як љињати муњим ва хоси реализми устод аст, ки ин
њуљљатї будани асарњои ўст». (Амонов Р. Њамон асар,
122-123).
Ба њамин тариќ, устод С.Айнї дар таърихи адабиёту
фарњанги миллати тољик њамчун асосгузори илми
кишваршиносии тољик эътироф шудааст ва устоди
сухан бо асарњои илмию бадеияш тавонистааст, ки
мардумро ифтихормандона ба мардум шиносонад,
њисси мењанпарастї ва ифтихороти миллии оммаро
бедор намояд. Аз њама муњимаш ба ќавли шоири
тавоно Бозор Собир устод Айнї бо ин амалаш
Тољиконро аз замин чун донањо дарёфт ў,
Чун китоби кўњна аз вайронањо дарёфт ў.
Тољикистон гар на, њар як тољике осори ўст,
Хотири бедори мардум хотири бедори ўст.
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Гарчи табъи Рўдакї шеъри закї эљод кард,
Офарин бар табъи Айнї, Рўдакї эљод кард.
Гар ба дунё рафт Сино чун табиби иллате,
Кард ўро њикмати Айнї табиби миллате.
Гар забони шоиронро ќавмњо бикшодаанд,
Ў ба шеъри худ забони ќавмро бикшодааст.
Мардуме гар дода оламро каси фарзонае,
Оламеро Айнии фарзона мардум додааст.
Устод Айнї дар интињои як мухаммасаш бар ѓазали
«Рўзи васли дўстдорон ёд бод…»-и Њофизи малакутї
бо њасрат таъкид менамояд, ки «…Мурд Айнї рози ў
ногуфта монд…» ва бо ин хонандаро њушдор медињад,
ки сохти шўравї на њамаи ормонњои моломоли саршор
аз ифтихори миллї ва мењанпарастии устодро
бароварда сохтаанд ва бештари нахли нишондаи
орзуњои мавсуф бебору бесамар мондаанд. Ба гумони
ѓолиб баробари садњо фарзандони сарсупурдаи миллат
устод Айнї низ орзуи соњибистиќлолии кишварро дар
замири ќалб мепарвариданд ва Асосгузори вањдати
миллї-Пешвои миллат, Президенти муаззами кишвар
Змомалї Рањмон тавонистанд, ки бо амалњои
миллатсози худ
на танњо ормонњои устод Айниро
бароварда
созанд,
балки
эњдои
унвони
Нахустќањрамони Тољикистонро барои хидматњои
шоёнаш соли 1997 сараввал ба устод С.Айнї сазовор
донистанд. Камол Айнї -–фарзанди устод Айнї унвони
олии Ќањрамони Тољикистонро бо ашки шодї дар
дидањо ќабул намуда, дар пайравї ба ѓазали маъруфи
«Умрњо дил талаби љоми Љам аз мо мекард…»-и Хоља
Њофиз бадоњатан гуфта буд:
Он, ки умре њаваси сохтани мо мекард,
Кош, меомаду имрўз тамошо мекард.
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БОБИ 4
ФАЪОЛИЯТИ АДАБИИ
КИШВАРШИНОСИИ ФОРИF А З ДАРС
4.1.АСОСЊОИ ТАШКИЛИ
КИШВАРШИНОСИИ АДАБИИ ФОРИЃ АЗ
ДАРС
Кишваршиносї яке аз омил њои пурсамари
дарки Ватан ва таъриху тамаддуни он буда,
дар мавриди ко рњои фориѓ аз дарс наќши
муассир дорад, чунки омўхт ан, фањ мидан ва
дўст доштани зебо ї, яъне ин омўзиш,ќадр
кардан ва дўст доштани њаёт, одамон ва
сарзаминест, ки он љо чашм ба олами њаст ї
кушодаї.
Дарсшиносон ду самти фаъолияти кишвар шиносиро нишон додаан д: 1) муайян кардани
шуњрат ва сарвати ша њр, ноњия, кишвар; 2 )
сафар бе рун аз ди ёр бо маќсади ошної бо
марказњои фарњангї ва ё љойњои таърихии
марбут ба њаёт ва эљодиёти ин ё он адиб
(Янко,1965, 357).
Онњо
чор
зинаи
кори
кишваршиносиро муайя н кардаанд:
1. Љустуљў ва интихоби мавзўи тањќиќ,
сохтани харитаи он.
2.Кофтуков ва ом ўзиши сарчашмањо оид ба
мањали муайян. 3.Омўхтани маълумотномаи
библиографї дар бораи ноњия, вилоят. љумњурї,
њамчунин маќолањои рў зномав у маљаллањо,
бойгонињо, паж ўњишгоњњо ва ѓайра.
4.Рафтан ба сафару роњпаймої ва саёњатњо
бо маќсади љамъов арии мавод.
5.Тањия ва танзими маводи кишварш инос ї,
натиљањои мушоњидањо, љамъбаст ва густариши
онњо (Янк о,1965,8 ).
Одатан,дар
мактаб њо
шўро
ё марказ и
кишваршиносї таъсис медињанд,ки баробари
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таърих,љуѓрофиё, табиатшинос ї, фанни забон
ва адабиёт низ дар ин самт сањм мегузорад .Аз
ин лињоз, мањ фил,марказ, љамъ ият,ит тињодия ё
осорхонаи мактаб ии марбут ба кишвар шиносии адаб ї масоили зеринро фаро мегирад:
1. Љамъов арии мавод оид ба р ўзгор ва осори
адибон - зодагони кишвар, (но њия дења),
тасвири кишвар дар осорашон.
2. Мулоќот бо адибони њамдиёр, рўзноманигорон, аъзои иттињодияи адабии мањаллї.
Њамоиши адабии хонандагон аз р ўйи асарњои
онњо.
3. Шиносо ї ва вохўрї бо кишваршиносони
мањаллї, ровиён ва ноќилон, гирдоварии осори
фолклорї, ше ъру ривоят њои ќадима.
4. Сабти ёдгорињои таърихию фарњ ангї, ки ба
саромадони адабиёт ва санъат ало ќаманданд
(хона ва дигар иморат њои онњо, бўстонсаро,
ќадамљойи онњо).
5. Љустуљў ва љамъов арии осори баде ї, м усаввадањо, адабиёти омиёна, расм њо, гирдоварии
китоб, рўзнома, лавњањо, сурат, мактуб ва
дигар асноди гуногуни инъикоскунандаи њаёту
муборизаи хал ќ дар солњои љангњои шањрванди
солњои 1914-1918 ва 1992, Љанги Бузурги
Ватанї.
6. Омўзиши номњои таърихи кўча, дења,
мањалла, майдон, мактабњо, китобхонањо ва
ѓайра.
7. Тањќиќи мањали истиќомат, мавзеоти
таърихї, ёдгорињои табиат аз нуќт аи назари
инъик оси воќеоти таърих ї дар онњ о, њаёти
иљтимої, расму русуми мањал.
8. Эљодиёти бадеии мактаббачагон, расм њои
табиат ва мавзеъњои таърихї, очеркњо оид ба
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таърихи мањал, иштирокчиёни Љанги Бузурги
Ватанї , љанги Афѓонистон ва даргири њои сиёсии
солњои 1992 -1994-уми љумњурї, оид ба
мењнаткашон, мактаб, оилаи худ, р ўзномаи
сафарњо ва ѓайра.
9.Мураттаб сохтани солномаи кишвари худ.
10.Тартиб додани харитаи бадеии но њия,
вилоят.
11.Таљњизонидани гўш а, дафтархонаи адаб ии
кишваршинос ї, ё таъсис и осорхонаи адабии
кишваршинос ии мактаб.
12.Сохтани таќвими адабию баде ии ма њал.
13.Ташкил ва гузаронидани чорабини њ ои адабии мусиќї , силсилатадбирњо оид ба мавзўъњои
адабии кишва ршинос ї (Янко, 1965, 102).
Дар
маврид и
ташкили
фаъолият и
кишваршиносї бо хонандагон тайё рии худи
муаллим на ќши њалкунанда до рад. Омўзгор
бояд аниќ донад, ки кадом намояндагони
адабиёту санъат зодагони њамин мавзеанд, ё
дар ин љо муддате зистаанд: дар кадом асарњои
адабиёту санъат во ќеа њои таърих ї, њаёти
кунунї, одамон ва табиат и ма њал зикр ёфтааст,
аз сокинони мањаллї прототипи ин ќањрамонњо
њастанд ё не; дар мањаллоти гирду атроф хешу
табор ва наздикони ин ё он намояндаи фар њанг
умр ба cap мебарад ё не? Ас ари бад еї, очерк,
хотирот, маќола,донишнома, солно маи њаёт ва
эљодиёти адибону санъаткорон, ќайди илмии
муњаќќиќон, кишваршиносон, ма ќолањои дар
мавзўъњои кишваршинос ї дарљшудаи рўзномаву
маљаллањои
мањаллї
рањнамо и
осорхонањои адабї шуда метавонанд . Дар ин
хусус хешу табор ва наздикони адиб, д ўстон ва
њамкорони ў, ки хотирот, вох ўрињо, мактуб њо,
расму суратњои ўро мањфуз доштаанд, мадад
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хоњанд расонид. Хотироти шавќов appo аз
наќли шахсони ку њансо л, ки таърихи зиндаи
кишвар, шо њиди кулли дигаргунињо и онанд ,
низ бояд дар мадди назар до шт. Маълумот и
онњоро бо асноди њуљљатї ва чопї муќоиса
кардан зарур аст.
Кишваршиносии мактаб ї набояд танњо бо
љамъоварии маъ лумоти барояш зарур ва
шиносої бо сарчашмањо мањдуд шавад, балки
таъсиси фонд и шахсии адабиёт и кишвар шиносию метод ї њатмист.
Бењтарин шакли танз ими маводи љамъомада
тањияи библиографї дар мавзў и «Кишвари мо
дар осори баде ї, таърихї, фарњангї, илмї ва
адабї» мебошад. Ба фењрасти биб лиографї на
танњо китобњо, балки очеркњои рўзномаю
маљаллањо, маќолаю ќайдњоро дохил бояд
кард.
Мо дар боби аввал аз вараќ аи Н.П.
Антсиферов намуна оварда будем. Агар дар
вараќа ба замми насаб ва номи адиб, ё
санъаткор (ла ќаби ў агар бошад), сана њои њаёт
ва
фаъолият,
љойи
таваллуду
вафот,
машѓулият и
шоир,
нависанда, муна ќќид,
санъаткор, муаллим, маор ифпарвар ва монанди
инњоро овардан, маълумоти зеринро низ оид ба
истиќомати ў дар мањали маз кур илова намоем,
бењтар мешавад: сана ва сабаби ба ин ма њал
омадан, дар куљо, бо кї зиндагї кардан, дар ин
љо кадом асар њо офаридан ва тафсилоти
мусофираташ ба ин љо дар кадом асар њояш
инъикос
шудан,
мањфуз
будани
бинои
алоќаманд бо р ўзгори адиб, љой доштани
хотироти мардум дар хусус и адиб ва ѓайра.
Дар ќа фои вараќча рўйхати мухтасар и адабиёт
дар мавзўи «Алоќаи адиби маз кур бо кишвари
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мо», раќами лифофа, ё љузвдон ва расми
хурдакаки
адиб
љой
дода
мешавад
(Янко,1965,103-104).
Агар муаллим бобати мурат табсозии фењраст
ва вараќањо дониш ва таљрибаи кофї дошта
бошад, кор њои адабии кишваршиносї пурсамар
љараён хоњанд гирифт.
Табиист, ки мар кази доими и корњои адабии
кишваршиносии мактаб дафтари забон ва
адабиёти тољик мебошад. Дар кошонаи забон
ва адабиёт омўз гор сарчашмањои заруриро
интихоб
менамояд,
на ќшањои
саёњату
сафарњоро омода месозад. Дар дафт ари забо н
ва адабиёти мактаб асару ма ќолањо оид ба
кишваршиносии адабї, маълумот оид ба
таърихи кишвар, самт њои саё њат и адабии
кишваршиносї,
роњпаймоињо, сафарњо,сабти
љойњои таърихї, харита, рањнамои адаб ї
љињатиомўз иши њаёти кишвар, фењрасти осори
рассомї, шарњи њоли адибони кишвар, ки
аъзои мањфили адаб ии кишваршино сї тартиб
додаанд,
ќайдњои
адибон,
муњ аќќиќони
эљодиёти онњо, (рўзномањо, сураттасма, тасмаи
овоз) ва ѓайра мањфуз дошта мешаванд.
Тавассут и дафтари забон ва адабиёт ва
рањнамоии муаллим хонандагон ба кори
мустаќ илонаи адабии кишваршинос ї пардохта,
аз
усулњои
баррасии
маводи
китоб њо,
истифодаи китоб њо, лавњањои таърихї, осори
ниёгон, маљаллањо ва ѓайрањо ого њ шаванд.
Барои он ки тайёр ї ва љустуљўи муст аќилонаи
адабии кишваршино с ї пурсамар бошад, дар
кошонаи забон ва адабиёт њатман маводи
заруриро љамъ овардан лозим аст. Баъзе
муаллимон хонандаго нро яку якбора ба саё њат
сафарбар менамоянд ва бо ин тан њо њангоми
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сафару саёњатњо ба њисси зебоипарастии онњо
таъсир расонидан мехо њанд,ки ну ќт аи назари
нодуруст аст ,чунки бе тасаввуроти назарию
амалї
хона ндагон
зебоињои
манзарањои
табиатро дарк наме куна нд.Аз ин рў,пеш аз
саёњат ба хонандагон оид ба кишвар маълумот
бояд дод. Дар дафтари забо н ва адабиёт
гўшањо кушода, суханони бузургонр о оид ба
табиати кишвар навиштан, расму сурат њои
рассомони мањаллиро овехтан лозим аст. Ба
замми аъзоёни мањфили кишваршино сии адаб ї
хеле хуб мешавад, ки дигар хонандаго ни мактаб
низ ба туфайли кошона и забон ва адабиёт бо
сарчашмањои
адабии
таърихї,
д астхатњо,
ќайдњо, маљаллањо, расмњо ва дигар асноди ба
кишварашон ало ќаманд ошно шаванд.
Дар ин љода таљрибаи мактаб и миё наи № 3-и
ноњияи Ховалинг во ќеъ дар дењаи Доробї
(директор А. Саидзода) хеле љолиб аст. Ў доир
ба этимологияи номњои мањалли Ховалинг,
Сари Хосору Балљувон, таърихи Ховалинг ва
дењоти атрофи он на тан њо маводи зиёде ро
гирд овардааст, балки миќдори зиёд и кўзањо,
сафолпора, зиёда аз сад та нгаи ќарнњои пешин,
4 чароѓи лої, 4 гурз, тири фалахмон, манљаниќ ,
60 тангаи гуногуни тарошидаш уда, аз љумла,
ѓаллакўбак, дастоз ва олот њои дигар и р ўзгори
аљдодонро низ љамъ намудааст . Баъдтар ў
дафтари адаб ии кишваршиносиро ба осорхо наи
адабии кишваршиносї табдил до д. Дар ин љо
бењтарин
маълумот
оид
ба
адибони
њамдиёрашон Мизробшо њ, Хотирї, Раљаб,
Њољї
Њусайн,
Бобоюнус
Худойдодзода,
Муњаммаднасими Шо ѓариб љой доранд, ид ба
Муњаммадалии Балљуво нї муаллифи «Таърихи
нофеъї» маъ лумоти пурќимат љамъ овардаанд.
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Дар ин љо намунаи асар њо и адибони халќ,
зодагони Ховалинг Саи далї Вализ ода, Хол
Ислом,Ќурбоналї Раљаб,Саидањ мад Каримов
ва шоирону нависандагони шинохт а Fаффор
Мирзо, Шоњмузаффар Ёдго рї, Шариф Шараф,
Рањмон С афар, Раљаб Мардон, Шо њњайдар
Ёдгорї, Садриддин Њасанзод, асар њои муњаќќиќони таърихи Хатлон Љонибеки Асрориён
«Кишвари пешор ўйи хуршед», Музаффар Азиз ї
«Мухтасар и таърихи Хатлон» ва А.Саидзода
«Ховалинг-чашмаи мењр» љой дода шудаанд.
Дар Тољикистон мавзее нест, ки ба забону
адабиёт
ва
эљодиёти
адибон
ало ќаманд
набошад. Кушодани мо њияти ин ало ќањо,
ташаккули до ниши хонандаго н оид ба забон,
адабиёту фарњанг ва таърихи кишвар у ма њалли
худ ин аст таъиноти кор њои кишваршиносии
адабї дар мактаб.
Кишваршиносї дар мактаб њамо н ваќт
муфид, шавќовар ва маќсаднок ба р о њ монда
мешавад, ки агар он бо хо њиши талабаго н
созмон ёфта бошад, чунки бача њо на бо талаби
ягон кас, балки бо хо њиши дил ба ин кор камар
мебанданд ва ањ амияти љамъият ии мењнат и
худро эњсос хоњанд кард. Онњо маќсади
машѓулият и адаб ии кишваршиносии худро
амиќ фањ мида, ба он бо шав ќ ва эљ одкорона
муносибат
менамоянд,м ењру
муњаббаташон
нисбат ба Ват ан ва таър иху тамаддуни ќадимаи
он меафзояд. Љамъоварї ва омўзиш и асноди
кишваршиносї ба онњо имкон мед ињад, ки
тамоми зебоињои атрофро бо на з ари тоза
бинанд, ба онњо бањо дињанд, ба љойњои
диданї аз наздик шинос ша ванд. Аз њама
муњимаш оид ба адибоне, ки дар мањалли онњо
зистаанд ва эљод намудаанд , тасаввурот њосил
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менамоянд, дигаронро низ ба ин васила
мешиносонанд.Шояд дар оянда аз љумлаи
њаводорони мањфили адабии кишваршиносї
нафарони љўяндаю пўяндаи илм, муњаќќиќони
таъриху фарњанги кишвар ба камо л р асанд, ки
ин бењтарин хиз мат ба љомеа мебошад.
Махфили
адаб ии
кишваршинос иро
дар
мактаб иљборї ё бо ном ташкил кардан
нашояд. Ин мањфил бояд бо шароити таърихию
адабї ва фарњангии мањал робитаи ќавї дошта
бошад. Муаллими забон ва адабиёт и тољики
мактаби миёнаи № 1 1 -и ноњияи Шўрообод
(њоло ба номи Шамсиддини Шоњин) Неъмат
Аламов баъди с уњбат бо куњансоло ни дењаи
Чагам ва дењоти атрофи о н, сабти суруд њои
халќї,
љамъоварии
маълумот
оид
ба
намояндагони адаб иёт ва санъате, ки дар ин
мавзеъ зист аанд, ё мез иянд, хонандагонро низ
ба ин кор љалб намуд. Дар дар сњо маводи
кишваршиносиро ба кор мебурдаг ї ш уд, оид ба
љустуљўю тањќиќоти худ на ќлњо менамуд ва ба
њамин васила диќќати алоќамандони кишвар шиносии адабиро ба љониби худ мутава љљењ
месохт. Бо ин ма ќсад ў аз њисоби талабаго н
ёрдамчиёни худро ёфт ва ба хулосае омад, ки
хонандагони шав ќмандро дар як мањфил
муттањид
намо яд.
Ба
онњо
маќсад
ва
вазифа њояшонро фањмонид, роњњои фаъолият и
эљодии кишваршиносиро нишон дод. Т адриљан
хонандагони зиёде ба ма њфил аъзо шуданд.
Хонандагон фолклори ма њал, наќлу ривоятњо,
эљодиёти адибони гумноми ма њалро љамъоварї
намуда, маводи љамъбастшударо дар кошонаи
забон ва адабиёт мањфуз медоштанд. Диќќати
шогирдонро љойњои муќаддас низ ба худ
мекашид. Онњо оид ба мар ќади бузургон,
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зиёратгоњњо
наќлњои
аљоиб
љамъоварї
намуданд. Дар р ў ба рўйи де ња кўњ и
Эмоммас кар ї намоё н аст. Аз дур болои он
шакли кулоњро дорад. Гумон мекун ї, ки
атрофи онро устои чирадасте тарошида бошад.
Ривоят мекунанд, к и ў нафа њмида бо падараш,
ки вайро надида будааст, гўштин мегирад.
Ваќте мефањмад, ки бо падараш дастбагиребон
шудааст, тарафи кўњ асп медаво над. Падараш
низ аз ќафояш аспи худро ќамчин мезанад. Ў
бо шамшер ба мобайни к ўњ з ада, он љо
медарояд ва атрофи к ўњро тавре мезанад, ки
касе он љо баромада натавонад ва он шакли
кулоњро мегирад. Падараш атрофи к ўњ асп
давонида, доду вой мег ўяд, ки писараш
баргардад, вале овозе аз он тараф меояд, ки
Эмоммас кар ии
охирзамон
падид
хоњад
омад.Дар таги кўњ бо дасти фусункори табиат ё
ба хости К ирдугор наќб канда шудааст. Он љо
одамон даромада ,мурод мепурсанд. Мегўянд,ки
тамоми
со л
дар
даруни
на ќб
борон
меборад.Косаи обе,ки он љост,чї ќадаре ки
мардум аз он об нанў шанд, холї нахо њад шуд.
Маводи адаб ии кишваршиносї
раѓбати
шогирдонро ба омўзиши забон ва адабиёт зиёд
мекунад. Ин аст, ки аксари аъзои ма њфили
адабии
кишваршиносии
муаллим
Неъмат
Аламов омўзгори забон ва а дабиёт, рўзноманигор ва санъ аткор шудаанд. Шогирди ў
Хайриддин
Ќурбонов
мутахаллис
ба
Хайрандеш солњост, ки ба фаъолият и адабии
кишваршиносї
машѓул
аст.Ў
аз
њисоби
алоќамандони забон ва адабиёти вилоят и
Хатлон мањфили «Хайрандеш»-ро созмон додааст,ки фаъолияташ доманадор буда, ба масоили
адабию кишваршинос ї низ дахл менамояд.
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Хайрандеш бо номи «Зиёра тнома» (Кўлоб,
1994,40с.) маљмўаи шеърњояшро мураттаб
сохтааст, ки натиљаи тањќиќот ва љустуљўњои
чандинсолаи ў рољеъ ба љойњои муќаддаси
Хатлонзамин
мебошад. «Зиёратнома»
асари
манзум буда, муаллиф ба тамоми зиё ратго њњои
Хатлон аз дидго њи марќади њазрати Амирљон
бањо додааст:
Дар њар вараќи китоби Ќуръон садќа,
Дар суњбати мардум и мусулмон садќа,
Дар њар кафи хоки поки Хатлон сад ќа,
Дар марќади њазрати Амирљон садќа.
(Хайрандеш,1994,3) .
Њамин тавр, муаллиф дар хусус и зиё да аз 50
ёдгории таърихии Хатлон маълумот медињад,
ки аксари яти онњо намояндагони маш њури
тасаввуф ва илму адабанд:
Эй њазрати Амирљон, дидум дина,
Њам њазрати Мавлоно и Тољиддина,
Њам њазрати Мавлонои Фат њуддина,
Њам њазрати Мавлонои Обиддина .
(Хайрандеш,1994, 17).
Дар мавзеи Даштиљуми ноњияи Шўрообод
мазори Имом Љаъ фари Содиќ-имоми шашум
зиёратгоњи мардум аст:
Эй, њазрати Амирљон, ту ѓамхорум бош,
Эй, шайх Мадамони Вал ї, ёрум бош.
Эй ,Хоља Имом Ља ъфари Содиќ , шабу р ўз,
Чун Хољаи Порс о мададгорум бош .
(Хайрандеш,1994, 30).
Албатта, кори мањфили адабии кишваршиносиро дар як ча њорчўба мањдуд кардан
нашояд. Сифати кори он ба фаъол ият и
муаллим, ќобилияти ро њбарї, љалб карда
тавонистани хонандагон ба фаъолият и љустуљўї ва тафаккури эљодии онњо вобастагї
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дорад.
Ба
замми
ин
инт ихоби
кор њои
љустуљўию тањќиќотї на тан њо аз омўзгор
вобаста аст, балки онро мављудияти мавзеъњои
тањќиќшавандаи
кишвар,
ки
диќќат и
кишваршиносонро љалб карда тавонад,низ
муайян месозад. Масалан,ма њфили кишвар шиносии муаллим Неъмат Аламов масъала њо и
зеринро дар бар мегирад: «Кишвари мо дар
адабиёти баде ї», «Ќаламро бо найза иваз
карданд (оид ба адибони љанговар)», «С.Айнї
(ё дигар адиб) ва кишвари мо »,«Дўст ии халќњо
дўстии
адабиётњост»,
«Фо лкло р-сарвати
маънавии халќ», «Истеъдодњои халќї», «Анъанањои халќї», “Инъикос и таърихи кишвари мо
дар
мањаллоти
ањо линишин
ва
љойњои
хотиравї», “Муњофиз ати ёдгорињои таъриху
фарњанг- кори умумихал ќї»,«Андарз и ниё гон
ва афкори вирди забон », «С урудњои т аърихї ва
навини мањали мо» ва монанди инњо.
Муаллим и забон ва адабиёти мактаб и
миёнаи № 56-и ноњияи Вахш,шоир Мустафо
Набї чор сол пеш мањфили адаб ї созмон дода
буд, ки дар машѓулият њояш хонандагон
китобњои
навро
мутолиа
кард а,мавриди
муњокима ќарор медод анд, дар мавзўъњои
анъанавии тасвир и табиат, идњо, њаёти љангии
ќањрамонон иншо њо ме навиштанд . Тадриљан
доираи мавзўъњояшон васеъ шудан гирифт.
Онњо дар натиљаи суњбат бо сокинони ноњия
дар
хусуси
ќањрамонњои
кор,истеъдодњои
халќї,табибони мардум ї, нигањдо рандагони
њикмати аср њо низ менавиштагї шуданд.
Муаллим ба онњо таъкид менамуд, ки шеваи
мањалро љамъ оранд, лањљаи мањалро бо
гўйиши адаб ї ќиёс намоянд. Пас аз он
зарурияти мањфили фо лклоршиносї ба миён
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омад.Он имконият дод, ки хонандаго н ми ќдори
зиёди суруд, афсона, ривоят ва андарз њои
халќиро љамъ оваранд. Ќисми зиёди онњо дар
рўзномаи ноњ иявии «Вахш» ба табъ расиданд.
Ќобили ќайд аст, ки њар сол моњи аввали
соли тањсил муаллим Мустафо Наб ї бо
иштироки
хонандагони
синф њои
6-11
љамъомаде ороста, дар он боигарии њаёт и
маънавии мардумро мекушояд, намуна њо аз
таърихи тамаддуни башарї меорад,онро бо
њаёти кишвар ало ќаманд менамо яд, аз лањзањои
шавќовари
кишваршиносии
худ
на ќлњо
мекунад, намунањо аз эљодиёти ш ифоњии халќ
мехонад, ё суњбаташро бо одамони на љиб и
мањал меорад. Дар хус уси љамъоварии њатмии
мероси фар њангии мардум сухан меронад,
таъкид
ме намо яд, ки
рўзњо
ме гузаранд,
куњансо лон рахти сафари охирин мебанданд.
Онњо
таърихи
зиндаанд .Тамоми
кўшишу
ѓайратро ба он равона созем, ки кулли
эљодиёти шифо њии халќро аз дањони онњо
навишта гире м ва њикмати ниёго намонро аз
фаношавї эмин дорем. Бис ёр ёдгор њои табиї,
фарханг ї ва т аърихї рў ба фаношавианд. Он њо
муњофиз ати махсусро талабгора нд. Дар њаќќи
онњо, агар мову шумо чун ша њрвандони љавони
кишвар ѓамхорї накуне м, кї мекунад? Дар
охири суњбат ў як бори дигар ањамият и
умумихалќї
ва
умумидавлат ии
ёдгори њои
фарњангии мардумро таъкид менамояд. Дар
натиља ќис ми зиёди хонандагон но ми худро ба
рўйхати аъзоёни ма њфили кишваршиносии
адабї дохил карданд. Онњо дар мањфили
фолклорї муттањид шуданро сало њ донистанд.
Лозим ба ёдоварист, ки шаклњои кишваршиносї гуногунанд. Хонандагон ме тавонанд,
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ки дар мањфилњо, љамъиятњо, марказњо и
адабии кишваршинос ї, воизони љавон ва
роњбаладони осорхонаи адабии макт аб ї, бахш
ё сектор дар назди ќасри фарњанг, маказњо,
муассис ањои берун аз мактаб ва ѓайрањо
муттањид гарданд, вале шакли умумию ибти доии фарогирии хонандагон ма њфил мебошад .
Дарсшиносон
вобаста
ба
дарбаргирии
мазмуни асосї ва фаъолият и хонандагон
хелњои
зерини
мањфили
кишвар шиносиро
нишон додаанд:
1.Фолклорї. Љамъоварї, омўзиш ва таѓриби
эљодиёти шифо њии халќ ва эљодиёти мусиќии
гузашта, вохўрї бо иљрокунандагони фолклор ,
овозхонњо, ровиён; сабти афсо на, ривоят ,
тарона, зарбулмасалу ма ќолњо; шиносо ї бо
фолклори бачагона , сабти суруд њои бачагона,
бозињо, чистонњо, бозињои сањнав ї, тезгўякњо
ва ѓайра;
2.Фолклорї-мардумшиносї. Љамъоварии намунаи њамаи хе лњои эљодиёти хал ќ: навиштан
ва
љамъоварии
намунањои
с арулибо си
анъанав ї-халќии сокинони ма њал; љамъоварии
маълумот оид ба асбоб њои миллии халќї ва
гирд овардани наму нањои мањфуз мондаи онњо;
сабти маросим ва расму рус умњо и халќии
фаромўшшудаву азбайнрафта ва анъанавии
роиљ, њамчунин анъанањои навин.
3.Таърихию адабї. Омўзиши таърихи њаёти
адабии кишвар, мураттаб сохтан и харитаи
адабии ноњия,вило ят.
4.Монограф ї. Ба муносибат и ягон арбоби
фарњанг ё адабиёт, њатто як асар и адабии
марбут ба кишвар, прототипи ќањрамони асари
бадеї,сокини мањал ё муњољири мас куни ин ё
он мавзеъ.
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5.Адабию эљодї бо тамоюли мардумшиносї.
Инъикосгари эљодкоронаи табиат, таърих ва
њаёти кунунии дења, шањр, ноњия ва кишвари
худ.
6.Топонимї. Љамъоварии номњои ма њаллоти
ањолинишин, кўча, дарё, кул, ботлоќ, чашма,
дара, шаршара, обра ња, кўњ, теппа ва ѓайра;
сабти таърихи номи онњо.
7.Бостоншинос ї. Љустуљў, љамъоварї ва
омўзиши ёдгорињои ќадимаи хаттї, с олномањо,
китобњои ќадимаи дастнавис ва чопї.
Мањфилњои
адабии
муси ќї,
театрї,
санъатшиносї низ ба кишваршинос ии адаб ї
наздик ї доранд (Янко,1962, 107).
Бояд
ќайд
кард,
ки
го њо
фаъолият и
кишваршиносии адабии хонандагон б а дара љае
мавзўи тањќиќшавандаро васеъ фаро мегирад,
ки аз доираи мањ филњои номбаршуда берун
мебарояд. Одатан самт њои басандаи тањќиќотї- љустуљўї ва сабту љамъоварии мавод ва
фаъолияти
онњоро
дар
маркази
муайян
муттањидсозиро таќозо менамо яд. Дар акси њол
ин ба сарфи бе њудаи нерў ва нињоят ба
сохтакорї
оварда
мерасонад. Сарењан
дар
таљрибаи аксари мактаб њои љумњур ї мањфили
кишваршиносии адаб ї бо тамоюли фолклор ї
ва таърихии адабї роиљ аст.А.П.Радишевмураттиби барномаи кишваршиносии адабї
(Радишев, 1976,116) низ т ашкили ма њфили
фолклорї (барои синфњои VI -VII) ва таърихии
адабї (барои синфњои VIII- IX)-ро тавсия
кардааст.
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4.2. МАЊФИЛЊОИ АДАБИИ
КИШВАРШИНОСЇ ДАР МАКТАБ
4.2.1.Мањфили адабии кишваршиносї бо
тамоюли фолклорї
Одатан, тањти калимаи «фо лклор» э љодиёти
бадеии дањанакии халќ дар назар дошта
шудааст. Фолклор калимаи англис ї буда,
маънои њикмат и хал ќ, хиради халќро дорад.
Фолклор мафњуми васеъ дорад. Кишваршиносї, мардумшиносї, мус иќї,раќс, рассомї,
кандакорї, зардўзї ва хоказо н из ба фолклор
дохил мешаванд .
Вазифаи
мањ фили
адабї
бо
тамоюли
фолклорї аз љамъоварї ва о мўзиш и эљодиёти
дањанакии халќ иборат аст. Дар љ амъомади
ифтитоњ ии мањфил омўзгор бояд таъкид
намояд,ки тољикон баробари адабиёти ќадимаи
хаттї дорои фолклори бою пурмаз муне низ
мебошанд. Сарзамини аљдодии тољикон дар
оѓўши худ на танњо боигарии бепоё ни таби ї,
балки с арват њои ќиматбањо и фарњангиро низ
мањфуз доштааст, ки яке аз му њимтарин
ќисмњои он аз фолклор фаро њам омадааст.
Асарњои эљодиёти шифо њї нишонаи олии
зиракї, хирадманд ї, њаётдўстї, хушбинї ва
мењнатдўст ии халќ мебошанд.Ќис ми зиёди
асарњои халќї то пайдоиши хат арзи ву људ
кардаанд. Аз ин р ў, онњо чун шоњид и даврони
мозї кулли тараф њои њаёти маиш ї ва маънавии
оммаи васеъро дар назари мо намоиш
медињанд. Фолклор эътирози ќатъии зањматкашонро
алайњи
зулму
таадд ї,
нафрати
бепоёни камбаѓалонро нисбат ба истис моргарон мунъакис месозад. Аз ин р ў, А.М.
Горкий бор њо диќќати ањли илму фар њангро ба
љамъоварии фолклор љалб карда буд.«Ибтидои
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санъати сухан дар фолклор аст, -гуфт а буд ў. Фолклори худро љамъ кунед, аз он ом ўзед,онро
ба кор баред. Вай њам ба шумо ва њам ба мо
маводи фаровон меди њ ад» (Горкий,1953, 729).
Пас аз он аъзоёни ма њфилро таъкид бояд
намуд, ки «Фо лклорро надониста, таърихи
њаќиќии халќи мењ натиро донистан мумки н
нест»
(Горкий,
1953,73),
ле кин
«…њанўз
наму нањои фо лклор и сокинони бисёр ма њалњои
тољикниши н љамъ карда нашудаанд, њазорњо
асарњои аљиби халќї то њол р ўи коѓаз
набаромадааст.
К уњансо лон
ва
онњое,ки
эљодиёти дањанакии ниёго нро дар хотир ниго њ
доштаанд ва аз љумла и онњо бисёр гўяндањо и
забардаст, њофизон, санъаткорони мо њири
халќї тадриљан аз миён рафт а истодаа нд. Онњо
бисёр асар њои гаронбањоро бо худ ба гўр
хоњанд бурд. Аз ин рў, ваќтро ѓанимат
дониста, эљодиёти дањанакии халќро њарчи
зудтар ва бештар навишта гирифтан з арур аст»
(Дастурамал оид ба љ амъ кардани эљодиёти
дањанакии халќ,1960,6 ).
Вазифаи аввалиндара љаи роњбари мањфили
фолклорї аз он иборат аст, ки сараввал
аъзоёни мањ филро ба тарзи љамъ кардани
эљодиёти дањанакии хал ќ шинос онад. Бо
рўйхати адабиёти илмию методие, ки ба тарзи
љамъоварии
фолклор
бахшида
шудааст,
шиносонидани хонандагон аз а њамият хол ї
нест,чунки онњо чї ќадаре ки ба дастурамал
оид ба љамъ кардани фолклор на ѓзтар шинос
шаванд, њамон ќадар сифати кораш он хубтар
хоњад шуд. Фолклорро бехато саб т кардан
лозим аст. Калима ба калима, чизе каму з иёд
накарда, р ўи ко ѓаз (њатто калимањои даѓал и
халќиро низ) о вардан шарт мебошад. Тамоми
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такрорњо, њиссача ва нидо њое, ки ноќил ба
забон
меорад,
услуби
наќли
дањонї,
махсусияту назо кати шеваи гуфтори мањал аз
назари навиштагиранда бояд дур намонад. Ба
роњбари мањфил зарур аст, ки ба аъзоёни
мањфил к ўтоњнависии калимањорро ёд дињад.
Ба онњо матнњои муайянро пешкаш намуда,
супориш дињад, ки баъзе калимањ ои исмї,
феълї ва дигарњоро, ки як-ду бор такрор
мешаванд, навишта, дар маврид њ ои баъдї
онњоро танњо сари њарфашонро бояд навишт.
Сабти фо лклор аз тарафи ду нафар ќулай аст.
Онњо банавбат навишта мегиранд. Агар он њо
садои гўяндаро дар фиттаи овоз с абт намоянд,
боз њам ќулайтар хо њад шуд,чунки сабти
магнитафо н
аниќ
ва
бо
нигањдошти
махсусиятњои забони гўянда сурат мегирад.
Сухани гў яндаро буридан,дар мобайни он гап
партофтан, саво лњо додан ќатъиян манъ аст.
Њатто, агар наќл бароятон шавќовар набошад
њам, онро то охир шунидан лозим меояд.Ба
навиштагиранда зарур аст, ки ба њар як асари
халќї боэњтиёт ва бо камоли диќќат муносибат
кунад, ба њар як сухани гўянда, ба о њанги
гуфтори ў бодиќќат гўш дињад. Гўянда њар як
асари шунидаашро аз р ўйи дониш,т аљриба ва
малака, дараљаи њунари ровигии худ пардоз
медињад,такмил меди њад, тасњењ мекунад ва
дар асоси завќу талаботи шунавандагон каму
беш таѓйир дода меистад. Ин хус усияти њар як
гўяндаро танњо дар њолате акс кунонидан
мумкин аст, ки асари ў чї навъе ки наќл
меку над ё месарояд,айнан навишта гирифт а
шавад. Баъди навишта шудани матн аз тара фи
ду-се нафар њар кас матни навиштаашро
мехонад,
дигарњо
аз
рўйи
он
љойњои
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фурўгузоршудаи
мат нро
пурра
мекунанд.
Хонандагон њар ќадар кори фолклоршинос гирдовандаро омўзанд,малакаи зарурии корї
њосил намо янд, њамо н ќадар мушо њидањои онњо
оид
ба
фолклор
шав ќовар
хоњад
шуд,
навиштањояш пухт а, донишаш он васеъ ва
чуќур мегардад.Таъкид бояд кард, ки бену ќсон
ва айнан навишта гирифтан ба осонї муяссар
намешавад. Њофиз ё гў яндаи соњ ибист еъдод, ки
шахси эљодкор аст, намехоњад, ки ба наќл ё
ќироати ў (бо сабабе) халал расад. Бинобар ин
агар риштаи гуфтор и ў бо сабабе бурида
шавад, илњомаш ме гурезад, шав ќаш паст
мешавад ва т аъсири суханаш аз байн меравад.
Тавре бояд кард, ки г ў янда дикта накарда,
озодона ва бо шавќ наќл намо яд ва пай
набарад, ки касе ќалам дар даст маш ѓули
навиштани
гуфтањои
ўст.Хуб
мешавад,ки
навиштагиранда
љойи калима,
ибора ва
љумлањои навишта гирифт а натаво нистаашро
холї монда, баъд аз гўянда пурс ида,пурра
намояд. Асарњои манзум,суруд ва досто нњоро
њатман њангоми сароида истодан и овозхон
бояд навишт. Агар ин муяссар нашавад, матнро
аз дањони њофиз ба р ўйи коѓаз гуз аро нида,пас,
баъди суруданаш му ќоиса кардан матлуб аст,
зеро хунёгар шакли пурраи сурудро бо
наќароту такрору ило вањо и зарурї танњо дар
ваќти иљро карданаш ба забо н меорад.
Истифодаи
те хнологияи
навин- диктофон,
аудиоплеер,
телефо нњои
сабти
овоздошта
воситаи хеле хуби сабти пурраи суруд, ривоят,
наќл ва дигар жанр њои фолклор ї ба њисоб
мераванд. Барои нигоњ доштани хусусиятњо и
илмии њар як асари фолклор ї ќайд њои зерин
њатмист:матн кай, дар куљо ва аз т арафи к ї
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навишта гирифта шу д;ќайди љойи дења (гузар,
кўча, ноњия, вилоят) ва санаи сабт дар назар
дошта мешавад.Маълумот оид ба г ўянда,
њофиз, шоири халќ аз инњо бояд иборат бошад:
насаб, ном ва номи падар, тахаллус, с инну сол,
машѓулият, вазифа, маълумот, тањљоист ё аз
дигар љой омадааст, дар хизмат и хар бї будааст
ё не,
наќли кардаашро аз кї, дар куљо ёд
гирифт ааст, чанд ва ќт боз иљро мекунад, дар
куљоњо онро мегўяд, месарояд ва ѓайрањо.
Њамчунин маъ лумот њоро оид ба ш уњратмандии
гўянда, ба тўю з иёфатњо даъват шуданаш,
мулоњизањои шунавандагон оид ба ма њорати
гўянда ва асар и ў, њолати шунавандагон дар
ваќти иљрои асар, ќиёфа,њолати рўњї ва
њаракатњои г ўяндаро дар мавриди и љрои асар
овардан мувофиќи маќс ад аст.Як асарро
якчанд кас донад, аз њамаашон навишта
гирифт ан зарур мебошад, зеро њар як гўянда ба
таври худ ва бо услуб у шеваи гуфтор и худ наќл
мекунад. Баъди навишта гирифтан матнро б а
њофиз ё гўянда хонда дода, дар поёни њар
сањифа ё дар охири матн лу ѓати вожањои
лањљавиро тавзе њ бояд дод. Пас аз он асарро ба
дафтари наѓз и суфтаи мактаб ї ва ё дафтари
сервараќ бо сиёњї рўбардор кардан лоз им аст.
Ба роњбари мањфил лозим меояд, ки дар
машѓулиятњо и минбаъдаи фо лклорї оид ба ч ї
тавр навишта гирифтани намудњои асарњои
фолклорї
ба
аъзоёни
мањфил
маълумот
дињад.Хуб мешавад, ки маълумот оид ба њар як
маросим ва жанру намуди фолклор ї бо низом
оварда шаванд. Аз ин рў,онро аз фолклор и
маросимњои мавсимї оѓоз бояд кард.
1. Фолклори маросимњои мавсимї. Агар дар
мања лњо маросими «Љуфтбаророн» маъмул
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бошад, рафти онро бояд пурра навишта
гирифт: њангом и сабт ба масоили з ер диќќат
бояд дод: онро кай ва ч ї тавр ташкил
мекунанд? Кињо иштирок мекунанд? Ч ї тавр
мегузарад? Одамо н дар бораи «Љуфтбаророн»
чї гуна аќидањо доранд? Оид и Бобои Дењќо н
кадом наќлу ривоятњоро медонанд?
Њангоми овардани маъ лумот њо о ид ба
гўянда,тарзи
навишта
гирифтани
жанру
намудњои фолклор ї аз « Таљрибаи фолклор ї.
Программа барои Инсти т утњои педагогї»
(тартибдињанда,дотсент Чалишев.-Кўлоб,1987)
истифода бурда шуд. Со њибхона чињо медињад?
Аз њисоби маводи љамъшуда бачањо чї гуна
зиёфат
меороянд?
Маросим њо и
«Гули
сияњгўш», «Сайри гули сурх», «Гули лола»,
«Гули бињї» чї тавр мегузарад?Бойчечак кай
ва дар куљо мерўяд? Ин маросим бо ширкати
кињо ме гузарад? Кадом ва ќт о ѓоз мекунанд?То
кай давом мекунад?Тарзи гузаронидани он ва
сурудхонї
чї
гуна
аст?
Со њибхона
ба
сурудхонон
чї
хел
муносибат
мекунад?
Сарбайтхон к ї мешавад? Соњибхо на гулро
гирифт а,чињо мегў яд? Ба бойчечакгўйњо чї
медињанд?Дар мањалњо иди Наврўз чї хел
мегузарад? Дар ма њали шумо ин идро ч ї ном
мебаранд? Сайру гашти навр ўз ї чї тавр
мегузарад?Оид
ба
Навр ўз
кадом
шеъру
таронањо њастанд?Дар мањалли шумо њангоми
наборидани
борон
маро сими
«Сусхотун»
мегузаронанд? Ин маросим дар љойи шумо ч ї
ном дорад?Сусхотунр о занон мегузаронанд ё
мардон? Тарзи гузаронидани маро сими мазкур
чї тавр аст? Дар ма њали шумо маро сими
«Сусхотун» имрў з њо мавќеъ дорад ё аз хотир њо
рафтааст?
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Дар
мањалли
шумо
бањорон
суманак
мепазанд? Гандум њоро кї мехобонад? Оид ба
суманак халќ чї аќидањо дорад?Дар дењањо
дар мавсими гандумрав ї,хирманкў бї кадом
суруду таронањоро мехонанд? Су руд ба тариќи
умумї хонда мешавад ё якка? Ба суруд њои
«Ман доѓ», «Майдае» дар шароити кунун ї яго н
таѓйирот дохил шудаст ё не?
Имрўзњо низ се рўзи аввали мо њи њутро чун
ид ботантана пешвоз мегиранд? Ин ид чї ном
дорад ва ба кадом ма ќсад гузаронида мешавад?
Бахшида ба ин ид мардум кадо м шеъру
таронањоро
мехонанд? То
инќило б
кадом
соњањои касбу њунар ривољ ё фта буд? Оид ба
њунари бофандаг ї кадом суруду тарона њо
маълум буд? Тарзи и љрои ин сурудњо чї тавр
аст? Онро бештар занон мехонанд ё мардон?
Дар мањаллатон оид ба касбу њунар кало м
сурудњо пањн шудаанд?Дар ма њалато н доир ба
моњњо ва фаслњои сол чї гуна аќидањои халќї
маъмуланд ?
2.Маросими тўй. Омодагии волидон барон
хонадор кардани фарзандони худ, љустуљў ва
интихоби келин, суруду зарбулмасалњои ба ин
муносибат алоќаманд.
Хостгорї, иштироккунандагони ин маросим,
мардон ё занон, миќдорашон, синну солашон,
тарзи ќабули хостгор ї аз љониби духтар дор,
рафти муколамаи онњо. Рас му одат њои дар ин
маврид мављудбуда, гирифта шудан ё нашуда ни
розигии духтар барои ба шав њар додан,
маросими домодбинї ва ѓайра.
Маросими ноншиканон чї тавр сурат
мегирад?Тарзи
гузаронидани
онро
пурра
нависед.Оё имрўзњо маросими ноншиканону
фотињаро якчоя мегузаронанд ё ало њида?
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Фосилаи бай ни онњоро ќайд кунед. Фот иња чї
гуна гузаро нида мешавад? Лањзањои шавќовари
он-сурудхонї, муси ќинавозї, масхарабозї. Ин
лањзаро бо овардани сурудњояш навишта
гиред. Оё дар ин мавр ид овозхон њ ои касбї
даъват карда меш аванд? Маќоми онњоро ќайд
кунед.
Маросими «Парчабурон» (љомабурон) ва
«Пахтадозону кўрпачадўзон», масли њаттўй чї
хел мегузарад? Лањзањои љолиби ин маросимњоро аз забони куњансол пурсида, муфасс ал
навишта гиред.
Маросими «Тўйбар ї», «Њезуми ошбарон»,
«Тўйхабаркун ї» чї тавр сурат мегирад? Оё дар
ин маврид њо сурудхонию раќсу бозї ташкил
мешавад?
Маросими
гузаронидани
«С артарошон»,
хондани суруд аз тарафи мардон, рафти
маросим ва матни пурраи суруди «с артарошон»-ро сабт кардан.
Тайёрї ба тўйи калон (никоњ),ба ин
муносибат омодасозии арў су до мод.Базми
шаби тўй, тарзи ташкили он.
Њангоми ба хонаи арў с бурдани домо д кадом
сурудњоро
мехонанд?
Матни
пурраи
ин
сурудњо, домодро бо а сп мебаранд ё пиёда? Бо
мошин њам мебаранд? Табрикоти т ўйро сабт
кардан. Оё дар ма њалњо одати «Саршўён» аст?
Дар он чї корњо иљро карда мешавад? Рафт и
тафсилоти сурудхонии занонро сабт кардан.
Мавридњои
гузаронидани
маро симњо и
анъанавии «Њаммомбарон»,« Базми д ухтарон»,
никоњ,ба таги чодардарор ї, шарбатхўронї,
оинанишондињї, пойандоз партофтан, ба дасти
арўс додани кўдаки навзод, саломно махонї чї
тарз сурат мегиранд?
196
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Арўсбарорї, расму одат, суруду тарона њои
ба ин муносибат хондашавандаро ќайд кардан,
тарзи истиќболи арўс дар хонаи до мод, дар
гирди оташ чарх занондани ар ўс ва аќида и
мардум дар ин хусус.
Маросимњо и
«Келинсало м»
(рўйбинон),
«Љойѓундорон», «Чодаркано н»,«Дасти келинро
руѓангирон», «Торканон»,
«Домодталабон»,«Ке линталбон», «Хус урсалом»
ва дигар расму о одатњоро навишта гирифтан .
Тафс илоти т ўйњои имрўза, таѓйиро ти дар
маросими тўй ба амаломада-муњабб ати тарафайн ба хонадоршавї, маросими гирифтани
шањодатномаи аќд и никоњ, тарз ва равиши
тўйи њозиразамон, мат ни суруд њои тўйи
њозира, шарњи њоли баъзе њофизони халќиро
сабт кардан лозим аст.
3. Маросими мотам. Тафсилоти маросими
мотамро аз лањзаи видоъ бо майит то рўзи
азобаророн-сафедпўшон сабт кардан, суруд њои
мотамро
аз
забо ни
гўяндањои
бењтарин
навиштан. Оиди аз тарафи к ї, дар кадом
маврид, ч ї тавр иљро карда шудани ин сурудњо
маълумот додан, зикри баъзе та ѓйироте,ки
имрўзњо дар маро сими мотам ба вуљуд
омадааст. Мушо њидаи шахсии маросими мотам
ва расми баъзе ла њзањо и онро гирифт ан.
4.Сурудњои
ѓайримаросимї.
Навишта
гирифт ани њама гуна порчањои шеърї: байт,
рубої, ѓазал, ќитъа, мухаммас, мусаддас,
тарона, бадења, наъту мадњия ва монанди
инњоро,ки дар бораи золимон ва шўришњои
халќї, сарбозї, ишќу оила,ѓариб ї, ватан,
ватандўстї, дар бораи њаёти имрўза, хизмати
њарбї, њаёти хољагии ќишлоќ, саноат, ободонї,
197
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

мактаб,
илм,
одамо ни
барўманд ,
Љанги
Бузурги Ватан ї, љанги њамвата нї, сохтмони
љомеаи адолатпарвар ва ѓайра.
Шеърњои маъмули халќишудаи шоирони
гузашта ва имр ўзаро сабт кардан. Шеър њои
њаљвию њаз ломез и ба њайвонот ва њашарот,
танбалону коргурезон, ќозї, мулло, диндорони
мутаассиб гуфташударо навишта гирифтан.
Њангоми љамъ кардани ашъори адибони
мањаллї шарњи њоли онњоро сабт карда,ба
масъалањои зерин ди ќќат бояд дод:шоир устод
дорад ё не,агар дошта бошад, ном ва номи
падараш, маќоми устод дар тарбияи шогирди
худ, таассуроти адиб дар хусуси устодаш.
Шоир чї гуна истеъдоди шоирї дорад? Ў дар
куљо ва дар кадом маврид њо эљод мекунад? Бо
кадом асбоб њои мусиќї месарояд? Оё дар
мањалли шумо одамо ни шўху ширинкор,
бадењагўю аксиягўй њастанд? О нњо дар кадом
мавридњо сухан ме гўянд?
Байтбарак дар ма њалли шумо гузаро нида
мешавад? Вай ч ї навъ давом мекунад?
5.Эпос. Бодиќќат гўш кардани њамоса и
«Гўрѓу лї» ва ба хотир ниго њ доштани
мундариљаи достони хондашуда, маротибаи
дуюм сабт кардани эпос. Ба саво л њ ои зерин
љавоб навиштан:
Гўянда эпосро аз кї, чї тавр омўхтааст?
Тарљумаи њо ли устоди ў, баромади иљтимоияш,
касбу кораш, чанд достон (банд)-ро аз ёд
медонад, дар куљо, дар њузури кињо иљро
мекардааст? Ба ку љоњо сафар кардааст? Оё ба
гўянда гони дигар вохўрдааст ва мусобиќа
кардааст? Чї тавр шогирд шудааст? Чанд гоњ
шогирд будааст, њангоми шогир дї чї корњо
мекардааст? Баъди итмоми муњлати шогирдї
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дар куљоњо,чанд бор достонњо иљро кардааст,
чї муко фотњо гирифтааст ? Оид ба дара љаи
њунармандї, таъсири хониш ва гуфтор и гўянд а
маълумоти муфассал додан.
Гўянда чанд досто н медонад? Ба љуз
«Гўрѓу лї» достонњои дигари халќир о медонад
ё не? Достонњоро дар шакли назм мехонад ё
наќл њам мекунад? Њолати дуторро љур кардан
ва навохтани ўро тасвир кунед, тар љумаи њо ли
гўяндаро пурра нависед, шог ирдонаш, љойи
истиќомати онњоро сабт созед. Ёддоштњо ва
наќлњоро дар бораи гўяндањои гузаштаю
њозира љамъ оваред. Нишони и гўяндаро
навишта гиред.
Дар мањалњо ба љуз «Гўрѓулї» боз кадом
асарњои
эпикї
маъ луманд?
Оё
мардуми
мањалли
шумо
ќисс ањои
«Њотами
Тої»,
«Воми ќу Узро» ва монанди инњоро медонанд?
6.Наќлу ривоятњо. Навишта гирифтани он чи
ки одамон дар бораи ёдгори њои ќадими
таърихї, кўњу теп па, сангњои на ќшунигоршуда,
сурати одамї ё њайвондошта, олами наботот ва
растанињо, дарахтњо, алаф њо, чашмањо, бањру
дарёњо,ѓорњо,кўњњо,љарињо,ќалъањо,
дењањо,
шањрњо,ноњияњо ва дигарон мегўянд;сабти
наќлњо дар хусуси Афросиёб,Рустам, Суњроб ва
корнамоињо и онњо,дар њаќќи подшоњон ва
ходимони давлатї, пешвоёни ш ўришњ ои халќи,
шайху арбобо ни дин,оид ба намояндаго ни
барљастаи илм, фар њанг ва адабиёт, ро љеъ ба
Луќмони Њаким,Њотами То ї ва монанд и инњо,
ривоятњо дар бораи њайвонот, парандагон ва
хусусиятњои хоси о нњо,њикоятњо оид ба њар
гуна њодиса ва во ќеањо и табиат ва ѓайра.
7.Афсонањо.
Њангоми
љамъ
овардани
афсонањо ба масоили зерин ањамияти љиддї
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бояд дод:
- афсона њоеро,
ки ќањрамо но наш њайвонњо
буда, барои кўдакон эљод шудаанд, гирд
овардан;
-афсонањоеро, ки аз замонњои хе ле ќадим дар
бораи њайвонњои вањшї, парандагону хазандагон ва њайвоноти хонагї гуфта шудаанд,
навиштан;
-афсонањои бахшида ба салт анати подшоњон,
арбобони давлат, дар бораи љангњо ва
тохтутози
њокимо н,мунос ибати
онњо
ба
зањматкашон г уфташударо навишта гирифтан ё
ба лентаи ово з сабт кардан;
-афсонањо рољеъ ба оќилию доної, ишќу
муњаббат,
бовафоии
занон,
корнамоии
пањлавонон эљодшударо сабт кардан;
-гирд овардани њама гуна афсо нањои њаљвї,
њангоми сабти мат н муносибати но ќилро ба
ќањрамонњо и афсона њо муайян кардан;
-навишта гирифтани афсо нањои сењрангез, ки
ифодаи хаёлии њама гуна орзую умед њои
наљиби одамонанд, зикри мав ќе и афсона дар
њаёти кунунии мардум.
8.Латифањо. Сабти њар гуна наќлу ривоятњо
дар бораи Афандї, Мушфиќї,Хоља Насриддин,
Талњ ак ва дигар ќањрамонони латифањо и
халќї.
Навишта гирифтани лат ифа њо дар хусуси
подшоњон, амалдорон, рўњониён ва бою
давлатмардон; дар хусуси шоирону нависан дагон ва арбобони илму фан, дар њаќќи одамон
ё мардуми дењоти њамсоя (дарвозї, ширинї,
мањаллат ї, мастчоњї, гарбровї ва ѓайра),
њайвонот, парандаю хазандањо; оид ба одамо ни
мунофиќ, порахўр, танбал, бадмаст, г ўлу
гумроњ ва ѓайра.
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9.Фолклори бачагона. Навишта гир ифтани
маросими «Гањворабандон» ва дигар урфу
одатњои марбут ба таваллуд ва тарбияи
кўдак.Ќайд карда гирифтани шеърњои навозиш
ва
дўстдорї,ки
аз
тарафи
волидон,
доя,модаркалон гуфт а мешавад. Сабти су руду
таронањои бачагона дар хус ус и њайвонот,
парандагон, њашарот,наботот ва сабзав от,
сурудњо
дар
бораи
фаслњои
с ол,гулњо и
аввалин,барфу борон.
Ќайди иштироки бачагон, сурудхо нии онњо
бо
калонсолон дар
маро сими тўй,иљрои
тезгўяк, ќофиягўї
аз
љониби
бачагон
ва
мавриди гуфта шудани он.Навишта гирифтани
афсона,латифа, чистон ва на ќлу риво ятњои дар
байни бачагон маш њур.
10.Чистонњо. Сабти њама гуна чистонњо бо
вариант (нусха) ва љавобњояшон, диќќат додан
ба мавќеъ ва мавриди чистонг ўї, муайян
кардани он ки ба чистонг ўї кињ о раѓбат
доранд: калонсолон, бача њо ё занону мардон?
Мароќ зоњир кардан ба роњњо ва воситањои
чистонёбї, сабти намуна њо аз чистон-муаммо,
чистон-масал,чистон-булбулон, чист он-афсона
ва тафсилоти иљроиши онњо.
Навиштани намунаи чистон њое, ки љавоб
талаб мекунанд ё чистон њое, ки саволњои
иловагиро
таќозо
менамоянд.
Инъико си
чистонгўї ва чистонёб ї дар њаёт и маънавии
имрўзаи мо.
11.Зарбулмасал ва маќолњо. Сабти њама гуна
зарбулмасалу ма ќолњое, ки инъикосгари масоили зеранд: дар бораи ватан ва ватанпарвар ї,
инсондўстї ва халќдўстї;дар хусуси таљриба ва
дурандеш ї, эњтиёткорї, сарфакорї; рољеъ ба
ростї, њаќиќат, њаќшиносї; дар бораи љасорат,
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чолокї, њушёрї; хоксорї, тартибу интизом;
дўстї, рафоќат ва иттифо ќ; одоб ва тарб ия;
нисбат
ба
илму
њунар,
аќлу
фаросат,
маърифат, дониш ва китоб; оид ба умеду орзу,
маќсад, ният, саъю кўшиш ва боварї; рољеъ ба
падару модар, зану фарзанд, хешу а ќрабо,
оила, њаќќу њамсо я; оид ба фаслњои сол,
табиат, офтоб, мо њ, абр, шамол, њодисањои
табиат, барфу борон ва монанди ин њ о; нисбат
ба зулм, золимо н, рўњониёни мутаассиб; дар
хусуси ноуњдабарої, сустиродагї, нодонї,
танбалї, бекорї, бефаъолият ї, б адахло ќї,
беодобї, бењудагардї ва дуруѓгўї; оид ба њаёту
зиндагї, пирию љавонї: хурсанд ї, афсурдагї,
навмедї, бадбахтї, беќадрї; ме њру муњаббат,
ишќу ошиќї, зиракї, не кї, шир инзабонї,
њалимї,
боњаёї,
поквиљдонї,
рањмдилї,
ѓамхорї; дар бобати ме њ нат ва мењнатдўстї;
нотарсї,
љасурї;
ќањрамонї,
ѓалаба,
камбаѓа лї, гурус наг ї, ѓарибї; нисбат ба пул,
бебаќоии он, ќарзу ќарздорї; нисбат ба
худписанд ї,
худсито ї,
якравї,
бадќањрї,
бадрашкї, даѓалї, аб лањї, бадмаст ї, бефањмї,
фаромўшхотирї, саросемагї; дар мунофиќї,
кўрнамакї, фиребгар ї, хабаркаш ї, туњматчигї, бадкирдорї, хасисї, манфиатпарастї,
баднафсї, чашмгуруснагї; хомї, сањву хато;
оиди љанг, душман, сулњу оромї; дар хусуси
шоњу султон, бойњо, муфтї ва ѓайра.
Њангоми саб ти онњо мавр иди ист ифодаи
зарбулмасалу ма ќолњоро нишон додан, баъзеи
онњоро бевосита якљоя бо матнаш овардан
муфид аст.
Лозим ба ёдоварист, ки муаллим и адабиёти
мактаби миёнаи №12 ноњияи Ховалинг Љаббор
Абдурањимов
баъди
таъсиси
мањфили
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фолклорї аъзоёни мањфилашро вазифадор
намуд, ки оид ба тарзи навиштани намуд њои
асарњои халќї аз хотирнома и мураттабсохтаи ў
истифода баранд. Хонандагон
њамаи ин
хотирномар о дар дафтари махсус саб т намуда,
дастури кору фаъолияти х уд ќарор додаанд. Ин
амал ба ом ўзгор имконият додааст, ки дониши
хонандагонро оид ба э љодиёти дањанакии хал ќ,
ки барномаи мактабї п ешнињод намудааст,
инкишоф дињанд. Ба ин васила хонандаго н
малакањои кори фолклоршинос -гир довандаро
аз худ намудаанд. Аз њама муњимаш рафти
љамъоварї ва омўхт ани мавод и фо лклорї ба
онњо
имконият
додааст,
ки
аввалин
мушоњидоти мустаќилонаи худро оид ба њолати
инкишофи эљодиёти дањанакии халќ иброз
намоянд.
Махсусан фаъолият и ма њфили фолклоршиносии Љ аббор Абдурањимов дар љамъоварии
ривоят њо
дар
бораи
Ховалинг,
Чилчанор,
Сангтўда,
мазорњои
њазрати
Султону Аюби Ансорї ва дигарњо хеле
доманадор аст. Аъзоёни мањфил аз рўйи наќли
мўйсафедон муайян кардаанд, ки мазори
њазрати Султонро садњо сол пештар њам
муќаддас мешуморидаанд ва ме парастидаанд.
Мўйсафеде ба онњо њикоят мекунад , ки дар
ањди пеш Султон ном љаво ни зебову банур дар
ин мавзеъ хоксорона умр ба cap мебурд. Ба
чорводорию кишоварз ї машѓул буд.Шиораш
дар зиндагї ба мардум некї кардан ва мўреро
озор надодан будааст. Ба падару модараш
эњтироми самим ї доштааст.Боре модараш
бемори сахт мешавад. Каме ба худ омада, аз
писараш об мепурсад. Су лтон давида рафта, аз
чашма баро и ў об меорад. Чанд соат Су лтон
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коса дар даст дар болои сари модараш рост
меистад. Ваќте ки бори дигар модараш ба њуш
меояд,боз об мепурсад. Султон ваќте ки косаро
аз кафи дасташ гирифтаву љониби модар дароз
мекунад,пўсти дасташ ба коса мечаспад ва дар
таги коса мемонад. Ин аз назари модараш
пинњо н намемо над. Ў худашро сарзаниш
мекунад, ки писарашро ба ин њол гирифтор
кардааст. Модар ба ў дуои хайр медињад. Ин
саргузашт миё ни љамъ и асњоби пайѓамбар и
ислом маъ лум мегардаду дар ат рофу акнофи
олам овоза мешавад. Њамаи бузургон ба
зиёраташ
меоянд
ва
њазрати
Султонаш
мегўянд. Танњо эњтиром ба модар Султонро ба
мартабаи авлиё ї расонид.
Хонандагон, инчунин
баъзе
асноди
ба
њаќиќат наздикро низ љамъ намуд аанд. Гўё
мазор ба зодаи нимљазираи Арабисто н Султон
Увайси Ќаранї мансуб аст. Ќабл аз вафоташ ў
васият ме кунад, ки баъди мурдан љасадашро ба
шутур бор карда ,шутурро дар дашт cap дињанд.
Шутур дар куљое,ки ќарор гирифт, он љо ўро
дафн намоянд. Гўё шутур дар љойи имрўзаи
мазор ист кардааст. Аз мазор болотар ба номи
Гардани
Уштурчаро
мавзеест.
Мардум
муътаќиди онанд, ки о н љо њамон шутури
сафеди љасади њазрат и Султо нро оварда
мечаридааст. Њоло њам гоњо шабњои мањтобї
намоён мешудааст ( Асрориён,1992,55- 86).
Диќќати хонандагони мактаби мазкурро
бештар
номи
ноњияашон
Ховалинг
ва
Чилчанори марказ и он љалб кардааст, чунки
Ба зери Чилчанор гул њо муаттар,
Равон аст чашмае чун њавзи Кавсар.
чакидаест аз хомаи шоири
садаи пешини
Ховалинг Бозор Хотири Ховалинги Чилчанор
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«љазирае сабзест» миёни ша њраки Ховалинг
Чилчанор, хаёлам, чил сипо њеро мемонад, ки
оби софу мусаффо и чашмаро муддати чандин
аср посбонї мекунад.
Дафтари ќайдњои яке аз аъзоёни ма њфили
фолклоршиносиро
аз
назар
мегузаро нам.
Чашмам ба сатрњои зерин бармех ўрад:
«Аз рўйи ривояти шоир Хол Ис лом,дар
замонњои
ќадим
подшоње
будаас т
одилу
мардумнавоз. Ба шарофати вай м ул к обод
будаасту
мардум
шод.Подшоњ
чањорбоѓи
бузурге
ва
чињил
духтари
моњрухсоре
доштааст.Овозаи раъиятнавозии ў ва зебоии
духтаронаш ба атрофу акноф пањн шуда
будааст.Аз чил иќлим барои духтарони подшо њ
хостгорњо меоянд,вале њоким духтаронашро
танњо ба љавонони тањљої ба шавњар додан ї
мешавад.Аз ин кори вай подшоњи мулки Чин ё
Мочин дар ѓазаб шуда, ба сўйи мулки ў њуљум
мекунад. Дар набард подшоњи золим дастболо
мешавад ва шодикунон љониби Чањорбоѓ равона
мегардад. Аз ин кор духтарон хабардор шуда, ба
даргоњи
Оллоњтаъоло
дуов у
мунољот
мекунанд,ки рўяшонро ба рўйи он ш оњи золим
нарасонад. Ваќте ки подшоњи золим в ориди бо ѓ
мешавад, ба љойи духтарон кайњо ч ил чанори
сарбаланд ќомат афрохта буд».
Дар
дафтари хо нандаи
дигар
ривояте
омадааст,
ки
чилчанор
гўё
ба
давраи
њукмронии
Мунк
ном
подшоње
тааллу ќ
дорад.«Дар замони истилои Ч ингизх он мулки
ободу зебои Мунк талаву торољ ва худи шоњ
ќатл мегардад. Зани ў, ки дар бат наш кўдак
доштааст, гурехта ба киш вари дуре паноњ
мељўяд. Аз вай писари зў рманде ба дунё меояд,
ки баьдтар номдор мешавад. Боре ў аз
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мусобиќаи њарбї парешонхотир бар гашта,аз
модараш аслу насабашро пурсон мешавад .
Модараш асли воќеаро ба ў њикоят мекунад.
Баъд аз ин ў лашкар љамъ карда, љониби ватани
падараш лашкар мекаш ад. Вай аз бол ои њокими
кишвар, ки амаки Чингизхон будаа ст, ѓолиб
меояд ва баъд гўри падарашро зиёрат карда
гирдогирди он чил чанор мешинонад ва дар яке аз
чанорњо «Ховай Мунк» менавис ад. Аз њамон
замон инљониб ин кишварро «Ховай Мунк »
мегуфтанд, ки баъдњо ба Ховалинг мубаддал
шудааст».
Муаллими мактаби миён аи №33,ноњияи Вахш
Мањмадшариф Абдулњаев кишваршиносиро на
танњо ба љамъоварии аср њои фолкло р ї, балки
барои сабти маълумот оид ба аввали н
омўзгорони
мањал
сафарбар
намуд.Бо
супориши ў хонандагон яке аз муаллимо ни
аввалини
дења,шахси
боилму
фар њанг,
донишманди њамадон, фахри пир у љавон
Љаббор Юнусовро мавриди тасвиру тавсиф
ќарор дода, дар хусуси ў шеъри эљодкардаи
собиќ шогирдонашро низ меорад:
Акаи маълим ќаламкош,
Велосипед тайи пош ,
Сумкаи сиё дар ќафош ,
Пахтачино там ошош .
(Ќурбонзода,1994,28).
Кори мањфили кишвар шиносї њамо н ваќт
натиљаи дилхоњ медињад, ки агар аъзо и мањфил
тањти роњбарии омўзгор маводи љамъкардаашонро ба гур ўњњо таќсим ва тањлил
намоянд. Барои љамъомади ма њфил ахбороти
мухтасар
дар
мавз ъњои
«Мундариљаи
андарзњои халќї», «Инъикос и шахсияти гўянда
дар
афсонањо»,
«Эпоси
«Гўрѓулї»
ва
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хусусиятњои он», «Суруд њои мар осимї ва
мундариљаи онњо» ва ѓайра омода созанд.
Хуб
мешавад,
ки
хонандаго н
маводи
љамъовардаашонро бо хатти зебо р ўбардор
намуда,маљ мўањои эљодиёти дањанакии халќ
созанд.Бо ёрии омўзгор баьзе маќо лањои хурд
дар
мавзўъњои
«Ровиё ни
кишвари
мо»,«Шоирони
халќии
кишвар», «Њикмат и
асрњо» тайёр намоянд, дар асоси мазму нњо и
фолклорї расмњо кашанд.
А.П.Радишев ба наќшаи тахминии дусолаи
мањфили фо лклор ї масъалањои зери нро дохил
кардааст, ки дар шароити мактаб њои љумњурии
мо онро метавон корбаст кард:
Соли аввал:
1. Фолклор ва маќоми он њаёти халќ.
2. Жанрњои фолклор.
3. Фолклори кишвари мо.
4. Истеъдодњои халќии кишвари мо.
5. Малакањои фаъолияти адабии кишварш иносї.
6. Малакањои туристї.
7. Сафари адабї.
Соли дувум:
1. Фолклори кишвари мо.
2. Истеъдодњои кишв ари мо.
3. Тайёрї ба ташкили кош онаи фолклории
кишваршинос ї.
4. Кори кошонаи фолклории кишваршинос ї.
5. Малакањои фаъолияти умумии фар њангию
маърифатї
(Программы
для
вне школьных
учреждений… ,1976, 121, 107, 127).
Наќшаи маз кур маш ѓулиятњои наз ариявї,
маърўзањо, корњои илмї-тањќиќот ию адаб ии
эљодї
ва
амалї-семинарњо,
сафарњо,
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таљњизонидан ва фаъо лияти ташкили ма њфилро
фаро гирифтаас т.
Њамин
тавр,
маш ѓулият
дар
мањфили
фолклорї ба хонандагон имко ният медињад,ки
худро
чун
гирдоваранда
ва
муњаќќиќи
эљодиёти дањанакии
хал ќи худ
тасаввур
намоянд ва чун тарѓиботчии фаъоли каломи
бадеъ ба камол расанд. Аз њама муњимаш,онњо
чун эљодкори њаќиќї ба воя мерасанд, нут ќи
худро бо маънињои бикр сайќал медињ анд.
4.2.2. МАЊФИЛИ КИШВАРШИНОСЇ БО
ТАМОЮЛИ ТАЪРИХИЮ АДАБЇ
Мањфили
кишваршинос ї
бо
тамоюли
таърихию адабї бештар хонандагони синфњо и
болоиро, ки ба забон ва адабиёт у санъати
кишвари худ раѓбати беандоза до ранд, фаро
мегирад. Мањфили таърихию адабї осорхонаи
адабї ва ёдгорињои таърихї, эљодиёти адибон
ва дигар арбобони фар њанги бо мањалли
муайян
алоќа манд,итт ињодияњо и
мањаллии
адабї, љамъиятњо, марказњо, сокино ни тањљої,
ки бо ин адибон алоќаманданд, прототипњои
ќањрамонони осори онњо ва ѓайрањоро мавриди
омўзиш ва тањлилу тањќиќ ќарор медињад.
Хонандагон
бо
тар љумаи
њо ли
адиби
махалли худ ошно мешаванд .Онњо асарњои
бењтарини ўро мехонанд, ба хотирот, ќайдњо ва
мактубњои ў шинос мешаванд.Аз рўйи маводи
рўзномаву маљаллањо оид ба ташаккули
адабиёти кишвари худ ибрози а ќида менамо янд, ба маводи анљуману љаласањо и вилоят ию
кишварии адибону санъаткорон маро ќ зоњир
менамоянд. Дар натиља хонандаго н оид ба
вазъият и адабиёту санъати кишвари худ
маълумоти зарур ї дарёфт мекунанд.
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Роњбари мањфили таърихию адабии мактаб и
миёнаи №3- и ноњияи Xовалинг А. Саидзода
суњбати ифтито њии мањ филро,ки «Ховалинг
дар адабиёти бадеї» ном дошт, аз тавсифи
умумии њаёти адабии Ховалинг дар давра њои
мухталифи таърих ї оѓоз намуд. Сараввал ў оид
ба мавзеъњои Ховалинг, Сари Хосору Балљуво н
маълумоти таърих ї дод. Диќќат и њозиронро ба
шањри ќадимаи Мунк, вазъ ият и он дар замо ни
истило и Искандари Маќдунї, арабњо, муѓулњо,
њукмронии суло лаи Манѓития, шўриши Восеъ,
Инќилоби Бухоро љалб намуд. Хонандагонро
таъкид кард, ки онњо бо таърихи Ховалингу
Сари Хосор ва Балљувон ишно хоњанд
шуд,номи мавзеъњои гирду атрофи Ховалингро
шарњ хоњанд дод. Омўзиши ривоятњо и гуногун
оид ба шањру ноњия, дењаву кўњњо, дарёњои он
љо низ дар назар дошта шудаа ст.Онњо бо њаёт
ва эљодиёти шоирони тоинќилобии ХовалингМирзобшоњ, Хотирї, Раљаб, Њољї Њусайн,
Бобоюнус,
Муњаммаднасими
Шоѓариб
ва
таърихнавис,муаллифи
«Таърихи
Нофе ї»- и
Муњаммадалии Балљувонї шинос хоњанд шуд.
Шиносої бо эљодиёти шоирони халќ-Саидалї
Вализода, Хол Ислом Ќурбоналї Раљаб,
Саидањмад Каримов дар назар дошта шудааст.
Оид ба ирототипњои романи «Восеъ» -и Сотим
Улуѓзода низ тањќиќот хоњанд бурд. Дар охир
мутолиаи асарњои зеринро бахшида ба мавзеи
Ховалинг тавсия нам уд:
1.Ѓафуров Б. Тољикон.Љилдњои 1-2.-Душанбе:
Ирфон, 1983,1985.
2.Њудуд-ул-олам.-Душанбе:Дониш ,1983.
3.Бузургзода Л.,Љалилов Р. Инъикоси шўриши
Восеъ дар фолклор .-Сталинобод: Нашр .давл.
Тољ., 1941.
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4.Восеънома.
Гирдоварда
Б.
Шермуњаммадов. -Душанбе:Ирфон,1985.
5.Пирумшоев Њ. Таърихи омўзиши шў риши
Восеъ. -Душанбе: Ирфон, 1992.
6.Љонибеки Асрориё н. Кишвари пешорўйи
хур-шед. -Душанбе: АТИЖТ,1992.
7.С.Улуѓзода. Восеъ (роман). -Душ анбе:
Ирфон, 1979.
8.А. Саидзода. Ховалинг-чашмаи мењр. Душанбе , 1996.
Њамаи мактабњо имконияти якхе лаи ташкили
кори киш варшииос иро
надоранд.
Аз
ин
рў,њангоми
мураттабсозии
наќш аи
кори
мањфили таърихию адабї шароит и мањал,
боигарии маъ навии мардум, адибони машњуру
номашњури мањалро низ дар назар доштан
лозим мео яд. А.П.Радишев намунаи наќшаи
мавзўии мањфили таърихию адабиро ба таври
зайл пешнињод кардааст, ки барои таълим гоњњои мо низ ќобили ист ифода аст:
Соли аввал:
1. Адибон ва дигар арбобони
фарњ анги
кишвари мо.
2. Шањри (ноњияи,кишвари) мо дар адабиёти
бадеї ва ёддоштї.
3. Њаёти кунунии адабии шањри (ноњияи,
кишвари) мо.
4. Малакањои фаъолияти адабии кишваршиносї.
4. Малакањои адабии эљодї.
5. Малакањои туристї.
6.Сафари адабї (107, 121; 107, 129).
Соли дувум:
7.Адибон ва дигар ар бобони фарњ анг ва
кишвари мо.
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8. Шањри (ноњияи, кишвари) мо дар адабиёти

бадеї ва ёддоштї.
9. Њаёти адабии кунунии шањри (ноњияи,
кишвари) мо.
10. Ташаккули малакањои таљњизу танзим .
11.Ташаккули малакањои фарњангию маърифатї.
12.Ташаккули малакањои адабию эљодї.
(Программ ы для внешкольных учреждений…,
1976, 107,121,129).
Мањфили таърихии адабї метав онад болои
мавзўъњои нисбатан умумї, монанди «Адабиёти
кишвари мо», «Дирўз ва имрўзи кишвари мо
дар адабиёти бадеї» ва ѓайр а кор кунад.
Њамчунин имконият дорад, ки ба тањќиќ и њаёт
ва эљодиёти адибони хамдиёраш шуѓл варзад.
Масалан,мањфили таърихию адабии литсе йи
№1-и шањри Ќўрѓонтеппа баробари ба тањќиќи
њаёту зљодиёти адибон и машњур и вилоят
машѓул шудан оид ба шоирони нисбатан
машњур, ќурбониёни љанги њамватании со ли
1992- Ѓафур Мулло ва Пир имќ ул Сатторї низ
маълумот
љамъ
намудаанд. Онњо
муайян
кардаанд,ки Ѓафур Мулло соњиби ду маљмўа
«Шадда» (Душанбе: Адиб, 1987) ва «Њ арфи
дил» (Душанбе: Адиб, 1991) будааст. Њаёташро
дар набард бо бархе аз мансабталабону
туњматгарон ва худбинон охир кардааст:
Шуњратталабон, чаро маро санг занед?
Бар домани поки ман чаро чанг занед?
Фардо чу садаф маро зи дарё љўянд,
Чун доси шикастае шумо занг занед.
(Хуршедњои гумшуда .Мураттиб Алиризо и
Ќазва. -Тењрон, 1997, с . 67). Хонандагон аз
мазмуни баъзе шеърњояш фањмидаанд , ки шоир
дар зиндагї азобу кулфатњои зиёде дидааст.
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Маълум гардид, ки бо туњмат њ абс низ
шудааст:
Ёрон, назаре ба чашми полудаи ман,
Љўед асаре аз дили н-осудаи ман,
Хоњам, ки шумо дидаи дил бикшое д,
Бар сафњаи ин дафтари наќшудаи м ан.
(Ѓафур Мулло,1991,139).
Пиримкул Сатторї ни з соњиби якчанд
маљмўаи шеърњо,
ба монанди
«Пайѓом»
(Душанбе: Ирфон,1986, бо пешсухани Ќутбї
Киром, 63 сањифа) ва «Бо ли парвоз» (Душанбе:
Ирфон, 1986, 94 сањ ифа буда, охирин маљмўааш
баъди марги фољиавиаш бо номи «Посира»
соли 1994 нашр шуд.
М.Д.Янко (Янко,1965, 112 -113) намудњои
машѓулиятњо и зерини ба омўзиши њаёти мањал
марбутро пешнињод кардааст:
1.Љамъоварии маълумот оид ба адибоне, к и
дар њудуди мањал зода шудаанд ё ин љо
зистаанд ,дар осорашон њаёти мањалро тасвир
кардаанд.
2.Тањияи
рўйхати
асарњои
бадеї
ва
ёддоштї,ки њаёти мањалро и нъикос сохтаанд.
3.Сабти суњбат ва хотирањо бо куњансолон
ва ашхоси шиноси адиб.
4.Љустуљў ва ќайди мавзеи дар асари бад еї
тасвиршуда (хона, кўча, шањ р, дењ а, хољагї,
завод ва корхона).
5.Шиносої бо осорхонаи адабї ва таърихии
дар њудуди ноњия љойгиршуда.
6.Сабти табиати мањал и дар асари баде ї
тасвиршуда.
7.Сабти бино ва дигар мањал и марбут ба
њаёт ва фаъолияти адибон.
8.Рўйхат
ва
сабти
ёдгорињо,лавњањо и
хотиравї,марќадњо,кўчаю гулгаштњое,ки ном и
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адибро гирифтаанд.
9.Шиносої (аз рўйи китоб, маќола, хотироти
шоњидон) бо воќеоти дар эљодиёти адиб
тасвирёфта.
10.Xамъоварии маълумот бо прототипњои
асари бадеї.
11.Сабти шарњи њоли шахсе, к и адиб ас арашро
ба вай бахшидааст , ё бо соядаст ба ў таќдим
кардааст.
12.Љамъов арии маълумоти мањал (барномаи
маљаллањо, маљмўањо).
13.Њаёти
театрии
кишвар
(репертуари
театр, таќризи матбуот ба спектакл, актёрон
ва коргардонони машњури кишвар, ањамият ба
рушди худфаъолиятии бад еї).
14.Љ У стуљўйи
(мусаввадаи ,
дастнависи)
адибон, инчунин маљмўаю китобњои дастхатњои
ќадима.
15.Ташкили
солномаи
воќеањои
адабї:
кушодани «Сањифаи адабї» дар рўзномањои
мањаллї,нашри асарњои бадеии адибо ни њамдиёр,
шабнишинињои адабї,спе ктаклњои театрњои
мањаллї, маљаллањои адабї,в охўрї бо адибон,
муњокимаи маљаллањо,озмуни худфаъолиятии
бадеї.
Аён аст, ки барномаи фаъолияти мањфили
таърихию адабї басо васеъ мебошад. На њама
масоили
муњокимашаванда
бевос ита
дар
мањфил њалли худро меёбанд, чунки мактаб
имконият и њалли хамаи корњоро надорад.
Танњо омўз гор бо аъзои мањфил як ќисми
мавзўъњоро ба наќша медарорад ва ба њамин
васила хонандагонро ба омўзиши кишвари худ
рањнамун месозад.
Барои
љустуљўйи
маводи
адабии
кишваршиносї аз роњњои мухт алиф истифода
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мебаранд. Масалан, бо маќсади дарёфти бино ё
дигар мавзеи ба њаёт ва эљодиёти адиби
њамдиёр алоќаманд, хонандагон бо куњансоло н
суњбат мекунанд, њуљљатњои гуногунро аз назар
мегузаронанд,асарњои ёддоштї, макт убњо ва
асарњои шарњињолии адибро маврид и мутолиа
ќарор мед ињанд.
Барои мањфил интихоби дурусти маво д, сабти
дурусти он ва коркарди маводи љ амъоварда
ањамияти муњим дорад.Шарт нест, ки мо аз
хонандагон сабти њамаи асноди ба њаёти
адабию кишваршинос ии мањал марбутро талаб
намоем. Танњо маводе сабт карда мешав ад,ки
шавќи хонандагонро бедор карда тавонад,
тафаккур ва рўњи о нњоро навозиш намояд.Дар
назар доштан лозим аст, ки на њама ваќт
маводи адабии мавриди љустуљў ќарорёфтаи
аъзоёни
мањфил
натиљаи
дилхоњ
дода
метавонад.Гоњо ба љойи он дар натиљаи су њбат
бо шахсони рўзгордида маводи дигари адабии
кишваршиносї кашф ме гардад, ки дар бар номаи мањфил ба наќша гирифта нашудааст.
Гоњо мешавад, ки ба сабаби пирию хотир парешонї гўяндагон оид ба њаёту эљодиёти
адиб маълумоти нодуруст медињанд. Аз ин рў,
баъди
равона
кардани
хонанд агон
ба
љамъоварии маводи кишваршиносї ба муќоиса,
тањлилу љамъбасти он низ машѓул бояд шуд.
Хуб мешавад, ки маводи ља мъшуда баррасї ва
танзим шавад. Аз њама муњимаш в ай ба диќќат и
дигар кишваршиноси дар љустуљў ширкат
надошта
низ
расонида
мешавад .
Чунин
маводро тавассути ахбору маърўзањо дар
мањфил, сохтани харит аи адабї, созмон додани
намоиши расмњо пањн кардан ќулайтар аст.
Гузоришњои хонандагонро дар мавзўъњои
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адабии кишваршинос ї ба се гурўњ -шарњињолї,
тањлили эљодиёти адиб ва масъалањо и умумии
инкишофи адабиёт људо кардан ќ улай аст,вале
ин таќс имот шартист, чунки дар маърўзаи
пурра шарњињолї ба эљодиёти адиб дах олат
накардан имко ният надорад.Баръакс, дар бораи
эљодиёти
адиб
сухан
рондаву
асноди
тарљумаињолии ўро наовардан мумкин нест.
Интихоби номгўйи мавзў ъњо дар асоси
маводи дар ихтиёри хо нандагон буда ва бо
дарназардошти шавќу раѓбат ва дараљаи
тайёрии онњо сурат мегирад. Мас алан, А.
Саидзода р оњбари мањфили мактаб и миёнаи
№3-и ноњияи Ховалинг маърўзањ о и зёринро ба
наќша гирифтааст:
1.Маълумот дар бораи шоирон
Мизробшоњ,Хотирї,Раљаб, Муњаммаднасими Шоѓариб.
2.Мундариљаи «Таърихи Нофе ї» -и Муњаммадалии Балљувонї.
3.Инъикоси шўриши Восе ъ дар ос ори Б обоюнус
Худодойдодзода ва Ќурбоналї Раљаб.
4.Њољї
Њусайн
ва
тањлили
мазмуну
мундариљаи эљодиёти ў.
5.Тасвири мавзе ъњои Ховалинг,Сари Х осор ва
Балљувон дар романи «Восеъ» -и С.Улугзода.
6.Прототипњои
ќањрамонњои
романи
С.
Улуѓзода «Восе ъ».
7.Тањлили
муќоисавии
образњои
њаќиќии
шўриши Восе ъ (аз рўйи ас ноди таърихї).
8.Тасвири њаёти гузаштаи мардуми Ховалинг
дар ашъори С.Вализода,Хол Ислом, Саидањмад
Каримов.
Мавзўъњои
боло
алоќаи
адибонро
ба
мања лли Ховалинг мунъакис месоз анд, њамчунин ба њаёт ва фаъолият и бархе аз адибони
номаълум дахл менамояд.Ба ин вас и ла аъзои
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мањфил ба инъикос и њаёт, табиат ва таърихи
мањал дар эљодиёти адиб они машњур шинос
мешаванд. Онњо дар маърўзањои худ аз матни
осори бадеию ёддоштї, инчунин маводи
тасвирї (расму с уратњои ёдгорињои таърихї,
дастнавис и китобњо, бозё фти њафриёт ва ѓайра)
васеъ истифода мебаранд.
Дар
машѓулиятњои
мањфил
танњо
ба
шунидану
муњокимаи
якранги
маърўзањо
мањдуд набояд шуд. Ин хонан дагонро дилгир
месозад,диди онњоро мањдуд ва якранг месозад.
Аз тамошову муњокимаи филмњо и таълимї ва
бадеї, ки табиати мањал ё ягон сањифаи њаёту
эљодиёти адиби диёрро инъикос менамоянд,
истифода бояд бурд.
Њамин
тавр,ташкили
дурусти
мањфили
адабии кишваршиносї бо тамоюли фолклорию
таърихии адабї ба хонандагон имконият
медињад, ки:
1.Донишњои аз забон ва адабиёт гирифта ашонро васе ъ ва мустањкам намоянд.
2.Ин донишњоро ба омўзиши забону адабиё ти
кишвари худ сарф созанд.
3.Робитаи ќав ии забону адабиёти диёрро ба
забону адабиёти умумимиллї дарк нам оянд.
4.Маќоми муњити љамъиятиро дар ташаккули
хислат, љањонбинї в а эљодиёти адиб муайян
созанд: робитаи наздик и адибро бо одамон,
мањалли тавлид дарк ва тањќиќ намоянд.
5.Нињоят,ба ин васила малака њои корњои
љустуљўию тањќиќотии хонандагон инкишоф
меёбад.
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4.3. ШАКЛЊОИ ФАЪОЛИЯТИ
ФОРИЃА3ДАPCИИ АДАБИИ КИШВАРШИНОСЇ
4.3.1.ЊАМОИШ И (КОНФЕРЕНСИЯИ )
АДАБИИ КИШВАРШИНОСЇ
Яке аз роњњои ба мутолиаи осори адибон и
мањаллї
љалб
намудани
хонанд агон
ин
ташкили њамоиши адабии кишваршиносист.Бо
шарофати њамоиш хонандагон осор и бадеиро
бо завќ мутолиа менамоянд, љойњои муњими
онро дар лавњи хотир наќш месозанд, оид ба
тарафњои гуно гуни ас ар мулоњиза меронанд.
Махсусан, бо ин усул муњокимаи асарњои
адибони тоинќилобию муосири тољик, ки ба
тасвири табиат ва кишвар бахшида шудаанд,
хеле муфид аст.
Дарсшиносони рус (Янко,1965 ,284) вобаста
ба вазифањои њамоиш хелњои зер ини онро
нишон додаанд:
1.Њамоиш и тавсиявии хонандагон кў мак ба
хонандагон дар интихоби китоб барои хониш.
2.Њамоиш и њисоботї,ки нат иљаи х онишро
дар давоми сол, нимсо ла љамъбаст мекунад,
камбудињою
муваффаќиятњои
алоњидаро
нишон медињад.
3.Њамоиш и мавзўї,ки дониши хонандагонро
оид ба мавзўъњои алоњидаи забон ва адабиёт
инкишоф медињад.
Ташкили њамоиши тавсиявї дар аввал,
нимсо ла ва охири соли хониш маќсаднок аст.
Конфронси тавсиявї ва њ исоботиро бо маќсади
донистани
рафти
хо ниши
беруназсинфи и
хонандагон ва тавсияњо додан ба онњо
мегузаронанд. Бо ин маќс ад ба хон андагон
саволњои зерин пешнињод мегарданд:
1. Номгўйи китобњои дар нимсолаи хониш
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мутолиашуда.
2. Оё
рўйхати
адабиёти
тавсияшударо
истифода бурдед?
3. Оид ба асарњои хондаатон ќайдњо доре д?
4. Аз китобњои хондаатон кадом асар ба
шумо маъќул шуд?
5. Дар рўзњои наздик кад ом китобњоро хондан
мехоњед?
Муаллим дар њамоиши тавсиявї аз хусуси
љамъбасти хониши берун аз с инф сухан
мсронад, хонандагонеро, ки осор и адибони
махаллї, асарњои ба диёрашон, ба табиати
зебои он бахшидашударо хондаанд,ном меба рад, њисоботи ду-се хонандаро мешунавад.
Рўйхат и нави китобњоро тавсия дода, муаллим
оид ба асари тавсияшаванда, муаллифи он,
лањзањои љолиби а сар сухан меро над. Хуб
мешавад, ки дар ќатори дигар асарњо муаллим
ба эљодиёти адибони мањал рў оварда,
муњимтарини онњоро барои хондан тавси я
намояд.
Маъмултарин намуди њамоиш њамоиши мавзўии
хонандагон мебошад. Вай метавонад танњо як асари
адиби мањал ва ё тамоми эљодиёти ўро фаро гирад.
Масалан, толибилмони синфњои 11-уми литсейи №1-и
шањри Ќўрѓонтеппа њангоми омўзиши достони «Ливои
зафар»-и М. Миршакар бо тавсияи муаллим Муќимов
П. ба мутолиаи романи Юсуф Акобиров «Замини
падарон»,ки ба азхудкунии заминњои Вахшонзамин
бахшида шудааст, пардохтанд. Омодагї ба њамоиш ду
моњ пеш оѓоз ёфт.Омўзгор баробари муайян кардани
мавзўи њамоиш , ба хонандагони алоњида маърўзањо
супурд. Хонандагон на танњо асарро бо диќќат
хонданд, балки аз таќриз, маќола ва асарњои илмию
тањќиќотие,ки ба он бахшида шудаанд, шинос
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гардиданд. Пешакї эълонњо навишта шуда, шиору
лавњањо тайёр карданд. Муаллим кўшиш ба харљ дод,
ки
њамоиш љањони маънавии хонандагонро бой
гардонад, дар онњо хоњиши баёни афкори худро бедор
созад. Онњо њамоишро дар вазъияти тантанавї њусни
оѓоз бахшиданд. Дар лавњаи калону зебо суханони
эпиграфии «Замини падарон» сабт шуда буд:«Ин
заминро оби Вахш не, араќи љабини марди дењќон обшор
кардааст». Толорро намунаи асарњои Юсуф Акобиров
«Ќандаќ гул кард»,«Болоѓат», «Баъде, ки осиё
бозмонд», «Духтаре, ки љустуљўяш мекунам»,«Осмони
соф», «Замини падарон», «Водии муњаббат», «Норак»,
«Љонфидо», «Дунё ба умед»,расмњои адибони
Вахшонзамин бо асарњояшон, намунаи осори ба водии
Вахш бахшидаи адибон зеб медод.
Њамоиш бо намоиши порчањои филм аз рўйи
асари Бруно Ясенский «Одам пў сташро иваз
мекунад» оѓоз ёфт. Сипас, хонандагон дар
мавзўъњои «Мазмун ва мунд ариљаи романи
«Замини
падарон», «Прототипњои
образњои
марказии «Замини падарон» маърўзањо хон данд. Дар атрофи асар хонандаго ну устодон
мулоњизаронї карданд. Дар охир хонандагон
аз рўйи баъзе лат ифањои аз номи Идрис
овардаи адиб сањначањо нишон доданд. Дар
фуроварди нишаст аз ашъори ба Вахш
бахшидаи адибон порчањо ќироат намуданд.
Ин ба хонандаго н имконият дод, ки гузаштаи
Вахшонзаминро, ки «љуз биёбон, дашти урён»,
«селаи хукони вахшї» чизи дигаре ва манзараи
дилрабое надошт, (мазмун аз шеъри П .Сатторї
«Вахш»), тасаввур намоянд ,мењнат и фидоко ронаи мардумро б ањри ободонии Вахшон замин, аз чўлистон ба гулистони њаќиќї
бадалсозии онро пеши назар оранд.
Дap синфњои боло имкон дорад, ки дар
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мавзўъњои
«Табиати
кишвари
тољик он»,
«Ќањрамони нависанда ва зиндагї», «Кишв ари
мо дар осори бадеї» њ амоиши адабии кишваршиносї созмон дода шавад. Асарњои адибони
кишварро барои мутолиаву муњокима тавс ия
бояд кард, ки раѓбати хонандагонро бедор
сохта тавонанд. Хонандагон бояд аз асар
лањзањои наздик ба т аб иат, маишат ва урфу
одати одамони мањалли худро ёфта тавонанд,
ки ба ин васила раѓбаташон ба адиб ва асарњои
ў афзояд.
Дар бисёр мактабњо аз услуби анъанавии
њамоишгузаронї- маърўзаи
хонандагон ва
муњокимаи он кам ба назар мерасад ,њол он ки
дар чунин мањфилњо хонандагон ќаблан ба
масоили муњокимашаванда шинос мегарданд,
ба ќадри њол мустаќилона барои гузориш
додан омода мешаванд, ки ин фаъо лиятнокии
фардии онњоро такомул медињад.
Интихоби шакли муњокима ба хусусиятњо и
китоб ва шароити гузаронидани њ амоиш
вобаста аст. Њам гузоришњои хо нандагон ва
њам иловањо
аз
љойи нишаст
пешбинї
мегарданд. Ба барно ма дохил кардани мусиќии
форам вобаста ба мазмуни асар ба њ амоиш
шањомати тоза ато менамояд.
Таљњизонидани толор, ташкили намоиши
китоб, расмњои адибони диёр, суханони онњо
оид ба кишвар, мулоњизањои хонандагон оид ба
китоби дўстдоштаашон низ њ амоишро таъсир нок мегардонад.
Агар муњокимаи асар бо иштироки муаллифи
китоб сурат гирад ва њ амоиш-вохурї
гузаронида шавад, ќимат и он як бар чанд
меафзояд.
Њамин тариќ, њамо иши адабии кишвар220
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шиносї ба хонандагон имконияти нисбат ба
асар фикр ронданро муњайё месозад, шавќи
онњоро
ба
адабиёт
афзун
мс гардонад,
малакањои мустаќилона иброз намуд ани андешањоро такомул медињад. Муњо кимаи китоби
шавќовар ба хонандагон як љањ он таассурот
мебахшад,ки он дар шаклњои маќола ба
рўзномаи деворї,радиои мактаб, матбуоти
мањаллї зуњур меёбад.
4.3.2.ЊАФТАИ АДАБИИ
КИШВАРШИНОСЇ .
Њафтаи адабии кишваршиносї дар мактаб
бо маќсади бедор сохтани шавќу раѓбати
хонандагон
нисбат
ба
таърих,
адабиёту
фарњанги диёри худ ва бо як низо ми муайян
гузаронидани ваќти холии хонандагон дар
давоми љамъомадњои пагоњирўзї, нисфирўз ї,
танаффусњо ва баъди дарсњо доир мегардад.
Барои ташкил кард ан ва гузаронидани
њафтаи адабии кишваршинос ї ду моњ пешакї
тайёрї бояд дид. Бо ин маќсад аз њисоби
аъзоёни шўрои кишваршинос ии макт аб, аъзо ёни мањфили адабии кишваршиносї, хонандагони љўянда ва дўстдорони фанни адабиёт
кумит аи ташкилї бояд созмон дод. Онњо раис,
муовин ва котиб интихоб мекунанд. Кумитаи
ташкилї барномаи њафтаи адабии кишваршиносиро тартиб дода, барои тасдиќ ба
мудири мактаб пешнињод мекунад. Баъд аз
розигии мудир аз рўйи он тайёрї дида,
иљрояшро таъмин ме кунанд. Раис и кумит аи
ташкилї бо муовинњояш пешакї шартњои
озмунњои ќироати шеър, наттоќони фаъол,
рўзномањои деворї, кроссвордњо, маърўз ањои
бењтарин, сањначањои бењтарин, саволномањои
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сабќати адабиро мураттаб сохта, ба та хтаи
эълонњо меовеза нд. Тањти роњбарии кумитаи
ташкилї роњравњои мактаб, т олори маљлисгоњ,
дафтари адабии кишваршиносї бо маводњои
тарѓибкунандаи таб иат, таърих ва адабиё ти
диёр оро дода мешава нд.Њайати тањририяи
нашрияи девории мањфили адабии кишваршиносї на кам аз ду маротиба рўзнома
мебароранд.
Њафтаи адабии кишваршиносиро соле ду бор
гузаронидан мувофиќи маќс ад аст. Онро мо
метавоне м,ки ба як адиби њамдиёрамон ё асаре,
ки дар он воќеаву њодисањои мањал тасвир
шудааст,бахшем,ё ихтиёр дорем,ки дар њафтаи
адабии кишваршиносї ба масъалањо и умумии
адабиёти мањал дахл намоем.
Дар поён бо мундариљаи барно маи њафтаи
адабии кишваршиносии мактаби миёнаи №33 - и
ноњияи Вахш, ки тањти унвони «Вос еъ ѓазост
имрўз» ба муносиб ати 100-солагии шўриши
Восеъ доир гардидааст, шинос хоњед шуд.
Рўзи душанбе барномаи њафтаи адабии
кишваршиносї аз радио шунавонї оѓоз ёфт.
Сараввал раис и кумит аи ташкилї дар њ аљми 56 даќиќа оид ба оѓози њафтаи адабии кишваршиносї дар љ амъомади пагоњирўзї ахбор дода,
хонандагонро ба мундариљаи барномаи о н
ошно сохт. Пас аз он дар танаффусњо аъзоёни
кумит аи ташкилї ва наттоќони садои мактаб
оид ба масоили зе р гузориш доданд:
а) Шумо дар тўли њафтаи адабии кишваршиносї чињоро хоњед шунид, ё чињоро тамошо
хоњед кард?
б) Ин китобњои ба тозагї нашрш ударо оид ба
шўриши Восе ъ аз маѓозаи китоб дарё фт хоњед
кард.
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в)
Ин асарњоро бахшида ба ш ўриши Вос еъ
аз китобхонаи мактаб метавонед , гирифта
мутолиа намоед.
Баъди дарс хонандаг он дар толори маљ лисгоњ љамъ омаданд ва дар мавзўи «Инъикоси
образи Восеъ дар ад абиёти тољик» маърўза
шуниданд. Њамчунин сурудњои халќии ба Восеъ
бахшидашуда аз тарафи хонандагони синфи 7
ба самъи онњо расонида шуд. Дар давоми рўз
дар даромадгоњи мактаб ни горањои доир ба
шўриши Восеъ љамънамудаи аъзои мањфили
адабии кишваршиносї ва кумитаи ташкилї
намоиш дода шуд. Барномаи рўзи д ушанбе бо
зебу ороиш додани роњравњо, толори маљ лисгоњ, дафтари адабии кишваршиносї поён
ёфт.
Рўзи сешанбе аввал тариќи радио хаб арњо
оид ба омодагии љумњурї ба љашни 100 солагии шўриши Восеъ шунавонида шуд. Дар
давоми танаффусњо хонандагон аз либреттои
операи «Шўриши Восеъ »-и М. Турсунзода ва
А.Дењотї порчањо шуниданд. Дар охири дарс
хонандагони
синфњои
8 -11
дар
толори
маљлис гоњ љамъ шуда, маърўзаи «Аз таърихи
шўриши Восеъ» ва аз рўйи ё ддоштњои
куњансо лон Ѓуломуњиддин Муродов, Зубай дулло Ќунушов, Хабибулло Азизов ,Давлатшоњ
Рањимов дар бораи Восеъ наќлњои ља мъовардаи
аъзоёни мањфили адабии кишвар шиносиро
шуниданд. Дар ин рўз ташкили саёњати
хонандагони синфњо и 1-3 ба дафтари адабии
кишваршиносї низ дар назар дошта шуда буд .
Рўзи чоршанбе њафтаи адабии кишвар шиносї
аз радиошунавонї оѓоз ёфт. Дар давоми
танаффусњо натто ќони садои мактаб шеърњои
ба Восеъ бахшидаи Муъмин Ќаноат, Басир
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Расо,
Ѓаффор
Мирзо,
Мастон
Шералї,
Гулназар,
Бозор
Собир,
Муњаммадалии
Аљамиро ќироат карданд.
Пас аз дарс
хонандагон дар толори маљлисгоњ гузоришро
тањти унвони «Маќоми С. Улуѓзода дар
офариниш и образи Восеъ» шуниданд , аз асари
М. Ќаноат «Достони оташ» (боби «Нур дар
зулмот») порчањо ќироат карда шуд. Аъзоёни
мањфили драмавї аз рўйи романи С. Улуѓзода
«Восеъ» сањначањо намоиш доданд. Барномаи
рўзи чоршанбе бо нашри рўзномаи девории
«Њикмат и диёр» ба охир расид.
Њафтаи адабии кишваршиносии рўз и панљшанбе аз шунавонидани суханронии иштирок чии шўриши Восеъ Давлат Собирови 104 -сола,
ки овози ўро соли 1961 муњаќќиќон Рўз и
Ањмадов ва Юсуфшоњ Ёќубов с абт карда
буданд ва алњол дар шуъбаи фолкло ршиносии
Пажўњишгоњи забон,адабиёт,шарќ ш иносї ва
мероси хатии ба номи Абўабдуллоњ Рўдакии
Академияи илмњои Тољ икистон мањфуз аст,оѓоз
ёфта,дар давоми танаффусњо аз романи С.
Улуѓзода «Восеъ » порчањо ќиро ат карда
мешавад. Баъд аз дарс барои хонандагони
синфњои боло дар мавзўи «Симои Восеъ дар
назму наср и тољик» ко нфронс баргузо р гардид.
Сабќати адабї о ид ба шўриши Восе ъ низ дар
њамин рўз љамъбаст гардид. Дар охири рўз
бахшида ба шўриши Восеъ аъзои кумитаи
ташкилї кроссворд баровар данд.
Рўзи
љумъа
барномаи
њафтаи
адабии
кишваршиносї чорабинињои зеринро фаро
мегирад: дар танаффусњо аз «Достони шўриши
Восеъ»-и Ќурбоналї Раљаб ва «Достони
Восеъ»-и Бобоюнус Худойдодзода порчањо
ќироат шуда, аъзои мањфили адабї ш еърњои ба
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Восеъ бахшидаи худро хонданд. Дар охири
дарс дар толори маљлисгоњ дар атрофи асари
Љонибеки
Асрориён
«Кишвари
пешорў йи
хуршед» бањсњо намуданд. Дар танаффус и
калон о ид ба «Мухтасари таър ихи Хатлон»-и
Музаффар Азизов су њбати шавќоваре барпо
гардид. Њамчунин дар ин рўз вохўрї бо хешу
таборони иштирокчиёни шўри ши Вос еъ Давлат
Собиров,
Сайидалии
Зувайр ї
ва
Юсуфпањлавон ташкил шуд .
Рўзи шанбе низ аз шунавонидани радио оѓоз
ёфт.Дар ин рўз озмунњои иншоњои бењтарин,
расмњо,
намоиши сањначањо,
мушоирањои
бењтарин
дар
асоси
асарњои
ба
Восеъ
бахшидашуда љамъбаст гардид. Баъди дарс
вохурї бо адибони вило ят Зариф Ибод, Пирим кул Сатторї, Ѓафур Мулло, Саидљ амол Зиёї,
Муњаммадалии Аљамї, Саидањмад и Зардон ва
дигарон ташкил шуда, онњо ашъори ба Восеъ
бахшидааш онро ба њозирин ќироат карданд.
Барномаи њафтаи адабии кишварш иносї бо
ќадршиносии хо нандаго не, ки дар ташкили
њафтаи
адаби и
кишваршинос ї
ширкат
доштанд, хотима ёфт.
Ба њамин тар иќ, агар њафтаи адаб ии
кишваршиносї муташаккилона гуз арад, шавќу
раѓбати хонандагонро нисбат ба фарња нги
мањал зиёд менамояд, самараи мањфилњо,
факултативњо ва дигар намудњои корњои берун
аз синфро баланд бардошта, ба шогирдон
мустаќилона
дониш
гирифта
тав онистан,
мушоњида ва эљодкориро тарбия менамояд,
интихоби
касбашонро
метезонад.
Агар
чорабинињои њафтаи адабии кишвар -шиносї
дар тасмаи магнито фон сабт гар даду дар
давоми сол такроран ба самъи муњассилин
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расонида шавад, худшиносию худогоњї
ифтихори миллии онњо бештар хоњад шуд.

ва

4.3.3.ШАБНИШИНЇ ВА САБЌАТИ
(ВИКТОРИНАИ) АДАБИИ КИШВАРШИНОСЇ
Шабнишинии адабї маљмўи донишњои дар
дарсњо, хониши берун аз синф, мањфили адабии
кишваршиносї, саёњ ату
сафарњо
гирифт аи
хонандагонро ба низом дароварда, љамъбаст
месозад. Хонанд агонро водор месозад, ки ба
шабнишинї о мода шаванд, омўзанд, љустуљў
намоянд ва машќ кунанд.Ш абнишинї ба
хонандагон имконият медињад, ки таљ рибаи
дар кишваршиносии адабї андўхтаашонро, ки
дар маърўзањо, хониши ифоданоки шеър,
сањначањо,
композитсияњои
ада б ї-мусиќї,
бастани оњанги марѓуб ба ашъори адибони
мањал ифода меёбанд, ба маъраз и намоиш
гузоранд. Ба њамин васила њаммактабони
худро дар рўњияи мењандўст ию зебоидарккунї,
санъатдўстї ва њифзи табиат и зебои кишвар
тарбия намоянд.Њангоми ташкили шабнишинї
љињати таълимию тарбиявии он н из набояд аз
назарњо дур монад, то ки он ба ч орабинии
сохта табдил наёбад.
Вобаста ба иштироки хонандаго н дар
таљрибаи макт абњо шабнишинињои адабии
кишваршиносиро
ба
умумимакт абї, барои
синфњои мусо вї ва барои як синф таќс им
мекунанд (Янко,1965, 272).
Тибќи барно мањо ва муњт аво яшон низ дар
таљрибаи
мактабњо
шабнишинии
адабию
мусиќї,шабнишинињои мавзўї, с аволу љавобњо ,
бозињо, наттоќон, сабќати њозирљавобон ва
мањфили драмавї аз якдигар фарќ мекунанд.
Аз рўйи сохт низ шабнишинињо гуногунанд:
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1.Шабнишинињои иборат аз ду ё се ќисмати
мустаќил,аз ќабили маърўза, ќисмат њои бадеї,
раќс, суруд, мусиќї.
2.Силсилаи адабию м усиќї бахшида ба як
мавзўъ ( Янко ,1965,272).
Шабнишинии адаб ию кишваршиносї аз
рўйи мавзўъ чунин намудњо дорад:
1.Шабнишинии адабию кишваршиносї дар
робита ба мавзўоти барномаи таълимї ва
такомули он.
2.Шабнишинињои адабию кишваршиносй ба
муносибати рўзњои поси хотир.
3.Шабнишинињои адабию кишваршиносї дар
мавзўъњои с иёсї ва эстетикї бо фарогирии
доираи васеи шароити мањал.
4.Шабнишинињои адабию кишваршиносї бо
њамбастагии дигар нав ъњои санъат.
5.Шабнишинињои забонии к ишваршиносї бо
истифодаи
васеи
асарњои
бадеии
инъик оскунандаи мањал (Янко, 1965,273).
Мавзўи интихобкардаи шабнишинї бояд
такмилдињандаи маводи барномаи таълимї
бошад. Хонандагон шеърро ифоданок хонда
тавонанд, нутќи фасењ, образнок ва гуворо
дошта бошанд. Тамошобинон ќаблан ба мавзўи
шабнишинї шинос карда шаванд, то ки онњо
тамошобини фаъо л буда, њисси кунљковї ва
раѓбаташон афзояд. Шабнишиниро ду-се моњ
пешакї, агар барои як -ду с инф бошад, се -чор
њафта ќабл ба наќша бояд гирифт. Истифодаи
аёният-инсе нировкањо,
порчањо
аз
асар,
филмњо, намоиш и рас ми адибон ба воситаи
экран ва ѓайрањоро низ дар назар бояд дошт.
Муаллими заб он ва адабиёти мактаб и
миёнаи №56-и ноњияи Вахш Мустафо Набиев
барои шабнишинињои адаб ии кишваршиносї
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чунин наќша сохтааст:
1.Интихоби иштирокчиё н ва омодасозии
тамошобинони оянда . Созмон додани кумитаи
ташкилї оид ба та йёр ї ва гузаронидани
шабнишинї, ки ба њайаташ аъзои шўрои адабии
кишваршиносии мактаб, мањфили адабї ва
хонандагони фаъол шомиланд, мураттабсозии
барномаи шабнишинї ва амалї намудани он,
навиштани эъло н оид ба шабниши нї бо сабти
мавзўъ, сана ва маќсади он, ороиши даъват номањо ва барномаи шабниш инї, тавсияи
адабиёт барои омодагии пешакї.
2.Тањияи барномаи шабнишинї . Интихоби
иљрокунандаго ни барнома -баранда, наттоќон,
шеърхонон, сањнаофарандагон, раќќо сон, овоз хонон ва ѓайра; созмон додани гурўњи ороиш гари
сањна,
тайёркунандагони
с арулибос,
танзимгарони
овоз,
намоишњо;
коркарди
бонизоми њар як ќис ми бар ном а; машќњои
санљишї
ва
хот имавї;
тайёр
намудани
асбобњои сабти овоз, синамотасмањо ; бозињо,
сабќатњои адабї, мукофотњо барои бењтарин
иљрокунандаго н.
3.Ороиши толор, ки барои он овехтани расму
сурат, навиш таљот, андарзњо; тайёр кардани
расми ќањрамо нњ о бо тавзењоти рўзномаи
деворї, намоиши китобњо, овезон кардани
матни с урудњо, сабќатњои адабї ва дигар
корњоро анљом бо яд дод.
4.Сабти шабниш инї. Дар ваќт и шабнишинї
лањзањои љо либи он рас м гир ифта ме шавад, дар
лентаи овоз сабт ме гарданд, албом тартиб дода
шуда, рўйхати иштирокчиён ва наќшњои онњо,
расми тамоми лањзањои шабнишинї, ќарори
њакамо н, хулосањо, таклифу пешнињо дот ба он
илова ме гарданд.
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5.Муњокимаи шабнишинї . Натиљаи шабнишинї аз тарафи кумитаи ташкилї мавриди
баррасї ќарор мегирад, њусну кубњи он зикр ва
наќшањои оянда таъ кид мешаванд.
Шабнишинињои
адабии
кишвар шиносї
мумкин аст ба муно сибати зодрўзи як адиби
њамдиёр ё якчанд адибон гузаронида шава нд.
Масалан,дар мактаб и миё наи № 3- и ноњияи
Ховалинг шабнишинињои адабии кишваршиносї
бо
номи
«Шоирони
халќ»
ба
муносибат и
њаёт
ва
эљодиёти
шоир они
ховалингї
Саидалї
Вализода,
Ќурбоналї
Раљаб, Хол Исло м ва Саидањмад К аримов
сурат гирифт. Дар ќис ми аввали о н оид ба
њаёту эљодиёти шоирони халќ маърўзањо
карданд ва порчањои шеърї ќироат намуданд.
Дар ќисми дуюм оид ба ња ёту эљодиёти ин
шоирон
сабќатњои
адабии
кишваршиносї
ташкил намуданд. Нињоят, аз рўйи латифањо и
халќї, ки дар хусуси ин шоирон эљод шудаанд,
сањначањо офариданд.
Шабнишинињои аз њама пурмазмун шабнишинињои марбут ба эљодиёти шифо њии халќ
мебошанд. Мавзўи шабнишинии фо лкло -риро
маводи ш ифоњии мањаллї муайян менамояд.
Дар
аксари
мањалњо
гўяндагони
халќї
нокилону
ровиёни
моњир
њастанд.
Дар
шабнишинї аввал дар ин хусус х онандае
гузорише тањия мекунад, сипас, ба гўянда сухан
дода мешавад, наќлњои шавќовар и ў дар
тасмаи овоз сабт мегардад. Дар поён аз
шабнишинињо и
адабии
кишваршиносии
мактаби миёнаи № 56-и ноњияи Вахш, ки тањти
унвони «Суханњо и дилафрўз» бо роњбарии
омўзгор
Мустафо
Набиев
гуз ашт, баъзе
лањзањоро меорем:
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Барандаи якум :
Эй вараќ, аз љониби ман љумла ёронро салом,
Њар кї моро дўст дорад, дўстдоронро салом.
В-аз калону хурд аз мо њар кї пурсад ин замон,
Бар калонон зиндагию љумла хурдонро салом.
Забони тољикї аз љињати равонї, дилкашї,
пуробурангї ва фасе њ ї яке аз бењтарин
забонњои
дунёст.
Махсусан
зар булмасалу
маќолњо ба нутќи мо зебу фар, шукўњу
шањомати тоза ато менамоянд.Онњо намаки
каломи модарианд. Халќ њикматњои д илафрўзи
худро
дар
тўли
садсолањо
сохтааст.Мо
пайваста аз забони атрофиё н,њамсу њбатон
зарбулмасалу маќолњо и халќиро мешунавем, ки
рўњи моро навозиш менамоя нд.Аъзои мањфили
адабии кишваршиносии мактаби мо ба кори
хайр- љамъоварии суханони пур њикмат махсусан зарбулмасалу маќолњо камар бастаанд.
Тамоми хонандагонро ба љамъоварии сух анони
дилафрўз даъват менамоем, чунки о нњо нутќи
моро пурмазмун,фањмо, нишонрас ва ифоданок
месозанд. Инак,
шабнишинии
«Суханони
дилафрўз »-ро кушода эълон мекунем.
Хонандаи 1-ум: Зарбулмасал ва маќо лњо яке
аз намудњо и эљодиёти бадеии халќ буда, ифодаи
кутоњ, вале пурмазмуну рехтаи бадеи ест,ки дар
он њикмати халќ инъ икос ё фтааст. Чунончи,
«Аввал андеша, баъд гуфтор», «Аз дўсти нодон
душмани
доно
бењ», «Дарро
задам,девор
кафид», «Аз кулўх алов парид»,«Давидани
гўсола то кањдон», «Бузро ѓами љону ќассобро
ѓами чарбу», «Моргазида аз ресмони ало
метарсад» ва ѓайра.
Хонандаи 2-юм: Зарбулмасалу маќолњо
љамъбасти таљрибаю мушоњидањои њаёти и
оммаи мењнаткашонанд. Дар онњо, ки дар
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давоми асрњои зиёд гаштаю баргашта тањрир
ёфтаю сайќал хўрда , њамчун намунаи аљиби
осори дањонї то замони мо боќї мондаанд,
њикмати халќ, фаз лу хиради халќ, љањонбинию
фалс афаи халќ инъ икос ёфтааст.
Хонандаи 3-юм: Зарбулмасалу маќолњо кулли
љанбањои њаёти м ардумро фаро мегир анд. Онњо
муњаббат ба Ват ан, озодию мењнатдўстї,
ростї, љасорату далерии халќи мењнаткаш ва
њаќиќатписандии ўро ифода менамоя нд.Мо
андарзњои «Шахс и беватан -булбули бечаман»,
«Хока ба хокистар об куну дар Ватан
хўр»,«Хоки Ватан аз тахти Су лаймон хуштар,
Хори Ватан аз лолаву райњо н хуштар» ,«Аз
бекор-Худо безор», «Илму њунар - барзгарї,
дигар њама њиллагарї», «Мењнат -роњат»-ро
борњо шунидаем.
Барандаи 2-юм: Зарбулмасалу маќолњо дар
алоњидагї фикри расо ва маънои муайянеро
ифода кунанд њам, вале ањамият ва моњият и
онњо дар нутќи гўянда ё нависанд а бештар
барљаста аён мегардад.
Барандаи 1-ум: Зарбулмасалу маќо лњоро,ки
њикмати халќ, неъмати маъ навї ва дурдонањои
аќлу заковати халќанд, нависандаи б омањорат
барои тасвири хислатњои ќањрамо ни аса ри худ,
барои кушодани њолати рўњии он, муносибат ва
љањонбинии
онњо
фаровон
истифода
мебарад.Хонандаи 1 -ум: Инак,чанд мисол аз
романи «Ѓуломо н» -и устод С.Айнї:
«Илоњї,теѓи
њукумат
бурро
шавад,
сафарашон бењатар шавад, њазрати Шери Худо
ва Бањоваддини балогардон камарашонро
бандад»-гўён даст бар рў кашид.
Шумо дуруст-ку,гуфт Њаит Амин ба
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Урмон Полвон, дар замони пе ш љаноби олиро
њамин тавр дуо мекардед, акнун ки ба кор
даромада гирифтед, њукуматњоро њам њамин
тавр дуо мекунед.
- «Дуруст» шудан даркор аст, - гуфт Урмон
Полвон... .«Замона бо ту насозад, ту бо замона
бисоз», гуфтаанд.
Хонандаи 2-юм: Аз «Марги судхўр»:
-Шумо дар хонаи худато н њам њељ ош
мехўред?-пурсидам ман.
-Њаргиз, модом ки дар х онаи дўст он ошу
нони тайёр аст, чаро дар хона дегу дуд
кунонида ва пулеро, ки ба сад машаќќат
меёбам, харљ карда,ош пазонида хўрам?” Љо н
хонаи мардум, на ѓами обу на ѓами њезум»
гуфтаанд касони хирад манд.“ - гуфт.
Хонандаи 3-юм: Зарбулмасалу маќо лњо бо
хусусияти бадеии худ аз њамдигар фарќ
мекунанд.
Зарбулмас алњо
б ештар
дорои
маънои маљозї буда, дар онњо маќсад ва фикри
асосї ба воситаи киноя ифода мегардад.
Маънои зоњирии ба воситаи зарбулмасалњо ё
калимаю иборањои дар зарбулмасал иф одашуда
ќолаби бадеие мебошанд, ки танњо барои
ифодаи маќсад хизмат ме кунанд. Чунончи,
«Забони мурѓо нро мурѓон медонанд », «Об аз
cap лой», «На сих сўзад, на кабоб », «Як задани
оњангару сад задани сўзангар» «Кафан бепул
бошад, мурдан даркор».
Хонандаи якум: Вале дар маќо л маъно и
маљозї мушоњида намешавад. Маќол маќсад ва
ѓояро бидуни истифодаи санъатњои бадеї
ифода мекунад. Дар маќо л а шё, њодиса ва
амалиёт дар љойи худ, д ар маънои худ ошкоро,
бе пардапўшї, бе хаёлоти баде ї меояд. Вай
232
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

нисбат ба зарбулмасал сода, бе обуранги бадеї
аст. Чунончи, «Дар њама кор машварат бояд,
кори бемашварат накў наояд», «Дили нохоњам,
узри бисёр», «Дидї, ки нашуд, мон, ки равад»,
«Дили одаткарда -балои љон», «Кори имрўзаро
ба фардо магузор» ва ѓайра.
Барандаи якум: Вале зарбулмасалу маќолњо
аз љињати образнокии сухан ва санъат њои бадеї
аз њамдигар фарќ кунанд њам, аз љињати
мазму н
(панду
њикматомўз ї,
тарбиявї,
фалс афї, иљтимо ї ва ѓайра) ба њам хеле
наздиканд ва дар маљмўъ як жанри мустаќили
фолклории тољикро ташкил медињанд.
Њамин тавр, суњбати хонандагон ба сабќ ати
адабии кишваршиносї табдил ёфт. Х онандагон
оид ба зарбулмасалу маќ олњо
сањначањо
нишон доданд, аъзои мањфили худ фаъолият ии
бадеии мактаб бо истифодаи андарз њои халќї
сурудњо хонданд.
Махсусан шабнишинињои адабии кишвар шиносї дар мавзўи тасвири табиат дар осори
адибон хеле хотирнишин мегузарад. Ин ба
хонандагон имконият медињад, ки табиати
атрофи худро аз наздик фањмида гиранд, бо
ашъори манзаравии адибон ошно гарданд.
Боре бањорон хонандае дар синф шеъри халќии
«Бањор омад, гулњо рўиданї шуд» -ро зери лаб
замзама нам уд. Дигарон таклиф пешнињод
карданд,ки барои хонандаго ни синфњои боло
тањти унвони «Бањори Вахш» шабнишинии
адабии
эљодї
ташкил
карданианд.
Ман
таклифашонро бо дилу љон пазируфт ам. Онњо
дарњол ба кор cap карданд: сурудњо и бањорї,
расмњои манзараи табиат, сањифачањо и адабии
мусиќї созмон доданд. Хо нандагони синфро ба
саёњати адабї ба кўњ бурдем. Онњо расмњои
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тасвиршударо бо манзарањои табиати сабз
муќоиса карданд. Пас аз он барномаи
баромадњоро мураттаб сохтем. Шабнишинї
оѓоз ёфт. Њар як шахси бинанда баробари
вориди толор шудан худро гўё дар оѓўши
табиати њамешабањор медид. Дар оѓўши табиат
хонандагон шеърхонї карданд, раќсиданд,
сурудњо
хонданд.
Пас
аз
шабнишинї
муддатњои зиёде таассуроти неки он да р
хотири хонандаго н боќї монд ва ба ин в асила
дар нињоди хонандагон мењру муњабб ат нисбат
ба табиат њувайдо гард ид.
Тавре ки дар боло ишорат рафт, одатан дар
рафти шабнишинињои адабии кишваршиносї
ва ѓайрањо ташкили сабќатњои (викторинањои)
адабї расм шудааст.Сабќат ба ягон масоили
забон, ба як адиб ва ба як чанд нависанда
бахшида
мешавад. Дар
мавзўъњои
умумии
кишваршиносї низ гузаронидани он хел е
манфиатбахш аст. Дар сабќ ат маълумот и
шарњињолї,
муњимтарин
асарњои
адибон,
санъаткорон, гўяндагон, робитаи адабиёти
мањал ва адабиёт и умумимиллї мавриди
муњокима ќаpop мегиранд.
Саволњои саб ќат ду- се њафта пеш эъло н
карда мешавад, то ки хонандагон имконият и
ширкати фаъо лона дошта бошанд. Шиносої бо
сарчашмањои гуногуни адабии кишваршиносї,
маводи тарљумаињолї, асарњо и бадеї ва
санъатшиносї, илмию оммавї ва танќидї,
инчунин дидани осорхонаи адаби и кишваршиносї ба хонандаго н имконият ме дињад, ки
сабќат маќс аднок омода гардад. Барои тартиб
додани саволњои алоњидаи сабќ ат хо нандаго н,
аъзоёни фаъо ли мањфили адабии кишваршиносиро љалб намудан мумкин аст. Сабќат дар
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њамон њо лат љолиб ме гузарад, ки саволномањо
муфасс ал ва ташрењи му хтасар дошта бошанд.
Чунончи,сабќ ати
адабии
кишваршиносии
барои синфњои боло мураттабс охтаи муаллими
мактаби миё наи №3 - и шањри Њисор Бањрулло
Ибодовро манзуратон месозем:
1.Калимаи Њисор» дар л уѓ ати тафсирї чї
гуна шарњ ёфтааст?
2.Дар кадом асарњо («Њуду ду-л-олам», Алии
Яздї «Зафарном а», Амин ибни Ањм ади Розї
«Њафт иќлим») дар хусуси Њисор сухан
меравад?
3.Мисраъњои зер аз асари кадом ад иби њисорї
иќтибос шудааст ва чиро дар назар дорад:
Дар ин љо одамон бозор диданд ,
Дар он бозор банду дор диданд.
(М.Турс унзода, «Чароѓи абадї»)
4.Дар асари Шайх Шарафиддин Њусайн
«Љодату-л-ошиќин»
(1566)
кадом
масоили
марбут ба Њис ори Шодмон мавриди бањс ќарор
гирифтааст ?
5.Дар асари Ањрор Мухторов «Дурдонањои
фарњанги тољикон дар ганљинањои Њиндустон»
оид ба кадом шоирон и тоинќилобии њисорї
маълумот оварда шудааст ?
6.Дар хусуси шоирони њисорї Мањ дум бинни
Њасани Њис орї, Зилоњ, Фатњии Њис орї, Туфайли
Њисорї, Ѓарибии Њисорї маълумот дињед.
7. Ч ї сон пинњон ш абе дар кўйи он оташф икан бошам ,
Ки барќи оњ равш ан м екунад љое, ки м ан бошам .

(Туфайл)
Муаллифи байти боло кист?
8. Оид ба намояндагони доираи адабии Њисор
то солњои 70-уми асри XIX Мулло Муњаммад
Раљаби
Парї, Мулло Эњсон, Бадахшонии
Мавзун, Саидљон, Мирзо Олимљони Њасрат,
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Мирзо Мунк ї ва ѓайра чї медонед?
9.Байти зерин:
«Парї чун равѓани поки Бухоро,
Шунидан
дораду
дидан
надорад»
дар
«Намунаи адабиёти тољик»-и устод С. Айнї ба
кадом муносибат зикр ёфтааст?
10.Муаллифи асарњои «Мирзо Ризо», «Ало ва
Тарѓел», «Юлдош - командир», «Баландии 144»
кист? Боз кадом китобњои ин муаллифро
медонед?
11.Кадом олимони с оњаи забону адабиёти
тољики зодагони Њисорро медонед? (Н. Маъс умї,
Мустафо Шарќї, Њомид Олимї, Саида мир
Аминов). Асарњояшонро шарњ дињед.
12.Санъаткорони машњури њисориро номбар
кунед.
13.Дар хусуси Њисор ва ёдгорињои он кадом
ривоятњоро медонед?
14.Китоби «Њисори шодмон» (Душанбе, 1992)
ба ќалами кињо тааллуќ дорад ва дар он оид ба
кадом масъалањо сухан меравад?
Дар таљрибаи мактабњо баробари сабќ ат
шакли дигари корњои берун аз син ф-турнир низ
роиљ аст.
М. Д. Янко тафовути байни сабќати адабии
кишваршиносї ва турнирро дар он ме бинад, ки
ба иштироккунандагони турнир ќаблан саво лњо хабар дода намешава д. Танњо тамоюли
омўзиш муайян карда мешаваду хало с. Турнир
на фаќат воситаи аниќ кар дани дараљаи
дониши хонандагон, балки омили пайдоиши
малакањои љустуљ ўию тањќиќотї дар хонан дагон низ мебошад.
Дар турнир метавонанд аъзоёни мањфили
адабии кишваршиносї ва хамчунин хоњиш мандон иштирок намоянд. Турнир д ар байн и
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синфњои мусовї хеле шавќов ар сурат мегирад.
Мавзўи
турнир
бо
назардошти
раѓбати
хонандагон пешнињод мегардад. Вай метавонад
ба барномаи таълимї алоќаманд ё мазмуни
мустаќил дошта бошад. Турнирро дар мавзўъ њои сурудњо дар васфи кишвари мо, симои
кишвари мо дар ад абиёт, кишвари мањбуб ва
эљодиёти адиб, нависанда ва кишвари мо, ту
кишваратро медонї ва ѓ айра гузар онидан аз
манфиат холї нест.
4.3.4.НАМОИШИ (ВИСТАВКАИ)
АДАБИИ КИШВАРШИНОСЇ
Яке аз шаклњо и тарѓиби аёнии маводи
адабии кишваршиносї дар мактаб ин ташкили
намоиши адабї мебошад. Дар таљрибаи
мактабњо ду навъи намоиш: лањз авї ва доимї
(Янко,1965, 88) роиљ аст. Лањзавиро одат ан ба
муносибат и рўзи таваллуд ё вафот и адибон,
мусофират и адибон ба кишвар, наш ри асари
адиби њамдиёр ва ѓайра ташкил менамоянд.
Аммо намо иши доимї дар яке аз мавзўъњои
калон, масалан, «Кишвари мо дар адабиёти
бадеї» созмон меёбад. Маз муни намоиши
намуди дуюм му ддатњои дароз бетаѓйир
мемонад,вале
баъзе
ќис матњо и
он
бо
пайдошавии маводи тозаи инъикосгари њаёти
адабии мањал дигаргун сохта мешавад .
Гоњо намоишро бахшида ба њаёт ва эљодиёт и
як адиб хам таш кил менамоянд, вале дар ин
замина тамошобинро бо эљодиёти якчанд
арбобони адабиёт ва санъати мањал ошно
мегардонанд. Мавзўи намоиш ро аниќ муайян
кардан шарт нест. Вай тарафњои гуногуни
фаъолияти
адибону
санъат коронро
фаро
мегирад.
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Чунончи,дар мактаби миёнаи №3-и ноњияи
Ховалинг намоиши умумї тањти унвони «Хазон
ва бањори Ховалинг» доир гардидаас т. Дар он
маводи шар њињолї,рас му суратњои љойњои
ёдгорї, дастнависњо, хотирањои муосирон, таќризи хонанда гон ва мунаќќидон низ омадааст.
Онњо бо асарњои ёддоштиву бад еї, ривоятї ва
фолклорї хонандаро шинос месоз анд. Дар
намоиш рўзномаи девории мањфили адабии
кишваршиносї, албом бо расми адибони
мањал,тасвири асарњо и онњо, намунаи расмњои
хонандагон дар асос и сюжети асарњои адибони
мањал,иншоњо бахшида ба адибон ва осори
онњо ба маърази намоиш гузошта шудааст.
Намоиши хонандагони мактаби миёнаи №33 и ноњияи Вахш бошад, танњо ба як масъалашўриши Восеъ бахшида шуда буд. Дар он наќлу
ривоятњои гирдовардаи хонандагон оид ба
шўриши Восеъ, намунањо и асарњои илмию
тањќиќотї, илмию оммавї ва бадеї дар васфи
шўриши Восеъ, шеъру достонњои б а Восеъ
бахшидаи шоирони мањал, расмњои манзарањои
дењоти Сари Хосор, Ховалинг, Балљувон,
харитаи адабї таърихии роњи љангии Восеъ,
расмњои муљассамаи босалобати Восеъ дар
маркази ноњияи Восеъ, ишти рокчиёни шўриши
Восеъ, тањќиќотч иё ну офарандагони образи
Восеъ,намунаи расмњо аз филми бадеии Тоњ ир
Собиров «Ашк ва шамшер» бо як низо ми
муайян љой дода шуда буданд.
Одатан намоиши адабию кишвар шиносї
аксаран ќис ми људ онашавандаи шабнишинї,
сабќат ё њамоиши адабии хонандагон аст.
Дар намоиши адабии кишваршиносї аксари
методистон љой доштани ашёњ ои зеринро
њатмї мешуморанд. Оид ба тарљумаи њоли
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адиб: расми нависанда,дар тарафи чапи он
бањои њампешагон, олимон ва мунаќќидон ба
эљодиёти адиб, дар тарафи рос ти расм
андарзњои адиб акс меёба нд.Овардани харитаи
сафарњои
адиб
лавњаи
инъ ико скунандаи
фаъолияти эљодї,иљтимої ва сиёсии нависанда,
расмњои кашидаи худи ад иб низ дар назар
дошта мешавад. Оид ба эљодиёти адиб асарњое,
ки барои мутолиаи хонанда го н пешнињод
мешаванд, инњо янд: намунаи китобњои ади б,
расмњо рољеъ ба мазмуни асар њои адиб, тарњ ва
суратњои намуди зоњирии асарњои адиб,
расмњое, ки бар мат ни осори навис анда худи
хонандагон кашидаанд, љадвали њаёт ва
фаъолияти эљодии нависанда, намунаи тањрир и
забони асарњои адиб, расму сан адњое, ки
инъикостари мавќеи адиб дар хаёти адабианд,
бањои
дигарон
ба
эљодиёти
нависанда,
муносибат и адиб ба санъат и мус иќї, синамову
театр,андарзњо
аз
осори
адиб, намунаи
маќолањои дар матбуот дарљшудаи хонандагон
бахшида ба адиб ,таќризњо рољеъ ба асарњои
адиб ва ѓайра.
Њамин тавр, намоиши адабии кишвар шиносї
хонандагонро як навь ба ом ўхтани таъриху
фарњанги кишвар, њаёту эљодиёти адибони
њамдиёр завќманд ва омода месозад.
4.3.5.САЁЊАТИ (ЭКСКУРСИЯИ) АДАБИИ
КИШВАРШИНОСЇ
Макун бовар сух анњои шунида,
Шунида кай бувад монанди дида.
Абўабдуллоњи Рўдак ї
Маъ лум аст,ки пас аз му айян намудани
мавзеи тањќиќот сохтан и харит аи он, мутолиаи
сарчашмањои даркорї оид ба мавзўи адабии
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мањалли мавриди тањќиќ зарурати баром адан
ба сафар (экспидитс ия) ва саёњатњои (экскурсияи) адабии кишваршиносї пеш мео яд. Тавре
ки дар бобњо и пешина ёдовар шудем, саёњ ат
њам дар рафти корњои берун аз с инф њам дар
ваќти дарс ист ифода мешавад. Саёњатро ба ду
намуд:соњавї ва умумии кишваршиносї људо
кардаанд (Строев К. Ф., 1967,8). «Экскурсия
(лотинї - ехесично - сафар, саёњат сайр), - ќайд
шудааст дар «Луѓати тафсирии истилоњоти
педагогика», - шакл ва методњои таълиму
тарбия, ки мушоњида ва омўхтани аш ёву њоди сањоро дар њолати табиї ва му ќар рариашон
дар назар дорад» (Луѓ ати тафсирии истилоњоти
педагогика, 1988,288). Бояд ќайд кард, ки дар
аксари адабиёти педагогии солњои пешина
саёњат чун усули таълим но мбар шудааст.
Н.Сангинов дар асараш «Дидактика» ( с.38-41)
аќидањои педагогњои машњур Н.В.Савин, М.А.
Сорокин, М.А. Илина ва дигар муаллифонро
овардааст, ки онњо саёњатро чун усул номбар
кардаанд.
Яке аз љолибтарин ва бењта рин роњи тарѓиби
маводи адаб ии кишваршиносї дар рафти
таълим ин ташкили дарс -саёњат аст. Муаллифони китоби дарсии «Методикаи таълими
адабиёти тољик» барњаќ дар ќатори дигар
намудњои дарси адабиёт дарс -саёњатро низ
номбар кардаанд. «Дар таљрибаи макт абњо ќ айд
кардаанд онњо, - шиносонидани хонандагон ба
љойњои таърихї, намоишгоњњо, хона осорхона
ва хонаи адибон ва ѓайраро кайњо боз мансуби
корњои берун аз синф медонанд. Бо вуљуди ин
муаллимон с аёњатро њамчун дарс пешакї ба
наќша мегиранд ва ба маќ сади муайян
мегузаронанд» ( Миров, 1991,112).
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Агар дар наздикии мактаб осорх онаи адабї ё
кишваршиносї мављуд бошад, баъзе дарсњоро
он љо гузаронидан мумкин аст. Шиносої бо
нигорањои осорхона, ки муносибат и санъат корро бо диёраш нишон медињад, хонанда гонро барои наздиктар фањмидани адиб ва
эљодиёти ў ёрї мерасонад. Њоло дар мактабњои
ноњияњо и гуно гуни љумњуриамон бахшида ба
рўзгору осори шоирону нависандагон осор хонањо ташкил намудаанд. Ин гуна ос орхонањо
доир ба њаёту эљодиёти М. Турсунзода дар
мактаби миёнаи № 12-и шањри Турсунзода
(муаллим Нуъ монов), раќамњо и 82 ва 53 -и
шањри Душанбе (муаллимо н А. Назарова ва
Н.Љумъае в) созмон ёфта, ба таври намунавї
љињозонида шудаанд . Дарсњои бахшида ба
њаёту эљодиёти М. Турсунзода бештар дар
осорхонањо мегузаранд. Дар ин љо ба ѓайр аз
либосу тарњи хонаи адиб, дастхат ва мактубњои
шоир, мусавварањои нодир, тасвиру асарњое
мањфуз анд, ки барои бењтар омўхт ани њаёту
эљодиёти адиб мусоида т мекунанд (Миров ,
1991,200).
Аксари дарсшиносон ду мавриди ташкили
саёњат ба осорхонаи адиб ё мактабро ќайд
кардаанд:
1.Пеш аз омўзиши њаёт ва фаъолияти адиб.
2.Пас аз омўзиши њаёту эљодиёти адиб бо
маќсади љамъбасти њаёт ва эљодиёти адиб.
Муаллифони кито би дарсии «Ме тодикаи
адабиёти тољик» саёњати ѓоибонаро њам дар
мавриди набудани шароит тавсия кардаанд.
Дар мисо ли таълими мавзўи «Њаёти фарњангию
адабї дар асрњои XIV -XV» дар синфи 10
ташкили саёњат и ѓоибонаро ба таври зайл
пешбинї кардаанд: аз рўйи наќли муаллим
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хонандагон бо њаёти фарњангию адаби и ин
асрњо, санъатњои наќќошї, х аттотї, мусиќї ва
ѓайра шинос мешаванд. Онњо ро њи дигари
гузаронидани саёњ ат и ѓоибонаро дар ин мавзўъ
дар он дидаанд, ки муа ллим мус авварањои
«Шоњи зинда», «Гўри мир», «Улуѓбек», «Регистон», мадрасањои «Тиллокор», «Шердор»,
«Бибихо ним» ва ѓайраро манзури хонандагон
гардонида, мухтасар доир ба њар кадоми о нњо
маълумоти таърихї медињад» (Мир ов , 1991,
200).
Муаллими забон ва адабиёти мактаб и
миёнаи № 23-и, -ноњияи Данѓара Саидќул
Ѓоибов њангоми таълими тарљумаи њо ли У мари
Хайём дар синфи 9 расми маќ бар аи Умари
Хайёмро дар Нишопур нишон медињад. Сипас,
саёњати ѓо ибонаи шоги рдонро ба мавзе и
љойгирифтаи маќбара аз рўйи наќли Низомии
Арўзии Самарќандї меорад:
«Дар санаи ситта ва њамсамиа (506 њ.-1112
мелодї) ба шањри Балх дар кў йи бардафурўшон
дар сарои амир Абуса йиди Xарра Хоља Имом
Умари Хайёмию Хоља Имом Музаффари
Исфисорї нузул карда буданд ва ма н бад-он
хидмат пайваста будам. Дар миёни маљлиси
ишрат аз њуљљатулњаќ Умар шунидам, ки ў гуфт:
«Гўри ман дар мавзее бошад, ки њар бањоре
шамол бар ман гулафшонї мекунад».Маро ин
сухан мустањил (муњ ол) намуд ва донистам, ки
чун вай гизоф нагўяд. Чун дар санаи салосуна
ва њамсамиа (530 њ .-1136 ме лодї) ба Нишопур
расидам, чањор сол буд, то он бузург рўй дар
ниќоби хок кашида буду олами сафої аз ў ятим
монда. Ва ўро бар ман њаќќи уст одї буд.
Одинае ба зиёрати ќабри ў рафтаму якеро бо
худ бибурдам, ки хоки ў ба ман намояд. Маро
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ба гўристони Њира берун овард. Ва бар чап
гаштам, дар пойини девори боѓе хо ки ў дидам
ва дарахтони амруду зардолу cap аз он боѓ
берун карда. Ва чандон барги шукуфта бар
хоки ў рехта буд, ки хоки ў дар зери гул
пинњо н шуда буд. Ва маро ёд омад он њико ят,
ки ба шањри Балх аз ў шунида буда м.Гиря бар
ман афтод, ки дар басити оламу актори
(ноњияњои) рубъи маскун ўро њељ љойи наз ире
намедидам. Эзиди таборак ва таоло љ ойи ў дар
љинон
(љаннатњо)
кунад.
Б иманнињи
ва
карамињи (ба миннату бузургвории хеш)»
(Чањор маќола, 96).
Воќеан,њо лати
тас вирнамудаи
маќбараи
Хайём аз љониби Низомии Арў зї дар шароити
имрўза дида намешавад. Инљониб 10-20 уми
майи соли 2007 дар Нишопур ба зиёрати
маќбараи Умари Хайё м мушарраф гадид ам. Он
хоксорона бетонпўш шуда, болояш низ бо
бетон ба шакли манорамонанд ороиш до да
шудааст. Њаќиќатан марќадаш зиёратгоњ ањли
адаб аст.
Барномаи забон ва адабиёт и тољик талаб
мекунад, ки оид ба тасвири табиат, лирикаи
пейзажї дар осори адибон, ашъори ба зебоињои
табиат, фас лњои сол бахшидашуда маълумот
дода шавад. Бо ин маќсад «Саёњат ба табиат»
низ аз манфиат холи нест. Аксари омўзго рон
дар синфхои 5-7 ин намуд и саёњ атро бо номи
«Сайри сањро» ба наќша мегиранд. Онњо дарсро
дар њавои кушод гузаронида, диќќат и шогир донро ба зебоињои аср орангези табиат љалб
менамоянд, дар рафти саёњат аз мушоњидоти
худ наќл мекунанд, шеърњои ба васфи табиа т
бахшидашударо
ќироат
мекунанд,
чистон
мегўянд ва ѓайра. Онњо таассуроти худро дар
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чунин
мавр идњо
тава ссути
инш о
иброз
медоранд (Миров,200).
Таљрибаи мактабї њангоми таъ лими з абон ва
адабиёт ду роњи асосии корбасти мушоњидаи
табиати
мањалр о
аз
љониби
хона ндагон
медонад.Дар мавриди аввал хонандагон баъди
омўзиши матни асари бадеї бо нияти аз наздик
дидани мавзеи тасвиркардаи адиб ба саёњат
мераванд.Дар њо лати дуюм, то оѓози омўзиши
матни ас ари бадеї хонандаго н ба мушоњидаи
табиати мањал љалб карда мешаванд, то ин ки
мазмуну моњият и кулли тасвирот и адибро
сарфањм рафт а тавонанд .
Њангоми омўз иши маводи тасвирї аксари
омўзгорон ба мусавварањои манз ара вї ва
табиати мањал рў меоранд, асари бадеиро ба
табиати зинда ќиёс менамоянд, хонандагон
хулосањои мушоњидоти худр о дањонию хаттї
иброз медоранд. ќабл аз таълими шеърњои
Абўабдулло Рўдакї «Омад бањор» ва «Хандаи
лола» муаллими мактаби миёнаи №23 -и ноњияи
Балљувон Ширин Ис матуллоев хонандагонро
ба сайри сањро мебарад.Онњо гулу гулзор,боѓу
бўстон,сањрои сабзпўши табиат и мунаќќашро
бо чашми худ мебинанд,аз тамошои он њаловат
мебаранд, ба завќ меоянд. Мушоњидаи табиат
ба онњо имконият медињад, ки шеърњои
Абўабдуллоњ Рўдакї «Омад бањор» ва «Хандаи
лола»-ро њамчун наззораи фаъолу дарки
шоиронаи манзарањои табиат аз љониби ху д
бипазиранд .
Мо
бо
маќсади
фањмидани
таъсири
мушоњидаи табиат ба дараљаи дониш, хаёлот
ва нутќи хонандагон баръак си амали болоро
такрор намудем: дар синфи 8 дар соати аввал
шеърњои Абўабдулло Рўдакї «Омад бањор» ва
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«Хандаи ло ла»-ро таълим дода, сипас, ба
табиат
саёњат
ташкил
кардем. Санљиши
синфњои озмоишї чунин натиља дод:
Љадвали 7
Миќдори калимањо.
Зинањои омўзиш

Калимоти
ифодагари
номи
ашёњо

Калимоти
ифодагари
ашё

1. То ташкили
17
8
саёњат ба табиат.
2. Баъди сайри
20
9
сањро ва мушоњидаи
он.
3. Пас аз ташкили
30
11
суњбат оиди саёњат ба
табиат ва
алоќамандкунии он бо
шеърњои «Омад
бањор» ва «Хандаи
лола».
5. Дар иншо.
41
14
Баъзе
муаллимон
мухтасар
мушоњидаи
њаётии худро оид ба асари ин ё он адиб,
хусуси ят ва мазмуни пешгир ифтаи адиб, ки
омўзиши он дар барнома пешбинї шудааст,
баён мекунанд. Ба њамин васила як навь барои
фањмидани хонандагон миё ни асари бадеї ва
манзараи табиати мушоњидашаванд а робита
барќарор месозанд.
Муаллими забон ва адабиёти мактаб и
миёнаи №9-и ноњияи Мир Сайид Алии
Њамадонї Абдурауф Холиќ ов хангоми таълими
мавзўи
«Тасвири
зебоињои
табиат
дар
ѓазалиёти Њофиз» хонандагонро ба мушоњидаи
табиати айёми бањор сафарб ар месозад. Танњо
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пас аз таваљљуњ ба зебоињои табиат,саёњат дар
олами мунаќќаши он, шамидани бўйи диловези
гулу
ма йса,
шунидани
хониши
ширини
парандагон ба ќироати ѓазалиёти Њофизи
Шерозї «Боди наврўзї», «Љ амолат офтоби њар
назар бод», «Сабо ба лутф» мепардозад.
Хонандагон бе тафсилоти иловагї хулоса
мебароранд, ки Њофизи ширинсухан дар
ѓазалиёти дилошўби х уд мус аввар и табиати
рангоранг, фас ли зебои бањорон, давр и гулу
лола, айё ми Наврўз, манз араи субњи босафои
бањорон, боди сабои хушу насими форам,
вассофи зебоињои кишвару сарзамини хеш
мебошад.
Онњо
итминони
ќатъ ї
њосил
менамоянд, ки шоири некназар дар сурудани
лавњањо и наќшин ва каши дани лањзањо и
рангини манзара њои табиат дасти расо ва
ќалами бурро доштааст.
Њамин тариќ, омўзиши табиати мањал дар
дарсњои забон ва адабиёт шавќу завќи онњоро
бедор месо зад, диќќати хонандагонро ба
табиати мањал љалб менамоянд, хаёлоти
хонандагонро рангин месозад, чунки «Табиат
шоњасари нодирест, ки њар с афњаи он пур аз
маънињои олист» (Йоњан Њёте).
В. П. Стрекозин (Стрекозин,1968, 90-91)
дуруст ќайд мекунад, ки саёњ ат дар таљрибаи
кори макт абњо кайњ о боз чун шакли ташкили
таълим дохил шудааст. Танњо муносиб ат и эљодї
ба кори мактаб саёњ атро баробари усули
таълим буданаш њамчун шакли мустаќили
ташкили
рафти
таъ лим
нишон
медињад.
Муаллиф фар ќи саёњ атро аз дарси одї дар он
нишон додааст,ки дарс бо кори мустаќилонаи
хонандагон бо супориши му аллим ас ос меёбад.
Дар саёњат маќо ми омўзгор ба љойи дуюм
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мефурояд, чунки њангоми саёњат муаллим
донишдињанда не, балки ташкилотч ии кори
мустаќилонаи
хо нандагон
аст.
Њамчунии
саёњат дар тўли ваќте,ки барои дарси одї људо
шудааст,ба анљом намерасад, чунки барои
гузаронидани саёњ ат ваќтро аниќ муайян
кардан мушкил аст.
Дар асарњои «Дидакт ика» (65), «Педагогикаи
мактаб» (327) ва «Дидактикаи мактаби миёна»
(223) саёњат чун шакли таъ лим низ номбар
шудааст.
Яке аз намудњои машњури саёњ ат и адабии
кишваршиносї саёњ ат ба табиат ас т. Вай ба
хонандагон
имконият
медињад, ки
зебоии
табиати
мањалро
дарк
намо янд.
Бачањо
манзарањоеро бо чашми худ меби нанд, ки дар
асари бадеї тасвир
шудаанд.
Онњо
бо
пайрањае, ки адиб замоне рафтааст, мераванд,
аз оби чаш ма менўшанд, дар болои сабзањо ѓел
мезананд, дар таги дарахтони са бзу хуррам
нафас рост ме кунанд. Мавзеъњои дидаашонро
бо тасвироти адиб муќоис а ме намоянд ва ба
истеъдоди
нависанда
ќо ил
ме шаванд, ки
ториктарин ва назарно гиртарин гўш ањои зин дагї низ аз дидаи њамабину аз мушоњидањои
даќиќназаронаи ў пинњон намондааст. Дар
онњо тадриљан њисси дарки зебоии табиати
мањал, муњо физат ва инкишофи боигарии
табиї,
ки
сарвати
умумихалќис т,
бедор
мешавад.
Хонандагон
табиатро
бояд
на
танњо
шунаванд, бинанд ва мушоњида намо янд, балки
дар љойи мушоњида тамоми таас суроти худро
болои коѓаз оранд. Масалан, аъзои мањфили
адабию кишваршиносии мактаби миё наи № 23-и
ноњияи Балљувон бо сардории муаллим Ширин
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Исматуллоев шеърњои шоирони мањалли ро оид
ба Восеъ љамъ оварданд,ки дар байни онњо
шеъри Ѓаффор Мирзо «Шаршараи Восеъ» низ
буд:
Дар дањони ѓор поё ни дара,
Мефарояд пањну суфта шаршара.
Пардаи обї табиат бофтааст,
Њамчу модар бар дараш партофтааст.
Ѓорро, то њифз аз чашмон кунад,
Ќањрамон фарзандро пинњон кунад.
(Восеънома,1985,121).
Хонандагон аз куњансо лони дењаи Чорбоѓи
Балљувон шуниданд, ки гўё Восеъ баъди
шикаст хўрдан ба дењаи Муллоконї, ба саргањи
Шўробдараи Сари Хосор омада, дар таги шар шарае,ки мепарид ааст ва дар тагаш як хонаи
калон њосил мешудааст, пинњон меш авад,вале
кампире ўро мефурўшад .(Ин шаршара њоло њам
пойбаљост ва ин мавзеъро Пушти боѓ ё Обпар
меноманд, ки аз дењаи Муллоконї болотар
аст).
Муаллим Исматуллоев Ширин бо маќсади аз
наздик шиносонидани хонандагон ба шаршара
саёњати адабию кишваршиносї ташкил намуд.
«Ман дар Балљувон ба воя расидаам,-ќайд
кардааст дар рўзном ааш яке аз хонандагон, вале мавзееро чун дењаи Муллоконї дар зебоию
дилрабої кам дидаам. Махсусан шарашараи
саргањи Шўробдара ба ин мањал њусну шукў њи
тоза мебахшад. Ваќте ки кас вориди ин љо
мегардад,дар
ќалбаш
бањор
мешавад,гулњо
мешукуфанд,дилаш аз фарањ лабре з мегардад.
Имрўз њам шарш арае, ки сад с ол пеш ќањрамон
Восеъро дар оѓўшаш пинњон карда буд, ба моён
фарању нишот мебахшад».
Мушоњидоте, ки хонандаго н дар ваќти
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саёњат ба табиат ме кунанд, дар љавобњои
хонандагон дар дарс, дар шеъру лавњањои
барои
рўзномаи
деворї
навиштаи
онњо
инъикоси худро хоњанд ёфт.
Махсусан саёњат ба ёдгорињои адабии мањал
ё кишвар мушоњидаи биное , ки адиб таваллуд
шудааст ё зиндагї кардааст, осорхонањои
адабии кишваршиносї ва ѓайра дар рушди
маънавиёти хонандагон ва маърифати онњо
маќоми муњим доранд.
Мундариљаи наќшаи саёњ ат масоили зеринро
бояд фаро гирад:
1.Суњбати омўзгор бо талабагон ба маќсади
љалб намудани диќќати онњо ба саёњат .
2.Суњбати муќаддимавии роњ бари саё њат ва
маълумоти
умумї
дар
бораи
маќсаду
вазифа,тарзи
гузош гани
маводу
нигорањои
осорхона.
3.Мувофиќи супориши роњбари саёњ ат як ё
якчанд шуъбаи осорхонаро омўхтани њар гурўњи
хонандагон.
4.Баёноти мухтасари талабагон оид ба
омўхтани шуъбањо.
5.Охирсухани
роњбари
саёњат
(Гурина
Т.С.,1973 ,56).
Тавре ки ёдрас шудем, ќабл аз баромадан ба
саёњат ба мавзеъњои таърихї хонан дагонро
пешакї омода бояд кард. Муаллимаи заб он ва
адабиёти мактаб и миё наи № 8-и шањри Кўлоб
Оимгул Мирзоева ќабл аз он ки х онандагонро
ба осорхонаи таърихию кишваршиносии ба
номи С.Вализода ва мушоњидаи маќб араи Мир
Сайид Алии Њамадонї барад,ба онњо фармуд,
ки асарњои ба хаёту эљодиёти Мир Сайид Алии
Њамадонї бахшидашударо хонанд. Тавас сут и
китоби «Насињатномаи М ир Сайид Алии
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Њамадонї» (Кўлоб,1993),ки ба 680 -солагии
бузургвор
бахшида
шудааст,ба
намунаи
ѓазалиёт, наът, рубої ва ќитъаот, маснавии
«Њафт водї», рисолањои « Минњољу-л-орифин»,
«Захирату-л-мулук»,
«Сайру- л- толибин »,
«Футутия», «Ќиёфанома», «Ќудуссияи амирия»
ва «Мактуботи а мирия» ва дигар он шинос
шаванд. Шеърњои шоирони мањаллии Кўлоб ва
адибони љумњуриро дар васфи Мир Сайид
Алии
Њамадонї
хонанд,онњоро
навишта
гиранд, аз рўйи мазмун ва мундариљаи ашъори
Мир Сайид Алии Њамадонї м аърўз ањо тайёр
намоянд. Пас аз тайёрии пурраи хонандагон
ѓоибона ба нигорањои осорхонаи ба номи С.
Вализода, марќади њ азрати Амирљ о н онњоро
шинос намуд. Рўз и дигар хонандагон бевосита
ба саёњати адабию таърихї баромаданд.
Њангоми саёњат њар ќадами хонандаго нро
назорат кардан даркор аст, ки мустаќилона
маводи дидаашонро бо маълумот и хондаашон
муќоиса кунанд, аќидањо и якдигарро фањмида
гиранд. Шарњи омўзгор њангоми саёњ ат ба
хонандагон имконият медињад, ки љойњои
норавшани саёњаташонро
пурра
намоянд.
Масалан,
муаллима
Оимгул
Мирзое ва
хонандагонро ба назди марќади Мир Сайид
Алии Њамадонї оварда ,чунин гуфт:
Эй дил, агарат матлаби файзи ду љањон аст,
Рў бар дари шоњаншањи Мири Њам адон аст .
Аз ин байти овардаи муаллима дарњол
хонандагон
номњои
Мир
Сайид
Алии
Њамадониро,
ки
Мири
Кабир,
њазрати
Амирљон, Шоњи Њамадон, Алии Сонї, Сиёвуш
низ мено мидандаш ба хотир оварданд.
Баробари дохили марќ ад гардидан ў ин
мисраъњоро ба забон овард:
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Шоњи Њамадон ба мулки Хатлон хоб аст,
Андар бараш Офтоби тобон хоб аст.
Сайид Муњаммад- он гуњари покнажод.
Њуљисталиќо Моњи Хуросон хо б аст .
(Хайрандеш,1994 ,4).
Аз ин муќаддима хонандагон пай б урданд,
ки мар ќади аз њама бузург аз они Мир Сайид
Алии Њамадонї,аз бари ў занаш Офтоби тобон,
сипас, писараш С айид Муњаммад ва духтараш
Моњи Хуросон дафн шудаанд.
Саёњат ба назди пайкараи ин ё он адиб аз
омўзгор ва хонандагон таќозо менамояд, ки
дар хусуси соњиби пайка ра маълумоти кофї
дошта бошанд. Муаллимаи заб он ва адабиёти
мактаби миё наи №82 -и шањри Душанбе Адо лат
Назарова на танњо дар мактаб осорх онаи М.
Турсунзодаро
кушодааст, балки
бо
номи
«Пайкарањо и адибони пойтахт » шиносномае
мураттаб сохтааст, ки аз он хонандагону
муаллимон ва кулли алоќамандони адабиёт
истифода мебаранд. Масалан, намунае аз онњо:
1. Пайкараи Садриддин Айнї. Дар кўчаи
марказии шањр дар моб айни пайвастшавии
кўчањои С.Айнї ва В. Куйби шев, рў ба рўйи
осорхонаи муттањидаи таърихию кишваршиносї ва санъати тасвири и ба номи Камолиддин
Бењзод пайкараи С.Айнї с ардафтари адабиёти
муосири тољик љойгир шудааст. Пайкара
биринљї буда, ба муносибати 100 -солагии
зодрўзи шоир кушода шудааст. Дар атрофи ў
пайкарањои обра зњои осори ў тарошида
шудаанд. Меъморонаш О. Элдаров ва А.
Агаронов ва њайкалтарош Р.Каримов аст.
2.Пайкараи Абўабдулло Рўдакї. Дар назди
Донишгоњи кишоварзии Тољикист он воќеъ
буда,соли 1994 пайкараи асосгузори адабиёти
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класс икии тољик Абўабдулло Рўдакї кушода
шуд.Њайкалтарош Ф.Г.Абдурањимов мебошад.
3.Пайкарањои С.Айнї ва М.Горкий. 17
октябри соли 1978 дар назди хонаи адибони ба
номи
М.
Турсунзода
(хиёбони
Исмоили
Сомонї) кушода шуд, ки шоњиди дўстии
вайроннаш авандаи халќњои русу тољик буд.
Пайкараро
њайка лтарош
И.Бродский
ва
меъмор Г.Сиромят ников бунёд кардаанд.
4.Пайкараи Абўалї ибни Сино. 20 сенябри
соли 1980 ба муносибати 1000 -солагии зодрўзи
Ибни Сино кушода шуда, дар мавзеи Ќарияи
Боло љойгир шудааст. Њайкалтарош О.Элдаров
ва тарроњон Р.Каримов ва А.Агаронов мебо шанд. Њамин тавр, дар хусус и њамаи пайкараву
нимпайкарањои
адибон
ва
санъ аткорони
пойтахт маъ лумот дода шудааст.
Муаллими забон ва адабиёти миёнаи № 53-и
шањри Душанбе Љумъаев X. барои аксари осор хонањои адабии кишваршиносї ва таърихии
њудуди пойтахт ва баъзе ноњияњои љумхурї
шиноснома мураттаб сохтааст, ки маъ лумотњо и
зеринро дар бар мегирад:
- номи аниќи осорхона, сарпарасти он;
- суроѓа, раќами барид, телефон;
- мазмуни осорхона бо нишондоди мавзўи
њар як њуљраи он;
сабаби дар ин љо љойгиршавии осорхонаи
адабї: бо адиб чї муносибат дорад, кай, бо
ќарори кї осорхона таъсис ёфт;
- осорхона ба мардум чї хизмат мерасонад;
чї тавр, бо кадом р оњњо то осорх она
расидан метавон; рўз, соати ќабули осорхона,
шартњои тамошои он;
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насаб, ном ва номи падари роњбари
осорхона ё сарму њофизи он, корманди калони
илмї ё роњбалад;
- бинои осорхона чун ёдгории фарњангї
тањти муњофизати давлат а с т ё не?
Дар шиносномаи маз кур оид ба осорхонањои
љумњуриявии муттањидаи таърихию кишвар шиносї
ва
санъати
тасвирии
ба
номи
Камолиддин Бењзод (воќеъ дар ш.Душанбе,
кўчаи С. Айнї, 31, осорхонаи љумњуриявии
таърихию кишваршиносии ба номи Абўабдулло
Рўдакї (ш.Панљакент, кўчаи Н аримо нов, осорхонаи таърихию кишваршиносии вилояти Суѓд
(ш. Хуљанд, кўчаи Шарќ, минтаќаи Кў лоб (ш.
Кўлоб,
кўчаи
Ленин,33), шањри
Исфара,
осорхонаи адабии С.Айнї (ш. Душанбе, кўчаи
Њамза Њакимзода, 1), М.Турсунзода (ш.
Душанбе, кўчаи Њисор, 27, мактаби № 82) оид
ба маќбарањои С.Айнї (ш. Душанбе, боѓи
фарњанг ва истироњати ба номи С.Айнї),
марќади
Рўдакї
(ш.
Панљакент ,шањраки
Панљрўд), марќади М.Турсунзода (ш.Душанбе,
боѓи Лучоб) маълумот оварда шудааст.
Дар ваќт и саёњат ба он муваффаќ бояд шуд,
ки
хонандагон
расму
наќшањо
кашанд,
саволњояшонро нависанд ва умума н таассуроти
худро ќайд кунанд. Баъди саёњат њатман дидаву
шунидањоро муњокима бояд кард. Ба саволњои
њангоми саёњат пайдошуда љавоб дода, саёњат
љамъбаст карда мешавад. Натиљаи саёњат бояд
дар иншо, маърўз а, албом, рўзномањои деворї
ифода ёбад ва хонандагонро водор намояд, ки
худашон барои таъ сиси осорхонањои мактабии
адабии кишваршинос ї сањм гузоранд.
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4.3.6. РОЊПАЙМОЇ (ПОХОД) ВА САФАРЊОИ
(ЭКСПЕДИТСИЯЊОИ) АДАБИИ
КИШВАРШИНОСЇ
Зи њамроњон људої маслињат нест,
Сафар бе рушної маслињат нест.
( Љалолиддини Балхї)
Роњпаймої (поход) ва сафарњои (экспедитсияњои) адабии кишваршиносї яке аз бењтарин
ва шавќовартарин воситањои рушди эљодкорї
дар хонандагон, алоќамандсозии маълумот и
назариявии хонандагон бо донишњои амалї ва
бо мушоњидоти њаётист. Он гарави обутоби
љисмонї
ва
маъ навии
хонандагон, дарки
зебоињои табиати кишвар,рў згори њамдиёрон
ва такмили малакањои њаёт ии онњо ба њисоб
меравад.
Роњпаймої ва сафарњои адабии кишваршиносї ба хонандаго н имконият ме дињад, ки
ба забон ва адабиёт боз њам бештар мароќ
зоњир намоянд, ѓановат ва таровати онро дарк
куна нд. Дар байни роњпаймої ва сафар тафовут низ њаст. Њангоми роњпаймої хонандагон
бо пайрањањои кушода мераванд, асрори
маълум, асноди сабтшуда ва исб отшударо
мебинанд,аммо дар назди сафар вазифањо и
мушкил ме истанд: ёфтани маводу маълумот и
нав, асноду мадраки тозаро омўхтан, тањќиќ
кардан.
Оид ба маќсад ва вазифањо, шакл њо и
роњпаймої ва сафар тањќиќоти з иёде дарљ
шудаанд.Махсусан асару маќолањои Прессман
Л.П., Селиванов К.А., Фате ев М.К. таљрибањои
ибратбахши муаллимони эљодко рро дар бахши
роњпаймоию сафарњои адабии кишваршиносї
љамъбаст кардаанд.
Вобаста ба вазифаи асосї В.А.Седов хелњои
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зерини сафарњо и адабии кишвар шиносиро
нишон додааст:
1.Сафарњои муќоисавї. Маќсад и он сафар ба
љойњои пештар тасвиршуда, тасаввур намудани
худ дар вазъияти гузаштаву имрўза. Мушоњидањои худро бо тасвироти адиб муќоиса карда,
хулосањо баровардан.
2.Сафарњои шарњињолї. Вазифаи он ин
дидани хонандагон б аъзе ас ноди мушаххаси
њаёти адиб, баъзе лањзањои зиндагї ўс т.
3.Сафарњои тањќиќотии шарњињолї. Вазифаи
он љамъоварии маводи но маълум оид ба њаёти
адибон, махсусан нависандагони муосир аст.
Ин гуна сафарњо ба экспедитс ия монанданд.
4.Сафар ба љойњои дар аса рњо тасвиршуда.
Вазифаи он мадад расонидан ба хонандагон
дар фањмидани мавзеъњои дар осори бадеї
тасвиршуда,
кўмак ба онњо
дар
дарки
њаматарафаи
афкори
адиб
ва
хусусияти
ќањрамонњо.
5.Сафар бо маќсад и тањлили асари бадеї.
Вазифаи он шиносонидани хонандагон бо
методи эљодии нависанда ва баъзе усулњои
тасвири эљодии вай мебошад.
6.Сафари фолклоршиносї барои љамъоварии
эљодиёти шифоњии халќ. Бењтар аст, ки барои
интихоби самти роњпай мої ва сафарњо аввал
дар байни аъзоёни мањфил саволно ма тартиб
дода шавад. Бо номи «Шумо диёри худро
медонед?» низ с аво лнома пањн кардан мумкин
аст.Маќсади са волно маи дуюм аз он иборат
аст,ки хонандагон баъди муайян кардани самт и
саёњат ба таври гурўњї ва инфродї омодаи
сафар мешаванд; баробари мутолиаи асар ва
маќолањо дар ин хусус бо хусусиятњо и
таърихию љуѓрофї в а маишии кишвар шинос
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мешаванд, асарњои бадеию ёддоштии адибон ,
сафарномањои онњоро мехонанд, бо маводи
шарњињолї ошно мешаванд,
диафилм ва
кино филмњои дахлдорро тамошо мекунанд, ба
маводи
матбуоти
даврї
рў
меоранд,ба
осорхонаи адабии кишваршиносї мераванд,
харитаи
адабии
љуѓрофї
месозанд.Бењтар
мебуд,
ки
роњбари
кишваршиносї
ба
хонандагон дар машѓулиятњои махсус тарзи
дуруст пур кардани рўзномањои саёњатро ёд
дињад, бо роњу усулњои мухталифи мушоњидаву
ќайдњо шинос созад. Аз онњо талаб кунад, ки
дар
бахши
масъалаи
мавриди
омўзиш
тасаввуроти даркорї дошта бошанд.
Мисо ли равшани он сафа ри хонандагони
мактаби миё наи № 3-и ноњияи Ховалинг бо
сардории А.Саидзода бо номи «Бо пайрањаи
Восеъ» шуда метавонад. Хонандагон баъди
мутолиаи романи С.Улуѓзода «Восе ъ» хоњиш
карданд,ки мавзеъ њои дар китоб та свиршударо
бо чашми худ бинанд. Омўзгор низ розигї дод.
Наќшаи омодагї ба поход ва ташкили он сохта
шуд. Онњо асарњ ои «Восеънома» (Душанбе :
Ирфон, 1985), Љонибеки Асрориён «Киш вари
пешорўйи хурше д» (Душанбе: АТИЖТ,1992),
Њ. Пирумшоев «Таърихи ом ўз иши шўриши
Восеъ» (Душанбе,1992) -ро бодиќќат хонданд.
Онњо аз Ховалинг баромада , ба сў йи Сурсаќова љое, ки Восеъ гулхан гиронида, ёѓињоро
љамъ намуд, рањсипор мешаванд. Де њоти Дараи
Њавз,
Боѓчаи
Авдул,
Пшолон,
Сайлон,
Балѓанг, Дараи Калот, Зувайр, Устосафарї,
Дараи Чанор, Бачгакон,Чаш маи Нигор, Тути
Ќозї, Чорбоѓро тамошо мекунанд, ба маркази
Балљувон
мерава нд,
ќальаи
мирнишинро
мебинанд. Шаб дар Балчувон,дар бинои
256
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

мактаб хобида,пагоњї осорхонаи таърихию
кишваршиносии Балљувонро тамош о мекунанд
ва љониби Кангурт рањ с ипор мешаванд. Ба
баландии рў ба рўйи дењаи Давлатшоён
баромада, марќади Њољї Њусайни Хатлонї ва
Њољї Юсуфи Хатлониро зиёрат менамоянд,
боќимондаи чордевори истиќо матгоњи Њ ољї
Њусайнро дар дењаи Ќараќамиш мебинанд,
роњи љангии Восеъро то дењаи Тутќавули
Норак давом медињанд. Пули Сангинро мебинанд ва мис ли Восеъ аз он љо ќафо мегарданд.
Маводи љамъоварда ба хонандагон имконият
дод, ки ба таври амалї воќеањо и алоњида,
тасвироти адибро бо мавз еъњои дидаашон
муќоиса намо янд, хулосањои даркорї бароранд.
Саёњат хонандагонро ба хулосае овард ,ки
адабиёт њаётро айнан нусхабардорї намекунад,
балки лањзањои људогонаи зиндагиро дар
намодњо ва тасвирњо ба ќалам медињад. Бори
дигар тамоми имконияту шароитњо и ром ани
«Восеъ»-ро пеши назар оварданд.
Њангоми
сафар
хонандаго н
бояд
њам
рўзномаи шахсї ва њам китоби (рўзномаи)
умумии
сафар
дошта
бошанд.Пеш
аз
баромадан ба сафару саёњат ва роњ паймоињо ба
хонандагон ќоидањо и пур кардани рўзномаи
шахсиро фањмонидан лозим ас т. Ба шогирдон
таъкид бояд кард, ки:
1.Рўзном ањояшонро њар рўз бетанаффус сабт
намоянд.
2.Бо шўру шавќ ва бо дили гарм нависанд.
3.Њама чизро аз як сар нанавишт а,фаќат
онеро ќайд кунанд,ки барояшон аљибу шавќовар
бошад.
4.Санаду далелњоро,к и оварданд, муносибаташонро нис бат ба онњо баён карданро фаромўш
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накунанд.
5.Гапро дароз накарда,кўтоњу му ъљаз нависанд, в аќтро сарфа к унанд.Ин ба онњо имконият
медињад,ки
вожањои
даркориро
истифода
намоянд.
6.Ќайдњо њаќќонї ва софдилона бошанд
(Янко,1965,122).
Хонандаи мактаби миё наи №10- И шањри
Кўлоб Шањроми Неъмат њангоми тамошои
марќади Мир Сайид Алии Њамадо нї чунин
сатрњоро
дар
рўзномааш
ќайд
кардааст
(Баъдтар онро дар иншояш низ ба кор
бурдааст):
Аз Њамадон нури вай омад падид,
Оќибат он нур ба Хатлон рас ид.
Маккаи сонї Њамадонро бигў,
Ясриби сонї шуда Хатлони ў.
Дар назди маќбараи њазрат и Амирљон
ходимони осорхона пешвозамон гирифтанд. Аз
чї бошад, ки дилам аз будаш зиёд мезанад. Як
навь воњима маро зер кардаас т. Наќл карданд,
ки номи ас лии њ азрати Амирљон Мир Сайид
Алии
Њамадонї
будааст.
Баъди
мар гаш
шогирдон ва писараш болои гў ри ў маќбараи
зебое сохтаанд,ки чоркунља буда, бомашро
гумбази боњашамат и зарњалие оро медињад.
Шакли њозираи њуљраро баъдтар сохтаанд.
Маќбара њаш т њуљра ва чор чиллахона
дорад.Мегўянд, ки њаљми умумии маќбара зиёда
аз 600 метри мураббаъро ташкил медињад.
Болои
боми
маќбараро
њафт
гунбази
гуногунњаљму гуногуншакл зиннат ме дињад, ки
аз њама калонаш дар болои марќад и њазрати
Амирљон аст. Гунбаз и болои марќад и њ азрати
Амирљон дуќабата аст. Маќ бара шаш дари
даромад доштааст. Мо аз дари тарафи шимолу
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ѓарбии маќбара вориди он шудем, вале аслан
пештоќ ва даромадгоњи асосї аз тарафи љанубу
шарќї љойгир аст.Аввал хокљои њазрати
Амирљонро
зиёрат
кардем,
сипас,турбати
писараш Сайид Муњамма д, њамсараш Офтоби
тобон, духтараш Моњи Хуросон, аввалин
ходими мазор шайх Шоњи То лиќ о ниро тавоф
кардем. Њамаи њуљрањо љониби маќбараи
њазрати Амирљон даромадгоњ доранд. Дар
назари одам ин оромгоњ силс и лаи яклухт и
меъмориеро мемонад, ки росткунљаи нобаро бармонанд аст. Тамоми бино аз хишти махсус и
пухта бунёд шудааст. Мегўянд, ки ќабрњои
дохили маќбара рамзианд. Гўрњои аслї ё
саѓонањо
дар
т ањхонаи
маќбара
мањфуз
будаанд. Дар пањлу и маќбара болои суфаи аз
санги мармари с урх чидашуда гањворасанги аз
мармари сиё њ наќшиншударо ди дем, ки дар
болою ду тарафаш ояте аз сураи Баќараи
Ќуръон ва насабномаи Алии Њамад онї зикр
гардидааст. Гўё санги якто ннагиро дар болои
фил аз мулки Њинд овардаанд. Наќл карданд,
ки дар таги санг саѓо нае љой дорад,ки дар он
муќаррабони њазрат и Амирљон дафн шудаанд».
Агар рўзномаи шахсї нуќтаи назари хар як
сайёњро
инъикос
намояд,
дар
рўзномаи
(китоби) умумии сафар маз муну мундариљаи
сафару роњпаймої ва лањзањои мушаххасу
диќќатангези мусофирати иштирокчиён бо
асноду далелњои аниќ асоснок карда мешавад.
Хеле хуб мебуд, агар сањифаи васеи рўзнома
њамаи санадњои мусо фират: унвони мањалњо,
миќдори роњи паймуда, насаб ва номи одамон,
ки бо онњо вохўрдаанд,суроѓаи онњо,њатто
навбатдорї,хўрок ва ѓайраро фар о гирад.
Ќисми асосии сањифаро бояд сабти адабии
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воќеањои муњими сафар, маз муни кори гурўњ
дар осорхонањо, суњбат бо ањолї, маълумотномаи таърихї оид ба мањалли ањо линишин,
мушоњидањои мухталифи сарироњї, тасвири
манзарањо ва ѓайрањо ишѓол намо яд,бењтар
мешавад, ки ваќти овардани ин ё он аќида
онро аз номи шахси м уайян з икр кунанд.
Ороиши бадеии китоб (рўзнома) с арлавњањо,
наќшаи роњи њаррўза,расми ёдгорињо,биноњои
љолиби диќќат, сарулибос, асбобњои рўзгор ва
монанди инњо низ мавќеи муњим доранд.Ба
њайати тањрир ияи китоби сафар инњо дохил
мешаванд: сардабир (ис теъдоди адабию эљодї
дошта бошад),котиб (хушхат бошад) ва рассом.
Ба њамин тариќ, агар аз як тар аф, фаъолият и
сафару роњпаймоињо ба тайёр ии мусофират ,
коркарди роњи њаракат, таќсимоти вазифањо
дар гурўњ, сохтани наќшаи харољот ва саёњат,
ќайди роњњатњо,омодагии фардї ва гурўњии
мусофирон, тайёр кардани асбобу анљом, љо
кардан дар борхалт а, омодагии љисмонии
мусофирон,гигиенаи шахсї,аз муоинаи тиббї
гузаштан,
омўзонидани
ќавоиди
мадади
аввалини тиббї њангоми њодисањои нохуш,
гирифт ани доруќуттии сафар ї вобаста бо шад,
аз тарафи дигар , он ба ташкили бев оситаи
саёњат, ба сохтани намунаи рељаи рўзњо,оѓози
баромадан ба роњ (суръат,тартиб, њаљми
роњпаймоии рўзона, вазифањои сардор ва дигар
роњбарон, интизом ва кўмакрасонии якдигар ї,
ташкили дамгирї ва хуфтухоби шабона,
интихоби љо йи хайма ва мустањкам кардани
атрофи он, гулхангиронї,омод асозии хўрок,
муњофиз ати табиат, риояи тозагї д ар хайма,
роњро дароз ё ба убур кардан, риояи ќавоиди
бехатарї,бо ёрии харита ва роњнамо (компас)
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муайян
кардани
роњ, тарбияи
малакањо и
кишваршиносї (сабт и мусо фират , љамъоварии
њуљљатњо, суратгирии мавзеъњои муњим) ва
монанди инњо сахт марбут аст.
Нињоят,саёњат, роњпаймоию сафарњо барои
обутоби љисмонии хонандагон мусоидат мекунад, асабњояшонро ором кар да, хаёлоташонро
рангин месозад, онњоро ахлоќан пок менамояд.
Муњимтараш онњо њаќ иќат и атрофро фањмида
мегиранд, тарзу тариќи муњофизат в а дўстдории
табиатро меомўзанд, аз таърих, забон, адабиёт,
фарњанг, ур фу од ат ва анъанањои аљдодии
мањали худ огоњ мегарданд.
4.3.7.ТАШКИЛИ ОСОРХОНАИ АДАБИИ
КИШВАРШИНОСЇ
Ташкили осорхонаи адабии кишваршиносии
мактабї яке аз бењтарин иќдом ба њисоб
меравад. Осорхонаро ба як нависандаи њам диёр, ки ба дили хонандаго н назд ик аст ё
барои њамаи адибони мањал ба тариќи умумї
таъсис додан мумкин аст. Масалан,дар мактаб и
миёнаи №82 шањри Душанбе ташкили осор хонаи Мирзо Турсунзода аз љустуљўи маводи
гуногун оѓоз ёфт. Хонандагон маълумот и
шарњињолиро оид ба адиб навишта гирифтанд,
бо хешу табор ва наздиконаш суњбат карданд,
китобњои дар нашрияњои гуногун чопшу даашро кофта ёфт аанд, љойњои хотиравии
марбут ба њаёту эљодиёти адибро сурат гирон данд, расм кашиданд, тавсияњои хонандагон ва
мунаќќидонро
љамъовар ї
намуданд, оиди
љобаљогузории нигорањои осорхона хеле майна
об карданд,аз адабиётњои гуногун истифода
бурданд.Осорхона 30 сентябри соли 1981
кушода шуда, дорои шу ъбањои зерин мебошад:
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1.Бачагї ва љавонии шоир.
2.Муаллимони авв алин.
3.М.Турсунзода ва С.Айнї.
4.Дар байни адибони давлатњои бародар.
5.60-солагии шоир.
6.М.Турсунзода ва љавонон.
7.М.Турсунзода-муборизи сулњ.
8.Асарњои М.Турс унзода дар сањна.
9.Сафар ба Ук раина ва Ўзбекистон.
10.Бо номи вай гузошта шуда аст.
11.Аз дењот то ба толор и сутундор.
Махсусан
нигорањои
осорхона - расмњои
гуногуни даврањои мухталифи њаё ти шоир,
сурат-њуљљатњо асарњои шоир, асарњо оид ба
мавсуф,рангдони шоир,љомаи миллї, чойник,
пиё ла, лаган, расмњо и шањр,макт абе, ки ў
хондааст ё номи вайро гирифтаас т, нусхаи
кошонаи кории шоир хеле љолиби диќќатанд .
Осорхонаи
мактаби и
кишвар шиносї
бахшида ба ад абиёти кишвар дорои чунин
маводњо бояд бошанд: харитари адабии вилоят;
расми адибон ва санъаткорон, гўяндагону
кишваршиносони ви лоят; китобњои адибони
њамдиёр,ки дар марказ ва ё мањалњо дарљ
шудаанд (дастур, роњнамо,тањќиќот ), асбобу
анљомњои
мутааллиќ
ба
адибон;расми
мавзеъњои ёдгорї, макт абњои адиб он, нусхаи
суханони адибону рассомон оид ба Ват ан ва
диёри мањбуб, маќо лањои рўзно маву маљаллањо
оид ба адибон, санъаткорон, барнома ва
мавзўъњои шабнишинињо и адабии кишвар шиносї, маљмўањои дастхат ва чопии эљодиёти
дањднакии халќ, мавзўъ ва номгўйи саёњат,
рўзномаи умумии сафар, мавзўъ ва барномаи
конфронс и хонандагон аз
рўи
китобњои
адибони њамдиёр, ташкили рў зномањои деворї,
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лавњањо и адабї,љ адвалњои хронологї, албом ва
таќвимњо, маърўзањо, бењтарин иншоњо дар
мавзўъњои кишваршиносї.
Маълумоти таърихии љамъовардаи о с орхона
дахлнопаз ир буда, њамчун сарвати маънавии
мардум эњтиёткорона њифз карда мешавад ва
он бояд бар ои њамаи хонандагон аз из бошад.
Он имкон медињад, ки на танњо бинандагон аз
тамошои осорхона бархурдор гарданд, балки
воситаи шифоњии тарѓиб и адабиёту сан ъати
мањал низ бошад.
4.4.СИЛСИЛАУСУЛЊОИ ТАЪМИНКУНАНДАИ
САМАРАНОКИИ ФАЪОЛИЯТИ БЕРУНАЗСИНФИИ
АДАБИИ КИШВАРШИНОСИИ ХОНАНДАГОН
Маќоми машѓулиятњои фориѓ аз дарс дар
инкишофи нутќ ва хаёлоти адабии кишваршиносии
хонандаго н
хеле
бузург
буда,
тавассути он мо кўшиш намудем, ки љињатњои
илмию методии ташаккули нут ќи образнок ва
хаёлоти эљодии хо нандагонро мавриди озмоиш
ќарор дињем.
Пеш аз њама њаминро бояд таъкид н амуд, ки
истифодаи маводи адабии кишваршиносї дар
дарс аз фаъолияти адабии кишваршиносии
фориѓ аз дарсии хонандагон тафовути љиддї
дорад. Мазмуни фаъо лияти адабии кишваршиносиро дар дарс барномаи забон ва адабиёти
тољик муайян мекунад, аммо кишваршиносии
фориѓ аз дарс дар шаклњои мањфилњои
кишваршиносї, сафару саёњат, роњ паймо ї,
шабнишинї,
намоиш,
њафт аи
з абон
ва
адабиёти тољик, њамоиши адабї ва дигар
чорабинињо ифода ёфта, мувофиќи наќшаи
корњои тарбиявии мактаб ё д игар муассисањои
тарбиявї амалї мегарданд.
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Мушоњида
нишон дод, ки дар робитаи
якдигар ї ба роњ мондани кишваршиносии
адабии таълимї ва фор иѓ аз дарс
робитаи
фанњои таъ лимиро бо њаёти мањал,табиати
зебон он, таърих ва фарњанги д иёр ќавї
месозад. Ба ин вас ила, шавќи хонандагон ба
омўхтани забони модарї
ва адабиёт боло
рафта, малакањои тањќиќотї ва зљодиашон бой
ва таркиби луѓавиашон ѓанї мегар дад.
Дар таљриба собит гардид, ки муфидтарин
усули инкишофи нут ќи хонандагон ин ба роњ
мондани фаъолияти љустуљўии хонандагон
љамъоварии маво д аз таърихи диёр, расму одат
ва эљодиёти шифоњии мардум мебо шад.Ба ин
васила хонандагон бо маќсади иљроиши
супориши
муаллим
ба
инкишофи
нутќи
мураттаб ва малакањои сат њи босаводонаи
афкор муваффаќ мешаванд.
Агар барои инкишофи нутќи дањонии хонан дагон усулњои наќл ва суњбат бо куњансолон,
мењтарони майдони ља нгу мењнат, тартиб додани муко лама оид ба мавзўи пешнињо дшуд а, аз
ёд кардан, тањлили мазмуни маводи хусусияти
адабии кишваршиносї дошта коркарди муста ќило наи ќис ми мавод аз адабиёти кишвар шиносї ва маънидоди мазмуни он бо суханони
худ, љавоб ба саволњои омўзго р ва ѓайрањо
манфиатбахш бошад, барои инкишофи нутќи
хаттї
супоришоти зерин аз ањамият хо лї
нест: 1)тартиб додани наќшаи њикоят оид ба
муњорибањои
љангї;
2) навиштани
мазмуни
асосии фикри ноќ ил-иштирокчии воќеањо; 3) оид
ба ќањрамон саволњо тартиб дода, ба он дар
шакли мухтасар (тезис) љавобњо навиштан;
4)навиштани таќриз ба адаб иёти тав сиякардаи
муаллим; 5) дар шакли хаттї тайёр намудани
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маърўза, реферат, ахбор оид ба ќањрамони љанг,
мењнат дар асоси маводи мањал; 6) навиштани
диктант, иншо, очерк, лавња ва ѓайра.
Намудњои фаъолияти адабии кишваршиносии
фориѓ аз дарс ба монанди кошонаи адабии
кишваршиносї,
мањфили
адабии
кишвар шиносї, хониши алоќамандонаи берун аз синф
бо маводи мањал, саёња т, роњпаймої, сафарњои
адабии кишваршиносї, ташкили осорхонаи
адабии
кишваршиносї,
њафт а,
намоиш,
шабнишинї,
сабќат
ва
њамоиши
адабии
кишваршиносї, маврид, роњ у усулњои корбасти
онњо ва таљрибаи омўзгорони љумњурї дар ин
бахш ќобили омўзиш ва паз ириш аст.
Ба аќидаи мо ташкили ша клњо и гуногуни
фаъолияти адабии кишваршиносии фориѓ аз
дарс ба хонандагон имконият мед ињад , ки:
1)донишњои аз забони модарї ва адабиёти
тољик дар рафти машѓулиятњои дарсии синфї
гирифтаашонро васе ъ ва мустањкам намоянд;
2)ин донишњоро барои омўзиши таърихи
кишвар истифода кунанд;
3)робитаи забону адабиёти диё ри худро ба
забон ва адабиёт ва фарњанги умумим иллї дарк
ва барќарор намоянд;
4)малакањои мавзўъњои дар синф омўхтаи
забону адабиёти гузаштаро бо њаёти имрўзаи
мамлакатамон алоќамандона ташаккул дињанд;
5)маќоми муњити љамъиягиро дар инкишофи
хислат, љањонбинї ва эљодиёти њамдиёрон
муайян созанд;
6)малакањои фаъолияти љустуљўию тањќиќотиашонро ташаккул дињ анд.
Таљриба нишон дод,ки фаъолият и адабии
кишваршиносї мањз тавасс ути љустуљў ва
интихоби объекта тањќиќ, сохтани харитаи
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сафар, мутолиаи сарчашмањо рољеъ ба маќоми
тањќиќшаванда,
баромадан
ба
сафару
роњпаймої ва саёњатњо бо маќсади љ амъоварии
мавод ва коркарди о н, тарѓибу ташвиќи ас ноди
маводи љамъшуда амалї мегардад.
Боиси тазаккур аст, ки бо нияти тарѓибу
ташвиќ ва дастрас и умум гардонидани маводи
адабии оид ба кишваршиносї гирдовардашуд а
созмон додани осорхонаи адабии кишварши носї, кошо наи адабии кишваршиносї, ташкили
њафта,намоиш,сабќати
адабї,
шабнишинї,
њамоиши адабии кишваршиносї, навиштан и
корњои гуногуни эљдодї (иншо,очерк, лавња)
ќимат и фаъолияти кишваршиносир о дучан д
мегардонад.
Ба њамин тариќ, кишваршиносии фориѓаздарс
имконият
медињад,
ки
хонандагон
донишњои дар рафти дарс андўхтаашонро
такмил дињанд,бо хоњиши дил, бо завќ ва
эљодкорона таърихи мањал, забону ад абиёт ва
тамаддуни онро омўхта, ба ин васила мењр у
муњаббаташон нисбат ба Ва тани азизамон
Тољикистон меафз о яд. Љамъоварї ва омўзиши
асноди
мањал
ба
хо нандагон
имконият
медињад,ки тамоми зебоињо и атрофро бо
назари тоза бинанд,аз диди худ бањогузорї
намоянд,ба мавзеъњои хотиравии мањал ашон ва
адибони њамдиёрашон аз наздик ошно шаван д.
Нињоят, раванди инкишофи нут ќ ва хаёлот и
эљодии хонандагон њамон ваќт рў ба афзоиш ва
тавсеа аст, ки омўзгор маводи кишварро дар
дарсњо ва фаъолият и фориѓ аз дарс бо
дарназардошти шароити воќеии мањал, мактаб,
забону фарњангу урфу одатњои миллї ва
корњои кишваршиносї мавриди корбасти васеъ
ќарор дињад.
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ХУЛОСА ВА ТАВСИЯЊО
Њамин
тариќ,
кишваршиносї, ки
онро
мењаншиносї низ гуфта анд,яке аз воситањои
муњими тарбияи ѓоявї, с иёсї ва маънавии
хонандагон
буда, онњоро
дар
дарсњо
ва
машѓулиятњо и фориѓ аз дарс ба табиати
фусункор, таъриху
тамаддун ва адабиёту
санъати диёр и файзборамон ошно месозад.
Шиносої бо расму русуми ниё гон, анъанањо и
мардумї, инќилобї, љангї, адабї ва мењнат ии
одамон хонандаго н кишваршиносонр о њушдор
менамояд, ки на танњо худ дар рўњияи хизмат
ба манфиат и халќу Ватан, анъанањо и аљдодї,
инсондўстию мењнатдўстї тарбия ёбанд, балки
ба ояндагон низ чунин сифатњои њамидаро
талќин намоянд.
Кишваршиносии тољик аз китоби муќаддаси
«Авесто» ибтидо
мегирад. Дар адабиёти
гузаштаву муосир и тољик кам асаре дучор
меояд, ки дар онњо унсурњои кишваршиносї
тасвир нашуда бошад. Аммо кишваршиносї
мањз дар даврони шўравї рушду нумўъ ёфт.
Фаъолияти омўз гори кишваршинос , ки ба
њайси муњаќќиќ, са йё њ ва навис анда, омўзгор ва
роњбари
мањфили
адабии
кишва ршиносї
баромад мекунад,шавќовар ва хе ле љолиб аст. Ў
на танњо худаш ин сифатњоро дорост, балки ба
шогирдонаш низ чунин хислатњо и некўро
талќину тарѓиб ме намояд,то ки ба табиати
кишвар,одамон, адабиёту санъат м уњаббати
бештаре њосил намоянд, чунки «Инсо ни њаќиќї
ва фарзанди Ватан як чиз аст. Шахсе, ки
њангоми ба забон овардан и калимаи Ватан
дилаш аз шодї,меларзад, ба маънои њаќиќиаш
олиљаноб мебошад» (А.Н. Радишев, 1976,46).
Ташкили машѓулиятњои кишваршиносї аз
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омўзгори забон ва адабиёти тољик дониши
амиќ, љањонб инии васеъ, донистани таърих,
иќтисодиёт,фарњ анг у
адабиёт
ва
санъати
кишварро таќозо менамоя д.Омўзгор њамчунин
аз адабиёти кишваршиносии умумї, таърихи
кишвар,маљмўањои кишваршиносї ва ѓайрањо
бархўрдор бояд бошад.
Мањфилњои
адабии
кишваршино сї
бо
тамоюлоти фолклоршиносї ва таърихии адабї
саёњат ба осорхонањои адабии кишваршиносї,
роњпаймоию сафар њо ба табиат, мавзеъњои
таърихии кишвар, зодгоњи адибон ва ѓайра дар
шаклњои гуногуни корњои берун аз синф ва
берун аз мактаб амалан татбиќ мегарданд.
Созмон дод ани осорхонаи адабию
кишвар шиносї, дафтархонаи адабии кишваршиносї,
ташкили њафтаи (дањаи) адабии кишваршиносї, намо иш (виставка), сабќат (викторина), шабнишинї,њамо иши адабии кишваршиносї, навиштани корњои мухталифи эљодї
(иншо, очерк, лавња, таќриз ва ѓайрањо) ќимати
корњои кишваршиносир о дар мактаб дучанд
мегардонад, хаёлоти
эљодии
хонандагонро
такмил мед ињад, нутќашонро бою рангин
месозад.
Муќоис аю тахлили адабиёти илмию методї
ва барномањои таълимї с обит сохт, ки дар
соњаи усули таъ лими забон ва а дабиёти тољик
оид ба ањамияти кишваршиносї дар инкишофи
нутќи хонандагони тољикзабон тањ ќиќоти
пурарзише ба анљом нарасидааст. Ин аст, ки
усулу тарзњои бењтарини омўз иши маводи
мањал аз назарњо дур мондааст, вазифањо и
омўзиши маводи адабию кишварши носї њанўз
муайян
нагардидааст.
Махс усан
хелњои
гуногуни корњои кишваршиносии фориѓ аз
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дарс, робитаи онњо бо машѓулиятњои дарсї
равшан кушода нашудаанд. Аз њама муњимаш,
ташкили анвои гуногуни корњои хаттї дар
мавзўъњои кишваршинос ї, ки аз як тараф ,
дониши хонандаго нро бештар мегардонад, аз
тарафи дигар, боиси инкишофи хаёло ти эљодї,
тафаккур ва нутќи пур мазмуни шогирдон
мегарданд, то
куну н
хусусияти
умумї
нагирифтааст.
Дар дарсњои забон ва адабиёти тољик яке аз
вазифањои
муњим
дар
ќалби
кўдакон
парваридани хаёло ти воќеї мебошад, ки он
тадриљан ба тах айюлоти эљодї табдил меёбад.
Махсусан љалб и хонандагон ба о лами рангини
шоирона тавассути шеър воситаи муњимтар ини
инкишофи хаё лоти эљодї аст. Иљрои ин вазифаи
муњим бештар бо роњи алоќаманд кардани
дарсњои забо н ва адабиёт бо фаъолияти адабии
кишваршиносї муяссар мегардад. Кишвар шиносї робитаи за бону адабиётро бо њаёти
кишвар,бо таъриху тамаддун ва табиати диёр
таъмин месозад.
Љињатњои фарќкунандаи истифодаи асноди
мањал дар дарс аз инњо иборатанд:
1.Дар барномањои за бону адабиёти тољик
таълими баъзе мавзўъњое пешбинї шудааст, ки
њангоми алоќамандона бо маводи мањал таълим
додани онњо хонандагонро метавон ба гузаштаю
имрўзаи диёраш он шинос онид.
2.Дар аксар мавридњо маводи мањал, мазмуни
њаёту фаъолияти љо йи истиќомати хонандагон
барои дарк и њамаљонибаи мавзўъњои таълимї
ёрї мерасонад.
3.Истифодаи вос итањои аёниву техникї дар
дарс ба муаллим имконияти беш тари ба
хонандагон
додани
маводи
адабии
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кишваршинос иро муњайё месозад.
4.Аксар муаллимони эљодкор маводи адабии
кишваршинос иро
бештар
дар
оѓоз и
дарс ,
њангоми дарсњои љамъбаст ї ва супориши
вазифаи хонагї ба хонандагон пешк аш месозанд.
5.Истифодаи моноспектакл в а сањнач ањо дар
дарсњои забон в а адабиёт воситаи муњ имтарини
тарѓиби маводи адабии кишваршиносї мебошад.
6.Дар ваќти ташкили фаъолияти адабии
кишваршинос ї диќќати шогирдонро ба мењнати
бунёдк оронаи њамдиёрон, ќањрамонию диловарии
онњо дар муњорибањои гуногун ва дар майдони
мењнат љалб бояд кард.
7.Ќањрамонони бисёр асарњо ,ки прототипи
худро доранд, шарњи рўзгори онњ о њамчун
њамдиёрашон
ба
хонандагон
бетаъсир
намемонад.
8.Дарс-саёњат (экскурсия) њамчун шакли
ташкили таълим яке аз љолибтарин ва бењ тарин
роњи тарѓиби маводи адабии киш варшинос ї
мебошад. Њангоми таълими тасвири табиат,
лирикаи манзаравї дар ос ори адибон , ташкили
саёњат ба табиат ё худ с айри сањро бо маќсади
аз наздик дидани мавзеи тасвиркардаи адиб ё
сарфањм рафтан ба мазмуну моњияти кулли
тасвироти адиб аз манф иат холї нест. Ташкили
саёњати ѓоибона низ ба вусъати хаёлоти эљодї
ва инкишофи нутќи хонандагон м усоидат
мекунад.
9.Њамчунин ташкили хониши берун аз синф
тибќи маводи мањал ба хонандагон имконият
медињад,ки оид ба асарњои ба њаёти мањал
бахшидашуда ва њам диёр тасаввурот њосил
намоянд.
10.Корњои хаттї тибќи маводи кишвар 270
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шиносї бо барномаи таълимии заб он ва
адабиёти тољик марбут гузаронида м ешавад ва
ба ин васила омўзгор диќќати шогирдонро ба
дарки
асрори
атроф
љалб
месозад .
Навиштани мазмуни а сосии фик ри наќ лкунандаи
воќењо,оид ба ќањрамон саволњо тартиб дода, ба
онњо мухтасар љавоб навиштан, инш о и таќриз
ба адабиёти тавсиякардаи муаллим, дар шакли
хаттї тайёр намудани маърўза, рефе рат,ахбор
оид ба ќањрамонони љанг,мењнат ,навиштани
диктант,инш о,лавња,очерк
ва
ѓайрањо
дар
мавзўъњои кишварш иносї барои рушди мањорати
эљодии хонандагон, инкишофи малакањ ои амалии
онњо имкониятњои васеъ фароњам меов аранд.
Ташкили корњои таљрибавии омўзишї дар
мактабњои ноњияи Вахш ва шањри Ќўрѓон теппаи вилоят и Хатлон собит сохт, ки нутќ, ва
хаёлоти
эљодии
хонанд агон
дар
њолате
нисбатан рушду нумуъ меёбад, ки агар онњо
адабиёти марбут ба кишваршиносиро мунтаз ам
мутолиа намоянд, бо роњњои су њбат, саволу
љавоб
маводи
адабию
кишваршиносї
љамъоварї ва аз рў йи онњо дар шабнишинињо,
љамъомадњои
кишваршиносон,мањфилњо, њафтањои забон ва
адабиёт,
њамоишњои гуногун баромадњою
гузоришњо
намоянд. Онњо
инчунин
гўша,
намоиш, албом, рўзномањои сафарї тањия
сохта, оид ба кишвар, мањали зист ва рўзгори
њамдиёрон намудњои гуногуни супоришњоро
иљро намоянд.
Тањќиќот моро ба чунин хулосањо водор
сохт:
1.Ташкили
фаъолияти
муттасил
ва
бомаќсадонаи киш варшиносї дар дарс њои забон
ва адабиёти тољ ик воситаи муњими тарбияи
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ѓоявию сиёсї ва маънавї буда, махс усан дар
тарбияи
ватандўстї
ва
љањоншинос и и
хонандагон наќаши калон дорад. Шиносої бо
расму русуми ниё гон, анъанањои мардумї,
инќилобї, љангї, адабї в а мењнатии одамон
хонандагони кишваршиносро њушдор менамояд,
ки на танњо худ дар рўњияи хизмат ба
манфиати халќу Ватан, анъанањои аљдод он,
мењнатдўстию мењнатќаринї тарбия ёбад,
балки ба ояндаго н низ чунин сифатњои њамидаро
талќин намоянд.
2.Истифодаи асноди мањал дар дарс робитаи
забону адабиёти тољикро бо њаёти кишвар, бо
таъриху тамаддун ва табиати диёр таъмин
месозад,њисс и кунљковї, тањќиќотї ва эљодкории
шогирдонро бедор менамояд, хаёл оташонро
рангин ва нутќашонро образнок мегардонад.
3.Кишваршиносии фориѓ аз дарс раѓбат и
хонандагонро нисбат ба осори адабии бадеии
мањаллї зиёд менамояд, фаъолияти мустаќилона
донишдўзии хонандагонро дучанд мегардонад, ба
онњо шароити мусоиди њаматарафа аз худ
намудан и маводи таълим иро муњайё месозад, ба
онњо имконият медињад,ки зењни худро бо
донишњои назариявию амалии наву тоза сайќал
дињанд. Дарс-саёњат яке аз љолибтарин ва
бењтарин роњи тарѓиби маводи киш вар буда,
истифодаи он њангоми таълими мавзўъњои
алоњидаи забон ва адабиёти тољ ик боиси
вусъати хаёлоти эљодї ва нутќи м ураттаби
хонандагон мегардад.
4.Корњои хаттї дар мавзўъњои кишваршиносї
диќќати шогирдонро ба дарки ас рори муњити
атроф љалб месозад,барои ташаккули мањорати
эљодии хонандагон,инкишофи малакањ о и амалии
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онњо имконоти васе ъ фароњам меоварад.
5.Тавассути маводи кишваршинос ї омузгор
баробари тарѓиби ватандўстї, њифзи муњим
зист ва мероси ниёгон дар њалли яке аз
масъалањои муњим баланд бардоштани фарњанги
забондонии хонандагон сањм мегирад.
Тадбирњои зерин боиси пешравии кори
кишваршиносии
макт абї
дар
Љумњурии
Тољикистон мегардад:
1.Бо маќсади мут тамарказонидани фаъолияти
кишваршинос ии мактабї ва риояи рељаи ягонаи
нутќи хаттию дањонии хонандаг он дар њамаи
мактабњои
љумњурї
шўрои
кишваршиносї
таъсис дода шавад.
2.Омўзгорони
мактабњои
миёна,миёнаи
махсус, олї ва дигар таълимгоњњои љумњуриро
лозим аст, ки аз рў йи мазмуну мундариља ва
шароиту имконияташон њамаи маводи таълимро
ба њаёти мањал вобаста намоянд.
3.Дар
барномањои
таълимии
забон
ва
адабиёти
тољ ик
барои
таълим и
маводи
кишваршинос ї дар њамаи синфњо соатњои
махсус људо карда шуда, тарзу усулњои
истифодаи ин соатњо ба салоњдиди худи
омўзгор он вогузошта шавад.
4.Барои ташкили самараноки фаъолияти
мањфилњои адабию кишваршинос ии мактабњои
љумњурї барномаю дастурњои махсус тањиякар да шуда, чорабинињои адабию кишваршиносии
фориѓ аз дарс ба низом дароварда шаванд.
5.Дар факултетњои филологии муасиссањ ои
тањсилоти миёна ва олии касбии љумњурї фанни
таълимии «Кишваршиносии адабии тољик » љорї
карда шавад.
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ЌИСМИ 2
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МУЌАДДИ МА
Бисёр сафар бояд , то пухта шавад хоме,
Сўфї нашавад софї, то дарнакашад љоме.
(Мавлоно Љалолиддини Балхї)
Аҳамият и саё ҳат ҳамчун яке аз шаклҳо и
инкишофи ҷисмо нї барои дарки олами атроф,
ҳарҷониба тараќќї кардани одами даврони
истиќлолият, хусусан ҷавонон бағоят кало н
аст. Дар ин китоб танҳо асосҳо и оддии усули
саёҳати пиёдагардӣ, асосан барои саёҳат ҳои
тобистона дар маҳалҳои аҳолиниш ин, саёњати
кўњњо баён гардидааст. Аз ҷумла, масъала ҳо и
ташкили гурӯҳ, интихоби самти сафар баррасї
шуда, асбобу анҷоми шахсї ва гурӯҳ тафсир
дода мешавад, барои дар шароити саёњат
пухтани хӯрок, афрӯхтани гулхан, ҷамъбасти
натиҷаи саёњат ва ғайра тавсия дода мешавад.
Китоб ба ғайр аз муллимон, инчунин ба
падару модароне, ки бо фарзандон ба саёњат
мераванд,
инчунин
ба
шахсоне,
ки
бо
супориши кумитаи падару модарон саёњат
ташкил ме кунанд ва ё барои шахсе, ки писар ва
ё духтари худро ба сафар тайёр мекунад, ёр ӣ
мерасонад .
Хонандагоне,
ки
бо
саёҳат
машғуланд, инчунин ҳамаи онҳое, ки чанде пеш
сайёњ шудаанду то ҳо л таҷрибан ко фии саё ҳат
надоранд, ин дастурро метавонанд мутолиа
кунанд.
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БОБИ 1.
МАФЊУМ, МАЌСАД ВА
ВАЗИФАЊОИ САЙЁЊЇ
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои
миллат, Президе нти Љумњурии Тољикистон
Эмомалї Рањмон дар мурољиати худ
ба
мардуми
Тољикисто н барњаќ навишта буд:
«Мо њамеша ифтихор доштем, ки сарзамини
азизи мо – Тољикистон табиати бою рангин,
иќлими мусоид, хоки њосилхез, маъданњои
нодир, љангал, марѓзорњои сабзу хурр ам дорад.
Мо њамеша итминон доштем, ки ин замини
босаховат ва ин табиати пурфайз у баракат
мову
наслњои
ояндаи
моро
мехўронаду
мепўшонад» [Љумњурият , № 2, 7.01.1995].
Дар замони муосир
со њаи сайёњї яке аз
бахшњои
муњим и
иќт исодї,
иљтимої
ва
фарњангї мањсуб ё фта, ба рушди бемайлони
иќтисодиёт и мамлакатњо ва равобити судманди
байни
мардумони
кишва рњои
мухталиф
мусоидат менамояд. Вобаста ба ин ва бо
назардошти захирањои бойи табиї ва таърихию
фарњангии кишварамон Президент и Љумњур ии
Тољикистон,
Пешвои
миллат,
муњтарам
Эмомалї Рањмон дар Паёми навбат ии худ ба
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз
27.12.2017 соњаи сайёњиро
яке аз самтњои
афзалият ноки сиёс ати иќт исодии Тољикистон
баррасї намуда, соли 2018 -ро «Соли рушди
сайёњї ва њунарњои мардумї» эъ лон намуд.
Дар робита ба ин имрўз дар Тољикисто н
зиёда аз 30 ташкилот ҳои байналмиллалї ва
минта қавї,
9
агентї,
46
ташкилот ҳо и
ғайридавлат ии байналмилалї, зиёда аз 25
давлати ља ҳон намояндагии дипло матии худро
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дар Тољикистон кушодаанд. Тољикистон бо
зиёда аз 150 давлати ља ҳон ҳамкори ҳои
тиљоративу дипломат ї дорад, ки ин имконот и
васеи рушди сайё ҳии байналмилалиро барои
ширкат ҳои ватанї ва хориљї имконпазир
гардонидааст. Айни њол дар бозори сайёњии
мамлакат зиёда аз 100 адад ширкатњои туристї
бо риояи талаботи ќо нунгузории амалкунанда
бомуваффаќият фаъолият бурда истодаанд. Аз
љумла дар Вилояти Мухтори
Кўњист они
Бадахшон 13 ширкат, вилоят и Су ғд 18 ширкат,
вилоят и Хат лон 4 ширкат, боќимонда 65
ширкат дар шањри Душанбе ва ноњияњои тобеи
марказ
фаъолият
намуда
истодаанд.
Аз
шумораи зикршуда 50 адади онњо бо туризми
содиротї маш ғул буда, шумораи боќимонда
танњо ба љалб кардани шањрвандони хориљї ба
њайси сайёњ ба кишвар фаъолият карда
истодааст, яъне по йбанди тар ғиби сайёњии
дохилианд.
Њоло
соњаи
сайё њї
дорои
дурнамои
мушаххаси рушд буда, моњияти онр о модели
рушди туризм дар Тољикистон, тањлилњо ва
тавсияњоро дар асоси наќшаи чорабинињо оид
ба бењтар намудани фазои сармоягузорї дар
бахши сайёњї, ш ўрои байниидоравї оид ба
њамоњангсозии фаъолият дар соњаи с айёњї дар
назди Њукумат и Љумњурии Тољикист он амалї
менамояд.
Барои рушди ин со ҳа дар кишвар ҳамаи
замина ҳои зарурии меъёрии ҳуқуқӣ фароҳам
оварда шуда, илова бар ин як силсила чораҳои
ҳавасмандкунӣ низ татби қ гардид аанд. Аз
љумла,
воридоти
таљњизот
ва
масолењи
сохтмонї барои иншооти сайёњї аз пардохтњои
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андозу гумрук ва ширкатњои с айёњї дар панљ
соли аввали фаъ о лияташон аз пардохти андоз
аз фоида озод карда шудаанд. Ин аз он
шањодат медињад, ки дар сиёсати хирадман донаи фарзанди фарзонаи миллат, П резиденти
Љумњур ии
Тољикистон,
Пешвои
миллат,
муњтарам Э момалї Рањмон рушди соњаи сайёњї
ва масъалањои иљтимоию иќт и содї дар мадди
аввал ме истанд.
Ќобили ќайд аст, ки амалигардонии ќисми
зиёди андешаҳо дар самти ислоњоти бахши
сайёњї
бо
маќсади
баланд
бардоштани
раќобатпазирии соња он ќадар мушкил нестанд.
Љумњур ии мо бартарињои зиёди таб ииро соњиб
мебошад. Аз ҷумла туризми кў ҳнавардї,
туризми эко логӣ, туризми варзиш ӣ, туризми
фар ҳангӣ ва дигар намуди туризмр о ба ро ҳ
мондан аз имконият дур нест. Ин бартарињо
набояд сарфи назар карда шаванд. Новобаста
аз дигар омилњо танњо эътимод намудан зарур
аст, ки сайёњо н ба кишвар и мо ташриф
меоранд.
Идоракунии самараноки о милњои мусоид
вазифаи муњим буда, маънои онро дорад, ки
манфиатњои имконпазирро метавон дар ояндаи
дарозмуддат афзоиш дод. Дар аксарият и
соњањо ин чорабинињои маљмў ї ва мувофиќашуда наќшаи умумии стратегиро низ талаб
мекунанд. Љумњурии Тољикисто н иќтидори
бузурги рушд додани бахши сайёњиро соњиб
аст, ки он њоло дар сатњи нокифоя истифода
мешавад.
Дар ин љо зарур мешуморем, ки ба мафњум,
моњият
ва
таъриху
рушди
сайёњї
дар
кишварњои хориља ва алалхус ус Тољикисто н
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назар андозем, то барои хонандаи соњибзавќ
сабаби
интихоби
мавзў и
мавр иди
назар
равшан гардад.
Асосан сайёњї яке аз падидањои мураккаби
иљтимої-фарњангї
ва
иќтисодии
замони
муосир ба њисоб рафта, таърифи ягона
надорад, зеро пањлуњои мухталифи он зери
назари пажўњишгарони илмњои љомеашиносї,
муаррихон, фарњангшиносон ва дигарон ќарор
дорад. Сайёњї њамчун
истилоњ аз љониби
олимон Кварталнов В.Р., Зорин И.В., Здоров
А. В., Чудновский А.Д., Жукова М.А., Кусков
А. С., Љаладян И.А., Асташкина М.В., Сенин
Л.П., Муњаббатов Х., Диловаров Р., Ёров Љ. ва
ѓайра тањќиќ гардида, мафњум ва моњияти он
равшан гардидааст.
Истилоњи сайёњї ё туризм (toorizm) аввалин
маротиба соли 1830 аз љониби муњаќќиќи
фаронсавї Б. Жекмо мавриди истифода ќарор
гирифт ааст. Он асосан аз калимаи франсавии
«tour» гирифта шуда, маънои
гаштугузор ё
сайр карданро дорад.
Дар ибтидо мафњуми сайёњ ё турист аз
љониби ширкаткунандагони саёњати т уристї, ё
«истироњаткунандагон»
дар
осоишгоњњо,
фароѓатгоњњо ва хонањои истироњатї ба таври
мањдуд истифода мегард ид. Мафњуми сайњї туризм дар эъ ломияи Гаага (Њоланд, 1989)
чунин шарњ дода шудааст: «Туриз м њамчун
љойивазкунии озоди одамон аз љо йи з исти ас лї
дар муддати муайян буда, инчунин соњаи
хизматрасониест, ки барои таъмини ќонеъгар донии талаботи онњо равона гардидааст».
Тавре маълум мегардад, саёњат ин шакли
фаъолиятест, ки бидуни љо йи ис тиќомат и
доимї дар марказњои сайёњї бо маќсадњои
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гуногун, табобат, кўњгардї, варзиш, дидгоњи
илмї,
динї,
фарњангї,
симпоз иум
ва
конфронсњо бе
ба даст овардани м аблаѓ
роњандозї мегардад. Имрўз бо рушд намудани
сайёњї дар љањони муосир, бахусус дар сатњи
байналмилалї
ва
бо
инкишоф
ёфтани
ташкилотњои
байналмилалии
туристї
зарурияти ягонаи ќабул гардидани мафњуми
Туризм ба миён омадааст.
Бори аввал профессорони Дониш гоњи Берн Хунзикер В. ва Крапф К. ба мафњуми т уризм
маънии амиќ ва ягона дода, муайян намуданд,
ки туризм њамчун падидаи мутаќо била дар
натиљаи сайри одамон ба вуљуд омада, раванди
то ба шањрвандї ќабул гардиданро дар бар
мегирад.
Мафњуми сайёњї аз љониб и СММ со ли 1954
чунин шарњ дода шудааст: «Т уризм– ин
истироњати
фаъоли
одамо н
ба
хотири
барќароркунии сало матї, ташаккули љисмонии
инсон буда, дар њолати хориљ будан аз макони
аслии хеш сурат мегирад».
Туризм ё сайёњиро
Академияи туризми
Монте-Карло чунин баён медорад: «Туризм» ин сафари муваќ ќатии одамон аз љо йи зист и
аслї бо маќсади бењдошти солимгардонї,
ќонеъгардонии њадафњои љањонбинї њангоми
фориѓ будан аз кор ё бо маќсади шуѓли касбї
бидуни ба даст овардани даромад дар љо йи
будубоши муваќќатї мебош ад”.
Дар конфронс и умумиљањонї оид ба т уризм,
ки соли 1981 дар Мадрид баргузор гардид ,
туризм њамчун намуди ист ироњати фаъол шарњ
ёфта, саёњат бо маќсади шиносої бо ин ё он
минтаќа, кишварњои нав бо тобиши унсурњои
варзишї таљассум ёфтааст. Ќайд кардан за рур
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аст, ки сафарњои туристї бо риояи хусусиятњо и
муваќќатї (беш аз як шабонарўз) ва фазої
(иваз намудан и макони зист) амалї мегардад.
Аз нигоњи иљтимої-фарњангї сайё њї фаъо лияти хоси одамон ба шумор рафта, дар
шароити љањонишавии њаёти љоме а муноси батњои миллатњоро муътадил ме гардонад. Ин
раванд
дар
робитањои
сиёсї,
иќтисодї,
иљтимої ва фарњангї яке аз омилњо и муњими
муайянкунандаи сатњ у с ифат и њаёт ба шумор
меравад. Соли 1993 комиссияи омо рии СММ
таърифи таш килоти умумиљањонии туризми
созмони миллали му ттањидро оид ба т уризм
тавсия намудааст, ки тибќи
он туризм ин
шакли фаъолияти ашхосест, ки дар муњити
муайяни географї сайр намуда, дар даврањои
муайяни начандон тўлонї (на зиёда аз як сол)
бо маќсади иљрои талаботи гуногун сафар
менамоянд.
Сайёњї њамчун як соњаи иќт исоди миллї
буда,
таљассумгари
шаклњои
гуногуни
фароѓатї ва фаъолияти иљтимої -фарњангии
одамон ба шумор меравад, ки барои таъминот и
талаботи ба вуљуд омадаи истеъмо лкунандаго н
мањсулоти турист ї ва хадамот и онро пешнињод
менамояд.
Маќсад и асосии сайё њї ин бењбудї бахшидан
ба саломатии љисмонию рўњии одамон буда,
вазифањои иќт исодию иљтимо ї, сиёсї ва
фарњангию ирт иботиро иљро менамояд. Сайёњї
њамчун љузъи фаъолият и иќтисод и хориљї
буда, амалиёти содиротию ворид отиро бо
назардошти хадамот иљро намуда, хусусияти
содироти «ноаён»-ро доро мебошад.
Яке аз унсурњои асоситарини т ашкил дињандаи сайёњї мањз унсурњои гео графї ба
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шумор мераванд. Унсурњои географї љавњари
тавлидкунанда ва та ъс иррасонанда ба рушди
саноати сайёњї мањсуб
меёбанд.
Сайёњї
аксаран дар љое инкишоф меёбад, ки ин
њудудњо марказњои с аноатии инкишофёфта ва ё
аз нигоњи иќтисодї рушднамуда нестанд.
Танњо унс урњои географї боиси ташкил ва
рушди
инфрасохтори
сайёњї
мегардад.
Чунончї, соњили бањрњо, њудуди биёбонњо,
минтаќањои
баландкўњ,
мав љи
бањрњо,
пиряхњо и материкию кўњї, назди шаршарањо,
ёдгорињои табиию таърихї ва ѓайра муњите
мањсуб меёбанд, ки он љо истењсолот и
неъматњои моддї ѓайриимкон аст ва мањз
њастии
унс урњои
номбурдаи
географї
заминагузори рушди сайёњї гардида, иќтисоди
минтаќа ё кишварро ривољ медињад. Масалан,
Непал аз њисоби туриз ми кўњнавардї, Ливия,
Алљазоир, Мароко, Тунис, Миср, Яман аз
њисоби туризми сафар ї (туриз ми биё бонгардї)
ва соњилї њамасола садњо миллион доллари
америкої даромад ме гиранд. Мањз њастии
иќлими
тропикии
гарму
намно к
боиси
пайдоиши
маљмаањо и гуногуни
сайёњї ,
монанди Шарм-ал-шайх, Хургада (Миср), Го а
(Њиндустон),
Пхукет
(Тайланд)
гардида,
сабаби бавуљудоии њазорњо љойњои корї,
шањру
шањракњо,
нуќтањои
тиљоратї,
мењмонхо нањо,
кемпинг њо,
тарабхонањо,
маљмаањои дилхушию фароѓатї гардидаад.
Аксари коршиносони соња и
сайёњиро ба
чунин шаклњо људо намудаанд:
- сайёњ- нафарест, ки барои ќонеъ намоии
талаботњои табиии худ сайр менамояд ва
хоњишу талаботи физио логии худро то ба
дараљае таъмин ва муайян менамояд;
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- сайёњї њамчун соњаи фаъо лият и хусусият и
мусбидошта барои паст намудани шиддати
бекорї дар мањалњо мусоидат намуда, боиси
пайдоиши љойњои нави корї ва сабаби
афзуншавии даромаднокии минтаќа мегардад.
Гузашта аз ин, фаъолияти туристї шакли
фаъолиятест,
ки
натиљаи
муносибатњои
тарафайни туристон, монанди муассисањои
туристї, бахши мењмондорї, маъмурият дар
низоми љалби сармоядорї, љойгиркунонї ва
хизматрасонии мизољонро ифода менамояд.
Саёњат ва туризм .
Ин ду мафум аз њам
људонопазир
буда,
дорои
хусусияти
ифодакунандаи
шакли
фаъолияти
инсонї
мебошанд, яъне ин истироњат, шуѓли фаъол,
варзиш, дарки олами ињотанамуд а, савдо,
табобат ва дигар шаклњои зиёди фаъолият
мебошад. Гузашта аз ин, саёњат хусусияти
хосеро доро мебошад, ки онро аз дигар
бахшњои фаъолият људо менамояд. Чунончї,
њаракати одамон ба дигар мањал ё мамлакат,
ќитъае, ки аз макони сукунат и ў бењтар аст.
Саёњат фардиятњои људогона, гурўњи шах соне, ки маќсади яго на доранд, экспедитсияњо и
том аз љумла низомї (њарбї), ки дар таркиби
он метавонад са дњо ё њазорњо мут ахассисон
бошанд, ѓайр аз ин диплом атњо, муњољирин ва
кўчманчиё нро дар бар мегирад. Баро и халќњои
људогона саёњат њамчун инъикосгари њаёт аст,
ки тўли ќар нњо ба амал омадааст ва он бо
хусусияти иќлими мањалли сукунат ї вобастагї
дорад. Масалан, ба инњо ќавмњои кўчманчї , ба
монанди бедуинњо, лўлињо, зулусњ о ва дигар
ќавмњо и
бодиянишини
о сиёї
шомиланд.
Чунончї, кўчманчиё н бо чорвои худ њамасола
барои дарёфти чарогоњњои муносиб доимо
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њиљрат менамоянд ва дар ин њиљрат пеши роњи
онњоро њатто марз њои давлатии кишварњо
гирифт а наметавона нд.
Саёњат ин вожаест, ки дорои умумияти хоси
фаъолияти њаракати о дамон дар фазо ва ваќт
буда, инсоне, ки новобаста аз маќсад, самт,
воситаи њаракат ва фосила и ваќт саёњат
менамояд, сайёњ номида мешавад.
Туризм- ин на муди саёњ ате аст, ки як гурўњи
одамон саёњаткунон аз љо йи муваќ ќатии худ
берун шуда, бо маќсади истироњат, кор ё бо
маќсадњои дигар сафар мекунанд. Шарти асосї
он аст, ки дар он љо муддати дароз истиќомат
наме кунанд.
Њамин тавр, туризм- ин маљмўи мунос ибат,
алоќа ва пайдоиши роњнамои сафар ва омадани
одамон дар љойи доимї ва дарозмуддат ест, ки
дар он љо зиндагї наме кунанд ва ба фаъолият и
мењнат ї алоќаманд нест.
Самараи иќт исодии фаъолияти туристї аз
бисёр љињат бо роњи ба шаклњо ва намудњо
људо кардани он муайян карда мешавад.
Њар шакли туризм вобаста ба хусусият и
талаботи сайёњон муайян карда шуда, маљмўи
хизматњоеро ифода менамояд, ки талаботи
сайёњонро ќонеъ карда тавонанд. Дар љараёни
ташкил ва хизматрасонї ба сайёњон шаклу
намуд ва навъ њои гуног уни туриз м муайян
карда мешавад.
Асоси ба ќисмњо људо на мудани соњаи
туризмро сафару са ёњат берун аз ќаламрави
мамлакат т ашкил медињад , аз рўйи ин
аломатњо соњаи т уриз м
ба сафар у саёњати
дохилї ва берунї људо карда мешавад .
Туризм и ватанї ин
сафару саёњат дар
дохили
мамлакат мебошад. Бо ташаббуси
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созмони љањонии турист ї аз 27 сентябр то 10
октябри соли 1980 дар пойтахти Филиппин шањри
Манила
конфронси
байналхалќї
баргузор гардид, ки он ба масъалањо и туризми
дохилї бахшида шуда буд . Дар кори конфронс
масъалаи туриз ми дохилиро намояндагони
кишвари Њиндустон барои муњокима пешнињод
карда буд анд.
Туризми дохилї њадафњои гуногуни касбї ва
тахассусї, аз љумла с афар бо маќс ади дилхушї, ваќтгузаронї, са ёњати як ё чанд рўза,
сафар ба љойи кор ва ѓайра м ебошад. Барои
туристи дохилї шарт нест, ки вай дар мањалли
таъиншуда бештар аз 24 соат њузур дошта
бошад,
яъне вай
метавонад дар мањалли
таъиншуда шабро гузаронад, ё њамон рўз ба
хона баргардад. Мувофиќи мафњуми дар
Канада ќабулшуда туризми дохилї
сафару
саёњат аз мањалли доимии з ист ба мањалли
таъиншуда ба масофаи камаш 40 -42 км
метавонад бошад.
Туризми байналхалќї бошад, сафару саёњат
ба мамлакатњои дигар мебошад, яъне сайёњон
дар ин маврид ба мамлакатњо и хориљї сафар
мекунанд. Ба истилоњи т уриз ми байналхалќї
маънои сафару са ёњати
сайёњонро берун аз
каламрави мамлакат, яъне берун аз мањалли
истиќоматашон ифода менамоянд.
Аниќт араш туризми байналхалќї маљмў и масьалањои
сафару
са ёњатро дар бар мегирад, ки
дар асоси
ќаро рдодњо ва созишномањои
байналхалќї амалї карда мешаванд. Муноси батњои байналхалќии турист ї ба муносибатњои
умумии
байнидавлатї
таьсири
муайян
мерасонанд, ки меьёрњои
њуќуќи оммавии
байналмилалї онро танзим мекунад .
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Вуруди сайё њон- сафару с аёњат
дар
ќаламрави Љумњурии Тољикистон ме бошад, ки
дар мамлакат ба таври доимї
истиќомат
наме куна нд.
Дар шароити инќилоби илмию т ехникї,
пешрафти рўзафзуни
њамгироии иќтисодиёти
љањон торафт бештар ривољ ёфтани таќсимоти
мењнат
дар
арсаи
байна лхалќї,
вусъати
равобити
фарњангии
илмї,
варзишї,
густариши мунос ибатњои байнидавлатї, љидду
љањди
халќњо
ба равобити
доимї
ва
корбасти
таљрибаи мамлакатњо и дигар
ба
истифодаи
арз ишњои
моддию
маънавии
туризми байналхалќї дар равобити тиљоратї
ва илмї инъикос меёбад.
Фоидаи мубодилаи байналхалќии
сайёњон
баъди хариду фурўши нафт, мањсулоти нафт ї
ва автомобил аз љињати даромаднокї љойи
сеюмро ишѓол ме намояд.
Туризми байналхалќї дар баробари шаклњо и
дигари равобити иќт исодї, фарњангї, иљтимої,
илмї ва техникии давлатњо
омили муњими
мустањкамтар гардидани боварї ба њамдигар
буда, дар њалли с илс илаи проблемањо, аз
љумла таъмини сулњ, мустањкам сохтани
муносибатњо и
дўстонаи давлатњои гуногун
наќши муњим мебозад.
Сафари сайёњони хориљї ба мамлакат ё
сайёњони ватанї ба минт аќаи муайян туризми
фаъол ба шумор меравад. Туриз ми фаъол
сабаби ба мамлакат ё минтаќа ворид гардид ани
маблаѓи муайян хоњад гашт. Сафару са ёњати
нисбатан мунт азами сайё њон ба минтаќањо
ифодагари мафњуми туризми доимї мебошад.
Одатан дар ин маврид сайёњон барои тамошои
марказњои машњури фарњангї, барои табобат
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ба марказњои маъруфи тандуруст ї, тамошои
шањрњои калонт арини љањон, осоишгоњњо,
манбаъњои машњури обњои маъданї ва гили
шифобахш мераванд.
Баъзе минтаќањо таваљљуњи сайёњонр о танњо
дар мавсимњо и муайяни сол ба худ ља лб
менамоянд. Ин туризми мав симї номида
мешавад. Сафару са ёњат ба минтаќањои муайян
танњо дар як фасли сол (м асалан, з имистон ё
тобистон) саёњати якдафъаина ва с а ёњати ин
минта ќањо дар њамаи мав с имњои со л саёњати
думавсима номида мешавад.
Туризми
таълимї
яке
аз
намудњои
пањнгаштаи т уризм ба њисоб меравад, ки дар
ваќти сафар турист истироњатро бо таълим
омехта ме кунад. Коршиносон се навъ и туризми
таълимиро муайян кардаанд:
-туризмњо барои омўзиш и забонњо, барои
омўзиши варзиш ва барои омўхтани касбу
њунар. Тур измњо барои омўзиши забонњои
хориљї дар миёни мизољон новобаста ба синну
сол хеле оммавї мебошанд. Барномаи ом ўзиши
забонњо барои дар синни 5 –сола ба ин намуди
омўзиш талабот хеле кам аст, аммо талабот
барои таълими макт аббачагони аз синни 10 то
17- сола хеле бисьёр аст.
Туризмњо и таълимиро ба синну со л чун ин
дараљабандї
мекунанд:
мактаббачагон,
донишљўён, калонсо лон (њаљми дараљаи 3 -юм
10 фоизро ташкил мекунад). Дарозии муњлат и
миёни туризмњо аз 2 то 3 њафта мебошад.
Туризмњо барои омўз иши забонњо гурўњї ва
инфиродї
мешаванд.
Барно маи
асосии
туризмњои таълимї - ин барномањои таълимию
экскурс ионї ва маърифат ї мебо шад. Дар
бисьёр њолат барномаи варз ишї дида мешавад
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(асосан барои кўдакону љавоно н).
Туризмњо барои омўзиши варзиш дар тамоми
љањон пањн шудааст. Якчанд намуди тур измро
номбар кардан мумкин аст: те ннисбозї,
серфинг, варзиши аспдавонї, варзиши бодбонї
ва дигар намудњо. Дар ин тур из мњо маќсади
асосї ин аз худ кардани намуди тур изми
интихобкарда мебошад.
Барномаи таъ лимї – ин омўзиши як намуд и
варзиш бо барномаи махсус ва бо ёрии роњба рони таљрибадор мебошад. Дар чунин тур измњо барои туристон хизматрасо ни и иловагї, ба
монанди њавзњои ш иноварї, шабнишинињо ва
умуман он чи ки диќќати турис тро љалб
мекунад, ташкил карда мешаванд .
Омўхтани касбу њунар дар ваќти са ёњат ин
омўзиши маркет инг, менељмент, технологияи
компютер ї, туризм, кори бонкї, дизайн ва
умуман бо он чи ки талабот барои омўзиш аст,
ба њисоб меравад.
Туризм
асоси
мустањкам
наму дани
иќтисодиёт и бисьёр мамлакатњо и рушд ва
инкишофёфтаистодаи љањон мебошад. Асоси
бозори муосири туристї, чи дар миќдор ва чи
дар сифат дар пардохт кардани истироњати
коргарон ташкил карда мешавад. Ваќтњои охир
дар сайёњї наќши сафарњои корї , аз он љумла
саёњати шахсони пиронсол зиёд шудааст.
Вусъат ва дараљаи сайёњии байналхалќиро дар
љањон ба чунин нишондињандањо бањогузорї
кардан мумкин аст. Соли 1950 сайёњони
байналхалќї дар љањон њамагї 25 м иллио н
нафарро ташкил медод, соли 2000 миќдори
воридоти байналхалќї 698 миллин нафарро
ташкил дод ва содироти туризми байналхалќї
ба 478 миллиард доллар расид ва таќрибан 60
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фоизи онро сайёњоне, ки барои истироњат
омадаанд, ташкил медод.
Дар
таљрибаи
фаъолият и
сайёњии
мамлакат њои
таъминкунандаи
туристон
(мамлакат и равонакунанда) ва мамлакате, ки
њамчун
ќабулкунандаи
туристон
баромад
мекунанд, д ар зинаи аввал ШМА, Германия,
Англия, Белгия, Дания ва дигар мамлакатхњо
дохил мешаванд. Фаронса, Испания, Италия ва
дигар мамлакат њо дар зинаи дуюм ме бошанд.
Омор нишон мед ињад, ки дар ваќтњои охир
сафару саёњати байналхалќї ва даромад аз он
дар тамоми минтаќањо и љањон зиёд шуда
истодааст.
Вобаста ба маълумотњои ТУ Т яке аз
мамлакат њое, ки ба он љо туристон бисёр ворид
мешаванд,
ин Фаронса ба њисоб меравад.
Мутахасс исони ТУ Т дар он аќидаанд, ки байни
тенденсияи рушди т уризм ва ниш ондодњои
умумии иќтисоди мамлакат ало ќа вуљуд дорад.
Вобаста ба маълумотњои World Travel and
Tourism Counsel (WTTC) дар соли 1997 дар
соњаи туризм ва сафару саёњат дар љањон 260
миллион нафар дар ин соња кор мекарданд,
гардиши солонаи соња 3,8 тр иллион долларро
ташкил медод.
Дар айни замо н 12 фоиз и ањолии ќобили
мењнат ба соњаи туриз м машѓул мебошанд.
Харољот дар соњаи т уризм 11 фоизи МММ –
ро дар љањон ташкил медињад. Дар соњаи
туризм њар 2,5 даќиќа љойи нави корї пайдо
мешавад ва њар рўз ба маблаѓи 3,2 м иллиард
доллари амр икої инвеститс ия мешавад.
Аз соли 1994 то 2000 гардиши миёнаи
воридоти туристони хориљї дар љањон 5,1
фоизро ташкил медод ва асъори ворид шуда
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14,0 фоизро т ашкил дод. Вобаста ба маъ лумот и
мутахасс исон инкишофи т уриз м дар оянда дида
мешавад. Шумораи туристони воридшуда зиёд
мешавад, нисбат ба соли 1998 ба 4,4 фоиз ва
664 миллион нафарро ташкил дод, воридот аз
туризм зиёд шуда, ба 3,1 то 455 миллиард
доллари амр икої, ё ин ки 685 долл ар ба 1
турист рост меояд.
Вобаста
ба
маълумот и
ташкилот и
умумиља ҳонии
туриз м
( ТУТ),
миќдори
туристон дар рў йи замин то соли 2020 се
баробар зиёд мешавад ва 1 м иллиарду 600
милллион нафарро ташкил медиња нд.
Суръати
баланди
рушди
воридот
дар
мамлакат њои Осиёи Шарќї ва Уќёнуси Ором
нигаронунанда аст. Дар Аврупо ва Амрико
вуруди туристон паст мешавад. Бар ои ин ду
минтаќа ворид шавии туристон паст шудан
мегирад. Агар соли 1998 ба 78,1 фо из баробар
бошад, пас, соли 2020 ин раќам ба 62,2 фоиз
мерасад.
Дар баробар и ин даромад ба соњаи т уризм
зиёд шуда, соли 1998 444,7 миллиард доллари
амрикоиро ташкил
медод ва соли 2020 ин
раќам ба 1248 миллиард доллари амрикої
мерасад.
Дар Љумњурии Тољикистон тур изми дохилї
инкишоф ёфта истодааст ва барои рушди он мо
имкон иятњо и зиёд дорем, чунки дар љумњурї
минтаќањои
ист ироњатї барои шањрвандони
(дохилї ва берунї) зиёд мебошад.
Яке аз минт аќањои истироњат ї ва сайёњї дар
Љумњур ии Тољикистон, ки шумораи зиёди
сайёњони дохилї ворид мешаванд , ин ноњияи
Варзоб ба њисоб мерав ад. Варзоб 24 км дуртар
аз шањри Душанбе љойгир буда, мавсимї
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мебошад.
Дар ноњия њамаи шароит барои истироњат
мављуд аст (табиати зебо, њавои тоза, дарё),
аммо аз љињати экологї ба стандартњои
байналхалќї љавобгў нест. Дар ноњия якчанд
намуди сайёњї инкиш оф ёфта истод ааст, ба
монанди
сайёњии
варзишї
( алпиниз м,
лижаронї дар Сафеддара) экологї, фарњангї
ва намудњои дигар.
Вобаста ба маълумоти оморї дар соли 2007
шумораи сайёњоне, ки ба минт аќа ворид
шудаанд, аз љумла шумораи сайёњо ни хориљї
ба 87 нафар ва шумораи сайёњо ни дохилї аз
рўйи њисоби миёна 10000 нафарро ташкил дод.
Ва
шумораи
сайёњоне,
ки
аз
минтаќа
баромадаанд,100 нафарро ташкил медод.
ТАЪРИХИ МУХТАСАРИ РУШДИ
САЙЁЊЇ ДАР ТОЉИКИСТОН
Дар ояндаи наздик Тољикистон ба марказ и
калони сайёњї т абдил хоњад ёфт. Имрўз дар
кишвар шароит барои рушди ин соња фароњам
омадааст. Тољикистон имконият и ривољ додани
њамаи намудњои туризмро доро мебошад. Дар
миќёс и љањон кало нтарин ва бузургтарин
пиряхњо танњо дар кўњњои Помир мављуданд,
фарњанги воло, урфу анъанањо, ёдгорињои
бостонї ва фарњангї, љойњои зиёди сайру
саёњат, обњои тозатарини кишвари Тољикистон
имконият и хуби љалб кардани са ёњонр о дар худ
таљассум менамоянд.
Ҳамчун со ҳаи иљтимоии иқт исодиёт, сайёњї
дар Тољикистон, дар давраи ш ўравї пеш аз
ҳама, барои фаро ҳам овардани шароити
ҳадалимкон љи ҳати истиро ҳат и санаторию
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табобатї ва осоишии а ҳо лї нигаронида шуда,
аз ҳисоби буљети љум ҳуриявї ва маблағ ҳои
иттифоқи кас аба
маблағгузорї ме шуд. Аз
ҳамин сабаб бо вуљуди қабули ҳамасолаи
сайё ҳони хориљї аз 10 то 12 ҳаз ор ниго ҳ
накарда, дар љумҳурї амалан инфрост руктурае,
ки ба меъёр ҳои ља ҳонї мутоби қ бошад, ташкил
нагардида буд. Дар тамоми давраи ш ўравї аз
тарафи Идораи марказ ии туриз ми хориљии
шўравї дар љумҳурї ҳамаги 3 меҳмонхона
сохта шуда буд, ки он њо ҳам ба талаботи
меъёрҳо и байналмилалї љавобгў набуд анд.
Сабаби дигари вазъияти ногувор дар рушди
сайёњї он буд, ки Тољикистон боре ҳам дар
намоишго ҳҳои
ҳамасо лаи
байналмилалии
туристї иштирок намеварз ид ва амалан дар
кишвар ма ҳсулот и сайёњии миллию рақобатпазир ташаккул наё фта, дар бозори ља ҳонии
хизматрасонї тар ғибу ташвиқ намешуданд.
Ҳолати мазкур сабаби он гардид, ки са йё ҳони
хориљї оид ба имконият ҳои васеи сайёњии
Тољикистон маълумот надоштанд. Бояд зикр
намуд, ки Тољикистон аъзо и ташкилот и
умумиља ҳонии туризм набуд ва бо он ягон
намуд робита ё ҳамкории сайёњї над ошт.
То соли 1992 дар Тољикистон ҳамагї ду
ширкати сайёњї фаъолият мебурд:
1.Шўрои љум ҳуриявї о ид ба т уризм ва
экскурс ияи назди Иттифо қи касаба, ки қабул
ва хизматрасо нии сайё ҳони шўравиро д ар
базаҳои турист ї ва лагер ҳои ист иро ҳат ию
табобатї таъмин ме намуд.
2.Шуъбаи тољикистонии Кумитаи д авлат ии
туризми
хориљии
шўравї
«ИнтуристТољикистон», ки ба хизматрасонии сайё ҳони
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хориљї маш ғул буд.
Ҳамчунин дар ин давра т ан ҳо ду барномаи
маљмўии рушди со ҳа қабул шуда буд анд, вале
онҳо амалї нашудаанд. Ҳамаи ин сабаб ҳо,
бешубҳа ба ҳолат и минбаъдаи со ҳаи сайёњї
таъсири манфї расонид.
Баъди ба даст овардани И стиқлолият и
давлатї
ва
ба
муносибат ҳои
бозаргонї
гузаштани и қтисодиёт и Тољикисто н соҳаи
сайёњии кишвар ба таври зарурї равна қу ривољ
наёфта, баръакс , ақиб монд, ки он пе ш аз ҳама
ба
ҳолат и сиёс ии дар
дохили
љум ҳур ї
баамало мада ва бар асари он паст гардидани
обрўю
эътибори Тољикистон дар хориља,
мављуд набудани ма қо ми ягонаи идораи со ҳа,
парокандагии фаъолияти корхона ҳои туристї,
ҳо лати ғайри қаноатбахши сохтори хизмат расонии мављуда, инчунин набудани мутахас сис ҳои со ҳа барои кор дар шароити нави
иқтисодї вобаста аст.
Бо назардошти ҳо лати мазкур, љи ҳати э ҳё и
туризми байналмилалї ва дар умум со ҳаи
сайёњї бо Фармони Президент и
Љум ҳур ии
Тољикистон та ҳт и рақами 461 аз 8-уми апре ли
соли 1996 мақо ми идораи давлат ии со ҳаи
туризм, яъне ш ир кати миллии «Тољиктуриз м»
мувофи қи ҳисоби хољагидорї ва худмабла ғгузорї бе додани фонд ҳои асос ї ва иншоот ҳои
туристї таъсис гардид.
Фаъолияти асосї ва аввалиндараљаи ма қоми
давлатии идораи со ҳаи уриз м аз инҳо иборат
буданд:
-амалї сохтани сиёс ати ягонаи давлат дар
соҳаи туризм ва ба тартибу низом даровардани
фаъолияти муассис а ҳои туристї ;
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-ташкили по яи қонунгузорї ва меъёр ҳо и
ҳуқуқие, ки рушди туризмро ҳамч ун соҳаи
ояндадори иқтисодиёт танз им намояд;
-мусоидат
барои
ташаккули
минбаъдаи
обрўю эътибори Љум ҳур ии Тољикистон дар
хориља бо ро ҳи фаъолона иштирок намудан
дар намоишго ҳҳои тур истии байналмиллалии
исте ҳсоли ма ҳсулоти миллии туристї ва
пешни ҳоди
он
ба
бозор ҳои
љаҳонии
хизматрасони ҳои турист ї;
-барқарор намудани мунос ибат ҳои муштарак
бо ташкилот ҳои байналхал қии турис тї, омода
сохтани базаи қонунгузорї барои ба ро ҳ
мондан ва муст а ҳкам кардани ҳамкориҳо бо
кишвар ҳои ИДМ ва хориљи дур дар со ҳаи
сайёњї;
-фароҳам овардани шароит барои љалби
сармоягузори ҳо и хориљї ва ҳамч унин дар
љумҳурї
боз
намудани
намо яндаги ҳо и
ширкат ҳои туристии хориљї;
-тарбияи кадр ҳо дар соҳаи сайё њї бо
назардошти шароити имрўзаи рушди љомеаи
љаҳонї.
Бо мақсади ташаккули қонунгузории со ҳаи
сайёњї дар санаи 03 сентябри с оли 1999
Маљлиси О лии Тољикистон Қо нуни Љум ҳур ии
Тољикистонро «Дар бораи сайёњї» қабул
намуд, ки мутобиқи он ба таври куллї
афзалият ҳо дар соҳаи сайёњї тағйир ёфта,
вазифа ҳо и мушаххаси со ҳа муайян гардиданд.
Ҳамчунин литсензиякунонии ҳатмии фаъолият и
сайёњї љорї
гашта, фаъолияти ширкат ҳои
сайёњии љумҳурї ба низом дароварда шудаанд.
Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи
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ќабул кардани
«Барномаи давлат ии рушди
сайёњї дар Тољикисто н барои солњ о и 2004 –
2009 тањти раќами № 582 аз 29 декабри соли
2003» ќабул гардид, ки тибќи он дар Љумњур ии
Тољикистон
таш кил
намудани
маљмаањои
сайёњии њозиразамон, ташкил намудани њама и
шароитњо барои истироњати шањрвандони
дохилї ва хориљї дар бахшњои гуногуни
хизматрасонї, ташкил намудани афзоиши
асъори хориљї дар иќтисодиёти мамлакат ва
рушди секторњои иќтисодї ба роњ монда
шуданд.
Ин барнома инчунин фарогири масъалањои
-бењтар намудани меъёрњои ќонуни базавї
барои
рушди
сайёњї
дар
Тољикистон,
механизми нигоњд ории њукуматї дар ин
соњањо;
-инкишофи инфрасохтори сайёњї, тайёр
намудани ко мплексњо и базаи моддї – техникии
сайёњї, сохтани объектњои нав;
- тайёр намудани кадрњо дар соњаи сайёњї ;
- пеш бурдани мањс улоти миллии сайёњї дар
бозори љањонии сайёњї;
- фароњамовари и њамаи шароитњо барои
инвесторон ва дигар шакли маблаѓгуз орї ба ин
соња буд.
Ҳамчунин аз тарафи Ҳукумати Љум ҳурии
Тољикистон як қатор қарорҳо барои рушд ва
муста ҳкам намудани асос и ҳуқуқии со ҳа,
такомули ояндаи ма ҳсулот и миллии с айёњї, ба
меъёрҳо и стандартї мутоби қ гар донидани
сатҳи хиз матрасонї дар љум ҳурї, б аррасї ва
тасдиқ гардидаанд, ки му ҳимт арини он ҳо
- Ќарори Ҳукумати Љум ҳурии Тољикисто н
«Дар бораи минта қаи истиро ҳат ва туризм
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эълон кардани дараи Ромит» аз 18 -уми
сентябри соли 2000 та ҳти рақами №358;
-Ќарори Ҳукумати Љум ҳур ии Тољикис тон дар
бораи
тасдиқи
«Барно маи
мақсадноки
комплекс ии рушди но ҳияи Варзо б ҳамчун
минта қаи
истиро ҳат,
табобат,
туризми
санаторию курортї дар давраи солҳои 20002010» аз 9-уми ноябри соли 2000 та ҳти рақами
№461;
-Ќарори Ҳукумати Љум ҳурии Тољикисто н
«Дар бораи Барномаи маљмўии рушди но ҳияи
Балљувон
ба
сифати
минт а қаи
туризми
байналмиллалї
дар давраи сол ҳои 20022012» аз 3-июли соли 2002 та ҳти № 276;
-Ќарори Ҳукумати Љум ҳурии Тољикисто н
«Дар
бораи
тартиби
листе нзия куно нии
фаъолияти сайёњї дар Љум ҳурии Тољикистон ва
пардохтҳои ҳат мии истифодаи табиат » аз 1 -уми
октябри соли 2002 та ҳт и № 388;
-Ќарори Ҳукумати Љум ҳур ии Тољикис тон дар
бораи тасдиқи «Барномаи давлатии рушди
сайёњї
дар Тољикистон барои сол ҳои 20042009» аз 29-уми декабри со ли 2003 та ҳт и №
582;
-Ќарори Ҳукумати Љум ҳурии Тољикисто н
«Дар бораи масъала ҳои дастгирии давлатии
рушди сайњии эколо гї, кў ҳию варзишї ва
кў ҳнавардї дар Љум ҳурии Тољикист он» аз 4 уми марти со ли 2005 та ҳт и №80;
Бо мақс ади баланд бардошта ни нақш и
давлат дар рушди со ҳаи сайёњї чун со ҳаи
афзалият ноки
иқт исодиёт
бо
Фармони
Президенти Љум ҳурии Тољикистон аз 11 -уми
январи соли 2001 та ҳти № 445 вазифа ҳо и
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мақоми давлатии идоракунии со ҳаи сайёњї ба
зиммаи Вазорати рушди иқт исод ва савдои
Љумҳур ии Тољикистон вогузор гардида буд ва
ҳо ло бошад со ҳаи сайёњї ба зимаи Ку митаи
кор бо љавонон варзиш ва т уризм вогузор
карда шудааст. Дар асоси Ќарори Ҳукумати
Љумҳур ии
Тољикистон
ширкати
м иллии
«Тољиктуриз м» ба корхонаи во ҳиди давлатии
туризми «Сайё ҳ» табдил дода шуд, ки он дар
асоси «Шартно маи с упоришї» бо Вазорати
рушди
иқтисод
ва
савдои
Љумњур ии
Тољикистон фаъо лият и худро то ҳол пеш бурда
истодааст.
Аз соли 1997 сар карда , то инљониб
ширкат ҳои туристии Љум ҳурии Тољикистон дар
ярмарка ҳо и бонуфуз и «IТВ» шањ ри Берлини
Олмон,
«МIТТ-2004»
шањри
Москваи
Федератсияи Рус ия, Шанхай, То шкант ва
инчунин дар Форумҳо и умумиља ҳонии туристї
дар
Япония,
Эрон,
Гурљистон
иштирок
намудааст.
Мақс ади
асосии
иштироки
намояндагони
Љум ҳурии
Тољикис тон
дар
ярмарка ҳо и бонуфузи байналмилалї пеш аз
ҳама дар табли ѓ ва пешни ҳод намудани
захира ҳои туристии кишвар, таъсис и хат ҳои
сайри кў ҳнавардию кў ҳгардї, ошної бо таърих
ва фарҳанги қадима, фолклори миллї, ташкили
гўшаи таблиғотї оид ба со ҳаи туризм дар
Љумҳур ии Тољикистон буд.

312
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

САРВА ТҲОИ ТАБИЇ ҲАМЧУН ОМИЛИ
АСОСИИ РУШДИ ҲУДУДҲОИ
ТУРИСТИЮ РЕКРЕАТСИОНЇ
Барои он ки мо сарватҳои табииро ба
гурӯњ ҳо ҷудо куне м, бояд ба маф ҳумҳо и
«Шароити
табиӣ»,
«Сарват ҳои
табиӣ»,
«Му ҳити географӣ» ва ғайра ошно шавем.
Шароити таби ӣ – ҷисм ва қувваи таб ииест,
ки барои ҳаёт ва фаъолияти одамон зарур аст.
Ба шароитҳои табиӣ, нурафкании офтоб ,
гармии дохилии замин, мав қе и географӣ,
релеф, иқлим, рутубат ва ғайра дохил мешавад.
Сарват ҳои табиї – ҷисм ва қувваи табиат аст,
ки инсон дар т ӯли фаъолияти исте њ солӣ ва
ғайриистењсо лӣ барои ќонеъгардонии талаботи
худ истифода мебарад. Ба сарватҳои табиӣ
эле мент ҳои
литосфера,
гидросфера
ва
атмосфера дохил мешава нд.
Он қисми табиати рўйи замин, ки ба ҳаёт ва
фаъолияти инсон зич ало қаманд буда, аз
тарафи ӯ дигаргун кард а шудааст , муҳити
географї номида мешавад. Ташкили ин ё он
намуди фаъо лияти сайёњї
ва рекреатсия
омўзиши
хус усият ҳо и
табиии
географии
ноҳияҳоро талаб ме кунад. Дар ин ҷода таҷриба
ва саҳми олимо ни рус ва олимони хори ҷї
назаррас аст.
Дар таснифоти захи ра ҳо и табобат ї олимон и
соҳа
А.А. Лазинский , В.А. Але ксандрова , Г.А .
Неврек ова,
В .В. Иванов, Л.А. Ҷў ра ев кор ҳои
зиёде ро ба ан ҷом расон даанд. Ас оси классификатсияи ин олимон ро ом ӯ зиши ҳаматарафаи сарватҳои табиї та шкил ме ди ҳад. Ом ӯ зиш и таркиб,
сифати омилҳои табиї ва механизми таъсири он ҳ о
ба организми с олим ва бем ор в обаста ба
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дастова рдҳ ои
и лм ҳои
муоси р
( иќлимшинос ӣ ,
гидрохимия) ба амал барова рда мешава д.

Мувофиқи таснифоти ин олимон намудњои
асосии захира ҳои рекреатсионӣ, ба монанди
иќлим, манзара ҳо и дилниш ин, обҳо и минералї,
лоиќа ҳо и
табобатї
ба
ҳисоб
мераванд.
Сарват ҳои табиї асоси таш кил намудани ин ё
он намуд и фаъо лияти рекреатс ион ӣ ба ҳисоб
мераванд. Сарват ҳои ре креатсион ӣ гуфта,
объектҳо ва ҳодиса ҳое номида ме шавад, ки
пайдоиши табиию антроген ӣ дошта, онҳоро ба
мақсади истиро ҳат, дилхушї ва табобат
истифода
бурдан
мумкин
аст.
Масалан ,
соҳилҳои ба ҳру уќёнус ҳоро аз замонҳои қадим
истифода мебурданд. Сарватҳои рекреатсионӣ
дар ташкили ҳудуди фаъолият ҳо и рекреатсионӣ,
ба
вуҷуд
омадани
но ҳияҳо ю
марказ ҳои ре креатсионӣ дар махсусгардонї ва
самаранокии он ҳо т аъсири з иёд мерасонад.
Лекин ин таъсир бевосита набуда, омил ҳои
иқтисодӣ, иҷтимоӣ, пеш аз ҳама комплекс ҳо и
дараҷаҳои
гуногун
таъсир
мерасонад.
Сарват ҳои табиїрекреатс ионӣ барои ба ҳисоб
гирифт ани ми қдор, муҳлати истифодабарии
онҳо, асосноккунии и қтисодии сармоягузор ӣ
дар такрористеъсолкунии ин сарват ҳо, беҳтар
намудани
ист ифодаи
о қилонаи
онњо
нигаронида шудаанд. Дар бисёр адабиёти ин
соҳа омадааст, ки талаботи рекреатсион ӣ
омили му ҳими ташкили ҳудуди соҳаҳои сайёњї
ва рекреатсия шуда метавонад.
Азбаски баҳодиҳии рекреатсионӣ муносибатҳои байни объект ва субъектро инъикос
мекунад, тартиби бањоди ҳӣ аз чунин захира ҳои
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зарурӣ иборат аст:
- муайян намудани объект и ба ҳодиҳии
комплекс ҳо и табиӣ ва таркибии он ҳо.
- ҷудо намудани субъект;
Ба
гуфт аи
олими
маш ҳури
рус
В.С.
Преображенский илми рекреатс ия як со ҳаи
илми
география
буда,
функс ияи
асосии
системаи ҳудуди рекреатс ияи и ҷтимоиро дар
бар мегирад. Географияи рекреатс ион ӣ яке аз
соҳа ҳо и асосии география ба ҳисоб рафта,
ҳамчун географияи сарват ҳои сайёњї ташаккул
ёфта истодааст. Мақсади асосии ин фан
омўзиши коркарди системаи ҳудудии рекреат сионӣ ва самт и ист ифодабарии дурусти он
барои истиро ҳат ва табобати ањо лӣ мебошад.
Мафҳуми ноҳияи рекреатсио нӣ дар географияи
рекреатсия, ки ҳамчун илми ҷамъ иятӣ ба ҳисоб
меравад, категория ҳои иҷт имоию иқтисодиро
ифода мекунад. Ҳаминро зикр кардан лозим
аст, ки оиди но ҳияи рекреатсионї дар
адабиётҳо ақида ҳои гуногун вуҷуд дорад.
Дар Љум ҳур ии Тољикистон дар айни замон
чунин
минта қа ҳои
сайёњии
рекреатсионї
муайян шудааст:
Минт ақаи сайё њї ва ре креатсионии марказ ӣ
– мавзеи к ӯҳӣ буда, аз қаторкӯҳҳои Туркистон,
Зарафшон, Ҳисор, Олой ( қисмати ҷанубӣ) ва
ғайра иборат аст. Объект ҳои сайёњї
ва
алпинистии минт а қа кӯлҳо и Искандаркӯл,
Марғзор, Кӯли калон, Пайрон, ќулла ҳои
Чимт арға (5494 метр) дар қаторкӯҳ и Зарафшон
ва Қазнок (4491 метр) ба ҳисоб мераванд. Ин
минта қа нисбат ба дигар минта қаҳо омилҳои
мусоиди табиї доранд. Дар заминаи омил ҳо и
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мусоиди и қлимї, зер ландшафт, релеф ва об ҳо и
гарму хунуки маъданӣ якчанд мавзеъњои
истиро ҳатї дар дараҳои ҷанубии қаторкӯҳњои
Ҳисор – Қаратоғ, Лучоб, Варзоб, Ромит ва
ғайра ташкил карда шудаанд.
Аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикисто н
ҳамчун минта қаи туриз м ва истиро ҳат эъ лон
шудани дараҳо и Варзоб ва Ромит с уръати
инкишофи сайё њиро дар минта қа ҷоннок
намуд. Мавзеъ ҳои асосии истиро ҳат ию табо батии минта қа – табобатгоњи Хо ҷа Обигарм
(50
километр
дур
аз
шањри
Душанбе),
осоишгоњи Обигарм (90 к илометр дур аз шањри
Душанбе), осоишго ҳи Шо ҳамбарӣ (25 кило метр
дуртар аз шањри Душанбе), Явроз (48 к ило метр
аз ш. Душабе), базаи туристии Варз об, базаи
лижаронии
кӯҳ ии
Сафеддара
ва
якчанд
сайёњро ҳҳои алпинистӣ ба ҳисоб мераванд.
Минт акаи сайё њии ре креатсионии љанубу
ғарбӣ–ќисмати нисбатан паст и ҷануби ғарбии
Тоҷикисто нро дар бар мегирад. Аз ҷиҳат и
тақсимоти ҳудудӣ ба ин минтақа ҳои т уристӣ як
қисми но ҳияҳои табиӣ- мар каз ва пур ра вилояти Хатлон дохил мешавад. Ин минт а қа яке аз
минта қа ҳои му ҳими саноатӣ ва кишоварзии
хоҷагии халқи Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.
Аз ин бар меояд, ки талаботҳо и рекреатсионии
аҳо лї дар ин минта қа хеле зиёд мебошад.
Гарчанде ки ин минтақа ҳудуди зиёдеро дар
бар мегирад, лекин захира ҳои рекреатсионии
ин минтақа чандон хуб омӯхта нашудаанд.
Мавзе ҳои асосии рекреатс ион ии ин минта қа
инҳоянд:
Мамнуъго ҳҳои
“Бешаи
паланго н”
ва
316
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Даштиҷум, чашма ҳои минералии Қиз илтумшуќ,
Хоҷамуъмин ва ғайра ҳо. Мутаасс ифо на то ҳо л
дар ҳудуди Тоҷикистон во ҳид ҳои бузурги
ноҳиябандї ҷудо нашудаанд. Њ аминро қайд
кардан зарур аст, ки яке аз олимони шинохтаи
тоҷик профессор Х. Му ҳаббатов доир ба ин
соҳа таваҷљу ҳи махсус зо ҳир намуда, дар
китоби худ «Природно -ресурсные потенциалы
горных территорий Респуб лики Тад жикистан »
њудуди Тоҷикистонро ба якчанд минта қаҳои
рекреатсионӣ ҷудо намудааст.
Вобаста ба хусусият ҳои асосии шароит ҳо и
табиӣ ва па ҳншавии захира ҳои ре креатсионӣ
аз
рӯи
минт ақа ҳо и
амудӣ
дар
ҳудуди
Тоҷикисто н
минтақаҳои
зеринро
ҷудо
кардааст, ки ҳар кадоми онҳо хусусият ҳо и
худро доранд. Минта қаи шимолӣ, марказӣ,
љануби ѓарбӣ ва Помир.
Минт ақа ҳо и сайёњии ре креатсионии ш имолӣ
– қисмат ҳои ҷанубии қаторкӯҳи Курама,
кӯҳҳои Муғул, водии дарёи Сир ва ш имолии
каторкӯҳии Туркистонро дар бар мегирад. Ин
минта қа аз захира ҳои рекреатсионӣ хеле бой
аст. Асоситарини захира ҳои ин минта қа
шароитҳои хуби иқлимии соҳили Ба ҳри тоҷик,
лоиқаи
шифобахши
Оксуќон,
чашма ҳо и
шифобахш, ёдгориҳои таърихӣ ва меъмории
Хуҷанд, Исфара ва Истаравшан ба ҳисоб
мераванд. Ҳаминро қайд кардан зарур аст, ки
солҳои охир дар ин минта қа нисбат ба дигар
минта қа ҳои Тоҷикистон со ҳаи истиро ҳат у
табобат бо суръаттар инкишоф ё фта истодааст,
ки ин пеш аз ҳама ба дараҷаи инкишофи
соҳа ҳо и саноат и вилоят вобаста аст. Айни ҳо л
317
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

дар ин минтақа якчанд базаҳои с айёњї ва
осоишгоњҳо
ташкил
карда
шудаанд,
ки
ҳамасола ба сад ҳо нафар сайё ҳони дохилӣ ва
хориҷӣ
хизмат
мерасонанд.
Яке
аз
осоишгоњњои маш ҳури ин минтақа о соишгоњи
Хавотоғ ба ҳисоб меравад. Ин осоишгоњ 30
кило метр дуртар аз шаҳри Истаравшан воќеъ
гаштааст. Омили асосии табобатии осоишгоњ
оби минералии гар м (51 -55 дараља) ба ҳисоб
меравад. Дар сурати ҳаматарафа омӯхтани
имконият ҳо и сайёњї ва рекреатсио н ӣ ва аз
рӯйи талаботҳо и муайян ҷо ба ҷо кардани
иншоотҳои сайёњї ва рекреатсио н ӣ ҳудуди ин
минтаќаро ба мавзеи хеле зебои сайёњї ва
рекреатсионӣ табдил додан мумкин ас т.
Гуногунии
таърихию
меъмор ӣ
(қалъаи
Ҳулбук,
Тахт и
Сангин,
ма қбараи
Хоҷа
Маш ҳад) мақбара ҳо, масҷид ҳо ва як қатор
иншоотҳои
бузурги
саноат
минтаќаи
марказии Тољикистонро фаро мегирад .
Минт ақаи Помир – ќис мат ҳои ҷануби
шарқии Тоҷикистонро дар бар гирифта, яке аз
минта қа ҳои
баландтарини
на
танҳо
Тоҷикисто н, балки минт а қаи ИДМ мебошад.
Баланди мут лақи он аз 2100 метр то 7495 метр
аст. Аз ҷиҳат и та қсимот и маъ мур ӣ пурра
ҳудуди вилоят и Бадахшонро дар бар мегирад,
захира ҳои асосии рекреатсионии ин минта қа
маршрутҳои алпинистӣ, хоҷагиҳои шикорӣ,
ландшафт ҳо и табиӣ, ғорњо ва аз ҳама муҳимаш
чашмаҳои бешумори минералӣ мебо шанд. Ин
минта қа аз қадим бо табиат и нотакрору
сарватҳо и
пурасрори
табииаш
ди ққати
сайё ҳони рус ва хориҷиро ҷалб карда буд.
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Объектҳои асосии сайё њї ва рекреатс ионии ин
минта қа–боғи ботаникии Помир, парваришгоҳи Зоркӯл, Мурғоб, Мўзкӯл, осоишгоњи
Гармчашма, т ӯғайзор ҳои поймаи дарёи Ван ҷ,
ғори Салик–Тош, ёдгории ќалъаи Қаҳқа ҳа,
Кофирқалъ а ва Бозордара мебошанд. Инчунин
дар дохили минта қа ҳои номбар шуда боз
воҳидҳо и
хурдтари
но ҳиябандии
рекреат сионии зиёд мав ҷуд аст. Мо дар ин ҷо танҳо
яке аз ин во ҳид ҳои хурди мавзе и сайёњї ва
рекреатсионии Рашт ро мавриди омӯз иш қарор
додаем. Ин зона дар қисмати шар қии минта қаи
рекреатсионии
марказ ӣ
ҷойгир
шудааст.
Баландии ин зона аз 1000 то 2000 метр
мебошад, шароит ҳои табиию и қлимӣ барои
ташкили истиро ҳат хе ле мусоиданд, ҳамчунин
дар ин љо чашма ҳои минералии табобатї хеле
зиёд аст. Та ҳлили и қлими ин мавз еъ нишон
дод, ки дар ин љо р ӯзҳои офтобӣ зиёд буда,
рӯзҳои абрнок нисбатан каманд. Омили асосии
муайянкунандаи иқлими мавзеъ ин мавқе и
географӣ, релефи кӯҳӣ, ҳамсоягӣ бо фазои
хунуки Помири Шимолӣ мебошанд.
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Реле фи минта қа барои ташкили сафар ҳои
сайёњии кате гория ҳо и душвор, маш ғулият ҳо и
махсуси намуд ҳои варз иш, чун алпиниз м ва
кӯњпаймоӣ мусоид аст. Ҳамчунин д ар ҳудуди
минта қа замина ҳои зиёде барои ташкили
варзиши лижаронии к ӯҳӣ мавҷуданд. Аз рӯйи
маълумоти
Тољикгео логия
дар
ҳудуд и
минта қаи Рашт зиёда аз 30 кон ва чашма ҳо и
маъданї ва 3 кӯли сулфурдор ба ҳисоб гирифта
шудааст. Ҳоло аз онҳо тан ҳо якт оашро бо
мақсади ре креатсия истифо да мебаранд, ки ин
ҳам бошад санаторияи Обигарм ас т. Ҳамаи
ноҳияҳо и
маъмур ї
имко ният ҳо и
бисёри
рекреатсионӣ доранд. Масалан, дар ҳудуди
ноҳияи Файзобод дар нати ҷаи баҳои компле ксӣ
додан дар масо ҳати 18 ҳазор гект ар ҳудуд
барои фаъолияти рекреатс ион ӣ мусо ид муйян
карда шудааст. Дар айни ҳо л аз ин ҳудуд и
бузург
танҳо
4
фоизро
муассиса ҳои
рекреатсионӣ ишғол намуданду халос. Агар
ҳамаи ҳудуди ҷудошуда дар но ҳияи Файзобод
бо мақсади рекреатсия истифода бурда шаванд,
дар ин ҷо 9 ҳазор нафар рекре атсия ҳоро
ҷойгир кардан мумкин аст (аз ҳисоб и 5 нафар
дар 1 гектар) минтаќаи Рашт барои инкишофи
шаклҳои гуно гуни сайёњї имконият ҳои зиёд
дорад. Дар заминаи парвар ишго ҳҳо и Камаров,
Сангвор, хо ҷагиҳои шикорчигии Сангикар,
Чилдара ва Ҳоит инкишоф додани сайёњии
кӯҳӣ ва шикор мувофиқи ма қсад мебошад.
Ҳамчунин ландшафти дилрабои ёдгори ҳо и
табиӣ барои инкишофи сайё њии маърифат ӣ
мусоиданд.
Дар Тољикистон айни замон з иёда аз 65
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фоизи объектњои сайёњї аз нав барќарор
шудаанд ва таќрибан 35 минтаќаи шахсии
сайёњї сохта шудааст, к и барои ташкил
намудани
њамаи
шароити
истир оњат
ва
табобати шањрвандони Тољикистон, шуѓли
ањолї ва љалб намудани инвесторони дохилї
дар инфрасохтори мазкур мусодат ме кунанд.
Мавзеи сайёњии «Искандаркул » 170 к илометр
дуртар аз шањри Душанбе ва 22 к илометр аз
роњи автомобилгарди Душанбе – Хуљанд
љойгир мебошад.
Он д ар соњили дарёи
Искандаркул, ноњияи Айнї дар баландии 2255
метр аз сатњи бањр љойгир аст. Ин мавзеъ
барои саёњати сайёњон дар минт аќаи кўњњо и
«Фон» ист ифода мешавад. Табиат дар ин
мавзеъ барои истироњат мувофиќ мебошад. Ин
мавзеъ дорои 20 бинои истироњатї ме бошад, ки
барои ќабул ва хизматрасонии 187 нафар сайёњ
нигаронида шудааст. Дар мавсими тобистон,
барои сайёњон палаткањои ил овагї пешнињод
мекунанд, ки 60 љойи дигар илова ме шавад.
Осоишгоњи «Хоља Обигарм» 48 километр
дуртар аз шањри Душанбе љойгир буда, дар
баланди 1980 метр аз сатњи бањр ќар ор дорад.
Ин осишгоњ дорои 2 бинои асосї бо фарогирии
зиёда аз 500 љой дар њуљрањои барои 2 -3 нафар
мувофиќ кунонида шудааст. Муњлати исти роњат ва табобат дар осоишгоњ 12 то 24 рўз
буда, дар он толори варзишї, њавзи шиновар ї,
толори консертї мављуд аст. Дар осоишгоњ
беморињои фишори хун, бронхит, астмаи
бронхиалї, остеоартроз, острахандроз, хрони чески эндометрит, беморињои роњи пешоб ва
дигар
намуд и
мар изињо
табобат
карда
мешаванд. Омили асосии табиат и таб обатии ин
иќлим обњои маъданї ба њисоб мераванд.
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Осоишгоњи Шоњамбарї 26 километр дуртар
аз ѓарби шањри Душанбе љойгир буда, аз
тарафи
љануб
каторкўњњои
Њис ор ,
дар
баландии 1150 м етр аз сатњи бањр љойгир
мебошад. Дар осоишгоњ бемор ињои меъдаву
рўда, узвњои њозима , гурда ва як ќатор
беморињои дигар табобат карда мешаванд.
Омили асосии табиати табобатї дар ин
осоишгоњ азот, хлориди сулфат, натр ий, обњои
гарми зер изамини и њарораташ 14-37 дараљ аселтсия мебошад.
Осоишгоњ мунтазам дар тўли сол фаъолият
карда, дар мавсими з имистон 260 љ ой ва дар
мавсими тобистон
418 љой барои табобату
истироњати шањрвандон пешнињод мек унад.
Зимистон дар ин минтаќа кў тоњмуддат ва гарм
буда, тобистон гарм ва хушк мебо шад. Рўзњои
гарми тобистон дар ин мавзеъ аз 270 то 300
рўзро дар бар мегирад. Барои истироњат кунандагон дар ин мавзеъ тамоми намудњои
хизматрасонї фароњам оварда шудааст.
Осоишгоњи «Обигарм» 100 кило метр дуртар
аз тарафи шарќи шањри Душанбе д ар водии
кўњсори дарёи Обиайлак дар баландии 1300
метр аз сатњи бањр љойгир мебошад. Дар ин
осоишгоњ беморињои рад икулит, по линервит,
касалињои пўст, касалињои безурриётї табобат
карда мешаванд. Омили табобатии осоишгоњ
ин оби маъдании зеризаминї (бо њарорати 4050 дараља- селтсия) мебошад. Осоишгоњ барои
истироњаткунандаго н
зиёда
аз
100
љойи
истироњат дорад ва тамоми сол кор мекунад.
Осоишгоњи «Зумрад» 10 километр дуртар аз
шањри Исфара дар баланд ии 800 мет р аз сатњи
бањр љойгир мебошад. Калонтарин осоишгоњ
дар Осиёи Марказ ї ба њисоб меравад. Омили
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асосии табобат дар ин осоишгоњ муолиља бо
лойи шифобахш ба њисоб меравад. Ин
осоишгоњ тамоми сол фаъолият мекунад ва
зиёда аз 350 љойихобу истироњат дорад.
Осоишгоњи
«Хаватог» 96 к ило метр дуртар
аз шањри Хуљанд ва 2 4 километр дуртар аз
шањри Истаравшан љойгир мебошад. Осоишгоњ
барои табобати беморињои меъдаву рўда,
системаи асаб, касалињои пўст ва дигар намуди
касалињо мувофиќ аст. Осоишгоњ зиёда аз 155
љой дорад. Омили асосии табобати он оби
зеризаминї (њарораташ 51-55 дараља селтсия)
ба мисли азоти метан, хлориди
гидрокарбонат, обњои натрий мебошад.
Осоишгоњи Уротеппа 6 километр дуртар аз
шањри
Истаравшани
вилоят и
Суѓд
дар
баландии 100 метр аз сатњи бањр љойгир
мебошад. Осоишгоњ тамоми сол кор мекунад,
дар зимистон 150 љой ва дар тобисто н зиёда аз
250 љой дорад. Дар ин ос оишгоњ беморињои
системаи асаб ва системаи рагњои хунгарди
дилро табобат мекунанд .
Осоишгоњи «Гарм чашма» 35 километр дуртар
аз шањри Хоруѓи ВМКБ дар баланди 3000 метр
аз сатњи бањр љойгир меб ошад. Санатория
тамоми со л кор мекунад ва 100 љо й дорад.
Санатория ќариб њамаи касалињои пўстро
табобат мекунад.
Хонаи истироњатии Бањористон 12 километр
дуртар аз шањри Хуљанд дар соњили обанбори
сунъї
сохта
шудааст.
Маънои
калимаи
кайроќќум “биёбони с англох” мебошад. Барои
ќабул ва хиз матрасонї ба сайёњон дар мавсими
тобистона зиёда аз 346 љой ва барои тамоми
сол 80 љой пешнињод шудааст. Вобаста ба
маьлумоти оморї дар соли 2007 барои
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истироњат ба Ќайроќќум сайёњо ни хориљї
зиёда аз 85 нафарро ташкил дод , аммо ин
шумораи умумї нест, шумораи сайёњони
дохилї бошад , зиёда аз 7119 нафар расман ба
ќайд гирифт а шуда, бештар аз 38000 нафар
якрўза ист ироњат намуданд.
Маркази
байналхалќии
сайёњии
кўњи и
«Артуч» 76 километр дуртар аз шањри
Панљакент дар кўњњои «Фон» ва Кўли кало н
љойгир аст. Марказ
хиз матњои гуеогун ро
барои дўстдорони сайёњии варз ишї, алпиниз м
пешнињод ме кунад, зиёда аз 150 љой дорад ва
аз моњи май то моњи окт ябр фаъолият мекунад.
ЗАХИРАИ ОБ ҲОИ МАЪДАНЇ ДАР
ЉУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Тоҷикисто н
аз
њисоби
захира ҳо и
оби
ошомиданї хеле бой мебошад. Зиёда аз 50
фоизи
захира ҳо и обии давлат ҳо и Осиёи
Марказ ї аз пирях ҳо, дарё ҳои к ӯҳӣ ва кӯлҳои
љумҳурӣ ба вуҷуд меоянд. Љум ҳурии Тоҷикистон аз рӯйи захира ҳои гидроэнерге тикӣ дар
ҷаҳон
ҷойи
ҳаштумро
иш ғол
менамояд.
Махсусан
дар
ҳудуди
Вилоят и
Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон кӯлҳои зиёди ѓунљ оишашон гуногун мав ҷуданд. Калонтар ини он ҳо
Ќарокӯл, Зоркӯл, Рангкӯл, Шўркӯл, Булунк ӯл
ва Сарез ба шумор меравад.
Дар ҳудуди минта қаи Помир дар баландињои
аз 3200 то 5000 метр 1450 кӯл ва 220 адад
дарёҳои кӯҳӣ мављуданд, ки қариб 83 фоизи
кӯлҳо и љум ҳуриро ташкил меди ҳанд. Аз ҳама
калонт арин кӯли Помир Ќарокӯл буда, дар
баландии 3914 метр аз сат ҳи ба ҳр ҷойгир
шудааст ва нуқт аи чуқуртарини он 236 метр
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аст. Аксар олимо н ва мут ахасс исон бар он
ақидаанд, ки ин кӯл дар давраи яхбандї ба
вуҷуд омада, ќаър ва со ҳилҳо и он бо яхҳои
доимӣ пўшида шудаанд.
Дар ҳудуди Тоҷикистон қариб 200 чашмаҳо и
минералӣ амал мекунанд, ки дар заминаи он ҳо
сайёњии санаторию курорт ӣ инкишоф ёфтааст.
Дар осоишгоњњои То ҷикистон барои с айёњон ва
дигар эњтиёҷмандон хизматрасо ни ҳо оиди
табобати касали ҳои сист емаи дилу рагҳо и
узвҳо и нафасгир ӣ, системаи мушаку устухон,
системаи
пешобгузар,
касали ҳои
занона,
системаи меъдаю р ӯда, ҷигар ва ро ҳҳои
талхагузар ва бемо риҳо и пӯст пешни ҳод карда
мешаванд. Маш ҳуртарин чашма ҳои гарми
осоишгоњҳои
Помир
ин
«Гармчашма»,
«Башор» ва «Шо ҳдара» ба ҳисоб мераванд. Аз
ҳама зеботарини ин ҳо Гармчашма ме бошад, ки
дар масофаи 35 километраи ша ҳри Хоруғ дар
баландии 2325 метр воќеъ гаштаа ст.
ХАТЛОН - МАКОНИ САЙЁЊЇ
Низоми
идоракунии
давлат ї
таќозо
менамояд, ки шаклњо и пешбурди сиёсати
давлат муво фиќ ба меъёрњои байналмилалї ба
роњ монда шаванд. Рў овардан ба иќтисоди
бозоргонї
дар
мамлакат
дигаргунињо и
куллиеро дар идоракунии сохтори давла т ї ва
рушди аксар соњањо ба амал овард. Ин раванд
аз њама бештар ба низоми иќтисодии давлат и
тозабунёди мо таъсири мусбии худро расонд.
Њар як давлати пешрафта ва мутараќќї барои
мустањакам намудани иќт исодиёти давлати худ
ва баланд бардоштани сатњи зиндаг ии ањолиаш
ягон
соњаи
муайянеро
њамчун
самт и
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афзалият нок арзёбї намуда, тамоми захирањои
мављудаи давлатро барои рушди њамон соњаи
пешбинишуда равона ме намо янд ва 99 фоиз и
онњо муваффаќ њам гардидаанд.
Њукумати Љумњурии Тољикистон чун дигар
давлатњои пешр афт а новобаста ба он ки
истиќо лияти ко мил ба даст оварда аст, аллакай
самтњои асосии афзалиятноки мамлакатро
муайян намуда, дар самти рушду инкишофи
онњо ќадамњои устуворро низ мегуз орад. Яке
аз чунин соњањои афзалият ноки љумњурии мо
ин соњаи сайёњї мебошад. Воќеан, њам дар
низоми иќт исодиёти байналмилалї сайёњї яке
аз љойњои намоёнро дар баробари соњаи саноат
ишѓол ме намо яд. Аксари давлатњои ба рушди
ин соња таваљљуњ зоњир намуда, аллакай
мустаќилият и иќтисодии худро ба даст оварда,
сатњи зиндагии мардумр о бамаро тиб боло
бурдаанд. Дар њоле, ки ин давлатњо б а монанди
давлати мо захирањои бойи сайёњиро надоранд.
Дар заминаи ташаббус ҳои созанда ва зери
сиёсати
хирадмандонаи
Асосгузори
сул ҳу
ваҳдат и миллӣ- Пешвои миллат му ҳтарам
Эмомалӣ Ра ҳмо н соли 2018 дар Ҷумҳур ии
Тоҷикисто н «Соли рушди сайё ҳӣ ва ҳунар ҳои
мардумӣ» эълон карда шуд. И қдоми мазкур ба
рушди бемайлони со ҳаи сайё ҳӣ ва э ҳёи
ҳунар ҳои мардумӣ дар кишвар замина ҳои хуб
фароҳам овард.
Махсусан, дар Тољикистон аз миёни 5
минтаќаи љумњурї вило яти Хат ло н аз љињати
мављудият и захирањои зиёди сайёњї дар љойи
аввал ме истад. Вило яти Хатлон, алалхусус
минта қаи Кӯлоби он табиат и зебо, рангину
дилрабо дорад. Ноњияњои Данғараву Фархор,
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Муъминободу Даштиҷум, Сарихосору Сари чашма, Ховалингу Балҷувон барин мавз еъҳо яш
ҳар як бинандаро мафтун месозад . Мавќеи
љуѓрофии мусоиди љойгиршавии вилоят, обу
њавои тоза ва чашмањои гуногуни шифобахши
манотиќи гирду атрофи он дар наќшаи
дурнамо барои сайёњони тамоми гўшаю канор и
дунё, аз љумла барои рушди саёњат и экологї
имконият и басо бузург дорад. Ѓайр аз ин
табиати зебою нотакрор ва мавзењо и хушбоду
њаво, растанињову чашмањои шифобахшаш
метавонанд барои инкишофи соњаи сайёњї дар
вилоят
васеъ
истифода шаванд. Бахусус
инкишофи соњаи сайёњии эколо гї, пиёдагардии
кўњї, сайёдї, фарњангї ва дигар намудњо барои
вилоят хос мебошанд. Воќеан, њам вилояти
Хатлон дорои мероси бойи таърихию фарњангї
ва захирањои зиёди табиї мебошад, ки барои
рушди сайёњии дохилї ва ќабули са йёњони
хориљї мусоидаткунанда мебошанд. Тањлилњо
нишон медињанд, ки со л аз сол шумораи
сайёњони хориљии ба вило ят ташрифоваранда
зиёд гардида истодааст. Омилњои зикршударо
ба инобат гирифта, соњаи тур измро дар вилоят
њамчун
соњаи
афзалият нок
муаррифї
намудаанд.
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БАЛҶУВОН - МИНТАҚАИ САЙЁЊИ И
БАЙНАЛМИЛАЛЇ
Балҷуво н яке аз но ҳияҳои т аърихии вилоят и
Хатлон ба ҳисоб рафта, дорои таъриху
фар ҳанги қадимаи во лои худ мебошад. Ноҳияи
Балҷуво н ноҳияи навтаъсис буда, бо қарори
Шӯрои Олии Ҷумҳур ии Тоҷикисто н 2-юми
феврали соли 1996 дар заминаи хурд кардани
ноҳияҳо и Темурмалик ва Ховалинг таъсис
ёфтааст. Но ҳияи Балҷувон аз ҷиҳат и ҷуғрофї
дар қисмати ҷанубу шарқии Тоҷикист он ҷойгир
буда, дорои захира ҳои зиёди табиї мебошад.
Аз ҷумла, кўҳу пушта ҳо, чашмаҳои шифобахш,
гиё ҳҳои худрӯйи табобатӣ, рўду дарёҳо ва
дигар ҷойҳои зебои табиї ба ҳус ни ин ноҳия
зебоии нав зам ме куна нд. Ин минта қаи зебои
кӯҳӣ бо табиати дилфиреб, инсон ҳо и ме ҳмоннавоз, қаҳрамонони халқӣ, мардони ғаюр,
па ҳлавонони номӣ, адибон ва ҳунармандони
асилаш маъ луму маш ҳур мебошад. Во қеан ҳам
табиати дилфиреби н о ҳияи Балҷувон шоиро наву дилангез аст, дар сари ҳар қадами он
обњои равони мусаффо ва хониши булбуло н
ба гўш мерасанд.
Дар солҳои 60-уми асри XIX Балҷувон ба
аморати Бухоро ҳамро ҳ гардид ва аз ҳамон
вақт бекигарии Балҷуво н таъсис дода шуд.
Дар ҳайати бекигарии Балҷувон қаламрави
ноҳияҳо и ҳозираи вилояти Хатлон –Данғара,
Темурмалик, қисми зиёди ноњияи Восеъ, Хова линг, инчунин Сар и Хосор, Тут қавул дохил
мешуданд. Дар сарчашма ҳои таърихї Балҷуво н
ҳамчун макони мирнишин ёдр ас мешавад,
ин диёри зебову афсо нав ӣ, бо кўҳҳо и сарбафа328
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

лак, чашма ҳои муса ффо, гиё ҳҳо и шифобахш ва
манзара ҳои ҳус нангезаш назаррабо аст.
Балҷуво н аз захираҳои табиї, аз ҷумла
газу нефт ғанї аст. Барои рушди и қтисодию
иҷтимоии но ҳия низ корхона ҳо и коркарди газу
нефт фаъолият ва ба рушди минбаъдаи ин
мавзеъ
замина
мегузоранд.
Дар
к ӯҳҳои
доманадори ин г ӯшаи зебо ба ҳар гуна
дарандагони ва ҳш ї низ во хурдан мумкин аст.
Миё ни мардуми но ҳия ҳунар ҳои чакандӯзию
гӯлдузӣ, чўбтарошию заргар ӣ барин ҳунар ҳо и
миллӣ рӯ ба инкишоф аст. А ҳолии минтақа
ба зироаткор ӣ,
занбўри асалпар вар ӣ
ва
чорводорӣ шуғл доранд, ки ҳамасола маҳсули
дастони замбўрпарварони ин но ҳия тавассути
барпо шудани озмуну чорабини ҳо ба сокинони
вилоят ва ҷумҳурї пеш каш мегардад. Ма ҳсули
дастони
гулофарини
ҳунар мандони
но ҳия
чандин намоишго ҳу фест ивал ҳои ҷумҳуриявиро
ба ҷилои фар ҳанги пурғановаташ оро додааст.
Солҳои охир но ҳияи Балҷувон симои зебою
назарраборо ба худ гирифта, хеле тара қќї
кардааст. Имр ӯз он ҳамчун яке аз маъмултарин марказ ҳои маъмурию саноат ӣ
ва
фар ҳангию ҳунарии вилоят ба ҳисоб меравад.
Ноҳияи
Балҷувон
дар
рушди
со ҳаҳои
мухталифи хо ҷагии халқ нақши созгор дорад.
Дар маркази но ҳия ҷойҳои зебои фаро ғатӣ
бунёд ёфта, манзара ҳои дилрабои он диққати
сайё ҳони хориҷиро низ ба худ ҷалб кардааст.
Дар доираи “Барномаи ҷиҳати руш ди со ҳаи
сайёњї дар но ҳия” як қатор иншоотҳои хурду
бузург ва бино ҳои маъ мурию фар ҳангї қомат
афрохтаанд, ки ҳус ни но ҳияро дигаргун
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намудаанд.
Дар
маркази
но ҳия
чойхонаи
калони
барҳаво, толори калони фар ҳангӣ ва бозори
хурди марказ ӣ, ме ҳмонхо наи замо нав ӣ, се
осорхонаи таъриху кишваршинос ӣ ва мардумӣ,
ки барои пос доштани таъриху тамаддун ва
фар ҳанг и минтақа нақш мегузоранд, фаъолият
доранд.
Сайё ҳї ҳамчун яке аз со ҳа ҳои сердаромади
иқтисодиёт барои
ноилшав ӣ
ба
суръати
баланди рушд дар но ҳия эътироф гаштааст.
Мавқе и ҷуғрофии мусоиди ҷойгиршавии но ҳия
ва обу ҳавои тоза ва
чашма ҳои
гуногуни
шифобахш
ин
онро
дар нақшаи дурнамо
барои сайёҳати тамо ми гўшаю канори дунё,
аз ҷумла барои рушди
сайё ҳат и экологӣ
имконият фаро ҳам меоварад. Рушди со ҳаи
сайё ҳї замина ва имко ният ҳо и муфидро баҳри
паст кардани сат ҳи бекорӣ дар ноҳия мусоидат
карда метавонад. Инчунин рушди со ҳаи
мазкур
барои
ғанӣ
гардонидани
буҷаи
ма ҳаллӣ мусоидат хо ҳад кард.
Ноҳияи Балҷуво н табиати басо зебою
нотакрор
ва
мавзеъ ҳои
хушбоду
ҳаво,
растани ҳову чашмаҳои шифобахш дорад, ки
метавонанд барои инкишофи со ҳаи с айё ҳї дар
ноҳия истифода шаванд. Бахусус инкишофи
соҳаи сайё ҳии экологӣ, пиёдагардии кў ҳӣ,
сайёдӣ, фарҳангӣ ва дигар намуд ҳо
барои
ноҳия хос мебошанд. Барои сайё ҳии экологӣ–
фар ҳангӣ хатсайр ҳои аз 2 то 10- рўза муайян
шудааст.
Дар ноҳия манбаъ ҳои зиёди неъмати беба ҳои
табиӣ мавҷуд аст, ки онро 190 чашма, рўд ҳои
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Дашти Ангора, Дароз Питов, Шикилдара,
Шингидара,
Гандара,
Шибдара,
Шўрак,
Сафедак, Булғурӣ, Шўроб, Њ орма, Рўйи об,
дарёҳои Сурхоб, Оби Тира, Оби Мазор,
Талхак, Шаршараи Пушти Бо ғ, Шаршараи
Камолӣ,
шаршараи
Сафедов,
чашмаи
шифобахши Оби гугирди Султон Увайс ӣ,
чашмаи Қалъан ак, чашмаи Оби Гўр , чашмаи
Оби шулук, чашмањои Кас ҳо, Ҳибил, Дарахти
азимљуссаи Шинг (де ҳаи Шингидара), Ҷувози
Чинор (деҳаи Даштар о) ва ғайраҳо мебошанд.
Обҳои як қисми чашмаҳои номбурда бо
мақсад ҳои гуногуни
табобатию
нў шокӣ
истифода
бурда
мешаванд.
Мас алан, дар
аксари об ҳои ин чашма ҳо сулфат, хлор,
натрий ва калсий, инчунин микроэлеме нт ҳои
манган,
мис,
строний,
барий
ва
бор
мавҷуданд. Дар ин ҷо назорати асосї ба
дўши ҷомеаи маҳаллӣ таа ллуқ дошта, барои
рушд ва идоракунии он худ и он ҳо ҷалб
карда шуда, қисми зиёди даромад бошад ,
дар
дохили
худи
ҷомеа
ниго ҳ
дошта
мешавад. Ҳаминро бояд қайд намуд, ки дар
ҳар гӯшаи зебоманзар и ноҳияи Балҷуво н
мавзе ҳои табиии табобатӣ мавҷуданд.
Барои рушди мибаъдаи сайё ҳӣ дар назди
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлат ии но ҳияи
Балҷуво н шуъбаи туризм, Марказ и туризм,
алпиниз м ва шикори хори ҷии "Сари Хосор",
Муасс исаи дав латии "Маркази рушд и сайру
саёҳати Балхиён" ва намояндагии туристии
ноњияи Балҷувон дар шаҳри Душанбе таъсис
дода шудааст. Воқеан ҳам ноҳияи Балҷуво н
мероси бойи т аърихию фар ҳангӣ ва дорои
331
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

захира ҳои табиию рекреатсионие мебошад,
ки барои рушди сайё ҳии дохилӣ ва қабули
саёҳо ни хориҷї мусоидат менамояд. Омилҳои
зикршударо ба инобат гирифта, со ҳаи сайёҳии
ноҳияро самти
афзалият нок арзёбї намуда,
ҷиҳати рушди ин со ҳа аз ҷониби Ҳукумати
Ҷумҳур ии Тоҷикисто н Ќарори
махсус аз 3
июли соли 2002 та ҳт и № 276 «Дар бораи
Барномаи маҷ мўии рушди но ҳияи Балҷувон ба
сифат и минтақаи туризми байналмилалӣ дар
давраи сол ҳои 2002-2012» қабул гардидааст.
Барномаи мазкур стратегия, самт ҳои асосӣ,
афзалият ҳо, ваз ифа ҳо ва механизм ҳо и татбиқи
сиёсати давлатро ро ҷеъ ба туризм дар сат ҳи
минта қавӣ дар давраи дарозмў ҳлат муайян
менамояд.
Дар доираи «Барномаи ма ҷмўии рушди
ноҳияи Балҷуво н ба сифати минта қаи туризми
байналмилалӣ дар давраи сол ҳои 2002-2012»
дар ноҳияи Балҷувон нақша чорабини ҳо
таҳрез ї гардида, дар асоси на қшаи мазкур як
қатор корҳои зерин ба анҷом расонида шуд, аз
ҷумла:
-гузаронидани экспедитс ияи илм ӣ оид ба
омўзиши ёдгори ҳои т аърихию табиии но ҳия,
ҷустуҷў
ва
муайян
намудани
арзиш ҳо и
фар ҳангӣ
ва
археологӣ,
та ҳияи
китоби
“Таърихи Балљувон”;
-андешидани
тадбирњо
љињат и
та ъсиси
парваришго њњои љангал, мамнуъ гоњњои табиї,
барои парвариш, љамъоварї ва нигоњдории
навъњои нодири олами набототу њайвонот;
-дар воситањои ахбори умум ва радиою
телевиз ион
ташкил
намудани
маќолањо,
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барномањои телевизионї ва радио ї
барои
ањолии љумњурї оид ба минтаќаи туризми
байналмилалї
эъ лон
намудани
ноњияи
Балчувон;
-тањияи
лоињаи
инвеститсио нї
барои
сохтмони мењмо нхо наи дараљаи с еситорагї
барои 50 љой дар маркази ноњияи Балљувон;
Ноҳияи Балҷувон дар қатори дигар ша ҳру
ноҳияҳо и ҷумҳурӣ нисбат ба рушди со ҳаи
сайё ҳӣ имконият ҳо и хеле калон дорад ва ин
имконият ҳо дар давоми солҳо и охир шумораи
зиёди сайё ҳо ни хориҷ иро аз мамолики гуно гуни ҷаҳон ҷалб карда истодаанд. Масалан ,
агар сол ҳои охирро ҷиҳат и натиҷ абардорӣ
қарор диҳем, шумораи сайё ҳони хориҷӣ
нисбати сол ҳо и пешин якчанд маротиба
афзудааст ва ин нишондод раванд и афзоиш
дорад.
Ноҳия дорои мавзеъ ҳои зиёди сайёњї буда,
рушди соҳаи сайё њиро
тақозо
менамояд.
Мавзеъ ҳои с айёњии но ҳия ин қалъаи Мир
мутааллиқ ба (аср ҳои XVI-XIX), қалъаи
Чорбоғ (асри миёна), қалъаи Тўпхона (асрҳо и
I-и пеш аз мелод то 6 -и мелодӣ), қалъаи Дектур
(асрҳои XVIII-XIX), қалъаи Турк (ас р ҳои XIIXIII), қалъаи Чаноро, қалъаи Чавго нї, қалъаи
Додӣ, бошишго ҳњои даври асри сангин дар
деҳа ҳои Файзобод, Шаҳиди Бобохон, Чимбулоқ ва ма қбараю оромго ҳи орифон ме бошанд.
Шоҳ Неъматулло ҳи
Вал ӣ (Зарроб ӣ )- дар
канори
шар қии маркази но ҳияи
Балҷуво н,
дар байни рўд ҳои Обимазор ва Тоир во қеъ
гаштааст.
Даромадго ҳи
мазор
бо
риояи
ҷиддии таносуб ҳо равоқдор аст. Дар атрофи
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мазор дар майдони 50 бар 70 метр боғи дорои
чинорҳои кӯҳансол ҷойгир аст. Мақб ара барои
яке
аз
намояндагони
охирини
мактаби
тасаввуф Шо ҳ Неъматуллоњи Зарробї зиёда аз
600 сол қабл сохта шудааст . Шайх Неъматулло ҳи Кирмонӣ дар ҷаҳони илму маъ рифат бо
номҳои Шо ҳ Неъматулло ҳи Валӣ, Шайх
Сайидшоҳ, Неъ матулло ҳи
Кирмонӣ ва Шоҳ
Неъматулло ҳи Зарробӣ маълуму маш ҳур аст.
Ному
насаби
пурраи
олим, шоир ва
мутафаккир Сайид
Нуриддин Не ъматулло ҳ
бинни Абдулло ҳ буда, яке аз бар ҷастатарин
чеҳраҳои му қаддаси рўҳоният и ислом мебошад.
Аксари му ҳаққиқо ни ват анию хори ҷӣ санаи
валодати ӯро тақрибан ба соли 1329 ба қалам
додаанд.
Дар аксари манбаъ ҳо омадааст, ки алло маи
улуми "Қуръонӣ" ва пешвои ҷамоаи бонуфуз
103 сол умр дида, соли 1431 -и ме лодӣ аз олам
даргузаштаст. Дар ҳамин ҷой дар ҳудуди боғ
шумораи зиёди қабрҳо ба назар ме расад, ки
онҳо ба хешу ақрабо, шогирдон ва пайравони
ин шахсияти бузург мансубанд. Оромго ҳи ин
марди фозил соли 2000 бо дастгирии ширкати
"Самар "ва мусоидати мардон и саховатманд аз
сари нав пурра таъмиру тармим гард ид. Баъди
вафоти бузургвор дар давоми садсола ҳо
ҳазорон ҳазор одамон ба зиёрати Шо ҳ
Неъматулло њ и Валӣ омада, қадамго ҳи ин
бузургворро зиёрат мекарданд, аз авро ҳи
поки ӯ ёр ию имдод металаб иданду з иёратчиён
ба мақсадашон мерасиданд.
Қалъаи Мир. Қалъа дар ҳудуди ноҳияи
Балҷуво н ҷойгир шуда, дар канори зинаи
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баланди со ҳили рости р ӯди Сурхоб воқеъ
гардидааст. Дар ин қисмат зинар о ду сой
бурида мегузарад. Дар сат ҳи болои ҳарду
тарафи қалъа ба вос итаи як майдончаи бо
арзи 20-25 метр пайваст шудааст. Майдончаро
нишеби ҳои сой бурида мегузарад. Санагу зории ин қалъа аз р ӯйи маводи каш фгардида
ба асрҳои XVI-XIX
мансуб
аст. Ног уфта
намонад, ки ин қалъа дар но ҳия, яке аз
ҷойҳои
хушманзараю
тамошобоб и аҳли
мардуми но ҳия гаштааст.
Мақбараи Мавлоно Қут биддин. Мақбараи яке
аз шахсият ҳои
намоё ни
исло м Мавлоно
Қутбиддин 40 километр дуртар дар қисмат и
ҷанубии мар кази но ҳия, дар деҳаи Оличадараи
боло, ҷамоати деҳоти Дектур ҷой гирифтааст.
Ҳар як ме ҳмони дохилї
ё хори ҷӣ ҳангоми
сафар
намудан
ба
но ҳияи
зебоманзараи
Балҷуво н, зиёрати ин шахс ият бузур гро ба ҷо
меорад. Мақбараи номбурда дар асри XVI
сохта шуда, аз оромго ҳ иборат буд, ки
оромгоҳи он бо мурури замо н хароб гаштааст.
Аз соли 2003 инҷониб мақбараи мазкур аз
нав барқарор карда шуд.
Бошишгоҳи Файзобод- ин бошишго ҳ дар
масофаи
10 километр
дур
аз
шаҳраки
Балҷуво н, дар қисми шимоли де ҳаи ҳамноми
ҷамоати
Тоҷикистон
дар
боқимо ндаи
обшустаи ро ҳи со ҳили чапи дарёи Сурхоб
ҷойгир шуд ааст. Ин мавзеъ ба давраи
неолит мансуб аст.
Мавзеи Сари Хосор бошад, аз зеботарин
манзара ҳои таб иати
фусункори ин гӯшаи
зебои Тоҷикистон аст. Об ҳои
мусаффо ва
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чашмаҳои
месозад.

шўх

қалб и

ҳар

сайё ҳр о

тасхир

Президенти мамлакат Асосгузори сул ҳу
ваҳдат и миллӣ- Пешвои миллат, му ҳтарам
Эмомалӣ Рањмон чанд сол ќабл ба но ҳияи
Балҷуво н сафари корї ан ҷом дод. Ҳадаф аз ин
сафари кор ӣ, агар аз як ҷониб, бе ҳтар кардани
шароити иқтисодию иҷтимоии мардуми но ҳия,
ободонию пешрафти ма ҳал бошад, мақсади
дигар мусоидат ба рушди со ҳаи сайё ҳї буд,
зеро ноҳияи Балҷувон бо ташаббуси Сарвари
давлат минта қаи туриз м эъ лон гардидааст.
Маќсад аз сохтмони роҳҳо ва бунё ди дигар
инфросохтори соҳаи сайёњї
дар ноҳияи
Балҷуво н мусоидат кардан ба рушди со ҳа дар
ин но ҳияи дурдасти мамлакат мебо шад. Барои
рушди
минбаъдаи
иќтисодиёти
ноњияи
Балљувон соњаи сайёњї наќши муњим дошта, он
яке аз соњањои афзалиятнок ва муњим ба њисоб
меравад. Ба ноњия аз давлатњои собиќ Итињоди
Шўравї ва дигар давлатњои хориљї сайёњони
зиёд омадурафт доранд. Солњои охир шумораи
зиёди сайёњон барои са ёњат ва фароѓат аз
ноњияи Балљувон дидан менамоянд. Дар соли
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2015 мувофиќи тањлилњ ои оморї теъдоди беш
аз 1000 нафар сайёњо н аз кишварњои хориљї ва
дохилї барои са ёњату фароѓат ба ноњия ворид
гардидаанд, ки маб лаѓи умумии аз њисоби ба
сайёњон пеш нињод намудани хизмат расонї ба
ќисми даромади буљет, њамчун андоз ба буљети
мањаллии ноњияи Балљуво н ворид гардидааст.
Рушди соњаи сайёњии байналм илалї барои
сайёњони хориљї ва дар ин замина ташкил
намудани
инфр асохтори
сайёњї,
мењмонхонањо, фароѓатгоњњо метавонанд , махсусан
барои љавонони ноњия дар муњайё намудани
љойњои нави корї, заминаи воќеї гузо рад.
Бо дарки мафњуми рушди сайёњї ањолии
ноњияи Балљувон сатњу сифати хиз мат расониро
ба сайёњон сол аз сол бењтар намуда истодаанд.
Дар љамоатњои шањрак ва дењоти ноњия
марказњои тиљоратї, ошхон ањо, мењмонхонањо
ва нуќтањо и фурў ши сўзишворї бар ои хизмат
расонидан ба ме њмонону с айё њон фаъолият
намуда истодаанд.
Тибќи нишондињандањои о мории бозори
сайёњї дар давраи солњои 2000 то 2015 дар
ноњия
тамоюли
устувори
баландшавии
гардиши сайёњї ба назар мерасад , ки ба он
пеш аз њама, вазъи му таъдили сиёсати дохилї
ва иљтимо ию иќтисодии кишвар мусоидат
менамояд.
Ба минта қаи
истироҳатӣ табдил
додани
ноҳияи Балҷувон боиси барпо кардани ҷойҳо и
нави корӣ мегардад, ки барои мардуми ин
ноҳия б исёр зарур аст, ч унки табиати басо
зебою нотакрор ва мавзеъ ҳои хушбоду ҳаво,
растани ҳову чашма ҳои шифобахш , манзара ҳои
зебои дилхушкунандаю кў ҳҳо и сар бафалаки
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осмонбўси ин но ҳия барои сохтмо ни муас сиса ҳои рекреатсио нӣкурортӣ ниҳоят мувофиқанд. Манзара ҳо и ҳус нангезу дилфире б, кў ҳҳои
сарбафалаккашидаи
осмонбўс,
чашма ҳо и
мусаффо
ва шифобахш и но ҳияи мазкур
ифтихори
кишвар буда, ди ққати сайёњони
дохилӣ ва хориҷиро ба худ ҷалб менамоянд.
ЗИЁРАТГОЊИ МИР САЙИД
АЛИИ ЊАМАДОНЇ
Ёдгории бењамтои таърихї ва архитектурї
ин маќбараи Мир Саид Алии Њамадонї ба
њисоб меравад, ки ба ин маќбара њазорон њазор
нафар барои зиёрат и ин шахс ият и бузург
меоянд. Маќбара дар маркази шањри Кўлоб
љойгир мебошад. Аз рўзи дафни Алии Њама донї соли 1386 маќбараи ў љойи муќќаддас
њисоб шуда, зиёрати њазорон њазор њаводорони
шеър, фалсафа ва ирфон гардидаас т, т о ба
кадом дараља дар замони худ машњур будани
ин файлас уфро чунин риво яти таър ихї гувоњ
аст: «Шумораи зиёди ихлосмандони шоир аз
мамлакат њои
шарќу
љануб,
ки
маќсади
шунидани амри маъруфи дилпазир ва зиёрати
марќади
бузургвори
њ азрати
А мирљонро
доштанд, дар самти офтоббарои Кўло б дар
масофаи як фарсанг то ба м аќбараи аллома
рањсипор мешуданд. Миќдори кафшњо чунон
зиёд буд, ки дења то имрўз «Тўдакафш » номида
мешавад”.
Олими бузург, мутафаккир ва инсонпарвари
асри миёна Мир Са йид Алї Ибни Шо њобуддин
соли 1314 дар сарзамини Эрон таваллуд
шудааст. Соњиби маълумоти мукаммал буда , ба
дуои пираш Мањмуди Маздаконї азми сафар
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мекунад. Ба давлатњои з иёд сафар карда , дар
муддати беш аз 25 сол ба фаъолияти адабї
машѓул мешавад. Аз мутафа ккир то замони мо
беш аз 100 асари илмї–фалсафї мерос
мондааст. Шумораи пайравон ва шогирдонаш
бошад, зиёда аз 700 нафарро ташкил медод.
Дар муддати с афарњои худ Мир Са йид Али и
Њамадонї зиёда аз 6 сол дар шањри Кўлоб
зиндагї ме кунад. Табиат и зебо ва мардуми
хирадманди Кўлоб чунон ба дили Алии
Њамадонї хуш меояд, ки њанго ми пиронсолї
дар сарзамини Афѓонистон аз дуньё чашм
пўшида, ба шогирдони худ вас ият мекунад , ки
ўро њатман дар Кўлоб ба хок супоранд.
Њар сол барои зиёрати ин шахс и бузург
зиёда аз 6 њазор нафар одам меояд. Вобаста ба
маълу моти оморї соли 2007 ба вилояти Хатлон
4600 нафар сайёњони дохилї (шањрвандони ЉТ)
ворид шудаанд.
НОҲИЯИ МУЪМИ НОБОД -МАВЗЕИ
САЙЁЊИИ КИШВАР
Чун но ҳияи Муъминобод кӯҳистон аст, аз
ҷиҳати ҷойгиршавӣ ва табиати дилфиребу
ҷойҳои
таърихӣ
тавонистааст
таваљљу њи
сайё ҳони зиёдро ҷалб созад. Мавриди зикр аст,
ки дар ноҳияи Муъ минобод зиёда аз 18 мавзеи
таърихї мавҷуд аст, ки сайё ҳон ба тамошои ин
ҷойҳои т аърихӣ рағбати беандоз а дошта,
пайваста пайи омӯзиши ин мако н ҳо мебошанд.
Мавзеи Чилдухтарон яке аз ҷойҳои т аърихӣ
ва сайё ҳӣ дар ноҳияи Муъ минобод ба шумор
меравад. Овозаи зебогии мавзеи сайё ҳии
Чилдухтарон аллакай берун аз кишвар низ
па ҳн гардидаву ҳаводорони зиёде пайдо
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намудааст. Парвар ишго ҳи Чилдухтарон соли
1959 ташкил шудааст. Масо ҳаташ 14,6 ҳазор
гектар буда, дар сарга ҳи дарёи Яхсу во қеъ
мебошад. Дар ҳудуди парваришго ҳ яке аз
ёдгориҳои бузурги гео логӣ - кўҳи ҳайратангези
Чилдухтарон ҷойгир мебошад. Тўлаш 5 -6 км,
баландиаш 30 метрро ташкил меди ҳад. Аз
регсанг ҳои сурху хокистаранг иборат буда, аз
чил кў ҳи ба одам шабоҳатдошта ташкил
ёфтааст. Дар баландии 1300 – 2000 метр аз
сатҳи ба ҳр воқеъ мебошад. Аз рў йи маълумот и
академик Р.Б. Баротов синну соли кў ҳ ба 70
миллион
сол
баробар
буда,
бар
асари
бодхўрдашавӣ ба вуҷуд омадааст.
Инчунин дар парваришго ҳ баъзе намуд и
наботот ва ҳайвоноти нодир му ҳо физат карда
мешаванд. Дар ин ҷо аз рустаниҳо заранги
туркистонӣ, шўлаш, настаран, зелол, арчаи
туркистонӣ ва ғайра ҳо мерўянд. Аз ҳайвонот
хирси малла, хук, ҷайра, кабк ва дигар намуди
љонварон вомехўранд.

Ривоят ҳо
атрофи
мавзе и
зебоманзар и
Чилдухтарон зиёданд, ба назар, г ӯё дар ин
мавзеъ аз санги сурхоб бар фарози к ӯҳ
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пайкара ҳо сохтаанд. Риво яти Чилдухтарон ба
ҷуз номи қавми ғосиб дигар тағийр наёфтааст,
яке аз ин ривоят ҳо ин аст: Чи ҳил ҷавондухтари
тиркашу шамшерзан барои ҳифзи но муси худу
диёр ҷасурона муқобили лашкар и ғосиб
мубориза мебаранд. Аз куштаи ин лашкар
пушта месозанд ва то вопасин нафас з амоне, ки
муқовиматро
дар
қиболи
лашкари
мў ру
малахмонанд аз даст меди ҳанд, ба худ иҷозаи
таслим шуданро намеди ҳанд. Бо шамшери
шикаста ва халта ҳои холӣ аз тир ба кӯҳистон
ақибнишинӣ ме кунанд. Наздик аст, ки он ҳоро
зинда асир бигиранд, аммо ҷавондухтарони
покдомани ғаюр ба сӯйи Худованд дасти дуо
мебардоранд, то он ҳоро ба
санг мубаддал
гардонаду ба дасти таҷовузгарон наафтанд.
Дуои он ҳо мустаҷоб мешавад ва чиҳил духтар
ба кӯҳи сангин мубаддал мегарданд. Лашкари
ғосиб аз ин ба да ҳшат афтода, фавран ин
мавзеъро тарк мекунанд. Муборизаи ҷавондухтарон замоне ба ву қӯъ меояд, ки дар па йи
як шабохун тамоми марду зани ин мавзеъ
кушта мешаванд. Сокинони зиёди ин мавзеъ
бар ин ақидаанд, ки то ҳанўз рӯҳи 40 духтари
покдоман бо хости
Худо ба он ҳо кӯмак
мекунанд. Ривоят и ка ҳрамо нии чилдухтар
ҳамеша боиси ифтихори он ҳо буд ааст. Бо
Ќарори
Ҳукумати
Ҷумҳурии
Тољикистон
мавзеи Чилдухтарон минта қаи сайё ҳї эълон
гардидааст.
Ҳамчунин дар но ҳияи Муъминобод як ҳавз е
бо номи Ғузаҷо мавҷуд аст, ки он мавсимї
буда, обаш шифобахш ва табобат ӣ мебошад.
Аммо, мутаассифона тиб қи маъ лумот и ба даст
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омада, на ҳамаи сайё ҳо н дар бораи ин ҳавз
маълумот доранд.
Ҳамин тавр, имконият ҳои турист ӣ дар
ноҳияи Муъ минобод васеъ буда, но ҳияи маз кур
имкони васеи қабули сайё ҳо ни дохилӣ ва
хориҷиро дорад.
АСРОРИ КЎЊИ ХОЉАМУЪМИН
Сарватњои табиии Тољикистон бою гуногун ранг мебошанд. Яке аз намудњои сарватњои
табиї ин намаки ошї ба њисоб ме равад. Он
яке аз љинсњои пањншудаи ќишри ин сарзамин
аст. Омўзиши конњои намаксанг дар њудуди
љумњурї на танњо ањамият и наз ариявї, балки
амалї низ дорад. Мувофиќи нишондоди
олимон дар собиќ ИЉШС захираи намаки ошї
ба 220 милли ард тонна баробар буд. Аз ин 120
миллиард тоннааш ба Тољикистон тааллуќ
дорад, ки 54,5 фоизро
ташкил
мекунад.
Асосан
конњои
калонтарин, аз ќабили
Хољамуъмин, Хољасартез ва Тутбулоќ дар
ноњияњо и љанубу ѓарбии Тољикист он ќомат
афрохтаанд, ки онњо 98 фоиз и захираи намаки
ошии љумњуриро ташкил ме кунанд.
Бояд зикр кард, ки њар як сарзамин бо
ёдгорињои таърихї ва мўъљизањои нотакрори
худ аз дигараш фарќ мекунад. Ин хусусият ба
водии Кўлоб низ хос мебошад. Њар шахсе, ки
бори нахуст ба водии Кўлоб ра фта, ба љойњои
таърихии он шинос мешавад, албатта, гумбази
намаки Хољамуъмин диќќаташро ба худ љалб
мекунад. Бо чашми
худ мебинад, ки
ин
гумбази намак дар масофаи дур мисли барф
сафед метобад. Мавќе и љойгиршавї ва сохти
зоњирии гумбаз љолиби таваљљуњ мебошад. Ин
342
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

гумбаз дар 22-юмин километри самти шањри
Кўлоб,
дар
њудуди ноњияњои
Восеъ
ва
Њамадонї дар маљрои дарёи Яхсу ва Сурхоб
ќомат афрохтааст. Он яке аз кўњњои калонта рини намак на т анњо дар њудуди Осиёи Миёна,
балки дар арсаи љањо н аст. Хотир расон кардан
лозим аст, ки га рчанде дар дунё намактеп пањои Эрону Фаласт ин ва нимљазирањои
Арабистон машњур боша нд њам, онњо аз гумбази маз кур пасттаранд. Аз ин рў, ин водї яке
аз минтаќањои кало нтарини истењсо ли намак и
ошї ба њисоб меравад. Ин гумбази намак аз
замонњои ќадим то кунун диќќати саёњон ва
тањќиќотчиёнро ба худ љалб кардааст.
Аз маълумоти сарчашмањои таърихї маълум
мешавад, ки сайёњи чинї Сюан -Цзан дар асри
VII ба Хатлон омадааст. Ў табиати ин
сарзаминро омўхта, дар ёддоштњояш гумбази
Хољамуъминро
тавс иф
кардааст.
Баъдтар
сайёњи машњури Венетс ия Марко Пол о дар
асри ХIII ба с арзамини Хат лон омада, табиати
ин диёрро омўхтааст. Ў дар китобаш намаки
Хољамуъминро чунин васф кардааст: «Намаки
ин кўњ ба њамаи олам кифоя аст. То даме, ки
дунё вуљуд дорад, намаки Хољамуъмин ба ња ма
мерасад». Муаллиф гарчанде ки захираи
намаки оширо дар ин кон бо ададњои муа йян
зикр карда бошад
њам,
вале љумлањои о н
тасдиќ мекунад, ки дар ин теппа захираи
бузурги намаки ошї ма њфуз мебошад.
Дар
омўзиши
т абиати
кўњи
намаки
Хољамуъмин љуѓрофшиносони асри ХIХ сањми
арзанда гузоштанд. Аз натиљаи дастовардњои
илмии онњо
маълум мешавад, ки
гумбази
намаки Хољамуъмин њамчун «Ёдгори табиат»
ба шумор меравад. Дар омўзиши ин сарвати
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табиї сањми о лимони шўравї В. Н. Вебер, А. Г.
Берман, Д. Багданович, Н.М. Федоровский,
Б.А. Борнеман, Р. Баротов ва олими соњаи
намак А.И. Дзенс-Литовский хеле калон
мебошад. Натиљаи омўзиш нишон дод, ки
гумбази намаки Хољамуъмин
аз сатњи водї
880 метр ва аз сатњи бањр 1334 метр баланд
буда, њаљми он таќрибан ба 55 км 3 , диаметри
ќутраш пештар аз 8 километрро ташкил
мекунад. Он асосан аз минерали галит таркиб
ёфтааст. Тамоми ин кўњ аз намаксанги сафед ё
сурхчатоб иборат аст. Соли 1933 олими
табиатшино с Н.М. Федоровский муайян кард,
ки захираи намаки ошї дар ин гумбаз зиёда
аз 30 миллиард тоннаро ташкил мекунад.
Дар олам кам кўњи намаке ёфт мешавад, ки
табиаташ ба монанди
табиат и Хољамуъмин
зебо ва гуногунранг бошад. Агар ба болои
гумбаз бар омада ба атроф
назар афканем,
бешубња мухталифии олами набототу њайвонот
ва зебогии ин мавзеъ моро ба њайрат меорад.
Табиати зебо, чашмањои равон, хуллас , њама
мављудоти зиндаи он бо фаъолияти инсон сахт
алоќамандї дорад. Инсон, ки зодаи табиат
аст, аз замо ни ќадим барои зеботар гардони дани зиндагонии х еш сарватњои табииро ба
хубї ва фаровон ист ифода
мебурд. Њамин
омил аст, ки баробари афзун шудани шумораи
ањолї талаботи мардум беш аз пеш нисбат ба
неъматњои моддї меафзояд. Оид ба ња лли ин
масоил дар тамоми љањон то кунун бањсу
мунозирањо и илмї идома доранд. Вале таљ рибаи рўзгор нишон дод, ки муносиб ати инсон
бо табиат рўз то рўз мураккаб шуда истодааст.
Азбаски одам ва табиат мафњумњои аз якдигар
људонашавандаанд, бинобар
ин , одам бо
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табиату обу њаво зиндааст, вазъ и иќтисодї ва
сиёсии љумњурї имрўз таќозо дорад, ки табиату
сарватњои
зеризаминии худро њамаљониба
омўхта, бањри муњофизат и он тадбирњои муш аххас андешем, зеро зиндагии ояндаи мард ум
ба таќдири минбаъдаи муњити зист во баста аст.
Аз вазъи муњити зист таќдири минбаъдаи
њаёти одамонро фањмидан мумкин аст .
Гумбази намаки Хољамуъмин
на танњ о
сарвати
табии намаки ошї, балки њамчун
ёдгории нодири табиат буда , бидуни иродаи
инсон пайдо шуда, ном баровардааст. Он дар
худ осори ќарнњои гузашт а ва манзарањои
зебоеро боќї гузоштааст. Барои њамин набояд
фаромўш кард, ки табиат на танњо ќимат и
илмї, балки умуман арзиши баланд и бадеию
эстетикї низ дорад.
Ба таври муќаррарї дар ин гумбаз и намак
растанињои арча, писта,бодом, дулона, муруд,
арчаи
зар афшонї
инчунин
намудњои
мухталифи растанињои буттагию алафи нодир
месабзанду
бор меоранд. Њамчунин солњои
охир аз тарафи як гурўњ олимони паж уњи шгоњи
ботаникии
АУ
Тољикистон
ду
намуди
сарахсшаклоне, ки дар ин гумбаз месабзад, ба
ќайд гирифт а шудаас т.
Омўзиши масоили экологї барои муайян ва
рўшан кардани вазъи
ояндаи табиати ин
гумбаз
ањамияти
басо калон дорад. Агар
маъхазњои солњои
гуногун оид ба гумбази
намак ба табъ расидаро мутоила ва тањлил
намоем, маъ лум мешавад, ки дар тўли 70 -80
соли охир ландшафти ин кўњ ба таѓйирёбї
дучор гардидааст. Ин омил сабаби асосии
нобуд
шудани як гурўњ
олами набототу
њайвоноти ин мавзеъ гардид.
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Мувофиќи нишондоди олимони з оология
дар солњои 40-50 уми аср и гузашта дар кўњи
Хољамуъмин 300 сар гўс фанди ёбої ба ќайд
гирифт а шуда буд. Охири солњои 60 -ум олим
С.Н. Сапожников якчанд сар гўсфанди ёбо иро
дида ва мушоњида кардааст. Дар натиљаи
хунукназарии одамону шахсони
мутасаддї
имрўз теъдоди гўсфандњои ёбої ва бузњои кўњї
тамоман ба нестї раси дааст. Њамчунин дар
асоси маълумотњои охирини олимо н маълум
мешавад, ки дар тўли 30 -40 соли охир
камшавии наботот низ мушоњида мешавад.
Чунонки дар боло зикр кардем, ёдгории
табиати Хољамуъмин дар тўли мављуд ияти хеш
аз ќарнњои гуногун осори мухталифи набототу
њайвонотро дар худ боќї гузоштааст.
Бори дигар таъкид карданї њасте м, ки кўњи
намаки Хољамуъ мин дар дунё њамто надорад.
Дар куљо дидаед, ки дар кўњи намак дар
баландии 600 метр арчазор бошад. Њол он ки
дар ин ќадар сатњи паст, дар кўњњо и Помиру
Олой дарахти арча ба тамом вонамехўрад.
Табиатшиносонро
он
чиз
ба
тааљљуб
овардааст, ки чаро дар ин кўњи намак, дар ин
ќадар сатњи паст олами набототи гуногун
дучор мешаваду амсоли он дар дигар кўњњо
ба чашм намерасад. Агар ин омил ба хоки кўњ
вобаста бошад, бояд он аксашро дињад, з еро
дар замини шўр бо чунин тарз олами наботот
вонамехўрад. Чї тавр пайдо шудани олами
наботот дар болои гумбази намак ва ба кадом
омилњо мусоидат кардани он то
кунун дар
байни олимон ва мутаха ссисо ни ин соња асрори
нокушодаеро мемонад.
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ЧАШМАЊОИ ШИФОБАХШИ
ХОЉАМУЪМИ Н
Хољамуъмин на танњо бо захираи намаки
ошї, мухталифии олами набототу
њайвонот,
балки бо чашмањои
намакинаш
низ ном
баровардааст.
Баробари наздик шудан ба кўњи намак аён
мегардад, ки аз дохили он чакра -чакра
ѓадудњои намакин љорї мешаванд. Ин л авња
ба он шабоњат дорад, ки гў ё кўњ ашк
мерезонад. Ин њодисаи аљоиб кайњо боз
диќќати сайёњонро ба худ љалб карда буд. Дар
натиљаи омўзиши ин ёдгории таб иат аз тарафи
олимон ва геологњо дар ин гумбаз 150 -163
чашмаи намакин ба ќайд гирифта шуд. Нахуст
бояд зикр кунем, ки дар як ќатор маќолањои
илмию оммавї навишта шудааст, ки аз ин кўњ
150-163 љўй љорист ва онњо њатто дар фасли
тобистон њам хушк н амешаванд. Амалиёт и
тањќиќоти илмии ба сомон расид а нишон
доданд, ки онњо љўй набуда, балки чашмањои
намакинанд. Онњо аз сатњи чуќур ии замин
фаввора зада мебароянд.
Дастовардњои олимон ва мутахасс ис он дар
ин љода нишон доданд, ки оби чаш м ањои ин
кўњ аз байни регсангњо, гил ва ѓурушањо и
намакини давраи мезозою кайнозой мебароянд.
Дар баробари ин ошкор карда шуд, ки дар
таркиби оби чашмањо намудњои гуногуни
микроэлеме нтњо чун маъданњои њал шуда (аз
љумла металњои радиоактивї) фаровон воме хўранд,
њамаи
онњо
барои
инкишофи
организми одам мусоидат мекунанд. Бинобар
ин, оби чашмањо хусусияти табобатї доранд.
Илми муосир исбот кард ааст, ки дар чуќурии
100 метр њарорати њаво ба 3 0 се лтс ия баланд
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мешавад. Албатта, барои њалшавии намудњои
гуногуни
микроэлеме нтњо
ва
маъда нњо
њарорати баланд лозим њаст.Аз ин љо ба чунин
хулоса омадан мумкин аст , ки далелњо и
овардаи олимон дар хусуси аз ќаъри замин
баромадани оби чашмањои намакини ин гу нбаз
эътимодбахшанд ва ин хусусият ба њамаи
чашмањои дунё
хос мебошад. Аз санадњои
таърихї
маъ лум
мешавад,
ки
мардуми
сарзамин аз замони ку њан то кунун барои
табобати беморињо аз чашмањои намакини ин
мўъљиза
самарнок
истифода
мебаранд.
Мувофиќи нишондоди муаррихон табибони
халќии ин мањалла беморињо и ревматиз м,
пўст ва диќќи нафасро ба воситаи лой ва оби
ин чашма табобат мекарданд. Дар байни халќ
чунин ривояте њаст, ки шахс и бемор ии ас т ма
дар наздикии кўњи намак рафта , ба воситаи
оби чашма ва чанги намак бемории худро
табобат мекард. Дар ин хусус Д.Н. Лог офет
соли 1909 чунин иброз доштааст, ки: «Одамони
муќими дењањои атрофи кўњи Хољамуъмин ва
одамоне, ки аз дигар мањалњо омад а буданд,
оби чашмањоро
барои табобати беморињои
гуногун истифода мебурданд». Н. М. Федоров ский менависад: Аскарони русе, ки барои адои
хизмат ба ин сарзамин о мада буданд ва ба
бемории пўст гир ифтор
буданд, ибтидо дар
ин чашмањои намакин худро табобат карда ва
боз адои хизматро давом медоданд».
Мутахасс исон имрўз муа йян карда анд, ки
гумбази Хољамуъмин аз сатњи бањри Балт ик
хеле паст љойгир шудааст. Бинобар ин, аз чор
тараф обњои зеризаминї боигарии ин сарвати
табииро шуста мебарад. Ќобили ёдоварист, ки
аз чашмањои гумбаз дар давоми як соат аз 4
348
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

то 100
литр об љорї мешавад. Ин имко н
медињад, ки дар як шабонарўз аз як пал 800
кило грамм то 1 тонна намаки оширо захира
куне м. Дар илми тибби њозиразамон њам намак
рўз то рўз мавќеи хоссае пайдо карда
истодааст. Аз як тараф, намак ашёи хом барои
тайёр кардани доруворї истифода бурда
шавад, аз тарафи дигар, дар илми гармоба шиносї
манбаи
таб иии
н амакр о
барои
табобати беморињои гуногун васеъ истифода
мебаранд. Бинобар ин, намак на танњо ашёи
хом, инчунин ба сифати маводи илмї барои
пешрафти ин соњаи илм мавќеи хос дорад.
Тазаккур бояд дод, ки хусусияти шифобахшии
чашмањои намакини ин гумб аз пурра омўхта
шудааст. Ба фикри мо, ваќт и он рас идааст, ки
дар назди кўњ сохтани хонањо и табобатию
истироњатї ба роњ монда шавад. Таљрибаи
рўзгор нишон дод, ки аз он рўзе, ки инсон
худро шинохт, барои саломат нигоњ доштани
хеш аз дорухонаи таби ат, аз љумла намак ва
чашмањои намакин васеъ истифода меб арад.
Чашмањои Хољамуъмин гарчанде хосияти хуби
табобатї дошта бошанд њам, мутаасс ифона, аз
назари табибони имрўза дур мондаанд. Ваќти
он расидааст,
ки
чашмањои ш ифобахши
Хољамуъмин ба дармонг оњи одамон табдил
дода шаванд.
ЃОРЊ ОИ ГУМБАЗИ ХОЉАМУЪ МИ Н
Яке аз манзарањои зебои гумбаз и Х ољамуъмин ѓорњои он мебоша нд. Якчанд ѓорњои ин
гумбаз аз замо ни куњан то кунун но м
бароварда,
диќќати
одамонро
ба
худ
кашидаанд. Вале аз падидањои илмии имрўз а
маълум мешавад, ки алњол теъдоди ѓорњои ин
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намаккўњ
пурра
аниќ
карда
нашудааст.
Сабабаш назар ба гуфтори мутахассисон он
аст, ки ќисми зиёди онњо хос ияти муваќќатї
доранд. Онњо аз таъсири обњои зеризамини и
гумбаз тез-тез ба вуљуд омада, дар натиљаи
фурўравии замин аз байн мераванд. Аз
нишондоди олимон он чиз мусаллам мешавад,
ки гарчанде гумбази намаки Хољамуъ мин з иёда
аз 1334 метр боло ќомат афрохта бошад њам,
вале ќабати намак дар чуќурии замин зиёда аз
4 километр љой гирифтааст. Шояд пайдоиши
ѓорњои нав ба ќабат и
намаки
зе ризаминї
мусоидат кунанд. Шарњи он ба рои хонандаи
имрўза як муаммо мебошад. Фаќат аз тарафи
геологњои љумњ урї ѓорњои «Палангон» ва
«Гўё» каму беш омўхта шудаасту халос.
Мувофиќи нишондоди онњо масоњати ѓори
«Гўё» 60 метрро таш кил мекунад. Дар айни
ваќт аз тарафи геологњои љумњурї дар ќисмати
шимолу шарќии гумбази Хољамуъмин ѓоре
дарёфт карда шуд, ки дарозиаш 350 метр буда,
дар дохили он оби чашма равон аст. Дар фасли
тобистон њарорати ин ѓор аз 12 0 селтсия паст
намешавад. Яке аз хусусиятњои аљ ибу хоси
ѓорњои ин гумбаз баровардани овози мусиќї
мебошад. Ин њодисањои мароќангезро аввалин
муњаќќики ѓорњои мазкур Дзе нс - Литовский
шарњ дода, онро шабењи «Мусиќии Олї» (Эол худованди шамол дар асорати Юно н мебошад)
донистаанд. Ба гўш расидани овози мусиќии
ѓорњоро рўњониён ба таври гуногун шарњ
медињанд. Дар нат иљаи тањќиќоти о лимон ва
геологњои љумњурї ошкор карда шуд, ки
сабаби баровардани овози мусиќї гузариши
бод ва бархўрдани он ба њар як шўшаи намакї
вобаста мебошад. Кас е, ки бори нахуст вориди
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ѓорњои ин гумбаз шавад ва бо чашми худ ин
аљоиботи табиатро бинад, њељ гоњ д ар умраш
ин манзараи њайратангезро фаромўш наме кунад. Дар ин ѓорњо муши парон, намудњои
гуногуни тортанак ва гамбус књо зиндагї
мекунанд. Тањќиќот и оли мон ва мут ахассисон
нишон дод, ки обе, ки
аз дохили ѓорњои
Хољамуъмин љорї мешавад, барои беморињо и
узвњои низо ми такягоњу њаракат ва торњои
асаби аз њаро ммаѓз бароянда шифобахш
мебошад. Хусусияти шифобахши и оби ѓор ва
лойќаи он дар он аст, ки њангоми аз ќабати
кўњ гузаштан миќдори зиёди намаки оширо
шуста, дар таркибаш мањлул мекунад . Бинобар
ин, њангоми худ баромадан, дигар микроэле ментњоро низ берун меоранд. Ёдовар шудан
лозим аст, ки на танњо оби ѓорњои ин гумбаз,
инчунин аз рў йи як ќатор ало матњои табииаш
ѓорњо низ ањамияти табобатї доранд. Бинобар
ин, аз рўйи офаринишаш ин ѓорњоро ба гурўњи
бозёфтњои нодири табиат дохил мекунанд.
Дар оянда барои бењдошти саломат ии мардум
дар
ин дармонгоњи
мўъљизаосои
табиат
сохтани
шифохонањо амри вољиб
ва кори
савобест.
Чунонки
дар боло зикр
кардем, олами
набототи Хољамуъмин аз гиёњњои шифобахш
хеле ѓанї мебошад. Ин гиё њњо барои табобати
беморињои гуногун хе ле муфиданд ва асрњои
зиёдест онњоро мардумон истифода мебаранд.
Аммо бисёрињо ќоидаи чидан ва ваќти љамъ
кардани
гиёњњои
шифобахшро
риоя
наме кунанд.
Ин омил
боис и бад
шудани
вазъи эко логии ин гумбаз мегардад.
Хурсандиовар он аст, ки як ќатор табибон
дар назди муассисо ни
тиббї ба парвариши
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гиёњњои шифобахш
машѓул мебошанд. Хуб
мешуд, ки гиёњњои шифобахши ин гумбаз аз
тарафи кормандони соњаи тиб љамъ оварда
шаванд. Он гиёњњо албатта барои бештар
нигоњ доштани сало матии инсон истифода
мешаванд. Аз тарафи дигар, вазъи экологии
гумбаз сол то сол
бењтар мег ард ад. Ќайд
кардан лозим аст, ки о лами наботот махсусан
гиёњњои шифобахши он аз тарафи
мутахас сисон ба таври мукаммал омўхта нашудааст.
Дар айни замон лозим аст, ки аз тарафи
кормандони кумитаи муњофиз ати табиат оид
ба нигоњ доштани гиёњњои шифо бахш ва
њайвоноти нодири ба китоби сурх шомилшу даи
ин љо тадбирњои мушаххас андешида шав анд
ва бо ин роњ тавонанд дар оянда барои љалби
сайёњони дохил ва хориљи кишвар шароитњо
муњайё созанд.
ЧИЛУЧОРЧАШМА-МАВЗЕИ
САЙРУ САЙЁЊЇ
Чилучорчашма
зиёратго ҳ
ва
оромгоҳи
маъруф дар ноҳияи Носири Хусрави вило яти
Хатлон, воқеъ дар 230-кило метрии ҷануби
шаҳри Душанбе аст, ки дар миёни мардум
ҳамчун 44 чашмаи шифобахш, мавз еи дорои
таърихи беш аз ду ҳазорсола ва қадамҷойи
ҳазрат и Алӣ, аз ёрони Расули Худо шинохта
шудааст. Чилучорчашма дар То ҷикистон ва
дар Ўзбекистони ҳамсоя хе ле маш ҳур аст. Дар
ин мазеъ, ки да шту биёбон буд (то обёр ӣ
кардан ва сохтани шабака ҳо и обёрӣ дар давраи
шўравӣ), аз таги теппаи начандон баланд пан ҷ
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чашмаи калон фаввора зада ба 39 чашмаи
майда тақсим мешаванд. Оби ҳамаи чашмаҳо
якҷоя шуда, ҷўйбори калони васеъ гиаш 12 -13метраро ташкил мед иҳад ва дар он мо ҳии зиёде
мавҷуд аст. Мо ҳиҳо бо ҷараёни об ба поён
намераванд, балки дар худи сарчашмаи об ҳо
дар масофаи 800 -900 метр шино ме кунанд.
РИВОЯТҲО ДАР БОРАИ ЧАШМА
Ба иддаои муаррихон зиёратго ҳи мазкур
ҳа нӯз дар асри яки пеш аз милод арзи ҳастӣ
карда, аммо авҷи шӯҳраташ ба асри 8-уми
милодӣ, пас аз омадани ислом ба водии
Қубодиён рост меояд. Ба гуфтаи Ҳоҷӣ Исмоили
Чилучорчашмагӣ,мудири зиёратго ҳи мазкур,
ривояте ҳаст, ки асппарвари лашкар и њазрати
Алӣ - Бобо Қамбар дар му ҳорибае ба хотири
пойдории ислом дар Бадахшон захмӣ шуда, дар
хоб мавзеи чилучорчашмаро мебинад. Аммо
касе намедонад, ки Чилучор чашма дар куҷо
воқеъ аст: «Аз сипо ҳиёни ис лом ч анд гур ӯҳ
ташкил
шуда,
ба
ҷустуҷӯи
44
чашма
баромаданд. Ба сардории
Қутайба ибни
Мус лим, ибни Наср, гур ӯҳе дарёи Омўро убур
карда, ба водии Мовароунна ҳр ворид шуд ва
ҳамин Чилучорчашмаро дар води и Қубодиён
пайдо мекунад. Дар китоб ҳо омадаас т, ки р ӯзи
чоршанбе, 16-уми моҳи саратони соли 36 -и
ҳиҷрии қамарӣ, дар вилояти Қубодиён, дар
водии
Бухорои
Шарқӣ,
дар
болосар и
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Чилучорчашма ҷасади Бобои Қамбар ба хок
супурда шуд, ки аз ҳамон вақт инҷониб мардум
ба зиёрати қабри Ќамбар ба ин ҷо меоянд.
Ровиён ривоят к ардаанд, ки р ӯз и ҷумъаи ҳамо н
ҳафта њазрати Алӣ бо аҳли рикобаш омада,
қабри Ќамбарро зиёрат мекунад, ки аз њ амон
вақт инҷониб мардум ин мавзеър о ҳамчун
қадамҷойи њазрат и Алӣ низ зиёрат мекунанд ».
Асли но ми б обои Қамбар - Саидҷаъфар ибни
Нӯъмон ибни Нуфал буда, ки т о замони
пайдоиши ислом 24 сол подшо ҳи давлати Шом
буд, аммо баъд аз зуњур и ис лом тарки подшо ҳӣ
намуда, дар исло м ба ҳайс и асппарвари одд ӣ
хизмат кардааст.
Дар ҳа қиқат, оби чашмаҳои мус аф фояш, ки
пур аз мо ҳича ҳои тиллої аст, ба чанд дард ҳо,
махсусан ба касали ҳои дарунии меъдаю рўда ва
санги гурда шифо меб ахшад. Дар таркиби ин
об чуноне ки мутахассони со ҳаи т иб ба мо
нақл карданд , 9 эле менти химиявї ву ҷуд дорад,
ки инро олимони со ҳаи тиб со ли 1975 муайян
карда буданд. Даруни ҳавз ҳои ин чашмањо пур
аз моҳиҳост, ки хўрдани онњо манъ карда
шудааст ва ба қавли олимони дин вуб ол аст.
Ривоят ҳо и динї оиди 44-чашма зиёданд, мо
аз онҳо барои намуна иқт ибосе меорем:
- 44-чашма яке аз шоха ҳои оби зам-зам буда,
ба 44 дард давост, яъне ҳар як чашмаи
ҷоришуда ҳангоми хўрдани обаш як дардро бо
худаш мебурдааст.
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- дар яке аз чашмааш сангча ҳои зиёде пур
шудааст,
ки
он
барои
кушо иши
кори
басташуда, яъне шахс чї муроде дар дил дорад
ва аз сид қи дил як с ангча гирифта, муроди
дилашро гўяд , ба маќсудаш мерасад ва амсоли
онҳо…
Дар байни а ҳо лии та ҳҷоӣ дар бораи
пайдоиши чашма ривояте ҳаст. Њангоме ки
ҳазрат и Алӣ ба ин мавзеъ барои тар ғиби ислом
омад, дарёи наздиктарини Ро мит хуш к шуд. Он
вақт Алӣ ба дарё лаънат хо нда, онро
Кофарни ҳон ном кард. То ба мако ни ҳозираи
Чилучорчашма расида, ба Х удо муноҷот кард,
то об бифиристад ва ба таги те ппа бо дастонаш
зад. Аз ҷойи панҷа ҳои ҳазрати Алӣ панҷ
чашмаи обаш мусаффо баромад.
МАВЗЕИ ЗИЁРАТ ВА ТАБОБАТ
Чилучорчашм а мавзеи з иёрат ба шумор
меравад. Зиёраткуна нда гон ин ҷо таҳорат
мекунан д, намоз ме гузоранд, қурбонӣ меоваранд ва дар оби чашм а оббоз ӣ мекуна нд. Оби 17
чашмаи он шифобахш ба шумор мерав ад. Ҳар як
чашма хус усият и табобат ї ва номи маҳ алли и хос
дорад:
“Чашмаи
морон,
хунук -з адагон”-а з
газидани мор ва аз шамол за дан, “ Уст ухондард”
аз кас алиҳои устухон, “Таб - ларза” аз табларза,
“Шифо”- шифобахш ва дигарон.
Одамонро софу беолоиш ва дармонбахшии
оби чашмаҳои ин мавзеъ ва низ мо ҳиҳои зебову
чашмрабои он мафтун кардааст. Зоири н
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мегӯянд, бахусус аз тамошои гулмо ҳӣ дар оби
шаффоф сер намешаванд. Аммо мо ҳиҳои ин
чашмаро доштан ва ё истеъмол кардан қатъиян
манъ будааст, чун ин мо ҳиҳо нуқраро аз об
ҷудо карда мехӯрдаанд. Нуқра дар ҳарорати
130 дараҷа тасфад, он ба за ҳр табдил
меёфтааст ва табиист, агар мо ҳиҳои Чилучор чашмаро рӯйи оташи 600 дараҷа бирёнед, он аз
худ заҳр ҳосил мекардааст.
Аммо пажӯҳиш ҳои т иббӣ тасдиқ кардааст, ки
оби чашмаҳо барои рафъи бемори ҳои чашм,
меъдаю рӯда, пӯст, сармозадагӣ, фишорбаландӣ, устухондард, бемори ҳои рӯҳӣ, гӯшу
гулӯву бинӣ, ҷигар, санги талха ва безурётӣ
бисёр муфид мебошад .
Имрўз дар ҳудуди чашма бо ғи калони
дарахтони мевадор во қеъ аст. Ҳамчунин чанд
хона барои зиёраткунандагон сохта шудааст.
Зиёраткунандагон асосан аз мо ҳи апрел то
моҳи сентябр сершуморанд.
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БОБИ 2.
ТАШКИЛИ САЙРУ САЁЊ АТ ВА
ВИЖАГИЊОИ ОН
Ҳар як саёњат, хоҳ он сайри як р ӯзи
истиро ҳат бошад, хо ҳ саёҳати чандрўза бояд ба
худ мақсад дошта бошад. Самти сафару
саёњатро пешакӣ аниқ карда, ҳар як иштирокчии онро бо сайрхат шинос кардан даркор
аст. Пеш аз саёњат метавон мақс адҳои сайёњї
гузошт (тамошои ма ҳалҳое, ки бо ҳаёт ва
фаъолияти ќањрамонони Љ умњурии Тољикистон
алоқаманданд, тамошои осорхонаи шоиру
нависандагон, аз љумла
Мирзо Турсунзода,
шиносоӣ бо кори корхонањои саноатии вилоят
ва берун аз он), ҳарбӣ-ватандӯстӣ (саёҳат ба
ма ҳа лҳои зисти иштирокчиё ни Ҷанги Бузурги
Ватанӣ, вохурї ва мулоќот бо онњо; бо қувваи
дастаи ҳаваскорон намоиш додани консерт);
мақсад ҳое, ки ба иљрои супориши љамъият ї
алоқаманданд (љамъоварии гербарий, гузаро нидани санҷиш ҳои одии гидрологї) ва ғайра.
Саёњат мақсади дигар ҳам дошта мет авонад:
сайри кўњсор дар фасли бањор, ба ҳра бурдан аз
ҳаво и рӯҳафзои он, ҳис кардани дилрабоии ин
фасли сол, ки шоирон васф намудаанд, зиёрати
ҷойҳое, ки бо зебоии худ шу ҳрат пайдо
кардаанд, низ яке аз ма қсад ҳои саёњат б уда
метавонад. Бисёр одамон дилпуро на из ҳор
менамоянд, ки саё ҳат кайфияти ҳо лро беҳтар
гардонида, шиддати ҳафтаи корро аз байн
мебарад. Ин қабил одамон ҳангоми ба саё ҳат
баромадан
дар
навбати
аввал
мақсади
солимшавиро доранд.
Саёњатро метавон барои о н ташк ил кард, ки
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бачаҳо тарзи афр ӯхт ани гулхан, кашидани
хайма, дар ма ҳал аниқ кардани мав қеи худ ва
ғайраро ёд гиранд. Чунин саёњат дар худ
мақсади таъ лимӣ дорад. Баъзан ба саёњат бо
мақсади аз р ӯйи қутбнамо ҳаракат кардан, аз
монеа ҳо, остонаҳои пурталотуми да рёҳо ё
ағбаҳои барфпӯш гузаштан мебароянд. Чунин
саёњат дар худ мақсадњои варзиш иро дорад. Бо
мақсади дидани ягон диёр, масалан, к ӯҳҳои
Бадахшон,
Шаршараи
Сари
Хосор,
Чилучорчашма, ё кўњи Чилдухтарон, шиносоӣ
бо тарзи ҳаёт ва расму одати одамони ин диёр
низ ба саё ҳат баромадан мумкин аст.
Чунин майлу хо ҳиш аксар дар зери таъсири
китобу маќолањо и
хондашуда, тамошои
кино филм ё намо иш ҳо и телевизионї баъд аз
ҳикоят и сайё ҳо ни ҳақиқї пайдо ме шавад. Ин
гуна саё ҳат дар худ мақсади дарккунанда гї
дорад.
Ҳамаи мақсад ҳои саё ҳат ҳоро номбар кардан
амри ма ҳо л аст. Пас, саволе ба миён меояд:
чаро исроркорона т алаб кардан даркор аст, ки
пеш аз саёҳат ма қсади он аниқ карда шуда,
иштироккунандагон аз он бояд воқиф гарданд ,
зеро дар байни сайё ҳони калонсол ҳар сари
чанд вақт чунин ҳо лат рўй меди ҳад , ки ягон
корманди
корхона
ё
озмоишгоњ
таклиф
пешни ҳод мекунад, ки р ӯзи истиро ҳат ба
саёњат бароянд. Дигарон ин таклифро хушу
хурсандона дастгирї намуда, ҳафтаи дароз ин
рӯзро бетоқатона интизор мешаванд, тайёрї
мебинанд. Инак, он р ӯз ҳам фаро мерасад.
Ҳама бо табъи хуш ба саё ҳат мебароянд. Аз
байн ҳамагӣ як-якуним соат ва қт мегузараду
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овози норозиёнаи касе садо меди ҳад: «Шуд,
дигар ба куҷо ҳам мераве м. Марғзори хуб
дорад, дарё гўйї, ана дарё, ҳар қадаре ки хоҳӣ,
оббозї
кардан
гир».
Қарорго ҳ
ташкил
мешавад, аммо д ӯстдорони истиро ҳат ҳанӯз
дар марғзор барои офтоб х ӯрдан дурусттар ҷой
нагирифта, аз байн касе из ҳор мекунад: «Дар
як ҷой нишастан ҳам кор шуд? Оббозї кардем,
тамом? Бе ҳтараш ба кўњ баромада гул мечинем,
занбўруғ мекобем, набош ад аз ниш астан кас
зиқ мешавад». Ҳама омодаи ро ҳ мешаванд.
Гурӯҳ ба кўњ мебарояд. Дар ин ҷо ҳам боз
овози норозиёнаи касе садо меди ҳад: «Чаро мо
мис ли сангпушт ҳаракат ме кунем? Биёед ,
зудтар ҳаракат кунем, чї гуфтед - а? Набошад
рӯз мегузараду мо ба ма қс ад намерас ем. Гур ӯҳ
муддате чаққонтар қадам мезанад, аммо дере
нагузашта маъ лум мешавад, ки касе нафасгир
шуда, бо чунин суръат ро ҳ гашта наметавонад,
дигаре аз он норизо аст, ки ро ҳравон чидани
гул ва ё ёфтани замбўруѓ ниҳоят мушкил. Ба ҳсу
мунозира
сар
мешав ад:
чӣ
бояд
кард?
Дӯстдорони истиро ҳат и ғайрифаъ ол из ҳор
мекунанд, ки аз мар ғзор рафтан даркор набуд
ва таклиф менамо янд, ки ба он ҷо баргарданд.
Касе ба фикри он ҳо розӣ мешавад, ки бисёр
гаштан фоида надорад, аммо чунин ме ҳисобад,
ки пас баргаштан ба ма қсад муво фи қ несту ба
пеш ҳаракат намуда, карорго ҳи дигарро ёфтан
даркор. Баҳсу мунозира авҷ гир ифта, ба
муноқиша мегузарад. Баъзе ҳо ҳатт о чӣ кор
карданашонро ҳам намедонанд. Табъи хуши
аввалаи
ҳама
ҳамин тари қ яку
якбора
бебозгашт хира мешавад. Аниқтараш қароре
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қабул карда мешавад, қароре, ки он мо ҳиятан
на ин ва на о н тарафро қонеъ гардонида
наметаво над. Орзую ҳаваси ширин, истиро ҳат и
рӯзи якшанбе барбод меравад. Дар ин корхона
ё
муассисаи таълимї
яқин бори дигар
одамонро ба саё ҳат ҷамъ овардан муяссар
намегардад.
Сабаби ин нобарор ӣ дар чист? Пеш аз њама
бояд ќайд кард, ки с айёҳон пешакӣ дар бораи
мақсади саё ҳат ба як қарор наомад а буданд.
Баъзе ҳо онро дар истиро ҳати ғайрифаъо л,
истиро ҳат дар ҳавои тоза, оббоз ӣ, дарозкаш ӣ,
чидани занб ӯруғ ва
гул медиданд. Н иҳоят,
гурӯҳи дуюм умед дошт, ки дурустакак ро ҳ
гашта, бего ҳӣ ба шаҳр, чунон ки одатан
мегӯянд,
хаставу
шалпар,
аммо
хушнуд
баргарданд. Агар он шахсе, ки таклифи саё ҳат
карда буд, сари ва қт мақсади онр о муайян
месохт, рӯзи истиро ҳат и одамон бо ин ноком ӣ
ба анҷом намерасид. Шарт нест, ки ма қсад и
саёҳат бо ибораҳои рӯякии «Ма қсади саё ҳат и
мо дар як ҷо нишаста истиро ҳат кардан» ё
«Мақс ади саё ҳат аз азхуд намудани усул ҳо и
роҳгардї
иборат
аст»
ифода
гардад.
Истифодаи худи калимаи «ма қсад» ҳам шарт
нест. Фикрро б о таври одӣ баён кардан мумкин
буд: «Мо чандон саросема намешавем, дар ро ҳ
гул, занбӯруғ, буттамева мечинем. Монда
шавем, дам мегирем. Ч ӣ қадар роҳ гаштанамон
аҳамият
надорад,
мақсад
он
ки
рӯзи
истиро ҳатро дар кўњ гузаронем. Ё ин тавр: «Мо
бояд 25—30 километр роҳ паймое м, то ки аъзои
баданамон дурустакак к ӯфти ро ҳро ҳис кунад.
Баъди гузориши чунин масъала шояд баъзе ҳо
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аз саёҳат даст кашида, р ӯзи ис тиро ҳатро
мувофи қи хо ҳиши худ мегуз арониданд. Аммо
агар иштирокчиёни саё ҳат мақс ади саёҳатро
пешакї
медонистанд ,
дар
байни
онҳо
мунозираву муно қиша рӯй намедод.
Ҳар он чи ки дар боло зикр шуд, ба
саёҳат ҳои
ҷавонон
ҳам
тааллуқ
дорад.
Ҳаминро ҳам қайд кардан лозим ас т, ки дар
байни бача ҳо
одатан чунин
мунозираву
муноқиша рӯй намеди ҳад — бача ҳо ба итоати
қарори роҳбари калонсо л одат кардаанд.
Ноумедї ҳам аксар вақт зуд аз дил мебарояд —
агарчи табъи дил саё ҳат накарда бошем ҳам,
вале он бе ҳт ар аз он аст, ки дар хона нишине м.
Бо вуҷуди он дар дили касе малулї мемонад.
Яке
аз
иштирокдорон
метавонад
гӯяд:
«Ҳамааш, нағз буд. Ҳаминаш бад аст, ки ман
мехостам гулханафрўзиро ёд гирам, аммо ин
корро ба Сӯҳроб фармуданд.
Ё ки «Саёҳат
хеле хуб гузашт. Афс ӯс, ки ба тамошои
осорхонаи шоир фурсат нашуд. Агар Сафар ба
мо роҳбалад мешуд, ӯ аз рӯйи қутб намо нағз
ҳаракат ме кунад». Сафа р бошад, дар ҷавоб:
«Дигарон ҳам бояд ёд гиранд» гуфт. То аз рӯйи
қутбнамо харакат карданро маш қ кардем, ки
вақти бозгашт шуду ба осорхона ҳам рафта
натавонистем.
Ана барои ч ӣ мақсади саё ҳатро ҳат ман
пешакӣ муайян карда, иштирок чиё ни саёҳатро
бо он шинос кардан даркор. Бигузор ҳар кас
фикр карда, ба қароре ояд, ки ба ин саё ҳат
равад ё не. Ин корро ҳатман бояд кард, ки
бачаҳо ба он ч и ки дар саёҳат дучор
намешавад, мунтазир нашаванду баъд аз он
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ноумед нагарданд. Ғайр аз ин, ташкили саё ҳат
аз мақсади он вобаста аст. Агар мақсади саёҳат
варзиш бошад, пас, вазифаҳоро дар гур ӯҳ
чунин тақс им кардан даркор: бигузор ҳар кас
он вазифаеро иҷро намояд, ки аз уҳдааш
хубтар мебарояд. Агар гур ӯҳ ба с аёҳат бо
мақсади таъ лим барояд, дар ин маврид
вазифа ҳо ин тавр тақсим меш ава нд: бигузор
ҳар кас он чиро, ки суст медонад, ҳамонро
иҷро кунад, бигузор ёд гирад, малака ҳосил
намояд. Агар ро ҳбар дар назди худ ма қсад
гузошта бошад, ки ба бача ҳо дар саё ҳат роҳҳои
афрўхтани гулханро ёд меди ҳад, пас , ба онҳо
бо худ гирифтани табар ва гў гирд ро таъин
намуда, дамгирии дарозмуддатро пешбинї
мекунад, то ки ҳар як бача бо кор б ояду шояд
машғул шавад. Пас,ро ҳ набояд дар оз шавад.
Агар роҳбар хоҳад, ки бачаҳо аз рӯйи
ќутбнамо дар ма ҳал ҷойи худро муайян карда
тавонистанро ёд гиранд, ҳар як бач а бояд бо
худ қутбнамо гирад, дар ин гуна маврид ва қти
дамгирии рўзона бо ма қсад и он ки ҳар кас
роњбалад шуда тавонад, ҳаддалимкон кӯто ҳ
карда мешавад. Дар ин гуна маврид ҳо
хатсайрро дароз интихоб кардан ҳам мумкин,
ҳаминро низ дар назар бояд дошт, ки то н уқтаи
охирини хатс айр нарасида ҳам ҳаракатро
боздоштан мумкин. Њамин тавр ҳам шуданаш
мумкин аст, ки ягон бача ро ҳро гум мекунад,
то ёфтани ро ҳи дуруст вақти бисёр мегузарад
ва гурӯҳ ноилољ бо ро ҳи кӯтоҳт арин ба истго ҳ
мебарояд. Барои чунин саё ҳат беҳтараш бояд
хатсайри
ҳалқашакл
ё
ним ҳалқашаклро
интихоб кард, то ки дар мавриди зарур ӣ ба
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ҳамон истго ҳ ва ё нимистго ҳи роҳи наќлиёти
асосии ба он наздик баромадан мумкин гардад.
Барои ин гуна саё ҳат интихоби љ одаи рост (аз
як роҳ ба роҳи дигар) тавсия карда наме шавад.
Боз як мас ли ҳати дигар вобаста ба ма қсад и
саёҳат. Якбора бисёр ма қс адро ба нақша
гирифт ан даркор нест. Он аз иштирокгарони
саёҳат иљрои талаботи иљронашавандаро талаб
мекунад. Бе ҳтар мебуд, ки пеш аз с аё ҳат дар
назди иштирокгарони он ҳамагӣ як мақсад
гузошта шавад. Агар ма қсад ду ё аз он зиёд
бошад, дар он сурат ма қсади асос иро аниқ
бояд
кард.
Дигар
ма қсад ҳо
аҳамият и
дуюмдараљ а доранд, вақту имконият шавад,
иљро мегарданд , набошад не. Мутаас сифо на б а
ин масъала ро ҳбарони саё ҳат ҳои бачагона на
ҳамеша сарфа ҳм мераванд. Аксаран он ҳо барои
саёҳати 8-10-рӯза рӯйхат и дарози мақсад ҳо и
гуногунро тартиб меди ҳанд. Дар ин р ӯйхат
дидани љой ҳои хотиравие, ки бо таърихи
ташкилёбӣ ва тараққиёт и давлатамон ало қаманданд,
тамошои
осорхона ҳо и
кишваршиносӣ, бадеї, ё ад абї ва ёдгориҳои таърихї,
љамъоварии мавод дар бораи қањрамонони
љанги шањрвандӣ ва Ҷанги Бузурги Ватанӣ, дар
бораи пеш қадамони исте ҳсо лот, саёњат ба
заводу фабрика ва ё ба муасс иса ҳои тањқиқоти
илмӣ, иљрои супориши муассис а ҳо и илмӣ ё
осорхонањо; ёрӣ расонидан ба кори хољагињои
дењќонї, хољагии ҷангал, тартиб додани
коллексия ва гербарий; бо асос ҳои саёҳат
шинос намудани бача ҳое, ки бори аввал ба
саёҳат баромадаанд ва ғайра ба нақша гирифта
шудааст.
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Роҳбарон ва иштирокгарони саё ҳатҳо бо
мақсади
иљрои
ҳамаи
он
нақшаҳо
ба
вазъият ҳо и душвор дучор мешаванд. На қша, ки
бисёр шуд, барои иљрои он ва қт намерасад, дар
натиҷа саросемагӣ, боз мунозираву муно қиша
сар мезанад. Бача ҳо бе ҳо лу бемадор, ро ҳбар аз
он ҳам бештар хаста мешавад. Ғайр аз ин,
сайё ҳон аз пайи иљрои якчанд нақша шуда, дар
асл, ягонто и онро бояду шояд ба анљом
намерасонанд. Ҳаминро низ бояд ба назар
гирифт, ки дар зарфи 3 -4 рӯзи пеш аз саё ҳат
ҳамаи на қшаро тартиб додан имконнопаз ир
аст. Масалан, ба хољагии дењќонї, ё хоҷагии
ҷангал ҳамон ва қт ёрии амалї расонидан
мумкин аст, ки агар яго н кас пешакї ба он ҷо
рафта, дар бораи р ӯз, мӯҳлат ва чанд нафар
омаданашон масли ҳат карда бошад. Дар акси
ҳо л раиси хољагї ҳамаи бачаҳоро бо кор
таъмин карда наметаво на д ва то ёфтани ягон
кор вақти бисёр мегузарад.
Иҷрои супоришоти муассиса ҳои илмӣ низ
кори чандон осон нест. Гап дар сари он аст, ки
ин муасс иса ҳо ба сайё ҳони ҷавон акс ар вақт бо
дили нохо ҳам супориш меди ҳанд, онҳо гумо н
мекунанд, ки маъ лумоти ҷамъовардаи бача ҳо
ҳеҷ гуна арзиши илмӣ дошта наметавонад,
чунки онро мутахассисон ҷамъ накар даанд. Ин
гуфта ҳо беасос нестанд; бинобар он то аз
намояндагони муассиса ҳо и илмї гирифтани
супоришоте, ки сайё ҳони ҷавон аз у ҳдаи иҷрои
он баромада метавонанд, ва қт и зиёде сарф
кардан даркор.
Албатта, ҳамаи он чи ки дар боло зикр шуд,
маънои онро надорад, ки бача ҳо супоришоти
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фоиданоки ҷамъиятиро иҷро накунанд, ба
ҷойҳои ёдгори ҳо и таърихї нараванд, дар бораи
қаҳрамоно ни ҷанг маъ лумот ҷамъ накунанд, бо
корхона ҳои
пешқадам
шинос
нашаванд ,
хулласи калом, ба он кор ҳое, ки аксаран иҷрои
онҳо дар саёҳат пешбинї мешаванд , маш ғул
нагарданд. Аммо бояд дар назар дошт, ки ин
корҳо табиатан чуно н шав қоваранд, ки на
танҳо
сайё ҳони
ҷавон,
инчунин
бисёр
хонандагон ва донишљўёнро ба худ љалб
мекунанд.
Масалан,
магар
шиносої
бо
ёдгориҳои с анъати меъморї ва ё тамошои
ма ҳа лҳое, ки бо во қеаҳо и таърихї, алалхусус
вобаста ба даст овардани Истиќло лияти
мамлакат амон ало қаманданд, танҳо барои
сайё ҳони ҷавон шавқовар аст ? Магар ҳамаи
бачаҳо намехостанд, ки дар ин кор иштирок
кунанд? Ба чунин ҷойҳо и таърихї бо нақлиёт
рафтан мувофи қ аст. Бигузор ба он ма ҳалҳо ба
ғайр аз гурӯҳи начандон калони сайё ҳ он, ҳамаи
хоҳишмандон раванд.
Баъзе аз чунин чорабини ҳоро на ба нақшаи
саёҳат, балки бе ҳтараш ба нақшаи яго н ма ҳфил
дохил
бояд
кард.
Мас алан,
ҷамъоварии
маълумотро дар бораи қаҳрамоно ни Љанги
Бузурги
Ватанї
ба
муаррихони
ҷавон,
донишљўёни
факултети
таърих
с упоридан
беҳтар аст, сайёҳон бошанд, ҳар сари чанд ва қт
ба ин кор ҳамро ҳ мешаванд. Ниҳоят, ҳамеша
дар хотир бояд ниго ҳ дошт, ки дар муддати як
саёҳат кадом қорҳоро ба анҷом расонидан
мумкин асту кори мунтазами мањфил чиро
талаб мекунад. Сабаби зуд-зуд ба хато ро ҳ
додани роҳбари камтаҷриба аз он иб орат аст,
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ки ҳамаи кор ҳои нақшаи солонаи мањфили
сайё ҳонро ба нақшаи саё ҳат и 7-8- рӯза дохил
мекунанд. Боз як масли ҳати амалӣ вобаста ба
масъала ҳое, ки барои саё ҳат пешбинӣ шудааст.
Чун қоида, пеш аз саё ҳати о н ҳое, ки бори
аввал ба саё ҳат мебароянд, ба ғайр аз
бомуваффақият гузаштани хатсайр д игар ягон
вазифаи махсус гузоштан даркор нест. Шахсе,
ки бори аввал ба саё ҳат мебарояд, бояд бисёр
чизҳоро омӯзад ва диққаташ ба чизҳое банд
аст, ки он ҳо барои сайё ҳи со ҳибтаҷриба
тамоман од ӣ мебошанд. Тай кардани хатсайр,
муайян сохтани ма ҳалли худ, интихоб ва тайёр
кардани қарорго ҳ, афрӯхт ани гулхан, тайёр
кардани хӯрок — ҳамаи он ба қатори
вазифа ҳо и мустақило наи ӯ дохил мешавад ва аз
худ кардани ҳар яке и он шояд ма қсади
саёҳаташ бошад. Танҳо баъд аз он ки сайё ҳи
ҷавон он малака ҳоро аз худ кард, ў метавонад
дониш ва малакаи ҳосилкардаашро барои
расидан ба дигар ма қсад истифод а барад .
Масалан, вақте ки донишљўёни ихтисоси
география-демографияи донишгоњ дарёчаҳои
болооби
ҳавз аи
дарёи
Вахшро
тањқиқ
мекарданд, ба ин саё ҳат ҳои тањқиқотӣ танҳо
сайё ҳони ботаљриба мерафтанд. Агар дарёча
якбора ба шохобча ҳо тақсим ш авад (ба
андозаи наздик шудан б а сарчашма ҳамеша
ҳамин тавр мешавад), зарурати ба гур ӯҳҳо
тақсим шудан ҳеч касро ба кӯчаи сарбаста
намезад. Бача ҳо оромона дукасї ҷудо шуда,
дар соати муайян дар љо йи муқарраршуда ҷамъ
мешуданд. Навсафарон бошанд, ҳарчанд ҷидду
ҷаҳд намо янд ҳам, аз уҳдаи ин кор баромада
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наметаво нанд. Ҳамин тариқ, ҳақиқат и алифбои
саёҳат, ки ба ма қсади саё ҳат вобаста мебошад,
чунин аст:
- њар як саё ҳат бояд ба худ ма қсаде д ошта ва
иштирокчиёни он аз он во қиф бошанд;
- барои саёҳат набояд нақшаи бисё р дохил
кард. Беҳтараш як нақша кифоя аст. Агар
нақша бисёр бошад, на қшаи асос иро чудо
кардан даркор;
- дар ташкили саё ҳат пеш аз ҳама мақсад и
асосї ба ҳисоб гирифта мешавад;
-дар
саёҳати
навсайё ҳон,
чун
қоида
вазифа ҳо и махсус гузошта намешавад. Бо
муваффа қият гузаштани сафа р ва аз худ
кардани оддитарин малака ҳои саё ҳат -чунин
аст мақсади ин гуна саё ҳат.
ПУРРА ГАРДОНИДАНИ АЪЗОИ ГУРЎ Ҳ
Пуррагардонии гурӯҳ бо наќшаву мақсад и
саёҳат зич ало қаманд буда, метавонад ба ду
тарз ба амал бароварда шавад. Тарзи якум аввал
на қшаи
саё ҳатро
кашида,
баъд
иштирокгарони муво фи қро интихоб меку нанд.
Бачањоеро, ки дар болооби шохоб ҳои дарёи
Вахш тањқиқот гузаронида буданд, ба хотир
меорем. Он ҳо сараввал на қшаи саёҳатро
кашида, баъд аз он ба интихоби ишт ирокчиё н
сар карданд. Ма қсади саё ҳат и он ҳо онро
тақозо мекард, ки ҳайати гур ӯҳ танҳо бо
сайё ҳони дараҷадор ва нишонадор ма ҳдуд
карда шавад.
Навсайё ҳо нро ба ин гуна саё ҳат намегирифтанд. Тарзи дуюми пурра гардонидани гур ӯҳ аз
он иборат аст, ки аввал бояд хо ҳишмандонро
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ба ҳисоб гирифта, баъд аз он на қшав у мақсади
саёҳатро кашид . Кадом тарз дурусттар? Ин ба
он шароите вобаста аст, ки дар он кор кардан
рост меояд. Агар дар муассисаи таълимї
ма ҳфил ва ё бахш и доимии сайё ҳон васеъ ба
роҳ монда нашуда бошад, пас , бештар корро
бояд аз интихоби хо ҳиш мандони с аёҳат сар
карда, баъд мувофи қи дониш, малака ва
ма ҳорати ба даст даровардаи он ҳо нақшаи
саёҳатро муайян намуд.
Агар дар муассисаи т аълимї бахш и доимии
сайё ҳон бошаду он мунтазам кор барад, агар
шумораи бачаҳое, ки ба саёҳат шавқу рағбат
доранд, зиёд бошад, да р ин маврид ро ҳи
якумро истифода бурдан ба ма қсад мувофиқтар
аст, яъне сараввал ваз ифа ҳо и саё ҳат муайян
шуда, баъд иштирокдо рони мувофиқ интихоб
карда мешаванд.
Чун сухан дар бораи ҳайат и гур ӯҳ рафт, пеш
аз ҳама гурӯҳҳои калон ташкил кардан даркор
нест. Агар барои саёҳат 25-30 хоҳишманд ба
рӯйхат дароварда шуда бошад, чун қоида ин
гурӯҳ, агар аз р ӯи таҷрибаи сайё ҳї ба як
дараҷа набошад ҳам, аз рӯйи шавқу раѓбат ва
қувваю малака гуногунтар киб меш авад. Ба
шавқу рағбати гуногуни бача ҳо ба ҳар ҳол
розӣ шудан мумкин, ( ҳарчанд ки ба ин кор
набояд роҳ дод), вале аз фар қияте , ки дар
тайёрии ҷисмонии бачаҳо дида мешавад, ило ҷе
нест: як гур ӯҳ ҳамеша қафо ме монад , дигарон
аз суст ҳаракат кардани гур ӯҳ норозигӣ баён
мекунанд. Чунин гур ӯҳ ба масофаи қариб як
кило метр дар оз шуда меравад, масофаи байни
сайё ҳон хе ле кало н ва ало қаи миёни он ҳо
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вайрон мешавад. Идора кардани чунин гур ӯҳ
кори хеле душвор аст, масалан, дар шароити
мураккаб -вақти говгум, зеро як гур ӯҳ аз
гурӯҳи асосӣ метавонад људо шавад. Ба ин хе л
гурӯҳ чизе ёд додан мумкин нест . Ро ҳбар
тамоми қувваашро ба ташкили ҳаракати гур ӯҳ
ва беҳбудии он сарф ме кунад. Ташкили
қароргоҳ ва омода шудан ба ро ҳ вақт и
бисёреро мегирад.
Баъзе роҳбарон барои идоракунии чунин
гурў ҳ унсур ҳо и тайёрии қаториро ба кор
мебаранд (сафкашї, рапортди ҳӣ ва ғ.), ба
фармонди ҳии ҳарбӣ мегузаранд. Дар баъзе
маврид ҳо
чунин
рафтор
нат и ҷаи
мусбӣ
мебахшад, аммо пеш аз ба ин тарзи идоракун ӣ
гузаштан ро ҳбар бояд тим ва фар мон диҳиро ба
хубӣ азхуд кунад, дар акси ҳол ин ко ри ро ҳбар
масхараомез ме намо яд. Ҳаминро низ ба назар
нагирифтан мумкин нест, ки гур ӯҳҳ ои калон
ҳангоми ист ифодаи на қлиёт ба д ушвориҳо
дучор меоянд (ва ҳамеша 25-30 касро ба
автобуси
берун
аз
ша ҳр
савор
кардан
имконпазир ме гардад, зеро он қариб ҳама вақт
пуродам
мебошад)
ва
дар
ма ҳалҳои
ањолинишин ё фтани ҷойи хоб ҳам (ба ғайр аз
бинои макт аб ва клуб дигар ҷойи муносиб
нест, ҳол он ки на ҳар деҳа макт абу клуб
дорад) амри ма ҳол аст. Хуллас, бар ои саё ҳат
гурӯҳҳои калон т ашкил додан даркор нест.
Воқеан, агар саё ҳат мақсад и таълимӣ дошта
бошад, ҳайат и гурӯҳи он 4— 6 кас бошад , бас,
вагарна таъ лим додан мушкил аст.
Дар ин маврид а қидаи д игар ҳам ҳаст, ки
одам ҳар чї қадар бисёр бошад, ҳамон андоза
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бехавфтар мешавад. Аммо та ҷрибаи сайё ҳони
бузург ин ақидаро рад мекунад. Р. Пири бо
гурӯҳи 6-нафара ќутби шимолиро фатҳ кард.
Гурӯҳи Р. Амундсен, ки Қутби Ҷануб иро кашф
намуд, аз 5 кас иборат буд. Тур Хейердал бо
мақсади бо амуд гузаштани у қёнус и Ором ба
командаи худ ҳамагї 6 касро даъват кард.
Ҳамаи ин одамон ба хуб ӣ мефа ҳмиданд, ки бо
зиёд шудани шумо раи гурӯҳ гуногунтаркибии
он зиёд ва аз ин ҷост, ки имконпаз ирии ҳар
гуна ҳодис а зиёд мешавад. Амалияи саё ҳат ҳои
дурудароз ва мураккаб дар мамлакати мо низ
ба чунин хулоса меорад. А қаллият и зарурии
иштирокгарони саё ҳат ҳо 4 -6 кас муқаррар
карда шудааст, з еро тахминан ба чунин хулоса
омадан мумкин, ки «Медонед, одам, ки бисёр
шуд, кас аз аҳволи бачаҳо хотирљ амътар
машавад». Ба чунин ро ҳбарони саёҳат ёдрас
кардан аз манфиат хо лӣ нест, ки э ҳт имолият и
фало кат ва ё касалии с ахт дар саё ҳат аз оне, ки
дар кӯча ва ё хона рӯй медиҳад, бештар нест.
Бинобар он ҳам бо исрор талаб кардан даркор
нест, ки гур ӯҳ ҳатман хеле кало н бошад. Барои
саёҳат ҳои бисёррӯза шумораи гур ӯҳ бо 15
нафар ма ҳдуд карда шудааст, бе ҳтар аш ҳатто
барои саёҳат ҳо и рӯзи истиро ҳат ҳам аз
гурӯҳњои калон даст кашидан даркор аст.
Метавонад саво ле ба миён ояд: оммавият ч ӣ
мешавад? Оммавият аз ҳисоби кори мунтазами
мањфил, бо ро ҳи зиёд кардани миқдори
саёҳат ҳо, мунтазам барои таълими навсайё ҳо н
ташкил намудани бошгоњ ҳои сайё ҳӣ, бояду
шояд тарғиб кардани саё ҳат, гузаронидани
шабҳои саё ҳат, нашри намоиши суратњ о ва
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ғайра ба даст оварда мешавад. Ба ибораи дигар
гӯем, оммавият на аз ҳисоби зиёд кардани
шумораи сайё ҳон, балки аз ҳисоби мунтазам
истифода бурдани ҳамаи шакл ва намуд ҳои
кори сайё ҳӣ дар муассисаи т аъ лимї ба даст
оварда мешавад.
Ҳангоми инт ихоби гур ӯҳ о мили синну со л
аҳамияти кало н дорад. Матлуб аст, ки бача ҳо
дар синну сол аз ҳамдигар 1-2 сол фар қ кунанд.
Маълум
аст,
ки
имконият ҳои
ҷисмонии
донишљўёни курс ҳои болої аз донишљўёни
курс ҳои поёнї
ва ша вқу рағбати онҳо аз
ҳамдигар фар қ дорад.
Дар хусуси тайёрии љисмо нии бача ҳо низ
метавон айнан ҳамин чизро гуфт. Албатта
роҳбари саё ҳат на
ҳамеша дар
бобати
имконият ҳо и
љисмонии
бачаҳо
чунин
тасаввурот дорад, вале агар чунин маълумот
бошад, кўшиш бояд кард, ки ҳайати гурӯҳ ба
ќадри имкон якхела бошад. Агар сухан дар
бораи чунин омил, ба мо нанди таљрибаи
сайёњии иштирокдо рони саёњат равад, дар ин
сурат кор ба ма қсади саёҳат пурра вобаста аст.
Дар баъзе маврид ҳо, мас алан, дар мисоли
тањқиқи сарчашмаи дарёча ҳо, интихо би ҳайат и
якхе лаи гур ӯҳ муво фи қи мақс ад мебошад. Дар
дигар маврид ҳо, масалан, ҳангоми таълими
навсайё ҳо н, матлуб аст, ки дар гур ӯҳ сайёҳони
кордида бошанд.
Дар рафти ташкили гур ӯҳ бояд бо духтури
бунгоњи тиббии муассис а мас ли ҳат кард, ки оё
ҳамаи донишљўён аз р ӯйи саломат ии худ ба
саёҳат рафта метавонанд ё не? Ҳангоми ба
нақша даровардани саёњат ба ро ҳи дур
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донишљўён бояд ду маротиба аз назорати
тиббӣ гузаранд: бори аввал ҳангоми ташкили
гурӯҳ, бори дуюм пеш аз сафар. Иштироки
донишљўёни камқувват ва љис ман суст дар
саёњат ҳо яке аз масъала ҳо и душвор мебошад.
Ба баъзеи ин гуна донишљўён саё ҳат мумкин
нест, ба дигарон он фоида дорад. Бисёр
далелҳое ҳаст анд, ки саё ҳат дар муолиљаи як
қатор
беморињои
ҷиддӣ
мадади
калон
мерасонад.
Духтур ҳо
ва
мутахассисони
варзиши табобат ӣ ба сифати яке аз ро ҳҳо и
табобати санаторию курортї ҳарчи бештар
саёҳатро истифода мебаранд. Сайё ҳат, хусусан
ба дилу раг ва асаб, инкишофи ҳаракат,
ташаккули тобоварии умумї ва қобилияти
коркунӣ, обутоби љ исм мусоидат мекунад.
Бисёр мисол ҳое овардан мумкин аст, ки
донишљўёни сало матиашон суст баъд и маш ғул
шудан бо саёҳат бардаму солим гардида, ба
ҳамсолони солими х уд баробар шудаанд, бисёр
одамон бо ёрии саёњат на т ан ҳо аз дарди љидд ӣ
наљот ёфтаанд, балки ба комёби ҳо и калони
варзишї низ му ваффақ гардидаанд. Аз ин р ӯ,
аќидаи баъзе касонро, ки г ӯё бо саёҳат тан ҳо
шахсони
бардаму
солим
маш ғул
шуда
метавонанд, ҳаққонӣ гуфтан дар гумо н аст.
Донишљўёне, ки аз дарс ҳои тарбияи ҷ исмонї
озоданду хо ҳиши саё ҳат дошта бошанд,
хоҳиши он ҳоро яку якбора ра д кардан хуб
нест. Пеш аз ҳама бо онҳо бодиққат ҳамсуњбат
шуда, сабаби аз тарбияи љисмон ӣ озод
буданашон, кай ва ба кадом касалї гирифтор
шуданашонро пурсанд, чаро он ҳо гумон
мекунанд,
ки
барои
ба
саё ҳат
рафтан
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ќувваташон мерасад. Баъд бо духтури бунгоњи
тиббї ҳамсу ҳбат шудан даркор. Бояд ани қ
кард, ки манъи духтур қатъист ё ӯ баъди
дудилагӣ, танҳо аз дарсҳои тарбияи љисмонй
озод карда шудани донишљўро ба ҳисоб
гирифт а, ба чунин қарор омадааст. Шояд ин
донишљўён бори дигар аз назорати маркази
саломат ї ва ё диспансери тарбияи љисмон ӣ
гузаранду ба онҳо таҳт и назорати духтур
барои бо саёҳат машғул шудан ва ё бо
ма ҳдудияте барои ба саё ҳат рафтан иљозат
дода шавад? Хуллас, ҳар як имко ният и ба
саёҳат ҷалб намудани донишљўёнро бояд
истифода бурд. Лекин дар ин кор, албатта,
сухани охир инро духтурон бояд бигўянд.
Ниҳоят, интихоби ҷонишини ро ҳбар, ки дар
сурати аз се рўз беш будани саё ҳат зарур аст
(барои саёҳат ҳои нисбат ан кӯто ҳ аз љумлаи
донишљўёни курс ҳои боло, ки таҷрибаи хуби
сайё ҳї доранд, ёвари ро ҳбар таъин мешавад),
аҳамияти калон дорад. Дар ин кор ба
ҳаммутоби қии
рўњии
ро ҳбари
с аёҳат
ва
ҷонишини ӯ а ҳамият бояд дод. Агар дар байни
ду одами калонсол дар пеш и назари донишљўён
муноқиша сар занад, пас , саёҳат халалдор
мегардад.
ТАШКИЛИ ГУРЎЊ
Ташкили саё ҳат одатан аз маљ лиси ҳамаи
хоҳишмандони он сар мешавад. Ро ҳбар дар
маљлис ба донишљўён ма қс ади саё ҳат , хатсайр
(агар он пешакӣ ба нақша гирифта шуда
бошад) ва идома и саёҳат, миқдори маблаѓе, ки
ҳар як иштирокгар бояд супорад, бо худ чи ҳо
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гирифт ани донишљўёнро фа ҳмонда, вазифа ҳоро
тақсим мекунаду р ӯзу соати вохӯр ии ояндаро
муайян ме кунад.
Ҳангоми тайёрї ба чунин маљ лис бояд
пешакӣ рӯйхати он масъала ҳоеро, ки дар он
му ҳокима мешаванд, тартиб дод. Хатои
муқаррарии ро ҳбарони бетаҷриба аз он иборат
аст, ки онҳо чанд дақиқа пеш аз сар шудани
маҷлис ба андеша мераванд, ки дар ма ҷлис чӣ
гӯянд. Дар натиља ро ҳбар як масъ аларо то
охир
ҳал
накарда,
ба
масъалаи
дигар
мегузараду дар бисёр мавр ид ҳо он тамоман
ранги дигар мегирад, масалан, ҳодис аи аљоиби
яке аз саёҳат ҳои гузашта му ҳокима мешавад.
Аксар вақт чунин муҳокима ҳо и љиддии оиди
кор тадриљан ба хуш ҳолии умум табдил
меёбад. Чанд соат номаълум дар ҳамин вазъият
мегузарад ва ни ҳоят касе ба ёд меорад, ки
вақти хонаравӣ кайҳо расидааст. Баъд аз он
му ҳокимаи саё ҳатро саросемавор ба охир
расонида, донишљўён зуд пароканда мешаванду
роҳбар бошад, ба хотир меорад, ки «Дар бораи
болопўш ҳеҷ чиз нагуфтам- ку.Дег ҳам фаромӯш
шудааст. Акнун лозим меояд, ки худ ам ҳамаи
онҳоро ёбам. Аммо кор на танҳо дар он аст, ки
ҳамаи ин хато ҳо саё ҳатро душвор мегардонанд.
Табиати чунин ма ҷлис хоҳ- нохоҳ ба саёҳат
мегузарад. Бетартиб ии хуш ҳо лона, д ар ҳамбарҳамї бо хӯрокворї, дар қароргоҳҳо аз ёд
баровардани чизу чора, ро ҳбари асаб ӣ-ин аст
оқибати он. Дар чунин вазъият иљ рои ягона
вазифа о н тараф ист ад, умуман хатсайрро
мӯътадил тай кардан кори душвор аст, чунки
гурӯҳи
сайё ҳї
моҳиятан
идоранашаванда
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мегардад.
Муташаккилї хис лати зарурии сайё ҳ аст ва
онро аз рўзҳои аввал тарбия бояд кард.
Рафтори он ро ҳбароне дуруст аст , ки дар
љамъомадго ҳ берун аз вақти муайянш уда барои
интизорӣ
10
дақиқа
вақт
медиҳанд.
Ҷамъомадро соати 8 муайян карда анд , пас расо
дар соати 8-у 10 дақиқа, сарфи назар аз он ки
ҳама ҷамъ шуд ё не, ба ро ҳ баромадан даркор.
Ҳар касе, ки аз 10 дақиқа бештар дер монд,
худаш гуна ҳкор аст.
Њангоме ки ба саё ҳат навсайё ҳо н ҷалб
мешаванд, дар ма ҷлис бояд рӯйхати тахминии
асбобу анҷоми шахсиро хонда дода, фа ҳмонд,
ки агар ягон чиз аз хона ёфт нашавад, онро бо
кадом чиз иваз кардан мумкин аст. Вагарна
падару модарони сайё ҳони хурдсол мувофи қи
хости худ сару либос ва чизу чораи зиёдеро бор
мекунанд, ки ин фоидае надорад. Яке бо
пойпўши резинї (сланс и), дигаре бо палт ои
вазнин меояд. Дар хотир бояд дошт, ки
бачаҳоро бо рӯйхати сару либос ва чизу чораи
зарурӣ дар арафаи саёҳат шинос кард ан заррае
фоида надорад. Чун қоида, либосу анҷоми
навсафарон барои саё ҳат т айёр нес т. Чизеро
ёфтан, шустан ва ё д ӯхт ан, чизеро аз маѓ оза
харидан лозим меояд. Бинобар ин, чанд р ӯз
пеш аз саёҳат маҷлис гузаронидан даркор, то
ки бачаҳо бе ҳељ як саросемагӣ тайёр ӣ бинанд.
Кори дуюме, ки ро ҳбар ҳанго ми т айёрї ба
маҷлис бояд иҷро намояд, ин т артиб додани
рӯйхати сару либос ва чизу чораи ҷамъиятӣ
мебошад. Ҳар як супориш бояд ҳат ман ќайд
шавад ва дар вохурии оянда аз р ӯйи рӯйхат
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тафтиш карда шавад, ки кадом кор иљро шуду
кадомаш не. Ғайр аз ин, набояд фаро мӯш кард,
ки ҳангоми ба донишљўён супориш додан ҳар
як чизро ба онҳо бояд батафсил фаҳмонда дод.
Дар маҷлисе, ки ба саё ҳати о янда бахшида
мешавад, тахминан чунин масъала ҳо мавриди
му ҳокима қарор мегиранд. Оё гузаронидани як
маҷлис басанда аст, ё ин ки чандин маротиба
ҷамъ шудан лозим меояд: ин асосан ба
мураккабӣ ва давомияти саёњат ва тайёрии
иштирокгарон вобаста аст. Агар сухан дар
бораи саёњати якр ӯза равад, вохӯрии дигарро
дар худи вокзал, назди донишгоњ, хуллас дар
ҷойи муайяншуда таъин кардан даркор. Ба
саёҳати чандр ӯза сайё ҳон пешакї тайёр ӣ
мебинанд, дар ин ҳолат ҳам онҳо чанд
маротиба, одатан ҳафтае як бор, бо ҳам
вомехӯранд.
Иштирокгарон иҷро шудан ва ё иљро
нашудани ин ва ё он супоришро ба ро ҳбар
гуфта ҳамро ҳи ӯ роҳҳо и нав мељ ӯянд . Агар ба
саёҳат муттас ил тан ҳо як гурӯҳ барояд (ҳар як
узви гурӯҳ вазифаи худро на ғз медонад),
албатта аз маљлисгузаронї даст кашидан
мумкин аст. Тан ҳо рӯзу соат ва маҳалли
ҷамъомад эъ лон карда мешаваду халос, ҳар як
иштирокгар бошад, пешак ӣ чї кор карданаш ро
медонад.
Пеш аз саёҳати дарозмуддат даъват кардани
маҷлиси падару модарон шарт аст. Ро ҳбари
саёҳат дар маљлис падару модар онро бо
нақшаву мақсади саё ҳат шинос карда, агар
лозим ояд, ба онҳо мефа ҳмонад, ки хотирҷамъ
бошанд, чунки саё ҳат ҳеч як љойи хатарнок
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надорад, нақл мекунад, ки падару мо дарон дар
рафти тайёр ии фарзандонашон ба сафар ба
онҳо аз кадом љи ҳат ёрӣ расонида мет авонанд.
Тақс ими ваз ифањои доимӣ дар ташкили
гурӯҳ нињоят му ҳим аст. Ин вазифа ҳо чи
гунаанд? Пеш аз ҳама аз байни донишљўён
сардор ё ёвари роҳбар интихоб кардан лозим.
Баъзан ӯро фармондењи гурӯњ мено манд. Гап
дар ном нест. Ӯ дар байни сайёҳо ни ҷавон
сардор буда, бевосита ба ро ҳбари гурӯҳ ва
љонишинаш итоат ме кунад. Одатан бачаи
таҷрибанок ва баобр ӯро сардор интихоб
мекунанд. Ро ҳбари саё ҳат вобаста ба лаё қат ва
қобилияти сардор як қис ми кор ҳои худро ба
зиммаи ӯ мегузорад. Бояд барои дар назди
донишљўён ҳарҷониба дастгир ӣ кардани обр ӯю
эътибори сардор кӯшид. Масалан, агар ба
сардор супориш дода шуда бошад, ки даста дар
фало н соат ба ро ҳ тайёр шаваду он дар ва қти
муайян тайёр нашавад, дар бисёр маврид ҳо на
донишљўёне, ки сари ва қт борхалта ҳои худро
ҷо ба љо карда натавонистанд, балки сардор
ҳайфи ту мегирад.
Баъд аз байни донишљўён мудири хо ҷагӣ ва
шахси барои асбобу ан ҷом масъул интихоб
карда мешавад. Мудири хољаг ӣ б о роҳбар
рўйхати х ӯроки саё ҳатро тартиб дода, ба
хариди озуқа роҳбарӣ мекунад, дар рафти
саёҳат ба навбатдорон озу қа дода, ҳисобу
китоб мебарад. Шахси дуюм ба љамъоварии
асбобу анҷом, аз он ҷумла ба киро гирифтани
он роҳбарї намуда, дар рафт и саё ҳат назорат
мекунад, ки он нашиканад ва ё аз кор
набарояд. Баъд аз ба охир расидани с аё ҳат ӯ аз
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тибќи рӯйхат асбобу анҷомро қабул карда,
назорат мекунад, ки он чиз ҳо сар ивақт ба
соҳибони худ супорида шавад.
Хазинадор дар гур ӯҳ вазифаи муҳим аст. Ӯ
сардори кор ҳои молиявии саёҳат буда, ҳамро ҳи
роҳбар лоиња тартиб меди ҳад, дар ҷамъоварии
пул ба иштирокгарони саё ҳат ёрӣ расонида,
ҳисобу китоби харо ҷотро мебарад. Инаш
ниҳоят му ҳим аст. Охир , баъди ба поён
расидани саё ҳат ҳатман ҳисобу кит о б кардан
лозим
меояд.
Агар
дар
рафти
саё ҳати
дарозмуддат маб лаѓи хароҷот саривақт ба
ҳисоб нагирифт а шуда бошад, баъди саё ҳат
иҷрои ин кор амри ма ҳол аст. Бинобар он
хазинадор ҳуљҷат ҳои хароҷот – чиптаи ро ҳи
нақлиёт, ҳар гуна расид , нусхаҳо и он ва
ғайраро ҷамъ карда мемонад. Барои маблаѓ и
хароҷоте, ки онро бо чунин ҳуҷҷатҳо ба
расмият даровардан мумкин нест, рўйхати
махсус тартиб меди ҳанд. Дар рафти саё ҳат
тартиб додани рў йхат вазифаи хазинадор
мебошад, то ки баъди саё ҳат онро зуд
тозанавис кардан мумкин ш авад. Ҳангоми
ҳисоботи молиявї ба он дар қатори роҳбари
гурӯҳ, боз сардори гур ӯҳ (фармонд ењ, ёвари
роҳбар) ва албатта хазинадор имзо мекунанд.
Мувофиқи
маълумотнома
ва
дастур ҳо и
сайё ҳї дар гур ӯҳ боз духтур ҷудо карда
мешавад, ки дар ихтиёри ӯ доруҳо буда, вай
ёрии аввалинро мерасонад. Аммо дар амал,
агар зарур шавад, қариб ҳамеша ёрии аввалро
худи роҳбари гурӯҳ мерасонад, духтур бошад,
танҳо доруҳоро мекашонад. Пас , дар ҳар як
гурӯҳ дохил кардани ин вазифа шарт аст?
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Шояд яке аз бача ҳо дар қатори асбобу анҷом
доруҳоро ҳам ба уҳда гирад. Аммо дар он
гурӯҳҳое, ки дафтар и тозагии саё ҳат бурда
шуда, ҳар рӯз тозагии дасту пой ва ғайра
тафтиш карда мешавад, вазифаи санитар
ҳат мист.
Ба ғайр аз он, дар саё ҳат мувофиқи дастур
боз котиб ва ё мухбир, хуллас, шахси барои
бурдани рӯзнома масъул буданаш лозим аст.
Вале барои аксарияти саё ҳат ҳо таъс иси чунин
вазифа мат луб нест. Пеш аз ҳама бурдани
рӯзнома вақт и зиёдеро талаб ме кунад, сониян,
мухбирро дар қароргоҳ аз дигар кор ҳо озод
кардан рост меояд. Рафи қо ни ӯ гулхан
меафрӯз анд, чодир мекашанду мухбир бошад,
рӯзнома пур мекунад. Ў дар рафти саё ҳат б исёр
чизро аз худ карда наметавонад ва ни ҳо ят
дилгир мешавад. Ҳаминро ҳам бояд қайд кард,
ки донишљўён, ҳатто он ҳое, ки бор ҳо ба саёҳат
баромадаанд,
р ӯзномаро
дуруст
бурда
наметаво нанд. Дар р ӯзнома хӯроки нимрӯзї,
ҳаз лу шухии ягон кас, шав қу з авқи муқаррарї
аз тамошои табиат дар ҷ гардида, вале аз
баёноти аниқи хатсайр ва дигар чиз њои барои
гурӯҳ зарурї баъзан ҳеҷ чиз дида намешавад.
Дуруст бурдани рўзномаро ҳам ёд додан
даркор. Бинобар он беҳтараш ин тавр кардан
даркор: бигузор ҳар як донишљў бонавбат
рӯзномаро тан ҳо як рўз пур кунаду баъд
роҳбар онро аз наз ар гузаронида,љи ҳат ҳо и
хубу бади онро му ҳокима намо яд. Дар ин рӯз
донишљўи масъули рўзноманависро ало қадри
ҳо л аз дигар кор ҳо озод кардан лозим аст.
Бигузор ў р ӯзона дурустакак фикр кунад, ки
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дар рўзнома чї чиз ҳоро қайд кардан лозим,
бигузор бего ҳї барои дар ҷи он вақти зарурї
дошта бошад. Агар дар гур ӯҳ ҳам донишљўёни
таљрибадор ва ҳам камтаљриба бошанд, дар ин
маврид бурдани р ӯзномаро беҳт араш ба
донишљўёни
таҷрибадор
бояд
супорид.
Донишљўёни камта ҷриба бе ин ҳам д ар саёҳат
чизҳои
бисёреро
бояд
омӯзанд.
Хуллас,
бурдани рӯзнома аз тарафи як кас ҳамчун
истисно шуда, барои сайё ҳони ҷаво н ќонунӣ
нагардад.
Ниҳоят, вобаста ба на қшаву мақсади саёҳат
ва супориш ҳои ба зимма гирифтаи гур ӯҳ дар
он «мутахас сисони ма ҳдуд»: шахс и масъул
барои тартиб додани гербарий, мушо ҳида ҳо и
обу њаво ё гидролог ӣ, љамъоварии ҷинсҳо и
геологї ва ғайра људо кардан лозим аст. Агар
дар гурӯҳ суратгир бошад, хуб а ст. Чунин аст
тақсимоти вазифа ҳо и доимӣ барои саёҳат и
дарозмуддат.
Дар
саё ҳати
кӯт оҳмуддат,
масалан, якр ӯза барои байни бача ҳо тақсим
намудани ин вазифа ҳо зарурат нест. Дар
гурӯҳи камшумор ин вазифањоро аксар ва қт
якљоя иљро мекунанд. Масалан, як сайёњ ҳам
вазифаи мудири хољагї ва ҳам хаз инадорро
иљро мекунад. Ғайр аз ин баъзе вазифа ҳо дар
гурӯҳ муваққатианд. Ба ин қабил вазифа ҳо
донишљўи пешрав ва пасрави гур ӯҳ, гулханї ва
ё навбатдори ќарорго ҳ дохил мешавад. Ин
вазифа ҳоро ҳамаи донишљўён бо навбат иљро
мекунанд.
Дар гурӯҳ ҷудо кардани шахсони масъул
кори ни ҳо ят му ҳим мебошад ва аз бисёр љи ҳат
барори саёҳат ба он вобаста аст, бинобар он
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ин корро ҳарљониба бояд андеша кард. Дар
рафти он таҷрибаи сайёњї, имко ният ва шав қу
рағбати донишљўёнро ба назар гирифтан шарт
аст. Масъули асбобу анљом таъин намудани
духтарбача бемаънигист, чунки ӯ то ҳол
асбоберо дар даст нагирифтааст. Ў ҳатто дами
табарро муайян карда наметавонад, ки он те з
аст ё кунд. Айнан ҳамин тавр донишљўеро, ки
ба таърих шавқу ҳавас дораду дар бора и
қаҳрамоно ни Љанги Бузурги Ватанї маълумот
ҷамъ карданист, ботаник таъ ин кардан мумкин
нест. Роњбар бояд на тан ҳо имконият и
донишљўён, инчунин ҳисс и вазифашиносии
онҳоро дар иљрои ин кор низ ба назар гирад.
Агар роҳбар донишљўёнро хуб надонад, пас
дар рафти тайёрї ба саёњати калон дар кори
интихоби шахсони масъул набояд шитобад.
Бе ҳтараш бо ин гуна донишљўё н р ӯз ҳои
истиро ҳат як-ду маротиба ба саё ҳат баромада,
бо донишу лаё қат, имко ният, табиати он ҳо
шинос шавад.
Аксар вақт дар назди ро ҳбари саёҳат
масъалае пеш меояд: шахсони масъулро худаш
интихоб кунад ё ин ки донишљўён? Ба фикри
мо беҳтар аст, ки дар ин кор худи донишљўён
иштирок кунанд. Аз ин ҳуқуқ онҳоро маҳрум
кардан нодуруст аст. Ани қтараш роҳбар
номзадии шахсони масъ улро худаш, (зарурат
пайдо шавад , пешакӣ бо муаллимон, бо
донишљўёне,
ки
он ҳоро
нағз
медонанд,
масли ҳат ме кунад) қайд карда, баъд ин
масъаларо ба муњокимаи маљлис и гур ӯҳ
пешни ҳод мекунад. Агар ро ҳбар б инад, ки
таклифи ӯро ҳама бо як овоз тарафдор ӣ
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мекунанд, номзад ҳоро ҳамоно тасди қ кардан
мумкин аст. Агар як қисми донишљўён норизо
буда, ҳайрон шуда монанд, бо камоли адаб
кӯшида, ҳалли масъаларо мононда, масалан,
гуфтан даркор, ки номз ад ҳо махсус пешакӣ
номбар шудаанд, то ки барои фикру муло ҳиза
донишљўён ваќт дошта бошанд. Баъд дар
рӯзҳои назд ик ани қ кардан даркор, ки хато дар
чӣ будааст. Донишљўён якдигарро нисбат ба
муаллимону
тарбиятди ҳандагон
беҳтар
медонанд ва ба номзадии касе норозї будани
онҳо дар бисёр маврид асос дорад. Масалан,
ҳамин тавр ҳам шуданаш мумкин аст: бачае, ки
роҳбар ба ёварии худ таги чашм кард а буд, дар
ҳақиқат сайё ҳи хуб мебошад, аммо бача ҳо
чунин мешуморанд, ки ӯ маѓруру ҳавобаланд
буда, ќасдан бартарии худро дар назди
дигарон нишон меди ҳад. Агар ин фикри онњо
чандон асос надошта бошад њам, бо вуљуди ин
ӯро ёвари худ таъин кардан даркор нест.
Бе ҳтараш ба ӯ супориши дигар дод, ки он
ҳунари баланди сайё ҳиро талаб мекунад. Агар
зарурат пеш ояд, дар ин мавр ид ҳатто
вазифаеро дохил кардан мумкин ас т, ки он
ғайри- чашмдошти ҳама мебошад. Ин корро
бояд боэҳтиёт, аз р ӯйи одоби муошират кард.
Агар донишљўён пай баранд, ки ро ҳбар аз
таклифи худ ма ҳз аз он сабаб даст ме кашад, ки
иштирокдорони
саё ҳат
он
бачаро
нағз
намебинанд, муносибат ҳо дар гурўҳ аз худи
аввал вайрон мешаванд. Бе ҳтараш тахминан ин
тавр бояд гуфт:
— Дафъаи гузашта ман пешни ҳод карда
будам, ки Назира ёвари ро ҳбар интихоб карда
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шавад. Вале мо бо шумо як чизро фаром ӯш
кардаем, гўем, ки ба мо харитасоз даркор. Ин
кори ни ҳоят масъул мебошад. Ў бояд ба
кумит аи сайё ҳон рафта, харита ҳоеро, ки дар он
ҷо ҳастанд, аз наза р гузаронида, на қшаи
хатсайрро кашад. Ба фикри ман, агар мо
Назираро ёвар интихоб куне м, пас он кор ҳоро
кӣ иљро мекунад?
Масъалаи дигаре, ки бо та қсимоти вазифа ҳо
алоқаманд аст, ро ҳбарро зуд -зуд безобита
мекунад. Кадом вазифа ҳоро ӯ бояд худаш иљро
кунад? Дар навбатдор ӣ иштирок намояд ё не?
Ҳангоми тай намудани хатсайр дар сафи пеши
гурӯҳ бошад ва ё дар ќафо.
Иштироки ро ҳбар дар навбатдори ҳо одатан
маънӣ надорад. Кори ӯ бе ин ҳам бис ьёр. Аммо
ӯ бояд ҳамеша тайёр бошад, агар лозим шавад,
дар ҳар як кор - афрӯхтани гулхан, ҳезумчинӣ,
чодарзанӣ ва ғайра ҳамроҳ мешавад. Мо бо он
роҳбароне, ки ро ҳбар барои ниго ҳ доштани
иззату эът ибори худ тан ҳо супориш диҳаду
дигар ҳеҷ кор накунад , гӯё н фикр мекунанд,
тамоман розӣ нестем. До нишљўён он ро ҳбарро
иззату э ҳт иром мекунанд, ки ӯ дар ҳама кор
иштирок мекунад. Масъалаи ваз ифаи пешсаф ӣ
ва пассафӣ бошад, пурра ба вазъият и муайяни
саёҳат вобаста мебошад. Баъзан он бо ма қсад
мувофи қ, баъзан не. Агар ро ҳбар дилпур
бошад, ки ин корро худи донишљўён ҳам иљро
карда метавонанд, пас , онро ба майли
донишљўён гузошта, амалиёти он ҳоро бодиққат
зери назорат гирифта, ҳамин ки зарур шуд, ба
ёрии онњо мерасад.
Дар бобати дахолат кардан ба кори мудири
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хољагӣ ва дигар вазифаҳо низ ҳаминро бояд
гуфт. Рӯйхат и тартибдодаи он ҳоро тафтиш ё
ҳамроҳ тартиб додан, кори он ҳоро назорат
кардан, сари- вақт мас ли ҳат додан даркор,
аммо ҳеҷ вақт вазифаи он ҳоро пурра ба зиммаи
худ гирифтан лозим нест. Ҳаминро дар хотир
бояд дошт, ки ма қсад ва орзуи олии ҳайат и
гурӯҳи сайё ҳӣ дар кори худидоракун ӣ ба
худхизматрасонӣ асос меёбад. Ро ҳбари мо ҳир
бояд аз пайи ин ма қсад шавад.
ИНТИХОБ ВА КОРКАРДИ ХАТСАЙ Р
Баъд аз муайян шудани на қшаву мақсад и
саёҳат ва ҳайат и гурўњ мар ҳалаи навбатии
тайёрӣ -интихоб ва коркарди хатс айр о ғоз
меёбад. Саёҳати кӯто ҳмуддат дар минтаќаи худ
кори душвор нест. Барои ин кор аз хатсайрњои
коркардашуда,
ки
барои
сайёњї
тавсия
мегарданд, истифода бурдан мумкин аст.
Бигузор ро ҳбарон ва донишљўён аз он шарм
надоранд, ки хатсайр ҳои тавсияшударо баъзе ҳо
кайҳо гузаштаанд. Бояд дар хотир дошт, ин
хатсайр ҳо аҳамияти худро гум накардаанд.
Баъд аз он ки ро ҳбар ва донишљўён малака ва
таљриба ҳосил карданд, идея ҳо и шахсӣ пайдо
мешаванд, сараввал дар шакли хатсайр ҳои
тавсияшуда, баъд он ҳо ба мустақило на тартиб
додани хатсайр мегузаранд. Дар ин кор
кумит ањои
сайё ҳони
ҷавон
ёрии
калон
мерасонанд; аз он ҷо адабиёт, машварат ва аз
ҳама му ҳимаш мавод и картографӣ гирифт ан
мумкин аст.
Баъд аз якчанд саё ҳати бисёрр ӯза дар
кишвари худ ба са ёҳати дигар но ҳияҳо и
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мамлакат сар кардан мумкин аст. Тайёрии
чунин хатсайр кори мураккабтар мебошад.
Шиносої бо но ҳияи саё ҳат и муќарраршуда аз
мутолиаи адабиёт, дар навбати якум, аз
мутолиаи
адабиёти
махсуси
сайё ҳӣ
сар
мешавад. Ба ғайр аз адабиёти махсуси сайё ҳї
аз маълумотно ма ҳои таъиноташон умумӣ бисёр
маълумот ҳои муфид ба даст о вардан мумкин
аст. Сайё ҳон ба адабиёт и ма ҳдуд, пе ш аз ҳама
бояд ба адабиёти со ҳаи география низ а ҳамият
диҳанд. Дуруст аст, ки з абони ин адабиёт
барои сайёњони ҷавон душвор аст, вале дар он
метавон бисёр маълумот ҳое пайдо кард, ки дар
дигар
адабиёт
ёфт
намешаванд.
Бар ои
истифодаи ин адабиёт фарњ анги муайяни
географӣ лозим аст. Масалан, сайё ҳи ҷавон аз
ин адабиёт ишорае меёбад, ки боришоти
солона 380 мм аст, аммо аксар ва қт сарфаҳм
намеравад, ки ин бисёр аст ё кам. Дар ин гуна
маврид
бори
дигар
ба
маъ лумотно ма,
донишнома ё китоби дарсї назар кардан, аз
муаллим пурс идан аз фо ида хол ӣ нес т. Баъзан
ба пажўњишгоњњои илмӣ, осорхонаи кишваршиносӣ ва дигар осорхона ҳо мурољиат кардан
ҳам фоида дорад.
Дар рафти ҷамъ кардани маълумот дар
бораи маҳалле, ки шумо ба он ҷо азми сафар
карданиед, о ҳиста-о ҳиста дар пеши назаратон
чанд хатсайр муайян мешавад. Ин хатсайр ҳо то
му ҳокимаи умум тақр ибан пухта мегарданд
Баъд аз он ки ма ҳалли саё ҳат пурра интижоб
шуд, коркарди он (аз р ӯйи харита) сар
мешавад. Хатсайрро ба р ӯзҳо ҷудо мекунанд.
Масофае, ки р ӯзона тай мешавад, чен карда,
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ма ҳа лҳои тахминии шабгузарон ӣ, дамгирии
рӯзона муайян карда мешавад. Дар баробари
ин, бояд дар хотир дошт, ки масофаи аз р ӯйи
харита ченкардашуда ҳамеша аз масо фаи во қеї
кӯто ҳтар меояд. Одатан ми қдори кило метрҳоеро, ки аз р ӯйи харита чен карда шудаанд, ба
10-15 фоиз зиёд мекунанд.
Дар давраи тайёр ӣ ба саёҳат ба осорхона ҳои
кишваршиносии ма ҳалҳо, кумита ҳо и иљроия,
шўроњои дењот, хоҷагиҳои саноат ии ҷангал ва
дигар ташкилот ҳо бо мактуб муро ҷиат кардан
фоидаи калон дорад, чунки дар он ма ҳалҳо
одамоне кор мекунанд, ки диёри худро ба хуб ӣ
медонанд. Онҳо дар бораи дигаргуни ҳо и
солҳои охири ма ҳалли худ, будан ва набудани
ин ё он намуди озуќавор ӣ, нақлиёт ва ғ. хабар
медиҳанд. Бе ҳтараш мактубро дар бланкаи он
муассис ае, ки саё ҳатро ташкил мекунад ,
навишта, масъала ҳо и мушаххаси нофа ҳморо
тасвият кардан даркор. Мактубро ба як ма ҳал
не, балки якбора ба чанд ма ҳал фиристодан
даркор, чунки та ҷриба нишон меди ҳ ад, ки ба
мактуб ҳо на ҳамеша ҷавоб меояд.
Баъди ба охир расидани ин кор дар вара қи
ало ҳида тахминан аз р ӯйи чунин тарњ љадвали
ҳаракатро тартиб меди ҳанд:
Роњ
Хатсайрр
Сана
Километр Эзоњ
якруза
йрйр
Дар тарњи хатсайр нишон додани ро ҳи гурӯҳ,
масофаи
р ӯзона
тайшаванда,
ма ҳалҳои
шабгузаронӣ ва истиро ҳат и рӯзона фоида
дорад. Набояд фикр кард, ки ин тарњ
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метавонад харитаро иваз кунад. Т арњ танҳо
тасвироти аёнии љ адвали ҳаракат мебошаду
халос. Дар саё ҳат тан ҳо аз рӯйи харит а ҳаракат
мекунанд, азбаски дар марказњои сайё ҳо н
ҳамроњи худ ба шумо харита намеди ҳанд,
бинобар он онро бодиќќат ба р ӯи коғази
нусхабардорї кашидан лозим аст. Ҳангоми
рӯбардоркунї тан ҳо роҳи камбари хатсайрро
не, балки минта қаи васеъро қайд мекунанд ( ҳеҷ
набошад аз ро ҳи асосӣ боз аз ду тарафи он 15
кило метр масофаро қайд бояд кард.)
Графики ҳарак атро ҳамеша рӯз ба рӯз ани қ
тақсим кардан фоида надорад. Дар рафти
саёҳат баъзан дохил кардани қит ъаи наве
лозим меояд, ки барои гузаштан аз он 1 р ӯз
лозим аст. Ва умуман риояи љ адвал набояд
мақсади ягонаи саё ҳат бошад. Ин тан ҳо
нақшаи пешакї буда, дар раф ти саё ҳат ба о н
ҳамеша дигаргунӣ дохил карда ме шавад. Аз
ҳама му ҳиммаш иљрои маќсади саё ҳат аст. Дар
бораи истиро ҳати якрӯза, ки ба нақш а гирифта
шудааст, низ ҳаминро бояд гуфт. На барои
риояи графики ҳаракат, балки аз р ӯйи зарурат
бояд якрӯза дам гирифт. Аксар вақт ба якумин
дамгирии якр ӯза талабот баъди 2—3 рӯзи
саёҳат ба миён меояд. Ин р ӯзҳо махсусан
душворанд, чунки борхалта ҳо вазнин ва
иштирокгарони саё ҳат ҳанӯз ба як низо м
наомадаанд. Дамгирии якр ӯза баъди ду, се, чор
рӯзи саё ҳат, вобаста ба ҳолати гур ӯҳ таъин
карда мешавад. Ана , барои чї баъзе ро ҳбарони
саёҳат ба љадвал дамгирии якр ӯзаро дохид
накарда, барои ин ма қсад чанд р ӯзро ҳамчун
эҳтиёт ба нақша мегиранд. Албатта ин р ӯзҳоро
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бо рӯзҳои э ҳтиёт ие, ки ҳангоми коркарди
хатсайр барои қафомонии ғайричашмдошт
људо карда мешаванд, махлут кардан даркор
нест.
Баъд аз пурра кор карда баромада шудани
нақшаи саё ҳат онро тасдиқ намуда, ҳуљљати
хатсайр гирифтан даркор аст. Тартиби тасдиќ
ва дидани ҳуҷљат ҳои хатс айр ҳар с ари чанд
вақт аз дигар дида баромада ва ан иқ карда
мешавад. Пеш аз ҳама тамо ми мавод лҳои
саёҳат (тарњи хатсайр, љ адвали ҳаракат,
рӯйхати иштирокдорон бо маълумо тнома ҳои
духтур, рӯйхати асбобу анљоми шахсї ва
љамъиятӣ, вояи хӯрок ва смета) -ро маъмурият и
муассис ае, ки саё ҳатро ташкил кардааст: агар
саёҳатро бахш и саёҳати донишгоњ ташкил
карда бошад, онро ректори он, агар ма ҳфили
назди мактаб бошад, директори мактаб тасди қ
мекунад. Барои саё ҳат ҳои чандинр ӯза ҳамаи ин
маводҳо
(фар мони
ректори
донишгоњ,
директори мактаб дар бораи гузаронидани ин
саёҳат ва таъин намудани ро ҳбар ва ҷонишини
ў ба он илова карда мешавад) ба ш уъбаи
ноњиявї ё шањрии маориф ва ё Вазорати
маориф ва илм пешни ҳод карда мешавад.
Шакли мувофиқи барасмиятдарории ин гуна
ҳуҷҷат ҳо ба ном дафтарча ҳои талабнома
мебошанд. Дар ин дафтарча ҳо ҳар як боб ва
графаи з арур ӣ ба назар гир ифта шудааст, онро
танҳо пур кардан ва бо м уҳр тасдиқ намудан
даркору халос . Одатан чунин дафтарчаро аз
ҳар як ташкилоте, ки бо ташкили саё ҳат
алоқаманд мебошад, ба даст овардан мумкин
аст.
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Шуъбањои ноњиявї ё ша ҳрии мао риф ва
Вазорати маориф ва илм тан ҳо баъди ба саё ҳат
розї шудан кумита и дахдори онр о тасди қ
карда, комисс ияи хатсайр ї тарт иб дода,
месанҷад, ки нақшаи с аё ҳат то ба кадом андоза
дуруст сохта шудааст, тавсия ҳои зарурӣ
медиҳад
ва
агар
лозим
шавад,
баъзе
дигаргуни ҳо медарорад. Ба ғайр аз ин дар
хатсайр нуќта ҳо и назорат ва муҳлат ҳо муайян
карда мешаванд.
Ин чӣ маънӣ дорад? Дар саё ҳат чунин коидае
ҳаст, ҳар як гурӯҳе, ки ба саёҳат мебарояд, ҳар
сари чанд вақт аз худ хабар дода меистад.
Барои ин ҳангоми тасди қ намудани саё ҳат
нуќтаҳо ва му ҳлат ҳое, ки гур ӯҳ аз о н ҷо бояд
аз аҳволи худ хабар диҳад, муайян карда
мешаванд. Бинобар он ҳам он ҳоро нуќтаҳои
назорат ва му ҳлат ҳои назоратӣ меноманд.
Одатан гурўҳ пеш аз баромадан ба са ёњат, якду маротиба дар рафти саё ҳат ва ниҳоят баъд
аз тамом шудани саёњат хабар меди ҳад. Гурӯҳе,
ки сарива қт аз аҳво ли худ хабар намеди ҳад,
дучори ягон бадбахтигардида ҳисо б меёбад:
барои ёфтан ва ба он ёр ӣ расонидан фавран
чораҳо
андешида
мешаванд.
Сайё ҳони
калонсо л саривақт аз аҳволи худ хабар дода
меистанд, ки ин кори му қаддаси он ҳост. Онҳо
нағз мефа ҳманд, ки ҷустуҷӯ кардан ва ёр ӣ
расонидан ба гурӯҳ дар сурате ки шароит онро
талаб намекунад, чї маън ӣ дорад. Нисбат ба
сайё ҳоне, ки тан ҳо дар натиҷаи бепарво ӣ аз
аҳво ли худ хабар намеди ҳанд, чораҳои қатъӣ
дида мешавад, онҳоро аз идомаи сафар маҳрум
месозанд, пули харољоти бе ҳуда сарфшударо аз
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онҳо мес итонанд. Аз қадамҳои аввалини сайё ҳӣ
ба риояи муҳлат ҳои назоратӣ одат бояд кард.
Бигузор, сайё ҳони ҷавон чун қоида дар ҷойҳои
сераҳо лие, ки мо неа ҳои хатар ноки табиӣ
надоранд, саё ҳат кардан гиранд. Бо вуљуди он,
то аз онҳо расидани хабар падару модарон ва
ташкилотчиё ни саё ҳат дар таҳлука ва хавотир
мебошанд.
Ро ҳбарони
гурӯҳҳо
ва
худи
сайё ҳони чаво н инро бояд ҳамеша дар хотир
доранд ва муҳлат ҳои назоратиро бечунучаро
ичро намоянд.
Баъд аз ба охир расидани кор ҳои ба
расмиятдарор ӣ гурӯҳ ҳуҷҷати ро ҳ мегирад.
Одатан ҳуҷҷати роҳи гурӯҳї чи сайёҳо ни
калонсо л ва чи гурў ҳи сайё ҳони ҷавон
дафтарчаи хатсайр мебошад. Дар о н дар бораи
хатсайр ва иштирокдо рони гурӯҳ маълумот
дохил карда шуда, нуќ таҳои назорат ва
му ҳлат ҳо нишон дода мешаванд. Гузаштани
хатсайр ҳам дар ин дафтарча қайд карда
мешавад. Ин корро дар ҳар як муассис аи
ма ҳаллӣ—дар макт аб ва ғ. ба љо овардан
мумкин аст. Му ҳиммаш ҳамин ки ќайд ҳо бояд
бо муҳр тасдиқ карда шаванд. Баъд и ба охир
расидани саё ҳат дафтарчаи хатсайр ҳамчун
њуљљате ба ҳисоб меравад, ки он дар ҳақиќат
саёҳат
кардани
иштирокдо рони
саёҳатро
тасдиқ мекунад. Барои саё ҳат ҳо и кутоҳмуддат
(то се рӯз) ва саёҳатҳо и дараҷаи душвориашон
аз 1 пасттар навъи оддии дафт арчаи сафарӣ варақаи сафарӣ дода мешавад. Дар хотир бояд
дошт, ки дигар ҳуҷҷат ҳо (шаҳо датномаи
сафарї (экс педиционӣ), шаҳодатномаи сафари
хизмат ии ро ҳбари гурӯҳ ва ҷонишини вай)
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дафтарча ва ё вара қаи хатсайрро иваз карда
наметаво над.
ЊУЉЉАТҲОИ ГУРӮҲ
Агар иштирокгарони саё ҳат дар рафти он
ягон масъалаи илмї ва ё кишваршиносиро
иҷро карданї бошанд, пас , ба ин гурӯҳ ғайр аз
ҳуҷҷат ҳои хатсайрї боз ша ҳодатномаи сафар ӣ
супорида мешавад. Ташкилоте, ки ба сайё ҳони
ҷавон чунин супориш меди ҳад, дар бланкаи худ
маълумотнома
меди ҳад,
дар
асоси
он
кумит ањои сайё ҳо ни љавон ва дигар ташки лот ҳо шаҳодатномаи сафар ӣ пур мекунанд. Ин
шаҳодатнома ҳуљљате мебошад, ки он ҳуқу қи
гурӯҳро барои пурсиши а ҳолї, гузаронидани
санљиш ҳои гуногун дар ма ҳал; хуллас, ҳар
кори бо супориш ало қамандро тасдиқ намуда,
ба он барои аз ҳар як муассис а ёр ӣ талабидан,
ё баръакс, барои эътироз баён кардан (ягон
бетартибиро ошкор кунанд, масалан, вайрон
кардани ќо идаи му ҳо физ ати табиат ва ғ.)
иљозат меди ҳад. Аксар вақт барои иҷрои
супориши гирифташуда як саё ҳат не, балки
чанд саёҳат лозим мешавад.
Агар саё ҳатро бо сафари экскурсион ӣ як
кардан ба нақша гирифта шуда бошад, пас ,
гурӯҳ барои сафари экс курсион ӣ роњхат
мегирад. Масалан, баъди саё ҳат и кўњњо и
Бадахшон барои тамошои Дарвоз ва гирду
атрофи он як ҳафта вақт људо карда шудааст.
Дар ин ҳолат гурӯҳ ба ин қис ми саё ҳат
роҳномаи махсус ( ҳамчун ба экскурсияи
мустақило на) мегирад. Ба ҳуҷҷат ҳои ро ҳ
аҳамият надодан мумкин нест. Вара қҳо ва
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дафтарчаҳои хатсайрї баъди ба охир расидани
саёҳат барои додани нишон и сар ис инагӣ ва
дараҷа ҳатман заруранд, ба ғайр аз ин, амалия
нишон меди ҳад, ки бо ёрии ин ҳуҷҷат ҳо
ёфтани ҷойи хоб ва ғайра осонтар аст.
МУАЙЯН КАРДАНИ ҶОЙИ
ХУД ДАР САЁЊАТ
Вақте ки кас ба сайё ҳат тайёрӣ мебинад, чун
қоида, касе аз шиносон ва ё хешу табор ҳамеша
ба ӯ бо як саволи умумї муроҷиат мекунад:
Шумо роҳро гум накарда, ба ма ҳалли даркорӣ
расида метавонед? Вақте ки сайё ҳо ни ҷавон ба
сафар мераванд, падару модарони он ҳо махсус
ба мактаб омада, ин саволро ба р оҳбарони
саёҳат медиҳанд. Ва роњбар падару мо дарони
ошуфтаро хотирљамъ карда, мефа ҳмо над, ки бо
фарзандони он ҳо ҳеҷ воқеа рӯй намедиҳад,
сиҳату саломат ба хона бармегарданд, чунки
онњо муайян кардани ҷойи худро дар маҳал
медонанд.
Муайян кардани ҷойи худ чӣ маъно дорад?
Муайян кардани ҷойи худ чист ва онро чї тавр
бояд ёд дод? Дар адабиёту маълумот нома ҳо ва
дастуруламалҳо оид ба топография истило ҳи
муайян кардани ҷойи худ (ориент ация) ба
маънои басо васеъ ва гуногун истифода
мешавад. Чун сухан дар бораи М уайян кардани
ҷойи худ аз рӯйи харит а меравад, таҳт и ин
истило ҳ ма њорате ба назар гирифта мешавад,
ки бо ёрии он дар ма ҳалли кушо ди васеъ
истода, љойи исти худро дар харита муайян
кардан аст. (Ва қте ки сухан дар бораи муайян
кардани ҷойи худ аз рӯйи харит а меравад,
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ёфтани чунин ҳолат и он аз ҳисоби гар донидани
харита дар ҳамвории уфуқӣ) дар назар дошта
шудааст, ки агар тарафи шимоли чорчӯбаи
харита ба тарафи шимоли ма ҳал р ӯ оварда
бошад. Муайян кардан аз рӯйи кутбнамо ч ӣ
маънӣ дорад: дар ин маврид сухан о датан дар
бораи
муайян
кардани
тараф ҳои
уфуқ
(шимол—ҷануб, ғарб—шарқ) баъзан, бо ёрии
қутбнамо
дар
маҳал
аз
самт и
асосї
набаромадан меравад. Боз чунин ибора ҳо ба
монанди муайян кардани ҷои худ дар кӯҳсор,
беша, дашт ва ғайра дучор меоянд. Дар ин ҷо
ма ҳорате дар назар дош та шудааст, ки ҳанго ми
амалиёт хусусият ҳо и ин ва ё он намуд и
ландшафт и табиӣ бояд ба назари эътибор
гирифт а шавад. Ҳар сари чанд вақт сухан дар
бораи муайян кардани ҷойи худ аз рӯйи
ҷирмҳои осмон ї (аз рӯйи офтоб, ситораҳо,
моҳ) меравад. Ин маъно и аз рӯйи онҳо муайян
кардани тарафҳо и уфуқро мефа ҳмонад. Ифодаи
«муайян кардани ҷойи худ» аз рӯйи чиз ҳои
ма ҳаллӣ тез-тез дучор шуда меистад. Дар ин чо
бештар маҳорати аз рӯйи мӯрчахо на, шохи
дарахтҳо, кундаи дарахт, санге, ки дар р ӯяш
ушна давидааст ва дигар чиз ҳо тақрибан
муайян кардани тарафҳои уфу қ дар назар
дошта шудааст. Аммо баъзан та ҳт и ин мафҳум
ма ҳорати аз рӯйи харита истифодабарии
чизҳои
хос и
ма ҳал
(дарахтони
ало ҳида,
нуќтаҳои тригонометрӣ ва ғ.) муайян кардани
љойи исти худ дар назар дошта шудааст.
Ба қароре меоем, ки мо минбаъд з ери ин
мафҳу м қобилияти бо ёрии қутбнамо ва харита
дар маҳалли ношинос ҳаракат кардан ва ба
393
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

нуќта и муайяншуда баромадан, яъ не малакаи
барои сайё ҳ заруриро дар назар медорем.
Ҳаминро бояд гуфт, ки ҳамаи амалиё те, ки дар
бобати онҳо дар боло сухан рафт, аз малакаи
дуруст кушодани харита сар карда, то
истифодаи чиз ҳои маҳаллї, ба як ма қсад
равона шудаанд — таъмини муайян кардани
љойи
худ,
яъне
қобилияти
бе
ҳеч
як
гумро ҳшавӣ дар маҳалли ношинос ба ҷойи
даркорӣ омада расидан мебошад.
Аз ҳамаи дониш ва малакае, ки ҳос ил
намудани онҳо барои сайё ҳ заруранд, ма ҳорати
муайян карда тавонистани ҷойи худ ни ҳоят
мураккаб ва душвор мебошад, бинобар он ҳам
то ҳосил намудани чунин малака с айё ҳ бояд
љидду љаҳди зиёде кунаду ро ҳбар дар навбати
худ ба он аҳамият и ҷиддӣ диҳад. Бисёр
малакаи
с айё ҳиро
бе
таълими
махсус
ташкилкардашуда ҳам тадриҷан, дар рафти
иштироки мунтазам дар саё ҳат ҳо азхуд кардан
мумкин аст. Дуруст ҷобаҷокунии борхалта,
афрӯхтани гулхан, кашидани хайма, п ӯшидани
сарулибос ва пойафзо лро мувофиқи шароити
обу ҳаво ва мавсим дар рафти саё ҳат ҳо аз
рафиқони таҷрибанок ёд гирифтан мумкин аст.
Ҳангоми бо онҳо кашидани хайма, тарзи
гузоштани ҳезуми гулхан ба кори он ҳо бо
диққат назар карда, иҷрои ин корро ёд
гирифт ан душвор нест. Нас и ҳат ва ого ҳие, ки
онҳо дар рафт и иҷрои кор ба навсайё ҳо н
медиҳанд, барои зуд бартараф сохтани хато ҳо и
ногузири аввала ёр ӣ мерасонанд. Сайё ҳи ҷавон
ҳангоми кор бо сайё ҳи таҷрибанок тез-тез ин
гуна наси ҳат мешунавад. Ило ҷи дигар нест,
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набошад, кашидани хайма кори душв орест.
Дар ин гуна маврид ҳо таълим худ аз худ
мегузарад, ки о нро на «муаллим» ва на
«талаба» ҳатто ҳис намекунад. Баъд аз чанд
бор кашидани хайма сайё ҳи ҷавон пухта шуда,
дар ин бобат малака ҳосил мекунад: вай аз
уҳдаи дар куҷо кӯфтани гулмех, сахттар
кашидани кадом тарафи хайма ва ғайра ба
осонӣ мебарояд. Дар бобати тариқи ниго ҳ
доштани оташи гулхан, сохтани оташдон,
ҷобаҷокунии борхалта ва бисёр дигар чиз ҳо
ҳам тахминан ҳаминро гуфтан мумкин аст.
Аммо муайян кардани ҷойи худ кори тамоман
дигар аст. Аз муш о ҳидаи оддии амалиёт и
шахсе, ки дар ин кор малака дорад, сайё ҳи
ҷавон ҳеҷ чиз ёд намегирад. Г ап дар сари он
аст, ки ин кор амалиёти фикр иест, ки он асо сан
дар тахайюли одам ба амал бароварда
мешавад. Албат та, натиҷаи он ҳаракат дар
ма ҳал аст, аммо ин амали ёт аллакай дуюмдараҷа, амалиёт и иҷрокунанда, амалигардонии
қарорҳоеанд, ки дар майна ба на қш а гирифта
шудаанд. Ин боз шо ҳмотро ба ёд меоварад.
Шоҳмотбоз ҳамаи гаштҳо, ҳам гашт ҳои худ ва
ҳам гашт ҳои имконпаз ири ҳарифро фикр карда
мебарояд ва тамоми ҳалқаи фикру андешаи ӯ,
ки дар натиҷаи вай ба гаштани ин ва ё он
сипо ҳ ба қароре меояд, барои тамо шобинон
пинҳо н мебошад. Тамошобин тан ҳо гаштро
мебинад, чаро маҳз ҳамин гашту гашти дигар
не, тамошобин сарфа ҳм намеравад , одатан
шоҳмотбози таҷрибанок ба ин «муаммо »
сарфа ҳм меравад. Муайян кардани ҷойи худ ба
ҳамин монанд аст. Сайёњи ҷавон ме бинад, ки
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роҳбар сараввал ба як самт равон ш уда, баъд
оҳист а-оҳиста ба тарафе майл мекунад, пас аз
чанде якбора ба тарафи рост мегардад ва
ғайра. Аммо барои ч ӣ он ба як т араф ма йл
карду ба тарафи дигар не, барои ч ӣ ӯ ин корро
њамоно баъди ба ро ҳ баромадан накарду баъд
аз фурсате, фањ мидани ҳамаи ин ба шахсе, ки
танҳо ҳаракати одамро дар мањал аз назар
мегузаронад, кори ни ҳо ят душвор аст. Ба ҳар
њол фа ҳмидани он барои сайё ҳи ҷавон амри
ма ҳол мебошад. Аз ин баъзе хулоса ҳои амалӣ
бармеояд. Умед бастан ба он, ки мањорати
муайян карда тавонистан худ аз худ, дар рафти
ҳосил
намудани
та ҷрибаи
сайё ҳӣ
пайдо
мешавад, амалан лозим намешавад. Дар ин аст
фарқияти муайян карда тавонистан аз бис ёр
дигар малака ҳои сайё ҳӣ. Пас, маълум мешавад,
ки ҳунари муайян кардани ҷойи худро таълим
додан даркор будааст. Саволи таби ӣ: кай ва ч ӣ
тавр? Ин бо нақшаи тақвимии ма ҳфил ё
ќисмати сайё ҳӣ вобаста мебошад. Аммо бояд
дар ёд дошт, ки агар ҳангоми таътил
гузаронидани
саё ҳат и
калон
ба
нақша
гириифта шуда бошад, дар рафти он таълими
муайян карда тавонист ани ҷойи худ фоида
надорад, чунки ва қт гузаштааст. Мањдудии
вақт ва шароит ба ин имконият намеди ҳанд.
Одатан, ҳаракат и ин гур ӯҳро аз рӯйи хатсайр
2-3 сайё ҳе таъ мин мекунанд, ки пеш аз ин ҳам
ҳунари муайян кардани ҷойи худро доштанд,
аммо ин кор барои дигарон ҳамо но муаммо
шуда мемонад. Агар дар рафти кор маълум
шавад, ки ҳеҷ кас, ҳатто бачаҳои таҷрибанок
ва худи ро ҳбар бо боварии том ҷойи худро
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муайян карда намет аво нанд, пас аз як-ду бор
гумро ҳӣ саё ҳат одатан ба « қад амзании»
муқаррарї гузашта, гурӯҳ қад-қади р оҳи байни
деҳот ҳаракат мекунаду о қибат аз ин димо ғи
иштирокдорони саёҳат месӯзад.
Таълими ин ҳунарро аз ҳама бе ҳтараш дар
бошгоњи сайё ҳон ё ҳанго ми саё ҳат ҳои р ӯзи
истиро ҳат гузаронидан даркор аст. Дар ин
ҳо лат ҳо таълими ин ҳунар мақсади асосии ҳар
як сайё ҳат шуда метавонад, ма қсаде, ки ба он
ҳама итоат мекунанд. Саё ҳат и даромуддатро
ба саёҳат и таълимї табдил додан одатан кори
мушкил аст, дар он ма қсадњои ама лӣ нақши
асосї мебозад. Агар таълими муайян карда
тавонистани ҷойи худро дар назар дошта
бошем, пас, самаранокии якчанд саё ҳат и
якрӯза аз самаранокии саё ҳати чандр ӯза
зиёдтар мешавад. Ҳаминро дар ёд бояд дошт,
ки дар ин маврид ҳо набояд гур ӯҳҳ ои кало н
ҷамъ кард, то ки ҳар яке аз иштирокдо рони
саёҳат худро чанд бор дар на қши ро ҳбалад ҳис
карда тавонанд.
Ва ни ҳо ят, муло ҳизаи охирин. Дар урфият
мегӯянд, ки б арои шиновар шудан ба об
даромадан даркор. Дар со ҳил истода ёд
гирифт ани шиновар ӣ фоидае надорад. Муайян
карда тавонистани ҷойи худ низ ба он монанд,
ин корро танҳо дар маҳал ёд гирифт ан мумкин
аст, на дар синф. Маш ғулият дар синф ба ин
кор танҳо ёрӣ мерасонаду бас. Агар сухан дар
хусуси шиноварӣ равад, ин ба ҳама фаҳмост,
лекин кор бо муайян карда тавонист ани ҷойи
худ тамоман ранги дигар ме гирад. X атои
асосии роҳбари камтаҷриба ма ҳз дар он аст, ки
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қисми зиёди вақтеро, ки барои муайян кардани
ҷойи
худ
тахсис
мешавад,
дар
синф
мегузаронад, масалан, ду маш ғулияти дусоатаи
ҳар ҳафта дар синф ва як маш ғулият и якмо ҳаи
рӯзи истиро ҳатро дар саё ҳат мегузаронад, ки
ин дар соҳил истода шиновар ї ёд гирифт ан
барин аст.
ТАШКИЛИ ДУРУСТИ ЊАРАКАТ
Акнун дар бобати тари қи роҳгардии дуруст
дар саёҳат сухан мероне м. Сарфи назар аз
фикру муло ҳиза ҳои мухталифи бисё р шахсон
роҳгардиро ҳам ёд гирифтан мат луб аст.
Якчанд мас лињати амалӣ. Ҳангоми ҳаракат
сурудхонӣ тавсия карда намешавад. Симои
сайё ҳеро, ки борхалта дар китф хушҳоло на
суруди ш ӯхеро замзамакунон қадам мезанад,
онҳое кофта баровардаанд, ки ч ӣ будани
сайё ҳиро тамоман намедо нанд. Сайё ҳи ҳақиқї
ҳеҷ го ҳ ҳангоми ро ҳгардӣ суруд намехо над.
Суруд нафас и одамро мегардонад, бинобар ин
роҳгардї њамоно душвор мегардад. Пас ,
сурудҳои маъмули сайё ҳон чӣ мешаванд? Ин
сурудҳоро бего ҳон, дар гирди гулхан, баъди
саранҷом шудани тамоми кор ҳо, дар оромии
осмони ситоразор ва оташи форами гулхан
месароянд.
Ба қоида ҳо беэътино ӣ кардан мумкин нест.
Бисьёр
вақт
сайё ҳони љавон ба саёҳат
баромада, беист 3 -4 соат роҳ мегарданду дар
натиҷа пеш аз
муҳлат бе ҳолу бемадор
мешаванд. Њангоми гашти р ӯзона дамгирии
кӯто ҳи даҳда қиқаина, сарфи назар аз он ки
сайё ҳон мондашавии худро из ҳор накарда
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бошанд ҳам, шарт аст. Сайё ҳо ни калонсо л
одатан 50 дақиқа роњ мегарданду 10 да қиқа дам
мегиранд. Сайё ҳо ни ҷавон, хусусан навсайё ҳо н
баъди ҳар як 40-45 дақиқа ва агар ро ҳ душвор
бошад, баъди ҳар 30 дақиқа бояд дам гиранд,
чунин дамгири ҳои кӯто ҳмуддат ќувваро ниго ҳ
медорад ва сайё ҳ бе ҳеҷ як душворї 8-9 соат
ҳаракат
карда
метаво над.
Танаффус и
даҳдақиқаина бояд пурра тан ҳо барои дамгир ӣ
истифода шавад. А з ҳар як ҷунбуҷӯл в а давутоз
даст кашидан даркор, з еро пеш и хастагиро на
дар сурати ба миён омадани он, балки пеш аз
он бояд гирифт. Ғайр аз дамгирии навбатии
даҳдақиқаина баъди 15 да қиқаи ба роҳ
баромадан, дамгирии ғайринавбатии кӯто ҳмуддат тавсия карда мешавад. Дар ин 15
дақиқа одатан каму кости аъзоёни гур ӯҳ:
нодуруст ҷо ба ҷо шудани борхалта, пойро
хӯрдани пойафзол, аз гар мї кашидани либоси
гарм ва ғайра муайян карда мешавад. Хулласи
калом, ин дамгир ї барои бартараф сохтани
камбуди ҳои хурд лозим аст. Суръати харакатро
ҳам ба назар бояд гирифт. Ин хеле му ҳим аст.
Ҳеҷ
чиз
сайёҳро
ба
монанди
суръати
нобаробари гашт, замоне ки пешсаф баъзан
базӯр қадам зада, баъд суръатро тез мекунаду
баъд яқбора суст мекунад, хаста карда
наметаво над. Ба қадри имкон бо як суръат ро ҳ
гаштан даркор аст. Баъди аз қароргоҳ ба роҳ
баромадан чанд да қиқа ва то барои дамгирї
истодан чанд да қиқа гаштро сусттар кардан
даркор, то ки кори дил ва шуш ҳо мураттаб
гардад.
Фикр и дар вақти ҳаракат гаштро муддате
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суст карда дам гирифтанро аз сар дур бояд
кард. Агар гурӯҳ хеле монда шуда бошад, то
ба гашти нобаробар гузаштан бе ҳтараш
ғайринавбатӣ дам бояд гирифт. Бинобар ин
талаботи нахустин аз пешсаф ҳамин аст, ки
суръати гаштро якзайл нигоњ дорад . Агар дар
сайё ҳат суръати номунтазами ҳаракат ғайри
матлаб бошад, пас, ба давидан ҳеҷ гоҳ ро ҳ
додан даркор нест. Бо ву ҷуди он сайё ҳони
ҷавон бо ягон сабаб аз гур ӯҳ қафо монда, баъд
кӯшиш мекунанд, ки давида ба рафи қони худ
расида гиранд. Бадтараш боз дар он аст, ки
баъзе бачаҳо дар рафти ҳаракат бо гулу
мевачинї овора шуда, баъд аз паси гур ӯҳ
медаванд. Агар дар сари ро ҳ ягон хе л
буттамева ё мар ғзори гулпӯш дучор шуда
монад, беҳтараш ба ро ҳбар муроҷиат кардан
даркор, то ки ӯ барои дамгир ӣ иҷоз ат диҳад.
Роҳбар розӣ мешавад. Ҳангоми ҳаракат ба
масофаи калон ба дароз шуда рафтани гурӯҳ
роҳ додан даркор нест. Бисьёр ва қтҳо гурӯҳ и
иборат аз 10-15 кас ба як километр ва аз он ҳам
зиёдтар
дароз
шуда
меравад,
бача ҳои
бақувваттар кай ҳо пешрав, бачаҳои сусттар аз
пас 2-3-кас ї базӯр қадам мезананду он ҳо
пешсафон ва пешсафон он ҳоро намебина нд.
Идора кардани чунин гур ӯҳ чун қо ида мумкин
нест. Дар саё ҳат ҳо и дароз ин боиси бадбахтиҳо
шуданаш мумкин. Дар саё ҳати рӯзи истиро ҳат
низ ҳамин тавр шуданаш мумкин, ягон кас
қафо монад, роҳгум мезанаду ҳама ноилоҷ аз
пайи љустуҷӯи вай мешаванд ва дар натиҷа
саёҳат барбод меравад. Қонуни саё ҳатро бояд
нағз дар хотир дошт: гур ӯҳ дар рафти ҳаракат
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ба сайё ҳони суст баробар мешавад. Аммо
бисьёр
сайёҳони ҷавон саёҳатро
њамчун
мусобиқа мепиндоранд: бача ҳои ба қувват бояд
бо ҷидду ҷаҳд пеш раванду бача ҳои суст аз
паси он ҳо базӯр кашола шуда оянд. Дар саё ҳат
ин гуна ҳо лат гурӯҳро вайрон мекунад, барои
идора кардани он ва қт и ни ҳо ят бисьёр сарф
мешавад, онро бо зиёд кардани суръати
ҳаракати бача ҳои бақувват њам пурра кардан
мумкин намешавад. Агар ягон сайё ҳ тамоми
гурӯҳро аз ҳаракат боздорад, дар ин ҳолат чӣ
кор бояд кард? Ўро, албатта, партофта рафтан
мумкин нест. Бе ҳтараш ўро дафъаи дигар ба
саёҳат гир ифтан лоз им нест. Агар вай суст
бошад, маш қ кунад, агар аз уҳдаи ин кор
баромада мевонис та бошаду худро барои
тезтар роҳ гаштан маҷбур карда натавониста
бошад, дар ин маврид худаш дигар ба саё ҳат
меравад. Дафъаи дигар ро ҳбар ҳам дар
интихоби гур ӯҳ бодиққат ва ҷиддитар рафтор
мекунад.
Тарзи баробар кардани қувваи гур ӯҳ, ба
монанди гуногу нии вазни борхалта ҳоро низ
набояд фаромӯш кард. Дуруст аст, дар ин кор
роҳбар бояд ниҳоят баодоб бошад. Бисьёр ва қт
бачаҳои нисбатан суст,
њангоми
камтар
сабуктар кардани бори борхалт аашон эътироз
баён мекунанд, он ҳо чунин мепиндоранд, ки
роҳбар бо ин рафтори худ ба иззати нафси
онњо мерасад. Дар ёд бояд дошт, ки бача ҳо дар
синну со ли наврасї ва ҷавонӣ ниҳо ят ҳассос
мешаванд, бо онҳо эҳт иёткорона, аз рўйи ақли
солим муносибат кардан даркор, то ки
наранљанд. Бинобар ин, агар ро ҳбар бинад, ки
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дар гурӯҳ чанд кас қафо монда истодааст,
барои сабук кардани бори онҳо бояд шитоб
накунад. Тавре рафтор бояд кард, ки ҳеҷ кас
наранҷад. Бе ҳтараш ин тавр кардан лозим:
борхалта ҳои он ҳоро бо борхалтаҳои нисбатан
сабуктар, аммо ҳаҷ ман кало нтар иваз кардан
лозим. Бигузор ба назари бинанда бор халтаи
ду-се нафар бачаи миёна ҳам иваз кар да шавад,
боз беҳтар аст, чунки дар ин њ олат мақсад и
роҳбар қадре рӯпӯш шуда, гур ӯҳ гумон
меку над, ки ин кор бо ягон фикру муло ҳизаи
дигар ҳамин тавр карда шуд. Ни ҳоят, ба
бачаҳои
бақувваттар
додани
борхалтаи
вазнинтарро ин тавр ша рҳ додан мумкин:
бигузор онҳо аз дигарон пеш рафта људо
нашаванд.
Дар баъзе маврид ҳо барои қадре кам
кардани хастагї додани чанд лӯнда қанд фоида
мебахшад. Қанд карбогидрати тез ҳаз мшаванда
аст. Моддаҳои серғизои о н баъд аз чанд да қиқа
ба
мушак ҳо
рафта
мер ас анд.
Сайё ҳони
таҷрибанок пеш аз хатсайри душвор дар кисаи
худ чанд лӯнда қанд мегиранд. Ин одатро
сайё ҳони љавон аз худ кунанд, хуб аст. Дар
саёҳат ҳаракат кардани кї аз пас и кї а ҳамият
дорад. Барои он ки тамоми гурў ҳ д ар рафти
саёҳат суръати худро бо сур ъати сайё ҳони суст
баробар кунанд, онҳоро дар сари гурў ҳ баъди
пешсаф мо ндан даркор аст. Бача ҳо и бақувват
аз охири гур ӯҳ њаракат карда, аз он қафо
наме монанд, барои пешсаф бошад, якзайл
ниго ҳ
доштани
суръати
ҳаракат
хуб тар
мешавад, чунки ӯ медонад, ки аз паси вай
бачаҳои суст мео янд.
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Кандашавии гур ӯҳ дар вақти маршрут на
ҳамеша аз сабаби нобаробар будани ќувваи
бачаҳо, инчунин баъзан дар нати ҷаи хатои
пешсаф ҳам ба вуҷуд меояд. Мана яке аз
хатоҳое, ки ба фикри мо ба сайё ҳон ни ҳоят хос
аст. Гурӯҳ ба монеаи сари роҳ наздик мешавад.
Фарз кардем, ки ба сангт ӯда, на ҳрачае, ки аз
болояш ғӯлачӯб партофта шудааст, дарахти
ғалтида ва ғ... Албатта, на ҳамеша ин гуна
монеа мураккаб ва хавфнок шуда метавонад,
аммо ҳар як чунин гаштро ма ҷбуран суст
мекунад. То аз он гузаштани пешсаф, дигарон
хоҳ-нохо ҳ мунтаз ир шуда меистанд. Агар
пешсаф аз монеа гузашта, б а гузаштани
дигарон интизор нашаваду ро ҳи худро бо
ҳамон суръат давом диҳад, бечуну чаро гур ӯҳ
аз ҳам канда мешавад. Чанд шахси аввал як
илоҷ карда, ба пешсаф расида мег иранд, аммо
дигарон хеле ақиб мемонанд.
Боз як хатои ба пешсаф ҳосро мисол меорем.
Чунон ки дар боло гуфтем, пеш аз ист кардан
барои дамгирии кӯто ҳмуддат (10 дақиқа)
суръати гаштро тадриҷан паст кардан даркор.
Ин барои ба дигарон расида гирифтани
бачаҳои суст имконият меди ҳад ва тамоми
гурӯҳ якҷоя дар як вақт барои дамгир ӣ ист
мекунад. Пеш сафи камтаҷриба бошад, дигар
хел рафтор ме кунад. Вай медонад, ки ва қти
дамгирї мерасад, бинобар ин , барои дамгир ї
дар пеш ҷойи созтарро таги чашм карда,
боқимондаи ро ҳро бо суръати тез тай мекунад,
ки ин кораш нодуруст аст. Ин на бар ои худаш
ва на барои дигарон заррае фоида намеорад.
Бача ҳои
нисбатан
сусттар
боз
ќафотар
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мемонанд. Аз дидани бача ҳои бо суръати тез
пеш рафтаистода р ӯҳафтода шуда, хастагиашон
дучанд зиёд мешава ду дар пойҳо дигар мадори
ҳаракат намемонад.
Дар нат иҷа он ҳо наз ар ба дигарон ба ҷойи
дамгирї баъд аз 3 -5 дақиқа расида ме оянд, ҳо л
он ки дигарон аллакай дам мегиранд. Аз байн
фурсате нагузашта, пешсафи гур ӯњ њамаро ба
пой мехезонад. Дар нати ҷа бачаҳое, ки барои
бештар дам гирифтан эњтиёљ доранд, назар ба
бачаҳои бақувват камт ар дам мегиранд.
Хастагӣ
ҳамоно
зиёд
мешавад,
фосилаи
қафомо нии о н ҳо аз дигарон торафт зиёд, идора
кардани гур ӯҳ душвортар мегар дад. Бинобар
ин, пешсаф на тан ҳо суръати якхе ларо боя д
ниго ҳ дорад, вай инчунин аз гур ӯҳ бохабар
шуда, ҳар сари чанд вақт гурўҳро аз назар
гузаронад ва ба дароз шуда рафтани он роњ
надиҳад.
Ба пешсаф танњо ҳамон вақт интихоб и ро ҳро
супоридан мумкин аст, к и аз уҳдаи муайян
кардани ма ҳалли худ баромада, гур ӯҳро аниќ
ва наѓз ба пеш бурда тавонад. Агар вай
пиёдагарди хуб бошаду дар муайян кардани
ма ҳал суст бошад , дар ин маврид дар гурӯҳ боз
баранда ҷудо карда мешавад, ки ӯ қутбнамо ва
харита дар даст аз ќа фои пешсаф қадам зада,
самти ҳаракатро нишон меди ҳад. Онҳое, ки
ниҳоят монда мешаванд, аз паси ӯ мераванд.
Ғайр аз он дар фав ҷ, албатта, шахси ақибгардро таъин мекунанд. Бештар ин вазифаро
яке аз сайё ҳони ботаҷриба ва бо қуввати гурў ҳ
ба уҳда мегирад. Ў дар борхалтаи худ
доруқуттї ва асбобу ускунаи таъмиркунї
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дорад, ҳангоми пеш омадани з арурат вай барои
расонидани ёрӣ бояд ҳамеша тайё р бошад.
Аммо вазифаи асосии он аз та мо ми гурӯҳ
бохабар шудан ва ро ҳ надодан ба он ки ягон
кас дар пас монад. Барои ақиб мондан ва
гумро ҳ шудани ҳар як сайё ҳ ма ҳз ў ҷавобгар
мебошад.
Акнун мо боз бо як қоидаи дигари сайё ҳӣ
шинос мешавем. Гур ӯҳ бояд бо як тартиби
муайян, на ин ки чї тавре рост ояд, ҳаракат
намояд. Он сайё ҳони ҷавоне, ки чунин фикру
ақида
доранд,
ҳақ
нестанд.
Ин
ба
муваффа қият и сайё ҳат мусоидат намекунад.
Бояд пешакї фикр карда баромад, ки кадоме аз
бачаҳо нақши пешсаф ва пасгардро ба хуб ӣ
иҷро карда метавонад ва онро пеш аз
баромадан ба сайрхат ба тамоми гурўҳ эъло н
бояд кард. Дар рафти ҳаракат, агар ягон бача
монда шуда бошад, дар гур ӯҳ баъзе ҷойҳоро
иваз кардан лозим аст. Дар саё ҳати таълимӣ
ҷойивазкунии гур ӯҳ боз бо ма қсадњо и таълим
гузаронида мешавад, то ки бача худро дар
нақши ро ҳбалад, пешсаф ва пасгард ҳис карда
тавонад.
Ҳангоми ҳаракат и сайё ҳон роҳбари гурӯҳ бо
чї кор машѓул аст? Вазифаи асосии вай аз
таъмини тарт иботи умумї дар гур ӯҳи аз рӯйи
хатсайр ҳаракаткунанда иборат аст. Бинобар
ин, ў ҳар як ваз ифаи барои гур ӯҳ фо идабахшро
ба уҳда гирифта метавонад. Аз чї сабаб бошад,
ки одатан дар байни одамон чунин а қида
ҳукмфарост, ки ро ҳбар дар рафти саё ҳат бояд
нақш ҳои ҳам баранда ва ҳам ақибгардро иҷро
намояд. Ин шарт нест. Масалан, ҳамин хел ҳам
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мешавад, ки ба сифати роҳбар и саёҳат
муаллими мактаб меравад ва ӯ нисбат ба
бачаҳое, ки нишона ва дара ҷаи саё ҳат доранд,
дар маҳал бадтар амал карда, суръати
ҳаракатро дуруст ниго ҳ дошта наметавонад.
Дар ин гуна маврид ҳо вай аз байни бача ҳо
роҳбалад, пешсаф ва пасгардро таъин карда,
худ дар мобайни гу рӯҳ ҳаракат ме кунад.
Боз якчанд масли ҳат и муфид. Дар рафти
ҳаракат вақтро аз рӯйи соат бояд муайян кард.
Пеш аз ҳама ин барои он даркор аст, ки вақти
дамгири ҳо и даҳдақиқаина риоя кар да ша вад.
Ин корро беҳтараш ба пешсаф ё ро ҳбалад бояд
супорид. Аммо дар маврид ҳо и аввал гузаштани
вақтро ду кас назорат карда истад , беҳтар аст:
сайё ҳони ҷавон, чунон ки дар боло ќайд карда
шуд, дар нимаи якуми рӯз дамгириро фаромӯш
мекунанд. Ғайр аз он назорат кардани ва қт
барои аз р ӯйи миқдори дамгири ҳо муайян
намудани масо фаи тайшуда имконият меди ҳад.
Одати назорат кардани ва қт ва аз р ӯйи он
муайян кардани масофа и паймуда барои пайдо
шудани
ҳисс и
суръати
ҳаракат
оварда
мерасонад, ки он дар навбати худ ба одам
барои дар маҳал муайян карда тавонистан ёрии
калон мерасонад. Ни ҳо ят, мушо ҳидаи вақт боз
барои ба ҳадди баланд ист ифода намудани
дамгирии кӯто ҳмуддат лозим аст. Гап дар сари
он аст, ки фоидаи пурра и ин дамгир ӣ на танҳо
аз исти саривақт, инчунин аз бисьёр ҷиҳат аз
интихоби ҷойи дурусти дамгирї во баста аст.
Баъзан то ёфтани ҷойи мувофиқи дамгирӣ чанд
дақиқа баъдтар истодан ҳам маънї дорад.
Масалан, дар р ӯзи гарми тобистон гур ӯҳро дар
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ҷойи кушод, дар т аги нурҳо и сӯзо ни офтоб
барои дамгирї манъ кардан албатта кори
бемаънист. Баъди чунин «дамгир ӣ» иштирокчиёни гурӯҳ сусту лакот шуда, минбаъд бо
азоби зиёд пеш мераванд. Агар ҳаво хунук
бошад, барои дамгир ӣ ҷое интихоб бояд кард,
ки он аз шамол пана ҳ бошад. Тобистон, дар
ҳаво и гарм барои дамгир ӣ ҷойи шамолрас ва
албатта соядор интихоб кардан даркор.
Бинобар ин ҳам суръати ҳаракат аз р ӯйи
хатсайр чизи тасодуфӣ набуда, он на тан ҳо дар
байни гурӯҳҳо и бачаҳо, инчунин дар байни
гурў ҳҳои калонсоло н торафт маъму л мегардад.
Дар асоси ин гуна хронометраж саводи
тактикии гур ӯҳро муайян кардан осон аст.
Ҳангоми ҳаракат аз болои яго н монеа
имконият и кадам зада гузаштан бошад, ҳеҷ гоҳ
аз болои он ҷаҳидан даркор нест. Дар рафти
сайё ҳат ба сайё ҳ борҳо аз болои танаи дара хти
ғалтидагӣ, шохаҳои хушк, сангт ӯда ва ғ.
гузаштан лозим меояд. Сайё ҳони љавон дар ин
гуна ҳолат ҳо одатан аз болои он ҷаҳида
мегузара нд ва ё ба болои он қадам гузошта,
баъд ба поён ме ҷаҳанд. Сайё ҳи таҷрибанок
бошад, то ќадри имкон аз ин кор даст
мекашад. Охир, ҳамин тавр ҳам шуданаш
мумкин аст, ки сари ро ҳро танаи дарахт ва
шохҳои пӯс ида банд мекунанд ва хангоми
ҷаҳидан ба ягон шохаи н ӯгтез расид а мондан
ва ё лағжида рафтан мумкин мешавад. Вазн ки
гум
шуд,
одам
мела ғжад,
ғалт идан
бо
борхалтаи вазнин бошад , чизи ногувор аст.
Даст ҳоро бояд озод ниго ҳ дошт. Сайё ҳе, ки
дастонаш озоданд, ҳангоми гум кардани
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баробарвазнӣ ба замин бо дастонаш меафтад,
касе, ки дастонаш банданд, бо шикам рафта
мезанад. Агар зарурате пеш наояд, аз сохтани
гузарго ҳи болои монеа ҳо и обӣ даст кашидан
даркор аст.
Истифодаи ин усул ҳо тан ҳо ҳамо н вақт
самаранок ва бехавф мешавад, агар ба он
одами пухтакор ро ҳбарӣ кунад ва ин кор ба
хубӣ аз дасташ ояд. Навкороне, ки бори аввал
ба гузарго ҳҳо дучор меоянд, чун қоида ба
хатоҳо роҳ медиханд. Ба сайёҳо ни ҷавон дар
ҷойҳои дурдасти хилват, ки дар он љой ҳо бо
қувваи худ сохтани гузарго ҳ усули ягонаи
бартарафкунии монеаи об ӣ мебо шад, кам
саёҳат кардан лозим меояд. Бинобар ин, агар
аз пеши ро ҳ ҷӯй ё дарёчае барояд, бе ҳтараш
гузарго ҳеро, ки онро аҳолии ма ҳаллӣ сохтааст,
љустуҷӯ бояд кард. Агар дар масофаи начандон
дур боми иморати де ҳа ё хона ҳо и ало ҳида
намудор шавад, ба он с ӯ ҳаракат кардан
даркор аст, чунки дар он ма ҳал будани
гузарго ҳ аз э ҳтимо л дур нест. Агар қад-қади
дарё ва ё каме аз он дуртар як чанд пайраҳа
гузарад, дар ин маврид муддате ќад -ќадди дарё
то замоне ки пайра ҳа ба соҳил нишеб мешавад,
рафтан мумкин аст, дар бисьёр маврид ҳо ин
гуна пайра ҳа ба гузарго ҳ бурда мерасонад.
Агар дарёча калон набошад, аз љойи пасти он
ҳам гузаштан мумкин аст . Нишонаи аввалини
гузаргоњ -пайра ҳа ё изи ро ҳе аст, ки ба сӯйи об
нишеб шуда, дар он тарафи со ҳил давом
мекунад. Гузарго ҳро мустақилона ҳам ҷустуҷӯ
кардан мумкин аст. Онро дар ма ҳалли па ҳноби
дарё бояд ҷустуљӯ кард, чунки оби он љ о чун
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қоида паст мешавад. Бояд дар ёд дошт, ки ро ҳи
сӯйи гузарго ҳ на ҳамеша бо масофаи кӯтоњ-аз
соҳил то со ҳил рост мешавад. Бисьёр ва қт ҳо
дарёрро уреб бурида гузаштан ло зим мешавад.
Дар ин гуна ҳолатњо давоми ро ҳро таваккалӣ
нею балки аз р ӯйи об бояд ёфт. Он ҷо ки об
шаффофтар аст, паст мебошад. Чин-чини рӯйи
об ҳам нишони ҷойи паст и дарё мебошад. Аз
пасту баландии со ҳили муқобил ҳам самт и
гузарго ҳро муайян кардан мум кин аст. Дар
назди со ҳиле, ки рост фуромадааст, оби дарё
чуқур, оби назди со ҳили нишеби дор паст
мешавад. Агар дарёч а чуқур ва камбар бошад,
дар он маврид барои гузарго ҳ дар ахтони аз
болои он гузошташударо корбаст кардан
мумкин аст, э ҳтиёт бояд шуд, ки дарахт аз об
чандон баланд набошад. Њангоми гузаштан аз
болои ин гуна дарахт барои т акя ягон
ходачӯбро ба кор бурдан беҳтар аст. Аз болои
дарахти аз об чандон баланд гузаштан даркор
нест. Боз як чизро бояд на ғз дар ёд ниго ҳ
дошт, то даме ки як кас аз бо лои дарахт қадам
мезанад, каси дигар ҳаргиз набояд ба болои
дарахт барояд. Барои гузаштан аз монеа ҳои
нисбатан калонтари о бӣ баъзан аз заврақҳои
аҳо лии ма ҳаллӣ истифода кардан рост меояд.
Истифодаи завра қҳои нимғӯтидае, ки баъзан
дар назди со ҳил дучор меоянд, ба таври қатъӣ
манъ карда мешавад. Сайё ҳони љавон ҳангоми
дидани ин гуна завра қ дарҳо л ба фикри оби
онро тоза карда , сӯрохиашро бо латтапора
ма ҳкам намуда, бо он аз дарё гузаштан
медароянд. О қибати чунин кор фалокатовар
шуданаш
мумкин
аст.
Фикр и
аз
дарё
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шинокунон гузаштанро ҳам аз сар бояд дур
кард. Ҳатто дар мавриди аз дарё бе ҳељ як осеб
гузаштан ҳам, бе фалокат гузарон идани
борхалта ҳо амри ма ҳол аст. Гуфт а ҳои боло ба
гузаштан аз дарёча ҳои ма ҳалҳои ҳамвори
минта қаи миё наи љ умњуриамо н дахл доштанд.
Агар сайёњони љавон азми саё ҳати Варзоб,
Бадахшон, Балљуво н ва дигар ҷойҳо ро карда
бошанду аз
дарё ҳои калону
пурталотум
гузаштан ногуз ир афтад, ки сайё ҳо ни калонсо л
дар
шароити
душвору
мушкил
ба
кор
мебаранд, тайёр набошанд, ч ӣ бояд кард? Дар
ин гуна ҳолат ягон с айё ҳ ё кӯҳнаварди
пухтакорро ёфта, бо ро ҳбарии он ро ҳи чӣ тавр
аз дарё гузаштанро ҳаматарафа бояд муло ҳиз а
карда баромад. Дар ин њол танҳо одами
пухтакор, кордида лозим, на он ҷавоне, ки як
маротиба ба кўҳистон сайё ҳат кардааст, чунки
ин ҷавон дар ин кор малака ва ма ҳо рати кофї
надорад.
Ба сайё ҳе, ки ӯ ба яке аз саё ҳат ҳои аввалини
худ меравад,
боз чї гуна масли ҳат додан
мумкин аст? Ҳангоми ҳаракат ва дамгирии
кӯто ҳмуддат об нӯшидан мумкин не ст. Сайё ҳ
обро чї ќадар зиёдтар нӯшад, роҳгардиаш
њамон қадар душвортар мешавад ва азоби
ташнагї аз ин кам намешавад. Ташнагї на аз
кам шудани об, ки онро бадан бо арақ аз худ
бухор мекунад, балки дар нати ҷаи ба миқдори
зиёд ҳал шудани намак ҳо ба миё н меояд. Ба
хотир оред, ара қи ба лабњо расида чї тавр ш ӯр
буда, чӣ сон чашмро мехӯрад. Ҳамаи ин
њалшавии баланди намак ҳоро нишон медиҳад.
Дар оби муқаррарї намак ҳо хеле каманд,
410
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

бинобар ин ҳам барои бар қарор намудани
баробарвазнии вайроншудаи намак ҳо бисёртар
об нӯшидан даркор мебуд. Ана , барои чӣ дар
саёњат чӣ ќадар бисёртар об нан ӯшї, ташнагї
намешиканад: сабаб дар он аст, ки дар об
намак нисбат ба намаки бо араќи бадан
бухоршуда хеле кам ме бошад. Дар натиља ро ҳ
гаштан њам душвор мешавад, одамро обу ара қ
зер мекунад, нафасаш мегирад, кори дил зиёд
мешавад. Бинобар ин, як масли ҳат. Пагоҳирӯз ї
агар ягон чиз и ш ӯр хўрда бошї, аз болои он
шикамсерї чойи гарм н ӯшидан даркор аст.
Агар даҳон ни ҳоят хушк шуда равад, онро бо
об обгардон кардан диркору халос. Баъд осон
мешавад. Ва баръакс, агар кас тоќат накарда
об нӯшад, дар оянда а ҳволаш бад мешавад.
Сайё ҳ баъди чанд қулт об нӯшидан дигар то қат
карда натавониста, болои ҳам об нӯшидан
мегирад. Дар де ҳа, дар назди љўй рос т аз сатил
об менӯшад. Бо боварии том гуфтан мумкин
аст, ки то бегоњирӯзӣ ҳолаш табо ҳ мешавад.
Бояд дар ёд дошт: паго ҳирӯзї шикамсерї об
нӯшида, то дамгирии нисфир ӯзӣ ба об наздик
шудан даркор нест, агар об набошад, бе ҳтараш
то бегоҳирӯзӣ тоќат кардан лозим. Дар омади
гап бояд гуфт, ки ма ҳз барои њамин ҳам, барои
дамгирии кӯто ҳмуддат дар назди об ист кар дан
лозим нест. Сайё ҳи таҷрибанок тан ҳо дастурӯй
шуста даҳонашро мечай қонад, сайё ҳи ҷавон
бошад, тоқат накарда, албатта, об н ӯшида
мегирад. Ҳангоми дамгир ии нимир ӯз ӣ ҳам яку
якбора ба об часпид ан даркор нест. Бе ҳтараш
то тайёр шудани чой, каме тоқат кардан
даркор. Агар то тайёр шу дани чой ё компот
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хеле мунтаз ир шудан лоз им ояд, пас дар ин ҳо л
ҳамоно баъди ист одан нею пас аз фурсате об
нӯшидан даркор. Сабаб дар он аст, ки аъзои
бадани сайё ҳ аз кӯфт и ро ҳ хе ле метафсад ва ӯ
дар ин ҳолат аз меъёри му қаррарӣ зиёдтар об
менӯшад, ки ин фоида надорад. Обро бе ҳеҷ як
саросемагї, о ҳиста нӯшидан лозим ас т. Пеш аз
обнӯшӣ даҳонро иағзакак чайқонидан дарко р.
Баъди ҳар як қулт ла ҳзае ист кардан даркор.
Агар кас бе ҳеҷ саросемагї о б нӯшад,
ташнагиашро бо миқдори ками об шикаста
метавонад. Аз тай намуда ни хатс айр дар ҳавои
гарм ба қадри имкон даст кашидан дар кор. Дар
бобати офтобзанӣ сухан намеронем, ҳо л он ки
рӯй додани чунин ҳодиса аз имкон дур нест,
аммо дар ҳавои гарми тобистон тай кардани
хатсайр ҳар касро бе ҳолу бемадор мекунад.
Бисьёр вақт ҳо сайё ҳони ҷавон то чоштго ҳ
хобида, баъд бо як суст ӣ ба ҷунбуљӯл
даромада, танҳо соатҳои даҳ ба роҳ мебароянд.
Дар натиҷа дар ҳавои ни ҳоят гарм ҳарака т
кардан лозим меояд. Барваќттар, соат ҳои 5—6
аз хоб хеста, зуд чизу чораро ғундошта, дар
ҳаво и серун ба ро ҳ баромадан хеле хуб аст.
Рӯзона дар њавои гарми тафсон дар назди о б
се-чор соат дам гирифта, ба фурсат хӯроки
нисфирӯзӣ пухта, оббозї кардан, дар соя ҷое
ҳобидан њам мумкин аст. Баъд и паст шудани
гармии ҳаво боз ба ро ҳ баромада, то соат ҳои 8
бегоҳир ӯзї ро ҳ паймудан даркор аст. Чунин
тартиби рӯз барои ниго ҳ доштани қувва
имконият дода ва дар айни замо н барои
паймудани масофаи даркорї дар р ӯзҳои ни ҳоят
гарм мусоидат ме кунад.
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Фаромӯш кардан даркор нест, ки ( ҳе ҷ
набошад рӯзҳои аввал) бача ҳо дар шароити
саёҳат нисбат ба шароити хона боя д як соат
бештар хоб кунанд. Набошад, агарчи р ӯзҳо и
аввал маъ лум нашавад ҳам, хастагї торафт
зиёд шуда, сайё ҳ аз саёҳат ни ҳо ят беҳолу
бемадор бармегардад. Ин гуна саё ҳат ба њеҷ
кас даркор нест. Дигар чизро ҳам фаромӯш
кардан даркор нест , ки
дар кори ташкили
қароргоҳ шитобкорӣ ба ғайр аз зар ар заррае
фоида намеорад. Тан ҳо хоби бафаро ғат ба тани
одам қувва мебахшад, пас маълум ме шавад, ки
қароргоҳ ва хусусан љойи хобро хеле хуб ва
оқилона тайёр кардан лози м будааст. Аз њамин
сабаб ҳам пешакї ба як масли ҳат омадан
даркор, ки баъди эълони хоб хайма ҳо бояд
хомӯш шаванд. Набошад, баъзан бача ҳое, ки
бори аввал ба с аё ҳат баромадаанд , то ними
шаб ба хоби дигарон халал мерасонанд. Оё ин
истиро ҳат мешавад!
Тарзе кардан даркор, ки сайё ҳони ҷавон
рафтору кирдор и худро дар рафти саё ҳат
бифа ҳманд. Бинобар ин ҳам пеш аз баромадан
ба сайё ҳат ба гурӯҳ марому мақс ад, вазифаи
якрӯзаро фа ҳмонида, хатсайрро аз рӯйи харит а
нишон дода, ро ҳбалад пешсаф ва ақибгард,
тарзи тартиби ҳаракати дитаронро эълон
мекунад. Бигузор барои ин кор 8 —10 дақиқа
вақт сарф шавад.
Бего ҳирӯзӣ дар атрофи гулхан та ҳлил карда
баромадани (тахмина н 30 да қиқа) кори р ӯзи
гузашта низ фоида дорад . Дар саёҳати якрӯза
натиҷаи онро дар истго ҳ, то омадани автобус,
ё ин ки дар дохили автобус
таҳлил карда
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баромадан ҳам мумкин аст . Тањлилро ро ҳбар ё
он сайё ҳе, ки нақши пешсафро иҷро кардааст,
сар кунад , хубтар мешавад. Ў пеш аз ҳама
вазифаи рўзи гузаштаро хотиррасон карда, ба
чӣ сон иҷро шудан ва ё иҷро нашудани он ба ҳо
дода, ҷиҳатҳо и рафтори мусбат ва манфии
иштирокгаронро қайд карда мегузарад. Баъд
сайё ҳон бонавбат фикру муло ҳизаи худро баён
мекунанд. Онҳо диққати асосиро бояд ба
камбуди ҳои
но мбаршуда
равона
кунанд.
Ҷињатњо и манфии саё ҳат нисбат ба ҷиҳат ҳои
мусбии он тез ба наз ар мерасанд. Ҳалли
дурусти масъала ба назари аксарияти бачаҳо
чизи табиӣ ва оддӣ менамояд. Ва баръакс,
ҳалли нодурусти он, хеле равшан зоҳир
мегардад. Бинобар ин ҳам, замоне ки бача ҳо
ҳангоми та ҳлил душвор ӣ кашида, аз ч ӣ сар
кардани гапро намедонанд, дар ин маврид
фикр и онҳоро бояд маҳз ба камбуди ҳои
ҷойдошта равон кард. Дар бобати ҳодисоти
гузашта ба фикре омадан ва ин фикри худро,
бигузор он њоло яктарафа бошад, бо овози
баланд баён кардан а ҳамияти калон дорад. Бо
мурури замон ҳамааш хуб мешавад. Та ҳлилро
боз роҳбар ё пешсаф бо хулосањои мухтасар ба
охир мерасонад. Чунин т а ҳлилҳо кори хеле
фоиданоканд, хусусан дар са йёњат ҳо и таълимӣ.
Бача ҳо медонанд, ки бего ҳир ӯзї он ҳо бояд дар
таҳлил фикру муло ҳиз а ҳои худро баён кунанд,
бинобар ин ҳам онҳо рӯзона шарту шароити ба
амал омада, қарори қабул- кардашударо таҳлил
намуда, ба амалиёти худ ва амалиё т и рафиқони
худ баҳо меди ҳанд. Ин кор аҳамияти бағоят
калон
дорад.
Қисса
кӯто ҳ,
ҳамаи
он
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вазъиятеро, ки дар рафти са йё ҳат рӯй доданаш
мумкин аст, дар ягон китоб ва ё дастурул амал
пешбинї кардан амри ма ҳо л мебошад. Ниҳоят и
кор сайёҳ худаш бояд барои ҳалли ин ё он
масъала ба ќароре ояд, барои ин дар сайёҳат
фикр карданро ёд гирифтан даркор аст. Яке аз
восита ҳои
судманди
ин
кор
та ҳлилҳо и
ҳаррӯзаанд. Дар кори дар байни бача ҳои гурӯҳ
ба роҳ мондани муносибат ҳо и хуби дӯстона
ҳам ин гуна та ҳлилҳо аҳамияти кало н доранд.
Агар роҳбар аз рўзи аввал чунин тартибот ро
ба роҳ монда, ба тамоми гур ӯҳ фаҳмонад, ки
ҳар як даъво, ҳар як шикоят танњо б его ҳирӯзї
ҳангоми таҳлили амали р ӯзи гузашт а шунида
мешавад, дар ин ҳол ӯ бисьёр баҳсу муноқиша,
айбдоркунию ранҷиш ҳоро бартараф карда
метавонад. То бего ҳир ӯзӣ оташи ѓазаби баъзе
бачаҳо паст мешавад, он ҳо рафтору кирдори
худро ҳарљониба фикр карда баромада, ба он
баҳои дуруст мед иҳанд ва нињоят и кор ба
фикре омаданашон ҳам мумкин ас т, ки оё
ҳамин масъала мавриди му ҳо кима шуда
метавонад.
Албатта ҳангоми та ҳлил ва му ҳокима роҳбар
зимоми онро бояд дар дасти худ ниго ҳ дорад.
Дар акси ҳо л му ҳокима ба љанҷоли хушку холї
ё ба мубодилаи таассурот табдил ме гардад.
Бигузор сайё ҳони ҷавон дар муҳокима фикр и
худро ба таври мухтасар баён кунанд. Ба
такрори ҳамон як масъала роҳ додан даркор
нест, аммо ба он бояд муваффа қ шуд, ки њар
кас
оид
ба масъалаи
ба ҳсталаб
фикру
муло ҳизаи худро баён намояд. Ба ин ро ҳ додан
даркор нест, ки ба одами баро мадкунанда бо
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ҳар гуна луқмапартої, эътирозбаёнкун ӣ ва
саволҳо халал расо нида шавад. Ҳар кас бояд
бонавбат гап занад. Агар бачаи норо з ӣ пеш аз
ин баромад карда бошад, ба ӯ ваъда додан
даркор, ки баъди баромад карда шудани ҳама
ба вай боз сухан дода мешавад ва фикр карда
баромадан дар кор, ки оё ба ин мас ъала бори
дигар баргаштан меарзад ё не. Агар наарзад,
сабаби онро мухтасар гуфта гузашта, дар
сухани
охир ини
худ
қарори
асосноки
қабулшударо оид ба масъалаи му ҳо кимашуда
маълум бояд кард.
Албатта, дар ҳар як саё ҳат му ҳокима
гузаронидан даркор аст. Дар гур ӯҳи сершумор
чун қоида гузаронидани та ҳлилу му ҳокима ҳо
фоида надорад. Он ва қти з иёде ро талаб
мекунад. Аксар он ба љо йи гуфтугӯи кушоду
равшан ба як чорабинии расмї табдил меёбад.
Дар охири саё ҳат гузаронидани та ҳлил маъние
надорад. Агар бо як гур ӯҳи муайян мунтазам
кор бурда шавад, ин гуна та ҳлилњо фоидаи
калон
меоранд.
Боз
якчанд
муло ҳизаву
масли ҳат. Ҳанго ми ҳаракат аз рафиқи худ пеш
гузаштан, хусусан агар гур ӯҳ бо як суръат
рафта истода бошад, мумкин нест . Одатан
сайё ҳон
аз
паси
ҳамдигар
қат ор
шуда
мераванд. Агар ба ка се дар сари фавҷ рафтан
лозим бошад, дар ин маврид сайё ҳо не, ки дар
пешанд, худро аз пайра ҳа қадаме ба канор
гирифт а, ба ӯ роҳ мекушоянд. Аз фав ҷ
баромада, аз пас ё аз па ҳлуи рафиқи худ
рафтан ҳам мумкин нест, ҳол он ки сайёҳони
ҷавон аксар ҳамин тавр ме кунанд. Сайё ҳе, ки
пешопеш қадам мезанад, гумон мекунад, ки ӯро
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дарьёб мекунанд, бинобар ин ҳам вай ҳангоми
аз кӯлмак, аз болои дарахт, сангт ӯда гузаштан
саросема мешавад, ҳол о н ки мањз дар ин ма ҳал
ӯ бояд бодиққат ва э ҳтиёт ҳаракат мекард.
Агар бо сабабе аз рафи қи худ пеш гузаштан
лозим шавад, аз пайи изи пойи ӯ нашитобида,
беҳтараш хо ҳиш кардан даркор, ки ба вай ро ҳ
диҳад.
Ҳангоми ҳаракат дар кўњсор доду фарьёд,
хандаю ҳуштаккаш ӣ, тамоман баланд кардани
овози мусиќӣ мумкин нест. Хо мӯшӣ ба
истиро ҳати
пурбаҳо
мусоидат
мекунад.
Бигузор кўњсор ҳамеша сокит ва ором бошад.
Ҳаминро ҳам ба назар бояд гирифт, ки дар ин
гуна ғалоғула идора кардани гур ӯҳ кори
ниҳоят
мушкил
аст.
Пешсаф
сухани
ақибгардро, ки ӯ ист карданро талаб мекунад,
намешунавад. Қисми гурӯҳ фармони ро ҳбари
гурӯҳ ё роҳбаладро нашуниданаш он ҳам
мумкин. Ни ҳоят, гурӯҳи серғалоғула худро аз
вохӯриҳои аҷоиб бо намояндагони олами
набототу ҳайвоноти кўњсор-харгӯш , рўбоњ,
санҷоб ва ғайра маҳрум мекунанд. Аз ҳамин
сабаб ҳам дар байни сайё ҳон ќо ида ҳаст, ки
тавре гузаштан даркор, то ки ҳанго ми
роҳгардї ягон чиз ҷангар-ҷунгур, та қар-туқур
накунад. Дар харсан г, танаи дарахт т ар ошидан
ва навиштани ном, насаб и худ кори хуб нест.
Мутаасс ифона, аксари сайё ҳо ни ҷавон ҳамин
тавр мекунанд. Ба харсанги роњ бо ҳарфҳо и
калон- кало н «на қшу нигорёфта», ки аз дур ба
назар мерасанд, чашм д ӯхта, раҳми кас меояд.
Ҳол он ки дар байни сайё ҳон анъ анаи хубе
маъмул гаштааст, ки онро аз к ӯҳ навардон
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қабул кардаанд. К ӯҳнавардон
б аьди фат ҳи
қулла ё ағба дар даруни қуттии конс ерв хатча
мегузоранд. Барои нам накашидан хатчаро ба
селло фан ё по лиэтиле н печонида, қуттиро ба
таги
санг ҳои
пирамидашакл
чидашуда
мегузоранд. Сайё ҳоне, ки дар кӯҳистон саёҳат
менамоянд, айнан ҳамин тавр мекунанд.
Баъзан бо хатча т у ҳфаи хурдакак - чанд дона
конфет, як порча шоколад ва ё боз ягон чизи
дигар мемо нанд. Дар хатча ода тан гурӯҳ,
хатсайр, мақс аду мароми ояндаи он дарљ
мегардад. Дар зери вараќ ҳайати пур раи гур ӯҳ
номбар карда шуда, ҳамаи иштир окчиён ё
танҳо роҳбар имзо мегузорад.
Пеш аз ба ро ҳ баромадан аз қароргоҳ онро
бодиққат аз назар гузаронидан дар кор, то ки
ягон чиз фаромӯш нашавад. Сайё ҳони чавон
чизу чораи худро ба ҳар тараф гузошта, ак сар
вақт онро гум мекунанд. Қароргоҳро беҳтараш
ақибгард ва роњбар аз назар гузаро нанд ва ё
ҳарду якҷоя. Албатта пешакї муайян кардан
даркор, ки қароргоҳро ма ҳз кадоме аз онҳо аз
назар мегуз аронад, дар акси ҳол ба ҳамдигар
бовар карда, бе ҳеҷ як азназаргузаронӣ
баромада рафтан мумкин. Ва ни ҳо ят охиринаш.
Ба ҳама маъ лум аст, ки сайё ҳ дар назди
душвориҳо ба ҳељ ваљҳ набояд рӯҳафтода ва
сусту лакот шавад. Агар бо ту ягон фалокате
рӯй диҳад, онро донистани ро ҳбар шарт
мебошад, сайёҳони ҷавон онро ҳатто пай
намебаранд. Сайё ҳ нохост дасташро бурида, ба
ҷойи он ки вазифаашро бо ягон рафи қи худ
иваз кунад, кӯшиш менамояд, ки бо дасти
дигараш ҳез ум шиканад. Ҳангоми суст ва
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кушода шудани банди со қи пой ба ҳеҷ кас
ҳар фе намезананд, о қибат рӯзи дигар пой
варам карда, ило ҷи ро ҳ гаштан намемонад.
Шояд ба назари баъзењо ин сайё ҳ б а амсоли
қаҳрамон намояд, лекин кори умум аз он хароб
мешавад. Сайёњи ҳаќиқӣ бошад, ҳаме ша баҳри
пешравии кори умум саъю к ӯшиш мекунад.
РАСОНИДАНИ ЁРИИ АВВАЛИН
ДАР САЁЊАТ
Агарчи сайё ҳон чун ќоида дар саё ҳат нотоб
нашаванд
ҳам,
бо
вуљуди
он
ҳанго ми
баромадан ба са ёҳат он ҳо дар мавриди пеш
омадани зарурат ба худ ва рафи қи худ чӣ тавр
ёрӣ расонида тавонистанр о бояд донанд.
Ёрдами аввалин, гуфтан мумкин аст, ки қариб
ягона боби тайёрии сайё ҳї мебошад, ки дар он
њаҷми дониш ҳо нисбат ба талаба то амалияи
саёҳат, дидаву дониста бояд ба таври васеъ
инъикос карда шавад. Маъ лумот ҳое, ки мо дар
поён мисолаш меорем, ма ълумоти китоб ҳо,
масли ҳат ҳои
мутахассисо нро
иваз
карда
наметаво нанд. Акнун ҳодиса ҳо и гуногунеро, ки
расонидани ёрдами аввалинро талаб мекунанд ,
дида мебароем.
АЗ ГАРМИЮ АРАҚ ПУХТАНИ БАДАН,
ХЎРДАШАВЇ, ОБИЛАКУН ИИ ПОЙЊО
Инҳо захми хурд бошанд ҳам, лекин одамро
хеле безобита мекунанд ва чун қоида бо ин
нохуши ҳо асосан сайё ҳони љавон гирифтор
мешаванд. Гуфтан мумкин аст, сайё ҳе ёфт
намешавад, ки азоби о нро накашид а бошад.
Ҳангоми ба саёҳат баромадан ро ҳбар бояд ба
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рӯй додани чунин ҳолат тайёр бошад. Бештар
ин нохуши ҳо дар пойҳо пайдо мешаванд.
Сабаби муқаррарии р ӯй додани ин ҳолатњо
риоя накардани қоида ҳои гигиена ме бошад. Як
қоидаро
махсусан
хотиррасон
карданием:
њамин ки пой худро норо ҳат ҳис кард,
пойафзо л тангї карда , пойро хӯрад, барои ро ҳ
гаштан ягон чиз халал расонад, то сар шудани
сӯзиш ва дард мунтазир нашуда, аз пайи ило ҷи
бартараф сохтани он шудан даркор ас т. Ро ҳбар
ма ҳз бо ҳамин ма қсад ҳам баъди 15-20 дақиқаи
ба
роҳ
баромадан
гур ӯҳро
аз
ҳаракат
бозмедорад. Барои ин кор ва бартараф кардани
нуқсони пойафзол, иваз намудани љў роб,
патак, сусттар ё тарангтар бастани банди
пойафзо л ва ғайра 15-20 дақиқа кифоя мекунад.
Бо вуҷуди он сайёҳони ҷавон аксар чунин фикр
мекунанд, ки агар пой худро норо ҳат ҳис
кунад, ҳеҷ гап не, то қат кардан мумкин аст.
Дар натиҷа то бего ҳирӯзї пой ҳо хеле зада
мешаванд. Чораҳои асосии ин иллат ҳо пурра
риоя намудани ҳамаи тавсия ҳои боло мебошад.
Бар замми он ниго ҳуб ини по й ҳо. Пеш аз саё ҳат
пойҳоро тоза шуста, нохунњоро гирифт ан
даркор аст. Дар шароити саё ҳат бе гоҳирӯзӣ,
пеш аз хоб танбалӣ накарда, бигузор бе собун
бошад ҳам, пойҳоро шустан лозим. Чанд сухан
дар бобати расонидани ёр ӣ. Гирд у атрофи
љойи иллатё фтаи пойро шуста (бе собун), ба
ҷойи захм креми кӯдако на мемо ланд ё сафедии
пӯкка мепошанд, агар он дар қуттидору бошад.
Агар пӯсти пой хӯрда шуда бошад, ба он пеш
аз хоб креми бачагона молида, паго ҳирӯзӣ
ҷўробро иваз кардан, агар патаки пойафзо л
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ғиҷим шуда бошад, рост кардан даркор аст.
Дар маврид и сахт сурх шудани пӯст ба он йод,
спирт ё маҳлули маргансовка мо лид ан лозим.
Агар ҷойи хӯрдашудаи пӯсти пой рафта бошад,
ба он эмулс ияи с интомитс ин молида, аз
болояш як қабат дока монда, бо лейкопласт ир
мечаспонанд. Дока барои ин лозим мебошад,
ки бегоҳї ҳангоми такрор кардани амалия пой
аз дард азоб накашад. Бинобар он ҳам дока
бояд тан ҳо
болои зах мро пӯшад, набошад,
лейкопластирро часпондан мумкин намешавад.
Боз як ро ҳи оддӣ: ба болои захм пласт ири
бактеритсидӣ часпондан даркору халос. Агар
обила ҳои дардкунанда пайдо шуда бошанд,
онро ҳеҷ вақт, чунон ки бештар дар шароити
хона мекунанд, кафо ндан лозим нест. Дар
аксар маврид ҳо баъди бартараф карда шудани
сабабҳои пайдоиш ин ибила худаш нест
мешавад, кафонданаш бошад, мумкин аст ба
дохил шудани инфекс ия оварда расонад, чунки
дар шароити саёҳат ба стерилиз атс ия, ё
безараргардонї имконият нест . Ба обила
беҳтараш имулс ияи синто митс ин молида, аз
болои
он
пахта
ва
лейкопла ст ир
бояд
часпонид, агар обила дар ро ҳ кафад ҳам, боке
не, имулсия ва лейкопластр онро аз инфе кс ия
му ҳофиз ат
ме кунанд.
Истифода
бурдани
ҳалќа ҳои пахтагин барои муо ли ҷаи захмҳои
номбурда натиҷаи хуб мебахшанд. Як ќабза
пахта гирифта, мобайни онро с ӯрох мекунанд,
нахи онро ба канор ҳо кашида, ҳалқа месозанд.
Ҳалкаи пахтагинро ба болои захм ме гузоранд,
то ки пойафзол зер накунад. Ҳангоми тайёр
кардани ҳа лқаи пахтатин ба ғафс ї ва бари он
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аҳамият бояд дод , то ки худи ои пойро
нахӯрад. Ба ғайр аз кафи пой, ќадкашак ва
байни с урин, камар ва кит ф ҳо ҳам сурхча
шуда, хӯрда мешаванд. Ба пайдо шудани ин
захмҳо дар қадкашак ва байни сурин шим ҳо и
мӯдшудаи ни ҳо ят танг, труси ҳои хурду калон
ва чиркин, ки чин мешаванд, либос и махсуси
оббозикунии синтетикї, дар камар у китф ҳо
бошад, борхалтаи ка ҷукилеб ё бо т ани луч
бардошта бурдани он асосан сабабгоранд. Пас ,
маълум мешавад, ки профилактикаи он ба
иљрои тавсия ҳо и зикргардида вобаста будааст .
Дар бораи расонидани ёр ӣ ҳозиракак гуфта
гузаштем. Ба гуфта ҳо и боло тан ҳо як чизро
илова кардание м- ҳангоми рӯй додани чунин
захмҳо роҳбар бояд ни ҳо ят боадаб бошад. Дар
бисьёр маврид ҳо бачаҳо аз шарм б а ро ҳбар
муроҷиат накарда, ба дарду азоби захм ҳо
тоқат мекунанд. Бинобар ин ҳа м роҳбар бояд
ҳа нӯз дар вақти тайёрӣ ба саёњат пайдо шудани
чунин захмњо ва ро ҳҳои пешгирї ва муолиҷаи
онро ба бачаҳо фа ҳмонида диҳад. Дар рафти
саёҳат бошад, ҳамин ки яке аз иштирокчиён
муроҷиат кард , аз доруќуттӣ дорую дармони
даркориро додан даркор. Ба њељ ва ҷҳ сайё ҳро
маҷбур кардан даркор нест, ки ӯ ҷойи
обиладор, захмдоршудаи бадани худро г ӯяд ва
нишон ди ҳад.
Љароҳат. Намуди дигари захме, ки дар саё ҳат
пайдо шуданаш мумкин аст, ҷаро ҳат мебошад.
Чун қоида ин љаро ҳати начандон ҷиддї - касе
ҳангоми нонбур ӣ дасташро мебур рад, дасти
касеро ҳангоми кушодани консерв корд хато
хӯрда мебуррад ва ҳоказо.Илоҷи ин кор хеле
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оддӣ мебошад. То камтар баромадан и хун
ниго ҳ карда, баъд хун ва чиркеро, ки ба за хм
даромаданаш мумкин аст, тоза карда, ба
атрофи он йод ва спирт мемоланд. Ҷароҳат
ночиз бошад, йод ва спиртро рост ба боло и он
молидан ҳам мумкин аст. Баъд лейкопласт ир
часпонда ва ё бо докаи борики безарар
кардашуда бастан даркор. И н гуна љароҳат,
чун қоида, ба давом додани сайё ҳат халал
намерасонад. Да р саё ҳат ҷаро ҳати љиддї ва
калон тан ҳо баъзан б а амал меояд, ки
аксарият и он ҳангоми кор бо табар р ӯй
медиҳад, дар вақти ҳезумшиканӣ задани пой ва
баъзан даст, ҷароҳати калон бошад, аз он хуни
бисьёр меравад, бинобар ин пеш аз ҳама
хунравиро ниго ҳ бояд дошт. Одатан пӯст и
атрофи ҷароҳатро бо йод ва спирт кор карда,
пахта
ме гузаранду
онро
бо
дока
сахт
мебанданд. Баъди он пой ва ё дасти захмдорро
муддате боло карда истодан фоида дорад.
Барои хунравии ра ги варид ҳамин кифо я
мебошад. Баъзан барои хунравї аз рагҳо и хурд
ин чора ҳам басанда аст. Аммо баъзан ин
чораҳо хам фоида намебахшад. Дар ин ҳо л
тофтаи хунбандро ба кор мебаранд. Барои ин
кор рӯймол, тасма, сачоқ ва ё ягон чизи
дигарро гирифта, ба он ҳалқа партофта,
болотари чаро ҳат бо рафти хун гузошта, онро
бо чӯбдаст то нест шудани набзи поёнтари
ҷароҳат тоб меди ҳанд, ду нӯги чӯбро барои
суст нашудани ҳалқа бо дока ба пой ё дасти
зарбдида мебанданд. Агар љаро ҳат дар со қи
пой ё банди даст бошад, тофтаро ба рон ё кит ф
мегузоранд. Бояд дар хотир дошт, ки тофтаро
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аз 1,5 соат зиёдтар ниго ҳ доштан мумкин нест,
дар акси ҳол ҳаракати хун тамо ман қатъ
гардида, дасту пой пурра карахт мешавад.
Ҳаво хунук бошад, ин муҳлат то 1 соат кӯтоҳ
карда мешавад. Баъди ҳар 20-30 дақиқа
тофтаро чанд муддат суст карда, баъд са ҳл аз
поёнтар бастан даркор. Барои нагузаштани
вақт
соати
тофтабанд иро
қайд
кардан,
беҳтараш дар ко ғаз вақти бастани онро нишон
дода, коғазро дар таги тофта гузоштан даркор
аст. Агар ҳаракати хун то 1,5 соат қатъ гардад,
тофтаро албатта кушодан даркор. Тофта воситаи хеле фоидано к, аммо дар айни ҳол
хавфно к ҳам мебошад: дар нати ҷаи саросемагї
ин ҳодиса дар болои сар и одами захмдор аксар
рӯй меди ҳад, гузоштани хатчаро фаром ӯш
кардан хеле осон аст ва кай бастани тофта ҳам
номаълум мемо над. Бин обар ин ҳам, агар
барои истифода набурдани он имконият
бошад, беҳтараш ягон вос итаи дигар ро ба кор
бурдан даркор. Бо ву ҷуди он тофтаро, ки он
дар ҳар як маълумотнома ва дастурамал тавсиф
карда мешавад, сайё ҳон онро хоҳ дар мавриди
даркорї ва ё нодаркор барои истифода бурдан
кӯшиш мекунанд.
Агар ҷароҳат ниҳоят ҷиддӣ ва калон бошад,
табиист, ки гур ӯҳ дигар ҳаракат карда
наметаво над ва тамоми қувваи гурў ҳ барои ба
нуқтаи наздиктар ини тиббї ҳарчи зуд тар бурда
расонидани сайё ҳи ярадор равона карда
мешавад. Агар захм калон бошад, ду тарафи
онро бо лейкопласт ир ҷафс кардан даркор, то
ки дар роҳ он кушода шуда наравад.
Мададрасонї. Дар шароити сайё ҳате, ки 3-4
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рўз ва аз он бештар давом мскунад , захм ва
обилањои хурд дар натиљаи чирк зе р кардан
метавонад , мадда кунад. Дар ин гуна ҳолат ҳо
сайё ҳи ҷавон аксар вақт ба ҷароњат як ќабати
ғафси эмулсияи синтоми тс ин (ё ягон марњами
дигар) мемолад. Вале аз ин кор даст бояд
кашид. Ҷароҳат, ки мадда кард, мар ҳам чандон
фоида надорад. Пеш аз њама мад даи захмро
тоза кардан даркор. Барои ин кор ба боло и
захм як порча докаи ба ма ҳлули гипертоникӣ
тар кардашударо (намакоб) мегузоранд. Дар
шароити сайёҳат тайёр кардани ин хел ма ҳлул
душвор нест: ба 1 ҳисса намак 9 ҳисса об
гирифт а (маълум ки оби ҷӯшонидаш уда) онро
омехтан даркор. Докаро дар давоми 2 -3 рӯз, то
тоза шудани захм ҳар рӯз бояд иваз кард. Баъд
ба
болои
захм
имулсияи
синтомитсин
(пенитс иллин, тетратсиклин ва ғ.) молида,
онро бо дока мебанданду 3 -4 рӯз докаро иваз
наме кунанд. Ин чорабини ҳо, чун қоида,
басандаанд. Агар ҳарорати бемор дар ва қти
маддакунї баланд шуда, ӯро ларза ва дард
гирад, тетратсиклин дода, барои ба назди
духтур бурдани ӯ њаракат кардан даркор.
Латхӯрӣ , ёзиш, баромадан, шикастан . Захме,
ки бештар дар шароити саё ҳат пайдо мешавад,
латхӯриҳо и начандон ҷиддианд (бе кандашавї
ва даридани пӯст). Агар баъди латх ӯрї пӯсти
бадан канда нашуда бошад, сайёњи ҷавон ба он
аҳамият намед и ҳад ва дере нагузашта, ҷойи
латхӯрда варам карда, доғи нофармон пайдо
мекунад. Баъд ҷойи латхӯрда тахминан боз як
ҳафта сайёњро безобита мекунад. Албатта ин
чандон чизи љиддї нест, аммо хурсандии
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саёҳат барбод метавонад равад. Бинобар ин
ҳам, дар ёд бояд дошт, ки баъди лат х ӯрдан
ҳамоно ба он ягон чиз и хунук пахш кардан
даркор ( дастр ӯймоли дар об тар кардашуда,
ягон чиз и филизз ӣ, корд, табар, д ӯлча (кружка)
ва ғ.).
Хунукї ба кафидани раги хуни бо фта ҳои
мулоим мамон иат карда, варам ва до ғи
нофармони дардкунандаро мегардонад. Агар
ягон ҷойи бадан сахт лат х ӯрда бошад, дар он
маврид чораҳои иловагӣ дида мешавад - узви
латхӯрдаро беҳаракат ором гузошта (ин кор
вақти лат хӯрдани банд ҳо хусусан зарур а ст)
сахт бастан даркор. Имконият и давом додан ва
надодани саё ҳат ба дараҷаи латх ӯр ї вобаста
аст. Ҳангоми ҳаракат ба самте, ки ба банд ҳо
хос нестанд, пайҳои банд ҳо меёзанд . Ёзиши
бандҳо нисбат ба латх ӯрї хеле кам р ӯй
медиҳад; одатан банди со қи пой, баъзан зону
меёзад. Ба ин чун қоида, бедиққат ии сайё ҳи
ҷавон ҳанго ми ҳаракат сабаб мешавад. Сайё ҳи
ҷавон ҳанто ми ҳаракат ба таги по йи худ ниго ҳ
накарда, фикру хаё лашро ба н ӯги кўњҳо банд
мекунад, ё ро ҳравон ба рафиқи худ ягон гап
мезанам, гуфта, ба қафо рӯ мегардонад ва
якбора -дарде баданашро мес ӯзонад: пешпо
мехӯраду по яшро мебарорад. Ба ин пойафзоли
бесоқ (кедї, кроссовка, туфлии теннисї ва ғ.)
сабаб мешавад. Ёрии аввалин ин нохуши ҳо -ба
ҷойи латхӯрда ягон чизи хунукро зер карда ,
барои наҷунбидани банд ҳо онро сахт бастан
даркор (беҳтараш бо бинти эластикї). Ҳатто
дар мавриди са ҳл лат хӯрда ва пас т шудани
дард, ҳарчанд сайёҳи ҷавон аз ёр ӣ даст кашад
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ҳам, албатта ин чорабини ҳоро гуз аронидан
даркор аст. Дар акси ҳол дар бофтаҳои назд и
банд раги хун кафида, баъд и як-ду соат атрофи
банд варам карда мераваду ба дард даромада,
касро аз ҳаракат мемо нонад. Агар ҷойи
латхӯрда сарива қт сахт докапеч нашуда бошад,
ҳангоми саҳл зӯр омадан метавонад боиси захм
шавад.
Дар шароити саё ҳат гуфтан мумк ин аст, ки
баромадан ва шикастани дасту пой ва дигар
узви бадани одам тақрибан ҳеҷ рӯй намеди ҳад,
бо вуҷуди он ро ҳбар бояд дар ин бобат
тасаввуроте дошта бошад, ки дар ин ҳолат чї
тадбирҳо бояд андешид.
Нишонаи асосии ҷойи баромадагӣ аз ёзиш
дар ин аст, ки конфигуратс ияи банд хеле
тағйир ёфта, дасту пой аз ҳолати пеш тараи худ
мебароянд ва аз дарди с ӯзони банд ҳо мадори
њаракат кардан намемонад. Дарди сахте, ки
ҳангоми баромадани узв ба миё н меояд, дар
оянда ҳам суст намешавад. Дар ёд бояд дошт,
ки ҳатто духтур ҳам на ҳаме ша узви
баромадагиро ба ҷояш гузошта метавонад,
бинобар ин ҳам аз рӯйи адабиёти махсу с амал
мекунем, гӯён ин корро ҳеҷ вақт ба уҳда
гирифт ан даркор нест.
Пеш аз ҳама кӯшиш кардан даркор аст, ки
банди баромадагї тамоман ҳаракат накунад ва
ба он зӯр наояд. Ба гардан сарбандак, сачо қ,
бинт ва ягон чиз и дигарро ҳалқавор баста,
дастро ба он овезон мекунанд. Пойро бо ягон
чизи даркорї тахтачабанд ӣ ме кунанд . Баъд ба
болои банд ятон чизи хунук мемо нанду ба
одами
зарбхӯрда
ягон
хел
воситаи
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пасткунандаи дард, аз қабили аналгин дода, аз
пайи ҳарчи зудтар ба ну қтаи тиб бӣ бурда
расонидани вай мешаванд.
Замоне ки сухан дар бораи шикаст ан
меравад, одамон бештар шикасти дарун ӣ ва
беруниро бо бе ҷо шудани ҷойи устухон ба худ
тасаввур мекунанд. Ин гуна шикас т ҳоро аз
дигар захму латх ӯриҳо ба осонӣ фарқ кардан
мумкин аст. Ҳамин тавр ҳам мешавад, ки
баъзан устухони ҷойи шикасти даст ё пой бе ҷо
намешавад. Нишонаи чунин шикас т -дарди
сӯзон ҳангоми шикастан, пайдо шудани варам
ва кафидани раги хун, пайдо шудани дарди
тоқатфарсо дар вақти ба он расидан. Ин гуна
шикаст ҳоро аз дигар латх ӯр иҳо фарқ карда
тавонистан кори осон нест. Баъзан то рентген
нашавад,
тамоман
фа ҳмидан
мумкин
намешавад. Бинобар ин ҳам дар ин гуна
маврид ҳо тан ҳо ба духтур муро ҷиат кардан
даркор.
Ҳангоми шикастани даст ё пой, пеш аз ҳама
коре бояд кард, ки устухони шикастагии ҷойи
захм тамоман на ҷунбад. Барои он аз тахта,
чӯб, химча, қамиш, ко ҳ ва ғайра тахтачабандї
мекунанд. Тахтачаро аз болотар ва поёнтари
љойи шикастаи устухон ме гузоранд, то ки
ҳарду банд ҳам наҷунбад. Ба таги тахтача,
албатта, ягон чизи мулоим па ҳн кардан даркор
(сачоқ, либос ва ғ.). Ҳангоми шикаст и кушоди
устухон захмро пешак ӣ бо йод тоза карда ,
бандинаи
зидди
уфунат
(безараркунанда)
мегузоранд. Ба ҷойи шикасти пӯшидаи устухон
ягон чиз и хунук гузоштан бе ҳтар аст. Ҳеҷ вақт,
хоҳ шикаст и кушода ва хо ҳ шикасти пӯшидаи
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устухон бошад, барои ба ҷояш гузоштани
устухон кӯшиш накунед. Ҳангоми чунин
кӯшиш, устухони нў гтези шикаст а рагҳои
калони хунгузар, бофта ҳои ас аб, мушакњоро аз
кор бароварданаш мумкин. Барои пешгирї
намудани ана ҳамин нохуши ҳо ҷойи шикастаи
устухон тахтачабандї карда мешавад. Агар
барои тахтачабандї ҳеҷ чиз ёфт а наш авад, дар
он маврид дасти шикастаро ба бадан ва по йи
шикастаро ба по йи сиҳат мебанданд. Баъди он
барои паст шудани дард ягон хел дору дода
(аналгин ва ғ.), аз пайи ҳарчи зудтар ба ну қтаи
тиббї бурда расонидани ша хси зарардида
шудан даркор.
Бино ба маъ лумоти омор ии илми т иб дар
шароити сайёњї бештар устухони д аст ё пой
мешиканад. Шикастани ќабур ға, сутунмӯҳра,
устухони кос а ҳён-аҳё н ба амал меояд.
Нишонаи шикастани қабурға-дарде, ки дар
вақти нафасгир ӣ, сулфа, атсазанӣ зӯр мешавад.
Ёрии аввалин -қафаси синаро бо сачоқ, рӯймол
ва бинт сахт баста, барои пасттар кардани
дард ва камтар шудани сулфа дору бояд дод.
Баъд зуд ба нуқтаи т иббї бурдан лозим аст.
Шикастани қабурға ва ё устухони кос ба
қатори
захмњои
ни ҳо ят
хавфнок
дохил
мешавад. Дар ин гуна ҳо лат ҳо пеш аз ҳама
одами маҷрӯҳро ба болои ягон чизи ҳамвори
сахт (тахта, панҷараи тахтагин ва ғ.) дароз
хобонида, даст ва по йи шикастаро бо сачо қ,
бинт сахт бастан даркор. Агар устухони кос
шикаста бошад, пой ҳоро то ҳо лати ба ќадри
имкон камтар ҳис кардани дард қат карда, ба
таги кӯрпа, хобхалта, нимт анаи ба даруни
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хасбеда андохташуда лӯлавор ме гузоранд.
Шахси захмдоршударо дар ҳамин ҳо лат ба
муассис аи табобатї мерасонанд. Дар ин ҳолат
авҷ кардани садамаи р ӯҳӣ ва љисмонї, яъне
сакта (вайрон шудани функс ияҳо и организм)
хеле хавфнок аст. Барои пешгирї кардани
чунин нохуш ӣ пеш аз ҳама кӯшиш кардан
лозим аст, ки дард қадре паст шавад, барои ин
ба шахси захмдор аналгин дода, э ҳт иёт шудан
даркор аст, ки ӯ сахт наҷунбад, фикри
шинонидан ва ба пой мо ндани вайро тамоман
аз сар баровардан даркор. Баъд аз он
захмдорро ба кӯрпа, хобхалта печонида, гарм
кардан лозим аст Ташна монад, бе ҳтараш чойи
гарм ё қаҳва додан даркор (агар ба зарар
наёфтани ҷавфи шикам шуб ҳае набошад).
Бохабар шудан даркор, ки дар сари шахси
захмдор ҳеҷ гуна давуғеч даҳшату во ҳима, доду
фарёд ва баҳс у муноз ира нашавад, чунки ҳамаи
он ба авҷи садама мусоидат мекунад . Баъд аз
он бо як эҳтиёт корӣ маҷрӯҳро ба муассис аи
табобатӣ расонидан даркор. Агар барои ин кор
ҳарчи пештар ягон хел нақлиёт (ароба,
автомошина ва ғ.) ёфт шавад, ҳамон қадар
хубтар аст.
Дар охир дар бораи хатои ҷиддие сухан
меронем, ки ҳангоми латхӯрӣ, ёзиши по йҳо ва
ғайра аз тарафи сайёҳон содир мешавад.
Аксарияти одамоне, ки ба ҳамин қаб ил захм ҳо
ба духтур муро ҷиат мекунанд, ёд доранд, ки
духтур ба онҳо бо гар мї муолиҷа карданро
фармуда буд. Ва бинобар ин ҳам д ар саёҳат
айнан ҳамин хел рафтор мекунанд. Ҳол он ки
ин хатои ҷиддист. Гармиро на ҳамоно дар
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вақти расонидани ёрии аввал, балки баъди ду
рӯзи латх ӯрӣ ба кор мебаранд. Дар ин ҷо,
баръакс, ч ӣ тавре ки қайд карда шуд, тан ҳо
хунукиро ба кор мебаранд.
Сӯхтан. Сӯхтан одатан дар қароргоҳ дар
натиҷаи рафтори беэ ҳтиёт корона бо гулхан ё
бесарусомонии атрофи оташдон ба амал меояд.
Аксари ин сӯхта ҳо хурд ва хавфнок нестанд,
касе нохост дастаи гарми сатилро дошта
мемонад, ё њезуми нимс ӯхтаро дурусттар
мегузорам, гӯён дасташро ба лахча ё аланга
расонида мегирад. Аммо с ӯхта ҳо и ҷиддитар
ҳам рӯй дода метавонанд, масалан, навбат дорон бего ҳирӯз ї сатили оби љӯш ё шавларо
аз болои оташ фуроварда, онро ба як с ӯ
мемонанд, сайё ҳе онро дар торикї надида, ба
болои пояш чаппа мекунад. С ӯхта боз аз об
шудани
матои
синтетикї
ҳам
ба
амал
омаданаш мумкин: масалан, агар яго н кас дар
атрофи оташи гулхан ҷўроб ва шими худро аз
тан накашида, хушк карданӣ шуда бошад.
Сӯхта чандон ҷиддӣ набошад, ҷойи сӯхтаро
ҳарчи зудтар тақрибан 15 дақиқа ба оби хунук
даровардан даркор. Баъд аз он аз сачо қчаҳои
докагии ба с пирт таркардашуда (атр, ма ҳлули
маргансовка, содаи н ӯшокӣ) компре сс кардан
лозим. Одатан
ҳамин чорабинӣ басанда
мебошад ва баъди 2 -3 рӯз сурхии атрофи ҷойи
сӯхта барҳам мехӯрад. Агар ҷойи сӯхтаи бадан
ҷиддитар бошад, ба болои ҷойи сӯхта тақрибан
15 дақиқа бандинаи сахт мегузоранд, ин кор
роҳи обилакуниро хеле ниго ҳ медорад. Агар ба
ҳар ҳо л обила пайдо шавад , ба ғайр аз чораҳои
андешидашуда пеш аз баромадан ба ха тсайр
431
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

эмулсияи синтомитс ин (мар ҳами пенитсиллин)
молида, бастан даркор. Ҳангоми с ахт ва хеле
сӯхтани бадан (дар мавриди масалан, сӯхтани
либос, чаппа шудани сат или оби ҷӯш) пеш аз
ҳама таъс ири минбаъдаи с ӯзишро бартараф
кардан лозим: болои одами с ӯхтагї ягон либос,
нимтана партофта, оташро зуд хом ӯш кардан
даркор, барои кашидани либоси касе, ки ба
болояш оби ҷӯш, шӯрбо, чаппа шудааст, ёрї
расонидан, агар лозим ояд, онро бу ридан
даркор. Агар порча ҳои либоси с ӯхтагӣ ба
пӯсти бадан часпида бошад, онро канда
гирифт ан даркор нест, то ки захми зиёдат ӣ
пайдо
нашавад,
атрофи
порчаи
либоси
сӯхтагиро бо эњтиёт қайчӣ карда гирифта, аз
болои он бандина гузоштаи диркор. Ба ҷойи
сӯхтагӣ ҳар хел равған (вазе лин, рав ғани
растанї ва ғайра) мо лидан лозим не ст, чунки
он минбаъд, ҳангоми расонидани ёрии ҷарроҳӣ
кори духтурро душвор мегард онад. Барои пеш
гирифт ани
инфе ксия
бандинаи
безарар
кардашуда (бандинаи ба с пирт таркардашуда
ҳам мумкин) гузошта , одами сӯхтагиро зудтар
ба нуқтаи тиббӣ бурдан даркор. Агар ягон
ҷойи бадан ни ҳоят сахт сӯхта бошад, тамоми
организмро дарди то қатфарсо фаро мегирад,
ана дар ҳамин гуна ҳо лат ҳо барои пешгир ӣ
кардани авҷи садама чораҳо андешидан
даркор.
Шамолхўрї, дарди
гулӯ, зуком.
Ин хел
касали ҳо бештар дар саё ҳат ҳои кӯто ҳмуддати
рӯзи истиро ҳат агар сайё ҳони ҷавон аз шаҳр
каме нотоб ба сафар бароянд, сар мезананд.
Бояд гуфт, ки ин ка салиҳо дар хона сар зада,
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дар саёҳат авҷ мекунанд. Дар саё ҳат ҳои
дарозмуддат ниҳоят кам дучор мешаванд.
Вобаста ба сахтии касал чора ҳо андешида
мешавад. Агар он тан ҳо зуком ва сулфа бошад,
ба бинни хокаи стрепто сид кашидан даркор
(сайё ҳ пеш аз ќабули дору биниашро бояд
нағзакак шиппо над). Гул ӯро бо ма ҳлули
маргансовка ғарғара кардан лозим аст. Доруи
сулфа
додан
даркор.
Агар
дар
саё ҳат
шабгузаронї ба на қша гирифт а шуда бошад,
сайё ҳи беморро дар мобайни ҷойга ҳ хобонида,
болои онро бо ягон чизи гарм (к ӯрпа, кампал)
пӯшонидан даркор. Агар сайё ҳ худро суст,
хаста ҳис карда, ҳарорати баданаш са ҳл баланд
шуда бошад, дар он маврид ба вай доруе
медиҳанд, ки ҳарораташро паст кунад. Дар
саёҳати рӯзи истиро ҳат бори сайё ҳи беморро
сабук карда, аз иҷрои ҳар як кор озод
мекунанд, аммо одатан вай то охири хатсайр,
агар он чандон дароз набуда, дар рафти он
ягон маш қи иловагї дар назар надошта шуда
бошад, рафта мерасад. Дар саё ҳат и дарозмуддат беҳтараш як р ӯз дам гирифта, ба бемор
барои нағзакак ро ҳат кардан шароит фа роҳам
овардан лозим. Агар сиҳат нашавад, барои ба
хона ва ё ну қтаи тиббӣ фиристодани вай чора
бояд дид. Албатта, барои дамгирии якр ӯз а
шароити обу ҳаворо ба наз ар гирифтан даркор:
агар пеш аз ин чанд рӯз болои ҳам беист борон
борида, хайма ҳо тар шуда, хушк кардани он ҳо
мумкин набошад, фоидаи ин гу на дамгирї
барои касал дар гумон аст. Агар ҳарорати
бемор баланд ва а ҳволаш бад бошад, дар бораи
давом додани са ёњат ҳоҷати гап ҳам нест.
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Гурӯҳ пеш аз ҳама барои ба хона ё нуқтаи
тиббӣ расонидан тараддуд мекунад. Ба бемор
тетратсиклин
ё
дигар
хел
антибиотик
медиҳанд.
Гармизанӣ ва офтобзанї. Гармиз анї ва
офтобзанӣ аз рӯйи зуҳуроти худ ба ҳам
монанданд ва ин табиист: дар нати ҷаи
гармизанӣ ва ҳам офтобзанї организми одам
ба сӯзиш медарояд. Офтобзанї гуфта , аз
таъсири бевоситаи шуои офтоб аз ҳад зиёд
шудани гармии организм, гармизанї гуфта ,
дигар хел таъсирро ( ғайр аз шуои офтоб)
меноманд. Аломати му қаррарии о фтобзанӣ
(гармизанӣ) пайдо шудани дарди сар, сустї,
ноустувории ҳаракат, чархзании сар, сурх
шудан ва ё кандани ранги рӯй мебошад. Баъзан
дилбеҷошавї ва қайкунӣ зо ҳир ме гардад. Баъд
нафас гирї номураттаб шуда, чашмро сиё ҳӣ
мезанад, гӯшҳо ғуввос зада, тапиши дил сар
мешавад.
Дар мавриди с аривақт андешида нашудани
чора аз ҳуш рафтани одами офтобзада мумкин
аст. Бинобар ин ҳам ҳанго ми нишона ҳои
аввалини офтобзанї (гармизан ӣ) гурӯҳро аз
ҳаракат боздошта, касалро ба соя хобон идан
ва либоси ваз нин и ӯро кашидан даркор, то ки
вай оромона дам гирад. Сачо қро ба оби хунук
тар карда, ба сараш зер кардан, бисьёртар о б
нӯшонидан даркор. Муддате ӯро шамол дода
истодан лозим. Камтаракак пахтаро ба спирти
навшодир тар карда, б ӯй кашонидан даркор.
Агар нафасгириаш вайрон шуда бошад, б о
нафас гирии сунъ ї сар кардан лоз им. Нишона и
асосии бе ҳтар шудани а ҳволи касал ба худ
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омадани вай мебоша д. Аммо дар ёд бояд дошт,
ки ҳатто дар мавр иди начандон сахт задани
офтоб њам касал баъди ба худ омадан ба
истиро ҳат ва оромӣ муддате чанд эҳт иёҷ
дорад. Бинобар ин барои давом додани
хатсайр, агарчи худи касал хо ҳиш мекунад,
саросема шудан даркор нест. Биг узор ӯ боз
муддате дар сояҷой дароз кашида хоб кунад,
агар хобаш барад, боз бе ҳтар. Ва умуман дар
ёд
бояд
дошт,
ки
одами
офтобзадагї
(гармизадагӣ) касали вазнин ба шумор рафта,
ӯро ба касалхона хобонидан мат л уб аст. Ма ҳз
ҳамин ҷиҳати корро дар амалиёти оян даи худ
ба назар бояд гирифт. Пешгирї кардани
офтобзанӣ ва гармизанї
қатъ иян риоя
намудан и тавсия ҳое, ки бо ташкили дурусти
ҳаракат ва инт ихоби либо с вобастаанд.
За ҳролудшавї.
Дар
натиҷаи
истеъмоли
ма ҳсулоти хӯроквории бадсифат, сабзавот ва
меваҷоти нош уста, аз ҷойҳои ифлос нӯшидани
об заҳролуд шудан мумкин аст. Агар дар
натиҷаи
за ҳролудшавї
кас
чандон
сах т
дарунрав нашуда бошад, ба ӯ бесалол (ё ягон
дигар доруи меъда) дода, ду-се рӯз парҳе з
карда, чой, нони қоқ, шавла хӯронид ан лозим.
Агар парҳез он қадар ҷиддї набошад, ба касал
равған, қиёми шири ширин, панир , угро ё
макарон додан мумкин. Истеъмо ли сабзавот ва
меваҷот катъиян манъ карда мешавад. Агар
организм с ахт за ҳролуд шуда бошад, одам
дарди шикам мешавад, дилаш бе ҳуз ур шуда,
ќай мекунад, сараш чарх зада, аз дард
наме монад, зуд -зуд дарунаш меравад. Дар
мавриди сахт з ањролудшавї моддаи за ҳро луд
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ҳарорати баданро баланд, кори дилро суст,
нафас гириро
мушкил
гардонида,
боиси
рагкашӣ мешавад. Агар ба бемор сари вақт ёр ї
расонида нашуда бошад, вай ба ин а ҳвол
гирифтор мешавад. Бинобар ин ҳам дар вақти
заҳро лудшавї ёрии аввалин наќши ҳалкунанда
мебозад. Мақсади он аз моддаи заҳролуд ҳарчи
зудтар тоза кардани организм ибо рат аст.
Барои ин кор ба касал 2 -2,5 литр оби ширгарм
дода, кӯшидан даркор, ки ӯ забонашро б а
комаш расонида қай кунад. Агар баъди
заҳро лудшавї тақрибан 1-2 соат вақт гузашта,
моддаи заҳролуд аллакай ба р ӯдаҳо дохил
шуда бошад, баъди шустани меъда ва қайкунӣ
ба касал доруи ис ҳоловар (2 қошуқ намаки
англисї ба ним стакан об ё дигар хел дору)
додан даркор аст. Баъд истеъмоли х ӯрокро
тамоман манъ карда, ле кин шикамс ер ӣ ягон
чиз нӯшонидан даркор. Ба касал дар ин гуна
ҳо лат ҳо асосан фт алазо л, сулгин ё антибиотик
(тетратсиклин, левомитс итин) меди ҳанд. Дар
мавриди зарурї доруи д ардро паст мекардаг ӣ
дода, спирти навшодирро б ӯй мекашонанд.
Баъд вобаста ба ҳолати бемор ӯро пойи пиёда
ва ё бо ягон воситаи нақлиёт ба нуқтаи тиббӣ
мебаранд.
Ҳаминро бояд дар ёд дошт, ки дар шароити
саёҳат хӯрду хуроки ҳамаи сайё ҳо н як хел аст,
агар кас за ҳролуд шуда бо шад, заҳролуд
шудани дигарон ҳам аз э ҳтимол дур нест
(байни қабули хӯрок ва заҳролудш авӣ чанд
соат, баъзан як ша бонарӯз ҳам мегузарад).
Роҳбар бояд ин ҷиҳати корро ҳам ба назар
гирифт а, барои пешгир ӣ кардан ва ёрии
436
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

аввалия расонидан пешакӣ чораҳо андешад.
Бемори ҳои меъда ва рўда. Таҳти ин ном
якчанд бемори ҳои љавфи шикамро меноманд,
ки ҷарроҳӣ намудани он ҳо ҳат мист (кӯррӯдаи
шадид,
захми
шикофкунандаи
меъда,
холесист ити
шадид
ва
ғайра)
Бигузор
эҳтимо лияти чунин кас али ҳо дар рафти саё ҳат
ниҳоят кам бошад, аммо бо он ҳо шинос будан
фоида дорад. Ин бемори ҳо худ аз худ нињоят
хавфно канд. Нишона ҳо и асосии ин бемор ӣ
дарди ни ҳоят сахти шикам, бе ҳузуршавӣ ва
қайкунӣ мебошад, ки ба аломатњои за ҳро лудшавӣ монанд аст. Ма ҳз ана ҳамин аломат ҳо
дар навбати аввал ди ққати касро ба худ ҷалб
мекунанд. Лекин дигар ало мат ҳое ҳам доранд,
ки
дар
асоси
онҳо
ин
бемориро
аз
заҳро лудшавї фар қ кардан мумкин мегардад,
қабзият ва набаромадани боди шикам, хе ле
таранг шудани мушак ҳо и девораи шикам, дам
кардани шикам, пайдо шудани дард дар ва қти
даст расонидан. Ин дард ба таври хеле хосса
пайдо мешавад, агар девораи шикамро о ҳиста
зер карда, зуд дастро бардоранд, ҳамоно дарди
сӯзон пайдо мешавад. Шиками ин гуна касалро
шустан, додани доруи ис ҳолоранд а, хўроку
нўшокӣ мумкин нест, чунки он дарди ӯро
дучанд зиёд мекунад. Ба вай ҳеҷ гуна дору (аз
он ҷумла доруи дардро паст мекарда гї) додан
даркор нест, то ки аломати бемор ї бар ҳам
нахўраду он боиси ташхис ва муоли ҷаи
нодурусти духтур нагардад. Ба бемор пеш аз
ҳама оромӣ муҳайё карда, ба шикамаш яго н
чизи хунук гузоштан ва баъд ҳамоно ӯро ба
наздиктарин беморхона бурдан даркор.
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Дилбе ҳузуршавї. Ҳангоми муддати д ароз бо
ягон восит аи на қлиёт ҳаракат кардан баъзе
аъзоёни гур ӯҳ и сайё ҳӣ ба бемории дилбе ҳузуршавӣ гирифтор шуданашон мумкин аст. Д ар ин
гуна маврид ҳо сарчархак, дилбеҷошавӣ, баъзан
қайкунӣ, дарди сар, паридани ранги рў й, пайдо
шудани арақи хунук ба амал мео яд. На ҳамаи
одамон ба ин бемор ӣ як хел тоб оварда
метавонанд. Бинобар и н, агар дар саё ҳат
муддати дароз бо автобус сафар кардан
пешбинӣ шуда бошад, роҳбар бояд аз аъзоёни
гурўњ пурсад, ки аз ин пеш к ӣ ба ин касалӣ
гирифтор шуда буд. Ин гуна са йё ҳонро ба
нақлиёт тавре шинонидан даркор, ки он ҳоро
бардорузан накунад (масала н, дар мошин
наздиктар ба кабинаи ронанда), ого ҳонидан
даркор, ки ҳангоми ҳаракат и нақлиёт ба ҳар
тараф бисьёр ниго ҳ накунанд. Пеш аз ба ро ҳ
баромадан (як соат пештар) як дона аэрон
додан, аз эҳтиёт халт ача ҳои полиэт иленӣ
(барои қайкунї) гирифтан лозим аст. Пеш аз ба
роҳ баромадан аз ҳад зиёд хўрок хӯрдан
даркор нест. Агар ин касалї но хост дар рафти
роҳ пайдо шавад, ба ҷойи аэрон як дона вали дол додан даркор (валидолр о фурӯ намебаранд, онро ба таги забон монда мемаканд). Агар
имконият бошад, ягон 10 -15 дақиқа ист карда,
беморро ба ҳавои тоза бароварда, ба ҷое
шинонидан ва ё камтар ро ҳ равондан даркор.
Чун қо ида, ин чорабини ҳо барои бомуваффақият ба охир расонидани сафар кифоя
мекунад.
Хунравии бинӣ . Хунравии бинӣ дар натиҷаи
сабабҳои гуногун-аз ҳад з иёд тафсидан, аз
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давутози бисьёр шамол кашидан, баъзан бе
ҳеҷ як сабаби номаъ лум р ӯй меди ҳад. Беморро
ба соя шинонида, ба тахтапушташ як ё ду
борхалта
гузошта,
тугмаи
гиребонашро
кушодан даркор, то ки ӯ озод нафас гирад.
Эҳт иёт шудан даркор, ки бемор ба ҳудаву
беҳуда аз ҳад зиёд ҳаракат накунад ва дигарон
бо доду шавқун ва давутоз ўро безобита
нанамоянд. Беморро ого ҳ намудан ло зим, то ки
вай аз сулфа, биниафшонї, гапзанї худро
ниго ҳ дорад, чунки дар ин сурат хунравї зиёд
мешавад. Баъд ба қаншараки бинї ягон чиз и
хунук гузошта, ба с ӯрохиҳои он пахта
мемонанд. Барои ниго ҳ доштани хун инчунин
баъзан биниро аз ду тараф камтар зер карда
меистанд. Дар ин ҳолат бо даҳони кушод а
нафас гирифтан даркор. Баъди ист шудани хун
ба гирифтани пахтаи с ў рохии биннї саросема
шудан ва беморро ба пой хезон идан лозим
нест, бигузор ӯ боз камтар дам гирад.
ЊОДИСАҲОИ ДИГАРИ
ТАЌОЗОКУНАНДАИ КЎМАК
Ба ғайр аз ҳар гуна захм, ҷароҳат ва
бемориҳо дар шароити саё ҳат боз ҳолат ҳое
метавонанд р ӯй диҳанд, ки онҳо расонидани
ёриро талаб карда, бо таъсири табиии му ҳити
атроф вобаста мебошанд. Яке аз ҳо лат ҳои
бештар паҳнгардидаи
ин ҳодиса аз шуои
офтоб сӯхтани пӯст и бадан мебошад.
Офтобзании пӯст. Чӣ будани офт обзании
пӯстро ба фикри мо ҳама медо нанд. Кї
њангоми оббозї аз офтоб нас ӯхтааст? Ин
ҳодиса дар саёҳат дар хатсайр ҳо и обӣ бештар
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рўй меди ҳад, ки аксар ият и сайё ҳон дар он ҷо
дар рӯзњои гарми офтоб ӣ бо тани луч
мегарданд. Дар саё ҳат ҳои пиёда бошад, ин
ҳодиса одатан ҳангоми дамгир ии якр ӯза рӯй
медињад: сайё ҳони ҷавон тезтар дар офтоб
сӯзем, гӯён аз ҳад зиёд дар офтоб мехобанд.
Роҳи пешгирӣ намудани офтобзанӣ ба таври
оқилона як муддати муайян организмро офтоб
додан, интихоби дурусти либос ва каллап ӯш
аст. Дар вақти ќабули ваннаи офтоб ӣ ё ҳаракат
кардан аз р ӯйи хатс айр аз худ ва рафиқоне, ки
дар тан либоси сабук доранд , (масалан, трусї
ва майка) эҳт иёт шудан даркор. Ҳангоми
камтар ҳис кардани сӯзиш ва сурх шудани пўс т
офтобхўриро бас карда, дар маршрут бошад,
шалвор
ва
куртаи
остиндароз
п ӯшидан
даркор. Ҳангоми офтобзанӣ ёрии аввалия, чї
тавре ки ба дигар с ӯхтаҳо расонида шуда буд,
расонида мешавад .
Барфкӯрї. Дар ҳавои софи офтобї и нъикос и
рӯшноии барф чашмро мегирад. Дар нати ҷа
бемории сахти чашм-барфк ӯрӣ пайдо мешавад.
Аз ин беморӣ алалхусус, онҳое бояд худро
эҳтиёт кунанд, ки дар но ҳияҳои кӯњї саё ҳат
мекунанд. Аммо дар саё ҳат ҳо и фас ли баҳорон
ин њодиса метаво над дар шимол ҳам рӯй диҳад.
Баъзан аз таъс ири шуои офтобе, ки аз сат ҳи об
инъикос мешавад, низ ба ин беморї гирифтор
шудан мумкин аст. Ин бемор ӣ яку якбора не,
балки баъди 4-5 соати таъс ири р ӯшноӣ оғоз
меёбад ва аз ин рў ба ин беморї ҳатто
сайё ҳони таҷрибанок ҳам гир ифтор меша ванд.
Њангоми аз ма ҳалли барфп ӯш ҳаракат кардан
камтар хирагии чашм ҳис карда мешавад, аммо
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тоқат кардан мумкин ва нохост бего ҳирӯзӣ дар
қароргоҳ чашмҳо ба сӯзиш медароянд. Аввалин
аломат и касалї-сӯзиши чашм, гӯё ки ба он рег
даромада бошад. Баъд с ӯзиш торафт авҷ карда,
пардаи луобї сурх мешавад ва чашм варам
мекунад. Кас ба р ӯшної нигоҳ кунад, дардаш
дучанд зиёд мешавад. Баъзан муддате кас ҳеҷ
чизро намебинад. Ёрии аввала: бо ма ҳлули
сусти маргансовка ё бо ч ойи хунук шустани
чашм, мондани доруи тарбандї, х убтараш аз
таъсири рӯшноии о фтоб пана ҳ кардани чашм.
Агар имконият бошад, касалро дар ягон бино и
торик ниго ҳ доштан, имконият набошад, баъди
тарбандї чашмҳоро бастан лозим аст. Баъди 1 2 рӯз касал си ҳат шуда, дар чашм айнаки сиё ҳи
му ҳофиз атӣ хатсайрро давом дода метавонад.
Чораи асосии пешгирии ин касал ӣ-пеш аз
сафар барои ҳар як иштирокч ӣ ба даст
даровардани айнаки сиё ҳи му ҳофизат ист.
Ёрирас онӣ ба одами ғарқшуда.Агарчанде дар
саёҳати пиёдагардии сайё ҳо ни ҷавон рӯй
додани чунин ҳодисаро ба худ тасаввур
намудан душвор бошад ҳам, бо вуҷуди он
донистани расонидани ёрии аввал дар ин
ҳо лат ҳо зарур мебошад. Чунки ин ҳодиса аз
қабили
ҳодисотест,
ки
он
ҳамеша
ба
расонидани ёрии аввалия вобаста аст.
Дар вақти наҷот додани шахси ғарқшуда
бояд ни ҳоят э ҳтиёткор буд. Ба назди одами
ғарқшуда аз пас шино карда омада, аз м ӯйи
сар, гиребони либос ё аз зери ба ғали вай
дошта, ӯро рӯболо гардонида, дар ҳамин ҳо лат
то соҳил шино кардан лоз им. Акс ар одами
ғарқшудаистода беихтиёр ба на ҷо тдиҳандаи
441
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

худ маҳкам часпида мегирад. Дар ин гуна
ҳо лат ҳо дар даруни об ба афтудар афт даро мадан даркор нест , чуқур нафас гирифта, ба об
ғӯтидан лозим аст. Шахс и ғарқшуда ба таги об
рафтанашро ҳис карда, б еихтиёр наҷотдиҳандаи худро сар меди ҳад. Дар ҳар як маврид,
агар имконият бошад, аз ягон восита и
даркорӣ, тахта, ғӯлачӯб ва ғайра истифода
бояд бурд. Агар дар со ҳил заврақ истода
бошад, тозон ба он савор шуда, ба с ӯйи
ғарқшуда бел задан даркор. Одаме, ки бисьёр
об фурӯ бурдаасту аз ҳуш нарафт ааст, дар
соҳил ба қайкунӣ даромада, баъд аз ҳуш
меравад. Либоси вайро кашида, баданашро
нағз пок карда, бо ягон ч изи гарм печонидан
даркор. Агар қай накарда бошад, ма ҷбур
кардан лозим, то ки з ӯран қай кунад. Ҳангоми
беҳушшавї бохабар шудан даркор аст, ки сари
ғарқшуда поён карда шуда бошад. Ин ҳаракат и
хунро ба сар зиёд мекунад. Бо ҳамин мақсад ба
таги пой ҳо яго н чизи баландтар ҳам гузоштан
мумкин аст. Ба р ӯяш оби хунук пошида, спирт и
навшодир б ӯй кашонидан даркор. Баъди ба
ҳуш омадан чой ё қаҳва додан лоз им аст. Агар
одами ғарқшуда беҳуш бошад, пеш аз ҳама
даҳон ва гулӯи ӯро аз лойқа, луоби даҳон ва
қай тоза карда, баъд оби ро ҳи нафасгир ӣ ва
меъдаро мебароранд. Барои ин кор сари синаи
ӯро ба болои зонуи шахси ёриди ҳанда тавре
мегузоранд, ки сараш аз қафас и сина поёнтар
овезон бошад. Тахтапушташро зер карда, оби
дар шушҳо даромадаро мебароранд, баъд ӯро
рӯболо хобонида, нафаси сунъ ӣ медиҳанд,
дилаш аз кор монда бошад, дилашро аз б ерун
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молиш ме кунанд.
Барои додани нафаси сунъ ӣ сари одами
ғарқшударо ба қафо гардонида, ҷоғи поёни
онро ба пеш мекашанд ва забонашро ба б ерун
бароварда, бо порчаи дока аз н ӯги о н
медоранд. Дар натиҷа роҳи нафасгир ӣ кушода
мешавад. Баъд шах си ёрирасон чукур нафас
гирифт а, даҳонашро ба даҳони ғарқшуда ҷафс
карда, нафас и гирифтаашро ба шуш ҳои вай
мефир истад. Ин кори нафас гирии ғарқшударо
иваз ме кунад, дар ин ҳолат бинии ғарқшударо
бо дасти озод зер кардан даркор. Нафасбарорї
аз ҳисоби эластикӣ будани шуш ҳо ва қафас и
сина худ аз худ р ӯй меди ҳад. Дањони ғарқшуда
дар ин вақт бояд кушода бошад. Дар ҳар 15-20
дақиқа ин корро такрор бояд кард. Дар вақт и
аз берун молиш додани дил шахси ёри расон
дастҳоро бо кафи кушод болои ҳам гузошта, аз
нисфи поёни қафаси синаро зер мекунад. Дар
натиҷаи ин гуна з ерку нињо дил каш иш хӯрда,
хунро ба рагҳои хунгузар те ла медињ ад. Баъд
дастҳоро якбора аз қафаси сина гирифт ан
даркор. Қафаси сина ба ҳолат и пештараи худ
меояд ва дил боз аз хун пур мешавад. Ин корро
дар як дақиқа 50-60 маротиба так рор бояд
кард. Кӯшиш кардан даркор, ки қафаси дил на
танњо бо дастҳо, инчунин бо вазни тамоми
бадан зер карда шавад. Одами ғарқшударо дар
болои яго н чизи ҳамвори сахт бояд рўболо
хобонд, вагарна тан ҳо таҳҷои муло ими ӯ зер
мехўраду
халос.
Агар
молиш
дуруст
гузаронида шавад, ҳангоми зер кардани қафас и
дил набзи дасти бемор пайдо мешавад .
Дар хотир бояд дошт, ки баъзан то задани
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дили ғарқшуда чанд соат вақт мегузарад.
Нафас гирии сунъ ӣ ва молиши дил ко ри ни ҳоят
вазнин мебошад, бинобар ин ҳам онро ду кас
бо навбат иҷро намояд, беҳтар аст. Ба
ғарқшуда бевосита дар љо йи фалокат ёрӣ
мерасонанд. Ягон касро бояд барои ёрии тиббӣ
фиристод, аммо ҳеҷ вақт ғарқшударо танҳо
гузоштан мумкин нест. Ғарқшударо т ан ҳо баъд
аз барқарор гардидани нафас гирї ва ба кор
даромадани дил (агар мошин и ёрии таъҷилӣ
набошад) бо ягон воситаи на қлиёт ба нуқтаи
тиббӣ фиристодан, аммо дар ин ҳ олат ҳам
барои додани нафаси сунъ ї ва молиши дил
ҳамеша тайёр буд ан даркор аст.
ЉАМЪБАСТИ НАТИЉАИ САЁЊАТ
Љамъбасти нат иљаи са ёњат мис ли т айёрї ба
он марњалаи муњими кори сайёњон мебошад.
Мутаасс ифона, инро аксар ваќт на танњо
сайёњони љавон, балки бисёр роњбарон њам
наме фањманд. Онњо чунин гумон ме кунанд, ки
баробари
б а автобус савор шудани гурўњ
саёњат њам ба охир мерасад. Аммо т ашкил ва
гузаронидани са ёњат минбаъд (моњият, мазмун
ва мароќи он) аз бисё р љињат ба љамъбасти
натиљаи саёњат вобаста аст.
Љамъбасти натиља, тањлили са ёњат, њисоботи
молиявї, супоридани асбобу анљом, њисоботи
педагогї,
тар тиб
додани
ш ино снома
ё
њисоботи саёњат, тартиб додани њуљљатњо
барои нишонњои сарисинагї ва дараљаи
варзишї, ташкили китоби суратњо , ташкили
шабнишинии сайёњонро дарбар мегир ад.
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ТАЊЛИЛИ САЁЊАТ ВА ЊИСОБОТ
Тањлили саёњати якрўза аз тањлили як рўзи
алоњидаи саёњат и чандрўза моњиятан фар ќ
наме кунад. Ягона чизи иловае, ки дар ин љо
муњокима кар да мешавад, сифати тайёрї ба
саёњат мебошад. Агар сухан дар бораи
саёњатњои
дарозмуддат
равад ,
тањлили
натиљањои он ба маќсад мувофиќанд. Барои
муњокима њангоми чунин тањлил чор гурўњи
саволњоро тавсия кардан мумкин аст:
1.Оё хатсайр шавќовар буд ё не? Он ба
савияи тайёрии гурўњ мувофиќ мекар д: хатсайр
душвор ё баръакс, сабук набуд? Гурўњ ба
маќсаду мароми худ расид ё не , боз ягон
маќсади
дигар
д
Орзуву
хоњиш
барои
роњпаймоињо и минбаъда, онњо чї хеланд?
2.Дар рафти саёњат кадом кор дуруст,
кадомаш нодуруст иљро гардид ? Кадоме аз
чорабинињо натиљаи хуб доданд, кад омашон
не? Ба кори муваффаќиятноки са ёњат чї халал
мерасонд ва чї мусоидат мекар д? Барои
минбаъд бењтар гуз аштани саё њатњо чї корњо
кардан лозим аст?
3.Њангоми
тайёрї
ба
са ёњат
њар
як
иштирокчии он худро аз кадом љињатњо нишон
дод? Вай дар боби аз худ кардани малакаву
мањорати сайёњї, иљрои суп оришњои гурўњ,
муносибат бо рафиќон худро аз кадом љињатњо
нишон дод? Кад ом љињатњои мусбї ва манфї
дорад? Оё вай аз иљрои супоришњое, ки ба
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уњдааш гузошта шуданд, баромада тавонист ё
не? Ба ин рафтори ў бояд алоњида бањо дод
(азбаски ин масъала муњим аст) , оё ў дар
ќароргоњ аз пайи иљрои ягон кори мустаќилона
шуда буд?
4. Роњбари гурўњ корро наѓз ва кадом корро
бад иљро кард?
Аз гурўњи якуми саволњо маъ лум мешавад,
ки онњо ба интихоби хатсайр, марому маќсади
саёњат вобастаанд. Гурўњи дуюми с аволњо ба
бањодињии ташкили њаёти гурў њ, њалли дурусти
тактикї дар саёњат, натиљаи љараёни таълим
вобаста аст. Гурўњи сеюм, хусусан барои тар бия ва худтарбиякунии сайёњон муњим мебо шад. Он барои муќоиса карда дидани нуќтаи
назари худ бо нуќтаи назари рафиќон мадад
мерасонад. Барои гурўњи баќуввати сайёњон
дар назди њар як иштирокчии гур ўњ барои
оянда масъалаи тавсияро гузоштан мумкин аст.
Бача ба мањорат ва лаёќат и њар як иш тирокчии
саёњат аниќ бањо дода метавонад: баъзе бачањо
барои рафтан ба са ёњати мушкилт ар, барои
иљрои супоришњои масъул тайёранд , баъзењо
то њол тайёр нашудаанд. Муњокимаи ин
масъалањо аз роњбар як и лтифоту эътино ва
дилсўзиро
талаб
мекунад .
Таъсирпазирии
бачањои наврасро набояд фаромўш кард.
Њангоми тањлил роњбар бояд пешакї фикру
мулоњиза карда б арояд, ки кадом хислатњои ин
ё он иштирокчиро ќайд намудан, калом
хислат њояшро ќайд накардан даркор аст, то ки
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ба иззати нафс и онњо нарасад. Хатоњое, ки дар
натиљаи надонистан ва ё ноуњдабароии сайёњон
содир мешавад, албатта, тањлил ва эзоњу
шарњро талаб мекунад, аммо он бояд дар
вазъият и осуда ва кордонї гузарад. Танњо
њангоми муњокимаи рафтору кирдори ношоями
иштирокчиён, ки он ќасдан содир карда
шудааст, роњбар метавонад эњсоси худро зоњир
намояд. То чї дараља муњокима шудани
хусусиятњои хусусии иштирокч иёни саёњат
њангоми тањсил одатан танњо дар рафти худи
тањсил муайян мешавад. Ба њар њо л роњбар
набояд њамеша ба тањлили чуќ ур кўш иш кунад.
Масалан, дар са ёњати якрўза кї ва чї тавр
иљро кардани супоришро ќайд карда гузаштан
басанда мебошад. Охир , дар як рўз њайати
сайёњон ба њам муттањид гардида наметавонанд
ва дар бањои албатта њусни таваљљуњ ва
бадбиние, ки дар шароити мактаб ташаккул
меёбад, бартарї пайдо мекунад. Чанд сухан
дар бораи рафтори роњбар. Барои аксарият и
омўзгорон худи фикри ба муњокима гуза штани
ин масъала моњиятан нодуруст аст. Дар
баробари
он нисбат ба аќидаи роњбар дар
бораи он ки худи мавќеаш ўро аз танќидкунї
нигоњ
медорад,
хатои
калонтар
нест.
Мутаасс ифона, омўзгороне, ки бори аввал ба
саёњат роњбарї мекунанд, дар аксар мавридњо
истодагарї ме намо янд, ки њамаи ќарорњои
онњо дурустанд. Чунин рафтору кирд ор одатан
обрўи омўзгорро њамчун роњбари гурўњ дар
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назди бачањо пурра мерезонад. Онњое, ки
камтаљрибагии худро њис карда, дар кори
муњокима ва ќабули ќарор бачањоро љалб ме на мояд, оќилона рафтор мекунанд, аммо њуќуќи
интихоби ин ё он чизе, ки пешнињод мешавад,
дар дасти роњбар мемонад. Лекин барои амалї
гардидани ин муњокимањо, имчунин натиљаи
ќарорњои ќабул- кардашуда, аз љумла рафтори
роњбарро низ муњокима кардан дарко р аст.
Худ аз худ маълум аст, ки ба муњокимаи
гурўњ гузоштани нуќт аи чоруми тањлил танњо
дар он ваќт маънї дорад, ки агар дар миёни
роњбар ва гурўњ муносибатњои хуб ташаккул
ёфта бошанд. Агар саёњат, мутаа ссифона,
њамин тавр њам мешавад , сар то охир бо њазлу
шўхї гузашта, роњбар беист бо огоњкунї ва
кашида истодани лаљоми бачањо банд шуд а
бошад, агар вай ба њарчи тезтар ба охир
расидани саёњат орзу кунад, дар он маври д ба
муњокима баровардани ин нук т а њољате њам
нест. Бо вучуди он дар ин гуна њолатњо
дурустакак фикр карда б аромадан даркор, ки
оё тањлил лозим аст ё не. Аммо ба њар њол аз
тањлил танњо аз тарси он ки дар рафти он
камтаљрибагии
роњбар
гуфта
мешавад,
саркашї намудан лозим нест. Аз камбудињо
набояд тарсид ва бољуръатона барои ба са ёњат
рафтани бачањо кўшиш бояд к ард.
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