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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Сайёҳӣ ҳамчун василаи шинохти халқҳо аз 

замонҳои қадим дар ташаккул ва рушди тамаддуни ҷаҳонӣ нақши назаррас 

доштааст. Он барои тоҷикон низ таърихи тӯлонӣ дошта, ниёгонамон ба он 

эътибори ҷиддӣ медодаанд. Инсоният дар тӯли мавҷудияташ маҳз тавассути 

сайёҳӣ олами атрофро шинохт, сарзамину кишварҳои навро кашф кард, ба 

табодули савдо рағбат намуда, онро рушд дод, бо мавзеъҳои таърихӣ ва фарҳанги 

халқиятҳои гуногун ошно гардид ва ба ин васила ҳаёти иҷтимоиашро дигаргун 

сохт.  

Сайёҳӣ шоҳроҳҳои бузургеро ба шакл даровард, ки тавассути онҳо омаду 

рафти тоҷирон, ҷаҳонгардон ва сайру саёҳаткунандагон осон гардид. Барои 

мардуми Шарқ яке аз чунин шоҳроҳҳо Роҳи бузурги абрешим буд, ки аз 

қаламрави мамлакати мо низ убур мекард ва барои омаду рафти сайёҳон мусоидат 

менамуд. Бо мурури замон сайёҳӣ ҳамчун соҳаи ҷудогонаи фаъолияти хоҷагидорӣ 

ташаккул ёфт. Дар замони муосир он ба яке аз шохаҳои асосии рушди иқтисодӣ 

ва иҷтимоии кишварҳо мубаддал гардида, дар ҷаҳон соҳаи аз ҳама 

сердаромадтарин маҳсуб меёбад. 

Дар сиёсати имрӯзаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи сайёҳӣ мавқеи 

хосса дорад, барои рушду тараққии он афзалият дода мешавад. Бо мақсади рушди 

ин соҳа дар кишвари мо як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва тадбирҳои 

судманди ҳукуматӣ қабул гардидаанд. 

Дар татбиқи сиёсати Ҳукумати кишвар дар бахши сайёҳӣ, баррасии вазъ ва 

ҳолати ин соҳа ва инъикоси чорабиниҳои сатҳи гуногуни марбут ба рушди он 

ВАО, бахусус матбуоти даврӣ нақши бориз дорад. Нашрияҳои даврӣ тавассути 

инъикоси воқеиятҳои сайёҳӣ ва масъалаҳои марбут ба он, аз як тараф, дар тарғибу 

ташвиқи мавзеъҳои сайёҳӣ ва рекреатсионӣ (тафреҳӣ), ёдгориҳои таърихӣ ва 

ҷалби сайёҳон ба Тоҷикистон саҳм мегузоранд, аз ҷониби дигар, бо баррасии 

масъалаҳои марбут ба ин соҳа дар ҳалли мушкилоти мавҷуда ва рушди туризм 

мусоидат мекунанд, хосатан рӯзномаҳои мавриди ин таҳқиқ. Сабаби асосии 

интихоби рӯзномаҳои расмӣ ба сифати объекти таҳқиқоти илмӣ дар он аст, ки 
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аввалан, нашрияҳои расмӣ дар тарғиби тадбирҳои ҳукуматӣ оид ба рушди сайёҳӣ 

дар мамлакат пешсафанд ва сиёсати ҳукуматро доир ба рушди сайёҳӣ дастгирӣ 

мекунанд, дувум, дар саҳифаи онҳо матлаби ба ин мавзуъ бахшидашуда нисбатан 

зиёд аст. 

Ба ин мазмун, таҳқиқи омилҳои рушди сайёҳӣ дар кишвар, дарки дараҷаи 

таъсири маводи нашрияҳои даврӣ дар ташаккули афкори сайёҳони эҳтимолӣ, 

баррасии доманаи мавзуъҳо ва роҳу усулҳои тарғиби мавзеъҳои сайёҳӣ, 

истифодаи жанрҳои публитсистӣ дар инъикоси масъалаҳои марбут ба мавзуъ ва 

муайян кардани нақши матбуоти даврӣ дар рушди ин соҳа муҳиммияти мавзуи 

диссертатсияро асоснок карда, ҷиҳати таҳияи нақшаҳои тактикӣ ва стратегии 

рушди журналистика ва сайёҳӣ созгор аст. 

Аҳаммият ва мубрамияти мавзуи мазкур боз бо он асоснок мегардад, ки 

фаъолияти сайёҳӣ дар мамлакат ислоҳотро тақозо мекунад. Ин ислоҳот тавассути 

дарёфти роҳҳои замонавии ҷалби сайёҳон, ба шакл даровардани навъҳои нави 

сайёҳӣ ва хизматрасонӣ, таъсиси журналистикаи саёҳатӣ, ба талаботи ҷомеаи 

муосир мувофиқ намудани тарғиби соҳаи сайёҳӣ дар ВАО, бахусус матбуоти 

даврӣ, баланд бардоштани мазмуну мундариҷаи матолиб, фаврият ва шеваи 

пешниҳоди мавод ва монанди инҳо сурат гирифта метавонад. Ин ва амсоли ин 

омилҳо натанҳо иттилооти заруриро ба истеъмолкунанда мерасонанд, балки 

роҳҳои рушди соҳаро муайян карда, ба гардиши бештари сайёҳон ҳам аз хориҷи 

кишвар ва ҳам аз дохили он мусоидат менамоянд. Ин омилҳо, аз як тараф, нақши 

назаррас доштани матбуоти давриро дар баррасии масъалаҳои сайёҳӣ дар кишвар 

собит месозанд, аз ҷониби дигар, зарурат ва аҳаммияти таҳқиқи илмии мазкурро 

нишон медиҳанд.  

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Мавзуи мазкур дар илми журналистикаи тоҷик 

нисбатан нав аст. Доир ба баррасии масъалаҳои сайёҳӣ дар матбуоти даврии 

тоҷик то ҳол пажӯҳиши илмии диссертатсионӣ ба вуҷуд наомада бошад ҳам, 

табиати журналистикаи сайёҳӣ дар китобу воситаҳои таълимӣ муайян шудааст. 

Бинобар ин, дар кори диссертатсионӣ ба адабиёти зиёди илмиву таълимӣ ва 

санадҳои ҳуқуқию меъёрии соҳаи сайёҳӣ такя карда шуд.  
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Чунин адабиётро метавон ба 4 гурӯҳ тақсим намуд: аввалан, санадҳои 

ҳуқуқию меъёрии соҳаи сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки фаъолияти соҳаро 

танзим менамоянд; дувум, адабиёти ба соҳаи сайёҳӣ бахшидашуда, севум, корҳои 

илмии муҳаққиқони соҳаи ВАО доир ба журналистикаи саёҳатӣ (трэвел-

журналистика), чаҳорум, адабиёти марбут ба матбуоти даврӣ ва жанрҳои 

публитсистика. 

Таҳқиқҳои ба самти таърих, моҳият, вижагӣ ва навъҳои сайёҳӣ 

бахшидашудаи олимони хориҷӣ ва ватанӣ, ба мисли Г.Ф. Шаповал [203], Н.В. 

Пивоварова [173], Ф. Қодиров [142], М. Қодирова [125] ва дигарон, ки ағлаб 

хусусияти раҳнамоӣ доранд, дар шинохти таърихи сайёҳии тоҷик, омӯзиши 

ҷанбаҳои назариявии сайёҳӣ ва нақши тарғибот дар рушди ин соҳа иттилооти 

фаровони илмию таълимӣ медиҳанд. 

Дар монография, автореферати диссертатсия ва воситаҳои таълимии И.В 

Калинин [127], И.В. Показанйева [175], Ю.В. Роставская [182], П.А. Киселева 

[131], А.А. Мокроусова [154] ва дигарон бахши ҷудогонаи журналистика – 

трэвел-журналистика (аз калимаи англисии travel journalism), ки дар заминаи 

маҷаллаҳои махсусгардонидашуда (глянцевые журналы) шакл гирифтааст, 

мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Ин муаллифон, асосан, ба вижагиҳои шаклӣ ва 

услубии матбуоти сайёҳӣ, таърихи ташаккул ва рушди журналистикаи сайёҳӣ дар 

Федератсияи Россия, вижагиҳои инъикоси сафар дар матбуоти даврӣ (бештар 

сафарномаҳо) эътибор додаанд. 

Ҷойи тазаккур аст, ки ин мавзуъ дар заминаи ВАО-и кишварҳои хориҷӣ 

мавриди таваҷҷуҳ қарор гирифтааст. Аз ҷумла, пажӯҳишҳои Искандарӣ Насрулло 

Теймур, Кун Лин, Абдулвоҳид Эссам Абдул Маҳмуд, ки ба мавзуи баҳси мо 

иртибот доранд. 

Пажӯҳиши Искандарӣ Насрулло Теймур «Инъикоси масъалаҳои туризм дар 

васоити ахбори Эрон» [121] ном дорад. Чунончи, аз унвони кор бармеояд, объекти 

таҳқиқи онро ВАО-и Ҷумҳурии Исломии Эрон, хосатан рӯзномаю маҷаллаҳои 

махсусгардонидашудаи сайёҳии ин кишвар (15 номгӯй), оҷонсиҳои интернетӣ, 

ширкатҳои сайёҳӣ, телевизиони моҳвораӣ ташкил медиҳанд. Дар ин диссертатсия, 

ҳамчунин, ба таърихи ташаккули ВАО-и сайёҳӣ, нақши таблиғот дар ҷалби 
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сайёҳон аҳаммияти бештар дода шуда, омори маводи чопшуда нишон дода 

шудааст.  

Дар диссертатсияи Кун Лин «Нашрияҳои сайёҳӣ дар низоми ВАО-и Чин: 

вижагиҳои сохториву типологӣ ва таъсир ба иқтидори иқтисодии кишвар» 

(Туристические издания в системе СМИ Китая: структурно-типологические 

особенности и влияние на развитие экономического потенциала страны) [151] 

вижагиҳои сохториву мундариҷавии нашрияҳои соҳаи сайёҳӣ, мавқеи онҳо дар 

низоми матбуоти даврии Ҷумҳурии халқии Хитой, таъсири чунин нашрияҳои 

даврӣ дар рушди иқтисодиёти кишвар ва амсоли ин таҳлилу баррасӣ шудааст. 

Абдулвоҳид Эссам Абдул Маҳмуд дар кори диссертатсионии худ таҳти 

унвони «Нақши шабакаҳои телевизионҳои моҳвораӣ дар ташаккули маърифати 

сайёҳӣ» (Роль телевизионных спутниковых каналов в формировании культуры 

туризма) [93] фаъолияти телевизионҳои моҳвораии мамлакатҳои Араб, аз ҷумла 

Миср, нақши чунин телевизионҳо дар рушди сайёҳӣ, имкониятҳои консептуалӣ, 

мушкилот ва дурнамои телевизионҳои моҳвораӣ дар шароити ҷаҳонишавии 

муосир ва амсоли инро таҳқиқ намудааст.  

Дар журналистикаи тоҷик мавзуи баррасии масъалаи сайёҳӣ дар матбуот 

ҳарчанд дар алоҳидагӣ таҳқиқ нашудааст, аммо дар бораи таъсири ВАО ба афкори 

умум, нақши таблиғот дар ҷалби хонанда ва дар баробари ин, сохтори 

мундариҷавию жанрии маводи матбуоти даврӣ муҳаққиқон И. Усмонов, А. 

Саъдуллоев, А. Нуралиев, П. Гулмуродзода, А. Азимов, М. Муродӣ, М. 

Абдуллозода, Б. Муллоев, М. Муқимов, Б. Қутбиддинов, С. Гулов, Н. Бозорзода 

ва дигарон дар мавридҳои гуногун таваҷҷуҳ намудаанд. 

Ҳамин тавр, таҳқиқ ва омӯзиши адабиёт ва сарчашмаҳои илмӣ собит 

месозанд, ки мавзуи мазкур дар илми журналистикаи тоҷик нав буда, доир ба 

баррасии масъалаи сайёҳӣ дар матбуоти даврии замони истиқлол таҳқиқоти илмӣ 

анҷом дода нашудааст ва пажӯҳиши мо қадами аввалин аст. 

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқи 

диссертатсионӣ дар доираи барномаи корҳои илмию тадқиқотии кафедраи 

матбуоти факултети журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро 

шудааст. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ 

Мақсади таҳқиқ. Ҳадаф аз пажӯҳиши ин мавзуъ муайян намудани нақши 

матбуоти даврӣ дар баррасӣ ва инъикоси масъалаҳои марбут ба сайёҳӣ ва таъсири 

чунин мавод ба афкори ҷомеа, ҷалби сайёҳон ва рушди ин соҳа дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аст.  

Вазифаҳои таҳқиқ. Барои ба ин мақсад ноил шудан ҳалли вазифаҳои 

зеринро зарур меҳисобем: 

– таҳлил ва арзёбии заминаҳои ҳуқуқӣ ва иҷтимоии рушди соҳаи сайёҳӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

– муайян намудани нақши матбуоти даврӣ дар инъикос ва тарғиби тадбирҳои 

ҳукуматӣ доир ба рушди сайёҳӣ дар кишвар; 

– таҳқиқ ва таҳлили дараҷаи инъикоси масъалаҳои сайёҳӣ ва вижагиҳои 

баррасии онҳо дар нашрияи «Ҷумҳурият»; 

– муайян намудани таносуби мавзуъҳои марбут ба сайёҳӣ дар нашрияи 

«Ҷавонони Тоҷикистон»; 

– ошкор намудани умумият ва фарқи нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони 

Тоҷикистон» дар инъикоси рӯйдод ва баррасии масъалаҳои марбут ба сайёҳӣ; 

– таҳлил ва таҳқиқи вижагиҳои истифодаи жанрҳои хабарӣ дар иттилоотонӣ ва 

шарҳи воқеиёти марбут ба сайёҳӣ дар нашрияҳои даврӣ; 

– нишон додани имконоти жанрҳои таҳлилӣ ва бадеию публитсистӣ дар 

баррасии масъалаҳои сайёҳӣ. 

Объекти таҳқиқ. Матбуоти даврии кишвар, бахусус нашрияҳои 

«Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» дар солҳои 2015-2020. Ҳамчунин, дар 

ҷараёни таҳқиқ санадҳои меъёрию ҳуқуқии соҳаи сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

маводи нашрияҳои дигар ва манбаи иттилоотӣ аз Интернет истифода гардид.  

Предмети таҳқиқ. Вижагиҳои мавзуӣ ва жанрии маводи фарогирандаи 

масъалаҳои сайёҳӣ ва рӯйдодҳои марбут ба он дар рӯзномаҳои «Ҷумҳурият» ва 

«Ҷавонони Тоҷикистон». 

Асосҳои назарии таҳқиқ. Ҳангоми пажӯҳиши мавзуъ диссертант ба афкори 

назариявии донишмандони барҷастаи хориҷӣ ва ватанӣ чун С.М. Гуревич, Е.П. 

Прохоров, С.Г. Корконосенко, Г.С. Мелник, В.В. Тулупов, М.Ф. Ненашев, В.Ф. 
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Олешко, И.Л. Кройчик, А.А. Тертичний, А. Пелт, А. Саъдуллоев, И. Усмонов, А. 

Нуралиев, П. Гулмуродзода, М. Муродӣ, А. Азимов, М. Муқимов, М. 

Абдуллозода, Ш. Муллоев, Ф. Қодиров, М. Қодирова ва дигарон такя намудааст. 

Асосҳои методологии таҳқиқ. Пажӯҳиш ба равиши таърихӣ, таҳлили 

муқоисавӣ, анъанавӣ ва сифативу миқдорӣ сурат гирифтааст. Дар баррасии 

мавзуи кори диссертатсионӣ, ҳамзамон алоқамандии равандҳои иҷтимоию 

таърихӣ ва иҷтимоию сиёсӣ ва ҳамбастагии илмҳои ҷомеашиносӣ таҳлилу таҳқиқ 

гардидаанд. Ин усулҳо имкон доданд, ки заминаҳои иҷтимоиву ҳуқуқии рушди 

сайёҳӣ дар Тоҷикистон муайян ва таносуби инъикоси масъалаҳои марбут ба ин 

соҳа дар нашрияҳои даврӣ бо дарназардошти вижагиҳои жанрӣ мушаххас карда 

шавад ва ба ин васила, нақши матбуоти даврӣ дар ин самт нишон дода шавад. 

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Сарчашмаи асосии кори диссертатсия маводи ба 

сайёҳӣ бахшидашудаи нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» дар 

солҳои 2015-2020 мебошад. Инчунин, санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи сайёҳӣ: 

Қонуни Ҷумҳурии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи туризм», Қонуни Ҷумҳурии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сайёҳии дохилӣ», Барномаи рушди сайёҳӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2020, Стратегияи рушди сайёҳӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, Консепсияи рушди соҳаи 

туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2019, Нақшаи чорабиниҳо 

оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахши туризм дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон низ ҳамчун манбаъ истифода шудаанд. 

Навгонии илмии таҳқиқ. Мавзуи баррасии масъалаи сайёҳӣ дар матбуоти 

даврии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар мисоли нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва 

«Ҷавонони Тоҷикистон») бори аввал таҳқиқ мегардад ва он нақши матбуоти 

давриро дар баррасии масоили сайёҳӣ, инъикоси воқеиятҳои сайёҳӣ, тарғиб ва 

муаррифии мавзеъҳои сайёҳии кишвар ва ба ин васила, ҷалби сайёҳон ба 

Тоҷикистон муайян месозад. 

Ҷараёни омӯзиш ба таҳқиқ ва таҳлили маводи ду нашрияи даврӣ нигаронида 

шуда, дар ин замина: а) заминаҳои ҳуқуқӣ ва иҷтимоии рушди соҳаи сайёҳӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; б) нақши матбуоти даврӣ дар инъикос ва тарғиби 

тадбирҳои ҳукуматӣ доир ба рушди сайёҳӣ дар кишвар; в) дараҷаи инъикоси 
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масъалаҳои сайёҳӣ ва вижагиҳои баррасии онҳо дар нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва 

«Ҷавонони Тоҷикистон»; г) вижагиҳои истифодаи жанрҳои публитсистика дар 

инъикоси воқеиятҳо ва масъалаҳои марбут ба сайёҳӣ дар нашрияҳои даврӣ 

муайян шудааст, ки аз навгонии таҳқиқ дарак медиҳанд. 

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1.  Рушди соҳаи сайёҳӣ ба таъмини заминаҳои ҳуқуқӣ ва қонунгузории 

соҳа вобаста буда, ин омил дар фароҳам овардани шароити мусоид баҳри 

амалисозии сиёсати давлатӣ дар бахши сайёҳӣ мусоидат мекунад. Дар ин кор 

маърифати ҷанбаҳои ҳуқуқии ташкили сайёҳӣ нақши калидӣ дорад. Матбуоти 

даврӣ на танҳо дар ҳукми қонунӣ пайдо кардани санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ нақш 

мегузорад, балки дар дарки моҳияти онҳо ва ташаккули афкори иҷтимоӣ замина 

фароҳам меорад.  

2. Аз ҷониби давлат дастгирӣ шудани соҳаи сайёҳӣ дар Тоҷикистон ва 

роҳандозии тадбирҳои гуногуни давлатӣ дар ин самт дарки моҳияти омилҳои ба 

рушди сайёҳӣ мусоидаткунандаро ба миён меорад. Сайёҳӣ бо тамоми ашколи худ 

ба баланд шудани имиҷи мусбати давлат мусоидат мекунад. Дар инъикоси 

тадбирҳои ҳукуматӣ, заминаҳои иҷтимоии рушди сайёҳӣ ва ташаккули сайёҳӣ 

ҳамчун имиҷи мусбати давлат матбуоти даврӣ нақши созанда дорад.  

3. Таҳлили вижагиҳои инъикоси воқеиятҳо ва баррасии масъалаҳои марбут 

ба сайёҳӣ дар рӯзномаи «Ҷумҳурият» далолат бар он мекунад, ки нақши ин 

нашрия дар тарғиби имкониятҳои сайёҳии кишвар, мавзеъҳои истироҳатию 

рекреатсионӣ, таърихию ёдгорӣ, бренди Наврӯз ва баррасии масъалаҳои мубрами 

соҳа ва пешниҳоди роҳҳои ҳалли онҳо муҳим аст. 

4. Таҳлили муқоисавии мундариҷаи нашрияҳои даврии мавриди таҳқиқ 

нишон дод, ки нашрияи «Ҷумҳурият» дар инъикоси мавзуъҳои сайёҳӣ дар 

муқоиса ба нашрияи «Ҷавонони Тоҷикистон» афзалият дорад. Ин нашрияҳо дар 

инъикоси вазъи сайёҳӣ дар кишвар ва шаклгирии сайёҳӣ ҳамчун имиҷи мусбати 

давлат нақши ҳамгун доранд. 

5. Инъикоси воқеияти сайёҳӣ дар нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони 

Тоҷикистон» масъалаи тарзу усулҳои қолабишудаи инъикоси онҳоро ба миён 

мегузорад, ки шинохт ва арзёбии саҳеҳи он салоҳияти касбии рӯзноманигоронро 
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дар истифодаи жанрҳои гуногуни публитсистика ва унсурҳои жанрсоз тақозо 

мекунад.  

6. Нашрияҳои даврӣ дар инъикоси воқеаҳо ва баррасии масъалаҳои марбут 

ба соҳаи сайёҳӣ бештар имконоти жанрҳои ахбории хабар, ҳисобот ва мусоҳиба, 

таҳлилии мухбирномаву мақола ва публитсистию бадеӣ – сафарнома кор гирифта 

бошанд ҳам, таносуби ин жанрҳо ва риояи вижагиҳои жанрии онҳо дар 

нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» яксон нест. 

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ. Аҳаммияти назариявии 

диссертатсия дар он зоҳир мегардад, ки он на танҳо барои дарки моҳияти аслии 

матбуоти даврӣ дар ташаккули журналистикаи сайёҳӣ зарур аст, балки барои 

маърифати дарёфти роҳу усулҳои тарғиби мавзеъҳои таърихиву фарҳангӣ ва 

табиии кишвар дар воситаи ахбори омма ва ба ин васила, ҷалби сайёҳон ва рушди 

сайёҳии мамлакат дорои арзишҳои илмӣ мебошад.  

Натиҷаҳои таҳқиқи илмӣ ва маводи ҷамъовардашуда метавонад дар 

навиштани китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимӣ, матни курсҳои махсус доир ба 

журналистикаи сайёҳӣ барои донишҷӯёну магистрантони факултетҳои 

журналистика ва мутахассисони соҳаи сайёҳӣ ва реклама мавриди истифода қарор 

гирад. Ҳамзамон, дастовардҳои диссертатсияи мазкурро метавон дар фаъолияти 

ширкатҳои сайёҳӣ ва журналистикаи амалӣ истифода кард. 

Мутобиқати мавзуи диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Таҳқиқи диссертатсионӣ ба шиносномаи ихтисосҳои Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 

10.01.10 – Рӯзноманигорӣ мутобиқат мекунад. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Дар тамоми 

давраҳои иҷрои нақшаи кори илмӣ-таҳқиқотӣ: интихоби мавзуъ, асосноккунӣ ва 

мубрамияти он, ҳадафи таҳқиқ ва иҷрои вазифаҳо бевосита муаллиф саҳм 

гузоштааст. Диссертант нақши матбуоти давриро дар баррасии масъалаҳои сайёҳӣ 

таҳқиқу таҳлил намуда, натиҷаҳои таҳқиқро дар шакли мақолаҳои илмӣ ба табъ 

расонидааст. 

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Диссертатсия дар ҷаласаи васеи 

кафедраи матбуоти факултети журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
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(Суратҷаласаи №8 аз 26.02.2022) ва ҷаласаи шурои олимони факултети 

журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Суратҷаласаи №8 аз 29.04.2022) 

муҳокима ва ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Нуктаҳои асосӣ ва натиҷаҳои таҳқиқ 

дар конференсияҳои ҷумҳуриявии илмиву назариявии зерин – конфронси 

ҷумҳуриявии илмию амалии ҳайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба 30-

солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 110-солагии Шоири халқии 

Тоҷикистон, Қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода, 110-солагии Нависандаи 

халқии Тоҷикистон Сотим Улуғзода ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои 

табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040)» (20-22 

апрели соли 2021), конференсияи илмӣ-назариявии ҳайати профессорон, устодон 

ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон бахшида ба 

«Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи 

илму маориф» (2020-2040) (13-18 апрели соли 2020), конференсияи илмӣ-

назариявии ҳайати профессорон, устодон ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии 

молия ва иқтисоди Тоҷикистон бахшида ба 30-солагии Истиқлоли давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» 

(2019-2021) (12-17 апрели соли 2021) ва мизи мудаввари Кумитаи рушди сайёҳии 

назди Ҳукумати ҶТ дар мавзуи «Сайёҳии дохилӣ омили рушди иқтисодӣ: 

имконият ва заминаҳои ҳамкорӣ» (30.04.2021), конференсияи ҷумҳуриявии 

илмию назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба «Солҳои рушди 

саноат (солҳои 2022-2026)» ва «Бузургдошти Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ» (20-

23 апрели соли 2022) мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.  

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Муҳтавои асосии 

таҳқиқи диссертатсионӣ дар 9 мақолаи илмӣ, ки 4-тои он дар маҷаллаҳои илмии 

тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон чоп гардидаанд, инъикос ёфтааст.  

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, шаш 

фасл, хулоса ва рӯйхати адабиёт бо 205 номгӯй иборат буда, 162 саҳифаро дар бар 

мегирад. 
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БОБИ I 

ЗАМИНАҲОИ ҲУҚУҚӢ ВА ИҶТИМОИИ РУШДИ САЙЁҲӢ 

 ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Табиист, ки рушди ҳар як соҳа бидуни замина ва омилҳои муайян ногузир 

аст. Ба ин мазмун, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди сайёҳӣ дар 

кишвар заминаҳои гуногун, аз ҷумла иҷтимоию ҳуқуқиро фароҳам оварда, баҳри 

танзими фаъолияти соҳаи сайёҳӣ як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул 

кардааст. 

Ин тадбирҳои ҳукуматии барои рушди сайёҳӣ равонагардида дар саҳифаҳои 

матбуоти даврӣ дастгирӣ ва баррасӣ гардидаанд. Махсусан, рӯзномаи 

«Ҷумҳурият» соли 2018 бахшида ба «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» 

озмуни мақолаи беҳтаринро эълон кардааст, ки дар он ба ҷуз аз маводи 

журналистон мақолаҳои олимону бостоншиносон, адибон ва намояндагони дигар 

касбу кор дар жанрҳои гуногун ба табъ расидааст. Ин гуна мавод мундариҷаву 

муҳтавои ғанӣ дошта, таърихи сайёҳӣ, афкори адибони классику муосир дар 

бораи сайёҳӣ, диду назарҳо аз сафар, аҳаммияти мавзеъҳои таърихӣ ва дигар 

ҷанбаҳои соҳаро фаро гирифтаанд, бешубҳа, дар муаррифии Тоҷикистон ҳамчун 

кишвари сайёҳӣ аз аҳаммият холӣ нестанд.  

Муҳтавои ин ва дигар маводи матбуоти даврӣ нишон медиҳад, ки таваҷҷуҳи 

ҷомеаи имрӯза ба сайёҳӣ ҳамчун соҳаи афзалиятноки иқтисоди миллӣ бештар 

гардида, зарурати рушди инфрасохтори сайёҳӣ, муносибати одилона ва некбинона 

ба имкониятҳои он, омода кардани кадрҳои баландихтисоси соҳа, хизматрасонии 

сатҳи ҷаҳонӣ ва муаррифии ҳадафноку дурусти мавзеъҳои сайёҳӣ ба миён 

омадааст. Барои амалисозии ин раванд, пеш аз ҳама, ҷанбаҳои иҷтимоиву ҳуқуқии 

рушди ин соҳаро бояд таъмин намуд, то маърифати муносибат ба иқтидори 

сайёҳӣ, таърихию фарҳангӣ, урфу одат ва анъанаҳои миллӣ, табиати нотакрор ва 

ҳифзи муҳити экологӣ, фарҳанги меҳмонпазирӣ тақвият ёбад. Дар тарғиби ин 

омилҳо ва амалисозии онҳо, пеш аз ҳама, ВАО нақш гузошта метавонад.  
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1.1. Асноди қонунгузорӣ оид ба сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Туризм аз рӯзгори пешин барои пешрафти ҷомеа ва ҷаҳонбинии мардум 

аҳаммияти калон дошт. Онро метавон чун намуди фаъолияти тафреҳӣ-меҳнатии 

инсон аз замоне, ки таърих бо пайдоиш ва тараққиёти тамаддунҳо оғоз меёбад, 

мансуб донист. Сайёҳӣ яке аз қисмҳои таркибии таърихи халқи тоҷик маҳсуб 

ёфта, бо таърихи умумии халқ алоқамандӣ дорад. Сайёҳӣ ба он шакли фаъолият 

мансуб аст, ки оғози он то ба ташаккули ҷамъияти мутамаддин рафта мерасад. 

Чунончи, муҳаққиқ Н.В. Пивоварова навиштааст: «Сайёҳӣ бе рафту омад, бе 

гузариши ҳудудӣ ва сайру саёҳат, ки аз давраҳои қадим одамон ба он эҳтиёҷ 

доштанд, номумкин аст. Тавре ки сарчашмаҳои хаттӣ шаҳодат медиҳанд, ҳатто то 

давраи мо саёҳат дар ҳудуди гузаштагони халқи тоҷик падидаи маъмул будааст» 

[174, с. 5].  

Сайёҳӣ дар ташаккул ва тараққиёти тамаддуни ҷаҳонӣ, ба монанди 

тамаддунҳои маҳаллӣ, аз қадим нақши бузурге доштааст. Сайру саёҳат дар аҷдоди 

мо аз замонҳои бисёр қадим пайдо шудааст. Инсон дар тӯли таҳаввулоти 

иҷтимоиаш ба дарки олами атроф ва кашфи сарзаминҳои нав, рушди тиҷорат, 

фатҳ ва аз худ кардани заминҳои бекорхобида ва дастрасӣ ба роҳҳои нави нақлиёт 

шавқу рағбат дошт. Дар аксари одамон майли дидани мавзеъҳо, кишварҳо, 

шиносоӣ бо ҳаёт ва расму оини халқҳои дигар вуҷуд дорад. Ҳамаи ин омили 

зуҳури шаклҳои гуногуни саёҳат гардид.  

Ҳамин тавр, гузаштагони мо бо мақсадҳои гуногун аз як минтақа ба 

минтақаи дигар мерафтанд. Сафари онҳо савора ба воситаи корвонҳо ва пиёда 

сурат мегирифт. Мақсади сафар асосан тиҷорат, дидорбинии хешовандон, зиёрати 

ҷойҳои муқаддас, бо шуғл фаро гирифтан, бо мақсади таҳсил ва амсоли ин иборат 

буд. Аз рӯйи маъхазҳои таърихӣ маълум аст, ки гузаштани Роҳи бузурги абрешим 

аз қаламрави мамлакати мо низ барои омаду рафти сайёҳон мусоидат менамуд.  

Се шохаи асосии Роҳи бузурги абрешим маҳз тавассути ҳудуди кишвари мо 

мегузашт. Дар сарчашмаҳои қадимаи форсҳо, юнониҳо, чиниҳо ва арабҳо саҳми 

тоҷиконро дар фарҳанг ва тиҷорати ҳамон давра, махсусан асрҳои V – XII қайд 
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намудаанд. Минтақаҳои тоҷикнишин ва ҳудуди Тоҷикистони таърихӣ саросар дар 

масири ин роҳи корвонгузари интиқолкунандаи абрешим қарор доштанд, ҳатто аз 

он се шохаи ин роҳи таърихӣ мегузашт, ки роҳи якум аз Суғд ва ё роҳи шимолии 

байни Самарқанд ва Қошғар, дуюм роҳи Қаротегин байни Термиз ва Қошғар, 

сеюм Помир, ки Балхро бо Тошқӯрғон мепайваст [80]. 

Ҳамин тавр, Роҳи бузурги абрешим на танҳо дар муомилоту мубодилаи мол 

байни Шарқ ва Ғарб хизмат мекард, ҳамзамон пуле буд барои мубодилаи ғояҳо, 

тамаддунҳо ва аз ҳама муҳим - инсонҳо. Шоҳроҳи абрешим дар табодули 

арзишҳои моддию маърифатӣ ва фарҳангӣ нақши муассир дошта, тамаддуни 

нотакрори Шарқи Наздик, Миёна ва Дур, Осиёи Марказиро ба ҳам овард. Имрӯз 

бошад, Роҳи бузурги абрешим бо дигар тарҳ дар лоиҳаҳои гуногун эҳё мегардад, 

ба мисли лоиҳаи «Як камарбанд, як роҳ», ки барои ҳамгироии кишварҳои минтақа 

ва густариши соҳаи сайёҳӣ нақши муҳим ва бориз дорад.  

Ҳамин тавр, агар ба таърихи мафҳуми туризм назар афканем, он хеле 

барвақт пайдо шудааст ва аз ҷиҳати этимологӣ калимаи «туризм» аз калимаи 

фаронсавии tourisme маншаъ мегирад ва маънои саёҳат, сайругаштро дорад, ки бо 

баргаштан аз ҷойи саршавии саёҳат ба поён мерасад, яъне баргаштан ба макони 

зисти доимӣ.  

Туризм ё сайёҳӣ дар ҷаҳони имрӯза маъруфияти бештаре касб карда, сол аз 

сол таваҷҷуҳ ба ин соҳа меафзояд. Пайдоиши сайёҳӣ дар дунё аз ҳисоби 

муносибатҳои тиҷоратӣ дар байни давлатҳо ба миён омадааст ва барои пешрафти 

ҷомеа аҳаммияти муҳим дорад. Сайёҳӣ барои тавсеаи ҷаҳонбинӣ, шинохти 

фарҳанги миллату халқиятҳои гуногун ва дар маҷмуъ тафаккури инсон нақши 

муҳим мебозад. Теъдоди сайёҳон дар дунё бамаротиб зиёд мешавад ва бисёр 

давлатҳо аз ин раванд пурсамар истифода мебаранд, чунки туризм соҳаи бисёр 

сердаромад аст. Сайёҳӣ аз муҳимтарин бахши иқтисодиёти ҷаҳон ба шумор рафта, 

пас аз нафт ва мошинбарорӣ аз ҷиҳати даромаднокӣ дар ҷойи сеюм мавқеъ 

гирифтааст.  

Баъди соҳибистиқлолӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба рушди соҳаи 

сайёҳӣ таваҷҷуҳи бештаре зоҳир намуд. Рушди сайёҳиро дар дилхоҳ давлат бе 
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таъминоти базаи зарурии ҳуқуқӣ, бунёди таҳкурсии қонунгузорӣ тасаввур кардан 

мумкин нест. Бинобар ин, сайёҳӣ чун дигар шаклҳои фаъолият танзими 

муназзами ҳуқуқӣ ва идоракуниро талаб менамояд. Барои рушди ин соҳа ва 

танзими фаъолияти он заминаҳои ҳуқуқӣ лозим буд. Бинобар ин, як қатор 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба тасвиб расиданд, ки барои танзими ҳуқуқии 

фаъолият ва рушди соҳаи сайёҳӣ заминагузор буданд. Маълум аст, ки тамоми 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пас аз нашр дар ВАО, хосса дар нашрияҳои расмӣ 

эътибори қонунӣ мегиранд. Ҳамин тавр, тамоми ин санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

марбути рушди соҳаи сайёҳӣ дар матбуоти даврӣ рӯйи чоп омаданд. Чопи онҳо, 

албатта, барои шиносоӣ ва дарки амиқи соҳа, инчунин фазои мусоид барои 

масъалагузорӣ ва баррасии проблемаҳо барои рӯзноманигорон мебошад.  

Қобили тазаккур аст, ки кафолати баамалбарории фаъолияти сайёҳии 

хусусӣ дар моддаи 12 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудааст. 

Мутобиқи ин модда «Давлат фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, 

баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти 

хусусиро, кафолат медиҳад» [27]. Асоси инкишофи иқтисодии ҷомеа иқтисодиёти 

бозоргонӣ мебошад. Ин муқаррароти конститутсионӣ муқаррароти заминавии 

базаи ҳуқуқӣ барои баамалбарории фаъолияти сайёҳӣ ҳамчун фаъолияти 

соҳибкорӣ мебошад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз замони ба даст овардани истиқлоли давлатӣ 

то ин дам маҷмуи санадҳо ва меъёрҳои гуногуни ҳуқуқӣ қабул карда шудаанд, ки 

бевосита ба рушди сайёҳӣ дар мамлакат мусоидат менамоянд. Ба онҳо, пеш аз 

ҳама, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи туризм», Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият», қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Консепсияи рушди туризм дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2009–2019», қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Барномаи рушди туризм дар Тоҷикистон дар 

давраи солҳои 2015–2017», қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 

«Нақшаи чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахши 

туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 3 майи соли 2014, №301, қарори Ҳукумати 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Шурои байниидоравӣ оид ба ҳамоҳангсозии 

фаъолият дар соҳаи туризм дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 5 

сентябри соли 2015, №564 ва монанди онҳо дохил мешаванд.  

Қонунгузории сайёҳӣ ин маҷмуи санадҳои меъёрии ҳуқуқие мебошад, ки ба 

воситаи он муносибатҳои сайёҳӣ ба танзим дароварда мешаванд. Низоми 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии батанзимдарорандаи фаъолияти сайёҳӣ ба 

Конститутсияи ҶТ бояд мутобиқ бошанд. Дар зер чанд санади меъёрии ҳуқуқии 

вобаста ба сайёҳиро меорем. 

1. Яке аз санадҳои муҳимми ҳуқуқии танзимкунандаи фаъолияти сайёҳӣ 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи туризм» аст, ки 3 сентябри соли 1999 

қабул гардид. Ин қонун аз 19 модда иборат аст ва асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ, ташкилӣ ва тартиби амалӣ намудани фаъолияти туристиро дар ҳудуди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад. Мувофиқи моддаи 5 мақсади асосии 

танзими давлатии фаъолияти туристӣ аз инҳо иборатанд:  

– таъмини ҳуқуқи шаҳрвандон ба истироҳат, ҳаракати озод ва дигар ҳуқуқҳо 

дар мавриди саёҳат (тур);  

– ҳифзи муҳити зист;  

– муайян намудани номгӯйи ҳарсолаи объектҳои табиӣ, таърихию фарҳангӣ, 

аз он ҷумла ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда, ки тамошои онҳо дар 

асоси квота муқаррар карда мешавад; 

– ривоҷ додани саноати туристӣ, ҳамчун таъминкунандаи талаботи 

шаҳрвандон ҳангоми саёҳат (тур);  

– ривоҷ додани робитаҳои байналмилалӣ дар соҳаи туризм; 

– истифодаи оқилонаи дастовардҳои табиӣ ва фарҳангӣ [31].  

Мусаллам аст, ки қонун яке аз санадҳои асосӣ ва муҳимтарини соҳа маҳсуб 

гардида, барои ба танзим даровардани фаъолияти муайян қабул мегардад ва дар 

бобу моддаҳои он роҳу воситаҳои равнақу ривоҷ додани сайёҳӣ, ҳифзу 

нигаҳдории мавзеъҳои таърихию фарҳангии сайёҳӣ оварда шудаанд.  

Албатта, дар амалисозии ин вазифаю мақсадҳо нақши матбуоти даврӣ низ 

хеле калон аст, зеро матбуоти даврӣ оинаи зиндагист ва он имкони инъикос ва 
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баррасии тамоми паҳлуҳои масъала ва мушкилоти марбути соҳаро дорад. Бинобар 

ин, тавассути ВАО самтҳо ва роҳҳои танзими давлатии фаъолияти сайёҳӣ, 

паҳлуҳо ва ҷанбаҳои гуногуни рушди соҳаро баррасӣ кардан мумкин аст.  

2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сайёҳии дохилӣ» 18 июли соли 

2017, №1450 қабул гардидааст. Қонуни мазкур аз 11 боб ва 65 модда иборат буда, 

он асосҳои ташкилӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангии фаъолияти 

сайёҳии дохилиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.  

Қонуни мазкур бори аввал дар ҷумҳурӣ таҳия ва қабул гашта, ба фароҳам 

овардани шароити мусоид барои ташаккул ва рушди сайёҳии дохилӣ равона 

шудааст. Қонун муфассал тамоми паҳлуҳо ва ҷанбаҳои сайёҳии дохилӣ ва рушди 

он, аз ҷумла сиёсати давлатӣ дар ин самт, низоми сайёҳии дохилӣ, салоҳияти 

мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, дастгирии давлатии рушди 

сайёҳии дохилӣ ва ҳавасмандгардонии он, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои шаҳрвандон, 

ҳамкориҳои байналмилалӣ ва дигар самтҳои рушди сайёҳии дохилиро дар бар 

мегирад. Аҳаммиятнокии Қонуни мазкур дар он аст, ки дар доираи он беш аз 30 

навоварӣ ва механизми муосири ба танзим дароварандаи муносибатҳо ва 

таҳкимбахши иқтисодиёт муқаррар гардидаанд, аз ҷумла:  

– ташаккулёбии низоми сайёҳии дохилӣ;  

– рушди маданияти сайёҳии шаҳрвандон;  

– устуворгардонии иқтидори амалии кишвар дар қабули сайёҳони хориҷӣ;  

– ташаккули инфрасохтори муосири хизматрасонии сайёҳӣ;  

– муқаррарсозии намудҳои гуногуни сайёҳӣ ва хизматрасониҳои муносиб;  

– аз байн бурдани низоми иҷозатномадиҳӣ ба намуди фаъолияти сайёҳии 

дохилӣ, зимнан, ба роҳ мондани тарзи содаи баҳисобгирии он;  

– ташаккули намудҳои нави хизматрасонии сайёҳӣ, ба монанди сайёҳии 

кишоварзӣ, сайёҳии хонаист, саёҳати нақлиётӣ;  

– фароҳам гардидани шароитҳои мусоид барои иштироки сармоягузорони 

хориҷӣ ва ватанӣ дар ташкили инфрасохтори сайёҳӣ;  

– ташкили намудҳои нави фаъолияти соҳибкорӣ ва ғайра [30]. 
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Ҳамаи ин имкониятҳо, дар навбати худ, ба рушди устувори иқтисодиёти 

кишвар боис гардида, дар ибтидо ба таъсис ёфтани даҳҳо ҳазор ҷойҳои нави корӣ 

ва дар сурати татбиқи босамар ба ташкили захираҳои хеле зиёди шуғлмандии 

шаҳрвандон ва ба пешрафти устувори иқтисодиёти кишвар мусоидат менамоянд.  

Ҷиҳати фароҳам овардани шароити муносиб барои ҷалби соҳибкорон ва 

сармоягузорон дар рушди сайёҳии дохилӣ низ дар ин санад чанд муқаррарот 

пешбинӣ гардидааст. Тибқи он мақомоти маҳаллӣ барои соҳибкорони соҳаи 

сайёҳии дохилӣ имтиёзҳо муайян менамояд. Ташаббусҳои сармоягузорон барои 

ташкил ва бунёди инфрасохтори соҳа, маблағгузории барнома ва лоиҳаҳои марбут 

ба рушди сайёҳии дохилӣ аз ҷониби давлат дастгирӣ ва ҳавасманд гардонда 

мешаванд. 

Ташаккули инфрасохтор, баланд бардоштани фарҳанги сайёҳии 

шаҳрвандон, таъмини имконоти озод ва ҳавасмандии ҳуқуқӣ барои машғул 

гардидан ба хизматрасонии сайёҳӣ аз талаботи асосии ин соҳа мебошанд, ки дар 

қонуни мазкур ба таври мукаммал зикр гардидаанд. Он барои фароҳам овардани 

маҳсулоти сайёҳӣ, баланд бардоштани нуфузи кишвар дар тафаккури сайёҳон ва 

дар маҷмуъ мавқеи хосса пайдо кардани ҷумҳурӣ аз ҷиҳати пешрафти бахши 

туризм дар миқёси олам нақши муҳим хоҳад бозид. Ҳадаф аз қабули қонун 

фароҳам овардани шароити мусоиди ҳуқуқӣ ва ба ин васила, баланд бардоштани 

сатҳи маърифату фарҳанги сайёҳии ҷомеа, бахусус наврасону ҷавонон оид ба 

таъриху тамаддун, фарҳанг, урфу одатҳои миллӣ, дастовардҳои даврони 

Истиқлоли давлатӣ ва тақвияти рушди инфрасохтори сайёҳӣ мебошад.  

Бояд гуфт, ки ин Қонун дар санаи 24.07.2017с. таҳти № 153-154 дар 

рӯзномаи «Ҷумҳурият» рӯйи нашр омадааст. Бо нашри он ва мутолиаи 

хонандагон маданияти сайёҳии мардуми кишвар боло меравад ва низоми ҷалб ва 

иштироки ҷомеаи шаҳрвандӣ дар соҳаи сайёҳӣ ташкил карда мешавад. Ин низом 

дар фаъолияти роҳбаладӣ, тарҷумонӣ, пешхизматӣ ва меҳмоннавозӣ равнақ хоҳад 

ёфт. Ҳамчунин, иқтидори минтақаҳои ҷумҳурӣ ва маълумотҳои мақомоти 

маҳаллӣ васеъ истифода мешаванд. 
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3. «Барномаи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-

2020» бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои амалисозии сиёсати 

давлатӣ дар бахши сайёҳӣ, баланд бардоштани рақобатнокии бозори сайёҳии 

кишвар дар минтақа, инчунин, хориҷаи дуру наздик таҳия гардида, самтҳои асосӣ, 

афзалиятҳо, вазифаҳо ва механизмҳои татбиқи сиёсати давлатиро дар соҳаи 

сайёҳӣ дар давраи миёнамуҳлат муайян менамояд [8, c. 6]. 

Барнома дар асоси ҳадафҳои Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, Консепсияи рушди туризм дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2009-2019, мутобиқи муқаррароти қонунҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва 

барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ» ва дигар сарчашмаҳои танзимкунандаи 

фаъолияти соҳаи сайёҳӣ таҳия гардидааст. Дар раванди амалигардонии ин 

барнома самаранокӣ ва рақобатпазирии соҳаи сайёҳии мамлакат, рушди неруи 

инсонӣ, тақвияти институтсионалӣ ва ислоҳоти соҳаи сайёҳӣ афзалият дорад. 

Барнома аз якчанд боб иборат аст, ба монанди таҳлили вазъи кунунӣ: 

самтҳои стратегӣ, ҷанбаҳои қавӣ ва заифи соҳа, ҳадаф ва вазифаҳои барнома, 

ислоҳот ва навгониҳои соҳаи сайёҳӣ, маркетинг ва муаррифии маҳсулоти миллии 

сайёҳӣ, сайёҳии экологӣ, омили рушди устувор, таъмини бехатарии сайёҳон, 

ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи сайёҳӣ, захираҳои зарурӣ ва манбаъҳои 

маблағгузории онҳо, натиҷаҳои пешбинишуда ва нишондиҳандаҳои барнома 

мебошад. Инчунин, нақшаи чорабиниҳо барои татбиқи Барномаи рушди сайёҳӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2020 тартиб дода шудааст, ки аз 46 

банд иборат буда, барои амалисозии ин нақшаҳо ташкили чорабиниҳои гуногун 

пешбинӣ шудааст. 

Дар банди ҳадаф ва вазифаҳои барнома густариши ҳамкориҳо бо воситаҳои 

ахбори омма вобаста ба коркард ва интишор дар сомонаҳои иттилоотӣ оид ба 

иқтидори сайёҳии кишвар оварда шудааст, ки асосан ба ВАО-и электронӣ дахл 

дорад. Вале бояд гуфт, ки феълан ҳар як рӯзнома ва ё маҷалла ба ғайр аз шакли 

чопӣ, дар саҳифаи интернетӣ шакли электронии нашрияро ҷо мекунанд, ки барои 
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дастрасии умум хеле мувофиқ ва ҷавобгӯйи талаботи асри иттилоот ва 

коммуникатсия мебошад. Вазифаҳои асосии Барномаи мазкур аз таҳкими фазои 

сармоягузорӣ дар бахши сайёҳӣ; рушди инфрасохтори сайёҳӣ; тавсеаи ҳамкориҳо 

бо шарикони рушд; тақвияти неруи инсонӣ (таъсис додани маркази омӯзишии 

хизматрасонӣ ва сайёҳӣ); ташкили саноати сайёҳии рақобатпазир барои таъмини 

шуғли аҳолӣ, рушди устувори даромади давлат ва аҳолӣ аз ҳисоби афзоиши 

ҳаҷми даромад аз сайёҳии воридотӣ ва дохилӣ; баланд бардоштани иқтидори 

сайёҳӣ; ташаккули имиҷи ҷолиби сайёҳии кишвар; рушди низоми дастгирии 

иттилоотӣ ва машваратии ширкатҳои сайёҳӣ ва такмили омор иборат аст, ки 

барои иҷрои инҳо, албатта, маблағ ва вақти муайян ва сохтори алоҳида муваззаф 

карда шудааст. 

Бояд гуфт, ки дар маводи воситаҳои ахбори омма аксаран ба Барномаи 

мазкур такя мекунанд ва онро истифода мебаранд.  

4. «Стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то 

соли 2030» соли 2018 қабул гардид, ки аз 4 боб иборат буда, масъалаҳои сайёҳӣ ва 

таъсири он ба рушди иқтисодиёт; вазъи кунунӣ ва самтҳои рушди бахши сайёҳӣ 

дар Тоҷикистон; дувоздаҳ қадам дар роҳи рушди устувори сайёҳӣ; имкониятҳои 

сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи тақсимоти минтақавӣ оварда шудааст. Дар 

қисмати тарғибот ҳамкорӣ бо ВАО дар тарғиби ҷолибияти Тоҷикистон ишора 

мегардад. «Ширкатҳои сайёҳӣ барои тарғибот телевизион, радио, матбуот, 

сомонаҳо ва шабакаҳои интернетӣ, лавҳаҳои тарғиботӣ, муносибатҳои ҷамъиятӣ 

(PR), рӯйдодҳо ва дигар воситаҳои алоқаро истифода мебаранд. 

Вобаста ба ғояи (ё паёми) тарғибот, бояд дар ду самт қарор қабул карда 

шавад: брендинг ва сабади (корзина) маҳсулот. Бренд дар асоси сабади маҳсулоти 

ҷумҳурӣ, дар шакли кӯтоҳ ва ҷалбкунанда таҳия карда мешавад. Бренди ҷумҳурӣ 

бояд аз бренди дигар давлатҳо фарқ карда, афзалиятҳои миллии сайёҳиро дар бар 

гирад.  

Тоҷикистон соҳиби навгонӣ ва арзишҳои аслии бештар буда, шабакаи 

Интернет имкониятҳои васеи баробарро барои ҳама, ҳатто бо захираҳои маҳдуд 

фароҳам меорад. Истифодаи таҷрибаи пешқадами тахассусии маркетингӣ ҳангоми 
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таҳияи бренд ниҳоят муҳим мебошад. Бренди хуби миллӣ ҳамаи он маълумоти 

марбут ба мамлакатро дар шакли кӯтоҳ ва ҷолиби диққат фаро мегирад, ба 

монанди инфрасохтор, шароити табиӣ ва муҳити атроф, фарҳанги миллӣ, урфу 

одат, хӯрокҳо ва нӯшокиҳои миллӣ, таърих ва осори фарҳангиро фаро мегирад 

[78].  

Ш. Қурбон, хабарнигори рӯзномаи «Ҷумҳурият» (номи ин муаллиф дар 

рисола ба таври Шаҳноза Қурбонова, Шаҳнозаи Қурбон низ омадааст. – А.М.) дар 

нигоштаи худ «Сайёҳӣ. Муаррифии Стратегияи рушд то соли 2030» (Ҷумҳурият. 

– 2018. – 24 декабр) менависад: «Тибқи Стратегия, бояд меҳмоннавозии 

тоҷиконае, ки дар хонаводаҳо анҷом дода мешавад, дар фурудгоҳҳо ва дигар 

гузаргоҳҳои сарҳадӣ ба сайёҳон ва дигар мусофирон низ пешниҳод карда шавад, 

зеро ин барои ҷалби бештари сайёҳон ва ташрифи такрории онҳо мусоидат 

менамояд. Пурра ва самаранок амалӣ шудани стратегия ба рушди соҳаи сайёҳӣ 

дар кишвар мусоидат намуда, яке аз омилҳои баланд бардоштани иқтисодиёти 

миллӣ мегардад» [46]. Бо интишори ин матлаб рӯзнома ин ҳуҷҷати муҳимро 

муаррифӣ карда, ба доираи васеи хонандагон ошно менамояд.  

Мусаллам аст, ки таҳияи стратегияи рушд барои солҳои баъдӣ дар ҳамаи 

соҳаҳо зарур буда, дар он мақсадҳо бояд муайян бошанд. Дуруст муайян 

намудани мақсадҳо шарти пешакии таҳияи ҳамаҷонибаи стратегияи идоракунӣ 

дар сатҳи дилхоҳ мебошад. Танҳо бо огоҳии мақсад роҳу воситаҳои татбиқи 

онҳоро ҷустуҷӯ кардан мумкин аст. Мақсадҳо бояд ба кори пуршиддату 

самаранок ва ҳамчунин, ба имконият ва талошҳои давлат мувофиқат намоянд. Дар 

Стратегия мафҳуми «бренди сайёҳӣ» бештар истифода шудааст, вале бренди 

сайёҳии Тоҷикистон чиҳоро бояд дар бар гирад, мушаххас зикр нашудааст. Ба 

фикри мо, брендинги сайёҳии Тоҷикистон дар ин ҷо мушаххас оварда шуда, 

муфассал ташреҳ бояд мегардид.  

5. Дигар санади муҳимми соҳа ин «Консепсияи рушди соҳаи туризм дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2019» буда, барои фароҳам овардани 

фазои мусоиди ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва иқтисодӣ ҷиҳати ташаккули саноати муосири 

сайёҳӣ равона гардидааст. Татбиқи амалии вазифаҳои Консепсияи мазкур бо роҳи 
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барномаҳои мақсадноки миёнамуҳлат амалӣ гашта, метавонад истифодаи 

самарабахши захираҳои инсонӣ, табиию рекреатсионӣ, иттилоотӣ, моддӣ ва 

техникиро барои рушди минбаъдаи саноати сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таъмин намояд.  

Тавре ки маълум аст, ба сайёҳӣ соҳаҳои фарҳанг, нақлиёт, бехатарӣ, 

муносибатҳои байналмилалӣ, тиҷоратӣ, меҳмоннавозӣ ва дигар соҳаҳои 

иқтисодиёти миллӣ алоқаи зич доранд.  

Ҳамчунин, дар Консепсия оид ба хулосаҳои сомонаву шабакаҳои ҷаҳонӣ 

дар бораи Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст, ки ҳама мавқеи мусбиро касб 

менамояд. Ин ҷо низ нақши ВАО дар иттилоотонӣ ва муаррифии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нишон дода шудааст. Масалан, маҷаллаи «Топ – 100» дар соли 2015, 

3 минтақаи Тоҷикистон ва дар соли 2016 кӯҳҳои Помирро ба рӯйхати мавзеъҳои 

ҷолиб дохил намуд; нашри русии маҷаллаи маъруфи «Нешнл Ҷеографик» 

(«National Geographic») дар соли 2016 шоҳроҳи Помири Тоҷикистонро ба 10 роҳи 

зеботарини дунё шомил намуд;  

Дар Консепсияи мазкур мақсади асосии рушди сайёҳиро дар Тоҷикистон 

дар «ташкил намудани саноати сайёҳии фоидаовар ва рақобатпазир, ки ба 

талаботи замонавии хизматрасониҳои сайёҳӣ, таъминоти даромади маблағҳои 

иловагӣ ба буҷети давлатӣ ва ташкили ҷойҳои кории иловагӣ дар соҳаҳои 

иқтисодии ба сайёҳӣ марбута ҷавобгар бошад» [26], медонанд. 

6. «Нақшаи чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар 

бахши туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» санади дигари муҳим мебошад. Дар 

доираи фаъолияти Шурои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ бори нахуст таҳлили муфассали соҳа 

гузаронида шуда, модели рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо фарогирии 

зиёда аз 100 тавсия барои рушди соҳа таҳия карда шудааст.  

Дар заминаи тавсияҳо, Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати мамлакат оид ба 

беҳсозии фазои сармоягузорӣ дар соҳаи сайёҳӣ таҳия ва бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03 майи соли 2014 тасдиқ ва мавриди иҷро қарор дода 

шуд. Нақшаи чорабинии мазкур аз 29 банд ва 55 чорабинии фарогири аксари 
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паҳлуҳои сиёсати давлатӣ дар соҳаи сайёҳӣ буда, аз маҷмуи чорабиниҳо 17-тои он 

пурра татбиқ шуда, 27 банд қисман ва 11 банди он дар ҷараёни амалишавӣ қарор 

доранд.  

Таҳияи Нақшаи чорабиниҳо барои мушаххас намудани онҳо, муайян 

кардани вақти баргузорӣ ва масъулини чорабиниҳо таҳия шуда, иҷрои он назорат 

карда мешавад. Бинобар ин, иҷрои ҳар як банди Нақшаи чорабиниҳои мазкур аз 

масъулин ҷавобгарии бештарро талаб намуда, дар рушди соҳа саҳмгузор 

мебошад.  

Ба ғайр аз санадҳои меъёрии ҳуқуқии дар боло овардашуда, инчунин, дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии вобаста ба 

сайёҳӣ амал мекунанд, ба мисли Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда» (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, с. 2011, №12, мод. 852; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

ҳифз ва истифодаи объектҳои мероси таърихию фарҳангӣ» (Ахбори Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2006, №3, мод. 168; с. 2012, №12, қ. 1, мод. 

1015; (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017 с., №1429), Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият», Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолгарон», Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тамғаи молӣ ва тамғаи хизматрасонӣ», Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сертификатсиякунонии молу хизматрасониҳо», 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи реклама», Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи мавқеи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон», қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 апрели соли 2018 

«Дар бораи рӯйхати иншооти сайёҳие, ки барои бунёди онҳо воридоти таҷҳизоту 

техника ва масолеҳи сохтмонӣ аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ 

озод карда мешаванд», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳунармандӣ» ва 

як қатор қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи эълон намудани 

мавзеъҳои алоҳидаи сайёҳӣ ва истироҳат, ба мисли ноҳияи Варзоб, дараи Ромит, 

ноҳияи Балҷувон бавосита ва бевосита барои рушди сайёҳӣ дар кишвар мусоидат 

намуда, фаъолияти сайёҳиро дар ҷумҳурӣ ба танзим медароранд.  
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Ҳамин тавр, дар ин давра дар самти ташаккули заминаҳои меъёрӣ – ҳуқуқии 

танзимкунандаи фаъолияти устувори соҳа 30 санади қонунгузорӣ, 25 адад 

созишнома ва ёддоштҳои тафоҳуми ҳамкорӣ ба имзо расидаанд, ки барои рушди 

соҳаи сайёҳӣ заминаи мусоид мегузоранд.  

Қоида ва меъёрҳои рафтори барои ҳама ҳатмӣ, ки ҳуқуқро ташкил 

медиҳанд, худ аз худ вуҷуд дошта наметавонанд, онҳо бояд дар ягон шакли барои 

ҳама дастрас ифода гарданд, ба таври хаттӣ дар ҳуҷҷатҳо, нишондодҳо, дастурҳои 

махсус таҳким ёбанд ва ба маълумоти шаҳрвандон расонида шаванд. Бинобар ин, 

чопи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар матбуот барои ҳукми қонунӣ гирифтани санад 

ва ба оммаи васеи хонандагон шинос намудани он рӯйи кор омада, барои 

рӯзноманигорон бошад, барои навиштани мавод замина ва манбаи маълумот 

мегардад. Бояд гуфт, ки қонунҳо асосан дар нашрияи расмии «Ҷумҳурият» чоп 

мегарданд ва дар кори таҳқиқотӣ низ шоҳиди чопи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи сайёҳии дохилӣ» гардидем ва аз он истифода низ бурдем. 

Санадҳои меъёрии ҳуқуқии марбут ба сайёҳиро омӯхта, ба хулосае омадан 

мумкин аст, ки онҳо барои ба танзим даровардани фаъолияти сайёҳӣ, андешидани 

тадбирҳои зарурӣ дар рушди ин соҳа, амалӣ намудани нақшаи чорабиниҳо 

вобаста ба рушди сайёҳии дохилӣ ва хориҷӣ, бартараф кардани мушкилоти соҳа, 

роҳандозии ислоҳот дар фаъолияти сайёҳӣ, муаррифии мавзеъҳои сайёҳӣ, 

пешниҳоди брендҳои сайёҳии кишвар ва дигар вазифаҳои марбутаи 

рушддиҳандаи соҳа нигаронида шудаанд. Дар ин самт вазифаи воситаҳои ахбори 

омма, бахусус матбуоти даврӣ, пеш аз ҳама, дар чопи қонунҳо ва тафсили онҳо, 

пешниҳоди маводи ҷолиб оид ба татбиқи барномаву стратегияҳои давлатии 

соҳавӣ, муаррифии Тоҷикистон ҳамчун кишвари муҷиби сайёҳӣ намудор 

мегардад.  

 

1.2. Аҳаммияти тадбирҳои ҳукуматӣ дар рушди сайёҳӣ  

 

Дар шароити муосир тараққиёти соҳаи сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи иқтисодиёт маҳсуб ёфта, аз тарафи Ҳукумати 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 

Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои рушди ин соҳа дар кишвар 

ҳамаи заминаҳои зарурии меъёрии ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ фароҳам оварда шуда, 

илова бар ин, як силсила чораҳои ҳавасмандкунӣ татбиқ гардидаанд. Аз ҷумла:  

1. Таъмини амнияти сайёҳон;  

2. Таъсиси Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

3. Эълон гардидани соли 2018 дар мамлакат «Соли рушди сайёҳӣ ва 

ҳунарҳои мардумӣ» ва солҳои 2019-2021 «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва 

ҳунарҳои мардумӣ»; 

4.  Ташаккул, эҳё ва беҳтарсозии инфрасохтори сайёҳӣ; 

5.  Омода кардани кадрҳои баландихтисос дар соҳаи сайёҳӣ ва 

меҳмонпазирӣ; 

6. Ҷорисозии сиёсати «дарҳои боз» дар мамлакат ва низоми содагардонии 

раводид барои шаҳрвандони хориҷӣ; 

7.  Ба Созмони умумиҷаҳонии туризм (СУТ) шомил гардидани Ҷумҳурии 

Тоҷикистон;  

8. Аз пардохти андоз аз фоида озод кардани таҷҳизот ва масолеҳи сохтмон 

барои иншооти сайёҳӣ; 

9. Рушди ҳунарҳои мардумӣ;  

10. Эҳё ва таҷлили ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ дар Тоҷикистон; 

11. Иштирок дар чорабиниҳои байналмилалӣ оид ба сайёҳӣ. 

Пеш аз ҳама, барқарор кардани сулҳу субот, ба имзо расонидани 

Созишномаи истиқрори сулҳ ва мусолиҳаи миллӣ бо мухолифин дар рӯзи 27 

июни соли 1997, ки барои таҳкими ваҳдати миллӣ ва сулҳу оромӣ дар кишвар 

замина гузошт, ҷиҳати ташрифи сайёҳон ва рушди соҳаи сайёҳӣ бетаъсир намонд, 

зеро ҳеҷ кас ба макони ҷангзада ва ноором ба саёҳат намебарояд. Ба ин мазмун, 

фазои орому осуда ва бехатарӣ яке аз омили асосии ҷалби сайёҳон маҳсуб меёбад. 

Бидуни фароҳам овардани фазои мусоиди рушди сайёҳӣ, пеш аз ҳама, тартиботи 

ҷамъиятӣ, фазои орому осоишта ва низоми устувори таъмини амният тавсеа 
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бахшидани соҳаи сайёҳӣ аз эҳтимол берун мебошад. Дар асри ХХI муваффақияти 

соҳаро ду чиз таъмин карда метавонад: амният ва хизматрасонии сатҳи баланд. 

Дар таҷрибаи байналмилалӣ набудани таҳдиду хатар ба ҷони сайёҳ меъёри 

асосӣ маҳсуб мешавад. Агар кафолати таъмини амният ҷой дошта бошад, сайёҳон 

бо вуҷуди иқтисоди заифу инфрасохтори нокифоя ба он давлат сафар мекунанд, 

вале агар амният кафолат дода нашавад, сайёҳон аз сафар ба пешрафтатарин 

давлатҳо ва ҷолибтарин мавзеъҳои ҷаҳон худдорӣ мекунанд.  

Бояд зикр кард, ки соли 2018 аз ҷониби Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон шуъбачаи сайёҳӣ таъсис дода шуд. Ҳамкорӣ ва робитаи мустақим 

миёни ин шуъбача ва ширкатҳои сайёҳӣ ба роҳ монда шуда, кормандони он дар 

хизмати сайёҳон мебошанд. Ин боз ҳам эътимоди сайёҳонро зиёдтар мекунад. 

Аз ин рӯ, гуфта метавонем, ки пойдории сулҳу суботу оромии кишвар барои 

таъмини амнияти сайёҳон ногузир аст ва инро дар рейтингҳои байналмилалӣ низ 

дида метавонем. Тавре Департаменти давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро яке аз мамлакатҳои барои саёҳат амну бехатар арзёбӣ 

карда, барои сафар ба шаҳрвандонаш тавсия додааст [77].  

Дувум, таъсиси ниҳоди алоҳидаи махсус оид ба рушди соҳаи сайёҳӣ дар 

кишвар – соли 2017 дар мамлакат Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати ҶТ 

таъсис дода шуд, то инҷониб дар дохили Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ амал 

мекард. Ташкили ниҳоди алоҳида, бешубҳа, барои фарохтар ва амиқтар фаро 

гирифтани масоили сайёҳӣ, амалӣ намудани сиёсати ҳукумат оид ба сайёҳӣ ва 

ҳалли муаммоҳои он нақши бориз дорад. Мақсад аз ташкили Кумитаи рушди 

сайёҳӣ, ки аз номи он ҳам маълум аст, ин рушди сайёҳӣ мебошад. Албатта, 

тавассути роҳу воситаҳои махсус, ба мисли ташкили конфронсу нишастҳои илмӣ 

вобаста ба рушди соҳа, ташкилу бароҳмонии тарғиботи сайёҳӣ дар кишвар, 

беҳсозии инфрасохтори сайёҳӣ бо роҳи ҷалби сармоягузорӣ, «инкишофи 

намудҳои гуногуни сайёҳӣ, таъсиси инфрасохтори зарурӣ, омода намудани 

маводи иттилоотӣ ва хатсайрҳои нав дар мавзеъҳои гуногуни кишвар, инчунин, 

такмили қонунгузории танзимкунандаи фаъолияти соҳа» [66] ва дигар вазифаҳои 

маҳз ба рушди сайёҳӣ вобаста мебошад. 
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Севум, бо ташаббуси Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «бо 

мақсади тараққӣ додани соҳаи сайёҳӣ, муаррифии шоистаи имкониятҳои сайёҳии 

мамлакат ва фарҳанги миллӣ дар арсаи байналмилалӣ, инчунин, ҷалби сармоя ба 

инфрасохтори сайёҳӣ»[66], соли 2018 дар мамлакат «Соли рушди сайёҳӣ ва 

ҳунарҳои мардумӣ» ва солҳои 2019-2021 «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва 

ҳунарҳои мардумӣ» эълон гардид. Президенти мамлакат дар Паёми солонаи худ 

ба Маҷлиси Олии мамлакат соли 2017 дар бораи сайёҳӣ чунин ибрози назар карда 

буданд: «Сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳимми бо шуғл фаро гирифтани аҳолии қобили 

меҳнат, баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, рушди дигар соҳаҳои 

хизматрасониву истеҳсолӣ, инчунин, муаррификунандаи таъриху фарҳанг, табиат 

ва анъанаҳои миллӣ ба ҳисоб меравад» [66]. 

Оид ба ин тадбири ҳукуматӣ намояндагони созмонҳои ҷаҳонӣ ҳамоҳангӣ 

изҳор карданд. Аз ҷумла, З. Пололикашвили, собиқ котиби генералии Созмони 

умумиҷаҳонии туристӣ дар робита ба эълон гардидани соли 2018 ҳамчун «Соли 

рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ», чунин изҳор намуда буд: «Ман аз Ҳукумати 

Тоҷикистон барои ин ташаббуси ниҳоят муҳим барои тамоми ҷаҳон, ки ба мероси 

фарогири фарҳангии Тоҷикистон таваҷҷуҳи хосса зоҳир намуда, ба рушди бахши 

сайёҳӣ, махсусан соҳаи ҳунармандии Тоҷикистон боис мегардад, миннатдорам. 

СУТ эълон гардидани «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ»-ро тавассути 

шабакаҳои иҷтимоии худ дар «Facebook», «Twitter», «Instagramm», «lincdin» ва 

ҳамчун хабар дар веб-саҳифаи СУТ дар Аврупо паҳн намуд. Мутмаинам, ки соли 

2018 қобилияти ҳунармандони Тоҷикистонро тақвият хоҳад дод ва дар маҷмуъ ба 

бахши сайёҳӣ бисёр натиҷаҳои мукаммал мебахшад» [77]. 

Чун рушди сайёҳӣ дар як сол амалӣ намегардад ва барои инкишофу 

пешрафти он солиёни дароз лозим аст ва боназардошти он ки рушди деҳот 

бевосита ба рушди сайёҳӣ вобаста аст, дар Паёмашон ба Маҷлиси Олӣ дар соли 

2018 Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон чунин қайд намуданд: «Мақсади 

асосӣ аз ин пешниҳод амалигардонии талошҳои Ҳукумати мамлакат ба хотири 

боз ҳам обод кардани Тоҷикистон ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии аҳолӣ бо роҳи 

беҳтар намудани инфрасохтор, пеш аз ҳама, дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ, 
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таъсиси ҷойҳои корӣ, таъмин кардани аҳолии деҳот бо оби босифати ошомиданӣ, 

бунёду таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ, рушди инфрасохтори сайёҳӣ ва инкишофи 

ҳунарҳои мардумӣ, ба талаботи муосир мутобиқ сохтани сатҳи хизматрасонӣ ва 

баланд бардоштани некуаҳволии мардум дар ҳар як деҳа ва маҳалли аҳолинишин 

мебошад» [67]. 

Бояд гуфт, ки ин тадбирҳо барои рушди соҳа заминаи мусоид гузошт, дар 

ин солҳо ташрифи сайёҳон ба мамлакат бамаротиб афзуд. Тибқи ҳисоботи оморӣ 

дар ҳашт моҳи соли 2019 ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 843 738 нафар меҳмонону 

сайёҳон ташриф оварданд [61]. Дар ин солҳо тарғибу ташвиқи имкониятҳои 

сайёҳии кишвар тавассути воситаҳои ахбори омма хеле фарох ба роҳ монда шуд. 

Соли 2021 шабакаи «Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» таъсис дода шуд. 

Дар ҳамаи шабакаҳои телевизионӣ барномаҳои махсуси сайёҳӣ - дар 

Телевизиони Тоҷикистон барномаҳои «Марҳабо ба Тоҷикистон», «Сайёҳ», 

Телевизиони «Сафина» барномаи «Чашмаҳо», «Як анъана», Телевизиони 

«Ҷаҳоннамо» «Тоҷикистон аз чашми дигарон», Телевизиони «Синамо» барномаи 

«Кишвари ман» ва ғайраҳо ташкил карда шуд.  

Ба ғайр аз ин, роликҳои шавқовари тарғиботӣ бо инъикоси манзараҳои 

кишвар, кӯҳу даман, обҳои мусаффо, меваҳои хуштаъму хӯрокҳои миллӣ ва дигар 

мавзеъҳои ҷолиб намоиш дода мешаванд, ки басо ҷолиб мебошад. 

Дар шабакаҳои радиоӣ низ барномаҳои махсуси сайёҳӣ ташкил карда 

шуданд, ба мисли барномаҳои «Хуррамдиёр», «Сайри диёр» (Радиои 

Тоҷикистон), барномаҳои «Раҳовард», «Фирдавс ин ҷост!» (радиои Садои 

Душанбе), ки аз мавзеъҳои ҷолиби сайёҳӣ нақл мекунанд. 

Дар матбуоти даврӣ низ рубрикаҳои махсус кушода шуданд, аз ҷумла дар 

рӯзномаи «Ҷумҳурият» рубрикаи «Туризм», «Рушди деҳот», «Рушди сайёҳӣ ва 

ҳунарҳои мардумӣ», дар рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» бошад, рубрикаи 

«Туризм», «Ҳунарҳои мардумӣ» рӯйи кор омаданд, ки дар онҳо маводи ҷолибу 

хонданӣ чоп мешаванд. 

Чаҳорум, созмон ва беҳтарсозии инфрасохтори сайёҳӣ. Ин, пеш аз ҳама, 

сохтмон ва таҷдиди роҳҳо мебошад. Дар давраи соҳибистиқлолӣ дар кишвар «аз 
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ҳисоби лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ беш аз 2100 километр роҳҳои 

мошингарди дорои аҳаммияти байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ва зиёда аз 1000 

километр роҳҳои мошингарди дохилӣ аз ҳисоби дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ 

бунёду таҷдид карда шуданд.  

Танҳо соли 2018 сохтмону таҷдиди қариб 200 километр роҳи дохиливу 

байналмилалӣ ва 45 пул ба анҷом расонида шуд» [66]. Ин бевосита барои рушди 

сайёҳӣ нақши бениҳоят калон мебозад. Яъне, маҳз тавассути роҳҳо сайёҳон 

ҳаракат карда, вориди кишвар мегарданд ва дар дохили он гаштугузор мекунанд 

ва он василаи асосии пайванди халқҳо мебошад. Сатҳу сифати роҳҳо бозгӯйи 

рушди минтақаҳо аст. 

Ҳамзамон, фаъолияти фурудгоҳҳои байналмилалӣ ва роҳи оҳан дар 

мамлакат барои мусофиркашонӣ ва ба мамлакат омадани сайёҳони хориҷӣ 

заминагузор аст.  

Ба инфрасохтори сайёҳӣ, инчунин меҳмонхонаҳо, тарабхонаҳо низ дохил 

мешаванд. Аз рӯйи маълумоти оморӣ, феълан дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 170 

меҳмонхона, 94 осоишгоҳу истироҳатгоҳ ва 60 гӯшаи иттилоотии сайёҳӣ 

фаъолият доранд, ки барои меҳмонпазирии тоҷикона ва рушди иқтисодиёт 

мусоидат хоҳанд кард. Ҳамин тавр, соли 2018 даромад аз хизматрасониҳои сайёҳӣ 

214 миллиону 36 ҳазор сомониро ташкил додааст, ки нисбат ба соли пешин 65,2 

миллион сомонӣ зиёд аст [47]. 

Панҷум, омода кардани кадрҳои баландихтисос дар соҳаи сайёҳӣ ва 

меҳмонпазирӣ. Ҳукумати мамлакат барои омодакунии кадрҳои соҳаи сайёҳӣ бо 

назардошти камчинии кадрҳои баландихтисоси забондон дар соҳа чандин 

муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи кишвар ихтисосҳои самти сайёҳӣ 

кушодааст. Инчунин, соли 2019 Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат ба Донишкадаи 

сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат ва соли 2022 бошад, ин таълимгоҳ ба Донишгоҳи 

байналмилалии сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат табдил дода шуд. Аз рӯйи 

маълумоти Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

феълан дар 20 мактаби олии мамлакат ихтисосҳои вобаста ба соҳаи сайёҳӣ, 

масалан менеҷмент дар соҳаи сайёҳии байналмилалӣ, таъминоти забонии 
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робитаҳои байнифарҳангӣ (сайёҳии байналмилалӣ), фаъолияти соҳибкорӣ дар 

соҳаи туризм, саёҳат ва меҳмоннавозӣ, фаъолияти меҳмонхонавӣ ва маркетинг 

дар сайёҳӣ, иқтисодиёт ва идораи сайёҳӣ, иқтисодиёт ва идоракунӣ дар 

корхонаҳои сайёҳӣ, географияи сайёҳӣ ва менеҷменти саёҳат, туризм, фаъолияти 

варзишии саёҳатӣ (сайёҳии кӯҳӣ) барои соҳаи сайёҳӣ мутахассис омода мекунанд 

[65]. Бояд гуфт, ки мутахассис дар соҳаи сайёҳӣ барои ҷалби сайёҳон, муаррифии 

мавзеъҳои тамошобобу таърихӣ ва аз кишвар ҳамчун кишвари меҳмоннавоз 

таассуроти мусбат гирифтан нақши калон дорад.  

Шашум, ҷорисозии сиёсати «дарҳои боз» дар мамлакат ва низоми 

содагардонии раводид барои шаҳрвандони беш аз 100 кишвари дунё дар 

Тоҷикистон ва ба кор андохтани шабакаи ягонаи электронӣ ин ҳам тадбирҳоест 

басо арзанда барои беҳтарсозии соҳаи сайёҳӣ ва ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ 

ба мамлакат. Аз 1 июни соли 2016 дар Тоҷикистон портали нав барои судури 

раводиди электронӣ «e-Visa» (https://www.evisa.tj), ба кор пардохтааст. Он ба 

шаҳрвандони хориҷӣ имкон медиҳад, ки барои ворид шудан ба кишвар тавассути 

дархости электронӣ бидуни ҳозир шудан ба муассисаҳои консулии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон раводиди электронӣ ба даст оранд. 

Тибқи арзёбии созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ, ҳоло Тоҷикистон аз 

лиҳози низоми содаи гирифтани раводиди навъи сайёҳӣ дар рӯйхати панҷ 

кишвари пешсафи ҷаҳон мавқеи чорумро ишғол менамояд [66]. Ин тадбир барои 

осонтар кардани корҳои расмиётии шахсони хориҷии ба кишвар воридшаванда 

рӯйи кор омадааст ва аз рӯйи маълумоти оморӣ баъди ҷорӣ гардидани тартиботи 

мазкур шумораи сайёҳони хориҷӣ афзудааст. Дар пайи тадбирҳои андешидашуда 

соли 2018 шумораи сайёҳони ба Тоҷикистон омада 2,6 маротиба афзуд [47]. 

Ҳафтум, Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2007 аъзои Созмони умумиҷаҳонии 

туризм гардидааст, ки ин барои рушди соҳаи сайёҳӣ дар Тоҷикистон такони 

ҷиддиест. СУТ яке аз зерсохторҳои СММ буда, вазифааш расонидани кумак ба 

сайёҳии байналмилалӣ бо мақсади рушди соҳаи сайёҳии мамолики аъзо ва 

таҳкими равобити фарҳангӣ ва дӯстона; мубориза ба муқобили ҳама гуна 

монеаҳои саёҳати озодонаи одамон; корҳои илмию тадқиқотӣ дар соҳаи сайёҳӣ, 
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мутобиқкунии фаъолияти сайёҳӣ дар доираи минтақа ва байниминтақавӣ ва 

дигарҳо мебошад. 

Созмони умумиҷаҳонии туризм ба ҳамкориҳои ВАО, минҷумла телевизион 

ва соҳаи туризм диққати асосӣ медиҳад. Масъалаи ҳамкориҳои ВАО бо соҳаи 

туризм дар конфронсе, ки аз ҷониби СУТ дар ҳамкории Ҳукумати Ҷумҳурии 

Хорватия (ш. Загреб 12-13 сентябри с. 2011) баргузор шуд, махсусан таъкид 

гардидааст. Яке аз мақсадҳои асосии «Декларатсияи Загреб оид ба 

мустаҳкамсозии эътирофи туризм дар ВАО» ин тарғиби арзишҳои умумии туризм 

тариқи ВАО берун аз бахшҳои туристӣ, миёни ҷомеаи раёсатҳо ва аҳли 

ҷамоатчигӣ мебошад [142, с. 254]. 

Ҳаштум, воридоти таҷҳизот ва масолеҳи сохтмон барои иншооти сайёҳӣ аз 

пардохтҳои андозу гумрук ва ширкатҳои сайёҳӣ дар панҷ соли аввали 

фаъолияташон аз пардохти андоз аз фоида озод карда шудаанд, ки ин тадбир низ 

барои ҳавасмадгардонии соҳибкорон ва бештар бунёд гардидани иншоотҳои 

сайёҳӣ асос мегардад. Аз рӯйи маълумоти оморӣ, дар ҳашт моҳи соли 2019 зиёда 

аз 45 ширкати нави сайёҳӣ таъсис ва ба бозори сайёҳии мамлакат ворид шуд ва 

дар маҷмуъ шумораи ширкатҳои сайёҳӣ ба 190 адад расидааст [61]. Ин ҷо бояд 

ёдрас шавем, ки то нашри қарори мазкур дар ҷумҳурӣ ширкатҳои сайёҳии 

воридкунандаи сайёҳон нею содиркунанда зиёд буд, айни замон бошад, 

ширкатҳои сайёҳӣ ҳавасманданд, ки ба Тоҷикистон сайёҳ ворид кунанд. 

Нуҳум, ҳунарҳои мардумӣ низ яке аз ҷузъи ҷудонашавандаи соҳаи сайёҳӣ 

маҳсуб меёбад, зеро сайёҳони хориҷӣ ба кори дастӣ ва армуғони миллӣ, ки бозгӯи 

фарҳангу урфу одати миллӣ мебошад, бештар таваҷҷуҳ доранд, ба мисли чакан, 

ҷӯробҳои бадахшонӣ, маҳсулоти кулолгарӣ, табақҳои чӯбин, маҳсулоти читгарӣ 

ва ба ҳамин монанд, ки танҳо ба мардуми тоҷик хос аст. Бинобар ин, бо мақсади 

ҳавасмандгардонии ҳунармандон ҷиҳати истеҳсоли молҳои ниёзи мардум дар 

хона ва рушди ҳунарҳои мардумӣ аз 1 январи соли 2018 фурӯши чунин молу 

мавод аз пардохти ҳамаи намудҳои андоз озод карда шуд [66]. Ҳамчунин, барои 

рушди ҳунарҳои мардумӣ ба соҳибкорон ва ҳунармандон ҷудо намудани қарзҳои 

имтиёзнок тавассути Фонди дастгирии соҳибкорӣ васеъ ба роҳ монда шудааст. 
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Дар солҳои 2018-2021 барои рушди ҳунарҳои мардумӣ аз тарафи давлату ҳукумат 

тадбирҳои зиёде рӯйи кор омаданд, ба мисли ташкили намоиш ва фурӯши 

маҳсули ҳунарҳои мардумӣ дар мамлакат ва берун аз он ва тарғиби кори 

ҳунармандон тавассути ВАО.  

Ҳамин тавр, маҳсули ҳунарҳои мардумӣ дар тӯли таърих дар густариши 

муносибатҳои тиҷоратии тоҷикон бо мардумони Осиёву Аврупо нақши муассире 

гузоштааст. Бо истиқлоли давлатиро соҳиб гардидани Тоҷикистон ҳунарҳои 

мардумӣ сол аз сол эҳё гардида, рушд карданд. Имрӯз вақти он расидааст, ки 

маҳсули дастони ҳунармандон на танҳо тариқи тиҷорати дохилӣ ба сайёҳон 

муаррифӣ шавад, балки дар натиҷаи ҳарчи бештар такмил додан ва ба табъу завқи 

мизоҷони хориҷӣ – алалхусус кишварҳои пешрафта мусово намудан, метавон 

онро чун моли муҳимми тиҷоратии кишвар ба фурӯш гузошт. Хосатан, омӯзиш ва 

эҳё намудани ҳунарҳои мардумӣ яке аз падидаҳои арҷгузорӣ ба таърихи гузашта 

ва таҳкими мақоми миллат дар замони муосир буда, он барои некуаҳволии 

мардум ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат мекунад. 

Даҳум, заминаи дигари иҷтимоии рушди сайёҳӣ ин эҳё ва таҷлили 

бошукӯҳи Иди байналмилалии Наврӯз дар Тоҷикистон мебошад ва метавон 

Наврӯзро бренди сайёҳии кишвар номид. Дар мавсими Наврӯз ташкили саёҳати 

наврӯзӣ анъана шуда, саёҳат ба ҷойҳои таърихӣ, ба мавзеъҳои дорои табиати зебо 

баёнгари он мебошад, ки ин ҷашн хусусияти саёҳатию фароғатӣ низ пайдо 

кардааст ва онро хусусияти этнографӣ – таърихӣ - фарҳангӣ ё саёҳатии Наврӯз 

гуфтан ҷоиз аст. 

Соли 2019 дар Душанбе Фестивали байналмилалии «Наврӯз – мероси 

фарҳангии сайёҳӣ» бори аввал баргузор гардид, ки шумораи зиёди сайёҳонро ба 

кишвар ҷалб намуда, дар он ҷашни ҷаҳонии Наврӯз ҳамчун бренди сайёҳии 

Тоҷикистон муаррифӣ гардид. Чорабинии мазкур, инчунин, барои муаррифии 

ҳунарҳои мардумӣ ҳамчун армуғони арзанда барои сайёҳони хориҷӣ ва ҷалби 

бештари онҳо ба кишвари мо нақши бузург гузошт ва солҳои минбаъда низ бо 

шукӯҳи тоза доир гардид. 

Яке аз василаҳои дигари ба меъёрҳои саёҳати этнографӣ мутобиқ 
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гардондани Наврӯз метавонад гурӯҳбандии оинҳои наврӯзӣ ва тибқи ин таснифот 

дар доираи ҷадвали мушаххаси замонӣ дар минтақаҳои муайяни кишвар таҷлил 

кардани он бошад. Мутобиқи чунин замонбандӣ ва гурӯҳбандии оинҳои наврӯзӣ, 

саёҳати туристони дохилӣ, бавижа хориҷиро бидуни такрор дар намоиш 

гузоштани унсурҳои маъруфи Наврӯз метавон дар давоми чандин рӯз (яъне, 

дарозмуддат) ба таври хотирмон барномарезӣ кард. Ин усули таҷлили Ҷашни 

Наврӯз хусусияти саёҳатӣ ва инъикоси ҳунарҳои мардумиро дар мавриди таҷлили 

ин ҷашн метавонад тақвият бахшад. 

Бояд гуфт, ки матбуоти даврӣ дар муаррифӣ ва нигориши ҷашни ҷаҳонӣ бо 

нашри матлаби пурмуҳтавои фарогири таърихи пайдоиш, ташаккул ва эҳёи 

Наврӯз нақши назаррас дорад.  

Умуман, аз рӯйи мушоҳидаҳо, Наврӯзи Тоҷикистон аз таҷлили ин ҷашн дар 

дигар ҳавзаҳои Наврӯз фарқкунанда буда, дар кишвари мо сол ба сол он 

пуршукӯҳтару ҷолибтар ва мутантан бо риояи тамоми қавонин ва урфу одоти 

миллӣ қайд мегардад, ки яке аз омилҳои асосии ҷалби сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ 

маҳсуб меёбад. Дар ҷараёни ид ҳамасола метавон бо сайёҳони хориҷӣ рӯ ба рӯ 

гашт, ки аз ҷаззобияти ин ҷашни бошукӯҳ лаззату ғизои маънавӣ мебардоранд. 

Наврӯзи Тоҷикистонро бо боварӣ метавон бренди сайёҳии Тоҷикистон номид. 

Ёздаҳум, иштирок дар чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ оид ба сайёҳӣ, ба монанди 

Намоишгоҳи байналмилалии ITB-Берлин, ки калонтарин чорабинии намоишии 

ҷаҳон дар соҳаи сайёҳӣ мебошад, қобили зикри хос аст. Номи пурраи он Биржаи 

байналмилалии туристии Берлин мебошад, ки он намоишгоҳи калони ҷаҳонии 

сайёҳӣ ба шумор рафта, дар Берлин баргузор мегардад. Дар он хизматрасонии 

сайёҳии беш аз 11 ҳазор иштирокчӣ ба намоиш гузошта мешавад. Ба андешаи 

мутахассисон, намоишгоҳ тамоюлҳои асосии рушд ва ҷанбаҳои сайёҳии 

байналмилалӣ, ба монанди сайёҳии экологӣ, сайёҳии варзишӣ, ҷаҳонгардии 

баҳрӣ, сайёҳии фарҳангӣ, ҷаҳонгардии саргузаштӣ ва ба монанди инро инъикос 

менамояд [53]. 

Чандин сол аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар ин намоишгоҳ ширкат 

меварзад ва масъулони бахши сайёҳӣ зимни муаррифии имкониятҳои васеи 
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сайёҳии кишварамон дар самтҳои туризми экологӣ, табобатию солимгардонӣ, 

кӯҳнавардию шикор доираи васеи ширкаткунандагони ин намоишгоҳи бонуфузро 

тавассути маводи тарғиботиву ташвиқотӣ мутаваҷҷеҳи табиати Тоҷикистон 

намудаанд. Ҳамин буд, ки ҳангоми ҷамъбасти ҷоизаи «100 самти беҳтарин 

пешоҳангони глобалӣ дар ҳифзи фарҳанги миллӣ, анъана ва ҷалби мардумон ба 

соҳаи сайёҳӣ дар соли 2018» минтақаи баландкӯҳи Бадахшони Тоҷикистон ба ин 

садгона ворид ва дар минтақаи Осиё ва уқёнуси Ором ҷойи аввалро сазовор шуд.  

Ба ғайр аз ин, Тоҷикистон дар фестивалҳои дигар дар мамлакатҳои дур ва 

наздики хориҷ, ба монанди «Интурмаркет», «МИТТ»-Федератсияи Россия; «Топ 

Реса» – Париж, Фаронса; «JATA Ҷопон» – Токио, Япония; Намоишгоҳи 

байналмилалии сайёҳии Рим ва Намоишгоҳи хӯрокҳои «Слов Фуд» – Италия ва 

дигарҳо иштирок кардааст. 

Ба ҷуз аз тадбирҳои ҳукуматии барои рушди сайёҳӣ нигаронишуда, инчунин 

барои ҷалби сайёҳон дар кишвар заминаҳои табиӣ, таърихӣ ва фарҳангию 

иҷтимоӣ мавҷуданд. Табиати Тоҷикистон худ заминаи табиии ҷалби сайёҳӣ 

маҳсуб мегардад, зеро дар тамоми минтақаҳои кишварамон имкониятҳо барои 

навъҳои гуногуни сайёҳӣ, ба монанди кӯҳнавардӣ, рафтинг, табобатӣ ва 

шикоргоҳҳо барои дӯстдорони шикори ҳайвонҳои нодир мавҷуданд ва на ҳар 

кишвари дунё чунин имкониятҳои азими сайёҳӣ дорад. 

Тавре Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёмашон изҳор 

намудаанд: «Тоҷикистони биҳиштосои мо сарзамини мардуми соҳибмаърифату 

меҳмоннавоз ва кишвари меваҳои шаҳдбор буда, аз нигоҳи иқлим, боду ҳаво, 

манзараҳои табиат, кӯҳҳои осмонбӯс, пиряхҳои азим, обҳои шифобахш, кӯлҳо ва 

чашмаҳои оби мусаффо, ҳайвоноту наботот ва урфу анъанаҳои мардумӣ дар олам 

нотакрор ва макони беҳтарини сайру саёҳат мебошад» [67]. 

Аз ин рӯ, заминаҳои табиии кишвар барои ҷалби сайёҳон хеле мусоид ва 

ҷолиб буда, дар рушди ин соҳа нақши бориз доранд. Яке аз онҳо Боғи миллии 

Тоҷикистон (кӯҳҳои Помир) мебошад, ки он бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳти №267 аз 20 июли соли 1992 дар Помир барои ҳифзи манзараҳо 
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(ландшафтҳо)-и баландкӯҳҳо, олами наботот ва ҳайвоноти он таъсис дода шуда, 

ба объекти мероси байналмилалии ЮНЕСКО (соли 2013, таҳти №1252) [62] 

шомил аст. Боғи миллии Тоҷикистон яке аз ҳудудҳои калони махсус 

ҳифзшавандаи ҷумҳурӣ маҳсуб мегардад. Масоҳати боғи миллӣ 26 116,74 км2 (2 

611 674 гектар) буда, 18%-и масоҳати умумии Тоҷикистонро ташкил медиҳад 

(ВМКБ – 60%, ноҳияҳои Лахш ва Сангвор – 40%). 

Мақсади асосии таъсиси ин қабил боғҳо ин ташкили ҳифзи самаранок ва 

истифодаи устувори навъҳои ҳайвоноти нодир ва нобудшаванда, инчунин 

ташкили туризми экологӣ мебошад.  

Дар ҳақиқат ҳам, Боғи миллии Тоҷикистон ҳамчун маркази туризми экологӣ 

ва истироҳат маҳсуб меёбад ва онро бренди сайёҳии кишвар номидан мумкин аст. 

Сайёҳон ба ин боғ барои тамошои табиати нотакрор меоянд, ки дар ин ҷо метавон 

ҳайвонот ва парандаҳои нодиру камёфт (162 навъ), растаниҳои нодир (2000 навъ), 

шаршараю чашмаҳои табиӣ ва дигар бойигариҳои табиии кишвари кӯҳиро дид. 

Дар ҳудуди боғи миллӣ баландкӯҳҳои асосии Тоҷикистон, ба мисли қуллаи 

Исмоили Сомонӣ (7495 м), қуллаи Ленин (7134 м), қуллаи Корженевский (7105 м) 

ва пиряхи Федченко (масоҳаташ қариб 700 км2) [62] ҷойгир шудаанд, ки ҳамчун 

объекти маъмулу машҳури сайёҳии кӯҳӣ ва алпинизм дониста мешаванд. Барои 

нигоҳдории боғ аз ҳисоби буҷети давлатӣ ҳамасола маблағ ҷудо карда мешавад. 

Масалан, соли 2012 182 ҳазор доллари ИМА ҷудо шудааст. Дар соли 2018 

Баландкӯҳи Помир («Боми ҷаҳон») ба рейтинги ҷаҳонии «100 green destinations» – 

«100 самти устувори ҷаҳонӣ» (The Sustainable Destinations Top 100) шомил гардид 

(ин маротибаи сеюм аст), ки ин барои ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ созгор аст. 

Дигар ин ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мамнуъгоҳҳои гуногуни зиёде 

мавҷуданд, ки ҳар яки онҳо аз тарафи давлату ҳукумати кишвар нигаҳдорӣ карда 

шуда, объекти сайёҳии экологӣ маҳсуб мегарданд. 

Ҳукумати мамлакат ба беҳдошти вазъи экологии мавзеъҳои табиии махсус 

ҳифзшавандаи кишвар, хусусан мамнуъгоҳҳо диққати махсус зоҳир менамояд. 

Қабули Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳудудҳои махсус ҳифзшаванда» ва «Барномаи 

давлатии рушди ҳудудҳои махсус ҳифзшаванда барои солҳои 2005-2016» далели 
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гуфтаҳои болост. Яке аз мавзеъҳои нотакрор ва зеботарини гӯшаи табиати 

кишварамон мамнуъгоҳи давлатии «Бешаи палангон» маҳсуб меёбад, ки бо 

қарори комиссариати Шурои халқии ҶШС Тоҷикистон аз 4 ноябри соли 1938 дар 

ҳудуди имрӯза ноҳияҳои Дӯстӣ, Ҷайҳун ва Қабодиёни вилояти Хатлон таъсис 

ёфтааст. Ҳадаф аз таъсиси он ҳифзу нигоҳдорӣ ва барқарорсозии олами набототу 

ҳайвоноти зери хатари нестшавӣ қарордошта, таъмини мувозинати экологӣ 

ҷиҳати пешгирии ботлоқшавӣ, таназзул ва шӯршавии заминҳо мебошад. 

Мамнуъгоҳ барои ҷумҳурии мо сипари муҳофизатии тундбоди афғонӣ буда, 

таҳдиди хушксолиро коҳиш медиҳад. Масоҳати умумии он зиёда аз 50 000 га 

мебошад, ки аз ин шумора 14500 га ҷангалпӯш, 10700 га марғзор, 4030 га кӯл ва 

22173 гектарро биёбон ташкил медиҳад. 

Пешвои миллат ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дастур доданд, ки ба 

Ташкилоти байналмилалии ЮНЕСКО ҷиҳати ба мамнуъгоҳ додани статуси 

«мамнуъгоҳи биосферавӣ» муроҷиатнома пешниҳод намоянд. Инчунин, дар буҷаи 

давлатӣ ҷиҳати ба ҳолати меъёрҳои стандарти байналмилалии ҳудудҳои табиии 

махсус ҳифзшаванда ҷавобгӯ гардонидани ин мавзеъ ҷудо намудани 

маблағгузориро пешниҳод намуданд. 

Қарорҳои қабулгардида аз он шаҳодат медиҳанд, ки Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба хотири ҳифзи табиат, гуногунии биологӣ ва кам кардани таъсири 

номатлуби фаъолияти инсон ба муҳити атроф тадбирҳои муассир меандешанд, то 

ин гӯшаи нотакрори табиат ва олами ҳайвоноту набототи он ба наслҳои оянда низ 

боқӣ монад. 

Мамнуъгоҳ ба хотири мавҷудияти яке аз нодиртарин намуди ширхӯрони 

даранда – паланги тӯронӣ «Бешаи палангон» номгузорӣ шудааст. Мамнуъгоҳ 

манзараҳои гуногуни табиӣ дорад, ки аз дидани он кас ба ҳайрат меояд. Аз як 

тараф, минтақаи биёбон, аз тарафи дигар, минтақаи тӯғайзор кӯлҳои сершумори 

мамнуъгоҳро иҳота намудаанд, ки ба табиати он боз ҳам зебоӣ ва гуногунрангӣ 

мебахшад. Дар ҳудуди мамнуъгоҳ, инчунин, поёноби дарёи Вахш ҷойгир 

шудааст. Айни ҳол дар ҳудуди мамнуъгоҳ зиёда аз 20 кӯл боқӣ мондааст. 
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Доир ба «Бешаи палангон» матлаби О. Гулбердиева бо номи «Бешаи 

палангон». Мушкилӣ дар чист?» (Ҷумҳурият. – 2015. – 22 октябр) дарҷ 

гардидааст. Муаллиф аз баъзе проблемаҳои ин мамнуъгоҳ сухан ронда, чанд 

пешниҳод кардааст. Аз ҷумла, барои ободонии он ӯ навиштааст: «Додани қарзҳои 

имтиёзнок ба субъектҳои соҳа, ҷалби сармояи хориҷӣ ва дигар шаклҳои 

маблағгузорӣ ҷиҳати татбиқи лоиҳаҳои хурд дар ин самт аҳаммияти муҳим 

дорад» [14]. Чун мамнуъгоҳ дар маркази таваҷҷуҳи сайёҳон қарор дорад, муаллиф 

барои ҷалби онҳо воситаҳои гуногунро пешниҳод кардааст. Ӯ меафзояд: 

«Аллакай гавазни бухороӣ ва ғизол таваҷҷуҳи сайёҳонро зиёд кардааст ва ҷиҳати 

омӯзиш бурдани корҳои илмӣ – тадқиқотӣ дар ин самт маблағи иловаро тақозо 

менамояд. Ин ба пурзӯр намудани самти туризми экологии илмӣ мусоидат 

мекунад. 

Бояд зикр кард, ки барои беҳтар кардани сифати хизматрасонӣ ба сайёҳони 

хориҷӣ ва дохилӣ нақлиёти махсуси безарар ба манфиати кор аст» [14]. 

Муаллиф дар идома барои ҷалби бештари сайёҳон ҷорӣ кардани рекламаи 

мамнуъгоҳро дар матбуот ва телевизиону радио муҳим медонад. Бояд гуфт, ки 

тарғиби ин мавзеъ тавассути ВАО, инчунин барои баланд бардоштани завқ, дарки 

табиати диёр ва маърифати экологии аҳолии кишвар нақши калидӣ дорад.  

Яке аз вазифаҳои асосии мамнуъгоҳҳо ҳифзу нигоҳдорӣ ва барқарорсозии 

олами набототу ҳайвоноти нодир, пешбурди мониторинги биологӣ, гузаронидани 

таҳқиқоти илмӣ мебошад. Вобаста ба ин О. Гулбердиева пешниҳод менамояд, ки 

дар ин ҷо маркази иқлимшиносӣ таъсис дода шавад. 

Ҷои зикр аст, ки маҳз ҳамин гуна мамнуъгоҳҳо ва мавзеъҳои таърихӣ 

объекти тадқиқоти илмии аксари олимони кишваршинос ва бостоншиноси ватанӣ 

ва ҷаҳон мегарданд ва дар кашфи олами набототу ҳайвоноти минтақа ва 

ҳафриётҳои дигари таърихӣ бевосита иштирок мекунанд. Бо ин дар инкишофи 

туризми илмию экологӣ мусоидат менамоянд ва дар баробари ин, дар пешравии 

илм ва муаррифии кашфиёти нодири соҳаи алоҳидаи кишвар саҳм мегузоранд.  

Ғайр аз ин, дар Тоҷикистон дигар мавзеъҳои таърихӣ ва мамнуъгоҳҳои 

табиӣ ҳастанд, ки аҳаммияти бузурги миллӣ, таърихӣ, экологӣ ва сайёҳӣ доранд. 
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Масалан, Саразм, маскани Тахти Сангин, Мақбараи Хоҷа Машҳад, дайри буддоии 

Аҷина-теппа, қасри ҳокими Ҳулбук, мақбараи Хоҷа Нақшрон, Қалъаи Ҳисор, 

кӯҳҳои Фон, Ҳафткӯл ва ғайра.  

Саразм ягона ёдгории аҳди энеолит ва ибтидои асри биринҷӣ дар 

Мовароуннаҳр буда, ба миёнаи ҳазорсолаи IV ва ибтидои ҳазорсолаи III то мелод 

мансуб аст, ки дар ин давра тамаддуни кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии 

тоҷикон ташаккул ёфтааст. Мавриди зикр аст, ки ёдгории қадимаи Саразм 

мувофиқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №391, аз 21-уми 

сентябри соли 2001, ёдгории қадимаи таърихии 5500-солаи шаҳраки Саразм дар 

ноҳияи Панҷакент ҳамчун маркази ташаккули фарҳанги заминдорӣ, ҳунармандӣ 

ва шаҳрсозии тоҷикон мамнуъгоҳи таърихиву бостоншиносӣ эълон карда 

шудааст. 

Шаҳркадаи Саразм дар болооби Зарафшон чор ёдгорӣ ва якчанд нуқоте бо 

бозёфтҳои ба ҳама зинаҳои давраи биринҷӣ хосбуда ошкор шуд. Ин манбаъҳо 

маҳаллаи Саразм, қабри Зардча Халифа, қабристони Дашти Қозӣ, қабристони 

Чорбоғ ва ғайра мебошанд. Масоҳати густариши ёдгориҳо ва бозёфтҳои номбурда 

то 140 км қад ва 15-20 км барро фаро гирифтааст. 31 июли соли 2010 Саразм ба 

Феҳристи мероси фарҳангии умумибашарии ЮНЕСКО дохил шудааст [180, с. 8]. 

Барои илми бостоншиносӣ, умуман, барои кулли инсоният кашфи 

бошишгоҳи Саразм бозёфти беназир аст. Аҳаммияти муҳимми Саразмро ба назар 

гирифта, соли 2020 5500-солагии Саразми бостонӣ, ҳамчун маркази ташаккули 

тамаддуни кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон таҷлил карда шуд. 

Таҷлили бошукӯҳи Саразм ин аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардидани 

мероси таърихӣ ва фарҳангии халқи тоҷик ва тамаддунсозии он мебошад. 

Ёдгории Саразм дар рушди сайёҳии минтақаи Панҷакент ва Ҷумҳурии 

Тоҷикистон саҳми беандоза калон гузошта метавонад, ҳар сол сайёҳони зиёде 

маҳз барои дидани ин ёдгории беназир ташриф меоваранд. Ҳамзамон, ин ёдгории 

бемисл барои муаррифии таъриху фарҳанги мардуми тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ 

омили муҳим маҳсуб меёбад.  

Хуллас, Саразм бо бозёфтҳои нодир, бо таваҷҷуҳи хоссаи бостоншиносии 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%88%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B8%D1%8E%D0%BB
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8_2010
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D2%B3%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D1%80%D2%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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ҷаҳонӣ дар байни ёдгориҳои аҳди қадим ҷойгоҳи худро соҳиб гаштааст ва 

ҳамасола мавриди назари олимон ва сайёҳон аз тамоми гӯшаву канори дунё қарор 

мегирад.  

Дар бораи муаррифии Саразм нашрияи «Ҷумҳурият» матлаби зиёде чоп 

кардааст, ки мақолаҳои Рӯҳулова Ф. «Саразм маркази байналмилалии 

бостоншиносӣ шуд» (Ҷумҳурият, 2019. – 21 июн), Ф. Сироҷзода «Саразм - 

ёдгории бузурги таърихӣ» (Ҷумҳурият, 2019.– 14 январ), А. Раззоқов «Саразм - 

ҳамсоли Наврӯз» (Ҷумҳурият, 2019. – 23 апрел), Умари Шерхон «Ҳикмати сад аср 

дар хоки Саразм» (Ҷумҳурият, 2018. – 04 декабр), Қ. Аҳмадзод, Ш. Аброр 

«Саразм. Оғози тамаддун аз мулки тоҷик сарчашма мегирад» (Ҷумҳурият, 2017. – 

09 ноябр) намунае аз онҳост. Дар ин мақолаҳо, ки муаллифон асосан 

бостоншиносонанд, доир ба кашфиёти нав, ҳамкориҳои бостоншиносони хориҷӣ 

бо ҳамтоёни тоҷикашон дар кашфи мавзеъҳои нави ин мавзеъ, аҳаммияти 

таърихии он, вижагиҳои кашфиёт, муҳиммияти муаррифномаи кишвар тавассути 

Саразм, ҷалби сайёҳон ва бостоншиносони хориҷӣ ба он ва дигар масъалаҳои 

марбут ба сайёҳӣ маълумот дода шудааст.  

Дигар брендҳои сайёҳӣ ин ангурзори деҳқонони шаҳри Турсунзода Ҳоҷӣ 

Камол Мадумаров ва Ҳоҷӣ Неъмат Усмонов мебошанд. Хоҷагии деҳқонии «Боғи 

Сомон» дар 500 гектар замин паҳн шуда, онҳо ба парвариши навъҳои гуногуни 

ангур машғуланд ва бештар ангури «Ҳусайнии сафед» парвариш карда мешавад, 

ки зиёда аз 70%-и масоҳати умумии токзорро ташкил медиҳад. Инчунин, онҳо 

навъҳои «Чиллагӣ», «Шоҳона», «Ангушти хонум», «Ғалаба» ва ғайраҳоро 

парвариш мекунанд [15]. 

Бо дарназардошти ташкили боғоти намунавии ангур ва парвариши навъҳои 

беҳтарини он меҳмонони сатҳи олӣ ва ҳайатҳои расмии хориҷӣ зимни ташриф ба 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз токзори ин хоҷагии деҳқонӣ дидан мекунанд. Дар 

баробари ин, ҳамарӯза дар ҳамаи шабакаҳои телевизионии кишвар наворҳо аз 

боғоти ангур намоиш дода мешавад, ки басо ҷолиб ва диданӣ буда, касро водор 

мекунад, ҳатман аз ин боғот дидан намуда, худаш аз ангурҳои шаҳдбор канда, 

хӯрад. Яъне, манзараи дилфиреби ангурзор ва себзорҳои ғарқи ҳосили фаровони 
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дар телевизионҳо шабу рӯз намоишдиҳанда дар ҷалби сайёҳон ва муаррифии 

табиати зебои кишвари аз меваҷот бойи мо нақши беназир доранд. 

Ҳамин тавр, ҳамаи ин ҷолибияти сайёҳӣ, чорабиниҳои вобаста ба рушди 

соҳа, мавзеъҳои таърихию рекреатсионӣ ва дигар тадбирҳоро пайваста тавассути 

ВАО намоишу интишор додан аз вазифаҳои асосии рӯзноманигорон маҳсуб 

меёбад, зеро рушди сайёҳиро бе кори таблиғотӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. 

Чун яке аз вазифаҳои воситаҳои ахбори омма ин иттилоотонӣ ва тарғибот ба 

шумор меравад, дар тарғиби имкониятҳои туристии кишвар ва мавзеъҳои 

истироҳатӣ, мавзеъҳои таърихию ёдгорӣ воситаҳои ахбори омма, махсусан 

матбуоти даврӣ иштирок ва бо матолиби гуногун баромад мекунад. Тамоми чора 

ва тадбирҳои ҳукуматие, ки дар боло оварда шудаанд, дар саҳифаҳои нашрияҳои 

даврӣ инъикос гардида, бо матолиби нашрӣ масъалагузорӣ ва роҳҳои ҳалли онҳо 

пешниҳод гардидаанд. 

Бояд тазаккур дод, ки муаррифгари асосии захираҳои сайёҳии Тоҷикистон 

воситаҳои ахбори омма мебошанд ва инро ба назар гирифта, ширкатҳои сайёҳӣ 

барои тарғиботи маҳсулоти сайёҳии худ аз телевизион, радио, матбуот, сомона ва 

шабакаҳои интернетӣ, лавҳаҳои тарғиботӣ ва дигар воситаҳои алоқа васеъ 

истифода мебаранд. Ба иттилои Кумитаи рушди сайёҳӣ, маҳз бо дастгирии 

ҳукумати кишвар Кумита дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд як қатор шабакаҳои 

бонуфузи иттилоотии ҷаҳониро ҷалб намуд, ки дар ин замина табиати нотакрор, 

мероси бойи таърихию фарҳангии кишвар ба навор гирифта шуда, таблиғу 

ташвиқ гардиданд. 

Дар заминаи ҳамин ҳамкориҳо ду маротиба - аз 1 то 5 октябри соли 2018 ва 

рӯзҳои 20-24 апрели соли 2021 ҳайати эҷодии телевизиони «НТВ»-и Федератсияи 

Россия бо даъвати Кумитаи рушди сайёҳӣ бо мақсади таҳияи барномаи «Поедем, 

поедим!», ҷиҳати муаррифии имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон, аз ҷумла таомҳои 

миллӣ дар арсаи байналмилалӣ ба ҷумҳурӣ ташриф оварданд. 

Бояд гуфт, ки барномаи «Поедем, поедим!» лоиҳаи маърифатӣ-таблиғотӣ 

буда, тирамоҳи соли 2016 сазовори ҷоизаи байналмилалии «National Geographic 
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Traveler Awards 2018» дар номинатсияи «Барномаи беҳтарин дар бораи саёҳатҳо» 

сазовор гаштааст. 

Ҳаводорон ва тамошобинони барномаи «Поедем, поедим!» имконият пайдо 

намуданд, ки намоишро оид ба Тоҷикистон рӯзи 24 ноябри соли 2018 тамошо 

намоянд. Ҳамзамон, барнома тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ дастрас гардид. Дар 

давоми чор рӯз танҳо тавассути шабакаи иҷтимоии «Ютуб» намоиши мазкурро 

бештар аз 150 ҳазор нафар дидан намуданд. 

Инчунин, давоми соли 2019 дар ҳошияи баргузории ҷаласаи Шурои ИДМ 

оид ба сайёҳӣ, ки бори нахуст дар Душанбе баргузор гардид, дар ҳамкорӣ бо 

Агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон «Ховар» ва Шурои агентиҳои 

иттилоотии давлатии кишварҳои аъзои ИДМ пресс-тур ба маконҳои таърихию 

фарҳангии кишвар ташкил гардид.  

Тамошои мавзеъҳои таърихии кишвар ба иштирокдорони ҷаласаи Шурои 

ИДМ оид ба сайёҳӣ ва рӯзноманигорон таассуроти зиёд бахшида, матолиби 

ҷолиби диққат вобаста ба имкониятҳои сайёҳии кишвар дар воситаҳои ахбори 

оммаи дохилию хориҷӣ ва шабакаҳои интернетӣ нашр гардиданд.  

Чунин пресс-турҳо ҷиҳати сабти филмҳои мустанад дар ҳамкорӣ бо 

бузургтарин шабакаи телевизиони давлатии Корея-KBS ташкил карда шуда, 

наворҳои зебо оид ба захираҳои сайёҳии мамлакат тавассути шабакаи KBS ба 

сайёҳони эҳтимолии Кореяи Ҷанубӣ намоиш дода шуд. 

Қобили зикр аст, ки пахши барномаҳои тарғиботӣ аз ҷониби шабакаҳои 

бонуфузи ҷаҳонӣ баҳри муаррифии соҳаи сайёҳии кишвар дар арсаи 

байналмилалӣ ва баланд гардидани эътимоди сайёҳон барои сафар ба Тоҷикистон 

мусоидати ҳамаҷониба менамояд. 
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БОБИ I  

ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАҲОИ САЙЁҲӢ ДАР НАШРИЯҲОИ ДАВРӢ 

 

Рушди сайёҳиро бе кори таблиғотӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст, аз ин 

рӯ, яке аз василаҳои асосии ҷалби сайёҳон ба кишвар тарғибот мебошад. Тавре 

муҳаққиқи соҳаи журналистика М.Ф. Ненашев менигорад: «Воқеияти таблиғот 

барои он лозим аст, ки он василаи аз байн бурдани тафриқа байни сухан ва кор 

буда, ба воситаҳои ахбори омма эътимод ва бовариро меафзояд. Имрӯз яке аз 

вазифаҳои аввалиндараҷа барқароркунии боварии ҷомеа ба таблиғот аст» [164, с. 

57].  

Ба ин мазмун воситаҳои ахбори омма, бахусус матбуоти даврӣ аз рӯйи 

имконоти худ имкониятҳои сайёҳии кишвар, мавзеъҳои истироҳатӣ, таърихию 

ёдгорӣ ва амсоли инро тарғиб мекунанд. Тамоми тадбирҳои ҳукуматии марбут ба 

рушди сайёҳӣ дар саҳифаҳои нашрияҳои даврӣ инъикос шуда, тавассути 

масъалагузориҳо ва роҳҳои пешбурди ҷанбаҳои гуногуни ин соҳа нишон дода 

мешавад.  

Чунончи, муҳаққиқ И. Усмонов таъкид намудааст: «ВАО вазифадор аст, ки 

сиёсати давлатро инъикос намояд ва тавре инъикос намояд, ки он ба татбиқи 

манфиатҳои миллӣ мусоидат намояд» [198, с. 34]. Ин ҷо чорабиниҳои алоқаманд 

ба сайёҳӣ низ истисно буда наметавонанд. Ба ин мазмун, ба таъбири собиқ 

Котиби генералии Созмони байналмилалии туристӣ Толиб Рифоҳӣ, «барои ба кор 

даровардани иқтидори баландтарини сайёҳӣ ҳамчун қувваи ҳаракаткунандаи 

воқеии рушд ва болобарии некуаҳволии омма бояд ҳамкории ҳамаҷонибаи 

ширкатҳои сайёҳӣ, бахши хусусӣ ва ВАО-ро таъмин созем»[84]. 

Воқеан, дар рушди сайёҳӣ нақши ВАО муассир аст. Масъулини ин соҳаро 

мебояд бо ВАО-и ватаниву хориҷӣ ҳамкориро бештар карда, аз имкониятҳои он 

ҷиҳати «ташаккули имиҷи сайёҳии мамлакат, ҳалли масъалаҳои содироти 

хизматрасониҳои сайёҳӣ» [54] самаранок истифода кунанд.  
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2.1. Вижагиҳои инъикоси масоили марбут ба сайёҳӣ дар нашрияи «Ҷумҳурият» 

 

Воситаҳои ахбори оммаи муосир, ки дар шароити бозори иттилоотӣ қарор 

доранд, бо соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ, аз ҷумла индустрияи туризм 

робитаашон наздик аст. Тавассути ВАО ва махсусан, матбуоти даврӣ фарҳанги 

меҳмоннавозӣ, баланд бардоштани маърифати муошират бо сайёҳон ва васеъ 

гардонидани доираи ҷаҳонбинии мардум роҷеъ ба маконҳои истироҳатӣ ва 

амсоли ин ташаккул меёбад. Матбуоти даврии тоҷик дар ин самт фаъол аст. Аз 

ҷумла нашрияи расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Ҷумҳурият» дар инъикоси 

масъалаи сайёҳӣ пешсаф буда, ҳамчун нашрияи расмӣ сиёсати давлатиро дар 

соҳаи сайёҳӣ инъикос менамояд.  

Рӯзномаи «Ҷумҳурият» дар низоми матбуоти даврии кишвар аз нашрияҳои 

собиқадор маҳсуб меёбад. Нахустшумораи он 15 марти соли 1925 дар шаҳри 

Душанбе бо номи «Иди тоҷик» нашр шудааст. Соли 1995 он мақоми нашрияи 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро гирифт ва 14 марти соли 2000 бо Фармони 

Президенти мамлакат нашрияи расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобида шуд. 

Рӯзнома дар як ҳафта 5 маротиба бо теъдоди наздик ба 47 ҳазор нусха аз чоп 

мебарояд. Дар шароити рақобати шадиди иттилоотӣ ба роҳ мондани нашри 

ҳаррӯзаи он дар солим нигоҳ доштани фазои иттилоотии кишвар мусоидат 

намуда, ба хонанда хабару гузоришоти саҳеҳ ва матолиби таҳлилии коршиносона 

пешниҳод мешаванд. 

Дар саҳифаҳои ин рӯзнома матолиби муҳимми сиёсӣ, фарҳангӣ ва 

таҳлиливу таҳқиқӣ ба нашр мерасанд. Нашрияи «Ҷумҳурият» ҳамеша дар ҳифзи 

манфиатҳои миллӣ пешгому парчамбардор аст. Мақому мартаба ва маҳбубияти 

рӯзнома сол ба сол дар миёни хонандагон бештар мегардад. Дар доираи як 

тадқиқоти фарогир оид ба муайян намудани афзалиятҳои расонавии аҳолӣ, ки аз 

тарафи Маркази тадқиқоти сотсиологии «Зеркало» барои муайян намудани 

афзалиятҳои расонавии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон: телевизион, радио, 

нашрияҳои чопӣ, сомонаҳо, шабакаҳои иҷтимоӣ ва мессенҷерҳо (паёмрасонҳо) 
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гузаронида шуд, нашрияи расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон – рӯзномаи «Ҷумҳурият» 

рӯзномаи серхонандатарини мамлакат эътироф шуд [90].  

Ҳамин тавр, «Ҷумҳурият» дар идомаи рисолати арзишманду таърихии худ 

имрӯз ҳам дар роҳи баланд бардоштани сатҳи маърифат, худшиносиву 

ҷаҳоншиносии мардум пешоҳанг аст. Ин аст, ки хонандагон зимни назарпурсӣ аз 

миёни 367 нашрияи чопии кишвар ба он авлавият додаанд.  

Мо дар ин кори пажӯҳишӣ маводи нашрияро дар давраи солҳои 2015-2020 

мавриди таҳлил қарор додем. Бояд гуфт, ки аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа матлаби 

нашрия гуногун буда, аз таърихи сайёҳӣ, муаррифии мавзеъҳои сайёҳӣ сар карда, 

то мушкилоти соҳаро дар бар мегиранд ва онҳоро аз рӯйи мундариҷа ба навъҳои 

зерин таснифот кардан мумкин аст: 

1. Мақолаҳои марбут ба таърихи сайру саёҳат; 

2. Матолиби ифодакунандаи таассуроти сайёҳони хориҷӣ; 

3. Маводи муаррифкунандаи фарҳанги меҳмоннавозии дигар миллату 

халқиятҳо; 

4. Нигоштаҳои муаррифкунандаи мавзеъҳои гуногуни истироҳатию сайёҳӣ 

ва ёдгорию таърихии кишвар; 

5. Маводи муаррифкунандаи навъи алоҳидаи сайёҳӣ; 

6. Мақолаҳои баррасикунандаи мушкилоти омода кардани кадрҳо дар 

соҳаи сайёҳӣ; 

7. Матолиби дорои хусусияти таҳлилию танқидӣ; 

8. Мавод дар бораи ҳайвоноту набототи нодир; 

9. Маводи муаррифкунандаи Наврӯз ҳамчун бренди сайёҳӣ. 

Дар давраи тадқиқшаванда дар саҳифаҳои рӯзнома маводи бахшида ба 

мавзуи сайёҳӣ хеле зиёд чоп шудааст, ки аксарияти муаллифон кормандони 

редаксия мебошанд. Дар зер шумораи мақолаҳои чопшударо аз рӯйи солҳо 

меорем: 

Ҷадвали 1. - Теъдоди маводи ба сайёҳӣ бахшидашудаи рӯзномаи «Ҷумҳурият» дар 

солҳои 2015-2020 (адад) 

Солҳо 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Мавод 9 16 36 76 45 42 

Ҳамагӣ  224 
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Манбаъ: коркарди муаллиф дар асоси таҳлили маводи рӯзномаи «Ҷумҳурият» дар солҳои 2015-

2020. 

Тавре аз нишондиҳандаҳои ҷадвал маълум аст, дар давраи тадқиқшаванда 

маводи вобаста ба сайёҳӣ сол то сол зиёд ва доираи мавзуъҳо васеъ гардидааст. 

Махсусан, эълон гардидани соли 2018 ҳамчун «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 

мардумӣ» ва солҳои 2019-2021 «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 

мардумӣ» ба теъдоди матлаб таъсири мусбат расонидааст. Чопи бештари 

матолиби марбут ба ин мавзуъ дар ин солҳо бозгӯи он аст, ки матбуоти даврӣ дар 

татбиқи сиёсати ҳукумати кишвар саҳмгузор аст.  

Кӯшиш мекунем, ки ин анвои матолибро, ки нашрияи расмии «Ҷумҳурият» 

ба табъ расонидааст, ба таври муфассал таҳлилу арзёбӣ намоем. 

1. Мақолаҳои марбут ба таърихи сайру саёҳат – фарогири таърихи сайёҳӣ 

дар кишвар, таърихи маконҳои муқаддас ва қадамҷои бузургон, чашмасорон 

мебошанд. Мақолаҳои ин гурӯҳ бозгӯи таърихи тӯлонӣ доштани сайру сайёҳӣ дар 

кишвар мебошанд, ки барои шинохти таърихи сайёҳӣ аҳаммияти муҳимми 

илмиву оммавӣ доранд, зеро ба маъхазҳои таърихӣ такя мекунанд. 

Профессор Ҳамза Камол дар матлаби таҳти унвони «Маконҳои муқаддас. 

Нақши онҳо дар шиносоии таъриху фарҳанг» аз мазорҳо, қадамҷой ва ё ба ибораи 

дигар, маконҳои муқаддас ёдрас шудааст, ки аз қадим таваҷҷуҳи сайёҳонро ба худ 

ҷалб намудаанд. Имрӯз дар қаламрави Тоҷикистон ҷой гирифтани мазору 

мақбараҳои донишмандону орифон ва шоирону азизоне, ки аз шаҳру манотиқи 

дигар омадаву ин ҷоро макони абадӣ ихтиёр кардаанд, низ шореҳи ҳақиқати 

эътирофи мақоми таърихии Тоҷикистон чун минтақаи соҳиби арҷу эҳтироми 

бузург ва дорои табиате, ки муҷиби асари афзун ва нуфузи муҳаббати ҳамагон 

гардида, таъкид меварзад. Ин ҷо аз мазороти бузургоне чун Имом Ҳасани Аскарӣ, 

Хоҷа Муҳаммади Башоро, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, Шайх Абулқосими 

Гургонӣ, Султон Увайси Каранӣ, Муҳаммад Шамсиддин ибни Маликдоди 

Табрезӣ, Абулҳасани Харақонӣ, Шайх Шақиқи Балхӣ, Шоҳ Неъматуллоҳи 

Зарробӣ ва дигарон метавон ёдовар шуд, ки дар заминаи сафарҳои хеш ҷуғрофиёи 

таърихии Тоҷикистон, шаҳру рустоҳои мухталифи онро макони абадии хеш 

ихтиёр кардаанд. Муаллиф менависад: «Мазорҳо аз шумори он маконҳое 
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мебошанд, ки тӯли садсолаҳо муқаддас маҳсуб гаштаанд ва то ба имрӯз ҳеч неруе 

натавонистааст аз умқи андешаи инсон эътиқод ва боварҳоро ба маконҳои 

муқаддас ба дур биандозад ва ё дастикам аз он эътиқодҳо коҳиш ба амал 

биёварад» [20]. Дар баррасии масоили танзим ва гурӯҳбандии маконҳои муқаддас 

дар қаламрави кишвар муаррих онҳоро ба се навъ ҷудо кардааст: мазоре, ки дар 

он воқеан шахси бузурге мадфун аст, дигарӣ қадамҷой ва севумӣ мазори файзи 

осор, ки дар он ҷо аз бузурге чизе ба ёдгор мондааст. Аз рӯйи мушоҳидаҳо ва 

таҷрибаи рӯзгор дидаем, ки зоирини дохилӣ бо мақсади шифоталабӣ ва савоб аз 

ин маконҳои муқаддас зиёрат мекунанд. Тавре муаллиф нигоштааст, аксари 

мазорҳое, ки дар қаламрави кишвар мавҷуданд, аз ашхоси воқеӣ буда, ба 

шахсиятҳои маъруфи илму дониш, сӯфиёни силсилаи нақшбандия, қодирӣ ва 

қаландарӣ маҳсуб мешаванд, ҳамзамон дар Тоҷикистон теъдоди чашмасорони дар 

макони муқаддас бавуҷудомада хеле зиёданд ва аксари онҳо чашмаҳои 

табобатианд.  

Бо ифшои ин матлаб муаллиф зиёрати мазорҳо ва чашмасорони муқаддасро 

нишонаи суннатгароӣ, ҳифзи ақоиди аҷдодон ва эҳтиром ба онҳо медонад. 

Эҳтиром ба аҷдодон бештар дар анҷоми суннатҳое хулоса мешавад, ки инсон дар 

вақти зиёрати маконҳои муқаддас анҷом медиҳад. Зиёрати макони муқаддас хоҳ 

аз эътиқоди динӣ бошад ва ё ин ки анъанаю таомул ва ё унсури дигар дар 

ҷумҳурии мо ривоҷ ёфтаву ҳамчун анъана қабул гардидааст. Гуфтан мумкин аст, 

ки сайёҳии дохилӣ асосан дар кишвар бо ҳамин мақсад, яъне зиёрати маконҳои 

муқаддас ва чашмаҳои табобатӣ сурат мегирад ва чопи ин мавод дар нашрия 

барои боз ҳам густариши он ва шиносоии аҳли хонандагон бо ин ҷойҳо нақши 

муҳим дорад. 

Матлаби дигаре, ки таваҷҷуҳи моро ҷалб намуд, «Тоҷикистон. Қаламрави 

таърихии рушди сайёҳӣ» [63] мебошад, ки ба қалами номзади илмҳои филология 

Нуралӣ Нурзод мансуб аст. Муаллиф дар такя ба сарчашмаҳои таърихӣ таъкид 

медорад, ки «воқеан ҷуғрофиёи Тоҷикистони имрӯза дар гузашта низ яке аз 

қитъаҳои асосӣ ва меҳварии Шоҳроҳи бузурги абрешим буда, хати ҳаракати 

аксари сайёҳону мусофирон аз манотиқи мухталифи кишвари мо мегузашт. 
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Мавҷудияти ахбори муҳим дар китобҳои «Бобурнома»-и Бобур Мирзо, «Рӯзномаи 

сафар ба Самарқанд»-и Руи Гонсалес де Клавихо, «Тоҷ-ут-таворих»-и Амир 

Абдураҳмонхон, «Рӯзномаи сафари Искандаркӯл»-и Абдураҳмони Мустаҷир ва 

амсоли ин аз бозгӯи ҳақиқати ин амр ба шумор меравад» [63]. Муаллиф таърихи 

куҳан доштани сайру сайёҳиро дар кишварамон ба он асоснок мекунад, ки дар 

сарчашмаҳои куҳани таърихӣ ва ҷуғрофӣ шаҳрҳои бузурги мулки Хуталон, аз 

ҷумла Мунк (Ховалинг), Тамлиёт (Тутқавули куҳна), Паргар (Фархор), Корбанҷ, 

Андиҷарак, Рустоқбек ва Сикандара, Ҳулбук ҳамчун шаҳрҳои бузургу обод зикр 

шудаанд, Бадахшон ҳамчун дарвозаи тиллоии қаламрави таърихии Тоҷикистон 

ном бурда мешавад, шаҳри Хуҷанд ба сифати арӯси дунё ё тирози ҷаҳон ёд 

шудааст, Бутамони куҳан ҳамчун «водии дарвешон» ё сарзамини сукунати 

орифону донишварон омадааст, Саразм аз мавҷуд будани робитаҳои тиҷоратӣ ва 

фарҳангии байни кӯчманчиёни чорводор ва зироаткорони Осиёи Марказӣ аз 

манзалати таърихӣ ва сарзамини ҳузури ҷаҳонгардон ва донишмандону орифон 

будани Тоҷикистон ҳикоят мекунад.  

Муаллиф аз мусофирати олимону шахсиятҳои маъруфи илму дониш ва 

сӯфиёни ислом дар кишвар боқӣ мондани ёдгориҳои нодирро ёдовар шуда, дар 

замони имрӯза низ ба унвони мероси бузурги таърихӣ нақш ва мақоми махсус 

доштани онҳоро ёдрас шудааст. Аз матлаби мазкур доир ба таърихи сайёҳӣ дар 

кишвар ва осори адибону сайёҳон дар бораи мулки мо маълумот гирифтан 

мумкин аст ва аз он дар таҳқиқоти илмӣ метавон истифода бурд.  

Матлаби Муҳаммаддовуд Саломиён, профессори ДМТ бошад, бо номи 

«Агар порсое саёҳат накард...» [75] дар бораи аҳаммияти сайёҳӣ дар кашфиёти 

аҷиб ва таълифи асарҳои муҳташам мебошад. Муҳаққиқ дар бораи бузургтарин 

асари ҷуғрофие, ки бо забони тоҷикӣ дар асри Х таълиф шудааст, китоби «Ҳудуд-

ул-олам» маълумот дода, онро натиҷаи сафару саёҳатҳо ба минтақаҳои гуногуни 

Мовароуннаҳру Хуросон ва манотиқи дигари атрофи он медонад, ки муаллифаш 

номаълум аст. Чун сайру саёҳат ҷузъи ҷудонопазири ҳаёти сиёсию иҷтимоӣ ва 

иқтисодию фарҳангии ҷомеа ба ҳисоб меравад, он дар таърихи тамаддуни ин 

миллати фарҳангсолор собиқаи деринаи таърихӣ доштааст. Инро муаллиф дар 
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осори адибони бузурги форсу тоҷик, ба монанди Носири Хисрав «Сафарнома», 

Саъдии Шерозӣ «Гулистон», Абдурраҳмони Ҷомӣ «Баҳористон», Аҳмади Дониш 

«Наводир-ул-вақоеъ», Мирзо Турсунзода «Ҷони ширин» асоснок мекунад, ки ин 

асарҳо дар натиҷаи сайру саёҳат ба кишварҳои гуногуни олам таълиф гардидаанд. 

Муаллиф дар васфу тарғиби сайёҳӣ аз бузургон шоҳбайтҳо овардааст. Ба 

монанди Саъдии Шерозӣ, ки дар «Бӯстон» чунин мефармояд: 

Агар порсое саёҳат накард, 

Сафаркардагонаш нахонанд мард. 

Ҳамин тавр, адибони тоҷик низ дар осори худ ҳамеша саёҳат карданро 

тарғибу ташвиқ кардаанд. Ҳамзамон, аз ҷараёни сафарҳояшон сафарномаҳо эҷод 

намудаанд, ки он низ барои тарғиби сайёҳӣ созгор аст. Дар замони муосир, ки 

ҷаҳонишавӣ тамоми паҳлуҳои ҳаёти инсониро фаро гирифтааст, сайру саёҳат низ 

чун як ҷузъи муҳимми ин раванд маъно ва мавқеи махсусро касб кардааст. Яъне, 

инсони ҷаҳони муосир ба сайру сафар ва саёҳат намудан ниёз пайдо кардааст. 

Сайру саёҳат ва сафар кардан ба мавзеъ ва мамолики гуногуни олам дар тӯли 

таърих ҳамеша як ҷузъи ҳаёти инсонӣ будааст. Моҳияти асосии саёҳат ба 

кишварҳои гуногун ба шавқу рағбат, хоҳиш, завқу ҳавас барин талаботи инсонӣ 

ва ҳадафу мароми сайёҳ вобастагӣ дорад ва онро дар навиштаҳо дарҷ кардан низ 

барои ҷалби сайёҳон муҳим аст.  

2. Матолиби ифодакунандаи таассуроти сайёҳони хориҷӣ. Доир ба 

ҷанбаи мавзуи таҳқиқ дар нашрияи «Ҷумҳурият» ба матолиби зиёд дучор шудем, 

ки дар заминаи таассуроти сайёҳони хориҷӣ нигошта шудаанд. Тӯли солҳои охир 

шумораи сайёҳони хориҷӣ ба кишвар меафзояд ва нуктаи назари эшон барои 

сокинони кишвар аҳаммияти муҳим дорад. Дар чанд матлаби рӯзномаи 

«Ҷумҳурият» назару таассуроти сайёҳон оварда шудааст. Чунончи, дар мақолаи 

Ш. Қурбонова «Бадахшон. Теъдоди сайёҳони хориҷӣ меафзояд» чунин омадааст: 

«Игор Фролов аз шаҳри Авдеевкаи Украина мегӯяд, ки се ҳафта боз дар 

Тоҷикистон қарор дорад. Бо мақсади боздид аз Бадахшон, роҳпаймоӣ дар масири 

М 41, тамошои кӯҳҳои барфпӯш ва шиносоӣ бо тарзи зисти мардуми маҳаллӣ ба 
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ин минтақа бо дучарха омадааст. Дар бораи зебоиҳои Тоҷикистон зиёд шунида 

буд, вале аз наздик дидани ин табиати аҷиб ҳаловати дигар мебахшад. 

Мегги аз Малайзия иброз дошт, ки сафар ба Бадахшон барояш басо 

фараҳбахш аст. Сокинони ин ҷо ниҳоят меҳмондӯстанд. Либосҳои рангин ва 

хӯрокҳои лазизи миллӣ барояш бештар диққатҷалбкунандаанд» [51]. 

Нависанда Маҷид Салим мушоҳидаҳояшро чунин нақл кардааст: «Дар 

тобистон бо як сайёҳи амрикоӣ, ки аз Сари Хосор бармегашт, вохӯрдам. Ман ба 

чеҳраи офтобхӯрдаи меҳмони хориҷӣ нигоҳ кардаму ба шигифт омадам. Охир, 

вай дучархасавор ин қадар роҳро тай намудааст. Дар дасташ зарфи об дошт ва 

маънидорона нигоҳе карда гуфт: 

– Оби Шаршараи Сари Хосор. Нӯшед, дар гармӣ роҳати ҷон аст.  

Боз ҳайратам афзуд. Беҳуда намегӯянд, ки «ҷаҳондида бошу ҷаҳонхӯрда 

не». 

Ӯ бо забони тоҷикӣ ҳарф мезаду шукри обу хоки Тоҷикистон менамуд» 

[74]. 

Муаллими таърих, сайёҳ, муҳаққиқ, нависанда ва суратгири рус Тимофей 

Балико, ки моҳи августи соли 2018 ба Тоҷикистон омадааст, аз тамошои ин 

минтақа ба ваҷд омада, баъди бозгашт ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Эмомалӣ Раҳмон нома навишт. Нома ва аксҳои ин сайёҳро, ки дар шабакаи 

ҷаҳонии Фейсбук ва сомонаи «Маркази Лев Гумилёв» ҷой дода шудааст, 

рӯзномаи «Ҷумҳурият» бознашр кард. Ӯ, аз ҷумла навиштааст: «Муносибати аз 

ҳама барҷаста нисбат ба сайёҳон ин аст, ки мардуми Тоҷикистон, тоҷирон, дар 

маҷмуъ, ба меҳмонон мол ва хизматрасониро бо нархҳои дучанда ё сечанда гарон, 

ки ин дар бисёр кишварҳои дунё қабул шудааст, пешкаш намекунанд. Чунин 

муносибат нисбат ба меҳмонон эҳсоси бовар ба кишварро зуд ба бор овард ва ман 

дар Тоҷикистон қисме аз роҳро бепул бо мошинҳои роҳгузар тай намуда, бори 

дигар аз меҳрубонии аҳолӣ ба ҳайрат афтодам» [79]. Дар идома ҳамаи ин урфу 

одати миллии меҳмоннавозию инсондӯстиро, ки дар ниҳоди халқи тоҷик ҷо 

гирифтааст, сайёҳ идомаи анъанаи ниёгон медонад ва менависад: «Шубҳа 

надорам, ки ин ҳама аз доштани таърихи қадимаву бой ва пайравӣ ба анъанаҳоест, 
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ки мардуми Тоҷикистон дар кишвари Шумо тавонистанд ҳифз кунанд. Русия дар 

ин маврид бояд аз Тоҷикистон биомӯзад» [79]. 

Ҳамзамон, дар рӯзнома андешаҳои меҳмонони олиқадр ва сарварони 

кишварҳо дар бораи Тоҷикистон оварда шудааст, ба мисли Доналд Туск, 

президенти Шурои Аврупо, ки 29 - 30 майи соли 2019 дар раъси як ҳайати 

баландпоя бо сафари расмӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошт, натиҷаҳои 

сафараш ба кишвари моро мусбат арзёбӣ карда, аз ҷолибияти он чунин гуфтааст: 

«Боздид аз Сарез маро ба ваҷд овард. Дар миёни кӯҳсор ганҷинае нуҳуфтааст, ки 

наҷотбахши аҳли башар буда метавонад. Ҳоло дар ҷаҳон нарасидани оби тоза 

мушкили асосӣ ба шумор меравад ва саҳми Тоҷикистон дар ҳалли ин масъалаи 

доғ бузург аст» [72]. Ин гуна мисолҳо зиёданд ва бояд гуфт, ки фикри эшон дар 

болобурди рейтинги сайёҳии кишвар, тарғиби табиату меваҳои ширин ва 

мавзеъҳои ҷолиби он таъсири мусбат мегузорад.  

Ҳифзи урфу одат ва анъанаҳои миллӣ аз хусусиятҳои хоси халқи тоҷик 

буда, матбуоти даврӣ барои поянда устувор мондани онҳо, муаррифии кишвар, аз 

ҷумла анъанаи меҳмоннавозии тоҷикона мусоидат менамояд. Аз навиштаҳо 

бармеояд, ки ин таомули неки мардуми мо аз назари меҳмонон дур намондааст ва 

онҳо аз он мутаассиранд. Барои дигар мамлакатҳо ибратбахш будани ин амалро 

(меҳмоннавозӣ) таъкид сохтани сайёҳ худ эътирофи маърифати меҳмондории 

халқи тоҷик аст. Умуман, дар ҳамаи матлабҳои чопшуда, ки дар онҳо таассуроти 

сайёҳон ифшо гардидааст, ҳамагон аз табиати дилфиреби кишвар ва 

меҳмоннавозии мардум сухан мегӯянд. Албатта, ин фикрҳо дар матбуоти даврӣ 

чоп шуда, дастраси омма мегардад ва барои ҷалби сайёҳони бештаре мусоидат 

хоҳад кард.  

Ҳамин тавр, фикру андешаҳои мусбати сайёҳон бо ифшои мафтуншавии 

онҳо аз табиату обу хок, кӯҳсор, набототу ҳайвонот, хӯрокҳои миллӣ ва 

муоширати одамону меҳмондӯстии халқ, бешубҳа, барои ҷалби сайёҳони дигар 

мусоидат карда, барои мардуми кишвар низ аҳаммиятнок аст. Мақолаҳои 

фарогири андеша ва таассуроти сайёҳони хориҷӣ барои ҷалби сайёҳон 
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таъсиргузор аст, зеро фикри меҳмонон назар ба андешаи мизбонон эътибори 

баланд, воқеият ва таъсири амиқ ба афкори ҷомеа дорад.  

3. Маводи муаррифкунандаи фарҳанги меҳмоннавозии дигар миллату 

халқиятҳо. Ин ҷо мехоҳем баррасиро аз нигоштаи маводи Аббос Афсаҳзод бо 

номи «Белорусия кишвари некухисолон» (2018. – 11 декабр. – № 244) оғоз кунем, 

ки муаллиф таассуроташро дар бораи сафараш ба ин мамлакат навиштааст, ки 

барои хонанда ва ҳамчунин барои кормандони масъули мақомоти сайёҳӣ 

омӯзанда ва ибратбахш аст. Муаллиф дар бораи чизҳои одие, ки фарҳангу 

фаҳмиши дорандагони онро муайян мекунад ва барои муаллиф ниҳоят дилписанд 

намудааст, чунин менигорад: «Дар яке аз хиёбонҳои шаҳр ба чашмам зану марди 

ҷавоне афтод, ки бо писарбачаи тахминан 6-7-солаи худ ба сӯям меомаданд. Вақте 

наздик шуданд, ба чашмонам бовар накардам. Дар дасти ин кӯдак ду салафан – 

яке бо тухми офтобпараст буду дувумаш барои ҷамъ кардани пӯчоқи он» [6]. 

Овардани ин мисол гувоҳи маданияти баланди шаҳрдорӣ ва риояи тозагию одоби 

шаҳрнишинии аҳли ин кишварро нишон медиҳад. Муаллиф аз мушоҳидаҳояш 

қиссаҳои аҷибе овардааст, ки аз фарҳанги баланди меҳмондории ин халқ шаҳодат 

медиҳанд, ба мисли кушодачеҳраӣ, муомилаву муоширати хуб, фарҳангсолориву 

посдории арзишҳои миллӣ ва ғайра. Дар мавриди хизматрасонӣ ӯ менигорад, ки 

ниҳоят хушдилонаву дилсӯзона аст. «Аҷибаш ин, ки тамоми нозу истиғнои 

мизоҷонро бо таҳаммули фавқулодаи саршор аз лутфу марҳамат истиқбол намуда, 

худро норизову нороҳат нишон намедиҳанд» [6]. Мусаллам аст, ки дар ҷалби 

сайёҳон ва рушди соҳа хизматрасонии босифат маҳаки асосӣ маҳсуб меёбад ва 

инро аз таассуроти сайёҳи тоҷик дарк кардан мумкин аст. Ҳамин гуна шароитро 

дар Тоҷикистон ҳам ба роҳ мондан мумкин аст. Барои ин ширкатҳои сайёҳӣ ва 

масъулини соҳа бояд таҷрибаи дигар давлатҳоро биомӯзанд, анъанаҳои некро дар 

фаъолияташон ҷорӣ намоянд. Матлаби А. Афсаҳзодро метавон барои ҳар як 

хонанда ва ширкатҳои сайёҳӣ раҳнамо ва омӯзанда номид, зеро муаллиф бо ваҷд 

ва ихлоси том таассуроти некашро ба қалам додааст ва манзураш ҳам ҷорисозии 

ин амалҳо дар кишвараш аст. Ба замин напартофтани пӯчоқи офтобпараст аз 

тарафи писарбачаи 6-7-сола ба назар ҷузъиёти сода намояд ҳам, ҳикмати бузург 
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дорад. Дар ин ҷо муаллиф фалсафаи тарбияро овардааст ва тарбияи фарзанд ва 

муносибати ӯро дар ҷойҳои ҷамъиятӣ нишон додааст, ки омӯзандагии он дар 

тозагии муҳити зист ва қадр кардани меҳнати атрофиён ифода ёфтааст. Матлаб 

маҳз бо зикри ҳамин лаҳзаи мушоҳида ҳусни мақтаъ пайдо кардааст. Яъне, 

муаллиф хулоса карданро ба ҳукми хонанда вогузор кардааст, ки хеле таъсирбахш 

аст. Ин қабил мавод барои муқоиса кардани сатҳи хизматрасонӣ дар Тоҷикистон 

ва кишварҳои хориҷ барои ислоҳи вазъ ва беҳбудбахшии самти мазкур 

мусоидаткунанда аст, вале нашрия ба ин масъала камтар таваҷҷуҳ намудааст.  

4. Нигоштаҳои муаррифкунандаи мавзеъҳои гуногуни истироҳатию сайёҳӣ 

ва ёдгорию таърихии кишвар барои ҷалби сайёҳони дохилию хориҷӣ ва тавсеа 

бахшидани ҷаҳонбинию маърифати кишваршиносии мардум мусоидат мекунанд. 

Ҳамчунин, ин гурӯҳи нигоштаҳо чун маълумотнома ва маъхази иттилоот барои 

роҳбаладони ширкатҳои сайёҳӣ хидмат карда, муфид буда метавонанд. Рӯзномаи 

«Ҷумҳурият» ба ин паҳлуи мавриди пажӯҳиш таваҷҷуҳ намуда, маводи фаровон 

ба нашр расонидааст.  

Тавре дар рафти омӯзиш аён гашт, бештари маводи ба ин паҳлуи мавзуи 

сайёҳӣ бахшидашуда ба қалами рӯзноманигор Шаҳноза Қурбонова тааллуқ дорад. 

Мавсуф дар якҷоягӣ бо Лола Ризоева силсиламақолаҳоро дар бораи мавзеъҳои 

сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯйи чоп овардаанд, ки дар онҳо хусусиятҳои 

хоси сайёҳӣ, имкониятҳои рушди соҳа ва мушкилоти он мавриди таҳлил қарор 

гирифтааст. Ин муаллифон ҳар як мавзеъро бо ҷузъиёташ тасвир карда, махсусият 

ва ҷолибияташро тасвир кардаанд. Аз ҷумла дар мақолаҳои «Сайёҳӣ дар Ромит 

рушд намеёбад, чаро?» (2015. – 4 июн), «Турсунзода. Имконот ва мушкилоти 

ҷаҳонгардӣ» (2015. – 26 феврал), «Варзоб. Сайёҳӣ рӯ ба рушд аст» (2017. – 31 

июл), «Сайёҳӣ. Имкониятҳои рушди он дар шаҳри Турсунзода» (2017. – 28 июл), 

«Хоруғ шаҳри сайёҳон» (2017. – 11 октябр), «Ишкошим ба яке аз мавзеъҳои 

муҳимми сайёҳӣ табдил меёбад» (2017. – 28 сентябр), «Душанбе шаҳри сайру 

саёҳат» (2017. – 07 феврал), «Душанбе шаҳри сайёҳӣ» (2018. – 28 август), «Бохтар 

шаҳри бостон» (2018. – 24 август), «Дараи Қаратоғ минтақаи ояндадори сайёҳӣ» 

(2018. – 19 июл), «Истаравшан – макони сайру саёҳати фароғатӣ ва табобатӣ» 
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(2018. – 16 июл) ва ғайра мавзеъҳои гуногуни истироҳатию сайёҳӣ ва ёдгорию 

таърихии кишварамон муаррифӣ шудаанд. 

Муаллифи матлаби «Ишкошим ба яке аз мавзеъҳои муҳимми сайёҳӣ табдил 

меёбад», дар бораи имкониятҳои сайёҳии ноҳияи мазкур маълумот дода, 

заминаҳои асосии рушди сайёҳиро дар мавҷудияти чашмаҳои гарм, аз қабили 

Биби Фотимаи Заҳро, Сист, Баршор, Гармчашма, Авҷ, Удит, Даршай, Ямчун, 

Вранг, Шринг, Зонг ва мавзеъҳои таърихӣ, ба монанди қалъаҳои Қаҳқаҳа ва 

Ямчун медонад. Бино ба муаррифии муаллиф «ҳарорати оби чашма (Биби 

Фотимаи Заҳро. – А.М.) давоми сол аз 400С баландтар мешавад. Оби чашма аз 

радон ва дигар элементҳое, ки барои табобати бемориҳои гуногун муфиданд, 

иборат аст. Чашма аз ду ҷой ҷорӣ шуда, онҳоро «остинҳои пероҳани Фотима» 

мегӯянд. Ин «остинҳо» аз боқимондаҳои рангини элементҳо (сабз, зард, мешӣ) 

пайдо гаштаанд» [41]. Ин маълумот нисбатан ноқис аст. Агар муаллиф маҳз ба 

кадом навъи бемориҳо дармон будани ин чашмаро номбар мекард, арзиши 

матолиб боз баландтар мешуд, зеро ниёзмандони чунин чашмаҳои табобатӣ дар 

дохил ва хориҷи кишвар зиёданд. Аз рӯйи маводи матбуоти даврӣ, сайёҳии 

дохилӣ дар мо, асосан, тавассути чунин мавзеъҳои табобатӣ рушд мекунад.  

Силсиламақолаҳои рӯзноманигорон Бузургмеҳри Баҳодур ва Маҳмуд 

Баҳром, ки аз мавзеъҳои сайёҳӣ омода карда шудаанд, бо вижагии худ фарқ 

мекунанд. Ҳар як мавод бо зерсарлавҳаҳо ҷудо карда шуда, мушаххасан тамоми 

ҷанбаҳои объект баррасӣ мешавад. Масалан, дар мақолаи таҳти унвони 

«Шаҳритуз. Муаррифгари сайёҳии таърихӣ», ки ба мавзеъҳои таърихии Шаҳритуз 

бахшида шудааст, ҳолати мадрасаҳои Хоҷа Машҳад, Хоҷа Дурбод, мақбараҳои 

Хоҷа Сарбоз, Тилло Ҳаллоҷӣ, ки дар замони Сомониён ва баъд аз он бунёд 

ёфтаанд, ба таври васеъ бозгӯ шудааст. Муаллифон бинои мақбараҳоро амиқан 

тасвир карда, аз чӣ гуна хишт ва ба кадом шакл сохта шудани онҳоро зикр 

намудаанд. Дар зерсарлавҳаи аввал дар бораи мадрасаи Хоҷа Машҳад маълумоти 

муфассал дода, аз корҳои ҳафриётии бостоншиноси маъруф С.Г. Хмелнитский, ки 

беш аз 40 сол гурӯҳҳои махсуси ҳафриётию бостоншиносиро дар ин мавзеъ 

роҳбарӣ карда, дар он корҳои зиёди илмию тадқиқотӣ бурдааст, ёдрас шудааст. 
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Муаллифон ба бисёр масъалаҳо равшанӣ андохтани ин олимро таъкид намуда, 

афзудаанд: «Биноҳои ёдгории зикргардида дар як вақт не, балки дар асрҳои 

гуногун бо ҳам пайваст шудаанд. Ҳамзамон, муайян гардид, ки 54 гӯри дар 

дохили ҳар ду бинои ёдгорӣ мавҷудбуда, дар асрҳои IX-XII не, балки баъдтар, 

ҳангоми истилои Осиёи Миёна аз ҷониби чингизиён пайдо гаштаанд» [10]. Ин аз 

аҳаммияти таърихии ин матлаб далолат дода, барои тақвияти сайёҳии таърихию 

илмӣ мусоидаткунанда мебошад. Вижагии дигари таҳияи мавод дар он аст, ки 

муаллифон муаррифиро аз кулл – аз мадрасаҳои калон оғоз карда, ба ҷузъ – 

мақбараҳо ба анҷом расонидаанд, ҳамзамон, зери ҳар як зерсарлавҳа вобаста ба 

мавзеи алоҳидаи таърихӣ маълумоти мукаммал ҷо карда шудааст, ки ин усул 

барои шавқовартар гардидани мавод кумак мерасонад ва манбаи маълумоти 

нисбатан комил аст. Матлаби дигари ин муаллифон аз қабили «Тоҷикистон. Дар 

ҳар ваҷаб замин таърих нуҳуфтааст» (2018. – 23 август), «Лахши сафобахш мавзеи 

камназири сайёҳӣ» (2018. – 24 октябр), ки аз мавзеи таърихии Карон ва 

аҳаммияти илмию сайёҳии он ва имкониятҳои сайёҳии ноҳияи Лахш нақл 

мекунад, низ бо чунин усул нигошта шудаанд. 

Бояд таъкид кард, ки нашрияи «Ҷумҳурият» ба мавзеи таърихии Саразм ва 

имконоти эҳёи он, махсусан дар солҳои 2019-2020 эътибори хосса додааст. 

Албатта, сабаби ин ҷашнгирии 5500-солагии Саразми бостон ва ба ин муносибат 

ба ин мавзеъ ҷалб кардани сайёҳони дохиливу хориҷӣ мебошад. Маводи 

бостоншиносону рӯзноманигорон ва омӯзгорону намояндагони касбу кори 

гуногун дар бораи ин ёдгории таърихӣ низ рӯйи чоп омадаанд, ки нигоштаҳои Ф. 

Сироҷзода «Саразм – ёдгории бузурги таърихӣ» (2019. – 14 январ), А. Раззоқов 

«Саразм – ҳамсоли Наврӯз» (2019. – 23 апрел), Ф. Рӯҳулова «Саразм маркази 

байналмилалии бостоншиносӣ шуд» (2019. – 21 июн), У. Шерхон «Ҳикмати сад 

аср дар хоки Саразм» (2018. – 4 декабр), С. Эркаев «Саразм - маркази тамаддуни 

ҷаҳонӣ» (2018. – 2 август), М. Ҷӯраев «Саразм макони сангҳои гӯё» (2018. – 12 

июл), Қ. Аҳмадзод, Ш. Аброр «Саразм. Оғози тамаддун аз мулки тоҷик сарчашма 

мегирад» (2017. – 9 октябр) намунае аз онҳост. 
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Бояд гуфт, ки аксари ин нигоштаҳо ба ҳам монанданд ва факту рақамҳои 

дар онҳо истифодашуда низ шабеҳи ҳамдигаранд. Мазмуни бештари ин 

матолибро гуфтаҳои Абдурауф Раззоқов, бостоншинос ва муҳаққиқи Саразм, 

ташкил медиҳад. Дар баъзе аз нигоштаҳо иштироки олимони хориҷӣ дар корҳои 

ҳафриётии ин мавзеъ низ ишора шудааст. Дар асоси ин ҳамкориҳо сайёҳии илмию 

бостоншиносӣ метавонад рушд кунад. Чунончи, муаллифи матлаби «Саразм – 

маркази тамаддуни ҷаҳонӣ» дар бораи иштироки бостоншиносони хориҷӣ дар 

корҳои археологӣ ишора намуда навиштааст: «Саразм ҳафриётгоҳи 

байналмилалист ва ин ҷо ғайри тоҷикон, фаронсавиҳо, испаниҳо, афғонҳо, 

узбекҳо, русҳо, яҳудиҳо ва дигарон кор карда, дар омӯзиши шаҳри бостонӣ саҳм 

гузоштаанд. 

Бостоншиносони фаронсавӣ таҳти роҳбарии Ролан Безенвал аз соли 1984 то 

ин дам мунтазам ба Саразм меоянд. Барои ҳафриёт ба онҳо бинои алоҳида ҷудо 

карда шудааст» [92]. 

Ба ин ёдгорӣ таваҷҷуҳ зоҳир намудани хориҷиҳо маънои арзишмандии онро 

дорад ва тавре дар боло зикр намудем, он барои ҷалби бештари сайёҳон ва 

муҳаққиқон ба ин ёдгорӣ мусоидат менамояд. Омӯзиши Саразм дар таърихи 

тамаддуни тоҷикон ва халқҳои дигари Осиёи Миёна саҳифаҳои наверо боз намуд 

ва дар натиҷаи таҳқиқот муайян гардид, ки Саразм маркази ташаккулёбии 

маданияти кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон аст. Дар шиносонидани 

Саразм ҳамчун маркази тамаддуни тоҷикон рӯзномаи «Ҷумҳурият» нақши бориз 

дорад. 

5. Маводи муаррифкунандаи навъи алоҳидаи сайёҳӣ. Ин қабил матлаб дар 

саҳифаҳои нашрияи «Ҷумҳурият» низ фаровон дарҷ гардидааст, ки имконияти 

рушди шакли алоҳидаи сайёҳӣ, ба монанди кӯҳнавардӣ, экологӣ, саргузаштӣ, 

шикорӣ ва ғайраро дар маҳалҳо нишон медиҳад. Нигоштаҳои Ш. Қурбон 

«Муъминобод. Сайёҳии кӯҳгардӣ нуфузи онро даҳчанд меафзояд» (2016. – 25 

май), «Сайёҳӣ акнун дар Норак ҳам рушд меёбад» (2016. – 5 май), «Туризми кӯҳӣ. 

Чанд паҳлуи як проблема» (2017. – 4 январ), «Мурғоб. Авлавият ба сайёҳии кӯҳӣ» 

(2017. - 9 октябр), «Минтақаи Кӯлоб. Имкониятҳои рушди туризми экологӣ зиёд 
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аст» (2018. – 17 август), «Алмосӣ» ва рушди сайёҳии экологӣ дар Ҳисор» (2018. – 

12 октябр), «Сайёҳии экологӣ. Тадбирҳо ҳанӯз қонеъкунанда нестанд» (2019. – 15 

май), «Сайёҳии корӣ — воситаи пешбурди саноати сайёҳӣ»(2020. – 2 апрел), С. 

Диловар «Боми ҷаҳон ва мавсими туризм» (2016. – 5 май), М. Нуриддин 

«Агротуризм. Рушди он рушди деҳот аст» (2019. – 17 сентябр), О. Вафобек 

«Аспсаворӣ соҳаи ояндадори сайёҳӣ» (2018. – 24 октябр), «Кӯҳнавардӣ намуди 

зеботарин ва ояндадори сайёҳӣ» (2018. – 04 сентябр) фарогири ин ҷанбаҳои 

сайёҳии кишвар маҳсуб меёбанд.  

Шаҳноз Қурбон дар матлаби «Сайёҳии корӣ — воситаи пешбурди саноати 

сайёҳӣ» дар бораи сайёҳии корӣ маълумот дода, онро яке аз навъҳои сердаромад 

ва доимии соҳа меҳисобад, ки қариб дар тамоми ҷаҳон босуръат афзоиш меёбад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт дурнамои муайян дошта, мавқеи геополитикӣ 

ва захираҳои табиии мамлакат ба афзоиши шумораи сафарҳои вобаста ба тиҷорат 

ва омӯзиш, конфронсу ҳамоишҳои байналмилалӣ мусоидат менамоянд. Бино ба 

навиштаи муаллиф, мувофиқи таҳлилу омӯзишҳои мутахассисон, 

нишондиҳандаҳои сайёҳии корӣ дар миқёси ҷаҳон босуръат афзоиш ёфта, ба 

саноати сайёҳии корӣ 60 дарсади тамоми сайёҳии ҷаҳонӣ рост меояд. 55-60 

дарсади ҷойҳо дар меҳмонхонаҳо аз ҳисоби сафарҳои корӣ пур мешаванд. 

«Қаблан миқдори сафарҳои кории байналмилалӣ дар як сол тақрибан ним 

миллион буда, тибқи пешгӯиҳо, соли 2020 ин рақам се баробар афзуда, ба 1,6 

миллиард сафар хоҳад расид. Таносубан, гардиши асъор ҳам афзоиш ёфта, ба 

андешаи коршиносон, ҳудудан 2 триллион доллари ИМА-ро ташкил медиҳад» 

[43]. 

Муаллиф бар он аст, ки хароҷоти ҳаррӯзаи тоҷир ҳангоми сафари корӣ аз 

хароҷоти ҳаррӯзаи сайёҳи одӣ ба ҳисоби миёна се маротиба зиёдтар аст. Аз ин рӯ, 

Федератсияи Россия ба мисли бисёр кишварҳои ҷаҳон ҳамасола ҳамоишҳои зиёди 

байналмилалӣ мегузаронад. Ғайр аз ин, ташкилкунандагони ин ҷамъомадҳо 

ҳангоми баргузорӣ барномаҳои иловагии саёҳат ташкил карда, минтақаро чун 

макони сайёҳӣ таблиғ мекунанд, то меҳмонон хоҳиши баргаштан ба ин ҷоро 
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намоянд. Аз ин ҷост, ки сайёҳии корӣ яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи сайёҳӣ 

маҳсуб меёбад [43]. 

Ш. Қурбон бартарияти ин намуди сайёҳиро бо овардани мисолҳои муътамад 

аз таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ нишон дода, ривоҷи онро дар кишвари худамон 

низ тавсия додааст. Ин маводи таҳлилӣ бо услуби муқоиса навишта шуда, аз 

аҳаммият холӣ нест. 

Дар матлаби дигари Ш. Қурбон – «Сайёҳии экологӣ. Тадбирҳо ҳанӯз 

қонеъкунанда нестанд» ҷанбаҳои ҳалношудаи сайёҳии экологиро баррасӣ ва бо 

истифода аз назари коршиносони соҳаи сайёҳӣ роҳҳои ҳалли мушкилотро нишон 

додааст. Бино ба нигоштаи муаллиф, то ҳол дар рушди сайёҳии экологии 

Тоҷикистон омилҳое мавҷуданд, ки ба принсипҳои ҷаҳонии экосайёҳӣ мухолифат 

мекунанд. Инҳо набудани назорати пурраи ҳифзи табиат, таҷассум наёфтани 

тамоми функсияҳои сайёҳии экологӣ дар хатсайрҳои сайёҳӣ, танҳо ҷанбаи 

шиносоӣ доштани саёҳатҳо ва мавҷуд набудани воситаҳои махсуси ҷойгиркунии 

сайёҳон аст.  

Ба назари А. Самиев, декани факултаи географияи ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 

ки дар мақола оварда шудааст: «Ҳудудҳои муҳофизатшаванда дорои се минтақаи 

махсус мебошанд ва саёҳат танҳо дар минтақаи аввали онҳо мумкин аст. Дар 

минтақаи дуюми муҳофизатии мамнуъгоҳҳо метавон сайёҳии экологии омӯзишӣ 

ташкил кард. Минтақаи буферӣ, яъне ядроӣ бояд ҳамаҷиҳата муҳофизат шавад, 

зеро он ҷо ҳайвоноти нодир ба сар мебаранд. Бинобар ин, ҷиҳати нигоҳдошти 

ҳайвоноту набототи нодиру нестшаванда ҳангоми таҳияи пайроҳаҳои сайёҳӣ ва 

ташкили саёҳати экологӣ бояд меъёрҳо нигоҳ дошта, тавсияи мутахассисон ба 

инобат гирифта шавад» [44]. Ин мутахассис барои ҳалли ин мушкилот тақвияти 

ҳамкориҳоро байни ширкатҳои сайёҳӣ ва маъмурияти ҳудудҳои 

муҳофизатшаванда муҳим дониста, ба роҳ мондани механизми дурусти ин 

ҳамкориро барои ҳам хароб нагардидани табиат ва ҳам ба даст овардани фоида 

тавсия додааст. 

Коршиноси соҳаи сайёҳӣ М. Қодирова дар ин бора фикри дигар дорад. Ба 

назари ӯ: «Бренди мамлакати мо кӯҳҳо, чашмаҳои мусаффою кӯлҳои зебо ва 
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ҳайвоноту набототи нодири табиати зебои мо мебошанд, ки дар шакли ибтидоӣ 

ҳифз шудаанд ва мо онро бояд дар ҳамин шакл нигоҳ дошта, ба сайёҳон 

пешниҳод намоем. Агар мо хоҳем, ки дар соҳаи сайёҳӣ муваффақ шавем, бояд 

аввал камбудиҳои мавҷударо бартараф созем. Яке аз камбудиҳо он аст, ки вақтҳои 

охир мавзеъҳои истироҳатӣ бо истироҳатгоҳҳои шахсӣ иҳота шудаанд. Хуб 

мешуд, ки онҳо, бо вуҷуди шахсӣ будан, ба сайёҳон дастрас бошанд. Ғайр аз ин, 

истироҳатгоҳҳои қад-қади дарёи Варзоб ҳавз, ошхонаю тарабхона доранд, аммо 

иншооти поккунанда надоранд, бинобар ин, ҳамаи партовҳо ба дарё мераванд» 

[44]. 

Мавриди зикр аст, ки ин ҳолат дар дигар минтақаҳои сайёҳии кишвар низ ба 

назар мерасад, ки оқибати ногувор хоҳад дошт. Муҳити атроф, обҳои дарёву 

кӯлҳо, боду ҳавои кишвари мо назар ба дигар мамлакатҳо поку беолоиш аст ва ин 

бартариҳои табиӣ асоси таваҷҷуҳи зиёди сайёҳон шуда метавонад. Барои тоза 

нигоҳ доштани муҳити атроф мутахассисон таъсис додани полиси экологиро 

пешниҳод мекунанд. Зеро, агар назорат ҷиддӣ ҷорӣ шавад, Тоҷикистон низ чун 

яке аз кишварҳои аз ҷиҳати табиӣ ҳифзшуда шинохта ва эътироф хоҳад шуд. 

Ҳамин тавр, дар ин матлаб барои бартараф кардани камбудиҳои рушди 

сайёҳии экологӣ якчанд тавсияҳои судманди амалӣ аз номи коршиносон 

пешниҳод шудааст, ки ба назар гирифтан ва татбиқ намудани онҳо аз тарафи 

масъулини соҳа аз манфиат холӣ нахоҳад буд. Зеро сайёҳии экологӣ яке аз 

навъҳои ҷолибтарини сайёҳӣ дар кишвар маҳсуб ёфта, мувофиқи таҳқиқоти 

сомонаи амрикоии TripAdvisor, ҳамасола 30 дарсади шумораи умумии сайёҳони 

ҷаҳонро экосайёҳон ташкил медиҳанд [44].  

Рушди сайёҳии экологӣ воситаи нисбатан мувофиқ ва шояд ягонаи барҳам 

додани таъсири манфӣ ба экосистема дар фаъолияти сайёҳӣ бошад. Тибқи 

иттилои Кумитаи рушди сайёҳӣ, дар соли 2019 5000 сайёҳ ба ҳудудҳои табиӣ 

ворид шудаанд, ки ин аз ҳусни таваҷҷуҳи сайёҳон ба табиати диёр дарак медиҳад. 

Ҷиҳати рушди сайёҳии экологӣ дар Тоҷикистон масъулин тарғибу ташвиқи 

захираҳои табииро ба таври васеъ ба роҳ монда, ширкатҳои сайёҳӣ хатсайрҳои 

гуногуни саёҳати экологиро роҳандозӣ намудаанд. Такмили нақшаҳои кулли Боғи 
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миллӣ, мамнуъгоҳҳои давлатии табиӣ, рушди ҳамкории байналмилалӣ, иҷрои 

уҳдадориҳо аз рӯйи конвенсияҳо барои нигоҳдории гуногуншаклии биологӣ ва 

ҳифзи мероси ҷаҳонии табиӣ тадбирҳое мебошанд, ки барои самаранокии ҷараёни 

мазкур дар Барномаи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018 

- 2020 пешбинӣ шудаанд. Вале барои ташаккул ва рушди сайёҳии экологӣ дар 

Тоҷикистон ин басанда нест. Мувофиқи пешниҳоди мутахассисон, қабл аз ҳама, 

маблағгузории муайян ва хароҷоти мақсаднок зарур аст. Таҳияи барномаи 

махсуси пешбарандаи бахш ва дар асоси он андешидани чораҳои зарурӣ, аз 

қабили бунёди меҳмонхонаҳо дар минтақаҳои дурдаст, таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ, 

роҳандозии хизматрасонӣ, ҳамкории ширкатҳои сайёҳӣ бо маъмурияти ҳудудҳои 

табиӣ, тарғибу ташвиқ, ташаккули фарҳанги экологии аҳолӣ ва ҳамаи 

иштирокчиёни саёҳати экологӣ, ки махсусан ба рушди сайёҳии экологӣ равона 

шудаанд, муҳим арзёбӣ мешаванд ва ҳамаи ин масъалаҳо дар матлаби мазкур 

инъикос ёфтаанд. 

Иҷрои ин тавсияҳо ва таъмини талаботи туризми экологӣ дар ҳудудҳои 

табиии махсус муҳофизатшаванда, нигоҳдории намудҳои нодири ҳайвонот ва 

наботот, инчунин, тавсеаи мунтазами ҷуғрофияи хатсайрҳо имкон медиҳанд, ки 

рушди бомуваффақияти туризмро дар кишвар пешгӯӣ намоем. Муаллиф 

тавонистааст самтҳо ва муаммоҳои сайёҳии экологиро ба таҳлил гирад. Ин 

матлабро метавон роҳнамо ва ё нишондод барои масъулини соҳа ҷиҳати 

бартарафсозии мушкилот арзёбӣ намуд. 

Ҷойи тазаккур аст, ки рӯзноманигор Шаҳноз Қурбон дар бораи сайёҳии 

экологӣ маводи зиёд навиштааст, ки «Туризми Балҷувон. Имконоти 

истифоданашуда ҳанӯз зиёд аст» (2016. – 31 март), «Сайёҳӣ. Иқтидори воқеӣ 

барои рушд» (2017. – 28 июн), «Туризми кӯҳӣ. Чанд паҳлуи як проблема» (2017. – 

04 январ), «Боғи нодир. Бардоште аз тамошои Боғи ботаникии Помир» (2017. – 29 

сентябр), «Сайёҳии кӯҳӣ. Самти афзалиятноки иқтисодӣ» (2020. – 26 май) мисоли 

онҳост.  

Дар матлаби «Экотуризм таваҷҷуҳи бештар мехоҳад» муаллиф дар бораи 

таърихи пайдоиши сайёҳии экологӣ маълумот дода, аз ҷумла навиштааст: 
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«Маълум шуд, ки истифодаи бенизоми дороиҳои табиат ба нестшавии он бурда 

мерасонад. Дар ин асно тарбия ва таълими экологӣ ба миён омад. Ва нақши асосӣ 

дар ташаккули ҷаҳонбинии нави экологӣ маҳз ба дӯши туризм афтод, зеро он 

дорои характери оммавӣ ва дарбаргирандаи нишондиҳандаҳои гуногуни 

синнусолии аҳолӣ мебошад. Вобаста ба ин, солҳои 80-уми садаи гузашта самти 

нави соҳа – экотуризм шакл гирифт» [50]. Алҳол хатсайрҳои махсус таҳия 

шудаанд, ки тавассути онҳо экотуристон дар боғу мамнуъгоҳҳо сайр мекунанд ва 

аз табиати нотакрори кишвар ва аз дидори ҳайвоноту набототи нодири мамлакат 

дидан мекунанд. Вале, бо рушди экотуризм мебояд дараҷаи таъсиррасонии 

гардишгарон ба олами ҳайвоноту наботот ва муҳити зист мавриди омӯзишу 

таҳлил қарор дода шавад. Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон танҳо миқдори умумии воридшавии сайёҳонро бо муқоиса нисбат ба 

соли гузашта ба назар мегиранду таъсири манфии туристонро ба инобат 

намегиранд. То ҷое маълумот дорем, дар ин бахш ягон мутахассис фаъолият 

намебарад. Ин дар ҳолест, ки дар дигар давлатҳо ин ҷиҳатҳо мавриди омӯзишу 

таҳлил қарор доранд. Ин масъала дар матлаби мавриди назар махсус баррасӣ 

шуда, муаллиф барои ба назар гирифтани таъсири манфии сайёҳон ва дар ҳолати 

ибтидоӣ нигаҳ доштани олами наботот ва ҳайвонот андешаҳои худро пешниҳод 

кардааст, ки барои ин соҳа чизи нав аст ва он бояд ба назар гирифта шавад. Зеро 

дар ҳама ҷо манфиати иқтисодии ташрифи сайёҳон гуфта мешавад, вале таъсири 

манфии онҳо ба табиату муҳити зист аз назарҳо дур мемонад. 

Дар идома муаллиф бартарияти экотуризмро баррасӣ намуда, аз нигоҳи 

экологӣ роҳандозӣ гардидани тамоми навъҳои туризмро дар кишвар ёдовар 

шудааст. Сайёҳон аслан ба хотири тамошои табиат, фатҳи қуллаҳо ва шиносоӣ бо 

тарзи зисти мардуми маҳаллӣ меоянд. Бо назардошти ин, муаллиф пешниҳод 

менамояд, ки агар дар назди ҳудудҳои махсусмуҳофизатшаванда лагерҳо барои 

нигоҳдории палаткаву лавозимоти даркорӣ, кемпингҳо ва дигар инфрасохтор 

таъсис ёфта, хатсайрҳои нави ҷолиб таҳия гарданд ва тарғибу ташвиқи мавзеъҳои 

сайёҳӣ хуб ба роҳ монда шавад, даромади соҳа метавонад бамаротиб афзояд. Ин 

пешниҳод аз он далолат медиҳад, ки муаллиф аз камбудии соҳа бархӯрдор аст.  
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6. Маводи баррасикунандаи мушкилоти омода кардани кадрҳои 

баландихтисос дар соҳаи сайёҳӣ. Бояд гуфт, ки мутахассис дар соҳаи сайёҳӣ 

барои ҷалби сайёҳон, муаррифии мавзеъҳои тамошобобу диданӣ ва таърихӣ ва 

ҳосил намудани таассуроти хубу мусбат доир ба Тоҷикистон ҳамчун кишвари 

меҳмоннавоз мусоидат мекунад. Тавре мутахассиси соҳаи сайёҳӣ М. Қодирова 

навиштааст: «Бе мутахассиси хуб, агар ҳазорҳо иншоот бунёд намоем ҳам, сайёҳӣ 

ба дараҷаи даркорӣ рушд нахоҳад кард. Зеро барои меҳмоннавозии сатҳи олӣ, 

муаррифии дуруст, ҷалби бештари ҷаҳонгардон ва бо ин васила ғанӣ гардонидани 

буҷети давлатӣ, мутахассисони сатҳи баланд лозиманд» [48]. Дар бозори 

байналмилалии сайёҳӣ хизматрасонии сифатнок ба сайёҳон муҳим арзёбӣ 

мешавад. Бинобар ин, сифат ва фарҳанги хизматрасонӣ дар рушди сайёҳӣ 

«аслиҳа»-и пурқувват ба шумор меравад. То ҳол дар маҳалҳо барои пазироӣ ва 

роҳбаладии сайёҳон кадрҳои забондону соҳибкасб намерасанд ва ин яке аз 

мушкилоти соҳа ба ҳисоб меравад. Дар робита ба ин мавзуъ, дар рӯзномаи 

«Ҷумҳурият» матлаби Нигина Раҳмон таҳти унвони «Сайёҳӣ. Чанд паҳлуи як 

проблема» рӯйи чоп омадааст, ки таҳиягар фикри мутахассисони соҳаро барои 

рафъи проблема истифода намудааст. Аз ҷумла қайд шудааст: «Яке аз проблемаҳо 

аз ҷониби донишҷӯён ба таври зарурӣ аз худ накардани забонҳои хориҷӣ 

мебошад. Зеро агар дар курси якум забонҳои хориҷӣ бештар омӯзонда шаванд, 

мутаассифона, таълими онҳо солҳои дуюм, сеюм ва чаҳорум ба маротиб камтар 

мешавад. Аз ин рӯ, зиёд кардани омӯзиши забонҳои хориҷӣ ба манфиати кор 

хоҳад буд» [71]. 

Ҳамчунин, мутахассис масъалаи аз дарсҳои амалӣ бенасиб будани 

толибилмон ва бевосита дар минтақаҳои туристӣ сурат гирифтани онҳоро 

пешниҳод кардааст, ки рӯзмарра ва муҳим аст. Донишҷӯе, ки мавзеъҳои сайёҳиро 

аз наздик намебинад, чӣ гуна дар хусуси онҳо ба сайёҳон маълумот медиҳад? 

Бешубҳа, ин омил метавонад барои омодасозии кадрҳои ҳирфаии соҳаи туризм 

мусоидат намояд Дар баробари ин, масъалаи дар кафедраҳои дахлдор набудани 

пойгоҳҳои ба талаботи замон ҷавобгӯ баррасӣ гардида, пешниҳод мешавад, ки 

мутахассисони ҷавонро барои таҷрибаомӯзӣ ба хориҷи кишвар бояд фиристонид.  
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Мавсуф иброз медорад, ки барои рушди соҳа ва тайёр кардани кадрҳои 

баландихтисос таъсиси донишкадаи соҳаи сайёҳӣ зарур аст. Ин пешниҳод дар 

Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ дар соли 2019 аз 

тарафи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардид ва Донишкадаи 

соҳибкорӣ ва хизмат ба Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат (ҳоло 

Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон) табдил дода шуд 

[68]. Таъсиси муассисаи таҳсилоти олии касбии махсус бо заминаҳои моддию 

техникии ҷавобгӯ ва ҳайати омӯзгорони унвондор метавонад барои омодасозии 

кадрҳои соҳибтахассуси соҳаи сайёҳӣ мусоидат намояд. 

Омили дигаре, ки барои дар сатҳи баланд омода намудани мутахассисон 

муаллиф ба миён гузоштааст, ҳамкории субъектҳои хоҷагидори туристӣ бо 

муассисаҳои таълимии соҳаи мазкур мебошад. Ин пешниҳоди басо муфид буда, 

ширкатҳои туристӣ метавонанд барои мутахассисони оянда ҳамчун пойгоҳ хизмат 

кунанд. 

Ҳамин тавр, дар ин мақола масъалаи омоданамоии кадрҳои соҳаи сайёҳӣ бо 

камбудию норасоиҳо ва роҳҳои бартарафсозии онҳо аз номи худи мутахассисони 

соҳа ва устодони кафедраҳои тахассусӣ зикр ва баррасӣ шудааст.  

Дар маводи дигар таҳти унвони «Сайёҳӣ. Агар мутахассисон ҳирфавӣ 

бошанд...» (2020.–18 май), ки бо қалами мутахассиси соҳаи сайёҳӣ Фазлиддин 

Қодиров навишта шудааст, мушкилоти норасоии кадрҳои баландихтисоси соҳа, 

омоданамоии мутахассисон мухтасаран номбар гардида, роҳҳои ҳалли онҳо ба 

таври мушаххас пешниҳод гардидааст. Аз ҷумла, ӯ барои беҳтар намудани сифати 

таълим дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар дар самти соҳаи сайёҳӣ 

чунин пешниҳод кардааст: «Дар риштаҳои таҳсилоти олии тахассусии соҳаи 

сайёҳӣ зертахассусҳои зикршуда (менеҷменти сифати хизматрасонӣ дар 

муассисаҳои хӯроки умум, менеҷменти сифати хизматрасонӣ дар соҳаи нақлиёт, 

хоҷагии меҳмонхонаҳо, менеҷменти меҳмонхона, технологияи иттилоотӣ, 

тиҷорати электронӣ ва индустрияи сайёҳӣ, тарҷумонҳо, саёҳатшиносӣ, 

кормандони мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ ва табиӣ, кормандони осоишгоҳҳо, 
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идоракунии паркҳо ва захираҳои табиии миллӣ, аниматорҳо ва амсоли инҳо) 

ворид гардида, тибқи он мутахассисон тайёр карда шаванд» [23].  

Муаллиф ташкил ва баргузории машғулиятҳои омӯзишии амалиро дар 

ширкатҳои сайёҳӣ, меҳмонхонаву осоишгоҳҳо ҳамчун раванди воқеии робита бо 

амалия зарур ҳисобида, онро василаи сайқали малакаву маҳорати тахассусии 

муҳассилини ихтисосҳои сайёҳӣ медонад. Воқеан, алоқамандии назария ва амалия 

хусусияти асосии таҳсилот дар риштаи сайёҳӣ маҳсуб меёбад. Ин муаллиф 

такмили ихтисоси кормандони соҳа ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбии марбут ба сайёҳиро низ аз масъалаҳои муҳим дониста, барои ҳалли онҳо 

истифодаи таҷрибаи давлатҳои дар ин самт пешрафта ва гузаштани такмили 

ихтисосро дар ин давлатҳо зарур меҳисобад. 

Қодиров Ф. ҳамчун мутахассиси соҳаи сайёҳӣ мушкилоти соҳаро дар самти 

омодасозии кадрҳои ҳирфаӣ хуб медонад. Аз ин рӯ, пешниҳодҳои ӯ дар роҳи 

ҳалли проблемаҳои мавҷуда ҳукми раҳнамоӣ ва дастуриро касб намудааст.  

7. Мақолаҳои дорои хусусияти таҳлилию танқидӣ. Тавассути чунин 

мақолаҳо муаллифон мутасаддиёни мақомоти дахлдорро аз проблемаҳои 

мавҷудаи соҳа огоҳ намуда, барои рафъи онҳо фикру назари худро баён 

намудаанд. Табиист, ки ҳолат ва вазъияти мушаххас барои ҳалли мушкилоти 

калонҳаҷм таҷриба аст. Таҷриба метавонад барои дарёфтани воситаву роҳҳои 

ҳалли мушкилот мусоидат намояд.  

Ба ин мазмун чунин мақолаҳо бевосита ва ё бавосита барои ҳалли 

муаммоҳои соҳаи сайёҳӣ ва рушди он таъсири мусбат мерасонанд. Ҳамин тавр, 

танқид василаи муассирест барои ҳалли масоили гуногуни иҷтимоӣ. Аз ин рӯ, он 

дар воситаҳои ахбори омма, алалхусус дар матбуоти даврӣ, ба таври васеъ 

истифода мешавад. Тавре муҳаққиқи соҳаи журналистика М.Ф. Ненашев 

менигорад: «Танқид аз рӯйи моҳият ва таъйинот дар рӯзнома ин бонги хатарест 

(сигнал), ки маънии аслии он ба ислоҳи камбудию хатоиҳо равона гардидааст» 

[164, c.25]. Танқид ин силоҳи басо гиро буда, аз он бояд моҳирона истифода бурд, 

то ин ки аз мавқеи принсипнокӣ ва воқеиятнигорӣ берун нашавад. Аз 

муҳаққиқони журналистикаи тоҷик ба танқид баҳои баланд дода, Иброҳим 
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Усмонов ва Давлат Давронов «равияи танқидиро яке аз нишондиҳандаҳои аслии 

фаъолияти журналистӣ» [197, c.32] номидаанд.  

Инро ба назар гирифта, нашрияи «Ҷумҳурият» барои нишон додани роҳҳои 

ҳалли муаммоҳои ҷойдошта аз матлаби танқидӣ низ истифода мебаранд. Аз ҷумла 

дар давраи таҳқиқи мо доир ба сайёҳӣ мақолаҳои М. Қодирова «Аз сайёҳии 

зимистона самаранок истифода намебарем, чаро?» (2018. – 11 декабр), М. 

Қиматшоев «Сайёҳии экологӣ, тадбирҳо ҳанӯз қонеъкунанда нестанд» (2019. – 15 

май), «Рӯшон. Вазъи ёдгориҳои таърихӣ нигаронкунанда аст» (манбаи электронӣ) 

http://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=34825) августи 2018, Ш. Қурбон «Иқтидори 

туризми зимистона пурра истифода намешавад» (2015. – 12 август), «Туризм. 

Тадбирҳои андешидашуда ҳанӯз қонеъкунанда нестанд» (2016. - 25 феврал), 

«Сайёҳии таърихӣ – фарҳангӣ. Ба он таваҷҷуҳи зарурӣ зоҳир намешавад» (2017. – 

29 июн) Зокир Ҳасан «Масъалае, ки кам ёд мешавад» (2015. – 1 май) ва чанде 

дигар интишор гардидааст, ки оҳанги танқидӣ доранд. 

Ш. Қурбон дар матлаби «Сайёҳӣ. Чаро натиҷаҳо назар ба имкониятҳо 

каманд?» мушкилоти ҷалби сайёҳони хориҷиро ба кишвар баррасӣ намуда, барои 

тақвияти фикри худ аз назари мутахассисони соҳа истифода бурдааст. Ба андешаи 

Моҳира Қодирова, дотсенти кафедраи туризми собиқ Донишкадаи соҳибкорӣ ва 

хизмат, яке аз монеаҳои асосӣ дар ин раванд гаронии нархи чиптаҳои ҳавопаймо 

ва кам будани хатсайрҳои ҳавоию роҳиоҳанӣ мебошад [47]. Муаллиф, инчунин, 

кам ё набудани меҳмонхонаву инфрасохтори сайёҳиро дар деҳот ва пешниҳод 

шудани маълумоти нокифояро дар бораи Тоҷикистон аз мушкилоти соҳа медонад 

ва барои ин ба роҳ мондани рекламаи дурусти иқтидори сайёҳии кишварро дар 

шабакаҳои иҷтимоӣ ва телевизионҳои бонуфузи ҷаҳонӣ ҳадафнок меҳисобад. Ин 

андеша дуруст аст, зеро воқеан воситаҳои ахбори омма барои тарғиби бренди 

сайёҳии кишвар нақши бориз гузошта метавонанд, танҳо моро лозим аст, ки аз 

имкониятҳои онҳо дуруст ва самаранок истифода намоем. 

Дар матлаби «Аз сайёҳии зимистона самаранок истифода намебарем, чаро?» 

доир ба мушкилоти сайёҳии мавсимӣ сухан рафта, муаллиф – Меҳрангез 

Қодирова бо истифода аз андешаҳои мудири кафедраи туризми собиқ 

http://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=34825
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Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат Фазлиддин Қодиров проблемаҳоро баррасӣ 

кардааст. Ба назари ин коршинос, «бунёди осоишгоҳҳои иқлимӣ дар домони 

табиат ва ба ин васила роҳандозии табобат ба рушди туризми зимистона такони 

ҷиддӣ мебахшад. Ин навъи сайёҳӣ дар кӯҳҳои Алп хеле ривоҷ ёфтааст. Дар ин ҷо 

шумораи зиёди осоишгоҳҳо мавҷуданд, ки талабот ба онҳо дар фасли зимистон 

низ зиёд аст. Сайёҳон ҳатто як сол пеш ҷой банд мекунанд. Тоҷикистон айнан 

ҳамин гуна шароитро дорад. Чаро аз ин шароити табиӣ фарогиртар истифода 

набарем?» [24]. 

Ҳамин тавр, муаллиф ба роҳ мондани навъҳои сайёҳии зимистона, ба мисли 

лижарониро на танҳо дар Сафед-дара, балки дар дигар мавзеъҳои кишвар низ 

пешниҳод кардааст. 

Муаллиф дар фарҷоми матлаб пешниҳод мекунад, ки барои омӯзиши 

имконияту иқтидорҳои воқеӣ ҷиҳати такмили минбаъдаи сайёҳии зимистона дар 

мамлакат комиссияи махсуси коршиносони соҳа ташкил карда шавад, то дар 

шароити кишвар бунёд намудани иншооти инфрасохториро муайян созанд. Яъне, 

кадом минтақаи кишвар барои кадом навъи сайёҳӣ мувофиқу мусоид аст, маълум 

гардад. Пас аз ин, мутахассисон лоиҳаҳои иншоотро тарҳрезӣ намоянду мақомоти 

маҳаллӣ бо ҷалби соҳибкорон объектҳоро бунёд созанд. 

Мувофиқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз 

07 феврали соли 2009 таҳти № 622 «Дар бораи вокуниши шахсони мансабдор ба 

маводҳои танқидӣ ва таҳлилии воситаҳои ахбори омма» роҳбарони вазорату 

идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

ҷиҳати вокуниш ба мулоҳизаҳои танқидӣ ва пешниҳодҳое, ки дар воситаҳои 

ахбори омма иброз мегарданд, дар муҳлатҳои тибқи қонунгузории ҷумҳурӣ 

муқарраргардида тадбирҳои бетаъхири мушаххас андешида, аз натиҷаи баррасии 

онҳо ба Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва воситаҳои 

ахбори оммаи дахлдор иттилоъ бояд диҳанд [86]. 

Ба ин маводи таҳлилию танқидӣ дар шумораи 09 апрели соли 2019 таҳти 

№67 вокуниши Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

чоп шудааст. Дар вокуниш дар бораи Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди 
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«Сафед-дара» – аз таъмир баровардани он, кушодашавии инфрасохтори иловагӣ, 

аз қабили айвони кушодаи барбекю, мағозаҳои хӯроквориву фурӯши асбобу 

лавозимоти лижаронӣ, нуқтаҳои иҷораи лавозимоти лижаронӣ, барфгард ва 

ғайраро таъкид сохтаанд. Ҳамзамон, пахши ролики таблиғотӣ-иттилоотӣ вобаста 

ба муаррифии имкониятҳои сайёҳии зимистонаро дар воситаҳои ахбори оммаи 

миллӣ ва шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ, инчунин, дар шаҳру ноҳияҳо ва 

объектҳои дигаре, ки ба рушди сайёҳии зимистона созгор мебошанд, бо ҷалби 

коршиносони соҳа, доир гардидани семинару омӯзишҳоро ёдрас шудаанд [13]. 

Бар замми ин, аз тарафи раиси Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба як маводи танқидии дигар бо номи «Сайёҳии экологӣ. 

Тадбирҳо ҳанӯз қонеъкунанда нестанд», ки 15 майи соли 2019, № 92 рӯйи чоп 

омадааст, вокуниш навишта шудааст. Дар он аз ҷумла омадааст: «Муаллиф аз 

набудани назорати пурраи ҳифзи табиат, таҷассум наёфтани тамоми функсияҳои 

сайёҳии экологӣ дар хатсайрҳои сайёҳӣ, танҳо ҷанбаи шиносоӣ доштани саёҳатҳо 

ва набудани воситаҳои махсуси ҷойгиронии сайёҳон изҳори нигаронӣ кардааст. 

Ба назар бояд гирифт, ки барои рушди экотуризм ҳалли силсилаи мушкилоте дар 

пешанд, ки дар як ё ду сол бартараф кардани ҳамаи онҳо имкон надорад. Эроди 

дигари муаллиф аз сатҳи пасти хизматрасонӣ ва инфрасохтори рушднаёфта 

мебошад. Натиҷаҳои ду соли гузашта ифодагари онанд, ки инфрасохтор дар ҳоли 

рушд аст ва метавон дар ин бора даҳҳо мисол овард» [2].  

Ҳамзамон, дар вокуниш қайд гардидааст, ки дар Кумита барои тарбияи 

роҳбаладони баландихтисос тадбирҳои хосса андешида шуда, курси махсуси 

омӯзишӣ дар фурсатҳои наздик ба кори худ шуруъ мекунад.  

Ба маводи танқидӣ ҷавоб гуфтани мақомоти марбута аз тасдиқи воқеият, 

таъсир доштани маводи танқидӣ ва масъулиятшиносии роҳбарияти муассисаҳои 

дахлдор дарак медиҳад. Вокунишҳо, ҳамзамон, аз баланд гардидани нақши 

воситаҳои ахбори омма дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва 

аҳаммият пайдо кардани маводи журналистӣ дарак медиҳанд. Бояд гуфт, ки 

таҳлил ва баррасии маводи танқидӣ робитаи байни мақомоту идораҳо ва ВАО-ро 

таҳким мебахшад ва ба ҳалли проблемаҳои гузошташуда мусоидат мекунад. Дар 
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давраи тадқиқшаванда дар рӯзномаи «Ҷумҳурият» ду вокуниши Кумитаи рушди 

сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нашрия чоп шудааст, ки 

нисбатан кам мебошад, зеро дар ин давра маводи таҳлилию танқидии зиёд рӯйи 

чоп омадаанд. 

8. Мавод дар бораи ҳайвоноту набототи нодир. Дар кишвари мо асосан ба 

сайёҳии экологӣ ва, хусусан, ба як бахши он – сайёҳии шикорӣ аз ҷониби 

сайёҳони хориҷӣ таваҷҷуҳ бештар аст. Барои ҳамин ҳам, бабри барфӣ ва гӯсфанди 

Марко Поло ҳамчун бренди сайёҳии Тоҷикистон шинохта шудаанд. Дар 

саҳифаҳои нашрияи мавриди омӯзиш доир ба ин ҷанбаи сайёҳӣ низ матолиби 

зиёде ба табъ расидааст, ки нигоштаҳои Комрон Сафар «Минтақаи Кӯлоб. 

Имкониятҳои рушди туризми экологӣ зиёд аст» (2018. – 17 август), Шаҳноза 

Қурбон «Сайёҳӣ дар Ромит рушд намеёбад, чаро?» (2015. – 4 июн), Оҳистамоҳ 

Вафобек «Ҳайвоноти нодир. Чаро шикори ғайриқонунии онҳо ҷилавгирӣ 

намешавад?» (2016. – 21 ноябр), Холназар Касиров «Парваришгоҳ. Шикори 

ҳайвоноти нодир мушкили ягона нест» (2016. – 10 феврал), Фарзонаи Файзалӣ 

«Парки миллӣ. Чаро дар ин бора кам мегӯем?» (2016. – 23 июн) намунае аз 

онҳоянд. 

Дар ин матолиб, асосан, вазъи ҳифз, нигаҳдорӣ ва устувории нигаҳбонии 

ҳайвоноти нодир ва шикори ғайриқонунии онҳо мавриди таҳлилу танқид қарор 

гирифтаанд. Агар ба тарзи сарлавҳагузории ин мавод таваҷҷуҳ намоем, ба осонӣ 

дармеёбем, ки аксари онҳо бо усули саволгузорӣ шакл гирифтаанд. Аммо саволе 

пайдо мешавад, ки оё ба ин суолҳо ҷавобҳо ёфт мешаванд? Мутаассифона, на дар 

ҳамаи мақолаҳо. Масалан, матлабҳои Шаҳноза Қурбон «Сайёҳӣ дар Ромит рушд 

намеёбад, чаро?» (2015. – 4 июн) ва Фарзонаи Файзалӣ «Парки миллӣ. Чаро дар 

ин бора кам мегӯем?» (2016. – 23 июн) аз нигоҳи масъалагузорӣ ва пешниҳоди 

мавзуъ бо ҳам шабоҳат доранд. Дар матлаби аввал муаллиф аз мушкилоти дараи 

Ромит сухан гуфтааст, дар матлаби дуюм бошад, муаллиф аз имкониятҳои 

истифоданашудаи Парки миллӣ ва тарғиби нокифояи он изҳори нигаронӣ 

кардааст. Ҳар ду муаллиф ҳам мушкилоти мавҷударо номбар кардаанд, аммо роҳи 

ҳалли онро нишон надодаанд. 
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Рӯзноманигор Оҳистамоҳи Вафобек дар нигоштаи худ «Ҳайвоноти нодир. 

Чаро шикори ғайриқонунии онҳо ҷилавгирӣ намешавад?» натиҷаи мизи 

мудаввареро, ки ба масъалаи нигаҳдошти ҳайвоноти нодир бахшида шудааст, 

баррасӣ карда, роҳҳои ҳалли мушкилоти ҷойдоштаро чунин арзёбӣ намудааст: 

«Барои дар табиат нигоҳ доштани ин ҳайвонот, ки ба Китоби сурх шомиланд, 

зарурати идоракунии олами ҳайвонот бо назардошти рушди хоҷагиҳои шикор дар 

маҳалҳо ва ба ин восита мустаҳкам гардондани нақши онҳо дар қабули қарорҳо 

нисбат ба рушди соҳа, бавуҷудории зоти ҳайвоноти аз табиат баромада, 

гузарондани мониторинги доимии ҳайвонот, таъмини онҳо бо ғизо пеш омадааст» 

[12]. Муаллиф зарурати ҳамоҳангсозии қонунгузории маҳаллиро бо таҷрибаи 

ҷаҳонӣ муҳим арзёбӣ намуда, барои тақвияти фикраш таҷрибаи давлати Непалро 

мисол меорад. 

Ҳамин тавр, нашрияи «Ҷумҳурият» ба масъалаи нигаҳдошти ҳайвонот ва 

набототи нодир низ таваҷҷуҳ намуда, бо чопи матолиби гуногун дар тарғиби ин 

бахши сайёҳии кишвар саҳм гузоштааст.  

9. Маводи муаррифкунандаи Наврӯз ҳамчун бренди сайёҳӣ. Рӯзномаи 

«Ҷумҳурият» дар тарғиби Наврӯз ҳамчун Иди байналмилалӣ низ матолиби зиёде 

интишор намудааст. Ин ҷо метавон аз нигоштаҳои Акбари Турсон «Андар 

шаҷарайи таърихӣ ва мақоми фарҳангии ҷашни Наврӯз» (2016. – 18 март), Саъдӣ 

Қосимӣ «Хусусиятҳои саёҳатии Наврӯз» (2018. – 15 май), Шаҳнозаи Қурбон 

«Наврӯз. Чаро онро ба сайёҳон муаррифӣ накунем?» (2017. – 04 май), «Наврӯз. 

Аввалин фестивали ҷашнӣ дар Тоҷикистон» (2018. – 28 феврал), «Наврӯз омили 

муҳимми муаррифии Тоҷикистон ба ҷаҳониён» (2019. – 15 март), Р. Гулзор 

«Наврӯзи Бадахшон» (2019. – 16 апрел) ёд кард. Ҳамчунин, дар арафаи ин ҷашни 

умумимиллӣ дар барномаҳои телевизиону радио ва шабакаҳои иҷтимоии кишвар 

маводи зиёд нашр гардидааст, ки бозгӯи маҳбубияти ин ҷашн дар байни аҳолии 

кишвар мебошад. 

Академик Акбари Турсон вобаста ба аҳаммияти фарҳангӣ ва таърихии 

ҷашни Наврӯз таваҷчуҳ зоҳир намуда, дар бораи ин ҷашни бузург чунин 

навиштааст: «Камоли ифтихору сарфарозиҳойи мост, ки акнун Наврӯз мувофиқан 
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ба миқёси азаливу муносибан ба мартабайи аслиаш ба арсайи ҷаҳони мутамаддин 

баромада ба ҷодайи ҷаҳонигардонӣ ворид шуд. Аз ин рӯ, айни муддаост, ки 

камоли матлуби муассисони ҷашни бостониамонро дар қиёси арзишҳойи 

маънавии ҳамагонӣ дида бароем. 

Наврӯз дар байни ориёни шарқӣ зуҳур карда дар заминайи суннати рӯҳонии 

онон бунёд ёфта бошад ҳам, аз рӯйи сиришту рисолаташ иди як халқ, гурӯҳе аз 

ақвоми одамӣ ва ё ҳатто қитъае аз рубъи маскун набуд. Наврӯз ҳамчун ҷашни 

зодрӯзи Хуршеди ховарон, мисли худи сарчашмааш Офтоб, ки баройи ҳамагону 

ҳама ҷо ҳамарӯза нуру гармо меафканад, сарвати ҷумла фарзандони Одам аст!» 

[85]. 

Бо мутолиаи ин мавод хонанда аз таърихи пайдоиши ин ҷашн ва ҷанбаҳои 

фалсафии он маълумот пайдо мекунад. Маълум аст, ки дар ҷаҳонишавии ҷашни 

Наврӯз, таҳқиқи ҷанбаҳои фарҳангию таърихӣ ва иқтисодию иҷтимоии ин ҷашни 

миллӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми арзанда гузоштааст.  

Саъдӣ Қосимӣ баргузории карнавали наврӯзиро пешниҳод кардааст. Ӯ 

чунин менигорад: «Ба ҳамагон маълум аст, ки ҳар сол дар Рио-де-Женейрои 

Бразилия фестивали муҳташаме баргузор мегардад, ки барои тамошои он аз 

тамоми кишварҳои дунё сайёҳон ташриф меоваранд. Мо ҳам метавонем, ба ин 

васила, ба ин ҷашни миллии ҷаҳонии худ ҷилваи тозае бахшем, то дар ояндаҳо 

ному эътибори миллати сарбаланду фарҳангпарвари тоҷик дар мақоми 

густурдатаре ҷаҳонафрӯзӣ намояд» [34]. 

Ин муаллиф баргузор намудани карнавалҳои наврӯзиро яке аз василаҳои 

муассири ҷалби сайёҳон мешуморад. Тавре мушоҳида шуд, аз соли 2018 аввал дар 

вилояти Суғд ва соли 2019 дар шаҳри Душанбе ва Норак карнавали наврӯзӣ сурат 

гирифт, ки басо боҳашамат ва пуршукӯҳ буд. Чун дар айёми ҷашнгирии Наврӯз 

ҳузури сайёҳони хориҷиву ватанӣ зиёд мешавад, ташкили ин қабил карнавалҳо 

боз ҳам шаҳомати ҷашни миллиро баланд мебардорад. Сайёҳон бо ҳунарҳои 

мардумӣ шинос мешаванд ва табиист, ки онро дар кишвари худ бо диду назари 

хеш тарғиб ва тасвир менамоянд. 
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Муаллифи матлаби дигар доир ба имкониятҳои туристии шаҳри Душанбе ба 

он назар аст, ки «дастгириҳои шаҳрдорӣ ва Ҳукумати мамлакат ҷиҳати манзур 

доштани Наврӯз ҳамчун бренди сайёҳӣ иқдоми хуб мебошад. Дар оянда он 

метавонад ба механизми доимии ҷалби сайёҳони хориҷӣ табдил дода шавад» [39].  

Наврӯз дар Тоҷикистон бо шукӯҳу шаҳомати баланд ҷашн гирифта мешавад 

ва шумораи зиёди сайёҳони хориҷӣ аз суннатҳои наврӯзӣ дидан мекунанд. Дар 

ҳашт моҳи соли 2019 ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 843 738 нафар меҳмонону сайёҳон 

ташриф оварданд, ки аз он 60 ҳазор нафар дар ҷашни Наврӯз вориди кишвар 

гардидаанд [61]. Ба воситаи ин бренди сайёҳӣ ҷалб намудани сайёҳон бештар 

гардида, барои муаррифии арзишҳои миллӣ низ мусоидат мекунад. 

Ҳадафи бошукӯҳ ҷашн гирифтани Наврӯз ин муаррифии бузургӣ ва 

шаҳомати ин ҷашн ҳамчун соли нави мардуми ориёӣ бо расму оинҳои таърихӣ ба 

ҷомеаи ҷаҳонӣ, махсусан сайёҳон мебошад. 

Наврӯз ҳамчун мероси фарҳангии сайёҳӣ воситаи бозгашт ба оғоз, огоҳӣ аз 

урфу одати миллӣ, тарғибу ташвиқи мероси бойи таърихию фарҳангӣ, захираҳои 

табиию истироҳатӣ, арҷгузорӣ ба таъриху тамаддун, маданият, урфу одат, анъана 

ва фарҳанги волои миллати тоҷик мебошад. Иди Наврӯз аз бозори ҷаҳонии сайёҳӣ 

чун мероси таърихию фарҳангии миллати тоҷик садҳо ҳазор сайёҳи хориҷиро 

метавонад ба кишварамон ҷалб созад. 

Наврӯз омили дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ шудани симои мамлакат ҳамчун 

кишвари дорои тамаддуни қадима ва захираҳои табиӣ мебошад. Бо назардошти 

ин, дар рӯзҳои ҷашнгирии Наврӯзи байналмилалӣ ширкатҳои сайёҳии ватанӣ дар 

минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ хатсайрҳои ҷолиб тарҳрезӣ намуда, иди аҷдодии 

тоҷиконро ҳамчун бренди сайёҳӣ ба ҷаҳонгардон муаррифӣ менамоянд. Наврӯз 

ҳамчун ҷашни сатҳи ҷаҳонӣ дар муаррифии симои мамлакат, ҳамчун кишвари 

дорои тамаддуни қадима ва захираҳои бузурги сайёҳидошта мусоидат хоҳад кард 

ва он бренди сайёҳии Тоҷикистон аст. 

Хуллас, доираи мавзуоти марбут ба сайёҳии нашрияи «Ҷумҳурият» васеъ 

буда, аз таърихи муаррифии мавзеъҳои сайёҳӣ ва истироҳатӣ то баррасии 

муаммоҳои соҳаро дар бар мегирад.  
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Аз таҳлилу таҳқиқи маводи нашрияи «Ҷумҳурият» маълум гардид, ки ин 

нашрия ба инъикоси воқеиятҳои сайёҳӣ ва масъалаҳои марбут ба он диққати 

махсус медиҳад. Доираи мавзуоти фарогирандаи ин соҳа гуногун буда, дар 

муаррифии мавзеъҳои сайёҳӣ, баланд бардоштани маърифати хидматрасонӣ ва 

рушди соҳа беаҳаммият нестанд.  

Аз таҷрибаи кори матбуоти даврӣ маълум аст, ки интихоби мавзуъҳо дар 

фаъолияти шуъбаҳои рӯзнома мушаххасан сурат мегирад, самтҳои асосии мавзуот 

ва рубрикаҳо муайян карда мешаванд, дар асоси он самти мавзуоти рӯзнома дар 

умум роҳандозӣ мегардад. 

Зарурати муайян шудани мавзуи пешбаранда (дар бораи сайёҳӣ) дар 

рӯзнома мувофиқи мақсад буда, бо чанд ҳолати принсипиалӣ асоснок карда 

мешавад, ки дар мисоли рӯзномаи «Ҷумҳурият» дида мешавад.  

Якум, ин ки мунтазамӣ дар инъикоси проблемаҳои асосии сайёҳӣ амалӣ 

мегардад, ки дар ин ҳолат сатҳи баланди таҳияи матолибро таъмин менамояд ва 

барои рӯзноманигорон дар давоми фаъолияти кории дарозмуддат имконияти аз 

рӯйи мавзуъ ва ё самти муайян ихтисосманд шуданро медиҳад (дар мисоли 

Шаҳнозаи Қурбон, ки бештар дар мавзуи сайёҳӣ менависад). 

Дувум, ҷудошавии мавзуоти пешбаранда ва матолиб оид ба онҳо барои 

муколамаи давомдор ва манфиатбори рӯзномаро бо хонанда муҳайё месозад. 

Хонанда талаботи худро дар дастраснамоии иттилооти зарурӣ қонеъ мегардонад, 

ба ин гуна матлаб мароқ зоҳир мекунад ва баҳои шахсии худро баён месозад, 

рӯзнома бошад, хонандаи мушаххаси худро пайдо мекунад. Метавон гуфт, ки 

хонанда ва ё сайёҳи эҳтимолӣ аз ин нашрия дар бораи мавзеъҳои сайёҳӣ иттилои 

заруриро пайдо карда метавонад.  

Сеюм, ташаккули силсиламаводи ба ин ё он мавзуъ бахшидашуда 

масъулияти рӯзномаро барои сифат ва самаранокии маводҳо боло мебардорад. 

Таҳқиқ нишон дод, ки силсилаи маводи муаррифкунандаи сайёҳӣ дар шумораҳои 

солҳои 2018-2020-и нашрия дар муқоиса бо дигар нашрияҳо нисбатан бештар аст 

ва аз ҷиҳати муҳтаво рӯзнома рангоранг, ғанӣ ва пурмазмун аст.  
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Ҳамин тавр, дар замони имрӯза тағйироти фаъоли имиҷи туризм тавассути 

воситаҳои ахбори омма сурат мегирад ва сайёҳон ба маводи ВАО, аз он ҷумла 

матбуоти даврӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ боварӣ доранд. Дар рушди соҳаи сайёҳӣ 

матбуоти даврӣ аҳаммияти махсус касб мекунанд, зеро он ҳамчун воситаи 

пурқуввати тақвияти фаъолнокии маърифатӣ ва интихоби одамон баромад 

мекунад. 

 

2.2. Таҳлили таносубии мавзуъҳои сайёҳӣ дар нашрияи 

 «Ҷавонони Тоҷикистон» 

 

Рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» дар фазои иттилоотии кишвар мавқеи 

муайян ва устувор дорад. Он нашрияи Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, аз 5 апрели соли 1930 нашр мешавад. 

Рӯзнома дар марҳилаҳои инкишофи таърихи ғанӣ як навъ мактаби бузурги адабӣ 

барои журналистону адибони ҷавон буд, ки аслан рисолати матбуот аст.  

Чун то соли 2017 нашрияи Кумитаи кор бо ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ буд, 

бинобар ин, дар саҳифаҳои рӯзнома мавзуи сайёҳӣ мавқеи устувор дорад. Дар он 

тамоми чорабиниҳои Кумита ва дигар сохторҳову мақомот бахшида ба сайёҳӣ дар 

жанрҳои гуногун инъикос мегарданд. 

Тавре дар боло қайд намудем, ВАО ва хоссатан матбуоти даврӣ, дар 

Тоҷикистон дар тарғиби тадбирҳои ҳукуматӣ дар соҳаи сайёҳӣ хеле фаъоланд ва 

ин самтро аз тамоми ҷабҳаҳо дар саҳифаҳои худ инъикос менамоянд. 

Аз таҳқиқи маводи рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» дар солҳои 2015-2020 

ба мушоҳида мерасад, ки дар саҳифаҳои он ба мавзуи сайёҳӣ диққати махсус 

зоҳир мегардад ва тамоми самтҳои ин бахши иқтисодиёт инъикоси пурраи худро 

ёфтааст. Мо маводи ба сайёҳӣ бахшидашудаи ин нашрияро аз ҷиҳати мавзуъ ва 

мақсад ба гурӯҳҳои зерин ҷудо намудем: 

1. Маводи муаррифкунандаи мавзеъҳои ҷудогонаи сайёҳӣ ва ёдгориҳои 

таърихию истироҳатӣ; 

2. Баррасии мушкилоти бахшҳои алоҳидаи сайёҳӣ;  
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3. Бозтоби таассуроти сайёҳон; 

4. Мушкилоти омодагии касбии мутахассисони соҳа. 

Тавре дар боло ишора кардем, муайян кардани мавзуи матолиб дар рӯзнома 

ин шарти асосии фаъолият буда, он бояд актуалӣ ва дархӯри ҳалли мушкилоти 

ҷомеа бошад. Дар мавриди мавзуи сайёҳӣ бошад, ҳаминро гуфтан ҷоиз аст, ки дар 

маводи нашрияи даврии мазкур самти сайёҳии кишвар аз чанд ҷониб мавриди 

таҳлил қарор гирифтааст ва рӯзнома бо маводи чопнамудааш дар рушди сайёҳӣ ва 

ҷалби сайёҳон ба кишвар саҳм гузоштааст. Мо ба шумораи матлаби ба мавзуи 

сайёҳӣ бахшидашудаи ин рӯзнома низ аҳаммият дода, онро таҳлил намудем, ки 

дар ҷадвали 2 оварда шудааст. 

 

Ҷадвали 2. - Теъдоди маводи ба сайёҳӣ бахшидашудаи нашрияи «Ҷавонони 

Тоҷикистон» дар солҳои 2015-2020 

Солҳо 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Мавод 12 73 16 23 19 28 

Ҳамагӣ  171 
Манбаъ: коркарди муаллиф дар асоси таҳлили маводи рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» дар 

солҳои 2015-2020. 

 

Барои тақвияти фикр маводи марбут ба сайёҳии рӯзномаро аз рӯйи 

таснифоти болозикр мавриди таҳлил қарор медиҳем. 

1. Маводи муаррифкунандаи мавзеъҳои ҷудогонаи сайёҳӣ ва ёдгориҳои 

таърихию истироҳатӣ ва навъҳои алоҳидаи соҳа. 

 Бояд гуфт, ки дар саҳифаҳои рӯзнома маводи дорои чунин мазмун хеле 

фаровон чоп шудааст, ки муаллифонашон шахсони дорои касбу кори гуногун, 

бахусус рӯзноманигорони касбӣ ва донишҷӯён мебошанд. Ба мисли Х. Мавлонов 

«Ташрифи сайёҳон ба Балҷувон меафзояд» (2016. – 31 март), М. Имомназаров 

«Мавсими сайёҳат дар Мурғоб оғоз гардид» (2016. – 4 август), «Шаҳраки Карон 

сайёҳонро ҷалб месозад» (2016. – 10 август), Н. Раҷабзода «Қалъаи Кум - ёдгории 

бостонии фаромӯшгашта» (2017. – 29 сентябр), Ш. Нурматов «Ҳафткӯл – 

муъҷизаи табиат» (2020. – 17 август), М. Ойдӯстов «Душанбе дар масири сайёҳӣ» 

(2018. – 07 март), Ш. Олимӣ «Чидаҳо аз дидаҳои Муъминобод» (2018. – 11 июл), 

А. Фақиров, М. Шарифов «Тоҷикистон биҳишти кашфношуда аст» (2018. – 5 

http://javonon.tj/authors/3819/
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август), Каримова Ф. «Ромит - минтақаи сайёҳию истироҳатӣ» (2018. – 27 

сентябр), Х. Мавлонов, Б. Каримзода «Хоҷа Обигарм: Имкониятҳо бештар 

мешаванд» (2018. – 5 март) ва чандин дигарон. 

Дар мақолаи Х. Мавлонов ва Б. Каримзода таҳти унвони «Хоҷа Обигарм: 

Имкониятҳо бештар мешаванд» (2018. – 5 март) дар бораи осоишгоҳи маъруфи 

Хоҷа Обигарм, имкониятҳои ин муассиса ва шароити фаъолияти он барои 

хонанда маълумоти муфассал дода шудааст. Мақола бо зерсарлавҳаҳо ба мисли 

«Дар бораи беҳбудии осоишгоҳ» ва «Аз таърихи осоишгоҳ» ҷудо карда шуда, дар 

онҳо осоишгоҳи мазкур бо тамоми ҷузъиёт ва бартариҳояш тавсифу тасвир 

гардидааст. Муаллифон ба гузаштаи ин осоишгоҳ сайри таърихӣ намуда, 

фаъолияти онро дар замони имрӯз бо назардошти шаклҳои хизматрасонӣ, 

имкониятҳои табобати бемориҳои гуногун (номбар шудаанд), таъсири табобатии 

буғ ва оби шифобахши Хоҷа Обигарм дар такя ба маъхазҳои илмӣ, ба мисли 

«Қонуни тиб»-и Абуалӣ ибни Сино, китоби «Воситаҳои табобатию минералӣ»-и 

Баҳва ибни Ҳавас олими форсизабони ҳиндустонӣ (асри XV) бозгӯ намудаанд, ки 

аҳаммияти мақоларо дучанд гардонидааст. Бино ба навиштаи муаллифон, аз рӯйи 

иттилои масъулин теъдоди сайёҳон дар соли 2017 693 нафар ва шумораи 

истироҳаткунандагон аз ҳисоби сокинони кишвар дар соли 2017 ба 15 676 нафар 

расидааст, ки аз маъруфияти ин осоишгоҳ далолат медиҳад. Муаллифон 

мавҷудияти неъматҳои табиӣ, меҳмондӯстии тоҷикона, кордонию ширинзабонии 

ҳайати кормандони осоишгоҳ, инчунин, сокинони шаҳраки Хоҷа Обигарм, ки 

хизматрасонии босифатро асоси некуаҳволии худ медонанд, омилҳои ҷалби ҳарчи 

бештари меҳмонони ватанию бурунмарзӣ арзёбӣ карда, барои боз ҳам беҳбудӣ 

бахшидан ба кори ин осоишгоҳ чунин пешниҳод намудаанд: «Дар ҳоли боз ҳам 

ободу зебо гардонидани осоишгоҳи Хоҷа Обигарм метавон коркарди доруҳои 

табииро аз ҳисоби гиёҳҳои шифобахши атрофи осоишгоҳ ба роҳ монда, ғизою 

нӯшокиҳои ба истироҳаткунандагон пешкашшавандаро аз меваю сабзавоти худӣ 

ва гулу гиёҳҳои табобатии ин мавзеъ ташкил кард» [52].  

Ҳамин тавр, бо пешниҳоди ин матлаб идораи рӯзнома тавонистааст дар 

тарғиби осоишгоҳи машҳури Тоҷикистон Хоҷа Обигарм саҳм гирад.  
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Дар матлаби дигар бо номи «Қаратоғ ва мавзеъҳои таърихии он» 

(муаллифаш номаълум) дар бораи деҳаи Қаратоғ, ки яке аз мавзеъҳои хушбоду 

ҳаво ва ҷолиби сайёҳии водии Ҳисор маъруф аст, маълумоти муфассал дода 

шудааст. 

Баррасии мавзуъ дар зерсарлавҳаи «Қаратоғ дар масири таърих», «Мазори 

«Дарвоза», «Гаҳворасанг», «Қалъаи Қаратоғ», «Мазори ҳазрати Оффоқхӯҷа», 

«Катибаи санги Муҳаммад Оқсақол» ва «Ҳунармандӣ дар Қаратоғ» сурат 

гирифта, ҷамъбаст гардидааст. Чӣ тавре ки аз мазмуни зерсарлавҳаҳо бармеояд, 

дар он доир ба ҳар як мавзеи ҷолиб маълумоти мухтасар оварда шудааст. Аз 

ҷумла маълумоти марбут ба осорхонаи шоири ширинкалом ва фарзанди ин 

сарзамин Мирзо Турсунзода хеле кӯтоҳ аст. Маълумотҳо кӯтоҳ, вале ҷолибу 

мушаххас мебошанд ва, ба фикри мо, барои хонанда ҷолиб менамоянд. Усули бо 

зерсарлавҳаҳо ҷудо намудани матлаб, ки дар матбуоти даврии муосир ба ҳукми 

анъана даромадааст, барои хондан қулай ва ҷолиб мебошад. Ба андешаи 

муҳаққиқи журналистика С.Г. Корконосенко, «сарлавҳа хонандаро мустақиман ба 

матни мақола бояд расонад» [138, с. 65]. Яъне, хонандае ҳаст, ки матнро бо 

хондани сарлавҳа шуруъ мекунад, барои мутолиаи мавод сарлавҳа воситаи 

ҷалбкунанда аст.  

Дар қисми «Қалъаи Қаратоғ» чунин омадааст: «Дар асри 17 Қалъаи Қаратоғ 

яке аз ҷойҳои истироҳатии ҳокимони Ҳисор ба шумор мерафт. Қалъа дар 

баландии 120 метр, дар соҳили рости дарёи Қаратоғ ҷойгир будааст. Охири 

солҳои 50-уми асри 18 ҳангоми Ҳисорро забт намудан ин қалъа аз тарафи 

қӯшунҳои амир валангор карда шудааст. Вақте соли 1886 сайёҳи фаронсавӣ 

Габрилян Бонвало ба Бухорои Шарқӣ меояд, дар китоби хотираҳояш харобаҳои 

ин қалъаро сабт менамояд»[21]. Дар ин мавод таърихи қалъаи Қаратоғ 

мушаххасан зикр гардидааст, ки барои роҳбаладон хеле муфид мебошад, зеро 

маълумоти зикргардидаро метавон дар фаъолияти корӣ низ истифода бурд. 

Дар матлаби Ризо Назарзода, муовини раиси Кумитаи ҷавонон, варзиш ва 

сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки «Канаск ва Сағирдашт: 

кашфношуда ва асотирӣ» унвон дорад, дар бораи ин ду мавзеи сайёҳии то ҳол 
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кашфношуда сухан меравад. Муаллиф ҳар ду мавзеъро бо ҷузъиёташ тасвир 

карда, ба кадом навъи сайёҳӣ созгор будани онҳоро чунин маънидод мекунад: 

«Минтақаи Сағирдашт барои сохтани базаи лижаронӣ ва ба ин васила ҷалб 

намудани сайёҳон дар фасли зимистон бисёр мусоид аст. Бо назардошти 

имконият ва захираҳои сайёҳии ин минтақаҳои асотирӣ ва кашфношуда, рушди 

намудҳои зерини туризм ва афзалиятнок, аз қабили асотирӣ ва табиати зинда, 

кашфношуда, агросайёҳӣ, велотур, мототур, муолиҷавӣ-табобатӣ (5 чашмаи 

гарм), туризми кӯҳию варзишӣ, туризми лижатозии кӯҳӣ, экологӣ ва 

барқароркунии саломатӣ, шикор ва рафтинг ба мақсад мувофиқ аст» [60]. 

Канаскро бошад, ӯ чунин тасвир мекунад: «Ин мавзеъро макони гиёҳҳои 

шифобахш, чашмаҳои мусаффо номидан мумкин аст. Ҳамчунин, аз паҳлуи он 

рӯди сарду шӯхе бомаром ҷорист. Муъҷизаовар он аст, ки дар як гӯшаи ин мавзеъ 

чашмаи сард ва дар гӯшаи дигари он чашмаи гарм ҷӯш зада мебароянд, ки барои 

истифодабарандагон, алалхусус чорвопарварон, ки моҳҳои зиёд муқими ин ҷо 

мегарданд, басо созгор аст» [60].  

Аз номи як шахси масъули соҳаи сайёҳӣ ба таври густурда ва мушаххас 

тасвир шудани мавзеъҳои сайёҳӣ барои муаррифии ин мавзеъҳо мусоидат 

менамояд ва барои ҷалби сайёҳон муҳим аст. 

Муаллиф амалисозии ислоҳотро дар самти сайёҳӣ зарур шуморида, бо 

факту рақамҳои илман асоснок рушди соҳаро ояндабинӣ кардааст. Ӯ саҳми соҳаи 

сайёҳиро дар маҷмуи маҳсулоти дохилии кишвар то соли 2020 ба 5 фоиз ва саҳми 

ғайримустақими онро барои рушди соҳаҳои дигари иқтисодиёт то 15 фоиз 

расониданашро пешгӯӣ карда, барои расидан ба ин натиҷаҳо рушди минбаъдаи 

туризми экологиро дар Тоҷикистон бо дарназардошти имконоти ҳудудҳои махсус 

ҳифзшавандаи табиӣ, ки беш аз 22%-и қаламрави Тоҷикистонро дар бар мегиранд, 

заминагузор медонад. Агар ба таҳлили муаллиф жарфтар назар андозем ва онро 

бо вазъи имрӯза муқоиса намоем, мебинем, ки дар муддати чаҳор сол аз соли 2016 

то соли 2020 қариб тамоми пешгӯиҳо амалӣ гардида, соҳаи сайёҳӣ хеле пеш 

рафтааст. Дар ин муддат мақомоти махсуси давлатӣ – Кумитаи рушди сайёҳии 

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфт ва чандин тадобири дигари 
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ҳукуматӣ оид ба рушди соҳаи сайёҳӣ роҳандозӣ гардид, ки барои пешрафти соҳа 

такони ҷиддӣ бахшид. Вале бо баъзе пешниҳодҳои муаллиф розӣ шуда 

наметавонем, зеро ӯ мушкилоти роҳи ин мавзеъро сарфи назар кардааст, ки ин 

воситаи асосии пайвастшавӣ бо ин ҷолибиятҳо мебошад ва барои таҷдиду 

сохтмони роҳ маблағ ва лоиҳаҳои сармоягузорӣ лозиманд. 

Тавре маълум аст, кишвари мо дорои мавзеъҳои зиёди табиӣ ва таърихию 

фарҳангии диққатҷалбкунанда буда, объектҳои туристӣ ифодагари симои ҷолиби 

Тоҷикистон дар хориҷа мебошанд. Аз ин рӯ, тараққиёти сайёҳӣ бояд бештар ба 

зуҳуроти нави ҳудудҳои ташрифоварӣ гузарад. Чун манотиқи расмшудаи бозори 

туристии ҷаҳонӣ аллакай амалан ба ҳадди имконоти рекреатсионӣ рафта 

расидааст. Вобаста ба ин зикр бояд кард, ки Тоҷикистон ҳам аллакай имконоти 

беҳамтои ишғоли ҷойи худро дар бозори туристии ҷаҳонӣ пайдо кардааст ва 

интизор меравад, ки ин тамоюли мусбат ҳифз хоҳад шуд. 

Ҳамин тавр, муаррифии мавзеъҳои нав барои сайёҳӣ, ки дар ин мавод 

оварда шудааст, дар соли 2020 мавзеъҳои шинохта гардиданд ва хатсайрҳои нав 

ба ин мавзеъҳо мавҷуд аст. Дар маводи «Мавсими сайёҳат дар Мурғоб оғоз 

гардид»-и Машҳур Имомназаров (2016. – 7 июл) дар бораи имкониятҳои сайёҳӣ 

дар Мурғоб сухан меравад. Муаллиф дар такя ба иттилои масъулини соҳа доир ба 

ин мавзеъ перомуни бартариятҳои самтҳои алоҳидаи сайёҳӣ, ба монанди рафтинг 

ё қаиқронӣ дар ин минтақа ва иштироки сайёҳони хориҷӣ дар мусобиқаҳо андеша 

ронда, рушди сайёҳии экологӣ ва шикорро тавзеҳ додааст. Ӯ чашмаҳои 

шифобахшро танҳо номбар кардааст, вале дар бораи мавқеи ҷойгиршавии онҳо ва 

хусусиятҳои шифобахшиашон чизе нагуфтааст. Беҳтар мебуд, ки ҳамин ҷиҳатҳо 

низ дар муаррифии ин мавзеъ аз назар берун намегардид. Дар маводи мазкур 

муаррифии пурра дида намешавад ва на ҳама ҷиҳатҳои ҷолиб кушода шудаанд. 

Мавод бо чунин сатрҳо ба итмом расидааст: «Ҳамзамон меҳмонхонаҳои амсоли 

Homestay, ки дар хонаҳои муқаррарии сокинони таҳҷоӣ ба шакли юртаҳо 

фаъолият доранд, аз ҷониби сайёҳон хуш пазируфта мешаванд» [17]. 

Дар ин мавод хулосабарорӣ мушоҳида намешавад, яъне муаллиф 

фикрҳояшро ҷамъбаст накардааст. Фикрҳо пурра нестанд ва муаллиф гоҳ дар 
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бораи ҳайвоноту наботот сухан меронад, гоҳ дар бораи чашмаҳо ва дар баъзе ҷоҳо 

аз забони мутасаддии соҳа шумораи сайёҳони дар як сол ташрифовардаро 

овардааст.  

Хуллас, маводи мазкур метавонист боз пурратар ва бо арқоми васеътар 

пешкаши хонанда гардонида шавад. 

Ҷои зикр аст, ки ғояи тарғибкунандаи сайёҳии дохилӣ дар матолиби гуногун 

ба назар расад ҳам, он бештар дар баромадҳои раиси вақти Кумитаи кор бо 

ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ А. Абдуллозода шакл гирифтааст. Ӯ дар Паёми 

табрикотии хеш, ки таҳти унвони «Дар Ватани худ бештар саёҳат кунед!» (2016. – 

26 сентябр) бахшида ба Рӯзи умумиҷаҳонии сайёҳӣ, ки ҳар сол 27 сентябр қайд 

карда мешавад, мардуми кишварро бо ин ҷашн табрик гуфта, эшонро барои 

бештар саёҳат кардан даъват намудааст. Ӯ аз ҷумла менависад: «Тоҷикистониён 

бояд дар ҳудуди ватани худ бештар саёҳат карда, онро бештар омӯзанд, қадр 

намоянд ва дӯст доранд. Зеро дар аксари мамлакатҳо миқдори сайёҳони дохилӣ аз 

сайёҳони хориҷӣ зиёд мебошанд. Дар ин замина мардуми Тоҷикистон бояд дар 

сайёҳӣ, махсусан саёҳати дохилӣ, акси худро бинанд» [3]. Аз номи сардори 

ниҳоди давлатӣ оид ба сайёҳӣ – Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ ҳамчун 

ҳамоҳангсоз ва татбиқкунандаи сиёсати давлатӣ дар соҳаи сайёҳӣ талқини бештар 

сайр кардан дар Тоҷикистон ба хонанда таъсири амиқ мегузорад ва бешак, барои 

иҷрои ин амал, яъне саёҳат кардан водор месозад. Зеро сухани масъулини соҳа ва 

амалдорон таъсиргузор аст. Дар бораи сайёҳӣ дар матбуот баромад кардани 

Абдуллозода А. низ воситаи муҳимми ҷалби сайёҳӣ мебошад. Дар маводи дигар 

А. Абдуллозода, ки «Пешвои миллат – Асосгузори соҳаи сайёҳии Тоҷикистон» 

(2016. – 28 октябр) унвон дорад, хизматҳои Президенти кишвар муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар рушди соҳаи сайёҳӣ бо факту далелҳои ҷолиб мавриди 

баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф аз ҷумла менависад: «Дар самти рушди 

туризми дохилӣ ва таъмини амнияти сартосарӣ бошад, Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон 63 маротиба ба ВМКБ, 263 маротиба ба вилояти Суғд, 276 

маротиба ба вилояти Хатлон ва 146 маротиба ба шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, 
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дар маҷмуъ 748 маротиба дар 25 сол ба 68 шаҳру ноҳияҳои кишвар сафар 

намудааст» [4]. 

Эътироф аз талошҳои Пешвои муаззами миллат ва Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои рушди сайёҳӣ ногузир аст ва дар ин мавод муаллиф ҳамаи он 

имконоти мавҷударо номбар кардааст, ки метавонад на танҳо сайёҳии 

байналмилалӣ, инчунин сайёҳии дохилиро инкишоф диҳад. 

Албатта, сайёҳии дохилӣ барои дилхоҳ кишвар аҳаммияти муҳим дорад. 

Чун саноати ҷаҳонгардӣ ва саёҳат дар аҷдодони мо аз замонҳои бисёр қадим 

пайдо шудааст. Инсон дар тӯли таҳаввулот (эволютсия)-и иҷтимоиаш ба дарки 

олами атроф ва кашфи сарзаминҳои нав барои рушди тиҷорат, фатҳ ва аз худ 

кардани заминҳои нав, кашфи манбаъҳо ва дастрасӣ ба роҳҳои нави нақлиёт 

шавқу рағбат дошт. Дар аксари одамон майли дидани мавзеъҳо, кишварҳо ва 

шиносоӣ бо ҳаёт ва расму оини халқҳои дигар вуҷуд дорад. Туризми дохилӣ, 

миллӣ ва ё ватанӣ ин саёҳати шаҳрвандон дар ҳудуди мамлакати худ мебошад. Он 

бо якчанд бартариятҳо барои Тоҷикистон дар самти рушди туризм ва ба ин 

васила, иқтисодиёти миллӣ бисёр муносиб ва саривақтӣ маҳсуб мешавад. 

Тоҷикистон аз қабили кишварҳое мебошад, ки захираҳои зиёди сайёҳӣ, ба 

монанди мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ, табиати зинда ва ҳаловатбахш, шаҳракҳо 

ва сохтмонҳои тарҳи муосир, осорхонаҳо, китобхонаҳо, боғу гулгаштҳои 

таърихиву тозабунёд дошта, таваҷҷуҳи сайёҳон, шаҳрвандон, дӯстдорони сайру 

сайёҳат ва фарҳангдӯстонро ҷалб кардааст. Вақте ки аҳолии маҳаллӣ бо рушди 

саноати сайёҳии кишвари худ аз наздик ошно мегардид, ин барои тақвияти 

ватанпарварӣ, инчунин, барои иштироки аҳолии маҳаллӣ дар пешбурди 

маҳсулоти сайёҳӣ мусоидат менамояд ва ин, бешак, ба давлату Ҳукумат дар 

пиёдасозии сиёсати давлатӣ оид ба сайёҳӣ кумак мерасонад. 

Дар баробари ин, фаъолияти бозори дохилии сайёҳӣ дар сурати воридоти 

ками сайёҳони хориҷӣ барои дар мамлакат нигоҳ доштани устувории иқтисодӣ 

кумак мерасонад. Бинобар ин, воситаҳои ахбори омма бояд маводҳои воқеӣ ва 

муфассале омода созанд, ки мардуми маҳаллиро барои истироҳат дар ҳудуди 

кишвари худ ва боздиди маконҳои ҷолиби таърихию фарҳангӣ водор созад. 
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Ҳамин тавр, сайёҳии дохилӣ дар баробари ин метавонад мардуми маҳаллиро бо 

фарҳанг ва таърихи ватани худ аз наздик ошно созад. Боз як бартарияти сайёҳии 

дохилӣ дар он аст, ки дар замони буҳрони иқтисодӣ ва махсусан эълони 

пандемияи COVID-19, ки дар тамоми ҷаҳон паҳн гардида, парвозҳои ҳавоии 

байни мамлакатҳо қатъ гардидааст, он метавонад пеш равад ва дар баробари ин 

хизматрасониҳои сайёҳӣ фаъол гарданд.  

Тавре медонем, паҳншавии вируси COVID-19 дар як муддати кӯтоҳ ба 

гардиши сайёҳон ба ҷумҳурӣ таъсири манфӣ расонида, раванди хизматрасонии 

субъектҳои хоҷагидори сайёҳӣ, ҷойҳои кори кормандони онҳо, фурӯши бастаҳои 

хизматрасониҳо, кам гардидани таблиғот дар бозорҳои сайёҳӣ ва кашфи бозорҳои 

нави сайёҳӣ дар минтақа ва ҷаҳон, иштирок дар намоишгоҳҳои сатҳи ҷаҳонӣ 

осебпазир гардид. Бемории COVID-19 ва баста шудани роҳҳо, шумори 

ҷаҳонгардони хориҷиро дар мавзеъҳои сайёҳии Тоҷикистон бамаротиб кам ва дар 

иваз теъдоди гардишгарони дохилиро афзоиш дод. Мутахассисони соҳаи сайёҳӣ 

мегӯянд, дар ҳоле ки роҳи ҷаҳонгардӣ ба хориҷа баста аст, бояд шароити 

истироҳат дар маконҳои сайёҳии Тоҷикистон беҳтар ва таблиғи ин ҷойҳо зиёд 

карда шавад. Дар натиҷаи рушди сайёҳии дохилӣ мардуми маҳаллӣ бо 

хизматрасониҳои сайёҳӣ ошно шуда, доир ба ин самт таҷриба пайдо мекунанд ва 

барои қабули сайёҳони хориҷӣ омода ва пухта мегарданд. 

2. Баррасии мушкилоти бахшҳои алоҳидаи сайёҳӣ ва чорабиниҳо бахшида 

ба онҳо. Дар чунин мавод проблемаҳои соҳаи туризм мавриди баррасӣ қарор 

гирифтаанд. Дар солҳои гуногун чунин маводҳо, ба монанди А. Ҳабибов 

«Имкониятҳои истифоданашуда зиёданд» (2018. – 03 апрел), Ф. Абдувосиев 

«Саёҳат дар деҳот дар ҷои дуюм аст» (2017.– 06 январ), Х. Ховарӣ «Тоҷикистон – 

Швейтсарияи дуюм» ё чаро кишвари мо аз ҷониби расонаҳои дохиливу хориҷӣ ба 

таври бояду шояд тарғиб намешавад?» (2018. –15 март), Н. Муродбекова 

«Истироҳат - василаи хубест барои пешгирии бемориҳои равонӣ» (2020. – 17 июл) 

рӯйи чоп омадаанд. Чунончи, дар мақолаи номзади илмҳои иқтисодӣ Фаррух 

Абдувосиев таҳти унвони «Саёҳат дар деҳот дар ҷои дуюм аст» имкониятҳои 

сайёҳии минтақаи Ховалинг тариқи баррасиҳои таҳлилӣ нишон дода шуда, 
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бароҳмонии «туризми сабз»дар ин минтақа зарур ҳисобида шудааст. «Туризми 

сабз» хоси деҳот аст, зеро он «боздид аз деҳот, табобат бо лойқаю чашмаҳои 

шифобахш, зиёратгоҳу марказҳои фарҳангиро фаро мегирад» [1]. Муаллифи ин 

мақола имкониятҳои сайёҳии минтақаро бо мисолҳои мушаххас ва муқоиса бо 

шароит ва имконоти кишварҳои хориҷӣ таҳлил намуда, имконияти васеъ доштани 

деҳотро дар истироҳати сайёҳон афзалтар медонад. Ӯ ба ин мақсад барои рушди 

«туризми сабз» чунин пешниҳодҳоро судманд медонад: омода кардани ғизо аз 

маҳсулоти хоҷагии ёрирасон (наздиҳавлигӣ)-и худ рӯёндашуда; оббозӣ дар 

манбаъҳои оби наздиктарин, кироя додани асбоби варзишӣ, моҳидорӣ ва ғайра; 

иштирок дар тайёр намудани маҳсулоти ҳунармандӣ (сабадбофӣ, кандакорӣ, 

дуредгарӣ, табақтарошӣ...); ошноӣ бо расму анъанаҳои маҳаллӣ (тӯйи арӯсӣ, 

хатнасур, идҳои миллию мазҳабӣ); ҷалб намудан ба корҳои саҳро (чаронидани 

чорво, алафдаравӣ, ҷамъоварии ҳезум, ниҳолшинонӣ); ташкили машғулиятҳои 

шавқовар (зиёрати чашмаҳои шифобахш, заврақсаворӣ, моҳидорӣ, мушоҳидаи 

зисти парандагону ҳайвонот); саёҳат ба кӯҳсор (кӯҳнавардӣ) ва ғайра. Ин омилҳо 

истироҳати сайёҳонро рангин месозанд. Муаллиф бар он назар аст, ки барои 

ҷалби бештари сайёҳон бояд робитаро бо ширкатҳои сайёҳӣ устувортар гардонд. 

Ин ширкатҳо тавассути пешниҳоди хизматрасониҳо ва тарғиби мавзеъҳо дар 

сомонаҳои интернетӣ ба мақсади ниҳоӣ расида метавонанд. 

Албатта, ин қабил мавод барои мақомоти идоракунии маҳаллӣ ва 

масъулини рушди соҳаи сайёҳӣ дар маҳалҳо, ҳамзамон, ба ширкатҳои сайёҳӣ 

барои бароҳандозии хатсайрҳои сайёҳӣ ба ин мавзеъ мусоидаткунанда буда, як 

навъ дастурамал ба ҳисоб меравад. Пешниҳодҳои муаллифи ин матлабро ба назар 

гирифта, дар рӯйхати хизматрасониҳо ҷо намудани онҳо омили рушди сайёҳӣ 

буда метавонад.  

Журналист Хуршед Ховарӣ дар маводе таҳти унвони «Тоҷикистон – 

Швейтсарияи дуюм» ё чаро кишвари мо аз ҷониби расонаҳои дохиливу хориҷӣ ба 

таври бояду шояд тарғиб намешавад?» (2018. –15 март) дар бораи аз тарафи 

воситаҳои ахбори оммаи хориҷӣ «сиёҳ» шудани Тоҷикистон сухан ронда, ба 

воридоти сайёҳони хориҷӣ таъсири манфӣ расонидани онро ёдрас шудааст. Ба 
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назари ӯ, «Тоҷикистон бо ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ ба раванди 

ҷаҳонишавӣ (глобализатсия) ва зери таъсири манфии расонаҳои хориҷӣ қарор 

гирифт. Дар ин раванд то ҷое маълум аст, кишвари мо ба ҷомеаи ҷаҳонӣ аз 

ҷониби кишварҳои «дӯст» ҳамчун давлати ҷангзада ва ноором шиносонида шуд» 

[87]. Воқеан, матбуоти даврӣ яке аз василаҳои муассири ҷалби сайёҳон аст. Ин 

аст, ки муҳаққиқи соҳаи журналистика профессор М. Муродов менависад: «Нақш 

ва таъсири матбуот дар кора гардидани орзуву омоли мардум, сарфаҳм рафтан ба 

ҳастии маънавии шахс ва халқ басо нишонрас аст» [161, с. 5]. Маводи журналистӣ 

ба афкори омма таъсири амиқ мерасонад.  

Х. Ховарӣ чанд маводро аз расонаҳои хориҷӣ ба гунаи мисол оварда, 

дасисабозии дастандаркорони онҳоро исбот кардааст. Ба мушоҳидаи ӯ, «Расонаи 

sputnik-tj.com дар охирҳои моҳи январи соли равон таҳти унвони «Гузоришгари 

Sputnik дар шаҳри Душанбе кушта шуд» гузориши ҳангомабореро нашр кард, ки 

аз марги нобаҳангоми Галим Фасҳутдинов қисса мекунад. Гузориш ба сарлавҳа 

ҳеҷ мутобиқат намекунад, зеро Галим Фасҳутдинов кушта нашуда, балки 

тасодуфан зери чархи автомобил мондаву дар беморхона ба ҳалокат расидааст. Ин 

сад дар сад иғвогариеро мемонад, ки ба рушди сайёҳӣ ва вуруди сайёҳони хориҷӣ 

ба кишвар халал ворид мекунад» [87]. Муаллиф, ҳамчунин, аз расонаҳои дигар 

чун payom.net, akhbor.com, ozodandishon.com, ksaadat.coм, саҳифаҳои фейсбукии 

«Гурӯҳи 24» ва дигарон ёдовар шудааст, ки онҳо ба таблиғи идеологияи ғайр ва 

пур аз ғараз машғуланд. «Дар онҳо чунин маводҳое перомуни сиёсати давлатии 

кишвар ва амнияти он ба нашр мерасанд, ки хонандаи ноогоҳ аз Тоҷикистон 

ҳаргиз таваҷҷуҳе ба ин кишвари офтобии мо нахоҳад кард» [87], навиштааст 

Ховарӣ. Дар шароити ҷаҳонишавӣ ин тамоюлот бештар дида мешавад ва як рукни 

муҳимми ҷаҳонишавии имрӯзаро ҷангҳои иттилоотӣ ташкил медиҳанд. Аз ин рӯ, 

абарқудратҳо барои расидан ба ҳадафҳои худ тавассути ВАО кор мегиранд. Дар 

маводи расонаҳои дар боло зикршуда маҳз бархӯрдҳои иттилоотию сиёсӣ ба назар 

мерасад, ки бешубҳа, ба имиҷи Тоҷикистон таъсири манфӣ мерасонанд. Дар ин 

маврид муҳаққиқ Е. Багдасарян дуруст гуфтааст, ки «воситаҳои ахбори омма 

барои суистифода аз афкори умум дастгоҳи асосӣ ба шумор меравад» [101]. 
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Х. Ховарӣ ба хулосае расидааст, ки ин амал на танҳо ба рушди туризми 

хориҷӣ, балки ба туризми дохилӣ низ метавонад латма занад. Ӯ ҷиҳати масъалаи 

ба таври бояду шояд таблиғ нагардидани ҷолибияти сайёҳии кишвар аз тарафи 

расонаҳои дохиливу хориҷӣ изҳори нигаронӣ карда, дар расонаҳои дохилӣ тарғиб 

нашудани андешаи Толиб Рифоӣ, Котиби генералии онвақтаи СУТ, ки дар як 

баромади вижаи хеш дар соли 2016 Тоҷикистонро Швейтсарияи дувум дар Осиёи 

Марказӣ унвон кардааст, афзудааст: «Бо гузашти қариб се моҳ аз эълон гардидани 

«Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» дар ягон расонаи дохилӣ ин ибораи 

Толиб Рифоӣ «Тоҷикистон Шветсарияи дувум аст» таблиғ нашудаву гӯё фаромӯш 

гаштааст». Воқеан ҳам, аз номи мақомдори соҳаи сайёҳӣ чунин баҳо гирифтани 

Тоҷикистон худ эътирофи ҷолибияти сайёҳии кишвар аст ва он мебоист дар ВАО-

и кишвар ва берун аз он таблиғ ва ёдовар мегардид. Муаллиф барои ислоҳи вазъ 

ва ҷалби бештари сайёҳон, пеш аз ҳама, таблиғи имкониятҳои сайёҳии кишварро 

дар воситаҳои ахбори оммаи хориҷӣ муҳим меҳисобад. Ӯ ба ин бовар аст, ки 

танҳо донистан ва пахш кардани иттилоот дар бораи бартариятҳои сайёҳӣ 

метавонад боиси пешрафти ин соҳа гардад. Ӯ ҳатто нархи як дақиқа рекламаро 

дар телевизиони Россия нишон дода, диққати масъулини соҳаро ба василаҳои 

тарғиби он равона кардааст. Дар ин мавод масъалагузорӣ ва таҳлили вазъи 

баамаломада аз ҷониби рӯзноманигор хеле моҳирона рӯйи коғаз омада, муаллиф 

бо мақсади исботи фикр доир ба маводи иғвоангез мисолҳои мушаххас оварда, як 

навъ ҳушдор медиҳад, ки сухани журналист таъсиркунанда аст ва он метавонад 

фикри ҷомеаро тағйир диҳад. Воқеан, матбуот ва, умуман, воситаҳои ахбори омма 

ба ташаккули афкори ҷомеа таъсири муқтадир ва муассир мерасонанд. Ба қавли 

муҳаққиқи рус В. Горбатова, иттилоот дар замони муосир василаи пуриқтидори 

таъсиррасонист [107, с. 6]. Дар шинохти Р.С. Саголова бошад, «ВАО метавонанд 

афкори ҷомеаро вобаста ба ҳадафашон бо усулҳои гуногун ташаккул ва ё тағйир 

диҳанд» [201, с. 25], ки дуруст аст.  

Аз мутолиаи ин мавод ба хулосае омадан мумкин аст, ки ВАО, бахусус 

матбуоти даврӣ барои рушди сайёҳӣ ва дар ин замина ҷалби сайёҳон нақши 

муассиру ҳалкунанда дорад.  
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3. Матолиби фарогири андешаи сайёҳон дар саҳифаи рӯзномаи «Ҷавонони 

Тоҷикистон» зиёд ба чашм мерасад, ки аз нигоҳи ҳаҷм ва жанр гуногунанд ва аз 

рӯйи натиҷаи таҳқиқот дар муқоиса нисбати дигар бахшҳои мавзуи сайёҳӣ 

рӯзнома ба ин бахш таваҷҷуҳи бештар намудааст. Тавре дар боло ишора шуд, ин 

қабил мавод барои ҷалби сайёҳон таъсиргузор буда, дар муайян кардани рейтинги 

мамлакат ва муаррифии мавзеъҳои сайёҳӣ аҳаммияти муҳим дорад. Ба далели 

фикр нигоштаҳои Н. Муродбекова «Тоҷикистон кишвари беназир аст» (2020. – 28 

феврал), «Тим Етнев: Сафари ман то охири умр хотирмон мемонад» (2020. – 10 

январ), Беҳрӯз Холмуродов «Элизабет Миллард: «Зебоиҳои Тоҷикистон маро ба 

ҳайрат овард» (2016. – 17 июн), «Муаррифии китоби сайёҳи олмонӣ бо номи 

«Тоҷикистон» (2016. – 11 март), Сайдаҳмад Исмоилов «Сайёҳи рус: Ватани шумо 

сарзамини назаркардаи Худост» (2016. – 28 ноябр), «Худро тоҷик муаррифӣ 

мекунам»(2016. – 23 декабр), Ш. Ҷалолов «Фаввораҳои Душанбе мисли 

фаввораҳои Барселона аст» (2016. – 16 декабр) ва ғайраро номбар кардан мумкин 

аст. 

Дар матлаби таҳти унвони «Тоҷикистон кишвари беназир аст» (2020. – 28 

феврал), ки дар шакли мусоҳиба сурат гирифтааст, мухбири рӯзнома Н. 

Муродбекова бо сайёҳи хориҷӣ Алексей Кузнетсов сайёҳи 40-сола, зодаи шаҳри 

Москваи Федератсияи Россия, таърихнигор суҳбат кардааст. Сайёҳ таассуроти 

хешро оид ба ҷолибияти Тоҷикистон, таомҳои миллӣ – манту, ҷашнҳои миллӣ – 

Сада, мардуми меҳмоннавоз ва забони тоҷикӣ иброз доштааст. 

Ин мусоҳиба бо чунин сатрҳо ба охир расидааст: «Бисёр мехоҳам, ки ба 

забони тоҷикӣ ҳарф занам». Эҳтирому муҳаббат нисбат ба забони тоҷикӣ аз 

ҷониби намояндаи халқияти дигар ин нишони эътирофи миллату забон ва 

кишвари Тоҷикистон аст. Маҳз бо ҳамин минвол хотима ёфтани мавод низ 

таъсирнокии онро зиёдтар кардааст. 

Дар маводи дигари Н. Муродбекова «Тим Етнев: Сафари ман то охири умр 

хотирмон мемонад» (2020. – 10 январ) муаллиф таассуроти сайёҳи хориҷиро 

(Британияи Кабир) ба қалам додааст. Ӯ аввал сайёҳ Тим Етневро ба хонандагон 

шинос намуда, дар идома таассуроти сайёҳро фаҳмиданӣ шудааст. Сайёҳ бо 
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мамнуният ба саволҳо посух дода, афзудааст: «Мушоҳида намудем, ки сайёҳон 

дар кӯчаҳои шаҳр озод сайругашт мекунанд. Аз ин хеле хушнуд шудам. Ният 

дорам, ки боз ҷойҳои дигари таърихии Тоҷикистонро бубинам. 6 фарзанд дорам 

ва аз рӯзи омаданамон тариқи телефон ба онҳо дар бораи Тоҷикистон ҳарф 

мезанам». Дар ин мавод аз забони сайёҳ мавзеъҳои дидаи ӯ ба мисли арчаи 

солинавӣ, масҷиди Ҳазрати Мавлоно ва таассуроти бардоштааш доир ба таъми 

беҳамтои меваҳои Тоҷикистон, самимияти халқи таҳҷоӣ ба таври ҷолиб нақл 

карда мешавад. Дар фарҷоми мусоҳиба сайёҳ хотирмон будани сафар ва 

дигарбора ба ин диёр азми сафар карданашро иброз доштааст. Ин мавод низ ба 

мисли матлаби қаблӣ муҳим ва назаррас аст, зеро андешаи сайёҳ аз дидаву 

шунида ва озмудаҳояш иброз шудааст, ки барои дигарон на танҳо ҷолиб, балки 

таъсирбахш аст. Ин қабил мавод дар саҳифаи рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» 

зиёд аст. Дар баробари сайёҳон рӯзноманигорони ин нашрия аз шахсони масъули 

вазифаҳои сатҳи баланд низ дар бораи имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон ва 

мавзеъҳои сайёҳии он фикру назарашонро пурсон шудаанд. Масалан, дар маводи 

Беҳрӯз Холмуродов «Элизабет Миллард: «Зебоиҳои Тоҷикистон маро ба ҳайрат 

овард»« (2016. – 17 июн) таассуроти сафири ИМА дар Тоҷикистон Элизабет 

Миллард доир ба зебоиҳои Тоҷикистон нақл шудааст. Мавсуф, ҳамчунин, доир ба 

рушди сайёҳӣ ва густариши ҳамкориҳо дар соҳаи сайёҳӣ андешаронӣ намуда, аз 

ҷумла қайд намуд, ки дар пайи сафарҳо аз чандин минтақаҳои сайёҳии 

Тоҷикистон дидан намуда, ният доранд, то як мутахассисеро даъват намоянд, то 

ин ҳама рангорангиро мавриди омӯзиши амиқ қарор диҳад. Сафир барои 

омӯхтани ҷолибияти кишвар мехоҳад мутахассисро аз ИМА даъват намояд, ки ин 

аз таваҷҷуҳи намояндаи сатҳи баланди ин давлати абарқудрат ба Тоҷикистон 

буда, воситаи муассирест барои муаррифии ҷолибияти сайёҳии кишвар. Ин мавод 

аз вохӯрии сафир бо раиси Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ Аҳтам 

Абдуллозода дарак медиҳад.  

Дар матлаби «Муаррифии китоби сайёҳи олмонӣ бо номи «Тоҷикистон»« 

(2016. – 11 март) аз муаррифии китоби сайёҳи олмонӣ, хонум Дагмер Шрейбер бо 

забони олмонӣ, дар доираи намоишгоҳи ITB Berlin хабар медиҳад. Дар китоб 
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ёддоштҳои муаллиф доир ба Тоҷикистон инъикос шудааст ва он натиҷаи сафари 

муаллиф буда, онро метавон сафарнома низ номид. Сафарнома дар 

журналистикаи тоҷик ва умуман адабиёти тоҷик васеъ истифода мешавад. Китоби 

мазкур барои сайёҳони олмонизабон як навъ роҳнамо буда метавонад, ки роҷеъ ба 

имконият ва захираҳои ғании сайёҳии Тоҷикистон маълумот медиҳад ва барои 

ҷалби онҳо ба кишвар нақш гузошта метавонад. Ҷанбаи таъсиргузории ин китоб 

боз дар он аст, ки шефтагиҳои муаллифи он бо расмҳои ранга (282 адад расм ва 20 

харитаи ҷуғрофӣ) тавъам гардида, ба намо дода шудааст. Аз номи сайёҳи олмонӣ 

таҳия гардидани китобе дар бораи Тоҷикистон, бешубҳа, бозгӯкунандаи 

таъсиргузор будани табиати афсункори ин диёр ва меҳмоннавозии тоҷикон аст, ки 

барои олмонизабонон муаррифӣ мегардад.  

Доир ба чопи ин китоб ба истинод ба Кумитаи сайёҳии назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар АМИТ «Ховар» низ хабаре интишор гардидааст, ки 

нисбатан васеъ буда, маълумоти фаровон ва мушаххасро ироа мекунад. 

Муаллифи китоб дар бораи Тоҷикистон ва мардуми он бо қалби саршор аз 

меҳру муҳаббат нақл мекунад, ки хонандаро бетаваҷҷуҳ карда наметавонад. Ба 

далели фикр: «Китоби мазкурро ман бо хуни дил навиштам, чун мардумони ин 

кишвар дар қалби ман ҷой гирифтаанд ва ман ният кардам, ки инро ба тамоми 

мардуми олам иброз намоям, аниқтараш, таассуроти худро ба дигарон низ ато 

намоям» [81]. 

Хонум Дагмар дар идомаи суханаш муҳаббаташро нисбат ба кишвари мо 

чунин баён медорад: «Тоҷикистон ба маънои томаш маро афсун намуд. Табиати 

кишвар нотакрор буда, бархӯрд бо одамони мухталифу табиати гуногун худ 

саргузаштест фаромӯшношуданӣ. Нафаре, ки китоби мазкурро ба даст мегирад, 

бо эҳтимоли зиёд ният дорад, ба ин кишвар сафар намояд. Дар ин тасмим ман ба 

шумо тамоми хушиҳоро орзумандам. Орзу дорам, ки шумо шайдои маҳз он 

самимият гардед, ки ман мубталои он гардидам. Шумо аз манзараҳои афсонавии 

ин кишвари кӯҳӣ, аз меваҳои шаҳдбори он, аз рангорангии либосҳои бонувон ва 

аз мусиқии саршори муҳаббату пазмонӣ ва меҳмоннавозии бемисл ба ваҷд хоҳед 

омад. Инак, чор сол боз ман ба ин кишвар зуд-зуд сафар мекунам. Дар сарам 
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аллакай хаёли омодасозии нашри чоруми китоби мазкур ҳамчун ҳадафи ниҳоӣ 

чарх мезанад. Он рӯзро бесаброна интизорам» [81] . 

Тавре мебинем, дар матлаби АМИТ «Ховар» факту далелҳо ва порча аз 

китоб хеле бомаврид оварда шудааст, ки ҷолибу таъсирнок ва муҳим аст. 

Рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» дар муқоиса ба матлаби АМИТ «Ховар» дар 

бораи ин воқеа хеле кӯтоҳ маълумот додааст, ки ҷузъиёти ин рӯйдод кушода 

нашудааст. Маълум мешавад, ки ин китоби сеюми ин муаллиф дар бораи 

Тоҷикистон будааст. Ин факти ҷолиб ва нав аст ва рӯзнома бояд ин фактро низ 

ёдрас мешуд. Ин гуна китобҳо кам нестанд ва онҳо, асосан, ба сафарномаҳо 

мансуб буда, аз тарафи сайёҳон навишта шудаанд. Ба таъбири муҳаққиқ Н. 

Бозорзода, «навиштаҳои муаллифони русу хориҷӣ кишвари моро бо ранги дигар 

намоиш медиҳанд, зеро ба чашми онҳо дар сарзамини мо ҳама чиз аҷоиб 

менамояд: ҳам меҳмоннавозию олиҳимматӣ, ҳам маданияту фарҳанги баланд, ҳам 

табиати фусункору нотакрор, ҳам рушди рӯзафзуну инкишофи босуръати аҳолӣ, 

ҳам тозагию озодагӣ ва монанди инҳо дар дилу ёди онҳо нақши носутурданӣ 

мегузорад ва як умр шайдои диёри биҳиштосои тоҷикон мегарданд. Муаллифони 

хориҷӣ ватани хешро бо кишвари мо муқоиса намуда, ба хонандаи ҳамватани худ 

махсусиятҳои мавзеъҳои сафаркардаашонро нишон медиҳанд» [103, с. 264-265]. 

Ҳамин тавр, бозтоби таассуроти сайёҳони хориҷӣ дар нашрияи «Ҷавонони 

Тоҷикистон» нисбат ба дигар бахшҳои мавзуъ бештар ба назар мерасад. Сайёҳон 

вижагиҳои кишвари моро, ки барояшон ҷолиб намудааст, мавриди тасвир қарор 

додаанд. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки муаррифии имкониятҳои сайёҳии мамлакат 

дар хориҷи кишвар тавассути воситаҳои ахбори омма, бахусус матбуоти даврӣ ва 

иштирок дар чорабиниҳои бонуфузи гуногуни сатҳи байналмилалӣ, аз ҷумла «ITB 

Берлин» мавқеи Тоҷикистонро дар бозори ҷаҳонии сайёҳӣ пурқувват мегардонад 

ва ба ин васила, теъдоди сайёҳони хориҷӣ ба кишвар афзоиш меёбад. 

4. Нашрияи мавриди омӯзиш ба масъалаҳои омодагии касбии 

мутахассисони соҳа низ таваҷҷуҳ намудааст. Ба назари мо, ин масъала на танҳо 

дар соҳаи сайёҳӣ, балки дар тамоми соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ бояд мавриди омӯзиш 
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ва баррасӣ қарор гирад, зеро дар пешрафти ҳар гуна соҳа ва самаранокии 

фаъолияти корхонаву муассиса мутахассис нақши калидӣ дорад. Рӯзномаи 

«Ҷавонони Тоҷикистон» доир ба ин масъала матолиби гуногуни хабариву таҳлилӣ 

чоп намудааст, ки ба монанди «Барои рушди туризм чӣ бояд кард?» (2016. – 28 

октябр), «Туризми дохилӣ ба рушди туризми байналмилалӣ мусоидат мекунад» 

(2016.– 26 сентябр), «Тарбияи мутахассисони ояндаи соҳа» (2018. – 16 июл), 

«Тоҷикистон – Швейтсарияи дуюм» (2018. – 15 март), «Толиб Рифоӣ: Барои 

таблиғи имкониятҳои туристӣ саҳми донишҷӯён калон аст» (2016.– 10 июн) 

намунае аз онҳост. Ин ҷо ба далели фикр баъзе аз ин нигоштаҳоро ба баррасии 

муфассал мекашем. 

Дар матлаби «Барои рушди туризм чӣ бояд кард?» [9] кадрҳои соҳаи сайёҳӣ 

ҳамчун захираҳои инсонӣ маънидод гардида, инкишофи сайёҳӣ ва меҳмоннавозӣ 

дар шароити муосир бо захираҳои табиӣ‚ иҷтимоӣ, иқтисодӣ‚ фарҳангӣ, таърихӣ 

ва меҳнатӣ алоқаманд дониста шудааст. Дар поёни мақола муаллиф барои 

худтакмилдиҳии кормандони ширкатҳои сайёҳӣ чанд маслиҳати муфид, аз ҷумла 

такмили фаъолият, вижагиҳои асосии муносибат ба корманд, пуштибонӣ аз кори 

гурӯҳӣ, ташкили барномаҳои омӯзишӣ, баррасӣ намудани инсонҳо ҳамчун захира, 

дар ҳамаи бандҳо корманд-мутахассис-инсонро ба мадди аввал гузоштан ва 

амсоли инро пешниҳод намудааст, ки ба назар гирифтани онҳо ба баланд 

бардоштани савияи касбии мутахассисони соҳа аз аҳаммият холӣ нест. 

Аз мутолиаи ин гуна матлабҳо метавон хулоса баровард, ки сайёҳӣ ҳамчун 

соҳаи фаъолият аз тарафи инсонҳо барои инсонҳо эҷод шудааст ва он, пеш аз 

ҳама, меҳмоннавозиро тақозо менамояд. Ҳеҷ захираи дигаре наметавонад эҳсоси 

меҳмоннавозиеро, ки мо – тоҷикон дорем, иваз карда тавонад. Дар ҳар замон ва 

ҳар гуна шароит захираи асосии инкишофи туризм инсон ва қобилияти 

ташкиливу меҳнатии ӯст. Ба ин маънӣ метавон гуфт, ки дар рушди соҳаи сайёҳӣ 

кадрҳои баландихтисос ва забондон нақши созанда мегузоранд.  

Ин матлаб, ки саршор аз тавсияҳои судманди менеҷерӣ аст, барои 

масъулони ширкатҳои сайёҳӣ дар самти интихоб ва идоракунии ҳайати кадрии 

муассиса ҳамчун роҳнамо хидмат карда метавонад. Чӣ қадаре ки кормандони 
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ширкатҳои туристӣ бо сайёҳон робита дошта бошанд, ҳамон қадар сатҳи касбияти 

онҳо боло рафта, сифати хизматрасониҳо хубтар мегардад. Дар чашми меҳмонон 

онҳо «чеҳра»-и ширкатанд. Онҳо неруи асосии ширкатанд ва қобилияташон дар 

бовар кунондани мизоҷ ба амният ва ҷолибияти саёҳат ҳалкунанда аст. Аз ин рӯ, 

дар мавод хусусиятҳои идоракунии кормандон дар муассисаҳои сайёҳӣ баррасӣ 

гардида, ба масъулон тавсия дода мешавад, ки аз усулҳои гуногун аз қабили 

«менеҷмент ва объект», салоҳияти тавонистан, донистан ва хоҳишро бо дониш, 

малака ва мақсад [9] истифода баранд. 

Маводи «Туризми дохилӣ ба рушди туризми байналмилалӣ мусоидат 

мекунад» (2016.– 26 сентябр) як навъ ҳисобот аз конфронс аст, ки дар он дар 

қатори масъалаҳои дигари рушди соҳаи сайёҳӣ ба қазияи омодасозии кадрҳои ин 

соҳа низ диққати махсус дода шудааст. Аз ҷумла, устоди Донишгоҳи давлатии 

омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ А. Самиев дар суханрониаш мушкилоти 

ин паҳлуи сайёҳиро бозгӯ намуда, чунин гуфтааст: «Мушкилоти асосие, ки мо 

дорем, дар мувофиқа бо дигар зерсохторҳои соҳаи сайёҳӣ омода намудани 

мутахассисон аст. Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки ҳар мутахассисе, ки тайёр 

карда мешавад, бояд ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат бошад. Имрӯз ана ҳамин 

бозори меҳнате, ки бевосита дар соҳаи туризм аст, бо муассисаҳои таълимӣ 

мувофиқаву робитаи зичи ҳамкорӣ надоранд» [9]. 

Ин коршинос аз он нигарон аст, ки робитаи назария бо амалия суст аст ва 

ширкатҳои сайёҳӣ ба хатмкардаҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар 

беаҳаммиятанд. Албатта, дар ҳама ташкилоту муассисаҳо ба мутахассиси хуб ва 

салоҳиятноку забондон ниёз ҳаст ва ширкатҳои сайёҳӣ низ аз ин истисно нестанд. 

Мутахассиси баландихтисос кори ташкилотро бо масъулияти баланд ва хуб пеш 

мебарад. Ӯ дар музаффариятҳои корхона шарик аст. Мавриди зикр аст, ки 

омодасозии мутахассиси ҷавобгӯи талаботи бозори меҳнат на танҳо дар соҳаи 

сайёҳӣ, балки дар дигар соҳаҳо низ ба назар мерасад ва ин мушкилоти соҳаи 

маориф ва илм аст.  

Дар баробари ин, коршинос аз курсҳои такмили ихтисос нагузаштани 

мутахассисонро мушкили дигар меҳисобад. Воқеан ҳам, сайёҳӣ соҳаест, ки ҳар 
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рӯз дар таҳаввул ва рушд қарор дошта, мунтазам намудҳои нави хизматрасониҳо 

ба вуҷуд меоянд. Барои ҳамин, бояд мутахассисоне, ки дар ин самт кору фаъолият 

мекунанд, ҳар сол аз такмили ихтисос гузаранд, то барои рушди минбаъдаи соҳа 

ва тайёр кардани кадрҳои болаёқат саҳми муносиб гузошта тавонанд. Касбияти 

мутахассис кафолати рушди соҳаи сайёҳӣ мебошад. Маҳсулоте, ки ба 

истеъмолкунанда пешниҳод мешавад, мол нест, балки хизматрасонӣ аст. Дар ин 

замина, менеҷменти сайёҳӣ нақши барҷастаро мебозад. Менеҷер оид ба сайёҳӣ 

бояд на танҳо дар бораи як макони муайяни сайёҳӣ дониш дошта бошад, балки 

бояд чун равоншинос муштарии худро эҳсос кунад, асосҳои ҳуқуқи 

байналмилалиро донад ва омода бошад, ки ба ҳар як саволи истеъмолкунанда 

ҷавоби возеҳ ва дақиқ диҳад. 

Ҳамзамон, ишораи он нукта муҳим аст, ки соҳаи сайёҳӣ аз рӯйи боздеҳ ба 

сармояи гузошташуда хеле самаранок аст ва имкониятҳои Тоҷикистон дар ин 

самт дар дунё назир надоранд.  

Муаллифи маводи зикргардида бар замми масъалаи омодакунии кадрҳо, 

проблемаҳои дигари соҳаро низ арзёбӣ намудааст. Дар баррасиҳои ӯ 

масъалагузорӣ дар такя ба андешаи коршиносон сурат гирифта, хислати илмиву 

оммавӣ пайдо кардааст.  

Хулоса, миллати тоҷик дӯстдори сайру сайёҳат буда, дар роҳи пайдо 

кардани маълумоти беш аз таъриху тамаддун ва дастовардҳои даврони 

соҳибистиқлолии кишвар ба дидани ҷойҳои таърихӣ, мавзеъҳои сайёҳӣ ва 

шаҳрҳои бузурги ҷумҳурӣ завқи баланд ва хоҳиши зиёд доранд. Дар баробари ин, 

дар Тоҷикистон дар байни мардуми таҳҷоӣ сайёҳии табобатӣ ва экологӣ хеле 

васеъ паҳн шудааст ва мушоҳида мекунем, ки аксаран дар мавсими тобистон 

одамон дар осоишгоҳҳо истироҳат ва табобат мегиранд. Ин истироҳати маъмули 

мардум барои истироҳат дар дохили кишвари худ дастрас мебошад. 

Дар интихоби истироҳатгоҳҳои кишвари худ аксаран одамон аз таассуроти 

мардуми дар ин ҷойҳо истироҳату табобатгирифта хоҳиш пайдо мекунанд. Дар 

баробари ин, рекламаҳои телевизионӣ низ бетаъсир буда наметавонанд. Дар ин 

кор матбуоти даврӣ низ метавонад бо чопи маводи ҷолиб дар бораи мавзеъҳои 
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сайёҳӣ, осоишгоҳҳо, хусусияти табобатии онҳо, шароитҳои фароҳамовардашуда 

барои ҷалби сайёҳон мусоидат намояд. Чунин маводро метавон бо чопи аксҳо ба 

роҳ монд. Омӯзишҳои мо нишон дод, ки ин гуна мавод дар нашрияи «Ҷумҳурият» 

бештар ба назар расад ҳам, дар рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» нисбатан 

камтар аст. 

Дар ин ҷо мехоҳем дар бораи доираи муаллифони матолиби нашрияҳои 

даврӣ каме таваққуф намоем. Аз тарафи кӣ навишта шудани мавод барои ҷалби 

хонанда аҳаммияти махсус дорад. Хонандае ҳаст, ки рӯзномаро танҳо барои 

силсилаи мақолаҳои маҳз як муаллиф мутолиа менамояд, ки ин аз касбият ва 

маҳбубияти ҳамон муаллиф – журналист, публитсист, олим, адиб дарак медиҳад. 

Агар навиштаҳои чунин муаллифон ба дилу завқи хонанда мутобиқ афтад, ӯ ба 

хотири маводи ҳамон нафар рӯзномаро мехонад, яъне имиҷи рӯзномаро имиҷи 

журналист муайян ва устувор мегардонад. Тавре муҳаққиқи соҳаи журналистика 

С.М. Гуревич навиштааст: «Ҷузъи муҳимми симои (имиҷи) нашрияи даврӣ ҳайати 

таҳририяи он мебошад. Рӯзнома на танҳо аз рӯйи хусусиятҳои мундариҷавӣ, 

мавзуӣ ва шакли маводҳояш, балки аз рӯйи он ки кӣ онро роҳбарӣ мекунад ва дар 

саҳифаҳояш кӣ баромад мекунад, баҳо дода мешавад. Пеш аз ҳама, аз рӯйи 

баромади муаллифони пешбари нашрия. Ҳар як рӯзноманигори рӯзнома симои 

шахсии худро ташаккул медиҳад, ки ба симои умумии рӯзнома таъсир мерасонад» 

[111, с. 56].  

Муҳаққиқ А. Қутбиддинов бошад, нақши матбуотро дар камолоти 

журналистон назаррас ҳисобида, менигорад: «Матбуот минбар ва мактабе 

мебошад, ки ҳар як адибро ба камол расонида, ба омма муаррифӣ менамояд. 

Мавқеи иҷтимоии эҷодкор, иштирокаш дар майдони муборизаҳои ҳаёт аз тариқи 

ВАО муайян мешавад» [145, с. 5]. Яъне, баромад дар саҳифаҳои нашрияҳои даврӣ 

як навъ мактаби бузурги эҷодӣ мебошад, вале аз он суистифода набояд кард, ки 

баъзан дар нашрияҳои имрӯза ба назар мерасанд. Феълан саҳифаи рӯзномаҳои 

ҷумҳуриявӣ ба минбари омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 

олии касбӣ, судяҳо ва намояндагони дигар касбу кор табдил ёфтааст. Дар ҳар як 

шумораи рӯзномаҳо, алалхусус рӯзномаи «Паёми Душанбе», «Ваҳдат», қисман 



93 
  

«Ҷавонони Тоҷикистон» ва ғайра матолиби намояндагони ин қишри ҷомеа чоп 

мешаванд, ки на таҳлил доранд ва на ба маводи журналистӣ монанданд. Азбаски 

яке аз талаботи Комиссияи аттестатсионии омӯзгорон барои гирифтани 

категорияҳо интишори 2-3 мақола дар нашрияҳои даврӣ мебошад, бинобар ин, 

онҳо ба чопи мақолаҳо даст задаанд, ки дар натиҷа мазмуну мундариҷаи 

нашрияҳоро коста гардонидаанд. Ба андешаи мо, барои фаҳмидани андешаҳои 

гуногун чопи маводи муаллифони беруна дар мавзуи рӯз зарур аст, вале на ба он 

ҳад роиҷ аст, ки имрӯз рӯзномаҳо ба кор мебаранд. 

Аз таҳқиқоти ин паҳлуи масъала мо ба чунин хулоса омадем, ки доираи 

муаллифони нашрияи «Ҷавонони Тоҷикистон», ки дар бораи масъалаи сайёҳӣ 

менависанд, хеле маҳдуд ва танг аст. Танҳо чанд нафар, аз қабили Наҷиба 

Муродбекова, Машҳур Имомназаров ва Хуршед Ховарӣ дар бораи сайёҳӣ ва 

масъалаҳои марбут ба он мавод менависанд. Маводи ба мавзуи сайёҳӣ 

бахшидашудаи ин рӯзномаро, асосан муаллифони ғайрикасбӣ, ба монанди 

омӯзгорон, донишҷӯён ва намояндагони касбу кори гуногун ташкил медиҳанд, ки 

ин ҷойи таассуф аст. Зеро мазмуну муҳтавои рӯзномаро маводи журналистӣ ғанӣ, 

пурмазмун ва хонданӣ менамояд.  

Мавриди зикр аст, ки ҳадаф ва вазифаҳои нашрияи давриро хусусияти 

асосии он, самтҳои асосии мавзуи баромадҳо, ташаккули бахшҳои муҳимтарин ва 

робитаи байни онҳо, системаи жанрии маводҳо, шакли сарлавҳаҳо ва ғ. ташкил 

медиҳад. Мавзуъ ҷавҳари асосии журналистика маҳсуб меёбад. «Дар интихоби 

мавзуъ ҳадаф нақши асосӣ мебозад, яъне дар бораи чӣ маҳз имрӯз бояд навишт» 

[138, с. 11] менависад С.Г. Корконосенко. Ҳамзамон, ин олими соҳаи 

журналистика талаботи мавзуъро номбар кардааст, ки пеш аз ҳама, он бояд 

мубрам (актуалӣ) ва ба вазифаҳои давру замон мувофиқ бошад; мавзуъ нав ва 

пурмазмун бошад; мавзуъ ба нашрия ё формати барнома ва ба талаботи аудитория 

(хонандагон) мувофиқат кунад [138, с. 11]. Ба назари мо, дар нашрияҳои даврии 

мавриди таҳқиқ ин талабот риоя гардидааст, зеро мавзуи сайёҳӣ дар Тоҷикистон 

ниҳоят актуалӣ буда, ба вазифаҳои пешгузоштаи давлату ҳукумат мувофиқ аст ва 

метавон гуфт, ки ба завқи хонанда низ рост меояд. 
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Мусаллам аст, ки хусусияти аудиторияи нашрия, таркиб ва шавқу завқи 

хонандагон, дархостҳои иттилоотӣ низ дар кори рӯзноманигорӣ аҳаммияти калон 

доранд. Онҳо на танҳо ба мавзуи мавод, балки ба ороиши он, махсусияти шаклҳои 

пешниҳоди иттилоот дар саҳифаҳои рӯзнома низ таъсир мерасонанд. Тавре ки 

А.В. Колесниченко навиштааст: «Мавзуи маводи журналистӣ ин проблемаи дорои 

аҳаммияти ҷамъиятӣ мебошад» [132, с. 12]. 

Бинобар ин, омили асосии муайянкунандаи сохтори шумораи рӯзнома тарҳи 

мундариҷавию мавзуии он маҳсуб мегардад. Тарҳи умумии дарозмуддат, ки 

хусусияти доимии онро муқаррар мекунад, дар шумораҳои алоҳидае, ки ба давраи 

муайян рост меояд, ба монанди таҷлили ҷашнҳо, мавсими муайян, аксия ва ё ин 

ки он чизе ки мо дар кор таҳқиқ менамоем, чораҳои ҳукуматӣ мушаххас карда 

мешаванд. Ҳамин тавр, дар саҳифаи рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» дар 

солҳои 2016-2020 доир ба чораҳои ҳукуматӣ маводи ба сайёҳӣ бахшидашуда он 

қадар зиёд нест. Аз ҳама маводи зиёд соли 2016 чоп гардидааст, ки 52 ададро 

ташкил медиҳад. Сабабаш то соли 2017 нашрияи ниҳоди асосии соҳаи сайёҳӣ – 

Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

маҳсуб меёфт ва дар саҳифаи он маводи ба сайёҳӣ бахшидашуда зиёд чоп 

мегардид. Имрӯз Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

нашрияе надорад ва сомонаи он бо номи https://traveltajikistan.tj фаъол бошад ҳам, 

хеле хароб аст. Барои ҷалби бештари сайёҳон хуб мешуд, ки ин ниҳод маҷаллаи 

ранга таъсис медод ва бо забонҳои гуногун (тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ) мавзеъҳои 

сайёҳӣ бо расмҳои ранга муаррифӣ мегардид. 

Ба мушоҳидаҳои мо, феълан имиҷи сайёҳӣ тавассути таъсиргузориҳои 

воситаҳои ахбори омма тадриҷан боло меравад. Ҳамзамон, сайёҳони эҳтимолӣ 

ҳам ба маводи ВАО-и махсусгардонидашудаи сайёҳӣ ва ҳам ба масъалаҳои 

баҳсшаванда дар сомонаҳои иҷтимоии интернетӣ боварӣ доранд. Аз ин рӯ, 

метавон гуфт, ки дар рушди индустрияи сайёҳии фарҳангӣ воситаҳои ахбори 

омма, ки ба сифати воситаи пурқуввати тақвиятдиҳандаи фаъолнокии маърифатӣ 

ва истеъмолии мардум баромад мекунад, аҳаммияти махсус касб кардааст.  
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Зарурати истифодаи ВАО дар рушди туризм масъалаи таҳқиқотро дар самти 

усулҳои таъсирбахшии сарчашмаҳои иттилоот ба афкори умумро муҳим арзёбӣ 

мекунад. Тавре профессор М. Муродов навиштааст: «Матбуот ҳамчун воситаи 

классикии ахбори омма, дар тамоми марҳалаҳои инкишофи худ, дар инъикоси 

воқеиёти иҷтимоии давру замон, босаводгардонии мардум, маърифатнокии ҷомеа, 

боло бурдани ҳисси ватандӯстиву ватанпарастӣ, худшиносиву худогоҳӣ, 

ифтихори миллӣ мусоидат намуда, дар ташаккули афкори иҷтимоӣ нақши муҳим 

гузоштааст» [161, с. 5]. Аз ин ҷост, ки бо дарназардошти хамаи афзалиятҳои ВАО 

ва компонентҳои ёрирасони онҳо ин имконият воситаи муҳимми ҷалби сайёҳон, 

рушди минтақаҳои рекреатсионӣ (истироҳатӣ), таъсирбахшӣ ба афкори ҷамъиятӣ 

ҳангоми интихоби макони истироҳат, бехдошти саломатӣ ва табобат, вақтхушӣ 

маҳсуб меёбад. 

Шарти муҳимми тақвияти фаъолнокии сайёҳӣ ин таъмини мизоҷони 

эҳтимолӣ бо маводи иттилоотии илман асоснок, воқеӣ, дастрас ва ҷолиб маҳсуб 

меёбад, ки дар ин кор нақши «ҳокимияти чаҳорум» ва фикру андешаи 

журналистон ва муҳаррирон арзиш пайдо мекунад.  

Маводи иттилоотӣ дар бораи сайёҳӣ, пеш аз ҳама, рисолати маърифатӣ-

фарҳангӣ дорад: мардуми таҳҷоиро бо санъати муошират бо сайёҳон ошно 

менамояд, таассуроти одамонро дар бораи ҳаёту фаъолият, фарҳанг ва таърихи 

халқҳои дигари ҷаҳон тавсеа мебахшад. 

Маводи журналистӣ метавонад ба рушди бозори маҳаллии ҳунармандӣ ва 

беҳтар шудани инфрасохтори шаҳрҳо – марказҳои туристӣ таъсири мусбӣ 

расонад. Дар аксари мамлакатҳо тағйироти назаррас дар тавсеа ва тақвияти 

сайёҳии таърихиву фарҳангӣ (тамаддунҳо) дар асоси иттиҳодия ва ё ҳамгироии 

воситаҳои ахбори омма, тиҷорат ва давлат ба назар мерасанд. 

Дар умум, дурнамои рушди сайёҳии байналмилалӣ дар асри ХХI, бешак, аз 

муттаҳидшавии кӯшишҳои субъектҳои асосии он – давлат, бизнес ва воситаҳои 

ахбори омма, аз он ҷумла матбуоти даврӣ ва Интернет вобаста аст. 

Ҳамин тавр, таҳқиқ нишон дод, ки таносуби мавзуъҳои марбут ба сайёҳӣ 

дар нашрияҳои мавриди омӯзиш яксон набуда, дар муқоиса ба нашрияи 
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«Ҷумҳурият» дар рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» доираи мавзуъҳои сайёҳӣ 

нисбатан маҳдуд буда, дар баррасии масъалаҳо баъзе мушкилот ва самтҳои соҳа 

нокушода мондаанд ва ҳаматарафа таҳлил нагардидаанд. Масалан, тавре дар 

фасли аввали ин боб асоснок карда шуд, дар нашрияи «Ҷумҳурият» мавзуи 

омодакунии кадрҳои соҳаи сайёҳӣ ба таври васеъ таҳлил гардидааст. Ҳамчунин, 

дар ин нашрия мушкилоти соҳа бештар баррасӣ шудааст ва ба маводи танқидӣ 

роҳбарони муассисаҳои дахлдор вокуниш навиштаанд, ки дар рӯзномаи 

«Ҷавонони Тоҷикистон»ин гуна мавод ба назар нарасид.  

Баръакси нашрияи «Ҷумҳурият» нашрияи «Ҷавонони Тоҷикистон» ба 

бозтоби таассуроти сайёҳони хориҷӣ ва муаррифии мавзеъҳои сайёҳиву таърихӣ 

таваҷҷуҳи бештар намудааст.  
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БОБИ III 

 ВИЖАГИҲОИ ЖАНРӢ ДАР ИНЪИКОСИ МАСОИЛИ САЙЁҲӢ 

Матбуоти даврӣ чун дигар воситаҳои ахбори омма дар пахши иттилоот аз 

қолаби жанрҳои гуногун истифода мебарад. Мақсади ВАО ва аз он ҷумла, 

матбуоти даврӣ, новобаста ба шакли жанрӣ ба аудитория расонидани ахбори 

муҳимму саривақтӣ ва ҳамзамон, ҷолиб, диданӣ, шуниданӣ ва хонданӣ аст. Барои 

ба ин мақсад расидан донистани вижагиҳои жанрҳои публитсистӣ ва истифодаи 

самараноки онҳо ёрӣ мерасонад. 

Жанр аз меъёрҳои аслии фаъолияти эҷодӣ ва воҳиди муҳимтарини сохтори 

матн аст, ки аз як тараф, кори журналист (муаллиф)-ро дар инъикоси воқеиятҳои 

иҷтимоӣ, ифодаи матлаб, ибрози нуқтаи назар, арзёбии ҳолатҳои ҳаётӣ ба низом 

медарорад, аз ҷониби дигар, дарки нигоштаро ба хонанда осон мегардонад.  

 

3.1. Иттилоотонӣ ва шарҳи воқеиёти марбут ба сайёҳӣ 

дар қолаби жанрҳои ахборӣ 

Бояд гуфт, ки олимони соҳаи журналистика дар бораи моҳияту хусусиятҳои 

жанрҳои публитсистӣ ақидаҳои гуногун доранд. Аксари муҳаққиқон, аз ҷумла, 

А.А. Тертичний [190, с. 23] се омили асосии жанрсозро муайян кардааст, ки 

инҳоянд: предмети инъикос, мақсади инъикос ва усули инъикос.  

Профессор Л. Кройчик [141, с. 125] муътақид аст, ки жанр ин шакли 

махсуси ташкили маводи ҳаётӣ буда, маҷмуи мушаххаси хусусиятҳои сохторӣ ва 

таркибиро дар бар мегирад. Муҳаққиқон Г. Лазутина ва С. Распопова [147, с. 46] 

ба шумори нишонаҳои ҳатмии жанр воситаҳои муассири тасвирро ворид 

намудаанд ва дар баробари ин, мафҳуми «модели жанрӣ»-ро овардаанд, ки 

махсусияти ин ва ё он жанрро вобаста ба шакли фаъолияти эҷодии журналист 

муайян мекунад. В.Д. Пелт жанрро «намуди хоси эҷод» хонда, бо аломатҳои 

фарқкунанда ва сохтори мувофиқ, дар ҳар маводи мушаххас бо хусусиятҳои 

махсуси худ вобаста ба талаботи замон ва маводи ба худ хоси муаллиф 

таҷассумёбанда медонад [172, с. 10]. 
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Муҳаққиқон Н. Кохтев ва В. Солганик бар он ақидаанд, ки «жанр ин 

нишондоди ҳамешагӣ ба навъи муайян, тарзи тасвир, хусусият ва миқёси 

ҷамъбасткунӣ, навъи муносибат ба воқеият аст» [139, с. 9]. 

Ба назари профессори тоҷик И.К. Усмонов бошад, «…жанр матнест, ки аз 

матни дигари ҳамсон ё ҳамҷинс бо воҳидҳо, воситаҳои дохилии худ фарқ 

мекунад. Воситаҳои дохилӣ, яъне имкон ё заруратҳоест, ки ҳар кадом жанр дорад. 

Яъне тарзи баён, имкони истифодаи воситаҳои муассиркунандаи баён, василаҳои 

зебокунандаи баён, кӯтоҳ ё дароз будани шакли баён, имкони истифодаи 

шахсияти муаллиф дар матн ва ғайраҳо» [196, с. 4].  

Дар таърифи М. Муродов «Шаклҳои гуногун ва мухталифи инъикоси воқеа, 

ҳолату рӯйдод, ҷараён ва вазъият, ки аз ҷиҳати аломат, хусусият ва сохт унсурҳои 

умумӣ, такроршаванда ва хосса доранд, жанр номида мешавад» [159, с. 88].  

Ба андешаи А. Қутбиддинов: «Жанр дар баёни ҳадаф мусоидат мекунад, 

жанр ифодаи мавзуъро осон менамояд, жанр дизайни рӯзномаро ба вуҷуд меорад, 

рубрика месозад, гӯша месозад ва бо ҳама рисолатҳои дигари худ талаботи як 

«мағозаи универсалӣ»-ро таъмин менамояд» [144, с. 152]. 

Мо ба андешаи ин олимон ҳамақида буда, нақши жанрҳоро дар рангинтар 

намудани маводи журналистӣ муҳим меҳисобем, зеро дар қолаби жанр сухани 

журналист тобиши дигар мегирад ва ҷолибтар мегардад. Нашрияҳои даврӣ барои 

риояи рангорангии жанрии ҳар як шумора ҳавасманданд, зеро ин омил барои 

ҷалби хонанда созгор аст. 

Ба назари мо, барои хонанда муҳим нест, ки мавод дар кадом жанр омода 

гардидааст, хонанда аксаран ба муҳтавои мавод аҳаммият медиҳад. Ин ақидаро 

муҳаққиқи соҳа А. Тертичний низ тақвият бахшида менависад: «Хонандаи муосир 

мафҳумҳои «мавод», «матн», «хабар», «мақола»-ро маънии жанриро надида, 

истифода мебарад» [191, с. 18]. Вале барои нашрия дар қолаби жанрҳо омода 

кардани ҳар як шумора аҳаммияти муҳим дорад. Зеро жанр қолаби эҷодии ҳама 

гуна нашрия ва журналист ба ҳисоб меравад. Ҳамин тавр, журналист фикру 

андешаашро дар қолаби жанрҳо ба низом дароварда, пешкаши хонанда месозад. 
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Муҳаққиқон жанрҳои публитсистиро ба се гурӯҳ: ахборӣ, таҳлилӣ ва 

публитсистию бадеӣ тақсим кардаанд.  

Нашрияҳои мавриди таҳқиқи мо дар инъикоси воқеияти марбут ба сайёҳӣ ва 

баррасии масъалаҳои он аз имконоти жанрҳои гуногуни публитсистика истифода 

кардаанд.  

1. Яке аз жанрҳои маъмули хабарӣ, ки дар ҳар ду нашрия хеле зиёдтар ба 

назар расид, хабар аст. Дар нашрияи расмии «Ҷумҳурият» хабарҳои ба мавзуи 

сайёҳӣ бахшидашуда, асосан дар саҳифаи 3 ҷой карда шудаанд. Дар саҳифаи якум 

бошад, хабарҳои расмӣ ҷой дода мешаванд. Омӯзиш нишон дод, ки аз ҳама жанри 

маъмултарин дар матбуоти даврӣ то ҳол жанри хабар аст, ки воқеаву ҳодисаҳоро 

ба таври фаврӣ ба хонанда мерасонад. Ҳақ ба ҷониби А. Нуралиев аст, ки 

навиштааст: «Хабар яке аз жанрҳои оперативии матбуот ва аз қадимтарин 

жанрҳои мустақили рӯзнома аст» [168, с. 25].  

Хабар ҷузъиёти сегонаи классикиро дар бар мегирад: ҳамаи фактҳои он бо 

як мавзуъ муттаҳид шудаанд, ҳолати яклаҳзаинаи равандҳои воқеан ҳам 

баамаломада қайд карда шуда, ҷои амал дақиқ нишон дода мешавад. Вақте ки ҳар 

се ҷузъи хабар дар ду ё се иборае, ки матнро кушода медиҳанд, мутамарказ 

шаванд, мувофиқи мақсад хоҳад шуд. 

«Хабар маълумоти тоза аст. Хабар гуфта, факт ва воқеаро мешиносем, ки 

нав ба вуқуъ омадааст ё акнун ба амал омаданаш мумкин аст» [196, с. 14].  

Омӯзиш ва таҳлили маводи нашрияи «Ҷумҳурият» нишон дод, ки хабарҳои 

марбут ба сайёҳӣ бештар аз вохӯриву чорабиниҳои гуногуни дар самт 

баргузоршуда иттилоъ медиҳанд. Барои тақвияти фикр, ин ҷо намунаҳое аз чунин 

хабарҳоро мавриди таҳлил қарор медиҳем.  

Хабари таҳти унвони «Тоҷикистон. Самараи беш аз 500 чорабинӣ дар самти 

рушди сайёҳӣ» (Б. Карим. – 2018. – 2 август) хусусияти ҳисоботӣ дошта, дар 

заминаи иттилооти маркази матбуоти Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати 

ҶТ таҳия карда шудааст. Муаллиф дар асоси маълумоти манбаъ дар бораи 

тадбирҳои гузаронидашуда, аз ҷумла Форуми байналмилалӣ дар осоишгоҳи 

«Зумрад» ва Фестивали «Наврӯз – мероси фарҳангии сайёҳӣ», ки барои рушди 
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соҳаи сайёҳии Тоҷикистон ниҳоят пурсамару манфиатбахш будаанд, маълумот 

дода, натиҷаи ин чорабиниҳоро чунин маънидод кардааст: «Дар шаш моҳи аввали 

соли 2018 ҳудуди 530 ҳазор сайёҳи хориҷӣ аз мавзеъҳои сайёҳӣ, маконҳои 

таърихӣ, чашмаҳои шифобахшу истироҳатгоҳҳо ва табиати нотакрору 

мафтункунандаи Тоҷикистон дидан намуданд». Ин факт хусусияти ҷамъбастӣ 

дошта бошад ҳам, барои хонанда нав ва ҷолиб аст. Зикри факти мушаххас дар 

жанри хабар унсури асосӣ маҳсуб меёбад ва ҷавҳари матни онро ташкил медиҳад. 

«Зеро хабар инъикоси як ё якчанд факт аст. Маълумоти маъмулӣ ҷои хабарро 

гирифта наметавонад» [168, с. 25]. Дар хабари мавриди таҳлил тамоми унсурҳои 

хабарсоз ба мушоҳида мерасад ва он ба талаботи ин жанр ҷавоб дода метавонад, 

зеро талаботи асосии хабар инҳоянд:  

  фаврият; 

  аҳаммиятнокӣ – мувофиқат ба манфиатҳои аудитория ва дақиқии воқеӣ; 

  содабаёнӣ – барои аудитория фаҳмо будани моҳияти хабар; 

 тозагии иттилооти муҳим аз «садои дигар» (маълумоти иловагӣ, 

ҷузъиёт ва тафсилоте, ки аз мазмуну мавзуи асосӣ дур мекунад); 

 муъҷазбаёнӣ. 

Дар хабари боло ин талаботи хабарнависӣ риоя шудааст.  

Дар хабари дигар бо номи «Душанбе – шаҳри сайёҳӣ» (Ш. Аброр. – 2018. – 

28 август. – №170) муждаи ба тасвиб расидани қарор дар бораи «Барномаи рушди 

сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе барои солҳои 2018 - 2020» зикр шудааст, ки таҳиягари 

он ба иттилои раёсати иттилоот ва робитаҳои хориҷии дастгоҳи раиси шаҳри 

Душанбе такя кардааст. Барои иҷрои барномаи мазкур «аз ҳисоби маблағҳои 

барои иҷрои вазифаҳои пойтахт пешбинишуда дар соли равон 67 000 сомонӣ ҷудо 

гардид», менигорад муаллиф, ки факти асосии хабарро тақвият бахшида, пурра 

мекунад. 

Тавре профессор М. Муродов қайд кардааст: «Хабар, асосан, ба саволҳои 

чӣ?, кай? ва дар куҷо? ҷавоб медиҳад. Баъзан, барои шарҳи паҳлуҳои дигари воқеа 

саволҳои барои чӣ?, дар кадом шароит?, натиҷааш чӣ? – ро низ қабул мекунад. 
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Ҷузъиёт ва сохтори хабарро вақт, макон ва моҳияти воқеа ташкил медиҳад [159, с. 

98]. 

Матни мавриди таҳлил ба чунин саволҳо ҷавоби мушаххас медиҳад:  

Чӣ? – Қарор дар бораи «Барномаи рушди сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе барои 

солҳои 2018 – 2020» аз тарафи Раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ба тасвиб 

расид. 

Кай? – чанде пеш. 

Дар куҷо? – Дар шаҳри Душанбе. 

Барои чӣ? – Барномаи мазкур бо мақсади иҷрои Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 марти соли 2018 «Дар бораи Барномаи рушди сайёҳӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018 - 2020» ва фароҳам овардани 

шароити мусоид ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе қабул 

гардидааст. 

Дар кадом шароит? – Сарраёсати молияи шаҳри Душанбе вазифадор 

гардидааст, ки аз ҳисоби маблағҳои барои иҷрои вазифаҳои пойтахт 

пешбинишуда ҷиҳати иҷрои барномаи мазкур дар соли равон 67 000 сомонӣ ҷудо 

намояд. 

Натиҷааш чӣ? – Чанде пеш Душанбе - пойтахти кишвар ба қатори даҳгонаи 

шаҳрҳои дар айёми баҳор барои сайёҳӣ муносиб дар байни шаҳрҳои Иттиҳоди 

Давлатҳои Мустақил шомил гардид. 

Нашрияи даврии «Ҷумҳурият» дар хабарнависӣ, асосан, аз нигориши 

ҳарами воруна истифода мебарад. Аз ҷумла, дар хабарҳои мавриди таҳлили мо 

факти асосӣ ва ҷолиб дар қисмати аввали мавод дар шакли лид ифода карда 

шудааст, ки хоси сабки ҳарами воруна аст. «Дар журналистика ҳамин ҷумлаи 

аввалро, ки тамоми муҳтавои хабар ба он алоқамандӣ пайдо мекунад, лид 

меноманд» [159, с. 98]. 

Лид мулоҳизаи содаю равшанест, ки аз як ва ё ду ҷумла таркиб ёфта, асоси 

воқеии хабар, ҷавҳари маъноии он ва сохтори матнро муайян мекунад. 

Хабарнигор моҳияти фактро баён карда, сипас майдони иттилоотии маводро 

тавсеа мебахшад, онро бо иттилооти нав – рақамҳо, иқтибосҳо, истинодҳо ба 
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манбаъҳои иттилооти дастрасшуда пурра мекунад. Вазифаи лид диққати 

хонандаро ҷалб ва ӯро барои хондани хабар водор намудан аст. Хабарҳои 

нашрияи «Ҷумҳурият» аз ҷумла, хабарҳои таҳлилшуда бо ҳамин услуб навишта 

шудаанд ва дар онҳо иттилоотонӣ, ки вазифаи асосии ин жанр аст, риоя 

гардидааст. Рӯйдодҳои тоза дар бораи сайёҳӣ, ки аҳаммияти иқтисодию иҷтимоӣ 

доранд, дар қолаби жанри хабар ҷолиб, саривақтӣ ва мухтасар баён гардидаанд. 

Дар хабари А. Ҳафиз «Хатлон. Ташрифи сайёҳон меафзояд» (2020. – 04. – 

феврал) бошад, сабки нигориш анъанавӣ буда, муаллиф аз номи мудири шуъбаи 

рушди сайёҳии назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон дар 

бораи дастовардҳои вилоят дар самти сайёҳӣ маълумот додааст. Дар ин матн 

фактҳои ҷолиби асосӣ – шумораи сайёҳони воридгардида дар соли ҳисоботӣ, 

теъдоди ёдгориҳои таърихии вилоят, истироҳатгоҳҳо, меҳмонхонаву дигар 

мавзеъҳо дар охир омадааст, ки ин хоси нигориши анъанавӣ аст. Муҳаққиқони 

соҳаи журналистика хабарро аз рӯйи шакл ба се навъ: хроника, хабари кӯтоҳ ва 

хабари васеъ ҷудо кардаанд. Мушоҳидаҳо нишон дод, ки дар нашрияи даврии 

«Ҷумҳурият» дар солҳои 2015-2016 дар саҳифаи аввал асосан хроникаи сиёсӣ чоп 

гардидааст. Дар солҳои минбаъда нашрия хабарҳоро аз рӯйи мавзуъ ҷудо карда, 

таҳти рубрикаҳои махсус, ба мисли «Варзиш», «Рӯйдодҳои илмӣ», «Саноат», 

«Навидҳои фарҳанг», «Сайёҳӣ», «Ҷаҳон», «Ҷаҳон дар як сатр» дар саҳифаи 3-юм 

ҷой додааст, ки ҷолибу қабулшавандаанд. Ба назар чунин мерасад, ки дар кадом 

саҳифаи нашрияи даврӣ ҷой додани матни хабар барои ҷалби хонанда бе таъсир 

буда наметавонад. Ба ин манзур дар саҳифаи аввал ва ё охир омадани хабарҳои 

рӯз ҳадафрастар аст, зеро хонанда онҳоро тезтар мебинад. Аксарияти хабарҳои ин 

рубрикаҳо дар навъи хабари васеъ навишта шудаанд.  

Талаботи дигар дар таҳияи хабар, бахусус хабарҳои васеъ, гузоштани 

сарлавҳа аст. Сарлавҳа бояд диққатҷалбкунанда, муъҷаз ва фарогирандаи мазмуни 

асосии мавод бошад. Ин кор маҳорати махсуси касбӣ ва дониши баландро талаб 

менамояд. Муҳаққиқи ҷавон Х. Сафаров меъёрҳои асосии тартиб додани 

сарлавҳаро муайян карда, онро ба иттилоотонӣ, мутобиқат бо мундариҷа ва 

фасоҳат (маънои баланд) [186, с. 9] нисбат додааст. 
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Муҳаққиқ А. Қутбиддинов менависад: «Барои сарлавҳаи ҷолибро сохтан 

услуб, муқоиса, мутолиа ва сатҳи донишу ҷаҳонбиниҳо кумак менамояд» [143, с. 

301]. Бо назардошти ин метавон гуфт, ки дар хабарҳои ба сайёҳӣ бахшидашудаи 

нашрияи «Ҷумҳурият» сарлавҳаҳо ҷолибу мувофиқ гузошта шудаанд. Масалан, Б. 

Карим «Тоҷикистон. Самараи беш аз 500 чорабинӣ дар самти рушди сайёҳӣ» 

(2018. – 2 август), А. Амирҷонов «Сайёҳон барои дидани бузи морхӯр меоянд» 

(2015.–16 октябр), Н.Қурбонов «Шумораи сайёҳон ду маротиба афзуд» (2015. – 21 

апрел), Р. Гулзор «Рӯшон - диёри ҳунарҳои мардумӣ» (31 октябр. – 2018), Ш. 

Қурбон «Шоҳроҳи бузурги абрешим – минтақаи сол барои саёҳат» (2020. – 03 

феврал), К. Ато»Хуҷанд. Ташрифи беш аз 6,5 ҳазор сайёҳи хориҷӣ» (2020. – 31 

январ), А. Ҳафиз «Хатлон. Ташрифи сайёҳон меафзояд» (2020. – 04 феврал) ва 

ғайра. Тавре ба мушоҳида расид, дар баъзе маврид сарлавҳаҳо такрор шудаанд, 

яъне дар онҳо таваҷҷуҳ бештар ба шумораи сайёҳон дода шудааст, ба монанди ду 

маводи охир, ки дар нашрияҳои даврӣ зиёд истифода мешаванд. Унсури дигари 

сарлавҳа муъҷазбаёнӣ аст, ки дар хабарҳои нашрияи «Ҷумҳурият» камтар ба назар 

расид. Аксарияти сарлавҳаҳои хабарҳои ин нашрия дар шакли ҷумла сохта 

шудаанд, ки маънои мустақил доранд.  

Дар нашрияи «Ҷавонони Тоҷикистон» низ дар иттилоотонии мавзуи сайёҳӣ 

бештар аз қолаби жанри хабар ва анвои ин истифода шудааст. Ҳабарҳои ин 

нашрия низ, асосан аз чорабиниҳо ва тадбирҳои дар ин самт баргузоргардида 

маълумот медиҳанд. Дар ин рӯзнома хабарҳо асосан дар саҳифаҳои 2 ва 3 ҷой 

дода шудаанд. 

Хабарҳои ба сайёҳӣ бахшидашудаи ин нашрия низ дар умум ба талаботи ин 

жанр ҷавобгӯянд. Ба далели фикр ин ҷо намунаҳои хабарҳоро аз ин нашрия 

интихобан ба риштаи таҳлил мекашем. Масалан, хабари Ҳ. Тоҳирӣ «Сайёҳат 

тавассути қатора оғоз мегардад» (2016. – 12 ноябр) дар бораи бо ташаббуси 

Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ дар якҷоягӣ бо КВД «Роҳи оҳан» ва 

роҳбарони ширкатҳои сайёҳии ватанӣ ташкили хатсайри сайёҳати Душанбе – 

Қӯрғонтеппа – Кӯлоб тавассути қатора иттилоот медиҳад, ки бо мақсади рушди 

туризми дохилӣ ва ҷалби сайёҳон ба минтақаҳои гуногуни мамлакат сурат 
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гирифтааст. Дар ин хабар низ тамоми унсурҳои хабарсоз ба мушоҳида мерасад. 

Аз ҷумла он ба саволҳои чӣ сохта мешавад?, Барои чӣ сохта мешавад?, Дар куҷо 

сохта мешавад?, Ба кадом мақсад? посух медиҳад. Бо вуҷуди ин, хонанда ба 

саволи хатсайр кай оғоз мегардад? ҷавоб гирифта наметавонад. Агар ин амал 

мушаххасан нишон дода мешуд, матни хабар пурратар мегардид.  

Дар ин хабар факти асосӣ ба роҳ мондани хатсайрҳои нав аст. «Нахустин 

шуда, тавассути ин қатора бо мақсади баланд бардоштани донишҳои соҳавӣ, 

донишҷӯёни риштаи туризми муассисаҳои олии таълимӣ ва миёнаи махсуси 

кишвар ҷалб карда мешаванд» [82].  

Дар хабари дигар таҳти унвони «Туризм - даромадноктарин соҳаи иқтисод» 

(2016. – 02 сентябр) аз баргузории конфронси байналмилалии сайёҳӣ таҳти 

унвони «Тоҷикистон ҷавҳари кашфношуда: мушкилот ва дурнамо» иттилоъ дода 

шудааст. Дар он факти асосӣ баргузории конфронс аст, ки бо мақсади мустаҳкам 

кардани мавқеи мамлакат ҳамчун кишвари мусоид барои сайёҳон, тарғиби мероси 

Шоҳроҳи абрешим, ки аз Тоҷикистон мегузарад ва ба ин васила, муаррифии 

захираҳои бойи таърихию фарҳангӣ ва вусъат бахшидан ба рушди сайёҳии дохилӣ 

ва байналхалқӣ дар Тоҷикистон ташкил шудааст. 

Барои шарҳи мақсади баргузории конфронс хабарнигор ба суханронии 

Раиси Кумитаи ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

А. Абдуллозода иктифо намудааст, ки барои тафсили факти асосӣ ёрӣ 

расонидааст. Дар хабари мазкур мабнои асосии хабар – мавҷудияти рӯйдоди нав, 

сари вақт иттилоъ додан (рӯзнома худи ҳамон рӯз - 2 сентябри соли 2016 нашр 

гардидааст), муъҷазбаёнӣ риоя шудааст. 

«Рӯзи 2 сентябр, дар арафаи ҷашни 25-умин солгарди Рӯзи Истиқлоли 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар меҳмонхонаи «HYATT Regency»-и шаҳри 

Душанбе дуюмин Конфронси байналмилалии сайёҳӣ таҳти унвони «Тоҷикистон 

ҷавҳари кашфношуда: мушкилот ва дурнамо» баргузор гардид» [16]. 

Факти асосии хабари дигар Додова М. «ВАО - инъикосгари асосии 

захираҳои сайёҳии Тоҷикистон» (2018. – 22 ноябр) низ ҳамоиш, аниқтараш, 

баргузории семинари омӯзишӣ аст, ки аз тарафи Кумитаи рушди сайёҳии назди 

http://javonon.tj/authors/3981/
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Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи ВАО-и Тоҷикистон барои 

рӯзноманигорон ташкил ва баргузор карда шудааст. 

Вижагии хоси ин хабар он аст, ки гарчанде мақсад ва мавзуи семинари 

баргузоршуда дар сарлавҳаи он таъкид шудааст, аммо дар матни хабар дар бораи 

ВАО ва нақши он дар инъикоси захираҳои сайёҳии кишвар сухане гуфта 

нашудааст. Ин ҷо барои тақвияти андеша хабарро пурра меорем: 

«Дар муассисаи давлатии «Академияи ВАО-и Тоҷикистон» дар ҳамкорӣ бо 

Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати ҷумҳурӣ, санаи 21 ноябр, семинари 

омӯзишӣ дар мавзуи «ВАО - инъикосгари асосии захираҳои сайёҳии Тоҷикистон» 

барои рӯзноманигорони воситаҳои ахбори омма доир гардид. 

Ҳ. Амирбекзода, муовини аввали раиси Кумитаи рушди сайёҳӣ, зимни 

ифтитоҳи семинар иброз дошт, ки таъмини рақобатпазирии маҳсулоти сайёҳӣ дар 

асоси баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ, мутобиқгардонӣ ба стандартҳои 

байналмилалӣ ва таъмини бехатарии сайёҳон яке аз ҳадафҳои стратегии рушди 

соҳа маҳсуб мешавад. 

«Имрӯз самтҳои афзалиятноки ин соҳа барои Тоҷикистон сайёҳии экологӣ, 

табобатию солимгардонӣ, сайругаштӣ, таърихию фарҳангӣ, кӯҳнавардӣ ва шикор 

ба шумор меравад», - гуфт дар идома Ҳабибулло Амирбекзода.  

Дар семинар, инчунин, масъалаҳои ҷорӣ намудани стандартҳои 

байналмилалӣ ва низоми идоракунии сифат дар соҳаи хизматрасонии сайёҳӣ ва 

меҳмонӣ, сифати хизматрасонӣ чун нишондиҳандаи асосии рушди соҳаи сайёҳӣ, 

тадбирҳо оид ба баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ дар соҳаи сайёҳӣ ва 

зарурати истифодаи стандартҳои байналмилалӣ дар хизматрасонии меҳмонхонаҳо 

дар Тоҷикистон муҳокима карда шуданд» [16]. 

Тавре дида шуд, сарлавҳаи хабар – «ВАО - инъикосгари асосии захираҳои 

сайёҳии Тоҷикистон» ифодагари мақсади асосии семинар бошад ҳам, 

иштирокдорони он аз ин хусус ҳарфе нагуфтаанд. Ин як навъ фиреби хонанда аст, 

ки бо ду сабаб рух додааст. Сабаби аввал, воқеан чунин шакл гирифтани семинар 

бошад, омили дуюм, ба моҳияти семинар дуруст сарфаҳм нарафтани хабарнигор 

аст. Аз рӯйи моҳияти сарлавҳаи хабар ин шакли семинар бояд бо иштироки 
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кормандони соҳаи сайёҳӣ – меҳмонхонаҳо ва ширкатҳои сайёҳӣ гузаронида 

мешуд, на барои рӯзноманигорон, ки дар хабар омадааст. Агар воқеан дар 

семинар доир ба ВАО ва нақши он дар инъикоси захираҳои сайёҳии кишвар сухан 

нарафта бошад, пас рӯзноманигор метавонист хабарро бо оҳанги дигар таҳия 

намояд ва ташкилкунандагони онро барои мутобиқат накардани мазмуну 

мундариҷа ба мавзуи семинар ҳушдор созад.  

Дар ҳар гуна жанри публитсистӣ, аз ҷумла барои хабар сарлавҳа нақши 

муҳим дорад. Дар хабари мавриди таҳлил мазмуни хабар ба сарлавҳаи он 

мувофиқат намекунад. Чунончи, муҳаққиқи рус В.Ф. Олешко навиштааст: 

«Сарлавҳаҳо бояд моҳияти маводро ифода намоянд. Дар онҳо аҳаммияти фактҳои 

мавод на кам ва ё на аз будаш зиёд шавад, танҳо бояд инъикоси дақиқ ёбад» [170, 

с. 57].  

Бояд гуфт, ки дар хабари болозикр ин принсипҳо риоя нагардидаанд, ҳол он 

ки дар баъзе мавридҳо чунин мешавад, ки хонандаи закӣ ба сарлавҳа чашм дӯхта, 

аз он маълумоти заруриро гирифта метавонад. Ин ҳолат тақозо менамояд, ки дар 

интихоби сарлавҳа ва ё сохтани он бодиққат бошем, то он мазмуни матнро ифода 

карда тавонад ва хонандаро фиреб надиҳад.  

Хуллас, нашрияҳои даврии «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» дар 

инъикоси воқеияту рӯйдодҳои марбут ба сайёҳӣ аз қолаби жанри хабар ва анвои 

он самаранок истифода намудаанд. Дар хабарҳои ин нашрияҳои даврӣ аносири 

муҳимми ахборӣ – кӯтоҳ навиштан, бо факт асоснок намудан, мухтасарбаёнӣ ва 

ба назар гирифтани сареияти пахш риоя шудааст. Аксари хабарҳо дар навъи 

хабари кӯтоҳ ва васеъ таҳия гардида, доир ба рӯйдодҳое иттилоъ медиҳанд, ки ба 

сухан иртибот доранд. Яъне, хонандагонро аз ҳамоишҳои сатҳи гуногуни аз 

ҷониби Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ баргузоргардида воқиф сохтаанд. Ин 

ҷо саволе пайдо шуданаш мумкин аст, ки доир ба ин гуна чорабиниҳо ҳисобот 

навиштан низ мумкин аст? Воқеан, рӯйдодҳои дар хабарҳои мавриди таҳлил 

инъикосгардида, предмети инъикос жанри ҳисобот низ шуда метавонанд. Аммо, 

азбаски инъикоси онҳо ба таври муфассал бо назардошти оғозу анҷоми рӯйдодҳо 

шакл нагирифтааст, чунин матнҳоро ба ҳисобот нисбат додан саҳеҳ нест.  
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2. Мусоҳиба яке аз жанрҳои хабарӣ буда, дар матбуоти даврӣ ва хоссатан 

дар нашрияҳои мавриди таҳқиқ серистеъмол аст. Дар бораи ин жанри хабарӣ 

муҳаққиқони соҳа андешаҳои мухталаф доранд. Аз ҷумла, И. Усмонов чунин 

менигорад: «Жанре мусоҳиба номида мешавад, ки камаш ду кас, баъзан якчанд 

кас иштирок мекунанд. Қолаби маъмулӣ суҳбати ду нафарро дар назар дорад. Аз 

ин ду ё чанд кас ҳатман як нафараш журналист мебошад. Журналист савол 

медиҳад ва ҳамсуҳбат ҷавоб мегардонад» [196, с. 50]. Профессор М. Муродов 

мусоҳибаро чунин таъриф додааст: «Суҳбати журналистро бо ашхоси баруманди 

ҷомеа доир ба масъала ва мавзуъҳои гуногун ва мухталифи иҷтимоии давру 

замон, ки дар шакли саволу ҷавоб, гуфтугӯ сурат гирифта, пахши он дар ВАО 

пешбинӣ шудааст, метавон мусоҳиба номид» [159, с. 107].  

Муҳимтарин нишонаи жанрофарии мусоҳиба ин субъективияти баёни 

андеша аст. Асоси матнро сухани мусоҳиб ташкил медиҳад, ки дараҷаи маърифат 

ва тафаккури ӯро инъикос менамояд. Журналистро мебояд чунин нафарро пайдо 

кунад, ӯро ба гап дарорад, тавассути суолҳои гуногун ба мавзуъ ва ё ҳадафи ба 

миён гузоштааш посух гирад. Азбаски мусоҳиба жанри фасеҳ ва равон маҳсуб 

меёбад, шакли гуфтугӯӣ-муколамавии он имкон медиҳад услуби муоширати озод 

ва пур аз муқоисаҳои амиқ, вижагиҳо ва дигар воситаҳои образнок истифода 

шаванд, ки он дурустии интиқоли иттилоот ва таҷдиди афкори ҷомеаро таъмин 

менамояд. 

Талаботи асосии мусоҳиба қобилияти ташкил намудани он ва пешниҳоди 

саволҳои дуруст аст, ки барои гирифтани ҷавобҳои дилхоҳ мусоидат мекунад. Дар 

фаъолияти рӯзноманигорӣ мусоҳиба ба ду маънӣ фаҳмида мешавад. Аз як тараф, 

он усули бадастории иттилооту маълумот аст, аз ҷониби дигар, жанри мустақили 

ахборӣ. Дар ин маврид Ҷ. Муқим дуруст қайд мекунад, ки «мусоҳиба ҳамчунин 

техникаи гирифтани иттилоъ аст» [156, с. 4].  

Дар таҳқиқи мо мусоҳиба ҳамчун жанри ахборӣ мавриди таваҷҷуҳ қарор 

гирифтааст. Нашрияҳои даврӣ дар тарғиби сайру сайёҳӣ ва масъалаҳои марбут ба 

он аз қолаби ин жанр ва анвои он аз рӯйи имкон истифода кардаанд. Аз ҷумла, 

нашрияи «Ҷумҳурият» дар муддати солҳои таҳқиқшаванда дар инъикосу баррасии 
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мавзуъ ва масъалаҳои рушди сайёҳӣ аз имконоти жанри мусоҳиба кам бошад ҳам, 

истифода намудааст. Мусоҳибаҳои ин нашрияи даврӣ, асосан бо усули маъмулӣ 

сурат гирифта, аз саволи рӯзноманигор ва посухи мусоҳиб таркиб ёфтаанд. 

Масалан, Ш. Қурбон «Туризм. Аз мутахассисони ғайрикасбӣ то нобуди 

хатсайрҳои нав» (2015. – 15 июн). Дар ин мусоҳиба рӯзноманигор барои 

муаррифии дастовардҳо, муайян намудани мушкилоти мавҷуда, сабабу омилҳои 

боздорандаи рушди соҳаи сайёҳӣ дар кишвар бо коршиноси соҳа Моҳира 

Қодирова, мудири кафедраи туризми факултаи туризм ва хадамоти гумруки 

Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмати ҷумҳурӣ ҳамсуҳбат шудааст. Мусоҳибаи 

мазкур дар шакли диалог омода гардидааст. Рӯзноманигор барои фаҳмидани 

вазъи соҳаи сайёҳӣ, ки дар он айём (солҳои 2015) нигаронкунанда будааст, ба 

мусоҳиби худ 4 савол пешниҳод карда, ба ин васила мехоҳад гиреҳи мушкилотро 

пайдо кунад. Ӯ хуб дарк кардааст, ки дар таҳияи мусоҳиба савол аз омили асосӣ 

ба ҳисоб меравад, зеро кайфияти суҳбати мусоҳиб ва самтгирии мавзуи баҳс маҳз 

аз чигунагии саволҳо ва шеваи пешниҳоди онҳо вобаста аст. «Муваффақият ва 

камбудии мусоҳиба ба суол вобаста аст» [196, с. 54] мегӯяд профессор И.К. 

Усмонов. Аз ин рӯ, дар мусоҳибаи мазкур пайдарпайии саволҳо ва шеваи 

пешниҳоди онҳо аз ҷониби рӯзноманигор риоя гардида, саволҳо давоми мантиқии 

ҳамдигар ва барои кушодани мақсад равона шудаанд. Масалан, саволи аввал: 

«Дар натиҷаи кӯшишҳои ҳадафноки вазорату идораҳои давлатӣ дар ҳамдастӣ бо 

Ҳукумати мамлакат монеаҳои сунъии маъмурӣ, талаботи беасоси молиявӣ ва 

дигар омилҳо, ки садди роҳи ҷалби туристон ба кишвар мегардиданд, бартараф 

шуданд. Ин имкон медиҳад, сайёҳони хориҷӣ ҳангоми будубош дар ҳудуди 

Тоҷикистон худро осуда ва дар фароғат эҳсос намоянд?» [48]. 

Саволи дувум: «Вале аз чист, ки ташрифи гурӯҳҳои нави ҷаҳонгардон дар 

кишвар то ҳол қонеъкунанда набуда, суди аз соҳа ба буҷети мамлакат 

воридшаванда ҳам нисбат ба дигар кишварҳои минтақа ночиз мебошад?» [48].  

Мусоҳиб ба ин саволҳо ҷавоб дода, сабабро дар камбудиҳои соҳа, аз ҷумла 

гаронии нархи чиптаи тайёра, сустии инфрасохтори сайёҳӣ дар маҳалҳо, набудани 

хатсайрҳои ҷолиб ва, аз ҳама асосӣ, набудани мутахассисони соҳа медонад. Ӯ 
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норасоии мутахассисонро дар ҷавобгӯ набудани стандартҳои таълимии ихтисосҳо 

ба талаботи замони муосир тавзеҳ дода, мактабҳои олии омодакунандаи 

мутахассисони соҳаро ба он айбдор месозад, ки онҳо, пеш аз ҳама, манфиатҳои 

худро дар мадди аввал мегузоранд на рушди соҳаро. Бинобар ин, мавсуф барои 

баромадан аз ин вазъият пешниҳод менамояд, ки муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ «барномаҳои дарсиро ба сатҳи байналмилалӣ мувофиқ созанд, фанҳои 

ихтисосиро бештар ҷорӣ намоянд, таҷрибомӯзиро мақсаднок ба роҳ монанд» [48]. 

Вижагии мусоҳиба ҳамчун жанр дар он ифода меёбад, ки дар матни он на 

нуқтаи назари рӯзноманигор, балки андешаи мусоҳиб муҳим аст. Бартарии 

мусоҳибаи мазкур дар ҳамин аст, ки мусоҳиб ҳамчун коршинос вазъияти 

мавҷударо хуб таҳлил карда, роҳҳои баромадан аз ин вазъият ва ҳалли 

мушкилотро бо таҳлилҳои фарогир нишон додааст. Муҳаққиқи рус А.А. 

Тертичний мусоҳибаро жанри «объективӣ» меҳисобад, зеро дар он на сухани 

рӯзноманигор, балки сухани мусоҳиб пешбаранда аст. Мавзуъ ва масъала аз 

тарафи ӯ матраҳ мешавад. Дар жанрҳои дигар ин имконият вуҷуд надорад. 

Ҳарчанд рӯзноманигор барои шарҳу тавзеҳ ва ё таҳлили мавзуъву масъалаҳои 

муҳимми иҷтимоӣ аз андешаҳои дигарон истифода мекунад, аммо тафсири 

бевоситаи ӯ дар ҷойи аввал қарор мегирад. Бо вуҷуди ин, чунончи ин муҳаққиқ 

таъкид мекунад: «Ин жанр метавонад сирф субъективӣ бошад, зеро ҳамсуҳбат 

метавонад ба масъалаи баррасишаванда нигоҳи яктарафа намуда, тафсири 

ҳодисаву воқеаҳоро ба суди худ ба анҷом расонад» [190, с. 79]. Ин хусусиятҳои 

мусоҳиба дар нақши мусоҳиб зоҳир мегардад. Албатта, дар аксарияти 

мусоҳибаҳои нашрияҳои даврӣ, аз ҷумла дар матни таҳлилгардида мусоҳиб 

дуруст интихоб карда шудааст, ҳарчанд таҳлилу андешаҳои ӯ аз дарку фаҳми 

субъективӣ орӣ нест, аммо муносибаташ ба вазъи соҳаи сайёҳӣ нисбатан воқеӣ ва 

объективона аст. 

Мусоҳиба ҳамон вақт мақсаднок ва манфиатнок мегардад, ки мусоҳиб 

дуруст интихоб карда шавад ва саволҳо дар умум бо маслиҳат тартиб дода 

шаванд. Албатта, дар рафти мусоҳиба истифодаи саволҳои ғайричашмдошт зарар 

надорад, аммо саволҳои асосии марбут ба мавзуъ пешакӣ омода мешаванд. Ин 
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ишора бар он мекунад, ки ҳар гуна мусоҳиба омодагии пешакиро талаб мекунад. 

Аз моҳияти саволҳо ва мазмуну таъйиноти онҳо бармеояд, ки дар таҳияи ин 

мусоҳиба рӯзноманигор тайёрии пешакӣ дидааст. Чунин омодагӣ имкон додааст, 

ки мусоҳиб вазъи соҳаи сайёҳиро бо тамоми бурду бохташ шарҳ дода, роҳҳои 

беҳтар гардонидани онро ба музокира кашидааст. Ӯ дар шарҳи вазъият назари 

собит дорад, мавқеаш муайян аст. Чунин муносибат имкон додааст, ки мавзуи 

суҳбат густурда гардида, саволҳо посухи пурра пайдо кунанд, матн ҷолиб ва 

хонданбоб гардад. Дар чунин шакл гирифтани мусоҳиба, албатта, нақши 

рӯзноманигор низ кам нест. Мавқеи ӯ низ фаъол ба назар мерасад. Пешниҳоди 

саволҳои бомантиқи рӯзноманигор на танҳо барои муаррифии мавзуъ, балки 

барои кушодани моҳияти он низ мусоидат кардаанд.  

Рӯзномаи «Ҷумҳурият» аз навъҳои гуногуни мусоҳиба кор гирифта бошад 

ҳам, мусоҳибаи муколама ва мусоҳибаи нақл бештар мушоҳида шуд. Мусоҳибаи 

Меҳрангез Қодирова бо Бриан Муллис –»Бриан Муллис: «Тоҷикистон кишвари 

афсонавист» (2018. – 25 январ) намунаи мусоҳибаи нақл (монолог) аст. Матлаи он 

чунин аст: «Тоҷикистони биҳиштосо бо табиати нотакрор ва мавзеъҳои 

дилфиребаш қалбҳоро тасхир кардааст. Ин аст, ки таваҷҷуҳи коршиносони 

байналмилалӣ ба омӯзиши захираҳои туристии мамлакат зиёд мегардад. Бо 

мақсади омӯхтани имкониятҳои туризми мамлакат ва муайян кардани дурнамои 

рушди он коршиноси варзидаи экотуризми байналмилалии ИМА Б. Муллис моҳи 

октябри соли 2017 аз минтақаҳои гуногуни кишвар дидан намуд. Бо мавсуф 

ҳамсуҳбат шудем, то ки андешаҳояшро дар бораи туризми Тоҷикистон иброз 

намояд» [25].  

Бо ин фабулаи мухтасар рӯзноманигор хонандаро воқиф намудааст, ки 

ҳамсуҳбати ӯ шахси муқаррарӣ нест, балки коршиноси соҳаи экотуризм аст. Ин 

нукта ишора бар он мекунад, ки мавзуъ ва сатҳи мусоҳиба касбӣ аст ва муҳтавои 

он на танҳо ба хонанда, балки ба масъулини соҳа низ дархӯр шуда метавонад. 

Чун маъмул дар ин мусоҳиба низ сухани журналист бо ранги сиёҳ ва 

посухҳои мусоҳиб бо ранги муқаррарӣ ҳуруфчинӣ шудааст, ки ин ҳам яке аз 

талаботи мусоҳиба маҳсуб меёбад. Раванди мусоҳиба аз рӯйи саволгузориҳои 
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рӯзноманигор шакл гирифта бошад ҳам, посухҳои мусоҳибро мазмунан ба се 

қисм метавон ҷудо кард. Дар аввал ӯ таассуроташро дар бораи Тоҷикистон, 

табиати зебо ва мавзеъҳои дилфиреби он баён доштааст, ки дар муддати 8 рӯзи 

дар ин кишвар буданаш ҳосил шудааст. Баъдан, назари ӯ дар бораи сайру сайёҳӣ 

ва манфиати он ироа гардидааст. Дар поёни мусоҳиба мусоҳиб ҳамчун коршиноси 

соҳа барои рушди бахшҳои алоҳидаи соҳаи сайёҳӣ тавсияҳои судманд додааст. 

Ба назари ӯ, «Тоҷикистон барои ба роҳ мондани намудҳои гуногуни 

туризми экстремалӣ имконоти зиёд дорад. Рушди устувори ин бахшҳо тақозо 

менамояд, ки мақомоти маҳаллӣ, созмонҳо, бахши хусусӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ 

ҷиҳати ҷалби бештари сармоя барои беҳбудии фазои сайёҳӣ дар мамлакат 

тадбирҳои зарурӣ андешанд. 

Тоҷикистон ганҷинаи кашфношуда аст ва бо муҳайё намудани 

инфрасохтори зарурию пешниҳоди хизматрасонии босифат метавонад дар бозори 

байналмилалии сайёҳӣ мақоми арзандаро касб намояд. Барои ноил шудан ба ин 

ҳадаф таҳияи стратегияе, ки рушди минбаъдаи соҳаро муайян намояд, муҳим 

мебошад» [25].  

Андешаи коршиноси хориҷӣ дар бораи омилҳои рушди сайёҳӣ дар 

Тоҷикистон ҷолиб буда, ба назар гирифтани онҳо ба манфиати пешрафти ин соҳа 

буда метавонад.  

Мавриди зикр аст, ки мусоҳибаҳои нашрияҳои даврии мавриди ин пажӯҳиш 

бештар бо коршиносон ташкил шудааст, ки аз нигоҳи касбӣ ва дарки масъалаҳои 

соҳавӣ хеле муфид аст. Зеро мусоҳибон соҳаи сайёҳиро хуб медонанд, таҷрибаи 

ғанӣ доранд, ки дар рафъи мушкилоти ин соҳа ва дурнамои он аз аҳаммият холӣ 

нест.  

Рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» низ дар иттилоотонии мавзуи сайёҳӣ аз 

жанри мусоҳиба ба таври васеъ истифода кардааст, ки намунаи чанде аз онҳоро 

ин ҷо таҳлил менамоем. Аз ҷумла, дар шумораи 23 декабри соли 2016 мусоҳибае 

бо номи «Худро тоҷик муаррифӣ мекунам» чоп шудааст, ки ҳамсуҳбат Регина 

Гатаулина, коршиноси соҳаи сайёҳӣ аз Ҷумҳурии Қирғизистон, директор оид ба 

туризми дохилии Ширкати сайёҳии «ААА-TOUR» аст. Муҳтавои мусоҳибаро 
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мушкилоту дастовардҳои туризм дар Тоҷикистон ва роҳҳои рушди он ташкил 

медиҳад. 

Рӯзноманигор дар ҷараёни мусоҳиба 6 савол пешниҳод намудааст, ки онҳо 

ба ҳам алоқаманд буда, аз ҷиҳати мантиқ барои пурратар шудани посухҳои 

мусоҳиб ва ноил шудан ба ҳадаф мусоидат кардаанд. Мусоҳиб ба ҳама саволҳо 

пурра ҷавоб дода, имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистонро васеъ хонда, бароҳмонӣ ва 

рушди навъҳои туризми кӯҳнавардӣ, аспсаворӣ, ҳунармандӣ ва тиббиро муҳим 

мешуморад, инчунин, коршинос барои рушди соҳа чанд таклиф додааст, ба мисли 

ташкили фестивалҳои миллӣ (фестивалҳои нон, оши палав, тарбузу харбуза, каду, 

ангур, ҳунарҳои миллӣ, ҳатто фестивали хурмо), тарғибу ташвиқ дар хориҷа 

тавассути сафоратхонаҳои Тоҷикистон, табодули донишҷӯён ва ғайра. Ин 

мусоҳибаи экспертӣ аст, зеро мусоҳиб ба саволҳои журналист ҳамчун коршинос 

посух дода, барои пешбурди соҳаи сайёҳӣ дар Тоҷикистон маслиҳатҳои судманд 

додааст. Мусоҳиба басо ҷолиб ва самимӣ ҷамъбаст гардидааст. Мусоҳиб 

таассуроташро дар бораи Тоҷикистон ва тоҷикистониён чунин ҷамъбаст мекунад: 

«Ман аллакай забони тоҷикиро омӯхтам. Дар бозор ҳангоми харид бо савдогарон 

бо забони тоҷикӣ гап мезанам. Баъзан нафарон мепурсанд, ки «ту аз Бадахшон 

ҳастӣ?» Аввалҳо мегуфтам, ки «Не, ман тоторам!» Ҳозир бошад, инро ба худ 

қабул кардааму ҳар куҷо худро тоҷик муаррифӣ мекунам...» [89]. 

Мавриди зикр аст, ки ҷамъбасти мусоҳиба вижагиҳои хос дорад ва 

мусоҳибагирро мебояд онҳоро ба эътибор гирад. Аз ҷумла, ҷамъбаст маъмулан 

ғайримуқаррарӣ мешавад, интизориҳои хонандаро ба иштибоҳ меандозад ва ба 

ҷои саволҳои наве, ки аз доираи мусоҳиба берун мондаанд, саволҳои алтернативӣ 

ба миён гузошта мешавад. Дар мусоҳибаи мавриди таҳлил ин ҷиҳатҳо ба қадри 

кофӣ ба инобат гирифта шудааст.  

Дар мусоҳибаи М. Имомназаров бо роҳбари Ассотсиатсияи сайёҳӣ - 

экологии фарҳангии Помир (АСЭФП) Асадшо Зоолшоев, ки зери унвони «Водии 

Вахон - машҳуртарин мавзеи туристӣ» (2016.– 21 июн) унвон дорад, имконоти 

сайёҳии вилоят, нақши фаъолияти АСЭФП дар рушди сайёҳӣ ва дигар паҳлуҳои 

соҳаи туризм мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Рӯзноманигор ба мусоҳиб 3 
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савол додааст, вале саволҳо пурра ҷавобгӯи талаботи мусоҳиба нестанд. Масалан, 

«Лутфан бигӯед, ки ширкати мазкур бо кадом ҳадафҳо таъсис дода шуд?, Водии 

Вахон нисбат ба дигар мавзеъҳо дар самти туризм пешсаф аст, бартариашро дар 

чӣ мебинед?, Бузургтарин дастовардҳои Шумо дар даврони Истиқлолияти 

давлатӣ ва Ваҳдати миллӣ?». 

Тавре аз мазмуни саволҳо бармеояд, онҳо идомадиҳандаи ҳамдигар набуда, 

барои кушодани паҳлуҳои гуногуни мавзуъ кофӣ нестанд. Мусоҳиб метавонист як 

ва ё ду саволи дигар илова мекард, ки барои вусъат пайдо кардани суҳбат, ошкор 

гардидани камбудиҳо ва дарёфти роҳҳои рафъи мушкилот мусоидат мекарданд. 

Дар ҳар гуна мусоҳиба савол аз омили асосии баҳаракатдарорандаи раванди 

суҳбат аст. Ҷараён гирифтан, самт бахшидан, мусоҳибро ба гап даровардан, 

суҳбатро ба мавзуъ мувофиқ кунонидан аз ҳар ҷиҳат ба савол ва гузориши он ва, 

дар баробари ин, ба мақсади мусоҳиба вобаста аст. «Аниқ муайян кардани ҳадафи 

мусоҳиба аз муваффақиятҳои муаллиф маҳсуб мешавад. Мо аз ин мусоҳиба чӣ 

мехоҳем? Дар бораи шахсияти мусоҳиб навиштанӣ ҳастем ё дар бораи проблемае 

бо ӯ суҳбат кардан мехоҳем?» [156, c.23], мегӯяд муҳаққиқ Ҷ.Муқим. Ба назари 

мо, мақсади норавшан мусоҳибаро номукаммал кардааст. Дар мусоҳибаи мавриди 

таҳлил саволҳо ба мавзуъ мувофиқ бошанд ҳам, моҳиятан баъзе аз онҳо ба посухи 

мусоҳиб чандон алоқамандӣ надоранд. Масалан, ба назари мо саволи «Водии 

Вахон нисбат ба дигар мавзеъҳо дар самти туризм пешсаф аст, бартариашро дар 

чӣ мебинед?» бе мавқеъ омадааст, яъне пардарпайӣ гум шудааст. Мусоҳиб барои 

риояи мантиқ бояд каме дар бораи имкониятҳои водии Вахон ёдрас мешуд ва 

баъдан ин саволро медод. Умуман, ин мусоҳиба нопурра буда, дар он мавзуъ 

кушода нашудааст ва рӯзноманигор ба мақсади худ муваффақ нагардидааст. 

Ҳамин тавр, дар рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» мусоҳиба бисёр 

истифода мегардад, вале дар кушодани мавзуи сайёҳӣ ва иттилоотонии ин самт аз 

имконоти ин жанри ахборӣ камтар корбаст гардидааст.  

Ҳисобот ҳамчун жанри ахборӣ дар бораи воқеае навишта мешавад, ки он 

дар сухан ифода ёфта бошад, яъне аз конфронсу ҷаласаҳо ва ҳамоишу 
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чорабиниҳои дигар, ки ин қабил намунаҳо дар нашрияҳои мавриди таҳқиқ зиёд ба 

назар мерасанд ва махсусан дар солҳои 2018-2020.  

Нигоштаҳои М. Имомназаров «Хоруғ: баррасии имконот, рушд ва 

норасогиҳои сайёҳӣ» (Ҷавонони Тоҷикистон. – 2016.– 15 июн», «Рангоранг» - 

василаи муҳимми рушди сайёҳӣ» (Ҷавонони Тоҷикистон.– 2016.–5 сентябр), Ш. 

Қурбон «Рушди сайёҳӣ дар Тоҷикистон» (Ҷумҳурият.– 2017. – 27 ноябр), 

«Сайёҳӣ. Муаррифии Стратегияи рушд то соли 2030» (Ҷумҳурият.– 2018. – 24 

декабр), М. Абдуллоева, Н. Тӯйчизода «Баррасии масъалаҳои соҳаи сайёҳӣ дар 

ДМИТ» (Ҷавонони Тоҷикистон.– 2016.– 5 декабр), Шодихони Н. «Тоҷикистон - 

Чин: Ҳамкориҳо дар соҳаи сайёҳӣ рушд меёбанд» (Ҷавонони Тоҷикистон.– 2017.– 

12 июн), Б. Холмуродов «Беҳтаринҳои соҳаи сайёҳӣ дар соли 2016 эълон шуданд» 

(Ҷавонони Тоҷикистон.– 2017.– 22 феврал), «Муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ» 

(Ҷавонони Тоҷикистон.– 2018.– 15 май) аз намунаи матнҳои хабарианд, ки дар 

қолаби жанри ҳисобот навишта шудаанд.  

Объекти инъикоси ҳамаи ин матнҳо ҳамоишҳои сатҳи гуногуни илмию 

амалианд, ки дар вақт ва замони муайян сурат гирифтаанд. Аз ҷумла, нигоштаи 

Ш. Қурбон зери унвони «Рушди сайёҳӣ дар Тоҷикистон» (2017. – 27 ноябр) аз 

баргузории мизи мудаввар дар мавзуи «Нақши Пешвои миллат дар рушди бахши 

сайёҳӣ», ки бо ибтикори Кумитаи рушди сайёҳӣ сурат гирифтааст, иттилоъ 

медиҳад. Муаллиф моҳият ва мақсади ин ҳамоишро аз номи раиси Кумита 

баррасӣ карда, танҳо мазмуни баромади ӯро шарҳу тавзеҳ намудааст. Дар таҳияи 

ин ҳисобот мавқеи муаллиф дар шарҳу тавзеҳи суханрониҳо, дар интихоби 

далелҳо ва ҷамъбасти матн ифода меёбад. Ҳар чизеро, ки рӯзноманигор онро 

ночиз мешуморад, берун аз доираи ҳисобот мегузорад. Муаллиф ҷавҳари ин 

ҳамоишро дар маърузаи раиси Кумита дарёфтааст, ки тамоми ҷузъиёти онро дар 

ҳисобот ботафсил овардааст.  

Нигоштаи дигари ин муаллиф «Сайёҳӣ. Муаррифии Стратегияи рушд то 

соли 2030» (2018. – 24 декабр) аз ҷараёни ҳамоиши байналмилалӣ, ки ба 

муаррифии ҳуҷҷати мазкур бахшида шудааст, нақл мекунад. Чун рӯзноманигор аз 

ҳамоиши байналмилалӣ маълумот додааст, нигоштааш шакли ҳисоботро 
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гирифтааст. Оғози ҳисобот иқтибос аст, ки аз сухани раиси Кумитаи рушди 

сайёҳӣ Н. Абдуғаффорзода «Яке аз ҳуҷҷатҳои муҳиме, ки дар Соли рушди сайёҳӣ 

ва ҳунарҳои мардумӣ қабул гардид, Стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мебошад ва он 12 соли минбаъдаи рушди 

соҳаро дар бар мегирад» [46], гирифта шудааст. 

Аз назари аввал ин ҳисобот ба хабари васеъ шабоҳат дорад, вале дар он 

унсурҳои ҳисобот бартарӣ дорад, аз ҷумла муаллиф дар тавзеҳи раванди воқеа 

фаъолтар аст, доир ба ҳодиса тафсилоти муфассалтар медиҳад, моҳияташро 

мефаҳмонад. Аз ин ҳисоб ҳаҷми матн низ васеътар гардидааст. 

Дар ҳисобот моҳият ва ҳадафи стратегияи мазкур аз номи раиси Кумитаи 

сайёҳӣ ва муовини он шарҳ ёфта, дар охир аз баромадҳо натиҷагирӣ карда 

шудааст. Рӯзноманигор ҷараёни ҷамъомадро инъикос намуда, фикри 

баромадкунандагонро саҳеҳ оварда, ба ин васила, ба аудитория имкон медиҳад, ки 

худаш хулоса ҳосил намояд, ба натиҷае бирасад. 

Ин жанрро С.М. Гуревич «жанри маккор» меномад, ба ақидаи ӯ, баъзе 

рӯзноманигорони ҷавон дар аввал хаёл мекунанд, ки навиштан дар ин жанр осон 

аст, вале ин ақидаи онҳо ба нокомии эҷодӣ меорад [111, с. 54]. Яъне, маҳорати 

рӯзноманигор дар он аст, ки мақсад ва ё ҷавҳари ҷаласа ва ё ҷамъомадро бояд 

дарёфт карда тавонад. Ба муаллифи ҳисоботи баррасишуда имкон додааст, ки 

рафти ҳамоиши дар он ҳузурдоштаашро инъикос кунад ва моҳияти онро ба 

хонанда фаҳмонад. 

Дар рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» низ жанри ҳисобот маъмул аст. 

Ҳангоми таҳқиқ ва таҳлил ба чунин хулоса расидем, ки сохтор, услуб ва забони 

баёни ҳисоботи ин рӯзнома аз нашрияи «Ҷумҳурият» қариб, ки тафовут надоранд. 

Масалан, дар ҳисоботи таҳти унвони «Туризми дохилӣ ба рушди туризми 

байналмилалӣ мусоидат мекунад» (2016. – 26 сентябр) семинари ҷумҳуриявӣ 

таҳти унвони «Такмили қонунгузорӣ омили рушди сайёҳӣ» инъикос гардидааст. 

Муаллиф андешаи баромадкунандагон – вакилони Маҷлиси намояндагони 

Маҷлиси Олӣ, муовини раиси Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, устоди 

донишгоҳро доир ба санадҳои ҳуқуқии меъёрӣ, истифодаи таҷрибаи мамлакатҳои 
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хориҷӣ дар самти сайёҳӣ, омодасозии кадрҳо ва ҳалли мушкилоти ин самт 

овардааст. Муаллифи ҳисобот ба суханони баромадкунандагон ҳам дар шакли 

нутқи айнан нақлшуда ва ҳам мазмунан истинод кардааст, ки ин ҳам аз унсурҳои 

муайянкунандаи жанри ҳисобот мебошад. Вале ҳисобот ҷамъбаст нагардида, бо 

иқтибоси суханони яке аз баромадкунандагон ба анҷом расидааст. Ин шеваи 

нигориш чандон саҳеҳ нест. Ҳар як мавод бояд ҷамъбаст гардад. Хулоса ҷузъи 

асосӣ маҳсуб ёфта, мавқеи муаллифро ифода мекунад.  

Ҳисоботи дигар нигоштаи Шодихони Назар «Тоҷикистон - Чин: Ҳамкориҳо 

дар соҳаи сайёҳӣ рушд меёбанд» (Ҷавонони Тоҷикистон. – 2017. – 12 июн) аст. 

Дар он аз семинари «Рушди ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ миёни Тоҷикистону Чин 

дар соли 2017», ки дар шаҳри Фучжоуи Ҷумҳурии Мардумии Чин доир 

гардидааст, маълумот дода шудааст. Дар ин семинар, ки аз 2 то 4 июн баргузор 

гардидааст, 20 нафар намоянда аз Тоҷикистон иштирок доштаанд. Муаллиф 

ҷараёни семинарро бо зикри кори ҳаррӯзаи он, истинод ба нуктаҳои асосии 

баромадкунандагони ҳар ду ҷониб муфассал нақл карда, масъалаи ҳамкориҳо дар 

самти сайёҳиро муҳим арзёбӣ намудааст. Вижагии ин ҳисобот дар он аст, ки 

муаллиф номи тамоми баромадкунандагон ва мавзуи баррасинамудаи онҳоро 

пурра овардааст. Муаллиф зикр менамояд, ки семинар то 21 июн идома меёбад ва 

оиди паҳлуҳои гуногуни соҳаи сайёҳӣ мутахассисони соҳаи туризми Ҷумҳурии 

Мардумии Чин ба иштирокчиён маъруза мехонанд [59]. Аз ин бармеояд, ки 

семинар чанд рӯзи дигар идома мекунад, вале муаллиф танҳо дар бораи се рӯзи он 

ҳисобот додааст. Ӯ ҳар як рӯзи ин ҳамоишро бо зерсарлавҳаи алоҳида, ба мисли 

«Муаррифии мавзеъҳои сайёҳии Тоҷикистон», «3 кӯчаву 7 тангкӯчаи Фучжоу», 

ки бахши ҳамонрӯзаи семинарро ифода мекунанд, ҷудо карда, аз намоиши 

намунаи мавзеъҳои сайёҳии Тоҷикистон тавассути ролик ва аз тарафи 

намояндагони соҳаи сайёҳии кишвар намоиш додани мавзеъҳои туристии шаҳри 

Фучжоуи давлати Чин, ки яке аз онҳо 3 кӯчаву 7 тангкӯчаи Фучжоу мебошад, 

нақл кардааст. Аз маълумоти намояндагони соҳа дар бораи таърихи пайдоиши ин 

мавзеъ маълум мегардад, ки шаҳр фарҳанги дерина доштааст. Муаллиф бо услуби 

одии публитсистӣ – бо забони адабӣ, бе обу ранги бадеӣ бо шакли бетарафии 
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журналист, яъне дахолат накардани он ба раванди воқеа ҷараёни семинарро нақл 

кардааст, ки аз талаботи асосии ин жанр маҳсуб меёбад. Талаботи дигари ин жанр 

инъикоси бетарафона аз тарафи муаллиф ва саҳеҳу айнан ва бетаъриф бозгӯ 

намудани фикри баромадкунандагон аст, ки дар ҳисобот дида мешавад. 

Хуллас, вазифаи аввалиндараҷаи жанрҳои ахборӣ расонидани иттилооти 

муҳимму саривақтӣ ва шарҳи воқеияти иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсии кишвар аст. 

Ҳамзамон, ҷалби диққати хонанда ба факту далелҳо, мушкилот ва ҳолати 

ҷойдошта: дақиқӣ ва муттасилӣ дар системаи далеловарӣ; ҷолибият ва фаросат 

дар баёни мавод; ташкили тасаввуроти пурра дар бораи мушкилоти 

такроршавандаи соҳаи сайёҳӣ, ки мавзуи таҳлил шудааст, шарти асосӣ маҳсуб 

меёбад, ки дар маводи нашрияҳои таҳқиқшаванда ба назар мерасад. 

Аз таҳқиқи маводи нашрияҳои болозикр ба чунин хулоса расидем, ки 

идораи рӯзномаҳо ва аҳли қалами он дар иттилоърасонӣ ва шарҳу тафсири 

воқеоти марбут ба сайёҳӣ аз имконоти жанрҳои ахборӣ ба таври васеъ истифода 

бурдаанд. Жанрҳои ахборӣ, махсусан хабар, мусоҳиба ва ҳисобот дар ин ду 

нашрия ҷои махсуси худро дошта, нисбатан серистеъмол аст ва муҳимтарин 

меъёри арзёбии онҳо аз тарафи рӯзноманигорон риоя гардидааст. Рӯзноманигорон 

аз омилҳои асосии жанрофарӣ – предмети инъикос, ҳадаф ва усули инъикос 

дуруст истифода бурдаанд. Предмети инъикоси ҳама маводи хабарии таҳлилшуда 

мавзеъҳои сайёҳӣ ва ё чорабиниҳои бахшида ба сайёҳӣ буда, ҳадафи инъикос ба 

оммаи васеъ расонидани ахбори тоза дар бораи рӯйдоди ба сайёҳӣ рабтдошта аст. 

Дар ин кор рӯзноманигорон аз усулҳои гуногуни инъикос ва имконоти жанрҳои 

гуногуни ахборӣ самаранок истифода карда, ба ин васила дар шиносоии 

хонандагон ба рӯйдодҳои сайёҳӣ, ташаккули маърифати фарҳангии онҳо саҳм 

гузоштаанд. 

 

3.2.  Имконоти жанрҳои таҳлилӣ ва бадеӣ-публитсистӣ дар тавзеҳ ва баррасии 

масъалаҳои сайёҳӣ 

Тавре маълум аст, дар рангорангӣ ва бозгӯи масъалаҳои муҳимми рӯз барои 

идораҳои рӯзномаҳо маводи публитсистӣ мавқеи муайянкунанда доранд, аз ҷумла 
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ҳамаи таълифоти журналистӣ аз хабар сар карда, то мухбирномаю мақола, ки дар 

онҳо воқеаву ҳодисот ва далелҳое инъикос мешаванд, барои зиндагии инсонҳо 

аҳаммият дошта, масъалаҳои актуалиро мебардоранд. Низоми жанрии маводи 

публитсистӣ бо таъсири баъзе омилҳо, ба мисли навъ ва сатҳи нашрия, 

махсусиятҳои аудиторияи он, даврияти нашрия ва ҳайати эҷодии редаксия, 

ҳамзамон сатҳи касбияти журналист, манфиатҳои эҷодии ӯ, дарки нақши жанр ва 

хусусиятҳои он ташаккул меёбад. Ба андешаи муҳаққиқ И. Усмонов, дар жанрҳои 

таҳлилӣ «фактҳои зиёде истифода мешаванд, онҳо айнан ё мазмунан ба кор 

мераванд, таҳлил мешаванд. Аммо хулосаҳо ва натиҷаҳо аз онҳо бароварда 

намешаванд, балки онҳо ҷузъе барои исботи фикри пешниҳодшуда маҳсуб 

мешаванд» [196, с. 64]. 

Дар нашрияҳои мавриди таҳқиқи мо низ дар баррасии масъалаи сайёҳӣ, ки 

дар сиёсати давлату Ҳукумати кишвар аз самтҳои авлавиятдор маҳсуб меёбад, аз 

жанрҳои гуногуни таҳлилӣ васеъ ва ҳадафмандона истифода мешавад. Зеро 

жанрҳои таҳлилӣ дар кушодани мавзуъ, муқоиса ва арзёбии вазъ, муаррифии 

ҳаматарафа ва ҳалли мушкилоти соҳаи сайёҳӣ имконияти бештар доранд.  

Яке аз жанрҳои маъмуле, ки нашрияҳои даврии «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони 

Тоҷикистон» дар тавзеҳи масъалаҳои марбут ба сайёҳӣ истифода кардаанд, 

мухбирнома аст. Ҳангоми таҳқиқ ва арзёбии жанри мухбирнома ва имконияту 

ҷойгоҳи он дар шарҳи воқеияти сайёҳӣ дар нашрияҳои таҳқиқшаванда, мо зарур 

донистем, ки ба хусусияти мухбирномаҳо, тарзи таҳияи онҳо, маҳорати баёни ин 

жанр ва амсоли ин таваҷҷуҳ намоем. 

Дар мухбирномаи Зокир Ҳасан «Масъалае, ки кам ёд мешавад» (Ҷумҳурият. 

– 2015. – 1 май) интиқоди раиси вилояти Хатлон аз шеваи номуассири таҳияи 

туҳфаҳои рамзӣ барои меҳмонони хориҷие, ки дар ҷашни «Кӯлоб - пойтахти 

фарҳангии ИДМ» ширкат доштанд, мавриди инъикос ва таҳлил қарор дода 

шудааст. Арзёбии масъала ин муносибати рӯзноманигор ба предмети 

таҳлилшаванда мебошад. Аксаран муаллиф бо тасвир ва арзёбии масъала маводи 

мубоҳисавиро шуруъ мекунад, ки дар мавриди фавқулзикр низ ҳамин сон аст. 

Муаллиф аз таҳияи туҳфаҳои рамзӣ ба меҳмонони хориҷӣ, ки аз номи раёсати 
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вилояти Хатлон тақдим гардида, аз номи худи сардори ниҳоди мазкур танқид 

карда шудааст, изҳори дастгирӣ кардааст. Раиси вилоят туҳфаи меҳмононро бо 

туҳфаи худ муқоиса намуда, бартарияти аввалиро ишора кардааст, ки ин андеша 

низ барои қиёскунии хонанда ва интихоби он заминагузор аст. Ин мухбирнома бо 

ҳадафи таҳлили вазъияти мушаххаси омодасозии туҳфаҳо ба сайёҳон муайян 

карда шудааст. Дар он унсурҳои жанрсоз васеъ истифода шудааст, ки асосиаш 

иттилоърасонии равшан оид ба воқеияти марбут ба сайёҳӣ ба хонанда мебошад. 

Иттилооти мазкур ҷузъиёти воқеиятро ба таври комил фаро гирифтааст. Яке аз 

унсурҳои дигар ин «манбаи аввалини» иттилоот дар бораи ҳодисаву воқеа дар 

мухбирнома, ки баъдан тафсир дода мешавад, худи муаллифи мавод мебошад 

[191, с. 123]. Маҳз муаллиф аз ҷаласаи назди раиси вилоят гузориш медиҳад, 

ҳодиса ва ё вазъиятро шарҳу тафсир дода, ба ақидаи раиси вилоят ва Беҳрӯз 

Бобоев, масъули риштаи сайёҳии Раёсати ҷавонон, варзиш ва сайёҳии вилояти 

Хатлон ва ба мушоҳидаҳои худ такя карда, матни мухбирномаро таҳия намудааст. 

Мақсад пешниҳоди идеяи омодасозии туҳфаҳои ифодакунандаи арзишҳои миллӣ 

ва муаррифкунандаи мавзеъҳои сайёҳии Тоҷикистон, ба мисли муаррифиномаи 

мусаввари ҳар як шаҳру ноҳия бо чанд забон, туҳфаҳои рамзӣ, дар мисоли тоқию 

рӯймолҳои нақшин, китобу дафтару хомаҳои дорои навиштаҷоти махсус, ки 

Тоҷикистонро тарғиб намоянд ва дар умум, қабули зарурии меҳмонони шаҳри 

Кӯлоб дар ҷашнвораи болозикр мебошад. Рӯзноманигор ин пешниҳодҳоро оварда, 

дар охир чанд андешаи хешро низ иброз доштааст, ки аз аносири жанрии 

мухбирнома, яъне вазъро муҳокима кардан, хусусиятҳояшро ошкор сохтан, 

ҳаматарафа баҳо додан, рушди онро пешгӯӣ намудан ва сабабҳояшро нишон 

додан ишора мекунад. Ҳамаи ин унсурҳо дар мухбирномаи мазкур дида мешавад. 

Истифодаи моҳиронаи унсурҳои шаклсози мухбирнома, мисли «ташреҳу таҳлили 

нисбатан маҳдуди силсилаи фактҳои фарогирандаи мавзуи муайян» [160, с. 209] 

ба муаллиф имкон додааст, ки вазъи сайёҳиро бо қиёс, таҳлили фактҳо, шарҳу 

тафсили мукаммал ва хулосабарории дурусту амиқ кушода диҳад. Ба ин мазмун, 

мухбирномаҳо дар мавзуи сайёҳӣ дар нашрия камтар ва аз чанд ҷиҳат 

фарқкунанда аст: аввалан, дар соли 2015, ки мавод чоп шудааст, вазъи соҳа 
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нигаронкунанда буд ва он мавзуи актуалиро бардошта, ҳолатро пурра инъикос 

намудааст, дувум, он қолабро шикастааст, аз номи роҳбари мақомот танқид 

шудани вазъ ин ҳолат кам ба назар мерасад ва таъсирбахш ҳам ҳаст. 

Дар мухбирномаи дигар «Пандемия. Такон ба рушди сайёҳии фосилавӣ» 

(Ҷумҳурият. – 2020. – 15 июл), ки ба қалами Ш. Қурбон тааллуқ дорад, бо сабаби 

паҳншавии бемории коронавирус аз тарафи Осорхонаи миллии Тоҷикистон 

ҷиҳати таблиғу ташвиқ ва муаррифии мероси таърихию фарҳангии халқи тоҷик ва 

қонеъ гардондани талаботи афзоянда ба сайрҳои маҷозӣ бори аввал дар таърихи 

фаъолияти худ бо истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ роҳандозӣ намудани 

экскурсияи виртуалӣ (фосилавӣ)-и экспозитсияҳо маълумот дода шуда, 

бартарияти ин навъи кор дар шароити пандемия таҳлил карда шудааст. Муаллиф 

сараввал аз пандемия ва таъсири он ба сайёҳӣ сухан гуфта, барои ҷуброни ин вазъ 

роҳандозии тадбири Осорхонаи миллиро ташаббуси беҳтарин хондааст ва аз номи 

намояндаи ин муассиса бартарият ва натиҷаҳои ин тадбирро бозгӯ намудааст. 

Муаллиф дар такя ба маълумотҳои яке аз ходимони Осорхонаи миллии 

Тоҷикистон ҷанбаҳои мусбии ин иқдомотро номбар карда, ташкили хатсайрҳои 

фосилавиро дар давраи пандемия беҳтарин усули нигоҳ доштани мизоҷон 

медонад. Тавре муҳаққиқи соҳа А.А. Тертичний менависад: «Дар мухбирнома 

таҳлилҳо амиқу васеътар гардида, мавзуи он вазъияти дар вақт ва макон маҳдудро 

дар бар мегирад» [191, с. 98]. Дар ин мухбирнома рӯзноманигор таҳлилҳои амиқ 

карда, ба ин ташаббус баҳогузорӣ ва онро намунаи беҳтарин ва роҳи муассири 

нигаҳдошти мизоҷон, инчунин, пайвастагии фаъолияти осорхона медонад ва бо 5 

забони хориҷӣ муаррифшавии экспонатҳои осорхона муҳиммияти технологияҳои 

нав ва воситаҳои ахбори оммаро дар ҳаёти рӯзмарра собит сохтанд, ки бахшҳои 

сайёҳӣ ва фарҳанг бояд корро барои эҷод кардани ояндаи устувори сайёҳии 

фарҳангӣ идома диҳанд. Мавзуи мухбирнома низ васеъ набуда, маҳдуд аст, яъне 

ташкили сайёҳатҳои маҷозӣ дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон. Ба ифодаи дигар, 

унсури асосии жанрсози ин мухбирнома санади воқеӣ буда, «ҳамаи ҷузъиёти 

боқимонда, мисолҳо ва муҳокимаҳо барои инъикоси ҳаматарафаи он ҷузъи 

ёрирасон» [190, с. 101] маҳсуб меёбад. 
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Дар идома барои тақвияти фикр муаллиф бо истифода аз усули муқоиса ин 

амалро бо таҷрибаи хориҷӣ қиёс карда, афзалиятҳояшро овардааст, ба мисли 

тавсеаи доираи аудитория, ҷалби диққати аҳолӣ ба баргузории намоишгоҳҳо, 

маъракаву чорабиниҳои гуногун ва манбаи иловагии даромад. Дар ин ҷо ҳадаф ва 

мавқеи муаллиф амиқтар дида мешавад – муаллиф танҳо бо хабар додани 

ташкили сайёҳатҳои маҷозӣ қаноат накарда, онро таҳлил ва арзёбӣ кардааст. 

Нақши муаллиф дар он тадриҷан боло рафта, дар бораи вазъияти инъикосшаванда 

ва таҳлилшаванда фикрашро баён кардааст. Бинобар ин, аҳаммият ва 

эътимоднокии мухбирнома меафзояд ва тақвият меёбад.  

Ба воситаи мухбирномаи «Дидани моли таърих хастагиро рафъ мекунад» 

(Ҷавонони Тоҷикистон. - 2017. – 6 январ) С. Исмоилӣ дар бораи ташаббус ва 

падидаи нав – ташкили хона-музейи таърихӣ аз тарафи Нозимҷон Усмонов, 

сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд, ки барои ҷалби сайёҳон созгор 

аст, иттилоъ додааст ва ба тафсил дар бораи он назари худу дигарон – соҳиби 

хона-музей ва дигар масъулони бахши сайёҳии маҳалро овардааст. Мавод дорои 

композитсияи муайян буда, дар аввал муаллиф дар бораи аҳаммияти ташкили 

осорхонаҳо ва вусъатёбии ташкили хона-музейҳо дар маҳалҳо таваққуф намуда, 

дар қисмати асосӣ дар бораи хона-музейи мушаххас, ки аз он худи муаллиф дидан 

кардааст, маълумоти муфассал овардааст. Дар бораи моҳияти ташкили чунин 

мавзеъҳо ва аҳаммияти онҳо дар ҷалби сайёҳон андешаронӣ намуда, муаллиф 

таҳлилҳои амиқ карда, дар охир барои тавсеа ва вусъати ин падида пешниҳодҳо 

кардааст. Чун мақсад ва моҳияти жанри мухбирнома расонидани иттилоъ ва дар 

заминаи он тафсири амиқи факт ва ё рӯйдод аст, бинобар ин, маҳз шарҳу тафсири 

иттилоот мухбирномаро аз жанрҳои дигари хабарӣ, ба мисли репортажу ҳисобот, 

ҷудо мекунад. Дар маводи мавриди таҳлил низ рӯйдод – ташкили хона-музей бо 

муайян кардани сабабҳои вазъ ва ё рӯйдод, аҳаммият ва арзиши он, дар баробари 

ин ояндабинии рушди он ташреҳ ёфтааст.  

Дар мухбирномаи Ш. Саидов «Форум – ташаккулдиҳандаи ватаншиносии 

ҷавонон» (Ҷавонони Тоҷикистон. – 2017. – 29 сентябр) аз баргузории Форуми 

«Мо – ҷавонони хушбахти сарзамини биҳиштосо», ки бо мақсади таҳкими дӯстии 
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байни ҷавонони шаҳру ноҳияҳо, ошноӣ пайдо намудан бо ҷойҳои таърихӣ дар 

шаҳрҳои Истаравшан ва Панҷакент ва баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии 

ҷавонон ва дар баробари ин, рушди сайёҳии дохилӣ роҳандозӣ гардидааст, 

иттилоъ дода, баъдан, аҳаммияти ин сафарро муфассал шарҳ додааст. Муаллиф 

низ бо гӯрӯҳи ҷавонон сафар кардааст ва ҳар як нуктаи ҷолиб ва аҳаммиятноки ин 

сафарро ба бандҳои алоҳида ҷудо намуда, шарҳ додааст. Ӯ, ҳамчунин, назари 

иштирокчиёнро дар бораи ин сафар баён намуда, ба ин минвол ба ҳодиса ва 

бархӯрдҳо баҳо додааст, аҳаммияти ин тадбирро дар рушди туризми дохилӣ, 

муаррифии мавзеъҳои фарҳангию таърихӣ, ватаншиносию ҷаҳоншиносӣ ва аз 

ҳама муҳим, таҳкими дӯстию рафоқат байни ҷавонони манотиқи гуногуни кишвар 

нишон додааст. Муаллиф дуруст ва мантиқӣ хулоса бароварда, воқеиятро шарҳу 

тафсир намудааст, ки аз дигар унсури ёрирасони жанрсоз буда, сохтори жанрии 

маводро устувор месозад. 

Умуман, бархӯрд ва натиҷагириҳои муаллиф аз ин рӯйдоди муҳим 

мувофиқи талаботи хусусияти сохтории ин жанри таҳлилӣ шакл гирифта, «мавзуи 

муайян ва ҷиддии худ ва хусусияти таъкид бар воқеиятро дорад» [177, с. 294].  

Дигар аз жанре, ки рӯзноманигорон дар инъикос ва баррасии мушкилот ва 

масъалаҳои сайёҳӣ истифода кардаанд, мақола аст. Мақола яке аз жанрҳои 

маъмул ва асосии рӯзномаҳои мавриди ин таҳқиқ маҳсуб меёбад. Рафти таҳқиқ 

нишон дод, ки дар баррасии масоили сайёҳӣ нашрияҳои даврии «Ҷумҳурият» ва 

«Ҷавонони Тоҷикистон» аз имконоти ин жанр хеле фарох истифода намудаанд. 

Мақола имкон дорад, ки дар қолаби он масъала таҳлилу баррасӣ карда шавад, 

фикру назарҳо муқоиса шаванд, пешниҳодҳо ироа гарданд. Ба ин мазмун 

муҳаққиқ М. Муродӣ дуруст қайд намудааст: «Мақола дар журналистикаи 

таҳлилӣ аз жанрҳои асосӣ ба шумор меравад. Дар журналистика вай барои 

таҳлили воқеа, зуҳурот ва ҷараёни муҳимму мухталифи иҷтимоӣ истифода 

мешавад» [159, с. 45].  

Таҳлил яке аз васоити муҳимму тавонои матбуот ба ҳисоб меравад, ки 

тавассути он масъалаҳо ҳалли худро меёбанд. Ҳалли дурусту оҷилии аксари 

масъалаҳо маҳз ба ҳамин жанр вобаста буда, аз он ба таври мушаххас ва 
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ҳадафмандона истифода бурдани рӯзномаҳо ба манфиати ҳам хонанда ва ҳам 

масъулин аст. Инро муҳаққиқи соҳа А.А. Тертичний чунин шарҳ медиҳад: 

«Рӯзноманигор метавонад дар як мақола ба умқи баландтарини таҳлил бирасад» 

[190, с. 69], яъне тавассути жанри мақола метавон вазъи соҳаҳои ҷудогонаро 

мавриди таҳлили васеъ қарор дода, масъалагузорӣ кард. Ин равишро идораи 

рӯзномаи «Ҷумҳурият» ба таври касбӣ ба кор мебарад. Рӯзноманигорони ин 

нашрия дар баррасӣ ва тавзеҳи масъалаҳои сайёҳӣ, муаррифии мавзеъҳои сайёҳӣ 

ва таърихию фарҳангӣ ва баррасии масъалаҳои марбут ба ин соҳа аз имконоти ин 

жанр кор гирифтаанд. Мақолаҳое, ки дар ин замина дар рӯзнома нашр 

гардидаанд, хусусиятҳои хоси ин жанрро таҷассум менамоянд, ки аз ҳадафҳои 

сохторӣ ва мундариҷавии он бармеоянд. 

Аз ҷумла, дар мақолаи Комрон Сафар «Сайёҳӣ ва коронавирус. Поёни шаби 

сияҳ сафед аст» (Ҷумҳурият. – 2020. – 15 май) таъсири пандемияи COVID-19 ба 

соҳаи сайёҳӣ, оқибатҳои он ва таҷрибаи ҷаҳонӣ дар пешбурди фаъолият пас аз 

пандемия мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Муаллиф тавассути проблемагузорӣ 

вазъи соҳаро таҳлил намуда, пас аз раҳоӣ аз ин буҳрон чӣ тавр рушд кардани 

соҳаро ояндабинӣ карда, дар ин самт ба таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ такя 

намуданро тавсия медиҳад. Ӯ, ҳамзамон, сайёҳии дохилиро беҳтарин интихоб 

барои сайёҳон меҳисобад.  

Мақола аз рӯйи талаботи жанрӣ устухонбандӣ гардидааст. Он аз муқаддима, 

қисми асосӣ ва хулоса иборат аст. Муаллиф дар муқаддима дар бораи паҳншавии 

бемории сироятии коровирус маълумот дода, сипас ба баррасии масъалаи асосӣ - 

таъсири он ба сайёҳӣ гузаштааст. 

Дар қисмати асосӣ ба буҳрони соли 1929 ва Ҷанги якуми ҷаҳон сайри 

таърихӣ намуда, аз вазъи сайёҳӣ дар он давра ёдовар шудааст.  

Дар қисмати хулоса бошад, бо усули муқоиса вазъи соҳаи сайёҳии 

кишварро бо мамлакатҳои хориҷӣ қиёс намуда, истифодаи таҷрибаи хуби онҳоро 

зарур мешуморад.  

Қисми асосии мақола бо зерсарлавҳаҳои «Таҷриба чӣ мегӯяд?», «Туризм чӣ 

тавр тағйир меёбад?», «Сайёҳии дохилӣ рушд мекунад», «Кипру Таиланд ба 
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қабули сайёҳон омодаанд» ҷудо карда шудааст. Мазмуни ҳар зерфасл дар 

сарлавҳаи он таҷассум шудааст. Ин усул барои мушаххас намудани мақсад ва 

ҷалби хонанда мусоидат намудааст. Ба таъбири С.М. Гуревич, «Сарлавҳа ва 

зерсарлавҳаи дохилӣ ҳамчун қисми бахши матн ва ё матни асосӣ баромад карда, 

асосан сарлавҳаро муайян ва дақиқ ва хусусияти маводро муайян мекунад» [111, 

с. 58].  

Рӯзнома дар муаррифӣ ва тавзеҳи масъалаҳои сайёҳӣ аз ин усули баён ва 

сарлавҳасозӣ бештар истифода бурдааст. Барои далели фикр, мақолаҳои Ш. 

Қурбон «Турсунзода. Имконот ва мушкилоти ҷаҳонгардӣ» (2015. – 26 феврал), 

«Мурғоб. Авлавият ба сайёҳии кӯҳӣ» (2017. – 9 октябр), О. Вафобек «Бартанг. Аз 

зарурати таҳқиқи ёдгориҳои таърихӣ то рушди сайёҳӣ» (2016. – 3 ноябр), Б. 

Салимов, М. Ҷӯраев «Вахш сарзамини таърихии ҳанӯз кашфношуда» (2018. - 30 

октябр), К. Сафар, Б. Карим «Ноҳияи Восеъ. Имконоти рушди сайёҳӣ зиёд аст» 

(2019. – 10 январ), К. Зикрулло «Сайёҳии Тоҷикистон. Захираи бузурги 

истифоданашуда» (2019. –20 июн), К. Сафар, Б. Карим «Кӯлобшаҳр. Манзари 

оинҳои миллӣ» (2019. – 11 феврал), К. Сафар «Сайёҳӣ. Андешаҳое, ки бояд гуфт» 

(2020. – 15 июн), «ба ҳамин шева – ҷудо намудан ба зерсарлавҳаҳо таҳия 

гардидаанд. Агар ба сарлавҳаи асосии ин мақолаҳо аҳаммият диҳем, дарк 

менамоем, ки аксари сарлавҳаҳо бо як усул омода гардидаанд. Дар онҳо номи 

мавзеъ ва ё шаҳру навоҳӣ оварда шудааст, дар қисмати дувум маънӣ ва ё моҳияти 

асосии масъала ва ё паҳлуҳои он таҷассум гардидааст. Аз раванди таҳқиқ маълум 

гардид, ки ин усул дар ду соли охир бештар корбаст шудааст, ки танҳо ба ин 

рӯзнома хос аст. Ин усул аз чанд ҷиҳат қобили пазириш аст, аввалан, он барои 

хондан қулай ва мувофиқ буда, таваҷҷуҳи хонандаро бештар ҷалб мекунад, 

баъдан, ин нигорандаро ба муъҷазбаёнӣ ва мушаххасгӯӣ водор месозад, зери ҳар 

фасл мазмуни мушаххас ифода мегардад, ниҳоятан, он барои муаррифии 

мавзеъҳои ҷолиби сайёҳӣ созгор аст. 

Профессор И. Усмонов мақоларо ба чор гурӯҳ ҷудо намудааст: «сармақола, 

мақолаҳои директивӣ, мақолаҳои пропагандистӣ ва мақолаҳои мубоҳисавӣ» [196, 
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с. 64]. А. Саъдуллоев ва П. Гулмуродзода бошанд, ин жанрро ба ду навъ: 

«…мақолаи проблемавӣ ва мақолаи назариявӣ» [185, с. 215] тақсим кардаанд.  

Баррасии масоили ҳалталаби соҳаи сайёҳӣ дар нашрияи расмии 

«Ҷумҳурият», асосан, дар навъи мақолаи проблемавӣ ё мубоҳисавӣ сурат 

гирифтааст. Махсусан, силсилаи мақолаҳои Шаҳноза Қурбон, ки дар онҳо 

проблемаҳои соҳа мавриди баҳс ва муҳокима кашида шудаанд, рисолати ин 

жанрро дар дарётфи ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ, хосса соҳаи сайёҳӣ бозгӯ 

мекунад. Аз ҷумла, дар мақолаи ин рӯзноманигор «Сайёҳӣ. Рушди ин соҳаи 

муҳим дар минтақаҳо беҳбудиро тақозо менамояд» (Ҷумҳурият. - 2019. – 10 июл) 

проблемаҳои соҳа ба таври васеъ баррасӣ гардида, муаллиф фикру андешаҳояшро 

доир ба камбудию норасоии соҳаи сайёҳӣ дар такя ба гуфтаҳои коршиносон қавӣ 

ва боваринок гардонидааст. Зимни баррасиҳои паҳлуҳои гуногуни масъала вазъи 

воқеии минтақаҳои сайёҳии Тоҷикистон ошкор гардида, имконот ва афзалиятҳои 

онҳо барои сайёҳон таносубан нишон дода шудааст. Муаллиф аз унсурҳои 

жанрсоз, ба вижа ба бахшҳо ҷудо кардани матлаб моҳирона истифода бурдааст. 

Ба ин тариқа ба муаллиф муяссар гардидааст, ки камбудиҳои мавҷударо аз номи 

мутахассисони соҳаи сайёҳӣ зикр намуда, ба гуфтораш эътимоднокӣ бахшад. Ӯ 

барои бартараф намудани камбудиҳо вобаста ба паҳлуҳои масъала, ки дар 

бахшҳои ҷудогона баррасӣ карда шудааст, назарашро баён намуда, пешниҳодҳои 

мушаххас кардааст. Масалан, дар зерфасли «Меҳмонхонаҳо аз усули «бобоӣ» кор 

мебаранд» аз тарзи куҳнаи корбарии меҳмонхонаҳои вилояти Хатлон изҳори 

нигаронӣ карда, аз номи Суҳроб Қурбонов, директори иҷроияи Ширкати сайёҳии 

«Бунёд Тур» ҷиҳати беҳтар кардани фаъолият дар ин самт ба интернет пайваст 

шудан ва таъсиси сомонаҳои худиро дар меҳмонхонаҳо тавсия медиҳад. Ҳамин 

тавр, дар ҳар бахш камбудиҳо ошкоро зикр гардида, роҳҳои бартараф намудани 

онҳо нишон дода шудааст. Дар баробари ин, муаллиф бо истифода аз усули 

муқоиса бартарияти хизматрасонӣ ва инфрасохтори сайёҳиро дар вилояти Суғд 

баррасӣ намуда, ҳолати хизматрасонии онро бо объекти мавриди баҳс қиёс 

кардааст.  
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Дар матлаби дигари ҳамин муаллиф бо номи «Сайёҳӣ дар Ромит рушд 

намеёбад, чаро?» (2015. – 4 июн) низ унсурҳои жанрсози мақолаи проблемавӣ ба 

мушоҳида мерасад. Дар он мушкилоти рушди сайёҳӣ дар дараи Ромит мавриди 

баррасӣ қарор гирифта, муаллиф барои бартараф намудани камбудиҳо 

пешниҳодҳои судманд кардааст. Чун хусусиятҳои жанри мақола талаб мекунад, 

ки «проблемаҳои ҳаётӣ амиқтар ва фактҳо ҳаматарафа мавриди баррасӣ қарор 

гиранд» [185, с. 15], дар аксари мақолаҳои нашрияи «Ҷумҳурият» ин хусусият ба 

инобат гирифта шуда, мушкилоти соҳаи сайёҳӣ дар доираи имконоти дарки 

муаллифон таҳлил ва таҳқиқ гардидаанд. Дар мақолаи мавриди таҳлил низ ин 

ҷиҳат ба қадри кофӣ риоя гардидааст. Ҳадафи навиштани ҳар гуна мақолаи 

публитсистӣ масъалагузорӣ аст, ки дар матни мавриди таҳлили мо журналист 

ҳалли мушкилоти ин мавзеи сайёҳиро дар норасоии воҳиди корӣ, камии маош ва 

набудани пойгоҳи моддӣ – техникӣ, буридани худсаронаи дарахту буттаҳо, 

ҷамъоварии гиёҳҳои шифобахш аз тарафи аҳолӣ медонад. Ӯ ин камбудиҳоро аз 

номи директори Муассисаи ҳудудҳои махсусмуҳофизатшавандаи Агентии 

хоҷагии ҷангали назди Ҳукумати ҷумҳурӣ овардааст, ки ба муътамадии фактҳо 

далолат медиҳад. Дар оғози мақола ба пайдоиши ин муассиса сайри таърихӣ 

карда шудааст, ки на танҳо дар муаррифии ин мавзеъ боис мегардад, балки аз 

ковиш ва ҷустуҷӯйҳои журналист дарак медиҳад. Таҳқиқ хоси мақола аст. 

Муаллиф дар асоси таҳлили вазъи ин мавзеи сайёҳӣ фикр ва ғояи асосиро ба шакл 

дароварда, ба ин васила ҳалли проблемаҳои рушди сайёҳиро дар дараи Ромит 

нишон додааст. Ӯ натиҷаи таҳлилҳои худро баррасӣ намуда, консепсияи 

мушаххас – роҳу усулҳои самараноки ҳалли масъалаи баҳсшавандаро пешниҳод 

кардааст, ки «пурзӯркунии назорат, таъсиси ситоди корӣ аз ҳисоби вазорату 

идораҳои давлатӣ, ҷудо намудани басти кории алоҳида ва роҳандозии хатсайрҳои 

нави сайёҳӣ, аз ҷумла эҳёи хатсайри обӣ [45] ва ғайра аст. 

Мақсади навиштани мақола равшан кардани зуҳуроти маълум, муайянсозии 

сабабу оқибатҳо, таҳлил ё танқиди чизе ва таъсиррасонӣ ба хонанда аст, ки 

муаллифи мақолаи мавриди назар ба он муваффақ шудааст. 
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Муҳимтар аз ҳама, ҳадаф ва вазифаи жанр аст, ки муаллиф бо инъикоси 

объекти мушаххас воқеияти соҳаро таҳқиқ ва таҳлил мекунад. Ба таъбири 

муҳаққиқон: «Агар мақсади умумии жанрҳои публитсистӣ ташаккули афкори 

умум бошад, пас вазифаи ҳар кадом жанр таҳқиқи паҳлуҳои гуногуни 

проблемаҳоест, ки дар маҷмуъ онҳо барои амалӣ гардонидани мақсади умумии 

публитсистика кумак мерасонад» [185, с. 50]. Дар ин ҷо асос ҷалб кардани диққат 

ба далелҳо, мушкилот, ҳолатҳои тасвиршуда: возеҳӣ ва муттасилӣ дар системаи 

далелҳо; шавқангезӣ ва фаросат дар пешниҳоди мавод; эҷоди назари ҳамаҷониба 

ба мушкилоти соҳаи сайёҳӣ мебошад, ки мавзуи таҳлил аст. Мавзуи таҳлил аз 

мушкилоти ҷойдошта бармеояд ва муаллиф мушкилоти мавҷударо аз номи 

коршинос нишон дода, барои ҳалли онҳо чанд пешниҳод низ ироа доштааст. Чун 

истифодаи дараҷаи назариявии фаҳмиш боиси пайдо шудани маводи таҳлилӣ 

мегардад [185, с. 58]. Аз ин рӯ, гуфтан метавон, ки Ш. Қурбон рӯзноманигорест, 

ки аз назария ва ҳам амалияи соҳаи сайёҳӣ ва журналистика хуб воқиф аст, вазъ 

ва ҳолати таҳқиқшавандаро дуруст дарк ва барои ҳалли мушкилот роҳҳои 

мувофиқро пайдо мекунад.  

Муаллиф назди худ ҳадафи ошкор кардани сабабҳои вазъи баамаломада ва 

баҳогузории ин ҳолат, муайян кардани тамоюли рушди онҳо ва муаммоҳои 

баамаломада ва агар имконпазир бошад, роҳҳои ҳалли самараноки ин 

мушкилотро ёфтан ва пешниҳоди якчанд тавсияҳои судмандро ба аҳли ҷомеа 

мегузорад. Маълум аст, ки рӯзноманигор омилҳои пайдоиши мушкилоти 

мавҷударо медонад. Ба назар чунин мерасад, ки ӯ дар баррасии масъалаҳои соҳаи 

сайёҳӣ ҳамчун мутахассис муносибат мекунад, гӯё сайёҳӣ «мавзуи ӯст». Зеро 

танҳо дар асоси донишҳои васеъ ва амиқ метавон масъалагузории дурусту 

ҳадафрас намуд. Маводи мазкур бо иртиботи амиқи алоқамандии ҷузъиётӣ, 

муносибату баҳо ба предмет, асоснокии далелҳо ва ғайра фарқ мекунад. 

Дар муқоиса ба рӯзномаи «Ҷумҳурият» дар нашрияи «Ҷавонони 

Тоҷикистон» мақолаи проблемавӣ нисбатан камтар ба назар расид. Бо вуҷуди ин, 

чун рисолати ВАО баррасии масъалаҳои ҳалталаб аст, ин нашрия низ дар бозтоби 

масоили баҳсталаби сайёҳӣ ва инъикоси онҳо кӯшиш намудааст. Масалан, дар 
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мақолаи проблемавии Н. Раҷабзода, С. Бобоев «Қалъаи Кум - ёдгории бостонии 

фаромӯшгашта (2017. – 29 сентябр) аз вазъи носозгори ёдгории таърихӣ сухан 

меравад Дар аввал муаллифон дар такя ба маъхазҳои таърихӣ («Рӯзномаи сафари 

Искандаркӯл»-и Абдураҳмони Мустаҷир) сайри таърихӣ намуда, аз гузаштаи ин 

қалъа, ки дар ноҳияи Айнӣ ҷойгир аст, ёдовар мешаванд. 

Ҳамзамон, дар қисми асосии мақола муаллифон аз ковишҳои археологҳо ва 

таърихшиносони солҳои 70-80-уми асри гузашта мисолҳо оварда, аҳаммияти 

баланди таърихӣ доштани ин ёдгории қадимаро таъкид намудаанд. Сипас, 

муаллифон аз баъзе норасоиву мушкилоти дар ҷалби сайёҳон ба ин мавзеъ 

пешомада, ёдрас шуда, барои рафъи онҳо аз қабили мумфаршкунии роҳҳои 

мошингарди назди қалъа, пӯшонидани он, дохил кардани қалъа ба харитаи 

сайёҳӣ, таъйин намудани посбон ва монанди ин ба мақомоти масъул 

пешниҳодҳои судманд мекунанд, ки ҳалли онҳо барои обод гардидани ин мавзеъ 

мусоидат менамоянд. 

Ақида, фактҳо ва мулоҳизарониҳои муаллифон сари масъалаи асосӣ – 

ободкунии ёдгории таърихӣ буда, андешаву мисолҳои дигар онро пурра ва 

тақвият бахшидаанд.  

Тавре дар боло ишора кардем, мақола дорои сохтори устувор аст: 

муқаддима бо руҷуи таърихӣ ба ёдгории таърихӣ асоснок карда шудааст, қисми 

асосӣ таҳлили вазъро бо овардани мисолҳои мушаххас аз ковишҳои арехеологӣ 

дар бар мегирад, хулоса дар шакли пешниҳоду тавсияҳо ҷамъбаст гардидааст, ки 

обод кардани инфрасохтори сайёҳӣ ва ёдгории таърихиро ифода мекунад. 

Мақола ба ғайр аз «гурӯҳбандӣ, ба низом даровардани маълумот ва 

барқарор намудани робитаҳои сабабу натиҷа ҷузъҳои зеринро дар бар мегирад: 

пешгӯӣ; арзёбӣ ва барномаи амал» [191, с. 154]. Пас, агар мавзуи мақола вазъи 

мушкилот бошад, ғояи мақола ҳалли он аст. 

Ҳамин тариқ, вазифаи мақоланавис, пеш аз ҳама, он аст, ки равандҳо, 

ҳолатҳо, падидаҳо, робитаи сабабу натиҷаи воқеиро ба хонанда мефаҳмонад ва бо 

ин роҳ андешаю амалҳои ӯро марбут ба мавзуи мавод дар нашрия ташаккул 

медиҳад. 



129 
  

Дар мақолаи дигар бо номи «Барои рушди туризм чӣ бояд кард?» (Ҷавонони 

Тоҷикистон. – 2016. – 28 октябр) доир ба масъалаи омодасозии мутахассисони 

соҳа ва интихоби тими корхонаи сайёҳӣ сухан меравад. Муаллиф аз унсурҳои 

жанрсоз васеъ истифода бурдааст. Дар ибтидо дар бораи аҳаммияти сайёҳӣ барои 

рушди кишвар сухан рафта, дар қисмати асосӣ муаллиф корманди ҳирфаиро 

омили асосии ҷалби сайёҳон медонад. Яъне, аз сифати хизматрасонӣ ва муомила 

ва маърифати меҳмондорӣ таваҷҷуҳи сайёҳон ва ё ҷалби бештари ҷаҳонгардон 

вобастагӣ дорад. Маъмулан, дар ҳама соҳа муҳаррики асосии пешравӣ 

мутахассис-корманди он ба ҳисоб меравад ва ин маъниро муаллифи мақола 

дуруст дарк карда, нишон додааст. Ба назари хонанда муаллифи мақола, аз як 

тараф, менеҷери соҳаи сайёҳӣ ва аз тарафи дигар, таҳлилгари хуб менамояд, зеро 

ҳамаи унсурҳои асосии идоракунии ҳайати кадриро дар ин мавод нишон дода, 

таҳлили амиқ кардааст. 

Дар рӯзномаҳои «Ҷавонони Тоҷикистон» ва «Ҷумҳурият» дар муаррифии 

мавзеъҳои сайёҳӣ аз имконоти жанри мақола бештар истифода кардан нишони 

умумияти ин нашрияҳо аст. Дар ҳар ду нашрия низ ин қабил мақолаҳо бештар дар 

давраи таҳқиқшаванда рӯйи чоп омадаанд, ки аз ҷиҳати сохтор ва ҳам аз ҷиҳати 

мундариҷа ва муҳтаво ба ҳамдигар қаробат доранд. Дар нашрияҳо аз ҳама бештар 

мавзеъҳои истироҳатӣ, ба мисли Хоҷа Обигарм, Ромит, Муъминобод, ёдгории 

таърихии Саразм, Қалъаи Ҳисор тарғиб гардидаанд. Инчунин, умумияту қаробати 

дигари ин нашрияҳо дар он аст, ки доир ба имкониятҳои сайёҳии ҳар як шаҳру 

ноҳия силсиламақолаҳо омода карда, ба пуррагӣ ин ҷойҳоро муаррифӣ кардаанд 

ва он бештар дар рӯзномаи «Ҷумҳурият» ба назар мерасад. 

Намунаи ин қабил мақолаҳо дар нашрияи «Ҷавонони Тоҷикистон» 

нигоштаҳои Х. Мавлонов, Б. Каримзода. «Хоҷа Обигарм: Имкониятҳо бештар 

мешаванд» (2018.– 5 март), Р. Назарзода «Канаск ва Сағирдашт: кашфношуда ва 

асотирӣ» (2016. – 4 ноябр), Н. Муродбекова «Маконе, ки лабрези сайёҳ аст» 

(2020. – 16 январ), Ф. Каримова «Ромит - минтақаи сайёҳию истироҳатӣ» (2018. – 

27 сентябр) аст.  
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Мақолаи «Хоҷа Обигарм: Имкониятҳо бештар мешаванд» ба мисли 

мақолаҳои марбут ба муаррифии мавзеъҳои сайёҳии рӯзномаи «Ҷумҳурият» бо 

сабки хосса бо зерсарлавҳаҳои ҷудогона навишта шудааст. Муаллифони ин 

мақола низ дар сабки нигориш ин услубро интихоб намуда, дар бораи таърихи ин 

осоишгоҳ, табобат ва корҳои ободонии он маълумоти муфассал додаанд ва ҳар як 

қисм бо фактҳои ҷолиб асоснок карда шудааст. Барои тақвияти фикр факту 

далелҳоро аз номи директори осоишгоҳ оварда, мақоларо пурра ва асоснок 

кардаанд. Дар ин мақола сохтори композитсионии маъмулӣ риоя гардида, дар 

аввал дар бораи осоишгоҳ, дар қисмати асосӣ навъҳои табобат, таърихи он ва 

дигар корҳои ободонӣ инъикос гардидааст. Фикри муаллиф низ мушоҳида 

мешавад ва бо як навъи боваркунонӣ ба хонанда муроҷиат карда, арзёбии тавсифӣ 

ва интихоби мисолҳои ҳаётиро барои тақвияти андешаи хеш оварда, таҳқиқ ва 

таҳлили амиқ кардааст, ки аз талаботи ин жанр маҳсуб меёбад. Забони баён сода 

ва мантиқӣ буда, хонандаро ба хулосабарории амиқ ҳидоят мекунад. 

Аз таҳлили мақолаҳои ҳар ду нашрия ба чунин натиҷа расидем, ки дар 

мақолаҳои нашрияи «Ҷавонони Тоҷикистон» услуби баён нисбат ба рӯзномаи 

расмии «Ҷумҳурият» озодтар аст ва дар қолаби як жанр аз унсурҳои жанрҳои 

дигар низ истифода мешавад.  

Хуллас, мақолаҳои мавриди пажӯҳиш ғояи ба таври возеҳ ташаккулёфта 

дошта, унвонҳо ба мавзуъ ва муҳтавои мавод мувофиқат мекунанд, мулоҳизаҳои 

муаллифон возеҳ, хулосаҳо мантиқӣ буда, барои дар низоми муайян таҳлилу 

баррасӣ намудани проблемаҳои рушди сайёҳӣ мусоидат намудаанд. Ин мақолаҳо 

моҳияти зуҳуроту падидаҳоро ошкор намуда, ба шарҳи силсилаи рӯйдодҳои ба 

ҳам алоқаманд, муайян кардани тамоюлҳо, қолабҳои ҳамкорӣ ва муайянсозии 

арзиши онҳо нигаронида шудаанд. 

Аз таҳлили муқоисавии жанрҳои таҳлилии ҳар ду нашрия ба хулоса омадан 

мумкин аст, ки воқеиятҳо ва таҳлилу баҳодиҳии унсурҳои асосии жанрсоз 

бавуҷудорандаи сохтори жанриву мавзуии мавод маҳсуб меёбанд.  

Аз омӯзиш ва баррасии матолиби нашрияҳои даврии «Ҷумҳурият» ва 

«Ҷавонони Тоҷикистон», ки ба воқеаҳо ва масъалаҳои сайёҳӣ марбут буда, солҳои 
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2015-2020 интишор шудаанд, ба хулосае расидем, ки ин нашрияҳо дар инъикоси 

воқеияти сайёҳӣ дар баробари жанрҳои хабарию таҳлилӣ, инчунин аз жанрҳои 

публитсистию бадеӣ, бахусус жанри сафарнома низ истифода кардаанд.  

Сафарнома аз жанрҳои қадима буда, маҳсули сафарҳои муаллифон аст. Дар 

саҳифаҳои матбуоти тоҷик сафарнома ҷойгоҳи хосса дошта, вазифаи инъикоси 

ҷузъиёти сафари нафареро иҷро менамояд. Дар рӯзномаҳои мавриди таҳқиқ 

сафарномаҳо аз ҷониби муаллифони дохилӣ ва ё муаллифони беруна ва сайёҳони 

хориҷӣ иншо шудаанд, ки асосан ҷолибияти табиати диёр, меҳмоннавозии самимӣ 

ва дигар тарафҳои мақбулгардидаро рӯйи авроқ овардаанд, яъне таассурот ва 

бардошти сафар аст.  

Дар таърифи профессор Р. Мусулмониён: «Сафарнома чунон жанри 

адабиест, ки дар вай соҳибқалам чизҳои ҷолиби диққати дар шаҳру кишварҳои 

дигар дидааш ва ҳодисаю ҳолатҳои мароқангези мушоҳидакардааш ва ё аз сар 

гузаронидаашро тасвир мекунад» [163, с. 31]. 

Муҳаққиқ Н. Бозорзода бошад, чунин андеша дорад: «Дар сафарнома 

муаллиф ҳатман аз ҷойе ба ҷойе сафар мекунад ва таассуроти сафари хешро 

бомаҳоратона инъикос менамояд» [103, с. 35]. 

Сафарномаҳои нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» 

ифодагари дидаву шунидаҳои муаллифон – сайёҳон аст. Масалан, дар сафарномаи 

М. Муродӣ, Б. Қутбиддин «Бадахшон – сайри ҷаҳон» (2018. –2 август) сафари 

муаллифон ба вилояти Бадахшон бо ҷузъиёти амиқ инъикос гардидааст. 

Дар ин сафарнома мавқеи муаллиф ва хатти ҳаракати сафар муайян буда, 

зебоиҳои Бадахшон аз ҷониби эшон нишон дода шудааст. Чун яке аз вижагиҳои 

услубии ин жанр мавқеи муайяни муаллиф аст, тамоми тасвир ва баёни сафар ба 

ақидаи муаллифон ва нигоҳи онҳо ба вазъият вобаста аст. Онҳо дидаву 

шунидаҳояшонро ба қалам додаанд, аз вохӯриву суҳбатҳо ёдрас шудаанд. 

Таассуроти сафари нигорандагон бо маҳорати баланди тасвир, забони шево ва 

рангин баён гардида, ки аз унсури жанрсози сафарнома маҳсуб меёбад. 

Хатти сафар аз шаҳри Душанбе оғоз гардида, раҳ ба раҳ аз шаҳру ноҳияҳои 

Ваҳдат, Норак, Данғара, Восеъ, Дарвозу Ванҷ то ба шаҳри Хоруғ рафта мерасад. 
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Нигорандагон боздидҳои ҷолиби роҳро ба тасвир гирифта, дар чанд ҷо аз 

шумораи зиёди сайёҳон дар вилояти Бадахшон ишора кардаанд, ки он аз мавзеи 

ба сайёҳони хориҷӣ ҷолиб будани ин гӯшаи диёр дарак медиҳад. Сафарнома бо 

чунин андешаҳо ҷамъбаст шудааст: «Дар ин сафари кӯтоҳ на танҳо аз табиати як 

гӯшаи биҳиштосои Тоҷикистон дидан кардем, аз неъматҳои табиии он баҳра 

бардоштем, балки ба хислату тинати мардуми ин диёр аз наздик шинос шудем. 

Бадахшониҳо мардумони пурмуҳаббату бофарҳанганд, ҳушёру зираканд, ба 

ҳамдигар самимияти хосса доранд, меҳмондӯсту меҳмоннавозанд, қалби саршор 

доранд. Хурду бузург дар ин гӯшаи кӯҳсор забони англисиро меомӯзанд ва дуруст 

ҳам мекунанд. Шумораи сайёҳони хориҷӣ ба ин минтақа торафт меафзояд ва 

донистани забон низ сайёҳонро ҳавасманд мегардонад. Аз сафари чандрӯза ба 

Бадахшон бори дигар мутмаин гардидем, ки ин гӯшаи зебои Тоҷикистон бо 

қуллаҳои осмонбӯс, бо дарёҳои саршор, бо чашмаҳои шифобахш ва бо табиати 

афсункор воқеан макони сайру саёҳат аст» [57].  

Ин ҷамъбаст мазмуни баланд дорад, дар он хислату хусусиятҳои умдаи 

мардуми маҳал ёдрас шуда, афзалиятҳои эшон номбар гардидааст, аҳаммияти 

забондониашон ва барои сайёҳӣ созгор будани ин гӯшаи мамлакат таъкид 

шудааст. Ҳамаи ин оҳанги тарғибӣ дорад, ки ҳавасмандони ба ин минтақаи 

кишвар сафаркунандаро зиёд мегардонад. 

Ҳамин муаллифон дар рӯзномаи «Ҷумҳурият» (2018. – 23 август) 

сафарномаи дигаре ба табъ расонидаанд, ки «Биё, ба Ишкошим» ном дорад. Ин 

сафарнома давоми мантиқии сафарномаи қаблӣ буда, услубу тарзи тасвири 

таассуроти сафар ҷолиби диққат ва аз ҷиҳати бадеӣ дилчасп аст. Маълум аст, ки 

муаллифон аз як сафар ду сафарнома навиштаанд ва яке паси дигар дар саҳифаи 

рӯзнома нашр гардидааст, ки ин гуна таҷриба дар матбуоти даврӣ бисёр ба 

мушоҳида мерасад. Онҳо аз ёдгориҳои таърихии ноҳияи Ишкошим, деҳаи 

Ширгин, обу ҳавои мусоид ва роҳҳои ин мавзеъ таассуроташонро баён намуда, 

онро «мавзеи мусоиди сайёҳӣ барои имрӯзу оянда» арзёбӣ кардаанд. Ин баҳо бо 

суханҳои зерин тақвият ёфтааст: «Дар ин мавзеъ барои рушди навъҳои гуногуни 

сайёҳӣ фазо ва иқлими хуби табиӣ вуҷуд дорад, баъдан сохтмони меҳмонхонаву 
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тарабхонаҳо барои таъмини ҳаматарафаи шароиту имконоти хидматрасонӣ дар 

ҷараён аст» [58]. 

Ин сафарнома хусусияти рӯзмарра дошта бошад ҳам, муҳтавои он – тасвири 

табиати зебо ва мавзеъҳои ҷолиби сайёҳии Бадахшон, ки хеле самимӣ шакл 

гирифтааст, ҳамчун василаи тарғиби ин минтақаи Тоҷикистон ҳамчун мавзеи 

хуби сайёҳӣ солҳои сол метавонад таъсирашро нигоҳ дорад. Тавре муҳаққиқ Н. 

Бозорзода таъкид мекунад, «сафарномаро бе хатти ҳаракати сафар, мавқеи фаъоли 

муаллиф, рангорангии ҳодисаю воқеаҳо тасаввур кардан мумкин нест» [103, с. 

22]. Дар сафарномаҳои мавриди таҳлил низ ҳамаи ин унсурҳои жанрсоз дида 

мешаванд, балки самаранок истифода шудаанд, хатти ҳаракати роҳ мушаххас, 

мавқеи муаллифон аниқ ва ҳадафашон муайян аст. Ҳадафи асосӣ таблиғ ва 

муаррифии мавзеъҳои сайёҳист (дар матн чанд ҷо ба ин ишора ҳам шудааст. – 

А.М.) табиати зебои мавзеи сафар ва ҳодисоту воқеаҳо бо забони шево ва табиӣ 

инъикос гардидаанд. Тавре муҳаққиқи рус А.А. Тертичний таъкид менамояд: 

«Дар сафарномаҳо тасвири манзара мавқеи махсус дошта, он ҷузъи 

ҷудонашавандаи ин жанр маҳсуб меёбад. Заминаи манзаравӣ на танҳо дарки 

эҳсосотиро тақвият мебахшад, балки олами ботинии инсонро таҷдид менамояд» 

[190, с. 36].  

Дар сафарномаи Шаҳриёр Олимӣ «Чидаҳо аз дидаҳои Муъминобод ё сафаре 

пур аз зебоӣ...» (Ҷавонони Тоҷикистон. – 2018. – 11 июл), тавре аз номаш маълум 

аст, таассуроти сафари муаллиф аз ноҳияи Муъминобод нақл шудааст. Муаллиф 

суханро аз шаҳри Душанбе, аз саворшавӣ ба худрав оғоз мекунад, яъне хатти роҳи 

сафар аз ин ҷо оғоз гардида, то ба Муъминобод мерасад. Сафарноманигор басо 

фаъол аст. Ӯ ҳар як ҷузъиёти сафарро бо санъати хос баён дошта, хати сафарро 

низ ба ҷузъҳо ҷудо намудааст, ба мисли «Руҷуъ», «Шоҳи Хомӯш кӣ аст?», 

«Боздид аз обанбор ва варзишгоҳи марказии ноҳия», «Ганҷинаи нақди адабии 

Соҳиб Табаров», «Чилдухтарон – нишон аз ростон». 

Номи зерсарлавҳаҳо бозгӯи хатти сафари муаллиф буда, аз таассуроти ғании 

ӯ дарак медиҳанд. Дар баробари тасвири зебоӣ ва бардоштҳои мусбат аз сафар ҷо-

ҷо муаллиф аз камбудиҳо низ ёд мекунад, ба мисли вайронии роҳҳо ва набудани 
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заврақҳои хурд дар обанбор барои сайри болои об ва набудани роҳбалад дар 

мақбараи Шоҳи Хомӯш, ки дар ҷалби сайёҳони хориҷӣ ва дохилӣ монеа эҷод 

мекунад. Нишон додани камбудиҳо барои ислоҳ ва беҳтар кардани сатҳи 

хизматрасонӣ мусоидаткунанда буда, ҳамзамон барои иҷрои рисолати 

журналистӣ сурат гирифтааст. Мутолиаи ин мавод мақолаи таҳлилиро ба ёд 

меорад, ки дар он проблемаҳои иҷтимоӣ ба миён гузошта мешаванд. Ин маъноеро 

дорад, ки дар сафарнома ҳангоми инъикос ё баррасии ин ё он масъала аз 

махсусиятҳои жанрҳои дигари публитсистӣ, аз ҷумла мақола, репортаж, лавҳа ва 

ғайра метавон истифода кард. Дар ин сафарнома муаллиф таассуроти сафарашро 

бо тафсилоти вусъатнок, каломи рангин, тасвири лаҳзаҳои ҷолиб нақл намудааст. 

Дар баробари ин, ӯ аз рисолати рӯзноманигорӣ дур нарафта, кунҷковона 

камбудиҳоро ошкор ва рӯйи коғаз овардааст, ки ин усул на дар ҳама сафарномаҳо 

ба назар мерасад. Ин аз воқеънигории муаллиф дарак медиҳад, зеро касбияти 

баланд ва масъулияту виҷдони рӯзноманигорӣ нагузоштааст, ки камбудиҳоро 

сарфи назар кунад. Зимнан, бояд гуфт, ки мушоҳидаҳои муаллиф ҳаққонӣ ва 

беғаразона баён гардидаанд. 

Дар сафарномаи дигар, ки санаи 8 сентябри соли 2016 бо номи «Он ҷо, ки 

дилу меҳру муҳаббат гарм аст» дар рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» нашр 

гардидааст, бардоштҳои сафари гурӯҳи рӯзноманигорон ба ноҳияи Рашт аст, ки 

он ҳам дорои кулли унсурҳои жанрсоз буда, хатти сафар аз шаҳри Душанбе то ба 

ноҳияи Рашт тӯл мекашад. Ин сафарнома низ ба зерсарлавҳаҳо ҷудо карда 

шудааст, ба мисли «Ғарм симо дигар мекунад», «Мулоқот бо фаъолон», 

«Адрасбофӣ дар Ғарм», «Камароб - макони ҳунармандон», «Матбуоти минтақавӣ 

бояд рушд кунад», «Тангаҳои давраи Куруши Кабир дар Рашт», ки ҳар яке аз онҳо 

лаҳзаҳои ҷолиби сафар ва хатти ҳаракати онро бозгӯ мекунанд. Сафарномаи 

мазкур барои ба хонандаи ноогоҳ ва ё камогоҳ ҷиҳати муаррифии ноҳияи Рашт ва 

ба ин васила ҷалби сайёҳон аз аҳаммият холӣ нест. Сафарнома чанд паҳлуи як 

мавзуъро дар бар гирифтааст (инро аз зерсарлавҳаҳо дидан мумкин аст). Дар он 

доир ба ободкориҳо, хосса сохтмони биноҳо, мулоқотҳои муаллиф, рушди 

ҳунарҳои мардумӣ дар минтақа, вазъи матбуоти маҳаллӣ, вазъи мавзеъҳои 
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таърихӣ маълумот пайдо мекунем. Ҳолатҳои мушоҳидашуда, суҳбату вохӯриҳои 

баргузоргардида бо услуби хоси муаллиф басо моҳирона тасвир гардидааст.  

Хусусияти хоси ин жанр дар он зоҳир мегардад, ки «муаллифи сафарнома 

ҳангоми баррасии ҳодисоту воқеот, тарғибу ташвиқи ин ё он ғоя ба мисолҳои 

«зинда», ба таассуроти роҳ такя мекунад» [103, с. 33]. Дар ин сафарнома табдил 

ёфта истодани манзараҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоӣ, руҷуи таърихӣ, лавҳа, суҳбат, 

натиҷагирӣ, ки асоси ин жанрро ташкил медиҳанд, мушоҳида мешавад. 

Муаллифони сафарномаҳои дар ин нашрияҳо батабърасида асосан 

мухбирони худӣ буда, бештари онҳо натиҷаи сафарҳои хидматиашон мебошад. 

Рӯзноманигорон бо назари таҳқиқ ва ибратбин ба мавзеъҳои сафаркардаашон 

дида дӯхта, бо тасвирҳои ҷолиб ва нақлҳои ғароиби худ хонандаро водор 

сохтаанд, ки доир ба ин ё он маҳал, минтақа ва ё кишвари ноошно маълумот 

гиранд, худро дар ин мавзеъҳо тасаввур кунанд. 

Ҳамин тавр, таҳлили маводи чопшуда моро мутмаин кард, ки нақш ва 

имконоти жанри сафарнома дар тарғиб ва муаррифии мавзеъҳои сайёҳӣ хеле 

фарох аст ва ба ин ҳадаф метавон аз аносири жанрии он самаранок кор гирифт. 

Умуман, нашрияҳои даврии «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» дар 

муаррифӣ ва тарғиби мавзеъҳои сайёҳӣ ва шарҳу тавзеҳи воқеоти марбут ба 

туризм аз қолаб ва аносири жанрҳои таҳлилӣ васеъ ва моҳирона истифода 

намудаанд. Чун имконоти жанрҳои таҳлилӣ дар баррасии масъалаҳои мубрам, 

махсусан соҳаи сайёҳӣ васеъ аст, он ба таври фарох ва дурбинонаю ҳадафмандона 

истифода гардидааст. Тавассути истифодаи ин жанрҳо рӯзномаҳо тавонистаанд 

масъалаҳои мубрами соҳаро ба таҳқиқ кашанд ва роҳҳои бартараф сохтани 

мушкилиро нишон диҳанд. Таҳлилҳо ва проблемагузориҳои рӯзноманигорон дар 

ҳалли масъалаҳои мавҷуда мусоидат менамояд ва ба умқи масъалаҳо ворид гашта, 

рисолати матбуотро, ки иттилоотонӣ ва баррасии масъалаҳо мебошад, иҷро 

менамояд. 

Мавриди зикри хос аст, ки ҳангоми таҳқиқ доир ба мавзуи марбут ба сайёҳӣ 

дар ҳар ду нашрия намунаҳо аз жанрҳои репортаж, луқма ва табсира ба назар 

нарасид. Ба андешаи мо, феълан дар рӯзномаҳои расмӣ ин навъи жанрҳо кам 
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истифода мешаванд. Сабаби асосӣ, камаҳаммият будани идораи нашрияҳо ва 

кофӣ набудани касбияти рӯзноманигорон барои ин навъи жанрҳо аст. 

Таҳлилҳо нишон дод, ки донистан ва истифодаи аносири жанрӣ аз чанд 

ҷиҳат муҳим ва аҳаммиятнок будааст: 

Аввалан, дар қолаби жанрҳои таҳлилӣ ғунҷонидани мавод ва баррасии 

масоили сайёҳӣ аксаран барои гиреҳкушоии масъалаҳо ва таҳлили вазъ корбаст 

шудааст, ки аз имконияти фарохи ин жанрҳо далолат медиҳанд.  

Дувум, корбасти аносири жанрҳои таҳлилӣ имкон додааст, ки муаррифии 

мавзеъҳои сайёҳӣ ба таври густурда сурат гирад, ҷанбаи таблиғотии мавод қавӣ 

гардад ва ҳадафҳо нишонрас шаванд. 

Савум, бо истифодаи вижагиҳои жанрҳои таҳлилӣ ва публитсистию бадеӣ 

маводи нашрияҳои даврӣ ҷолибтар шуда, дар ин замина, риояи рангорангии 

жанрии маводи марбути мавзуъ дар ҷалби хонанда ва сайёҳи эҳтимолӣ мусоидат 

кардааст. 
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ХУЛОСА 

Дар замони муосир сайёҳӣ ба яке аз соҳаҳои рушддиҳандаи иқтисодиёти 

кишварҳо табдил ёфтааст. Ба ин манзур, ағлаби кишварҳо кӯшиш менамоянд, ки 

аз мероси таърихӣ, табиӣ ва фарҳангии худ истифода намуда, заминаҳои рушди 

ин соҳаро таъмин намоянд. Тоҷикистон низ дар ин самт истисно буда 

наметавонад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба ин соҳа таваҷҷуҳи махсус 

зоҳир намуда, барои рушди он заминаҳои ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва 

хизматрасониро ба вуҷуд овардааст.  

Таваҷҷуҳи махсуси давлат ба соҳаи сайёҳӣ боис гардид, ки сайру сайёҳӣ ва 

масъалаҳои рушди он дар контексти фаъолияти рӯзноманигорӣ мавқеи хоссаро 

касб кунад. Мавзуи сайёҳӣ ва масъалаҳои марбут ба он ба мавзуъҳои мубрами 

ВАО, аз ҷумла матбуоти даврӣ табдил ёфт. Бахусус, дар солҳои 2015-2020, ки 

хронологияи пажӯҳиши моро ташкил медиҳад, эътибори нашрияҳои даврӣ ба ин 

соҳа зиёд шудааст. 

Омӯзиш, таҳқиқ ва таҳлили муқоисавии маводи марбут ба соҳаи сайёҳӣ, ки 

дар нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» дар солҳои 2015-2020 ба 

табъ расидааст, собит месозад, ки новобаста ба рушди воситаҳои электронии 

ахбори омма, доман паҳн кардани интернет ва хусусияти фаврияшро гум кардани 

матбуот, он ҳанӯз ҳам дар низоми ВАО ҷойгоҳи хос дорад. Матбуоти даврӣ 

ҳамчун воситаи классикии ахбори омма, аз нигоҳи сареияти пахши ахбор, таблиғи 

мавзеъҳои сайёҳӣ, ҷалби сайёҳон нисбат ба воситаҳои ахбори оммаи электронӣ, 

бахусус телевизион маҳдудиятҳо дошта бошад ҳам, дар инъикосу баррасии 

масъалаҳои сайёҳӣ бартарӣ дорад. Он воситаи муассирест барои муколама бо 

ҷомеа, музокираи мушкилоти мавҷуда, дарёфти роҳҳои ҳалли онҳо ва таъсир 

расонидан ба афкори хонанда. Таъсиррасонии амиқи матбуоти даврӣ бевосита ба 

рушди сайёҳӣ ҳамчун омили самарабахши боло бурдани фаъолнокии истеъмолии 

шаҳрвандон ҷиҳати истифода аз имкониятҳои сайру саёҳат маънидод мегардад. 

Таҳқиқоти мавзуи мавриди назар бори дигар аз рисолати матбуоти даврӣ, 

муҳиммият ва зарурати нашрияҳои даврӣ дар ҷомеаи муосир ва раванди 

ҷаҳонишавӣ, нақши он дар шарҳу тавзеҳ, маънидод ва баррасии масъалаҳои 
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гуногуни иҷтимоӣ, аз ҷумла сайёҳӣ ва ташаккули афкори омма шаҳодат медиҳад. 

Омӯзиш, таҳқиқ, баррасӣ ва таҳлили мавзуи мазкур ба мо имкон дод, ки 

натиҷаҳои зерин ҳосил намоем: 

1. Омӯзиши ҷанбаҳои таърихии мавзуъ, бахусус сафарномаҳои сайёҳон 

собит месозанд, ки барои тоҷикон сайру саёҳат решаҳои дерина дошта, ниёгони 

мо ҳанӯз аз замонҳои қадим тавассути муносибатҳои тиҷоратӣ бо кишварҳои 

гуногун ба сайру сайёҳӣ замина гузоштаанд. Ба ин минвол, сайёҳӣ яке қисмҳои 

умумии таърихи халқи тоҷик маҳсуб ёфта, бо таърихи умумии халқ алоқаманд аст 

ва ба он дар замони имрӯза бояд бештар аҳаммият дод [1-М; 2-М].  

2. Дар замони соҳибистиқлолӣ ба соҳаи сайёҳӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир 

гардида, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул карда шуданд, ки онҳо барои ба танзим 

даровардани фаъолияти сайёҳӣ дар кишвар, андешидани тадбирҳои зарурӣ дар 

рушди ин соҳа, амалӣ намудани нақшаи чорабиниҳо вобаста ба рушди сайёҳии 

дохилӣ ва хориҷӣ, бартараф кардани мушкилоти соҳа, роҳандозии ислоҳот дар 

фаъолияти сайёҳӣ, муаррифии мавзеъҳои сайёҳӣ, пешниҳоди брендҳои сайёҳии 

кишвар ва дигар вазифаҳои марбутаи рушддиҳандаи соҳа заминаи ҳуқуқиро 

фароҳам овардаанд. Таҳлилҳо нишон дод, ки матбуоти даврӣ дар шиносоию 

дарки моҳияти санадҳои ҳуқуқӣ ва ба вуҷуд овардани фазои мусоид барои 

масъалагузорӣ ва баррасии проблемаҳои соҳа нақши муҳим дорад [2-М].  

3. Дар рушди соҳаи сайёҳӣ дар кишвар заминаҳои иҷтимоӣ, табиӣ ва 

таърихию фарҳангӣ нақши муҳим дошта бошанд ҳам, таъсири тадбирҳои 

ҳукуматии ҳавасмандгардонӣ, таъмини амнияти сайёҳон, табиати зебо ва 

нотакрори кишвар, ба талаботи замони имрӯз мувофиқ гардонидани 

инфрасохтори хизматрасонӣ ва мисли ин низ кам набудааст. Матбуоти даврӣ, 

бахусус нашрияҳои мавриди таҳқиқ тавассути чопи матолиби гуногун дар тарғиби 

тадбирҳои ҳукуматӣ ва ҷолибияти сайёҳӣ саҳми арзанда гузоштаанд [3-М; 6-М].  

4. Аз таҳқиқу таҳлили маводи нашрияи «Ҷумҳурият» маълум гардид, ки он 

ба инъикоси масъалаи сайёҳӣ диққати махсус медиҳад. Доираи мавзуъҳои 

марбути ин соҳа гуногун буда, аз муаррифии мавзеъҳои сайёҳӣ ва рекреатсионӣ 

(истироҳатӣ) то баррасии масъалаҳои мубрами соҳаро фаро мегирад. Матолиби 
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ин нашрия аз нигоҳи муҳтаво ва мазмун ғанӣ буда, моҳиятан мақсади баланд 

бардоштани маърифати хидматрасонӣ, рушди соҳа ва ташаккули имиҷи сайёҳии 

мамлакатро ифода мекунанд [3-М; 4-М]. 

5. Шиносоӣ бо мундариҷаи нашрияи «Ҷавонони Тоҷикистон» нишон дод, 

ки ин нашрия бештар ба тарғиби ҷолибияти сайёҳӣ, масъалаи омодагии касбии 

мутахассисони соҳа, баррасии мушкилоти бахшҳои алоҳидаи сайёҳӣ ва бозтоби 

бардошти сайёҳон таваҷҷуҳ намудааст. Инъикос ва баррасии ин ва амсоли ин 

масъалаҳо дар солҳои мавриди интихоби ин пажӯҳиш як хел нест. Миёни солҳои 

2015-2020 соли 2016 нашрияи «Ҷавонони Тоҷикистон» ба сайёҳӣ ва масъалаҳои 

марбут ба он таваҷҷуҳи зиёд намуда, 73 матлаб интишор намудааст [5-М; 6-М]. 

6. Таносубан инъикоси мавзуъҳои марбут ба сайёҳӣ дар нашрияҳои 

мавриди пажӯҳиш баробар нест. Нашрияи «Ҷумҳурият» дар муқоиса ба 

«Ҷавонони Тоҷикистон» дар ин самт бартарӣ дорад. Нашрияи дуюм то соли 2017, 

ки ба сифати нашрияи ниҳоди асосии соҳаи сайёҳӣ – Кумитаи ҷавонон, варзиш ва 

сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп мешуд, ба ин масъала 

таваҷҷуҳи кофӣ доштааст. Баъд аз таъсиси Кумитаи рушди сайёҳии назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ин нашрия ба масъалаҳои марбут ба сайёҳӣ ва 

самтҳои рушди он камтар таваҷҷуҳ намуда, асосан матолиберо ба табъ 

расонидааст, ки оҳанги муаррифии мавзеъҳои ҷудогонаи сайёҳӣ ва ёдгориҳои 

таърихию истироҳатиро доранд [5-М; 7-М]. 

7. Нашрияҳои даврии мавриди омӯзиш дар инъикоси рӯйдодҳо ва шарҳу 

тафсири воқеоти марбут ба сайёҳӣ аз имконоти жанрҳои ахборӣ ба таври васеъ 

корбаст намудаанд. Бахусус жанрҳои хабар, ҳисобот ва мусоҳиба дар ин 

нашрияҳо нисбатан серистеъмол буда, дар қолаби онҳо чорабиниҳои бахшида ба 

сайёҳӣ ва дигар рӯйдодҳои марбут ба ин соҳа манзури хонанда гардидааст. Дар 

таҳияи жанрҳои ахборӣ, асосан усулҳои анъанавии жанрсоз ба эътибор гирифта 

шуда, муаллифон ба омилҳои жанрсоз – предмети инъикос, ҳадафи нашр, усули 

баён, сохтори забон ва амсоли инро риоя кардаанд. Риояи чунин омилҳо, аз як 

тараф, сохтори таркибии матолибро ба низом дароварда бошад, аз ҷониби дигар, 

мутолиаи онро ҷолиб гардонидааст [4-М; 9-М].  
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8. Истифодаи босамари қолабҳои жанрҳои таҳлилӣ ба кормандони 

нашрияҳои даврии «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» имкон додааст, ки 

тарғиби мавзеъҳои сайёҳӣ, шарҳу тавзеҳи воқеоти марбут ба сайёҳӣ ва баррасии 

масъалаҳои ба он алоқамандро аз нигоҳи касбӣ ба роҳ монанд. Тавассути 

истифодаи аносири ин жанрҳо идораи рӯзномаҳо тавонистаанд масъалаҳои 

мубрами соҳа ва роҳҳои бартараф сохтани мушкилоти онҳоро дар чаҳорчӯбаи 

муайян таҳлилу баррасӣ намоянд. Таҳлилҳо ва проблемагузориҳои 

рӯзноманигорон дар мухбирнома дар заминаи факти алоҳида ва дар мақола дар 

такя ба маҷмуи факт ва андешаҳо сурат гирифта, боиси низоми муайян пайдо 

кардани сохтори жанрии онҳо гардидааст [8-М].  

9. Нашрияи «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» дар инъикоси воқеоти 

сайёҳӣ дар баробари жанрҳои хабарию таҳлилӣ, инчунин аз жанрҳои 

публитсистию бадеӣ, бахусус жанри сафарнома истифода кардаанд. Сафарномаҳо 

ифодагари дидаву шунидаҳои муаллифон – сайёҳон буда, мавқеи муаллифон 

аниқ, хатти ҳаракати сафар мушаххас ва ҳадафашон муайян аст. Дар ағлаби 

сафарномаҳо ҷузъиёти сафар ба фаслҳо ҷудо карда шудааст, ки аз сохтори жанрии 

онҳо дарак медиҳад. Тафсилоти вусъатноки манзараҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоӣ, 

руҷуъҳои таърихӣ, тасвирҳои лавҳагуна, суҳбатҳои маърифатӣ, ҷамъбасти 

бардоштҳои сафар вижагии жанрии сафарномаҳои мавриди омӯзишро ташкил 

медиҳанд [7-М]. 
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ  

НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚ 

Дар фароҳам овардани фазои солими иттилоотӣ ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ 

ВАО нақши муҳим дорад. Бо вуҷуди ин, пажӯҳиши илмӣ моро водор намуд, ки 

барои боз ҳам тақвият бахшидани нақши нашрияҳои даврӣ дар инъикос ва 

баррасии масъалаҳои сайёҳӣ ва такон бахшидан ба рушди сайёҳӣ чунин 

тавсияҳоро пешниҳод намоем:  

1. Маълум аст, ки сайёҳӣ таърихи қадима дорад. Бинобар ин, агар 

рӯзноманигорон дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ ва сомонаҳои интернетӣ дар 

бораи таърихи сайёҳии тоҷик бештар мавод чоп кунанд, барои бедории ҳисси 

таърихии ҷомеа мусоидат менамоянд. 

2. Бо мақсади рушди соҳа Барномаи давлатии рушди соҳаи сайёҳӣ барои 

солҳои минбаъда қабул ва дар он ба тақвияти ҳамкориҳо байни мақомоти 

дахлдор, ширкатҳои сайёҳӣ ва ВАО таваҷчуҳи бештар дода шавад. 

3. Таҳқиқ нишон дод, ки матбуоти даврӣ тавассути чопи матолиби гуногун 

дар тарғиби тадбирҳои ҳукуматӣ ва ҷолибияти сайёҳӣ саҳми арзанда мегузоранд. 

Бинобар ин, истифодаи маводи нашрияҳои даврии мавриди таҳқиқ метавонад 

ҳамчун сарчашма барои такмили иқтидори сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

баланд бардоштани маърифати меҳмондории аҳолӣ, ҳамзамон тақвияти дониши 

роҳбаладон таъсири мусбат расонад. 

4. Рӯзномаи «Ҷумҳурият» ҳамчун нашрияи расмии Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муваззаф аст, ки дар бораи камбудиҳои соҳаи сайёҳӣ ва рафъи онҳо 

маводи танқидӣ ва таҳлилӣ бештар чоп ва пас аз нашр аз таъсири мавод 

натиҷагирӣ карда, онро пайгирӣ намояд. 

5. Идораи рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» барои ҳаматарафа инъикос 

намудани рӯйдодҳои сайёҳӣ ва тавсеаи масъалагузориҳо дар ин самт аз ҳисоби 

рӯзноманигорони ботаҷрибаи нашрия нафареро вобаста намояд, то ки танҳо дар 

мавзуи сайёҳӣ нависад. 
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6. Дар инъикоси масоили марбут ба сайёҳӣ риоя гардидани таносуби 

мавзуот дар рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» мувофиқи мақсад буда, мавқеи 

принсипнокии нашрияро тақвият мебахшад.  

7. Дар нашрияҳои мавриди пажуҳиш инъикоси масоили сайёҳӣ бештар бо 

расмҳо сурат гирад, таъсирнок хоҳад буд. 

8. Агар нашрияҳои даврӣ, бахусус «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» 

дар инъикоси мавзеъҳои сайёҳӣ ва умуман, тарғиби сайёҳӣ аз имконоти жанрҳои 

дигар, ба монанди табсира ва репортаж истифода баранд, аз як тараф, ҷолибияти 

маводи журналистӣ баланд, аз сӯйи дигар, таъсири он ба хонанда бештар 

мегардад. 

9. Тассуроти сафарҳо дар сомонаҳои интернетии рӯзномаҳо бо наворҳои 

мушоҳидаи муаллиф чоп гарданд, таъсирнокиаш амиқтар хоҳад буд. Дар ин 

замина, барои вусъати тарғиби сайёҳӣ ва инъикоси нисбатан доманадор ва амиқи 

масъалаҳои марбут ба он ба роҳ мондани ҳамкории нашрияҳои даврӣ ва 

ширкатҳои сайёҳӣ аз манфиат холӣ набуда, барои ҷалби бештари сайёҳон 

мусоидат менамояд. 

10. Дурнамои рушди сайёҳии байналмилалӣ дар асри ХХI, бешак, аз 

муттаҳидшавии субъектҳои асосии он – давлат, бахши хусусӣ ва васоити ахбори 

омма, аз он ҷумла матбуоти даврӣ ва шабакаҳои интернетӣ сахт вобаста аст. Аз ин 

рӯ, барои ҷалби бештари сайёҳон хуб мешуд, ки Кумитаи рушди сайёҳии назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷаллаи махсуси ранга таъсис медод ва бо 

забонҳои хориҷӣ мавзеъҳои сайёҳии Тоҷикистонро муаррифӣ мекард. Алҳол 

сомонаи он бо номи https://traveltajikistan.tj фаъол бошад ҳам, чандон мувофиқи 

талаботи замон нест. Ҳамзамон, таъсиси маҷаллаҳои рангаи электронӣ низ тавсия 

мегардад, ки дар таҷрибаи ҷумҳуриҳои ҳамсоя (Узбекистон, Қазоқистон) дида 

мешавад. 
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