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Сухан, к-он аз сари андеша н-ояд, 
Навиштанрову гуфтанро нашояд. 

 

СУХАНШИНОСӢ, №1  2015 

  
АКБАРИ ТУРСОН 

 

ОБ АГАР САДПОРА ГАРДАД, БОЗ ҲАМ ОШНОСТ?! 
 

Бародарситезӣ дар оинаи суннати фарҳангии тоҷикон 
 

Омӯхтани сабаб ва омилҳои сар задани ҷанги шаҳрвандӣ дар кишварамон яке аз 
вазифаҳои муҳимтарини олимони ҷомеашинос мебошад. Зеро доир ба ин масъала 
андешаву таҳқиқоти мӯътамади олимон бояд нақши ҳалкунанда дошта бошад, 
то ин ки ҳодисаҳои даҳшатноку фоҷиабори гузашта барои наслҳои ояндаи 
халқамон дарси ҳушѐрӣ ва ибрат гарданд. 
          Эмомалӣ Раҳмон [1] 

   
         Бародарситезиҳои сангину нангини панҷсолаамон (1992-1997), ки бо 
заҷркушиҳои ношоиста ва нобоистааш вирди забон шуд, ба маънии пурраи истилоҳ 
фоҷиаи миллӣ буд. Аз ин рӯ, пажӯҳиши жарфѐби таърихи задухӯрдҳои хунини 
хонаводагиамон, ки дар оташи он хушку тар баробар сӯхт, мубрамтарин вазифаи 
иҷтимоии ҷомеашиносони тоҷик низ дар шумор меояд. Албатта ҷанги дохилии дуюм 
дар Тоҷикистон мавзӯи дастнахӯрдаи илмию иҷтимоӣ нест; дар ин бора як силсила 
китобу мақолаҳо, аз ҷумла ѐддоштҳои шоҳидону ѐдномаҳои мушоҳидон, дар қалам 

омаданд, инчунин чандин ҷамъомадҳои илмии сиѐсатшиносон баргузор шудааст. Чӣ 
расад ба бозѐфту бозрасиҳои коршиносони хориҷӣ, ки беш аз ҳама ба фаъолияти 
сиѐсии ба истилоҳ њомиѐну њомилони ‚исломи сиѐсатгаро‛таваҷҷӯҳи идеологӣ зоҳир 
намуда низ даҳҳо табақ қоғази сафедро сиѐҳ кардаанд.  
        Аммо баъд...  чун мо, тоҷикон, худамон бозигари асосии рӯйдодҳои сиѐсию 
ҷиноии солҳои 90-ум ҳастем, андарѐфти сарманшаи сангрези ҳамонвақта ва 
ҳамаҷониба  арзѐбӣ кардани оқибати фалокати таърихи навинамон вазифаи 
аввалиндараҷаи худи мост. Ин вазифаи дастуриро сарнавиштсоз унвон кардан 
чандон муҳобот нахоҳад буд, чунки бардоштҳои андешасанҷонаамон аз фоҷиаи 
гузашта ба худи бунѐди рӯзгори пасоҷангиамон асар дорад. Аз ин ҷиҳат пажӯҳиши 
амиқу дақиқи фоҷиаи миллиамон на фақат арзиши сирф илмӣ, балки аҳамияти вежаи 
иҷтимоию сиѐсӣ ва ахлоқӣ низ хоҳад дошт.  

      Хулосаҳои илмии чунин пажӯҳишро як ҳиссаи муҳимми хештаншиносии куллияи 

ҷомеа донистан бояд, ки кайҳост ба таҷдиди маънавӣ ниѐз дорад. Чаро ки тарафҳои 

даргир ҳанӯз ҳам аз тариқи тавбаи иҷтимоию ахлоқӣ ба ҳусни тафоҳум нарасидаанд. 

Мо гумон доштем, ки чунин тавбаи расмию самимӣ пеш аз ҳама аз ҷониби Ҳизби 
наҳзати исломӣ садо хоҳад дод, чаро ки бар асари ҷанги бародаркуш пеш аз ҳама ва 
беш аз ҳама обрӯю эътибори иҷтимоию ахлоқии ин ҳизби сиѐсӣ коста шуд. Вале 
акнун бармало мешавад, ки барои исломгароѐн аз эҳтироми миллӣ дида эътирофи 
байналмилалӣ муҳимтар аст. 
          Ба нияти барқарор намудани ягонагии сиѐсию маънавӣ миѐни на фақат 
тарафҳои даргир, балки инчунин тамоми шаҳрвандон буд, ки Сарвари давлат 
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Эмомалӣ Раҳмон баъди бо мусолиҳаю муросо анҷом ѐфтани бархӯрдҳои мусаллаҳона 
мувофиқан ба тақозои арзишҳои ахлоқу одоби исломӣ авфи гуноҳ эълон намуда аз 

тариқи додгоҳу додситонӣ таъқиб кардани ҷинояткорони ҷангро салоҳи кор 
надонистанд. Ин тасмими сиѐсӣ тадбире буд оқилона ва одилона, чаро ки дар камоли 
масъулиятшиносии таърихӣ амал пазируфт; бад-ин тадбири   дурандешона ва 
саривақтӣ ваҳдати миллӣ бар пояи тахту сахти сиѐсию маънавӣ қарор дода шуд.  
         Бесабаб нест, ки дар Созмони Давлатҳои Муттаҳид  таҷрибаи сулҳофарии 
тоҷикон ба як навъ мактаби байналмилалии омӯзиши роҳу тариқи хоси расидан ба 
созиши сиѐсӣ ва оштии миллӣ табдил ѐфтааст. (Ҳамзамон бояд ѐдрас намуд, ки     
Ваҳдати Миллӣ падидаи якҷинсаю яксон нест; пояҳои онро бо мурури замон таҳкиму 
таҷдид бахшида истодан даркор аст. (Ниг. идомаи суханро дар Бахши сонӣ.)  
        Ва агар пас аз 18 сол, Президент Эмомалӣ Раҳмон олимонро ба “омӯхтани сабаб 
ва омилҳои сар задани ҷанги шаҳрвандӣ дар кишварамон” даъват карда бошанд, ин ҳам 
бесабаб нест. Дар фосилаи мазкури таърихӣ шуури иҷтимоии мо то як андоза такмил 
ѐфт; акнун ҷомеа аз ҷиҳати рӯҳонию равонӣ омода аст, ки ҳақиқати ҷанги гузаштаро 
наққодона пазируфта аз рӯйдодҳои нохуши гузаштааш ба ҳадде, ки бояду шояд, 
сабақи таърихӣ бардорад. 
           I 
       Ҳангоми дар Амрико буданам ҳар боре, ки дар ягон маркази таҳқиқотӣ ѐ 
донишгоҳе дар бораи воқеаҳо ва тамоюлҳои иҷтимоию сиѐсӣ ва фарҳангӣ дар Осиѐи 
Марказӣ суханронӣ ѐ гуфтугӯе доштам, ҳозирон гаштаю баргашта саволҳоеро ба 
миѐн мегузоштанд, ки ба онҳо акнун ҳам ҷавоб додан кори саҳл нест. Ва онҳо 
пурсишҳое буданд оганда аз тааҷҷуб ва низ аз таассуф. Чунки аз забони 
мутахассисоне садо медоданд, ки осиѐшиносанд, аз ҷумла таъриху фарҳанги 
тоҷикону Тоҷикистонро нағз медонанд.  
       Чаро мардуми пуркору пурбардоре, ки дирӯз на фақат бо фарҳангу тамаддуни 
мутараққиаш, балки инчунин бо ахлоқу одоби волояш сойири ҷаҳониѐнро дар ҳайрат 
мононда буд, вақте ки истиқлоли сиѐсиро комѐб шуд, ба ҷойи даст дар гил доштан 
аввал даст дар хун зад?! Чаро дар дар Осиѐи Марказӣ таркиши мудҳиши  динию 
сиѐсӣ маҳз дар Тоҷикистон ба амал омад – боз миѐни мардуме, ки удабою ҳукамои 

сӯфимашрабаш зарурати қаноату таҳаммул кардан ва манфиати сабру тоқат 
доштанро пайваста тарғибу талқин мекарданд?  
      Чаро миллати пурзаковату сарбаланде, ки хирадпарастӣ яке аз суннатҳои меҳину 
дерини ӯсту тамоми адабиѐти сеҳазорсолааш саршор аз панду насиҳат бувад, пеши 
роҳи бародаркуширо худаш гирифта натавонист ва ҳам акнун, вақте ки ҷанги дохилӣ 
бо дахолату далолати хориҷиѐн қатъ гардид, чаро ба ҷойи фоҷиаи миллиашро ҳамчун 
боз як бохти таърихӣ мавриди андешаи интиқодӣ қарор додан ‚моро дигарон ҷанг 
андохтанд” гӯѐн масъулияти ҷанги дохилиашро ба гардан намегирад? 
     Дар воқеъ, чаро?!   
      Мутаассифона, ҷумла ҷангномаҳое, ки то кунун ба табъ расидаанд, ба куллияти 
хеш як навъ тасвир аст, ки он ҳам бештар аз тавзеҳ ва ҳатто талвеҳ иборат бувад; 
муаллифони онҳо ба муҳаррики дарунсӯзи ҳамон ҳодисаҳои даҳшатнок дидаи андеша 
нозук насохтанд.  
        Вале агар муродамон аз кофту кови сабаб ва омилҳои сар задани ҷанг баҳра 
гирифтан аз таҷрибаи рӯзгори гузашта, хосса омӯхтани дарси адаб аз таърихи 
ноҳамворамон бошад, ҷомеаи кунуниамон ба таъбири илмию фалсафӣ ниѐз дорад.  
(Аз рӯйи силсилаи маротиби герменевтикаи арабу Аҷам, ки аз сохтори сезинаи 
‚тафсир-таъбир-таъвил‛ иборат буд.) Таъбир бошад, чунон ки методологҳои илм 
мегӯянд, аҳамияти эвристикӣ дорад, яъне ки вай ба унвони воситаи таҳқиқ аз оғоз ду 
ҳадафи пажӯҳиширо ба нишон мегирад: аввалан, робитаҳои синхронӣ ва диахронии 
падидаи мавриди назарро бо дигар падидаҳои иҷтимоӣ ошкор намудан ва, сониян, 
рафти минбаъдаи воқеаҳоро дар ҳамбастагии ботиниашон пешгӯйӣ кардан. 
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      Фақат дар сурати амалӣ кардани чунин барномаи таҳқиқотӣ ба пурсишҳои куллие  
посух додан мумкин мегардад, ки дар пасманзари ҷанги хонаводагиамон ба гунаи се 

муаммои антропологӣ қомат афрохтаанд: 
(1) Чаро дар Осиѐи Марказӣ ҷанги шаҳрвандӣ маҳз дар муҳити иҷтимоии 

тоҷикон сар зад, ки дар  фанни мардумшиносӣ то ин вақт ба унвони яке аз 
осудатарин халқҳои дунѐ муаррифӣ мешуданд? 

(2) Чаро кашмакаши сиѐсӣ (мубориза барои қудрат) миѐни ворисони фарҳанги 
бузурги ҷаҳонгире, ки талқину таъкиди амри воҷиб будани  мудорою 
мурувват меҳвари маънавии он буд, то дараҷаи бархӯрди мусаллаҳона 
расида  ба хунрезии оммавӣ дар байни бахшҳои парокӯҳӣ ѐ кӯҳ дар миѐни 
як халқ табдил ѐфт? 

(3) Чаро ҷанги байнобайнии одамоне, ки аҷдодашон кайҳост дар радифи 
мутамаддинтарин мардумони ҷаҳон ҷой гирифтаанд, ин қадр сурату 
сирати барбарӣ гирифт? Чӣ омили хосу чӣ шароити фавқулода боис шуд, ки 
кор то бад-ин ғоят расид: тарафҳои даргир бо якдигар ин қадр бераҳмона 
ҷанг карданд?!  

          Барои ба ин саволҳои дандоншикан ҷавоби аз ҷиҳати илмӣ ҷолибу аз назари  
ҷомеа ҷозиб ҷавоб дода тавонистан бинои таъбирро танҳо дар замини ғании факту 
далелҳои мушаххас ва моделҳои консептуалии сиѐсатшинохтӣ бунѐд афкандан кофӣ 
нест; уфуқи таҳлилу таркибро васеътар карда масъаларо аз мавқеи назари 

фарҳангшиносӣ (културология), таърихшиносӣ (историология), исломшиносӣ 

(исламология), равоншиносӣ (психология) ва ҳатто равонковӣ (психоанализ) андеша 
кардан мебояд. 
        Гузашта аз ин, барои он ки ‚ҳодисаҳои даҳшатноку фоҷиабори гузашта барои 
наслҳои ояндаи халқамон дарси ҳушѐрӣ ва ибрат гарданд” (Э. Раҳмон), истидлоли 

илмиро бо интиқоди иҷтимоӣ узван пайвастан мебояд; фақат дар ин замина сару 
калобаи ҷанги  хонаводагиамонро ѐфта аз оқибати вазнину сангини он хулосаҳои 
сабақомез баровардан муяссар мегардад.  
       II 
      Ҳоли ҳозир ҳаминаш бармало афтод (мутаассифона, ҳанӯз на ба ҳамаи аъзои 

ҷомеа возеҳу равшан шудаст), ки ҳадафи ҷанги бародаркушамон ба ягон маънӣ 
манфиати миллӣ набуд. Манфиати динӣ ѐ мазҳабӣ ҳам набуд, хусусан ки дар арафаи 
барҳамхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ дин (аз ҷумла ислом) ба ҷумла озодиҳои матлубаш 
ноил шуд. Гузашта аз ин, манфиати маҳаллӣ ѐ ҳатто манфиати вилоятӣ ҳам набуд; 
асли нияту муроди бародаркшӣ манфиати гурӯҳӣ буд. Баҳори соли 1992, вақте ки бо 
дахолату далолати мо, се нафар намояндаи илму фарҳанг ба унвони «Ҳукумати 
Муросои Миллӣ» барои гуфтугӯи мустақими ҳокимияти олӣ ва  Оппозитсия перомуни 
тариқи ташаккули давлати миллӣ ва чашмандози рушди ҷомеа як чаҳорчӯби сиѐсӣ 
тарҳрезӣ карда шуд, ману Лоиқ ба зудӣ ва бо тааҷҷубу таассуф яқин ҳосил кардем, ки 
рағбату ғайрати демокрасихоҳони навбаромади тангтобу ошӯбкор, аз қавли Аҳмади 
Дониш гӯям, «ҳама мабнӣ бар ғараз ва мавқуф ба фойида» будаст!  
         Ин хулоса ба ҳар ду нерӯи пешбари ҷунбиши инқилобигунаи онвақта – чӣ 
атеистони собиқ ва чӣ динпарварони ҷадид – баробар тааллуқ дорад, ки 
саркардаҳояшон бо вуҷуди худро «рӯшанфикр» муаррифӣ кардан ба ягон 
проблемаҳои муҳимму мубрами иқтисодию иҷтимоӣ, сиѐсӣ ва фарҳангӣ равшанӣ 
андохта натавонистанд. Гап дар сари назарияи ҷомеашиносӣ не, балки амалияи 
иҷтимоист, ки муҳаррикаш аз ду тариқи дериншиноси харобиовар -- тақлиду таассуб 

таркиб ѐфта буд [2]. Сабабаш ҳам аз оғоз равшан буд: инқилобиюни навбаромад 
худашон ягон барномаи мушаххасу муассири дигаргунсозии ҷомеа, хосса дурнамои 
рушди маънавии онро надоштанд – ончунон барномаю дурнамоеро, ки ормонҳои 
қарнии мардумро бозгӯ мекарда бошад. Пас, комилан табиист, ки ҳарбу зарби 
«адолатҷӯѐна»-и ҳар ду нерӯи «пешбар» (аслан «вопасгаро»!) оқибат ба  
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мансабталошиҳои ошкоро табдил ѐфта идеалҳои демократия бо шиорҳои нафсонии 
идолҳои кӯчаву бозор иваз шуданд. 

       Хулосаи калом, аз рўи ойини ҷавонмардӣ ва ҳам мувофиқи ҳақиқату адолат 
мебуд, агар ҳамонҳо ба оина менигаристанду масъулиятшиносона иқрор мекарданд: 
аз мост, ки бар мост! 
        Аз ин мавқеи назар дар таҳқиқу тааммули сабаби сар задани ҷанги дохилӣ дар 
Тоҷикистон фармудаи зерини Шайхурраис Абӯалии Синоро ба унвони дастури 
методологӣ пазируфтан даркор аст, ки гуфта: “Ҳарчанд Офтоб сабаби пазондани мева 
аст, ҳам он ҷо қуввати табиӣ  бояд, ки бо вай ѐр бувад” [3]. 
 
Агар ба ҷойи ҳамон ‚мева‛-и Бӯалӣ гуфтагӣ ‚ҷанг‛-ро гузорем ва дахолату далолати 
бегонагонро сабаби пухта расидани он пиндорем, онгоҳ дарѐфтан мебояд,  ки он 
омили дарунии бо омили берунӣ ҳамдаст шудагӣ худаш чӣ буда бошад: аслаш моддӣ 
буд ѐ маънавӣ? Якбора посух медиҳам: маънавӣ буд!  
         Фалсафаи марксистию лениние, ки дар аҳди шӯравиҳо ба унвони идеологияи 
ҳамадону ҳамагири давлатӣ пиндору кирдори аҳли хосро роҳнамоӣ мекард, дар 

маънидоди ҳама гуна падидаву тағйироти иҷтимоӣ омилҳои моддиро ба мадди назар 
гузошта нақши омилҳои маънавиро ба ҳадди бояду шояд ба эътибор намегирифт. Рӯҳ, 

таҳтушшуур, ғариза (инстикт) ва ҳатто фаросат (интуитсия), чӣ расад ба эҳсосоти 
одамони зинда, ки бо феълу хӯй  ва завқу шавқи худвежа, ниѐзҳои инфиродӣ ѐ гурӯҳӣ, 
вокуниши  дилсӯзона ѐ муғризона, таҳрику таконҳои нафсониашон (хосса ҳирсу оз ва 
бухлу ҳасад) аз ҳам фарқ мекунанд, ҳамчун гиреҳбанди падидаҳое муаррифӣ 
мешуданд, ки онҳоро файласуфон ва таърихнависони идеологиязадаи шӯравӣ 
зуҳуроти ‚психологизми дурӯғин‛ ва ‚хаѐлбандиҳои идеалистӣ‛ мепиндоштанд. 
Мактаби таърихшинохтие, ки дар охирҳои солҳои бистуми қарни гузашта таҳти 
унвони La Nouvelle Histoire сар бардошта то охирҳои солҳои шастум нуфузи ҷаҳонӣ 
пайдо намуд [4], баръакс, омилҳои маънавӣ, махсусан менталитетро ба мадди назар 
гузошт. ‚Муаррихони нав‛-и фаронсавӣ собит намуданд, ки рангу раванди ангезаҳои 
ибтикор ва кирдори иҷтимоии фардҳо ва ҷунбишҳои навгаро ѐ муҳофизакорро дар 
ҷомеа дар забони ниѐзҳо ва манфиатҳои моддӣ танҳо қисман маънидод кардан 

мумкин аст; муҳаррики асосии тараддуду ҳаракат дар ҷомеа шӯру ҳарорат, қолабҳои 

таҳтуззеҳнии тафаккур (архетипҳо), роҳнамудҳои ҷаҳоншинохтӣ (дунявӣ ѐ динӣ), 

зобитаву собитаҳои ахлоқу одоб ва монанди инҳо мебошанд, ки усулан аз  омилҳои 

моддӣ дида муассиртаранд. 
       Дар қаринаи (контекст) ин дидгоҳи комилан нави ғайримарксистӣ илми таърих 
ба як қисми антропологияи фарҳангӣ ба маънии васеъ (фарогирандаи бӯъди таърихии 
ҳастии маънавӣ) мубаддал шуд, таърихи халқи ҷудогона чеҳраи хоси инсонӣ пайдо 
намуд. 
     Чунин таърихномаи илмии тоҷикон ҳанӯз навишта нашудааст. 
      Бинобар ин сабабҳои ҷанги дохилиамонро дар осори илмӣ ҷустан (аз ҷумла дар 
китоби бисѐрҷилдаи академии ‚Таърихи халқи тоҷик‛) бенатиҷа хоҳад буд. Фақат 
ҳадси  бадеӣ ѐ интуитсияи шоирона аст, ки аз аслу асоси маънавии ин муаммои 

таърихӣ пай бурда тавонистааст. (Алберт Айнштайн беҳуда намегуфт, ки ‚тасаввуои 

эҷодӣ аз дониши илмӣ дида муҳимтар аст! [5]) Аз миѐни шоирони муосири тоҷик 
тоҷик танҳо ду нафар – Мӯъмин Қаноат ва Лоиқ Шералӣ дар зимни андешаи бадеии 
фоҷиаи солҳои навадум нақши на ин ки омили моддӣ, балки омили маънавиро ба 

унвони такондиҳандаи бархӯрди байнобайнии ҳамқавмонамон дарѐфта буданд. 
Чунончи, ба қавли Мӯъмин Қаноат,  

Зи Вахшу зи Панҷу зи шаҳри Қубод 
Буни тоҷиконро баровард бод. 

Ва ин бодро ҷаҳл бунѐд буд. 
           Оре, ҷаҳли мураккабро хостгоҳи он шамоли қиблаи иҷтимоӣ хондан бояд, ки 
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онро  қаҳру ҷадали таассубомез суръату вусъат бахшида буд… 
          Лоиқ  ин мавзӯъро дар қаринаи васеътари маънавӣ андеша карда ба зобита ва 

собитаҳои менталитети суннатӣ рӯ овардааст: 
Бародарро бародар мекушад? 
Ойини меросист! 
Сиришти бандаи осист. 
Намедонӣ? 
Фаротар рав, фурӯтар рав, 
Бипурс аз Ҳазрати Одам,  
Бипурс аз Ҳобилу Қобил! [6] 

  
        Аз назари илмӣ афзудан бояд, ки суннати бародарситезӣ на фақат дар асотири 
қавмҳои сомӣ (яҳуду араб), балки инчунин дар хоки маънавии мардумони табори 
ҳиндуориѐӣ  (ба вежа тоҷикону эрониѐн) низ решаи дарозу қавӣ дорад [7]. 

       Ҳақиқати талху тунд он аст, ки сабабу натиҷаи бисѐр фоҷиаҳои таърихиамонро бо 
забони  

як ҳикмати мардумӣ шарҳ додан мумкин аст, ки мефармояд: аз мост, ки бар мост!  
Дар нимаи аввали солҳои навадум, айѐме, ки ҷанги дохилӣ дар ҷумҳурии 
соҳибистиқлоламон аз нав вусъат мегирифт, нависандаи ин сатрҳо дар бораи сабабу 
оқибати бародарситезиҳои мусаллаҳона як силсила мақола навишта (онҳо дар 
матбуоти Тоҷикистон ва хориҷа дарҷ шуданд) зимнан гуфта буд: дар сар задан ва 
идома пайдо кардани ин ҷанг нақши омилҳои маънавӣ (хусусан урфу одатҳои 

суннатиамон, ки аз замини рӯҳонияти динӣ - аввал зардуштӣ, сонӣ исломӣ - қувват 
гирифтаанд) аз сойири дигар омилҳои имконпазир бануртар аст [8].  
       Ба қарибӣ дарак ѐфтам, ки дар Эрон ҳам нақши салбии омилҳои маънавӣ 
мавриди тааммули интиқодӣ қарор гирифта будааст. Доктор Алимуҳаммади Яздӣ 
дар китоби ҷолибаш “Чаро ақиб мондаем?” (нашри охирини онро дар намоишгоҳи 
байналмилалии китоб Теҳрон-2015  пайдо намудам), нақши ахлоқу одоби суннатиро 
дар таърихи Аҷам дар қаринаи васеи ҳамин саволи муҳимму мубрам таҳлил карда 
баромадааст. Бароям ҷолиб он буд, ки муаллиф «муҳимтарин иллати 

ақибафтодагиҳоямон»-ро дар «маойиби ахлоқии мардум» дарѐфтааст. Доктор Яздӣ ба 
вежа дурӯғу дурӯғгӯйиро ‚иллат-ул-илал”-и  тамоми гирифториҳо ва бадбахтиҳои 
таърихии мардуми эронӣ хондааст [9].  
       Таворуди андешаҳоро бинед, ки хулосаи илмии пажӯҳишгари эронӣ бо 
андарѐфти тоҷики бухороӣ Мирзосироҷи Ҳаким куллан ҳаммазмуну ҳаммаслак 
бувад. Ҳамватани мо расо сад сол пеш, дар оғози қарни ХХ, дар сафарномаи саршор 
аз мулоҳизаҳои интиқодиаш, ки баъди саѐҳаташ ба Фаронса иншо кардааст, бо ҳазор 
дарду алам нигошта буд: ‚Мардуми мо ҳама вақт дар фикри хиѐнат намудан ба 
бародарони худ буда ҳуқуқи ҳамдигарро ғасб ва тасарруф мекунем. Кори мо тақаллуб 
ва дурӯғу фиреб аст... Оҳ, агар аз паси имрӯз бувад фардое!” [10] 
Камоли таассуф ва ғояти ташвишу хавотиркашиҳои иҷтимоии мост, ки фардои 
ормоние, ки ҳар чӣ зудтар фаро расидани онро равшангарони доною дилсӯзи мо дар 
оғози асри XX орзу мекарданд, дар ибтидои қарни XXI ҳам арзи вуҷуди таърихӣ 
накардааст!  

Чунки мо боз ҳамонем, амон аз ману ту! 
Баҳри ҳам гӯрканонем, амон аз ману ту! (Лоиқ)   

         III 
       Самту мурури замон дар Ховар аз он ки дар Бохтар дорад, ба куллӣ фарқ  
мекунад. Чунончи, дар Аҷам муттасилӣ бар мунфасилӣ имтиѐз ѐфтааст. Аз ин рӯ ҳам 
дар таърихи мо ҳампайвандии маънавии аслҳои фарҳангӣ ва наслҳои одамӣ қавитар 
буда, занҷири суннатҳо ба як ҳисоб ногусастанист. Аз қавли шодравон Парвиз 
Нотили Хонларӣ, донишманди мӯҳтарам ва дӯсти қадрдони тоҷикон, гўям, «кадом 
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миллати дигарро мешиносем, ки ба гузаштаи худ, ба таърихи бостонии худ, ба ойину 
одоби гузаштаи худ беш аз ин пойбанду вафодор бошад?‛. 
         Пайвандгари аслҳои маънавӣ ва наслҳои одамӣ мероси фарҳангӣ бувад, ки 
ҳастаи зиндаашро дар илми муосири ҷомеашиносӣ менталитет (ба маънии 
маҳдудтар: ҳувият) хонанд. Ӯст, ки омилҳойи таърихию фарҳангӣ ва рӯҳонию 
равониро дар тамомияти таърихиашон таҷассум мекунад. Аз ин маънӣ менталитетро 
метавон генотипи таърихию равоншинохтии ҳам фард ва ҳам қавм ѐ миллат унвон 
кард. Ҷойгоҳи ин падидайи рӯҳонию равонӣ шуур набуда, таҳтушшуур аст, яъне ки 
таъсиру нуфузаш таҳти назорати ақл ѐ таҷрибаи рӯзгор нест. Бо вучуди ин, 
менталитет мабдаи фитрии азалӣ нест, иктисобӣ ѐ андӯхтаи таърихист; дар айни ҳол 
одати сарсарӣ ҳам нест, ки ба зудӣ аз сар бадар шавад! Беҳуда нагуфтаанд, ки иллат 
биравад, валек одат наравад.Сабаб ин аст, ки менталитет рукнҳои суннати 
фарҳангиро бо ширеши рӯҳонию равонӣ ба ҳам часпонда ҳампайвандии аслҳою 
наслҳоро дар замону макон истимрор ва устуворӣ  мебахшад.   
        Менталитет таҳкурсии хислати қавмӣ ѐ хулқи миллӣ бувад. (Дар даврони 
Шӯравӣ ба иллати идеологӣ аз ин қабил истилоҳҳо ҳазар мекарданд.) Чунон ки ҳар 
фарди одамӣ дар баробари одоби фозила феълу хӯ ва одатҳое низ дорад, ки на зеби 
ҷомаи ӯстанду на қабули омма, халқҳо ҳам дар баробари одоби фозила одатҳои 
разила ҳам дошта метавонанд. 
        Аз ҷумла тоҷикон ҳурмати калонсолон, хосса падару модар ва устодон, хоксорӣ, 
меҳмондӯстӣ ва дигар хислату анъанаҳои хуб доранд, ки мавриди таваҷҷӯҳи 
мардумони ғайр қарор гирифтаанд. Лекин бузургони худамон, инчунин 
мардумшиносон ва сайѐҳони бегона, ба унсурҳойи салбии хулқи миллиамон низ дидаи 
эътибор дӯхтаанд, ки аз онҳо Садриддини Айнӣ ба унвони ‚одоти разиламон” ѐд 
кардаанд.  
        Дар шарҳи гуфтаашон устоди дилсӯзамон ба факту лаҳзаҳои нанговари таърих 
рӯ оварда аламомезона гуфтаанд, ки дар гузашта мо «аввал шаҳр-шаҳр, қаря-қаря ва 
фирқа-фирқа шуда якдигарро задем, якдигарро куштем, хонайи якдигарро тороҷ ва 
яғмо кардем, ирзу номуси якдигарро барбод додем. Боз  ҳушѐр нашудем, боз ба 
хонахаробии якдигар кӯшидем, оқибат ба зери бандагии давлати мустабиддаи рус 
афтодем. Боз  ҳушѐр нашудем, боз ба хонахаробии якдигар кӯшидем, барои маҳв 
кардани якдигар ба пӯлисҳо, ба жандармаҳо, ба хафяҳои давлати мустабиддаи рус ѐрӣ 
додем...» [11].  
       Зимнан, устод Айнӣ ‚мо, тоҷикон‛ нагуфтаанд, ‚мо, туркистониѐн‛ гуфтаанд, 
вале миѐни ҳамон туркистониѐн аҷдоди тоҷикони кунунӣ ҳам фаъол буданд;  хусусан 
ки дар менталитеташон суннати бародарситезӣ хеле пеш аз зуҳури таърихи қавмҳои 
турку муғул нақш бастааст. 
           Инаш на барои ‚Мо‛ ва на барои ‚Онҳо‛айбу аҷаб нест. Асл дар қонуниятҳои 
муштараки ташаккул ва тараққии шуури иҷтимоии одамизод бувад, ки дар 
ҷаҳорчӯби аввал тафаккури устурӣ ва сонӣ тафаккури таърихӣ ташаккул ѐфтааст. 
Аввалин марҳилаи ин рушди маънавӣ аз эҷоди  устурае дар бораи  дугоникҳои аз 
азал ба ҳам душман оғоз шудааст. Аз ин рӯст, ки  ‚Шоҳнома‛ низ таърихи асотирии 
одамизодро аз зикру нақли бадеии қиссаи бародарситезӣ сар кардааст. Дар таърихи 

фарҳангу тамаддуни ҷаҳонӣ ‚Шоҳнома‛, ки шаҳномаи адабиѐти ҷаҳоншумули Аҷам 
бувад, нахустин ва муассиртарин манзума дар бораи бародаркушиҳост!  
 
Ва агар қалами сеҳрноки ҳаким Фирдавсӣ ҷангномаро ба оштиномаи саршор аз 
панду ҳикмати волои ниѐгон дар мавриди сиголиши сулҳу сафо миѐни халқу 
кишварҳои мухталиф табдил дода бошад, балки инаш аз файзи ҳамон фарҳанги 
тоисломии Аҷам бувад, ки ҳумонисми волои кайҳонӣ хоси ӯ буду аз қаъри таҳтушшури 
арбоби бедори давраи ‚Эҳѐи Аҷам‛ (сесад соли аввали он, яъне қарнҳои IX-XI-и 
мелодиро, ‚Қиѐми Тоҷик‛ унвон кардан айни муддаои таърихист  [12]) нуфуз мекард?. 
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       Бояд низ ба назар гирифт, ки то оғози ин замони хуҷаста ахлоқи инсонӣ ба ҳадде 
нармтар шуд, ки дар мавқеи худи ҳамосасаро таҷассум ѐфтааст. (Ниг. саҳифаҳои 

баъдӣ.) Ва аз файзи иқдоми инсонгароѐнаи бузургони даврони Эҳѐи Аҷам аст, ки 
минбаъд тарғибу талқини хулқи ‚бо дӯстон мурувват, бо душманон мудоро‛ (Ҳофиз) 
ба як навъ ҳусни суннати адабии тоҷику форс табдил ѐфт. Лекин пеш аз пазируфтани 
ин дастури ахлоқӣ ҷомеаи суннатии тоҷику форс нахуст ба як соволи муҳимму 
мубрам ҷавоб ҷуст: кӣ беҳтар – бародар ѐ дӯст? Ва дар ниҳояти тааммул  посухи 
зеринро ба унвони идеали этикӣ қабул кард: бародаре, ки дӯст бошад! (Саъдӣ). 
       Аз назари мавзӯе, ки манзури назари хоси ман аст, табиӣ ва мантиқӣ бувад, ки 
таҳлили културологии ‚Шоҳнома‛-ро аз андешаи сарманшаи ҷанги бародаркуши 
Эрону Турон оғоз кунам. 
     Бино ба далолати маводи таърихии фарҳанги ҷаҳонӣ, сарчашмаи ҷумла 
бародарситезиҳо ҳирсу ҳасад будаст. Дар яке аз ҳадисҳои Муҳаммади  Пайғамбар ба 
ин иллати маънавӣ ишора рафта: ‚Бухл гузаштагонро ҳалок намуд ва ононро ба 
рехтани хуни ҳамдигар водор сохт‛ [13]. 
     Чунон ки хонандагони ‚Шоҳнома‛ медонанд, иллати бархӯрди хунину бардавоми 

эрониѐну турониѐн, ки аъзои як хонадони ориѐӣ буданд, бархостани оташи низоъ 
миѐни се писари Фаридуншоҳ, яъне омили маънавӣ будаст. Мулкдори пешдодӣ 
сарзаминашро дар байни меросхӯронаш ‚нобаробар‛ тақсим карда (беҳтарин 
қисмашро ба писари хурдиаш Эраҷ бахшида) дар дили писарони меҳтар ба солаш 
тухми носозӣ киштааст. Ва он тухм бори зишт оварда: рашке ба гунаи ҳасади 

оташолуд, ки ба ҷинояти хонаводагӣ боис шудааст: Салму Тур дар ғояти қаҳру ситез 
додари ҳамтани худашонашонро куштанд. Ба идома пайдо кардани ҷангу лоф миѐни 
авлоди се бародари ҳамхун низ омили маънавӣ сабаб гардид. Манзури назарам кини 
тафсону таскиннопазире бувад, ки онро ягон «узри гуноҳ» шуста  натавонист.  
      Воқеан, дар оғози низоъ, вақте бародарони калонӣ қасди ҷони додарашон  карда 
камин гирифтанд ва ӯро ба дарборашон даъват намуданд, Эраҷи ғофил аз нияти бади 
Салму Тур тасмим гирифт, ки  

Набояд маро тоҷу тахту кулоҳ, 
Равам пеши ишон давон бесипоҳ. 
Дили кинаваршон ба дин оварам, 
Сазовортар он ки бадӣ оварам! 

       Падарашон Фаридун, бо вуҷуди ин ки ба нияти неки Салму Тур бовар надошт, аз 
тасмими Эраҷ шодмон шуд ва ба фарзандони кинавараш нома нигошт ва зимнан 
фармуд: 

Се фарзандро хоҳам орому ноз, 
Аз он пас, ки бурдем ранҷи дароз. 
Гиромиш дореду нӯша хӯред, 
Чу парварда шуд тан, равон парваред!  

      Эраҷ ҳам то тавонист бародаронашро аз роҳи бад боздоштанӣ шуд: 
Чуз аз кеҳтарӣ нест ойини ман 

                                       Набошад ба ҷуз мардумӣ дини ман... 
Ба хуни бародар чӣ бандӣ камар! 

Чӣ сӯзи дили пиргашта падар!.. 
Макуш мӯракеро, ки рӯзикаш аст, 
Ки низ ҷон дораду ҷон хуш аст. 

     Вале Салму Тур ба сухани падар ва на ба илтиҷои додар гӯш накарда даст ба хун 
заданд. Ва Фаридунро ҳамин монда буд, ки бо қатъияти тамом гӯяд:  

Дарахте, ки аз кини Эраҷ бируст, 
Ба хун баргу бораш бихоҳем шуст! [14]  

         Гузашта аз ин,  Фаридун ба умеди расидан ба орзуе зинда буд, ки Манучењр 
(писари канизакаш Моҳофарид ва бародарзодааш Пашанг), ҳамин ки ба балоѓат 
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расид, сипаҳ баркашида ва теѓи зањробгун аз ниѐм бароварда ќасди ӯро хоњад 
ситонд. Ва дар ин байн «чунин гашт гардонсипењр, ки хирад хира шуд, тира шуд љои 
мењр…» 
        Фољиаи пурдарду аламовари хонаводагї, махсусан дар ќиссањои манзуми 
Рустаму Сўњроб, Гуштоспу Исфандиѐр, Кисрою Нўшзод ва Талханду Гав дар авҷи 
драматизми њамосї тасвир  шудааст. Аҷаб нест, ки њатто достони Искандар, ки дар 
ќаринаи эронигароѐнаи «Шоњнома» як унсури бегона бувад, ба сурати бародарситезї 
ќисса шуда. 
         Дар «Шоњнома» суннати хиѐнати хешовандї ва бародаркушї ба њадде ќавист, 
ки саранљом худи абарќањрамони «Шоњнома» њам ќурбони он мешавад: Рустам ба 
чоње, ки бародари домсозаш Шаѓод кофта монда буд,  афтида дар нињояти зиллату 
забунї њалок мегардад; њадафи охирин тири Рустам низ ќалбу қолаби бародари 
ҳамхунаш буда, ки ба ӯ бад хиѐнат кардааст… 
           Аз назари сиѐсї сарманшаи асосии љангњои тўлонӣ миѐни эрониѐн ва турониѐн 
њирсу ози тахту тољ (ба њар илоҷ нигоњ доштан ва ѐ ба њар восита кашида гирифтани 
он), яъне худи њамон дарди бедавои љоњу љалолхоњињост, ки ба ќавли Фирдавсї. 

Сари як рама мардуми бегуноњ 
Ба хок андар орад зи бањри кулоњ. 

       Қасди кишваркушоињои Ковусшоњ, ба вежа оњанги Мозандарон кардани ўро ба 
ѐд оваред. Сарчашмаи љанги навбатї дањонкалониву шўњратпарастињои беандозаи 
шоњи Эрон будаст, ки дар ѓояти васвасаи нафсонї 

Ман аз Љамму аз Кайќубод, 
Фузунам ба бахту ба фарру нажод. 
Сипоњу дилу ганљам афзунтар аст, 
Љањон зери шамшери  тез андар аст! 

гўѐн ба «хонаи деви афсунгар» њамла овардан хост. Њарчанд ки Зол ўро панду насињат 
кард, ки  

Ту аз хуни  чандин сари номдор 
Зи бањри фузунї дарахте макор! 

шоњи размљў аз роњаш нагашт… 
         Мардуми њикматпешаи мо мефармояд: чашми танги дунѐдорро хоки гўр пур 
мекунад. Дар воќеъ, кишваркушої мантиќе дорад оњанин: оне, ки ба моли њамсоя 
дасти тамаъ дароз мекунад, рўзе њатман кишварситони њафт иќлим мешавад!  
Низомии Ганҷавӣ, ки зимнан ҳакими замони худ ҳам буд, ба унвони муждавар гуфта: 

Шунидастам, ки ҳар кавкаб ҷаҳонест, 
Дигаргуна замину осмонест. 

            Агар ҳамон кишварситонҳо рӯзе худ дониш андӯхта ва ѐ аз дигарон шунида 
дарак ѐбанд, ки акнун дар Коинот вуҷуд доштани сайѐраҳои маскун беш аз пеш собит 
мешавад, ҳамоно истилои кайҳонро низ њавою њавас хоҳанд кард. Эмом Хумайнӣ дар 
шарҳи ин хислати аслию азалии банӣ-Одам хеле хуб гуфтаанд: ‛Инсон дар фитрати 
худ ҳар камолеро ба таври мутлақ мехоҳад ва ба ҳеҷ қудрате, ки ноқис бошад, дил 
набастааст. Агар оламро дар ихтиѐр дошта бошад, вале гуфта шавад ҷаҳоне дигаре 
ҳам ҳаст, фитратан моил аст он ҷаҳонро ҳам дар ихтиѐр дошта бошад”. 
           То чӣ андоза инсонӣ ва бостонӣ будани чунин орзую ҳавасҳоро низ метавон 
баъди мутоилаи ‚Шоҳнома‛ дарѐфт. Ваќте ки деви дижњим: 

Гирифтї замин в-он чї буд коми ту,  
Шавад осмон низ дар доми ту! 

гуфта Ковусшоҳро ба гирдоби васваса мекашад, иѓвои ӯ барояш танҳо бањонае 
мешаваду бас. 
           Аз нигоњи ахлоќї зодбуми њар гуна љангу ҷидол се хулќи пасти одамист, ки дар 
таърихи ҷаҳонии давлатдорӣ аз худ нақши равшан боқӣ гузошта: яке ғаризаи 

пешиҷӯйӣ, дигаре бухлу ҳасад ва савумї кинадориву интиќомљўист. Дар воќеъ њам 
Љањонро зи кирдори бад шарм нест, 
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Ба наздики вай мењру озарм нест! 
         Иллати ќасди љони Эраљ кардани Салму Тур, чунон ки зикраш гузашт,  ин буда, 
ки шоҳи ҷаҳон њангоми тақсим карда додани қаламраваш Эраљро,  ки ба сол 
кењтарин буд, ба ќадру мартаба мењтарин хондааст. Дарду кини Эраљро бошад, се 
насли пасини сулолањои эронї аз дилу маѓзашон шуста натавонистанд.  
           Њар насли нав дар боѓи кин «тоза мекишт дарахт» ва аз пайи он буд, ки 
«мукофот созад љафоро љафо». Аљобати кор ин аст, ки сарвари ин хонадон 
Фаридуншоҳ пайваста мекӯшид, ки оташи интиќом миѐни авлодаш мабодо хомўш 
нашавад! Ва бад-ин ният пеши њама гуна саъю кўшро дар роњи расидан ба «муросои 
миллї» қотеона мегирифт. Ба ѐд оред: вақте Фаридун кӯшиши пайѓом фиристодани 
Салму Турро назди Фаридун. Онњо аз падарашон узри гуноњ хоста, зимнан  

Чи гуфтанд? Гуфтанд, к-эй пурхирад, 
Њар он кас, ки бад кард, кайфар барад. 
Агарчи бузург аст моро гуноњ,  
Ба бедонишї барнињад пешгоњ. 
Агар подшоњро сар аз кини мо, 
Шавад пок равшан шавад дили мо. 
Магар, к-он дарахтеро ки аз кин бируст. 
 Ба оби ду дида тавонем шуст…. 

         Вале ба наздики падар «нињони дили он ду марди палид, зи хуршед равшантар 
омад, падид»: Фаридун бовар накард, ки Манучењрро назди худ хостани Салму Тур 
самимист ва мурод аз ин даъвати бародарони калонї он аст, ки 

Миѐн ба даст бастан ўро ба сони рањї, 
Супурданд бад-ў тољу тахти мењї. 

         Пас чаро худи Фаридун фарзандонаш Салму Турро ба даргоњаш даъват карда 
онњоро њамроњи хешаш Манучеҳри кинхоҳ ба сари дастархони оштии хонаводагї 
нашинонд?  Охир, баъзе аз муќаррабонаш њам ба ў насиҳатомез гуфта  буданд, ки 
шоњ бояд «зи кин дил бишўяд, бубахшад гуноњ». Бо вуљуди ин Фаридун исрор мекард, 
ки  

Падар то бувад зинда бо писар, 
Аз ин ки нахоњад кушодан камар! 

            Ва фаќат баъди он ки Манучењр «он ду бедодгар‛-ро, ки ‚буданд хунӣ зи хуни 
падар‛, ба шамшери кин сар бурид (Фаридун дар дами марг иқрор мекунад: ‚Ба коми 
бадандеши ман‛), дилу дидаи Фаридун таскин ѐфту  «бипажмурд барги 
каѐнидарахт»… 
          Бояд махсус қайд карда гузашт, ки љангљўѐну љангхоњони «Шоњнома» 
маъмулан на ба панди бузургон, на ба насињати модарон, на ба маслињати дўстон ва 
на ба тавсияи миѐнчињо гўш медињанд.  Гузашта аз ин, оштинопазирии љонибайни 
даргир ба дараҷаест, ки размљўѐн њатто ӯзроварии раќибонашонро  њам ќабул 
надоранд! Чунончи, вақте ки Исфандиѐр азми разм бо Рустам кард, бисѐриҳо ўро аз 
роҳи ҷанги нобаробар бо ќањрамони набардњои Эрону  Турон бозгардонанд: модари 
Исфандиѐр Катаюни Ќайсар, писараш Бањман, бародараш Башутан ва охир раќибаш 
Рустам. Вале киштии маќсуди ягонтои онњо гирдоби мавҷҳои ѓазабу ѓурури 
Исфандиѐрро бартарф карда ба соњили мурод расида натавонист.  
         Аз ин ҷиҳат саъю кӯшиши бебарори ба дари покяздон баргардонидани  Моҳӯи 
Сурӣ низ ҷолиб аст. Вақте ки тахтҷӯйи навбаромад осиѐбонро ба куштани охирин 
шоҳанҳшоҳи сосонӣ Яздгирд мефиристад, ҳама анҷумани ‚бузургони бедору 
кундоварон‛ ӯро аз ин ҷиноят боздоштанӣ шуда аз асотиру таърих мисолҳои 
пандомез меоваранд (аз бархӯрди Заҳҳок бо Ҷамшед ва Тураҷ бо Эраҷ гирифта то 
кинҳои Арҷоспу Ҳузмуздшоҳ) ва мувофиқан насиҳат мекунанд, 

К-аз ин-бар нишони ду гетӣ шавӣ, 
Чу гуфтори донандагон нашнавӣ. 
Чу коре, ки имрӯз бояд-т кард, 
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Ба фардо расад, з-ӯ бароранд гард. 
Аз ин ҳам гузашта: 

Туро зуд ояд чунин рӯзгор, 
Ки печӣ зи андешаи нобакор. 
Ту з-ин ҳар чӣ корӣ, писар биравад, 
Замоне замона ҳаме нағнавад... 

Вале, ҳайҳот, 
Шубонзодаро дил пур зи тахт буд, 
Варо панди он мӯбадон сахт буд...  
Набуд як мӯй з-он гуфтугӯй. 

       Ќањрамонњои фиребхўрдаи «Шоњнома» фаќат ба њангоми сахт захмин шуда,  ба 
дами љонканї расидан ба гунаи васият иќрор мекунанд, ки њаќ ба љониби кадом 
тараф будасту гунањкори асосии фољиа кист. Бо вуљуди ин, фарзандони ѓолибу 
якрави кушташудагон кини хуни ниѐяшонро ба пўзиш шустан намехоњанд ва боз 
шамшери интиќом аз ниѐм бароварда силсилаи нави хешовандкуширо оѓоз 
мекунанд. 
             IV 
           «Шоњнома»-ро нахустин дар таърихи адабиѐти љањонї асаре хонданд бадеию 
фалсафї дар бораи љанг ва сулњ. Дар воқеъ, шањномаи Аҷам  зоњиран љангарост, чун 
љумла шоњону пањлавононе, ки ба унвони ќањрамонони асар васф шудаанд, љангљў ва 
љанговаронанд. Вале агар мавќеи маънавии худи  муаллиф (Фирдавсї)-ро ба назар 
гирем, бармало мешавад, ки «Шоњнома»  ботинин сулњгарост.  
            Њаќиќатан њам Фирдавсї фаќат ноќилу нозими љангњо нест, ба як њисоб 
ноќиду нофии ахлоќии онњо низ дар шумор меояд. Дар воқеъ,  њамосанигори мо на 
фаќат ба рафти љанг, балки ба арафаи љанг низ  тавваљљўњ мекунад, то дониста 
бошад, ки оѐ ягон роњу тариќи мусолињатомези њаллу фасл кардани низоъ буд ѐ на, ва 
агар буд, оѐ «тарафи савум» (хешовандон, мушовирон, миѐнравон, дўстон) аз он 
истифода карданд ѐ на. Чунин озмоиши ахлоќии ќањрамонони «Шоњнома» мувофиқи 
таќозои яке аз аркони фарњанги Эрону Турони Бостон сурат гирифта, ки онро 
Фирдавсї ба унвони панди Бузарљмењр ба Нўшинравон ќаламї кардааст: 

Макун, шањриѐро гунањ то тавон,  
Гуноње, к-аз шарм дорад равон. 

        Дар «Шоњнома» ќањрамонњое кам нестанд, ки роњњои оштї кардану оштї 
доданро мељўянд, љонибайни размљўро ба мудорою мусоро овардан мехоњанд. Ростї, 
иќдоми оштиљўѐна дар аксар мавридҳо натиљае намебахшад, чун тарафњои даргир 
кини зањробхўрда ва занги нобовариро аз дилу љигарашон зудуда  наметавонанд. 
Вале Фирдавсї ҷо-ҷо мантиќи асотири бостониро шикаста ҷараѐни воқеаҳоро ба 
тақозои  мавқеи инсонгароѐнаи худаш тобеъ кардааст. 
          Инро аз тағйири ба тадриҷи рангу раванди љанги Эрону Турон метавон 
натиљагирї  кард, ки ба хосту иродаи адабии худи Фирдавсӣ ба амал омадааст. 
Бархӯрди ҳамосии ду кишвари бародар аз  ду марњила гузашт: дар марњилаи аввал он  
љанге буд миѐни подшоњон ба манзури кини гузашта хостан аз якдигар ва аз ин 
маънї сирату сурати харобкунанда дошту бас. Дар  марњилаи сонї бошад (аз оѓози 
фаъолияти Сиѐвуш) љанг раванди созандагї пайдо намуд: аз ин ба баъд эрониѐн паи 
он шуданд, ки ба ҷойи несту нобуд кардани Турон он ҷо як давлати адолатойин (ба 
вежа сулњљў) барќарор кунанд. Бењуда нест, ки баъди кушта шудани Афросиѐбу 
Гарсеваз ягон шоњзодаи эрониро не балки шоњзодаи туронї Љањн, писари 
Афросиѐбро ба унвони подшоњи Турон эълон намуданд. 
         Аз файзи ҳамон ҳумонисми волост, ки Фирдавсї њангоми тасвир кардани 
набардњои кайњонии хайру шар, нерӯњои  маздої ва ањриманї ваҳдати сиришти 
яздонии одамизодро ба мадди назар гузоштааст. Аз ин рӯ, Эрону Туронро ба сони ду 
ќутби ба ҳам муқобил ќаламї карда бошад њам, дар тасвири  ањли ин ду кишвар 
танҳо рангњои сафеду сиѐњро кор нафармудааст. 
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          Ба бархе муосирони чаласаводу миллатшикане, ки дар ѓояти ватанпарастии 
тазвирӣ ва масъулиятношиносии иҷтимоӣ њамтаборонашонро аз рӯйи хоку хун 

тасниф карда онҳоро ба ду гурӯҳи нобаробар ‚тоҷикони асил‛ ва ‚тоҷикони омехта‛ 
ҷудо карда буданд, маълуму мафњум бод: њадди аксари сарќањрамонњои «Шоњнома», 
ки ифтихори љангии эрониѐн ба шумор мераванд, аз рўйи нажодашон дурага 
(нимэрониву нимтуронї) ва ѐ, ба истилоњи љомеашиносии амрикоӣ гўям, шахсиятњои  
марҷиналї њастанд. Рустаму Сўњроб ва Сиѐвушу Кайхусрав, ки њамчун ќањрамонњои  
асили љанги Эрону Турон мавриди ситоишу офаринсароиҳои Фирдавсї ќарор 
гирифтаанд, аз љумлаи онњостанд. (Чунончи, асли баромади Рустам аз тарафи 
падараш тухмаи Љамшед бошад, аз тарафи модараш аз нажоди  Зањќок будаст, яъне 
хуни њам маќтул ва њам ќотилро ба раг дошта…)  
           Персонажҳои мазкур на фаќат дар арсаи љанг корнамоӣ кардаанд, балки барои 
барќарор намудани сулњу сафо миѐни эрониѐну турониѐн низ каму беш сањм 
гирифтанд. Дар ин роњи хайр ба хусус Сиѐвуш  иќдоми бузург ва шоиста кард. Ў 
барои оштию осоиши њар ду кишвар њатто хуни хешро њам дареѓ надошт. 
          Аз ин ҷиҳат мавқеи ахлоқии худи муалифи «Шоњнома» ҷолиб аст. Фирдавсӣ 
њангоми аз иллати  љангњои Эрону Турон сухан гуфтан њамеша ва дар њар мавриди 
мушаххас тарафи эрониѐнро гирифта рўйи шоњу сипоњи турониѐнро  сиѐњ намекунад. 
Чунончи, дар достони Сиѐвуш омада, ки ваќте Афросиѐб ба эрониѐн оштиро 
пешнињод кард, тарафайн бо айби шоњи Эрон сулњ набастанд: њарчанд к 

Ду кишвар бар ин оштї шод гашт, 
Дили шоњ чун теѓи пўлод гашт. 

        Сулњ хостани Афросиѐб аз эрониѐн бори нахуст набуд ва беангеза њам набуд. Як 
дафъа (дар ањди Кайќубод) Афросиѐб ваќте сулњљўї, кард, ки аз Рустам сахт шикаст 
хўрда дигар тоби рамз намонд. Пас, «бирав, рой зан, оштиро  бисеч!» гуфта 
падарашро илтиљо кардани Афросиѐб аз тарси љон њам буд. Дафъаи дигар (дар ањди 
Ковус) мўљиби  «ба љойи љањон љустану корзор, мабодам ба љуз оштї њељ кор» гуфта  
ба роњи мудорою муросо ќадам нињодани Афросиѐб хатари шикасти љангї буд; пури 
Пашанг хоби дањшатноке дид, ки онро мўбадон фоли бад хонда разми ўро  бо 
Сиѐвуш аз њар љињат номатлуб донистанд. Ва азбаски дар њар ду маврид њам иќдоми 
тарафи Турон иљборї буд, эрониѐн Афросиѐбро  сулњфурўшу оќибатљанг шуморида 
бо ў  гургоштї кардан нахостанд. Вале чарост, ки Рустаму Сиѐвуш ба њарфу нияти 
сулњљўѐнаи ў бовар карданд? Аз хушбоварї  буд ѐ содагароӣ? 
          Ба эњтимоли ќавї аз хушбоварӣ буд, ки аз  хислатњои неки одамї ба шумор 
меравад. Аљаб нест, ки љавонмардоне мисоли Рустаму Сиѐвуш аз ин хислат 
бархурдоранд ва аз рӯйи он амал мекунанд. Ва ҳамин хушбоварист, ки Сиѐвуш њатто 
дар симои Гарсеваз осори самимиятро мебинад; дар паѐми ў ба  унвони Ковусшоњ 
мехонем: 

Гар ўро бубахшад зи мењраш равост, 
Ки аз мењри ў чењри ў гувост. 

 Сониян, чунон ки Рустам дар камоли њимматбаландї мегўяд: 
Касе, к-оштї љўяду суру базм, 
На некӯ бувад пеш рафтан ба разм. 

Ва нињоят, агар хонандаи «Шоњнома» далолати худи Пашангу Афросиѐбро ба назар 
гирад, мефаҳмад, ки ангеза (мотив)-и рафтори Туроншоњ  қавитар аз он аст, ки 
менамояд. Воќеан,  ҳар се персонажи «Шоњнома» ояндакуш будани бародарситезиро 
дар ‚сарое сипанљ, ки оѓоз ганљ асту фарљом ранљ», ба як њисоб эњсос ва эътироф 
мекунанд. Дар  њаќиќат, ба мазмуни гуфтугӯе зењн монед, ки бо хосту иродати  илмии 
муаллифи ин эссе воќеъ шуда. 
Кайќубод: 

Куљо подшоњист, бе љанг нест, 
В-агарчанд рўйи замин танг нест. 

Пашанг: 
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Саранљом њам љуз ба болои хеш 
Наѐбад касе бањра аз љойи хеш. 
Бимонем бо он раши панљ хок, 
Саропой карбосу љои маѓок. 
Бубахшем, аз он пас наљўем кин, 
Ки чандин бало худ наларзад замин. 

Афросиѐб: 
Маро сер шуд дил зи љангу бадӣ, 
Њаме љуст хоњам рањи озодї. 
Нахоњам замона љуз он, к-ў бињишт, 
Чунон руст бояд, ки гардун бињишт. 

Сиѐвуш: 
Чӣ бояд њаме хира хун рехтан, 
Чунин дил ба кин андар овехтан? 
Ба кин бозгаштан, буридан зи дин, 
Кашида сар аз осмон бар замин? 
Чунин кай писандад зи ман кирдигор, 
Куљо бардињад гардиши рўзгор? 

Фирдавсї: 
Агар шањриѐрї, сар зердаст, 
Ба љуз хоки тира наѐбї нишаст. 
Куљо он хирадманду кундоварон? 
Куљо он сарафроз љангисарон? 
Њаме  хок доранд болину хишт, 
Хунук он ки љуз номи некї нањишт. 
Ҳар он кас, ки пӯзиш кунад бар гуноҳ, 
Ту бипзиру кини гузашта махоҳ. 

          Чунон ки ишорааш гузашт, мувофиқи хосту иродаи илмии нависандаи ин 
сатрҳо бувад, ки Фирдавсї дар ќатори ќањрамонони «Шоњнома» љой  гирифта дар 
муколамаи «тарафњои даргир» ширкат варзидааст. Вале ин дахолати «худсарона» ба  
рангу раванди ботинии њамосаи миллиамон бегона нест. Албатта аз нигоњи  
њаќиќати таърихї романи полифонї аз кашфиѐтњои  адабиѐти ќарни ХIХ-и Аврупо 
дар шумор меояд. Лекин матни «Шоњнома» гувост, ки ин навъи асари бадеї низ 
решањои дуру дарози таърихию фарњангї доштааст. Ба њар њол сатрҳои њикматомезе, 
ки Фирдавсї дар оғоз ѐ анљоми њар як достон аз худ афзуда, далели равшан  бар 
онанд, ки ў гўяндаи бетараф набудааст.  
         Њаройина, мо тамоми маводеро, ки дар асоси он Фирдавсї  «Шоњнома»-ро 
нигошта, дар даст надорем, вале худи сужети асар гувост, ки ҳамосасарои тоҷик ба 
љараѐни рўйдодњои тасвиркардааш ҷиҳати ахлоқӣ фаъолона дахолат мекунад! 
Дар воќеъ, љо-љо, ваќте бархе ќањрамонњои «гарданкаш»-и «Шоњнома» аз рўйи 
таќозои аќли солим рафтор кардан намехоњанд (бошад, ки онон мувофиќи мантиќи 
хоси асотир амал кунанд!) ва ѐ хатари  вайрон шудани ахлоќи  волои башарї пеш 
меояду воќеаро ќабл аз вуќӯъ илоље нест, Фирдавсї ба  «нерӯи савум» (ба унвони 
табиат ѐ яздон) рў меоварад ва бо  мадади он  њаќро ба њаќдор мерасонад. 
          Барои собит намудани ни мушоҳида аз ќиссаи  љангу хусуматњои ду шоњзодаи 
њиндї – Гав ва Талњанд ѐдовар мешавам. Чунон ки хонандагони «Шоњнома» 
бохабаранд, љанги охирини ин ду  бародар, ки дар натиљаи рамзљўйиву киноварињои  
оштинопазиронаи Талњанд сурат гирифт, бо ѓалабаи сипоњи Гав анљом ѐфт. Ва 
азбаски Гав аз љанги бародаркушї сахт нафрат дошту ба сари бародараш теѓ 
кашиданро барояш раво намедид, бо иродаи бадеии Фирдавсӣ ин корро ба љойи Гав 
табиат кард: тўфоне, ки ногањон аз дарѐ хеста Талњанд ва сипоњи зиндамондаи ўро ба 
комаш фурў кашид ва љањонро аз нанги ў пок  кард… 
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             Дар достони дигар (Pави Тањмосп) Фирдавсї аз мусоидати табиат ба хотимаи 
љанг ва шукуфтахўй шудани онро ба њангоми бастани сулњнома ќисса мекунад. Дар 
рафти яке аз љангњои аввалини Эрону Турон, ваќте ягон тарафи даргир пирўз нашуд, 
вале љонибайни хунталаб бар хилофи хости лашкарашон њарби бемаъниро идома 
доданї шуданд: 

Наѐмад њаме з-осмон обу нам, 
Њаме баркашиданд нон бо дирам. 
Ду лашкар бад-ин гуна бар панљ моњ 
Ба рўй андароварда рўи сипоњ… 
Зи тангӣ  чунон шуд, ки чора намонд, 
Зи лашкар њаме пуду тора намонд 

          Сипоњи њар ду тараф инро фоли бад донистанд. Миѐни онњо дањон ба дањон 
сухан рафт, ки ‚аз мост бар мо бади осмон». Ва ваќте ки сари номдорон њам аз љанги 
тињї шуд, тарафҳои размчў ночор ба роњи оштї даромаданд: 

Чу з-ин гуна омад сухан дар миѐн,  
Бузургони Эрону турониѐн. 
Нишастанд бо сулњу гуфтанд боз, 
Ки аз кина бо њам нагирем соз! 

         Ва ба њангоме, ки эрониѐну турониѐн тахту кулоњро миѐни худ бахш карданду 
бад-ин сон сулњ баста сипоњашонро аз майдони љанг берун кашиданд: 

Пур аз ғулғули раъд шуд кўњсор, 
Замин шуд пур аз рангу бўю нигор, 
Љањон чун арўси расида љавон, 
Пур аз чашмаву боѓу оби равон. 

           Зимнан, чунин мушоњидањои бадеї фиросати падидањое буда метавонанд, ки аз 
доираи уфуќи илм берун мондаанд. Дар воќеъ, дар љойи дигари «Шоњнома‛ 
њамбастагии њодисањои табиї ва воќеањои иљтимої ба рангу тариќе баѐн шуда, ки 
бўе аз љустуљўњои кунуни илм мекунад: 

Њар он нам, к-аз абри бањорон бувад, 
Дар андешаи шањриѐрон бувад. 
Чу бад гардад андешаи подшоњ, 
Наѐбад замин нам ба ваќт аз њаво [15]. 
Чу одил бувад шањ зи сахтї манол, 
Ки адлаш бењ аст аз фарохи сол. 

      Бародарситезӣ дар аҳди бостон падидае будаст, ки дар асотири қадими арабу 
Аҷам қудсонида шудаст. ‚Шоҳнома‛ ҳам дар чорчӯби ҳамин суннати ахлоқӣ маҳдуд 
мондааст. Лекин  аз ин далели бадеӣ мустақиман барнамеояд, ки худи муаллифи 
ҳамоса ҳам онро маъқул медониста бошад; Фирдавсӣ ин одати разилро аз номи 
бегонагон маҳкум мекунад. 
        Вақте ки Салм аз таъқиби Манучеҳр гурехта ба хоки Рум расид, 

Расид он гаҳе танг дар шоҳи Рум, 
Хурӯшид, к-эй марди бедоди шум, 
Бикуштӣ бародар зи баҳри кулоҳ! 
Кулоҳ ѐфтӣ, чанд пӯй ба роҳ?! 

Дарахте, ки биншондӣ, омад ба бор, 
Биѐбӣ ҳам акнун бараш дар канор. 
Гараш бор хор аст, худ киштаӣ 
В-агар парниѐн аст, худ риштаӣ 

          V 
       Яке аз муњимтарин вежагиҳои тамаддуни суннатии Аҷам суннати ахлоқгароӣ 

бувад,  ки Авесто оғозгаҳи ӯст.  Дар он ҷо хайру шарро ду рӯҳи азалӣ -- мувофиқан 
‚рӯҳи беҳу рӯҳи бад‛ муҷассам мекунанд, ки ҳамзамон ҳомилу ҳомии рост ва дурӯғ 
мебошанд [16].  
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        Барои бостонитарин аҷдоди мо ин ду рӯҳи мутазоди азалӣ прототипҳои воқеӣ 
доштанд: муқимнишинҳо (зироаткорон) ва кӯчнишинҳо (чорводорон). Аввалҳо 

онҳоро қабилаҳои дар Дашти Хазар мондаи ориѐӣ (турониѐн) ва сонитар турконе 
муаррифӣ мекарданд, ки ҷойи онҳоро дар Дашти Хазар гирифтанд (минбаъд онро 
Дашти Қибчоқ мегуфтагӣ шуданд).  
           Дар њама осори фарҳангии Эрону Турони бостонӣ  риоя кардан ва пос 
доштани ростгӯйию росткорӣ як бахши ояндасози ҳарбу зарби рӯҳонист барои 
таъйину таъмини пирӯзии некӣ бар бадӣ дар миқѐси Коинот. Тоифаҳои ҳиндуориѐнӣ 
Меҳр (Митра, Миҳр) ном эзиди аҳду паймон, пайвандгари дӯстию муҳаббат доштанд, 
ки хешкориаш аз посбонии рӯҳонии ростқавлӣ иборат буд. Дар Авесто Меҳр ҳамчун 
эзади ‚даҳҳазорчашму ҳазоргӯш‛  муаррифӣ шудаст, ки аз нерумандӣ ва пирӯзмандии 
ӯ дарак медиҳад [17]. Ва ӯст, ки сартосари ‚ҳафт кишвар‛-и ҷаҳони ҳастӣ саркӯб 
шудани дурӯғгӯѐну паймоншиканонро кафолат медиҳад. 
         Намояндагони барљастаи илму фарњанги Шарќу Ѓарб, онњое, ки бо маънавиѐти 
халќњои ориѐтабору эронизабон сару кор доштаанд, низ аввал ба љанби ахлоќии 
тамаддуни бостонии мо дидаи эътибор дӯхтаанд.  
          Барои собит кардани  ин нукта ба нигоштањои Эсхил ва Њеродот ишора карда 
гузаштан кофист, ки одоби аҷдоди қадимии тоҷикону эрониѐни кунуниро басе васф 
кардаанд. Чунончи, Њеродот ба вежа ба ростгўию ростќавлии онҳо таваљљўњ 
намудааст. Ин мушоњидаи љолиби муаррихи маъруфи ањди  атиќаро  катибаи 
Бесутун ба таври барҷаста собит мекунад. Дориюш дар тавсифи шахсияти худаш 
мегўяд: ‚Ман бадкирдор набудам дурўѓгў набудам, фиребгар набудам, на ман ва на 
насли ман. Ман бо роњи адл мерафтам. На ба заиф ва на ба ќавї бадї накардаам». Ва 
ҳамзамон ба наслњои баъдинаи шоњњои эронї фикран рў оварда меафзояд: ‚Ту ки  бо 
мурури замон подшоњ  мешавї, бо фарде, ки дурўѓгўсту фиребгар, дўстї макун, ўро 
сахт љазо дењ”. 
            Пас, анъанаи дурӯғгӯие, ки Алимуҳамади Яздӣ иллати умдаи вомондагиҳои 
мардумони ориѐтабори эронизабони дар масири таърихи ҷаҳонӣ донистааст, кай ва 
чӣ тавр пайдо шуд? Яъне ки он ‚иллат-ул-илал‛ ҳам иллат доштагист? 
          Агар ин саволро дар қаринаи васеи таърихию маънавӣ тааммул кунем, 

дармеѐбем, ки одати разили дурӯғгӯӣ дар марҳилаи исломии таҳаввули рӯҳонии Аҷам 
пайдо шудаст. Барои исбот кардани ин тахмини илмӣ ду  рада  падидаҳоро дар 
ҳамбастагии ботиниашон  таҳлилу таркиб карда баромадан лозим меояд: 

(1) Афзудани тафриқа ва ташаннуҷ дар шуури динию мазҳабӣ: бархӯрдҳои 
зардуштия-ислом ва суннӣ-шиа. (Таъқиби ба истилоҳ қарматӣ дар аҳди 
Султон Маҳмуд яке аз зуҳурроти вокуниши идеологии он замон буд.) 

(2) Имтиѐз ѐфтани шуури назмгаро бар таафаккури илмӣ ва фалсафӣ. (Поэтикаи 
арабу Аҷам дурӯғро ба унвони  меъѐри шеъри балиғ пазируфт: «Шеър аз дурўѓ 
фурўѓ мегирад» фармудааст Абдурањмони Љомї [18]. Чунин ҷаҳоншинохтии 
шоирона ба сурату сирати ахлоқи ҷомеа ҳам беасар набуд.) 

       Азбаски масъалаҳои таърихию културологии мазкур аз қаламрави мавзӯъ ва 
матлаби умдаи ин мақола хориҷанд, ба тариқи ихтисор мегӯям, ки айб дар худи ислом 
нест [19]. Айб дар муҳити хоси иҷтимоию фарҳангӣ ва рӯҳонию равонист, ки дар Аҷам 

пас аз истилои араб ба вуҷуд омад.    
        Дар радифи мавозини ахлоќие, ки гузаштагони ҳикматпешаамон беш аз њама 
талќину таъкид кардаанд, муњимтаринаш нигоњ доштани њадду андоза дар њар чиз ва 
дар њар  кор-чї дар рафтору чї дар гуфтору чї дар  пиндор! – ба шумор мерафт. Дар 
осори  ќарни IХ-и зардуштӣ, ки онваќт  ба унвони  муќовимати маънавӣ  ба аъробии 
истилогар сар бардошта буд, ин фармудаи ахлоќї аз рукнњои асили фарњанги эронї 
дониста шудаст; он ҷо омада, ки эрониѐн на фаќат ба  љињати ширинсуханї, балки 
махсусан аз ҷиҳати эътидолдонию эътидолдорї аз арабњо бартарї доранд. (Инаш 
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албатта зуҳурроти ғурури ориѐисту бас, чунки дар Ќуръон зикр шуда, ки ‚худо дўст 
надорад аз њад гузаштанро».)  
         Ҳақиқатан ҳам дар ойини давлатдорї ва сиѐсатмадории Аљам риояи њадду 
андозаро аз аркони муњим мешуморидаанд. Ба масал, дар андарзњои пањлавї, ки аз 
садаи IХ-ми мелодї сар карда аввал дар тарљумаи арабї ва сонї ба форсї машњур 
гаштаанд,  ин нукта талќину таъкид шудааст. Дар «Минуи хирад» зикр ѐфта, ки девњо 
одамонро аз тариќи тафриту ифроте, ки дар кирдорашон рух медињанд, ба доми худ 
меафтонанд…  
         Фирдавсї низ ќањрамони ‚Шоњнома»-ро дар љањорчўби њамин суннати ахлоќї 
нигоњ доштанї шуда пандомўзона мегўяд:  

Чу андозаи  худ надонї њаме, 
Говонро ба хун дарнишонї њаме. 
Шоир афзунманиширо мањкум мекунад («сухан машнав аз марди 

афзунманиш»); Фирдавсӣ ба паймони сухан (паймон ба маънии ќадимиаш, яъне 
мутаносибї) таваљљўњ дораду андеша аз оне, ки аз андоза беш гап мезанад. 
           Сарчашмаи бењтарин хислатњои одамї - адлу инсоф, сабру тоќат, рањму 
шафќат, хоксорию нармї ва шарму њаѐ – њамон эътидол аст, ки фардро водор 
месозад дар гуфтору кирдор њадду андозаро нигоњ  дорад. Љанги дохилї айнан 
аломати аз эътидол баромадани мизољи миллат аст.  
           Мусалламан бархўрди мусаллањона, алалхусус љангеро, ки аз кини дерсол 
хоста бошад, дар  чањорчўби мабоини ахлоќї мањдуд кардан амрест муњол, њарчанд 
ки аз ањди Дориюш то ба имрўз дар ин роњи гарон саъю кўшиш зиѐде ба харљ рафта. 
Ин њаќиќати талхро љанги байнобайнии тољикон, ки дар ѓояти адовату хусумати 
мањалгароѐна сурат пазируфт, ба таври возеҳу равшан собит намуд… 
         Дар омади гап гўям, ҳамонанди  он њама хелҳои вањшигарие, ки дар рафти 
љанги дохилии Тољикистон нисбат ба шахсияти инсон содир гаштанд, дар осори 
бостонии эронї сабт шуда. Катибаи Бесутунро хотиррасон кардан кофист, ки дар он 
Дориюши I аз ќањрамонињои  љангиаш њикоя мекунад. Дар мавриди муљозоти 
вањшиѐнае, ки дар њақќи раќибони сиѐсию низомиаш раво дидааст, шоњи эронї бо 
камоли ифтихор сухан гуфта: «Ўро (манзур Фаруртиши Фаротур ном саркардаест, ки 
бар зидди Дориюш ќиѐма карда) занљирбанд карда пеши ман оварданд. Ман худам 
гўшу бинї ва забонашро бурида чашмонашро кофта гирифтам… Баъд фармон додам, 
ки ўро ба найза шинонанд. Ва низ тарафдорони ғаюри ўро дар дижи Акбатона чормех 
кардам». 
              «Шоњнома» њам аз тасвири чунин ҷазодиҳoи вањшиѐна пур аст; аз тасвири 
заљркушињое, мисоли гўшу бинї буридану кўркарданњо, зинда ба зинда дар оташ 
андохтанњо, бо арра дуним сохтанњо, мўйкашон ба маргљой бурданњо ва њоказо. 
Воқеан, калламанор сохтанро Темури Ланг фикр карда набароварда будааст; онро 
ихтирои  ниѐи мо Бањроми Чўбина хондан бояд: тепае, ки ў аз каллањои куштагонаш 
бино карда буд, дар «Шоњнома» ба унвони Бањромтал ѐд шудаст.  
           Бо арра дуним кардани одами зинда кашфиѐти Зањњок будааст. Ва боиси 
тааљљуб нест, ки ў чунин љазои фавќулвањшиѐнаро дар њаќќи шахсе раво дида, ки 
ихтиѐрӣ таслим шудааст: Љамшед ваќте дид, ки муќаррабонаш рўирост ба ӯ хиѐнат 
мекунанд (сипоњиѐнаш «нињоданд яксар ба Зањњок рўй»), шояд ба хотири пешгирї 
намудани хунрезии бењуда бошад, ки  тахту кулоњ ва ганљу сипоњи подшоњиро ба 
рақиби сиѐсиаш бурда дода худаш нопадид гардид. Аз байн  сад соли тамом гузашт, 
аммо Заҳҳок дар муддати ин ќадр тўлонӣ адовати  маргборашро ба шоњи маѓлуб 
нигоњ доштааст. Ва њамин  ки «рўзе ба дарѐи Чин  падид омад он шоњи покизадин», вай 
дарњол ба Љамшед дарафтода «ба арра мар-ўро ба ду ним кард!» 
           Бадкирдорињои зањоќона ба бархе ќањрамонњои дигари «Шоњнома» низ  
хосанд: ба  хотир оред ќиссаи ќатли Эраљро. Салму Тур ба сари шахсе теѓ мекашанд, 
ки омодааст аз њама дороињояш ба хотири сулњу осоиши хонаводагї даст кашад. 
Эраљ ба бародарони разилаш рў оварда мегўяд: 



20 
 

Супурдам Шуморо кулоњу нигин, 
Мадоред бо  ман Шумо низ кин. 
Маро ба Шумо нест љангу набард, 
Набояд ба ман њељ дил ранља кард. 
Замона нахоњам  ба озоратон 
В-агар дур манам зи дидоратон! 

            Яке аз натиљањои касофатбори њар гуна љанг талаф шудани мардуми 
ѓайринизомист. Таърих гувост, ки љангљўѐн дар аксари ҳолатҳо дидаю дониста даст 
ба ќатли ом мезадаанд. Ќањрамонњои љангљўи «Шоњнома» њам дар басе ҳолатҳо 
ќасосгирињои тавњиномезро  пеш мегиранд. Аллами Исоро аз Мусо гирифтани 
тарафњои даргирро намегўед?  Ковусшоњ яке аз оѓозгарони ин суннати љангї будаст. 
Ўст, ки ба сипоњсолораш Гев дар нињояти берањмї чунин фармуда: 

    Њар он кас, ки бинї зи пиру љавон, 
Тане кун, ки ўро набошад равон. 
В-аз ў њар чї обод бинї, бисўз, 
Шаб овар њар он љо, ки бошї ба рўз!  

            Хуб, бедодгарию вањшигарињои ќањрамонњои манфии «Шоњнома»-ро як сў 
монем, кирдори ба истилоњ кањрамонњои мусбаташро гирем. Онњо низ аз зањњокиѐн 
чандон монданї надоранд, чунки мисоли душманонашон «диле пур зи кина, саре пур 
зи љанг» доранд! Аз он ҷумла, рафтори кинаљўѐнаю адоватомези сарону сипоњиѐни 
њар ду тарафи даргир нисбат ба одамоне, ки душман хонда шудаанду аслан 
бегуноњанд, яксон аст. Сиѐвуш пеш аз ќатлаш аз Афросиѐб мепурсад: 

Чаро љангљўйї омадї бо сипоњ, 
Чаро кушт хоњї маро бегуноњ? 

Фарангис њам дар ѓояи ѓаму ѓуссаи хонаводагї аз падараш илтиљо мекунад, ки: 
Сари тољдоре мабур бегуноњ, 
Ки написандад ин довари Хуру Моњ! 

          Сипоњиѐни шоњи Турон низ аз куштани Сиѐвуш сар мепечанд ва аз рафтори 
золимонаи Афросиѐб ба тааљљуб омада аз ў суол мекунанд, «к-аз ў, шањриѐро, чї дидї 
гуноњ?» Њатто худи Афросиѐб низ иќрор мекунад, ‚к-аз ў ман ба дида надидам гуноњ». 
Вале ба рўњияи сиѐсати пешгирифтаи афросиѐбњо мавзеъгирии иѓвогарона ва 
оштинопазиронаи гарсевазњои ҷангҷӯй созгортар бувад, ки гўянд: «Ба душман чаро 
гуфту бояд шунуд?» Ин буд, ки Афросиѐб аз ќасди љони Сиѐвуш рўй натофт ва бо 
азобу шиканља  ќатл кардани ўро раво дид: 

Нињоданд бар гарданаш полањанг, 
Ду даст аз паси пушт баста чу санг. 
Чу аз шањр в-аз лашкар андар гузашт, 
Кашокаш бибурданд баста ба дашт. 
Зи Гарсеваз, он ханљари обгун, 
Гурўи Зирењ бистуд аз бањри хун. 
Пиѐда њаме бурд мўяш кашон, 
Чу омад бад-он љойгоњи нишон. 
Људо кард аз сарви симин сараш, 
Њаме рафт дар ташт хун аз бараш. 

        Акнун сарнавишти пурфољиаи Сиѐвушро бо  таќдири њамгуни Сурха, писари 
Афросиѐб, як муќоиса карда бинед, ки ба дасти эрониѐн чї сон ба ќатл расида: 

Бифармуд пас то барандаш ба дашт, 
Або ханљару рўзбонону ташт. 
Бубанданд дасташ ба хами каманд, 
Бимоланд бар хок чун гўспанд. 
Ба сони Сиѐвуш сарашро зи тан- 
Бибурранду каргас бипўшад кафан. 
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        Сурха аз шоњи эрониѐн, ки ҳадди аксари онҳо дар «Шоњнома» одилу оќил хонда 
мешаванд, суол мекунад: «чаро кушт хоњї маро бегуноњ?» Ва меафзояд: 

Сиѐвуш маро њамсолу дўст, 
Равонам пур аз дарду андўњи ўст. 

        Аз ин сухани Сурха «дили Тўс ба бахшоиш овард сахт» ва ў арзи  «он номбардори 
гумкарда бахт»-ро ба Рустам расонд. Рустам бошад, дар  

посухи дархости Тўс дар нињояти кинаварзї мегўяд: 
Њамеша дилу љони Афросиѐб, 
Пур аз дард бодо, ду дида пуроб. 
Ва њамзамон савганд мехўрад: 

Ки то ман ба гетӣ бувам, зиндаро 
Зи туркон агар шоњу гар бандаро 
Њар он кас, ки ѐбам, сарашро зи тан 
Бибуррам аз он марз в-аз анљуман!  

          Ва Рустам то охири умраш ба савгандаш вафодор монд ва њељ гоње аз рехтани 
тани хуни ногњаќ  њам худдорї накард. Ман аз хусуси нољавонмардона пирўз шудани 
ў бар Сўњроб чизе намегўям, дигар эпизоди рӯзгори ӯро дар лавҳи ѐди хонанда эҳѐ  

мекунам: ба хотир оваред қиссаи «вайрон кардани Рустам туронзаминро». Њарљанд 
ки турониѐни ѓайринизомї ба манзури додљўйӣ ба ў мегуфтанд: 

Чу чира шудї, бегунањ хун марез, 
Макун бо љањондор Яздон ситез! 

        Рустам аз раҳму шавқат дурӣ ҷуст, баръакс, бедодгариву табоњкорињояшро боз 
њам густурду ҳамвора ќувват дод: 

Њам ѓорату куштан андар гирифт, 
Набояд њамин даст бар сар гирифт. 
Њама сар буриданд барнову пир, 
Зану кӯдаки хурд карданд асир. 
Баромад зи кишвар саросар димор, 
Бар ин гуна фарсанг беш аз њазор… 

      Албатта бедодгариву табоњкорињои Рустам дар Туронзамин бесабаб набуд, кини 
Сиѐвуш ўро водор сохта, лекин чунин кирдор муносиби шони Рустам ва кишвари 
некӯгарояш набуд… 
          Ба манзури беѓаразона ќадр кардани ахлоќи пањлавонони эронї бояд низ 
афзуд, ки баъд аз чандин ќарн дар вазъи њамгуни љангї онњо тибќи ойини волои 
љавонмардї рафтор карданд. Сўњбат сари як кирдори Бањроми Гўр аст, ки низ гоњ-
гоњ «ба полизи кина дарахте мекошт». Боре, ваќте «равонаш ситез аз мудоро гузиду 
дилаш рои разми Бухоро», љанговаронаш шабона аз Омў гузашта: 

Њама лашкари турк барњам заданд.  
Ба буму бараш оташ андар заданд. 
Пирону ханљаргузорони туронї чун диданд, ки илољи 

муќобилат надоранд, ба Бањром 
Ту хуни сари бегуноњон марез, 
На хуб ояд аз номдорон ситез! 
гуфта рў оварданд. Аз ќавли Фирдавсї: 
Дили шоњ Бањром аз эшон бисўхт, 
Ба дасти хирад чашми хашмаш бидўхт. 
Зи хун рехтан дасти гурдон бубаст,  
Пурандеша шуд шоњи  яздонпараст… 

            VI 
         Ҳељ гуна мањсули фаъолияти халлоќии одамї, ба хусус осори адабї ва њунарї, 
мазмунан якљанба ва маънан якбўъда намешавад. Он як навъ номаи лўлапеч нест, ки 
кушодану хондан кофї бошад; офаридаи аќлу заковати инсонро ба пиѐз ташбењ 
додан ба њаќиќат наздиктар аст, ки тўпњояш дарун ба дарун яке бар дигараш печида. 
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Лекин дар љараѐни воќеии пажўњиш тўпњои семантикаи сужети асар, махсусан агар 
он офаридае бошад ба миќѐси «Шоњнома», яку якбора ва ѐ аз рўи тартиби 
печишашон ба навбат кушода намешавад. Вусъату, амиќрафти ин кор ба мавќеи 
назар (љањонбинї), нањви бардошт, њадафи тањќиќ ва ба вижа дараљаи рушди  
маънавии  пазиранда (аз љумла  салиќаи бадеии ў) бастагї дорад. Аз ин рӯ, осори  
шуарои бузурги  мо, хосса Румї, Саъдї, Њофиз, Љомию Бедил, дар тўли ќарнњо оби  
маънињои мухталифро (дањрӣ ва динӣ, фалсафї ва ирфонї, инфиродї ва иљтимої, 
сотсиологї ва метафизикї) бардошта тавонистанд, ки дар тафсирњо, таъвилњо ва 
тафњимњо (онњо силсилаи маротиби герменевтикаи суннатии Аҷамро ташкил 
медињанд) дарљ шудаанд. 
        Барои наслњои баъдї алалхусус њаминаш муњим аст, ки навиштањои удабою 
уламои гузашта фаќат баѐни носирона ѐ  нозимонаи воќеае ва ѐ тасвири мушаххаси 
њодисае нест: онњо дар баробари каломи муњайял ва ѐ ваќоеномаи муаллифи 
чудогона будан боатобе аз диди хоси замони мушаххас њам њаст. «Фалонї фарзанди 
содиќи замони худ буд» гуфтани ноќидони сухан ѐ таърихнависони пасин баѐнгари 
њамин маънист, чун замоне зистан, вале аз ќаринаи љањонбиниву  љањонфањмии 
њамон замон, боварњо ва ормонњои он берун мондан амрест муњол. Чунончї, «љазои 
сахте», ки Дориюш ба  душманонаш раво дида, фаќат далеле нест бар берањмиву 
бешафќатии шоњи эронї.Њангоми аз назари ахлоќ арзѐбї намудани амалкарди ў 
дарѐфти њамонваќтаи неку бад, гуноњу сазоро низ ба њисоб гирифтан бояд. 
           Бародарситезӣ ҳам дар аҳди бостон аз ҷумлаи падидаҳое будаст, ки дар 
асотири қадими арабу Аҷам қудсонида шудаанд. ‚Шоҳнома‛ ҳам дар чорчӯби ҳамин 
суннати ахлоқӣ маҳдуд мондааст. Лекин  аз ин факти бадеӣ мустақиман барнамеояд, 
ки худи муаллифи ҳамоса ҳам онро маъқул медониста бошад; Фирдавсӣ ин одати 
разилро аз номи бегонагон маҳкум мекунад. 
Вақте ки Салм аз таъқиби Манучеҳр гурехта ба хоки Рум расид, 

Расид он гаҳе танг дар шоҳи Рум, 
Хурӯшид, к-эй марди бедоди шум, 
Бикуштӣ бародар зи баҳри кулоҳ! 
Кулоҳ ѐфтӣ, чанд пӯй ба роҳ?! 

Дарахте, ки биншондӣ, омад ба бор, 
Биѐбӣ ҳам акнун бараш дар канор. 
Гараш бор хор аст, худ киштаӣ 
В-агар парниѐн аст, худ риштаӣ 

            Дар воќеъ, дар њамагуна фарњангу тамаддуни мењвари асосї мафњуми адл ва 
тариќи инфиродї ѐ иљтимоии расидан ба ўст. Гуноњ ва тарзи шустани он (ба воситаи 
тавба ѐ муљозот) њам бозтобе аз ин мењвари ахлоќист. Чунонки аз мутоилаи 
«Шоњнома» бармеояд, барои Фирдавсї муњимтарин ва мушкилтарин масъалаи 
ахлоќї таносуби љурму љазост, ки дар замони ў низ баҳ ам рост намеомаданд.  
Ба гумонам, зиѐдравии замонаш дар сазои гунањкорон Фирдавсиро маънан азоб 
медод, Бењуда нест, ки «бегуноњї» аз мотивњои умдаи «Шоњнома» буда: таноќузи 
ахлоќии номаи ўст, ки њадди аксари  ќањрамонњояш бегуноњ кушта мешаванд. Ва 
хуни маќтулони бегуноњ аст, ки дарахти кинро ѓизо мебахшад. Дар зимн бояд низ 
ѐдовар шуд, ки дар  ќаринаи фалсафаи «Шоњнома» кин тариќи расидан ба адл аст,  
њарљанд ки ба эътиќоди  худи Фирдавсї «њаргиз наѐмехт кин бо хирад». Пас, асли ин 
таноќузро дар ќаъри боварњо ва пиндорњои замони ў љустан лозим меояд, чун 
кинкашонњои ќањрамонњои «Шоњнома» басе ба шевае сурат мегирад, ки асаре аз 
хурофоти ањди барбарист… 
           Ин љо аз як њикмати мутафаккири бузурги олмонӣ Фридрих Нитше, ки зимнан 
худро «файласуфи њаќиќати нохушоянд» гуфта муаррифї мекард, ѐдовар шудан ба 
маврид аст. Ў андар методологияи ахлоќии омўзишу пажўњиши гузашта гуфта, ки 
њангоми ба тањќиќу тааммули кирдори гузаштагон пардохтан муњимтар аз њама 
забон ба фўњш (душноми ноњаќ)  накушодан аст. Њаќиќатан њам љањонбинї ва одобу 
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одатҳои одамони ќарнњои гуногун басе ба њадде фарќ мекунанд, ки гўѐ наслњои 
пешину  пасин мардумони сайѐрањои гуногуни осмон бошанд.  
            Аз ин рў, савобу гуноњи њамагонро ба як тарозуи маънавї баркашидан ва низ 
дар бораи кору бори њамагон аз рўи меъѐру мањаки ягона њукм кардан нашояд. 
Мушаххасан гўям, манзурам дарѐфти «муљозоти сахт» бувад, ки аз ањди Дориюш то 
кунун нуфузи ахлоќии хешро нигоњ дошта омадааст. Дар ҳадди аксари тамаддунњо ва 
љумла кишварњои ќадиму љадид љазо ба унвони подоши њатмии бадї таъбир шуда. 
Албатта боистагии сазо љойи бањс надорад, вале дар мавриди меъѐр ѐ њадди љазо аз 
худи ањли бостон ин тараф ихтилофи аќида боќї мондааст.  
          Аз бозе, ки дар рўзгори одамї зарурати риоя кардани ќонуну њуќуќ дарѐфт 
шуд, мабонии зерин ба зербанои шуури иљтимої роњ ѐфт: 
            (1) њар як гунањкор бояд њатман каффора (тавон)-и гуноњҳояшро бидињад, яъне  
бадали љиноят фаќат муљозоти сазовор бувад, ки ягона тариќи адл пеш овардан аст; 
 
              (2) Муљозоти гунањкорон бояд сахт бошад, чунки гуноњи сазонаѐфта ѐ 
сабукгирї дар љазодињост, ки ба љинояти нав сабаб мешавад. Аз ин маънї: 
               (3) фаќат тарс аст, ки одамро аз љиноят боз дошта метавонад; муҷозоти 
гунаҳкор василаи тарсонидани одамони дигар њам мебошад; дар айни замон ҷазои 
сариваќтї ва сазовори гунањкор барои сойири аъзои љомеаи одамї огоҳии ҷиддӣ 
хоњад буд. 
       Динњои яккахудої (монотеистї), хосса динҳои суннати иброҳимӣ, дар  
ташаккули чунин тариќи адолатљўйї шарик ва сањиманд. Дар таълимоти ахлоќии 
динњое, ки аввал миѐни қавмњои сомї шакл  гирифтаанду сонї ба муњити рўњонии 
халќњои дигар нуфуз кардаанд, масъалаи љурму љазо дар ќаринаи васеъи маънавї 
арзѐбӣ шуд. 
          Аввалан, доираи худи мафњуми гуноњ васеъ гардид: минбаъд на фаќат вайрон 
кардани ќонуну ќойидањои маъмули зисту  зиндагонии иљтимої, балки иљро 
накардани фаризаву вољиботи динї дар рўзгори шахсии њар як фард низ аз љумлаи 
амру амалҳое дониста шуд, ки сазовори љазостанд. Гузашта аз ин, бандагони худоро 
ба манзури  иттињоди  машраб на фаќат барои кирдори носазояшон, балки барои  
пиндори номаќбулашон низ мебоист љазо  гирифтан – сазое ончунон сангин, ки аз 
подоши  љинояти имконпазири иљтимоӣ њам  сахтар бошад. (Чунончї, дар Қуръон  
инкори Тавњид, яъне шак овардан ба яккаву ягона будани Аллоњ, гуноњи азиме хонда 
шудааст, ки онро худо ҳаргиз намебахшидааст.) 
           Сониян, доираи навъҳои муљозот васеътар ва худи љазои гунањкорон сахттар 
шуд. Гуфтан кофист, ки дар ислом (ва масењият) дўзах муљассамаи сахттарин љазову 
азобњост; он барои уќубати кулфатовар кардан љумла одамоне бино ѐфтааст, ки дар 
пиндору  гуфтору рафтори индунѐияшон  аз роњи дини њаќ баромадаанд ва ба зери 
бори гарони гуноњњои кабира мондаанд. (Гуноњњои саѓираи мусалмононро худои 
карим мебахшидааст, њаройина ба шарте, ки ишон аз амалкарди бадашон сидќан 
пушаймон шуда ба тавбаю тазаррўъ бипардозанд.) 
        Солисан, дар худи оѓози садаҳои миѐна њам дар Шарќу њам дар Ѓарб баробар 
дарѐфта шуд, ки кирдори одамиро фаќат аз тариќи сазову љазо (аз ҷумла эҳтисоб) 
ислоњ кардан амри муњол аст; дар баробари маҳкум кардани кори бад кори некро 
ќадрдонї намудан мебояд. Аз ин рўст, ки савобандўзї низ шоистаи мукофоти сазовор 
дониста шуд. Нозу неъмати бињишт (аз њуру ѓилмон гирифта то косањои пур аз ширу 
хамр) олитарин атои худо будаст барои љумла мўъминоне, ки  аз сидќу сафо роњи 
дини исломро пеш гирифта, дар зиндагонии индунѐияшон аз паи адои фаризаву 
вољиботи он шудаанд…  
           Пас, аљаб махлуќи ношукр ва нохалафе будааст Одам! Охир, чаро ў бо вуљуди 
атои бузурге, ки парвардигораш ба унвони подоши њусни амал барояш ваъда 
кардааст, басе дидаю дониста даст ба кирдори бад даст  мезанад, -- кирдоре, ки бар 
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ивазаш дар он дунѐ кулфату машаќќати беандоза хоњад кашид (аз «азоби гўр» 
гирифта то «уќубати љањаннам», ки он љо пӯсти гунаҳкор 1000 бор иваз мешудаст)?! 
             Балки дар радифи иллатњои чунин рафтори аљибу ѓариби аъзои  хонадони 
Одам аз хусуси то чї андоза муассир будани њамон «љазои сахт» њам андешидан 
шояд, ки зимнан хударзиши маънавиаш бо мурури замон басе коста? Магар 
тасодуфист, ки имрўз дар бархе кишварњои  мутараќќї дар боби бекор кардани 
«њукми ќатл» масъала ба миѐн мегузоранд? Ба њар њол ин љо як проблеми мушкили 
ахлоќӣ нињон бувад, ки Умари Хайѐм сари калобаи онро ѐфтанї буд:  

Ман бад кунаму Ту бад мукофот дињї, 
Пас, фарќ миѐни мануТу  чист бигў?.. 

           VII 

           Таносуби хайру шарро аз љумла њамон  масъалаҳои боѓоят муњимму њамеша 
мубрами ахлоќї хондан шояд, ки аз худи оѓози  ташаккули тафаккури фалсафї ин 
тараф дар мадди назар меистанд. Умдатарин  пурсише, ки ба он файласуфони Шарќу 
Ѓарб пайваста посух љустанд, ин буда: некї ва бадї љанбањои гуногуни  олами 
маънавии шахсияти одамї бошанд ва ѐ њар якеро њомили зиндаест алоњида, яъне ки 
оѐ одамон сириштан некзоду бадзод мешаванд? 
         Њикмати Шарќи бостонї бо забони ањли монавия, ки зардуштия яке аз решањои 
рўњонии ўст, иброз дошт, ки хайру  шар мабдаъњои мустаќилу мутазод буда аслан 
фанонопазиранд: њар яке аз онњо ба унвони худоѐни некӣ ва бадї бонї ва њомии 
кайњонї доранд, ки аз љињати ќудрату имкон њамтостанд. Вале сонитар намояндаи 
барљастаи фалсафа ва илоњиѐти насронї Августини Масъуд ин аќидаи «мулњидона»-
ро рад намуда эълом дошт, ки хайру шар мабдаъњои ба ҳам зид бошанд њам ба 
савият мустаќил нестанд: аслан бадї нируи худмухтор набуда, як навъ холигоњи  
маънавист, ки тињї аз накўкорї бувад, мисли он ки торикї аломати  набудани 
рўшноисту  бас. 
            Фалсафаи ќарни ХХ рангорангии сурат ва печидагии сирати падидаи бадиро 
ошкор сохта бошад њам, идеологияњои размљўйи аврупоие, ки  солњои бистуму сиюм 
ба нерӯи бақуввати давлатї табдил ѐфтанд, дар њидояти амалияи сиѐсї ба рўњияи 
ахлоќї монавї гаравиданд. Сарманшаи фалсафии бузургтарин фољиањои инфиродию 
иљтимоие, ки дар замони мо сурат пазируфанд, њамин љост. Дар воќеъ, бино ба 
ахлоќи  кайҳонмиқѐси монавия, дар љомеаи одамї њамеша шахсоне буданду њастанд, 
ки муљассамаи зиндаи ин мабдаъњостанд. Ва ягона роњи аз решакан кардани бадї дар 
љањон љисман несту нобуд гардонидани ҳамонњост! 
          Барномаи аз байн бурдани яњудиѐну љўгињо дар Олмони фашистї, ќатли оми 
ањли савод дар Кампучия, сиѐсати зўроварии инќилобзадагони Русия нисбат ба 
«аксулинќилобиюн» (аз куштори оммавї гирифта то њабсу бардарѓа карданњо), 
«унсурҳои буржуазї», «кулакњо» ва «душманони халќ», фишори љисмонию маънавии 
нўкарони ленинзоду истолинпарварди камунистї ба зиѐиѐни «миллатчї» ва 
«космополит», хонахез кўчонидан ва муњољир кардани ба истилоњ «халќњои хоин» 
дар даврони Ҷанги Ҷањонии дуюм, таъќибу таъбиди дирўзаи дигарандешон 
(диссидентњо) ва даъватњои пасошӯравӣ ба муборизаи беамон бурдан бо 
коммунистон (аввал) ва демократњо (сонї), «кофирон» (аввал) ва 
«фундаменталистон» (сонї) ва ѓайра ва њоказо -- решаи маънавии ин њама иќдому 
амалкарди ифротї аз як сарчашмаи динию фалсафӣ об мехўрад, ки њукми эътиќодро 
ба худ гирифта: манзурам худи њамон таълимоти қадимист, ки азалӣ аз њам људо ва 
худмухтор будани мабдањои хайру шарро талќин мекунад… 
          Гумон намекунам, ки Абулќосими Фирдавсї дар таъбири сиришти маънавии 
инсон пайрави фалсафаи монавимаоб буда бошад. 
             Аз ин маънї Фирдавсї, њарљанд набарди кайњонии хайру шарро ќоил бошад 
њам, онњоро аз њам људо карда фарде ѐ халќеро ба зоти хеш ҳамчун  муљассамаи асили 
яке аз ин мабдаъњои мутазодди рўњонї муаррифӣ намекунад. Муаллифи «Шоњнома» 



25 
 

њамчунин мўътаќид нест, ки некию бадї сифатњои ирсї бошанд. Чунончи, 
мефармояд: 

Агар шохи бад хезад аз бехи нек, 
Ту бо бех тундї маѐѓоз рек… 

               Аз ин рўст, ки дар «Шоњнома» баъзе турониѐн, бо истифода аз истилоҳоти 
нақди адабии шӯравӣ гӯям, њамчун ќањрамонњои мусбат тасвир шудаанд (мисоли 
бародари Афросиѐб Аѓрирас ва духтари ў Фарангис, ки дар тавсифи Фирдавсї аљаб 
зебост), дар ҳоле, ки бархе  эрониѐн (монанди Салму Тур, Ковусу Гуштосп) усулан 
қањрамонњои  манфанд. Чунончи, њангоми тасвир кардани хулќу атвори Аѓрирас 
шоири њамосасарои мо сифатњои зерини мусбатро корбаст кардааст: некдил, некпай, 
некрой, пурхирад, пурњунар, гаронмоя, хушманд…  
             Њатто ҳангоми муарифї намудани душмани азалї ва љонии эрониѐн 
Афросиѐб Фирдавсї бо забони Пашанг сифатњоеро истифода карда, ки баъдан дар 
васфи бадеии Рустам кор фармудааст: наррашер, диловар, нањанг, пили љангї ва 
монанди  инњо.  
 
                Дар «Шоњнома» сиришти инсонии Афросиѐб њам яктарафа ќаламї 
нашудааст. Ва њатто аз забони худи Афросиѐб омада, ки ў аз бадї табиатан парњез 
доштааст: 

Нафармояму худ наѐзам ба бад, 
Ба андешае дил насозам ба бад. 

               Бо иродаи шоиронаи Фирдавсї солори лашкари Афросиѐб Пирон дар бораи 
туроншоњ чизњое мегўяд, ки бовар накардан мумкин нест, чунки муаллифи 
«Шоњнома» худи Пиронро њамчун як фарди хирадманд ва њаќгў муаррифї карда, 
чаро ки ба қавли Фирдавсӣ вай шахсияте буда, ки маѓзаш туронисту дилаш 
эронгарост: 

Пароканда номаш ба гетї бадаст 
Валекин љуз он аст, мард эзидаст. 
Хирад дораду њушу ройи баланд, 
Ба хира натозад ба роњи газанд. 

                  Шояд бар асари нуфузи маънавии «Шоњнома» аст, ки минбаъд Афросиѐб 
њам аз радифи шоњони соњибномиАљам љой гирифт: аз љумлаи шахсони мўътабаре 
хонда шуд, ки гуфта ва пардохтаашон барои  њамагон ойинаи ибрат бувад. Масалан, 
дар «Ахлоќи Мўњсинї» аз Афросиѐб ба  унвони шоњи адолатойине ѐд шудааст. Ба  
қавли Њусайн Воизи Кошифї, Афросиѐб мегуфтааст, ки чун «подшоњї дар њадди зоти 
худ ваъдаест ба зимаи подошоњ» ўро лозим бувад, ки «ба ин ваъда вафо кунад ва 
вафорон аст, ки доди мазлум аз золим бистонад». 
              Дар «Шоњнома» чењраи бадеии Рустам њам, ки зимнан ифтихори ҷангии Эрон 
дар шумор меояд,  яктарафа ва якранга, яъне дар ғояти таърифу тавсифи 
ватанпарастона, дар ќалам наомадаст. Албатта ба наздики Фирдавсї ва љумла 
ворисони ў дар Эрону Тољикистону Афғонистон Рустам абарќањрамони миллист. Аз 
ин маънӣ вай барои ҷумла форсизабонон як навъ ќањрамони идеалї низ њисоб 
мешавад, ки 

Сари мояи мардиву љанг аз ўст,  
Хирадмандиву донишу санг аз ўст. 

              Усулан гирем, ќањрамони идеалї норасоии љиддии маънавї дошта 
наметавонад. агар чунин қаҳрамон фаразан ба рафторе ношоиста роњ дода бошад, 
кирдори ӯ мавриди сарзаниши дигарон  буда наметавонад, 
            Ба ҳамин маънист, ки Рустам дар мавриди ќатли Сўњроб ба дасти худаш 
мегўяд: «Ҳамон аз пайи шоњ фарзандро, бикуштам далери хирадмандро!” Дар иқрори 
абарқаҳрамони ‚Шоҳнома‛ ифтихоре низ ниҳон бувад: қаҳрамони идеалӣ ин хиѐнати 
хонаводагиро ба хотири гироми доштани «усул» (принсип) содир кардааст; «усуле», 
ки аз  мењри хун ҳам болотар бувад. 



26 
 

             Зоҳиран, нависандаро шарт нест, ки ҳангоми тасвир кардани њар як рўйдод ѐ 
кирдор онро ахлоќан арзѐбї намуда бад-ин сон ба саррофии маънавї бипардозад. 
Чаро ки ў додрас ѐ довар ва ѐ ҳатто мунаққиди адабї њам нест; осораш бошад, нақд 
нест, наќли бадењисту бас, ки ба воситаи эљоди каломи мухайял анљом мепазирад. 
Вале бо вуљуди ин, дили мо, ки дар  рўњияи адабиѐти сириштан  ахлоќӣ  парвариш 
ѐфтаем, мехоҳад, ки нависандагони барҷастаамон, хосса Фирдавсӣ барин 
паѐмбарони назм,   тафаккури поки Инсонгароѐна дошта бошад. 
             Яке аз шоҳномашиносони забардаст Ҷалол Холиқии Мутлақ осори маънавии 
қадимтарин марҳилаи таърихи Эрону Туронро аз ҳамин мавқеи назар арзѐбӣ карда 
ва ‚аз диди имрӯзӣ ба гузашта бингариста‚ хулоса баровардааст, ки  “эронгаройӣ дар 
Эрони бостон - аз Авасто то Шоҳнома - ҳамеша дар як ҳадди мутаодил нест”. Ва ба 
унвони мисол ба матни ‚Шоҳнома‛ рӯ оварда дар он нақши “миллигароии ифротӣ 
(носионалисм)”-ро дарѐфтааст [20].  
             Зоҳиран бардошти идеологии мудаққиқи эронӣ аз рӯйи ҳамлаи машҳури 
Фирдавсӣ ба арабҳост, ки шаклан эҳсосотӣ буда мазмунан илҳоқӣ менамояд [21]. Дар 
дигар ҷойҳои ‚Шоҳнома‛ низ тавсифҳоеро пайдо кардан мумкин аст, ки ба табъи 
арабгароѐни қадиму ҷадид намефорад.  
            Вобаста ба дастури таҳтуззеҳнӣ дар осори Фирдавсӣ унсурҳои зиддитуркиро 
ҳам ѐфта онҳоро дар рӯҳи ҳамон “миллигароии ифротӣ‛ таъбир кардан мумкин аст, 
хусусан ки гоҳ-гоҳ ба нажод ҳам ишора кардааст. Чунончи, дар ҳаҷви Султон 
Маҳмуд шоир сифатҳойи ‚бадасл‛, ‚бадгавҳар‛ ва ‚нопокзод‛-ро кор фармудааст. 
Лекин агар онҳоро дар қаринаи (контекст) фалсафайи ахлоқии ‚Шоҳнома‛ куллан  
баррасӣ кунем, онгоҳ ба назар мерасад, ки манзури назари Фирдавсӣ хоку хун нест; 
‚асл‛ ва ‚пок‛ ғолибан ба мазмуни маънавӣ омада, ки дар низоми адаб мушаххас 
мешавад. 
         Ба қавли шоир тарбияи воло коргар аст, на зоти шариф: 

Парасторзода наѐяд ба кор, 
Агарчанд дорад падар шаҳриѐр. 

               Бояд ба назар гирифт, ки мояи ихтилофи шоир ва шаҳриѐр ‚Шоҳнома‛ буд., 
ки дар тақвиму тақдири он на фақат сиѐсат ва дин (хоссса мазҳабгароӣ), балки 
инчунин таъриху фарҳанг низ баробар ширкат доштанд. Гарчанде ки модари 
Маҳмуд тоҷикзани зобулистонӣ буд, дар тарбияи хонаводагии султони ояндаи Ғазна 
падараш Субуктегин – ҳамон турке, ки ӯро замоне Сомониѐн аз бозори 
бардафурӯшии Бухоро харида буданд) – нақши таъйинкунанда дошт. Аз ин маънӣ 
Маҳмуд аз файзи тарбияи суннатии тоҷикона ба ҳадде, ки мебоист, баҳра 
набардошта буд. Ва чун дар мактаби одоби Аҷам ҳунари саррофиро наомӯхта буд, 
ба қадри гавҳари фарҳангие нарасид (ва расида ҳам наметавонист), ки Фирдавсӣ бо 
сӯҳони хирад суфта бо ҷилбури адаб сайқал додааст. Ва шоири ҳамосароро ҳамин 
монда буд, ки ба ҳасрат гӯяд: 

Ба дониш набуд шоҳро дастгоҳ, 
Вагарна маро барнишонди ба гоҳ. 

            Акнун як ба мазмуну оҳанги гуфтори сипаҳсолори араб Саъди Ваққос зеҳн 
монем, ки дар ҷавоби номаи сипаҳбуди эронӣ Рустам навишта: 

Шуморо ба мардонагӣ нест кор, 
Ҳамон чун занон рангу бӯю нигор. 
Ҳунартон ба дебост перостан,   
Дигар нақши бому дар оростан. 

          Ин таҳқирнома дар ҳамосааи миллиамон бе ҷавоб мондааст; худи Фирдавсӣ 
ҳам онро ягон шарҳ надода. Ин факти адабиро чӣ гуна маънидод намоем? Балки 
акнун Фирдавсиро ба арабгароии ифротӣ муттаҳам кунем?! 
           Мисолҳои мухталифу мухолифе, ки зикрашон гузашт, хулосаеро тасдиқ 
мекунанд, ки дар методологияи адабиѐтшиносӣ як ҳақиқати баҳснопазир аст: 
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асари бузурги ҳунарӣ сириштан дастурӣ ѐ қолабӣ намешавад. Пас, усулан вай ба 
чаҳорчӯби сахти меъѐрҳои мутазоди таҳмилӣ намеғунҷад. Манзури назарам ярлиғҳои 

камустимаобе ба мисли  ‚(қаҳрамонҳои) мусбат‛ ва ‚(қаҳрамонҳои) манфӣ‛, 
‚(тамоюли) прогрессивӣ‛ ва ‚(раванди) иртиҷоӣ‛ ва монанди онҳо мебошанд, ки дар 
аҳди замони шӯравиҳо меъѐру маҳакҳои баҳснопазири нақди адабӣ ва тозиѐнаҳои 
муассири идеологӣ буданд. Ва ҳол он ки осори асили бузургон меъѐру маҳаки 
тақвимро худашон муайян ва таъйин мекунанд! Дар СССР ин ҳақиқати таърихиро 
эҷодиѐти адабии  Михаил Шолохов ва Чингиз Айтматов возеҳу равшан собит кард.  
              VIII 
          Муносибати бузургон ба ватанашон ҳам якрангаю якбӯъда набудаст. Дар воқеъ, 
ватанпарастӣ ду навъ мешавад: огоҳонаю масъулиятшиносона  ва кӯрбинонаю 
мутаассибона. Ишқ ба ватан ҳам ‚омаданӣ бувад, на омӯхтанӣ‛ [22]. Ватандӯстии 
Фирдавсӣ воқеию самимӣ буд, на тақлидӣ ѐ тазвирӣ:     

Ҳама сар ба сар тан ба куштан диҳем, 
Аз он беҳ ки кишвар ба душман диҳем!  

 
             Лекин муносибати ҳамосасарои тоҷику эронӣ ба Аҷам аз муносибати ӯ ба 
сойири халқҳову кишварҳо, ки низ воқеӣ ва самимӣ буд, ҷудо нест. Мавқеи 
ҷаҳоншинохтии Фирдавсӣ саропо сурату сирати инсонгароѐна дорад: сарзамини 
муқаддаси аҷдоду авлодашро нофи ҷаҳон эълон накарда, онро ба сойири кишварҳои 
дунѐ муқобил нагузошта ва аз ин маънӣ мардумони дигарро низ аз ягон ҷиҳат наҳ 
назадааст. Ба бодиянишинон  (тозиѐну туркон), бо вуҷуди он ки сарчашмаи 
мусибатҳои таърихии кишвараш буданд , низ эътидолдорона муносибат кардааст: 
бадавиѐни истилогарро ‚морхор аҳриманчеҳрагон, зи доноиву шарм бебаҳрагон‛ унвон 
карда бошад ҳам, ба дини қабилавии арабҳо арҷ гузошта пайғамбари ҳошимӣ ва 
ѐронашро ситоиш кардааст.  
             Устод Муҳаммадамини Риѐҳӣ, муаллифи китоби ҷолибе андар рӯзгор ва 
осори ҳаким Фирдавсӣ, дар зимни таъйиду таъкиди он ки муаллифи ‚Шоҳнома‛  
‚мусалмони покэътиқоде  буд ва ба Хонадони Рисолат меҳр меварзид‛, ба тахмин 
гуфтаанд: ‚Шояд дилаш мехост кош эрониѐн худ бе ҷанг ислом меоварданд ва пои 

Саъди Ваққос ба сурати сардори фотеҳи вайронгар ба Эрон намерасид ва ҷалолу шукӯҳи 
бостонӣ аз миѐн намерафт ва мардуми Эрон дучори он ҳама хориву гирифтори зулму 
истилои хулафои Димишқу Бағдод намешуданд‛ [23]. Мутаассифона, тахмини 
шоҳномашиноси эронӣ аз ду ҷиҳат илман норасост. 
            (1) Агар матни мукотибаи Рустам ва Саъди Ваққосро диққат карда хонда 
бароем, дармеѐбем, ки ихтиѐрӣ ба ислом гаравиданро ба эрониѐн аввал саркардаи 
ғозиѐни истилогар пешниҳод карда будаст. Дар ҷавобномааш ба муроҷиати хаттии 
сипаҳсолори Эрон, ки ‚роҳи ту чист, ба тахти Каѐн роҳнамои ту кист?‛ гӯѐн  
мақсаду мароми ҳамлаи арабҳоро имтиҳон кардан хост, Саъди Ваққос фикри бе ҷанг 
қабул кардани исломро ба Сосониѐн талқин карда будаст! Дар посухи сипаҳсолори 
лашкари араб, ба қавли Фирдасӣ, сухан аз худою расулаш оғоз ѐфта бо ваъду ваъид 
анҷом ѐфта буд: 

Зи қатрону оташ ва аз замҳарир, 

Зи Фирдавсу ҷӯйи маю ҷӯйи шир. 
Зи кофуру маншуру моҳи маъин 
Дарахти биҳишту маю ангубин. 

Ки гар шоҳ бипзирад ин дини рост, 

Ду олам ба шоҳиву шодӣ варост. 
              Гузашта аз ин, Саъди Ваққос нигоҳ доштани тахту тоҷи эрониро ҳам ваъда 
карда будаст: агар Яздгирд шарт ѐ, дақиқтараш, ултиматуми аъробро бипазирад, 
онгоҳ вай (азбаски, бино ба ваъдаи Ваққос, Муҳаммад шафеи гуноҳи шоҳи сосонӣ 
мешудаст)   
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Ҳамон тоҷ ѐбад, ҳамон гӯшвор, 
Ҳамасола бӯй асту рангу нигор. 

            Вале сипаҳсолори меҳандӯсти Эрон Рустам ба дину ватанаш хиѐнат карда бар 
ивазаш биҳишти ваъдагиро подош гирифтан нахост ва пешниҳоди Ваққосро қатъиян 
рад кард: 

Бупечид Рустам зи гуфтори ӯй, 
Буруҳош пурчин шуду зард рӯй. 
Чунин дод посух, ки “ӯро бигӯй,  
Ки на шаҳриѐрӣ, на дайҳамиҷӯй. 

Бигӯяш, ки дар ҷанг мурдан ба ном 

Беҳ аз зинда, душман бад-ӯ шодком!” 
         (2) Ҳангоми ба нақди илмии тахмини Риѐҳӣ пардохтан як саволи муҳимму 
мубрами таърихӣ қомат рост мекунад: ба чӣ далел мебоист умед бастан, ки агар 
эрониѐн шарти Саъди Ваққосро қабул карда ба дини ислом ихтиѐрӣ мегаравиданд, 
бархӯрди арабу аҷам бо ‚алайкассалом!‛ ҳусни анҷом мепазируфт? Оѐ Аҷам  аз 
ғорату зӯровариҳо эмин мебуд? Аз пардохти товони ҷанг (контрибутсия) чӣ? Ва аз 

ҳама муҳиммаш: таҳти фишори маънавӣ низ намебуд?  Балки тозиѐни ғозӣ аз саъю 
кӯши таҳмил кардани забонашон ба мардумони форсу тоҷик ва кӯр кардани ҳувияти 
қавмии онҳо то ҳадди сомитабор кардани ориѐнажодон (чунон ки ин амр дар Мисри 
Қадим рух дод) низ даст мекашиданд?! Ростӣ?! Охир, маҳз ислом роҳнамои арабҳои 
ғозӣ ба тахти Каѐн буд! Пас, аз ҳам ҷудо кардани араб ва дини қабилавии ӯ амри муҳол 
бувад! [24] 
           Бо вуҷуди ин, Фирдавсӣ ба ягон дин – на фақат ба динҳои иброҳимӣ, балки 
инчунин дини зардуштӣ, ки он вақт таҳти таъқиби идеологии ислом қарор дошт,-- 
тааммулнопазирона муносибат накардааст. Вале шоир аз омезиши мӯъбадӣ ва 
шаҳриѐрӣ, яъне сиѐсатонидани дин ѐ мазҳабонидани сиѐсат хавотир буд, ки оқибати 
фалокатборашро дар ‚Шоҳнома‛ дар мисоли ду воқеаи сабақомез: таназзули 
давлатдории Ҷамшед ва фоҷиаи хонадони Гуштосб тасвир намудааст.  
            Дили ҳассоси Фирдавсӣ гувоҳӣ медод: дар мавриди ба дасти арабҳои 
мусулмон гузаштани қудрати  сиѐсӣ дар Аҷам, ки ба барқарор шудани ҳокимияти 
рӯҳонии дини бегона дар ҷомеаи суннатии эронӣ ва туронӣ тавъам мебуд, 
истилогарони динмасти арабистонӣ фақат бо ғорату вайрон кардани кишвари мағлуб 
қаноат нахоҳанд кард; онҳо саъю кӯш ба харҷ хоҳанд дод, ки беш аз ҳама 
сутунмӯҳраи маънавии мардуми мағлубро хароб карда дар ниҳояти кор ниҳоди 
рӯҳонию равони ӯро дигаргун созанд. Оғоз ва раванди ин дигаргунсозиро шоир 
нозукбинона дарѐфтааст: 

Чу бо тахт минбар баробар шавад, 
Ҳама ном Бӯбакру Умар шавад.  

              Аз ин пеш, баъд аз шикаст хӯрдани сипоҳи Эрон дар Қодисия, аз лашкари 
мусулмон аввал ба се рамзи қудсии Аҷам осеб омад:   

Ҳам оташ бимурдӣ ба оташкада, 
Шудӣ тира Наврӯзу ҷашни Сада. 

                 Бар асари ҳамин дигаргуниҳо (Чу бадфарҷом хоҳад буд яке кор//Ҳам аз оғози 

ӯ ояд падидор!) Фирдавсӣ андешамандона фаро расидани ‚рӯзи оҳарманӣ‛-ро пешгӯйӣ 
кард. Гуфтаҳои ҷудогонаи шоирро ба як ҷо гирд оварда метавон се аломати хоси 
замонаи арабзадагиро мушаххас намуд: 
Инқилоби табиати инсон: 

Зи Эрону аз Турк в-аз тозиѐн 
Нажоде падид ояд андар миѐн. 
На деҳқон, на турку на тозӣ бувад, 
Суханҳо ба кирдори бозӣ бувад. 
Ба гетӣ касеро намонад вафо, 
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Равону забонҳо шавад пурҷафо. 

Таназзули сиѐсӣ: 

Шавад бандаи беҳунар шаҳриѐр, 
Нажоду бузургӣ наояд ба кор. 
Зиѐни касон аз паи суди хеш 
Биҷӯянду дин андар оранд пеш. 
Бирезанд хун аз паи хоста,  
Шавад рӯзгори меҳон коста. 

Фасоди ахлоқӣ: 
Шавад хор ҳар кас, ки буд арҷманд,  
Фурӯмояро бахт гардад баланд. 
Бувад донишманду зоҳид ба ном 
Бикӯшад аз ин то ки ояд ба дом.  
Пароганда гардад бадӣ дар ҷаҳон, 
Газанд ошкорову некӣ ниҳон. 

 
             Як фарқи назарраси ватандӯсти воқеӣ аз ватанпарастии тазвирӣ   ин аст, ки 
вай сарзамини меросиашро дар тамомияти таърихию фарҳангиаш қабул кунад ҳам, 
ҳусни ватанашро ба мадди назараш гузошта кубҳи онро сарфи назар намекунад: 
камолашро ситоиш мекунаду нуқсашро сарзаниш, аммо на ин ки хурдагирона, балки 
хурдабинона  - аз рӯйи дилсӯзии шаҳрвандона. Ва агар бадхоҳи кишвараш ‚ҳар 
фарозеро нишебе‛ гӯяд, вай дафъатан хитоб хоҳад кард: ‚Ҳар нишеберо фарозе!‛  
Дар шарҳи ин хулосаи куллӣ боз ба саѐҳатномаи яке аз ҷадидони насли дуюми 
Бухоро Мирзосироҷи Ҳаким истинод мекунам. Вай баъди  бозгашташтанаш аз 
Аврупо ба Бухоро Порисро ба ѐд оварда гуфтааст: ‚Маъюс  ва муқаддар шудам, ки 
чаро аз чунин маҳалли ираммонанд хориҷ гардида, аз чунин мардумони боилму 
ботарбият, ки тамоми аҳолии олам рашки онҳоро доранд, дур мешавам ва меравам 
миѐни як ҷамоа мардуми бетарбият ва биноҳои касифу хонаҳои махруба. Ва орзу 
мекардам, ки эй кош мо ҳам андак тарбият шуда аз фалокату накбат халос 
мегардидем, он қадар ҳам тамбалу аз илм бехабар намебудем. Боз ҳам ба худ тасало 
дода мегуфтам: ҳар чи бошад ба ватан ва билоди ислом меравам, агар бад ҳам бошад, 
ватани мост:  “колаи бад ба риши соҳиб”. Ва зимнан афзуда: “Мо қадри ватани азизи 

худро  надониста ба ободӣ ва ислоҳи он намекӯшем. Айб дар ватани мо намебошад, айб 
ба худи мост.” [25].  
             Фирдавсї саромадаи анҷумани ҳамингуна ватандӯстони асил аст. Дар 
баробари ситоиши эронзамину паҳлавонҳояш ҷо-ҷо ба худинтиќоди қавмї ҳам 
пардохтааст; зарурати ахлоқӣ пеш ояд, ҳамосасарои эронгаро аз сарзанишу 
мазаммати нозуки пањлуњои носазои хулќи эронї низ худдорӣ накардааст. Шоири  
меҳанпарасти мо андешаҳои интиқодиашро ба забони чї турониѐну тозиѐн ва чи 
худи эрониѐн баѐн кардааст.   
            Фирдавсї ҳатто ба кирдорњои ношоистаи қаҳрамони идеалии ‚Шоҳнома‛  
Рустам  ҳам  чашм напӯшидааст. Чунончи, достони Сӯҳробро, ки он љо 
фарзандкушии Рустам ќисса мешавад, Фирдавсї бо суханоне чунон аламовар анҷом 
медиҳад, ки хонанда ба чигунагии  мавќеи ахлоќии муаллиф ба зудї пай мебарад: 

Яке достон аст пуроби чашм, 
Дили нозук аз Рустам ояд ба хашм. 
Ситамкора хонам-ш ар додгар, 
Њунарманд гўям-ш ар бењунар?! 

              Муаллифи ‚Шоҳнома‛ рафтори ношоиста ва нобоистаи Рустамро аз тариќи 
ѓайримустаќим, аз нигоњи љабрдидагон ѐ наздикони Тањамтан низ мањкум мекунад ва 
бад-ин тариқ мавќеи ахлоќии худро баѐн мекунад. Исфандиѐр дар сарзаниши 
«Рустами чорагар» мегўяд: 
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Ба мардї маро пури Достон накушт,  
Нигањ кун бар ин газ, ки дорам ба мушт. 

               Мувофиқ и иродаи бадеии Фирдавсӣ худи Рустам њам ба мантиқу оҳанги 
гуфтори Исфандиѐр гўш дода аз кардааш хиљолат мекашад: «њаме рехт хун аз ду 
дида ба шарм». 
            Дар достони Рустаму Шаѓод бошад, Рудоба ба Кирдигори Ҷањон рў оварда 
мегўяд: 

Ки «эй бартар аз ному аз љойгоњ, 
Равони Тањамтан бишўй аз гуноњ!» 

              IX 
           Фасли охирини ‚Шоҳнома‛, ки ‚Подшоҳии Яздгирд‛ унвон шудааст, як навъ 
марсияи таърихист ба хонадони Сосониѐн, ки бо он ҳама шаъну шукӯҳе, ки дошт, ба 
як зарбаи низомии бадавиѐни Арабистон тоб оварда натавониста шикаст хӯрд. 
         Марсияи Абулқосими Фирдавсиро бо қасидайи Абӯабдуллойи Рӯдакӣ «Шикоят аз 
пирӣ» муқоиса кардан ҷолиб аст. Дар аввалӣ сухан аз тақдири таърихии сулола меравад, дар 
ҳоле, ки дар охирӣ саргузашти шахсият мавриди андеша қарор гирифтааст. Рӯдакӣ 

инқилоби тирамоҳи зиндагиашро аз «наҳси Кайвон» не, балки ‚Қазои Яздон‛ донистааст. 
Вале ‚Қазои Яздон‛ ба маънии астрологӣ наомадааст; ба наздики Рӯдакӣ, вай  мафҳуми 
сирф динӣ нест, маъқулаи кайҳоншинохтие низ ҳаст, ки як навъ амри кайҳонии такомулу 
таназзулро ифода менамояд. Манзурам қонуни космологии гирдгардиш аст, ки ба Аҷам 
шояд аз Ҳинд густариш ѐфта бошад: 

Ҷаҳон ҳамеша чу чашмест, гирду гардон аст.  
Ҳамеша, то бувад оин-ш, гирдгардон буд.  
Куҳан кунад ба замоне ҳамон куҷо нав буд. 
Ва нав кунад ба замоне ҳамон, ки хулқон буд. 

            Устод Рӯдакӣ дар овони пириаш, ки ба хорию зорӣ гирифтор буда, бад-ин тариқи 
шоирона  худаш худашро дилбардорӣ кардааст, гарчанде, ки қонуни бо мурури замон «боғи 
хуррам гаштани он куҷо биѐбон буд”, дар чунон фосилаи дуру дарози таърихӣ амал 
пазируфта метавонад, ки умри садҳо наслро дарбар мегирад.  
             Фирдавсӣ ҳам фикреро баѐн намуда, ки ба гуфтаи Рӯдакӣ ҳаммазмун аст: 

Бидору бипӯшу биѐрой меҳр, 
Нигаҳ кун бад-ин гирдгардон сипеҳр. 
К-аз ӯ шодмонему з-ӯ бониҳеб, 
Замоне фарозу замоне нишеб. 

 
             Валекин фарозу нишебиҳои рӯзгори заминӣ, ба қавли Фирдавсӣ, аз зуҳури  
қонунияти куллие нест, ки бе ҳузури одамон, яъне новобаста ба иродаю кирдори худи 
онҳо, амал мепазируфта бошад. 
          Сипаҳдори сосонӣ Рустам, ки ситорашумар ҳам будасту шумори сипеҳр 
медонистааст, дар арафаи ҷанги арабу Аҷам мегӯяд: 

Зи Баҳрому Зӯҳраст моро газанд. 
Нашояд гузаштан зи чархи баланд. 
Ҳамон Тиру Кайвон баробар шудаст. 
Аторуд ба бурҷи Дупайкар шудаст.  

     Ва дар заминаи маълумоти саноати танҷим пешгӯӣ мекунад, 
К-аз ин пас шикаст ояд аз тозиѐн, 
Ситора нагардад магар бар зиѐн. 

             Аммо баъд... сипаҳбуди аҷамӣ ҳамаро аз бадқасдии ҷирмҳои осмонӣ 
надонистааст. Дар зимни ин Фирдавсӣ ба амри дигар қонунияти кайҳонӣ такя 
кардааст, ки аҷаб нест аслан маҳсули тафаккури астрологии мунаҷҷимони бобулӣ 
бошаду дар ориѐзамин бар асари ҳикмати кайҳонии зардуштия ғанитар шуда. 
Манзурам зуҳури ҳамон қонунияти ба илму фалсафа ҳанӯз номаълум аст, ки аз 



31 
 

ҳамбастагии ботинии ҳодисаҳои табиӣ ва воқеаҳои иҷтимоӣ дарак медиҳад. Лекин 
мақсади аслии шоир вусъати кайҳонӣ бахшидан ба масъулиятшинохтии Инсон аст 

Дар ҳамон номаи Рустам ба бародараш 
Дигар гуфт, к-“аз гардиши осмон, 
Пажӯҳанда мардум шавад бадгумон”. 

           Ва ҳол он ки дар ин маврид ҳам ‚аз мост бар мо бади осмон». Эҳсоси ҳамин 
вобастагиҳои заминию кайҳонӣ буд, ки Рустам дар ғояти масъулиятшинохтӣ иқрор 
мекунад: 

Гунаҳкортар дар замона манам! 
Азеро гирифтори оҳарманам. 

              Номае, ки сипаҳдори сосонӣ Рустам дар арафаи бохти таърихии Аҷам ба 
араб  ‚сӯйи бародар ба дард (бар эрониѐн зор гирѐн шуда, зи сосониѐн низ бирѐн шуда) 
набишт‛, бо ҳукми куллие анҷом ѐфтааст, ки хулосаи фалсафаи таърих бувад, то 
натиҷае аз мантиқи ҳамоса: 

Чу бар тухмае бугзарад рӯзгор,  
Чӣ суд аз ранҷу аз корзор... 

  
               Вале таърих идома дорад! Ва инсонро набоястӣ дар лаби оби равони дарѐи 
замон ноумед нишастан. Аз ин рӯст, ки ҳамон Рустам дар камоли ватанпарварӣ 
ҳамқавмонашро даъват мекунад, ки бо бегонагони истилогар ҷасурона набард 
кунанд, то бад-ин тариқи ояндасоз  гуноҳи муштраки таърихиашонро шуста дар 
таҷдиди маънавии оламу одам ширкат варзанд: 

Бикӯшему мардӣ ба кор оварем. 
                                    Бар ишон ҷаҳон тангу тор оварем! 
           Ин ғалаѐни Рӯҳи асили Аҷам аст, ки нуфузи таҳтуззеҳниаш бо мурури замон 
накоста, - Рӯҳе, ки Инсонро дар наҷоти ҷаҳон ҳамкори Яздони Гаргар мехонад...  

(Поѐни бахши аввал) 
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АКБАРИ ТУРСОН 

  
БРАТОУБИЙСТВО В КОНТЕКСТЕ ТАДЖИКСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ 

(Резюме на русском языке) 
 

В статье, состоящей из двух частей, дан культурологический анализ 
истории межтаджикской войны: ее побудительных причин и последствий для 
становления национального самосознания. 
        Вооруженное противостояние -  кульминация внутринационального конфликта, 
клубок групповых, субэтнических, региональных и геополитических интересов, 
выкристаллизовавшихся в кровавую бойню. Конфликт же - явление более широкое и 
многоплановое, с множеством истоков и исходов. Поэтому аналитики, 
ограничивающиеся рассмотрением только социально-политических реалий – и то 
лишь начала 90-х годов, - остаются на поверхности явления, описывая лишь внешнюю 
канву событий.  
             Так, многие политологи верно подметили, что в межтаджикском конфликте, 
как и в других аналогичных социально-групповых противостояниях с трагическим 
исходом, движущей силой была борьба за власть, а ее идеологией местничество. Но 
мало указать на корни, еще более важно  добраться до тех первоисточников, которые 
питают эти корни. На этом, более глубоком уровне залегания, мы имеем дело уже не 
с политическими или экономическими причинами, а культурно-историческими и 
социально-психологическими факторами.  
            В Советском Союзе, однако, в течении дестилетий, пока научно-философское 
мышление находилось под бдительным полицейским оком марксистско-ленинской 
идеологии, духовно-эмоциональный пласт человеческой деятельности, особенно 
деятельности политической, оставался за семью замками. А политически 
порабощенной философии и общественной науке было велено ограничиться 
социально-экономическими сюжетами и, как говорится, не лезть в темные, лишенные 
конкретного материального содержания иррациональные сферы, в частности - не 
копаться в субъективных мотивациях тех или иных поступков людей, вовлеченных в 
объективные общественные процессы. Душа, подсознание, инстинкты, даже интуиция 
живых людей из плоти и крови с их индивидуальными характерами и страстями, 
личными интересами и потребностями, страхами и надеждами, предубеждениями и 
стереотипами были объявлены областью ложного психологизма и идеалистических 
спекуляций. 
               В двадцатом столетии мы стали свидетелями настоящей историологической 
революции, произведенной французской школой "Новых историков". Она 
убедительно продемонстрировала, что вопреки доктрине ортодоксального 
марксизма, социальное поведение индивидов и групп могут обуславливаться 
материальными потребностями и интересами только частично, в значительной же 
степени оно детерминируется факторами совершенно иной природы -- миром 
ментальностей (включая господствующую картину мира, религиозных верований, 
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нравственных императивов, факторов психокультурного порядка, etc.) В этом новом 
социально-философском ключе, акцентирующем внимание не только на образ жизни, 
но и, в особенности, на образ мыслей, история каждого народа приобрела 
неповторимое человеческое лицо.  
              Иначе говоря, история стала частью культурной антропологии (в широком 
смысле). Такая история таджикского народа еще не написана, да и назревшая 
необходимость подобного микроанализа далеко не осознана. Между тем исследование 
межтаджикской войны в ее антропологическом измерении обнаружило бы 
принципиальную ложность привычной объяснительной схемы ее генезиса. 
(Привычной же уже  стала теория геополитического заговора: «нас столкнули 
враги!»). 
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АБДУНАБӢ САТТОРЗОДА 

 

ҚИССАГАРУ ҚИССАХАРУ ҚИССАФУРӮШИ САРМАДДЕҲӢ 

(Чеҳраи ҳунарии Баҳманѐр ва вижагиҳои он) 

 

Баҳманѐр ба адабиѐт бо қаҳрамонон, биниш, равиш, тарзи 

нигориш, забон ва тарзи баѐни вижаи худ ворид гардид, ки он дар насри 

кунунии тоҷикӣ як падидаи адабии тамоман бесобиқа ва фавқулодае  

буд.  

Барои шинохт ва арзѐбии  дурусти ин падидаи адабии дар зоти худ 

нодиру  нотакрор  ва ба қавли Қодири Рустам «то ҳадде ғайриинтизор» 

муқаррар намудани сарчашмаҳои он муҳим аст.  

Яке, тавре ки аз  гуфта ва навиштаҳои худи нависанда бармеояд,  

афсона ва ривоятҳои мардумӣ мебошад. Ӯ  дар суҳбати ихтисосие, ки дар 

остонаи ҷашни 60-солагиаш бо рӯзноманигори ҳафтаномаи «Нигоҳ» [16 

июли 2014] Бобоҷони Шафеъ доштааст, ба ѐд овардааст, ки «вақте дар 

синфи 5 таҳсил мекардам, падарам китобҳои гаронбаҳои зиѐд ба хона 

оварданд, ки миѐни онҳо китобе буд бо номи «Афсонаҳои халқи тоҷик». 

Ман онро ончунон зиѐд хондам, ки қариб пурра аз ѐд карда будам…  Ва 

мутолиаи ҳамон китоб буд, ки ба адабиѐт омадам».  

 Дигаре  насри бадеии форсии тоҷикӣ, аз ҷумла  «Гулистон» -и 

Саъдӣ аст, ки аз он нависанда ба сифати «китоби дӯстдоштаи» худ  ном 

мебарад. 

Севумӣ адабиѐти ҷаҳонист, ки Баҳманѐр бо беҳтарин ва навтарин 

намунаҳои насри он шинос аст. Ӯ, бино ба гуфтааш, «хонандаи бузург» 

[«Нерӯи сухан», 13 марти 2003] ҳаст. Мисли он ки навиштан аз навиштан 

фарқ дорад, хондан аз хондан низ фарқ мекунад. Ман аз аҳли адаб ва илм  
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касонеро медонам, ки китоб хондаанд, вале аз ин хонданҳояшон танҳо 

анбориши номи чанд китобу чанд қаҳрамон чизи дигаре  дар хотирашон 

намондааст. Ва ѐ шоиртарошҳое  буданд, ки пораҳои зиѐдеро аз 

«Шоҳнома» -и Фирдавсӣ, «Девон» -и Ҳофиз  ва шеърҳои Лоҳутӣ  

қориѐна дар ѐд доштанд, аммо дар навиштаҷоташон бӯйе аз он шеърҳои 

нағз набуд. Баҳманѐр аз ҷумлаи  адибони  камшуморест, ки тавонистааст 

ба моҳияти асарҳои хондааш ва  асрори онҳо  сарфаҳм биравад ва  ба 

қавле онҳоро аз ҳаллоҷии ботиниаш бигузаронад ва  азхуд намояд. 

Насри Баҳманѐр натиҷаи имтизоҷи (синтези) ҳунармандонаи ҳамин 

се суннати муқтадири нависандагӣ мебошад.  

Вақте ки Баҳманѐр дар нимаи дувуми солҳои 70 ва 80 асри гузашта 

ба кори нависандагӣ оғоз кард ва аввалин ҳикояҳояшро («Оҳубарра», 

«Зови Карафса» ва ғ.) ба табъ расиданд, насри тоҷикӣ, сарфи назар аз 

кӯшишҳои бобарори  Пӯлод Толис, Фазлиддин Муҳаммадиев, Кӯҳзод, 

Сорбон, Ҷумъа Одина  ва дигарон, дар маҷмӯъ аз доираи «адабиѐти 

қолабии шӯравӣ ѐ ба истилоҳ «реализми сотсиалистӣ» (Баҳманѐр) берун 

нарафта буд. «Хишти насри то соли ҳаштоди мо, - гуфта буд Баҳманѐр 

чанд сол пештар аз ин, - аз рӯйи қолаби ҳизби ҳукмрон сохта рехта 

мешуд. Яъне қаҳрамон бояд кӣ бошад, чӣ гӯяд ва чӣ гуна рафтор кунад… 

Ва аз ҳама бадтараш талаб мекарданд, ки асар бо забону бо баѐн чунон 

навишта шавад, ки мардум дар фаҳмиши он – мурод худи ҳизбиѐн майна 

об накунанд, луғат накобанд… Гузашта аз ин  пайравӣ аз ҳар гуна 

мактабҳои адабии хориҷа хиѐнат ба ватану адабиѐти шӯравӣ қаламдод 

мегашт» [«Нерӯи сухан», 13 марти 2003]. 

Хонандаи тоҷик, бино бар таъбири шоиронаи нависанда ва 

муҳаққиқи номии тоҷик Қодири Рустам,  аз он «реализми роиҷ» сер шуда 

буд ва мунтазири насри наве буд. Анҷоми ин рисолати адабиро 

Баҳманѐр ва ҳамнаслонаш  Сайф Раҳим, Муҳаммадзамони Солеҳ,  

Муаззама, Муҳаммадраҳими Сайдар,  Қодири Рустам  ва дигарон ба 

ӯҳда гирифтанд. Онҳо кореро анҷом доданӣ шуданд, ки дар солҳои 60-70 
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асри гузашта Мӯмин Қаноат, Лоиқ, Бозор Собир ва дигарон дар шеъри 

тоҷикӣ барои нав кардани тору пуди он оғоз намуда буданд. 

Баҳманѐр ва ҳамнаслонаш насри тоҷикиро, ки асосан насри 

ривоятӣ ѐ нақлӣ дар чорчӯби равиши маълуми «реализми сотсиалистӣ» 

буд, ба насри ҳунарӣ ѐ тасвирӣ ва асли реализми ҳақиқӣ наздик 

гардонданд ва бо ҳамин онро ба равандҳои адабии умумиҷаҳонӣ ҳамроҳ  

ва ба ҷустуҷӯйҳои адабии нависандагони маъруфе, монанди Габриэл 

Гарсиа Маркес, Борхес, Уилям Фолкнер, Чингиз Айтматов, Валентин 

Распутин, Виктор Астафев, Грант Матевосиян, Нодар Дунбадзе, Фозил 

Искандар, Содиқ Ҳидоят, Содиқи Чӯбак,  Маҳмуди Давлатободӣ  ва 

дигарон шарик сохтанд. 
Баҳманѐр, барҳақ, пешсафу пешрави  насли солҳои 80-ум дар насри 

тоҷикӣ  мебошад ва табиист, ки муҳимтарин дастовард ва вижагиҳои он 
низ, пеш аз ҳама ва беҳ аз ҳама, дар навиштаҳои ӯ инъикос ѐфтаанд.  

Он дастовард, навӣ  ва вижагиҳое, ки дар насри кунунии тоҷикӣ ба 
шарофати асарҳои ин нависанда ба вуҷуд омадаанд ва онро ба марҳилаи 
нави рушд  расонданд, кадомҳоянд? 

Нав ва нотакрор 

Дар насри Баҳманѐр ҳама чиз - воқеа, қаҳрамон,  забон ва тарзи 

баѐн, биниш, равиши тасвир, замону макон - нодир, ғайриодӣ, 

ғайримуқаррарӣ, ғайримаъмулӣ, ғайримунтазира, фавқулода, аҷиб, 

ҳайратангез, нотакрор ва нав мебошанд.  
Шарҳу исботи ин қазия фурсати муносибтаре ва нақду баррасии 

муфассалтареро тақозо мекунад, аз ин рӯ дар ин робита ҳоло танҳо бо 
зикри чанд нуктаи умда қаноат мекунем.  

 Нависанда ҳайати қаҳрамонони мондагори адабиѐти тоҷикиро бо 
офаридани силсилаи бузурги чеҳраҳои адабии нав ғанӣ гардонд, аз қабили 
Кампири Марям, Кампири Осуда, Кампири Майса, Бобои Баҳром, 
Бобокӯчак, Бобои Малла,  Амаки Салмон, Холдори Чилдурӯғ, Шопури 
Яздон, Мулло Бухоризода, Фармони Мурод, Шери Хол, Моҳак, 
Фариштамоҳ,   Бобуна,  Холи Девзӯр, Шошо, Оростаи Сиѐҳ,  Шоҳаки 
Ранда, Барзӯи Оразпур,  Заринаи Зарнигор, Ситора, Шопури Моҳигир,  
Бабраки Лӯлӣ  ва дигарон. Онҳо ҳама мисли худи муаллиф  аҳли деҳаи 
номдори Сармаддеҳи Сармаддара мебошанд. Нависанда худро дар 
қиссаи «Пайғамбари беуммат» ба хонандааш чунин муаррифӣ 
намудааст: «Каминаи камтарин – Баҳманѐр, муаллифи ҳамин қисса ва 
қиссаҳои дигар. Зодаи Сармаддеҳ, миллияташ сармаддеҳӣ». 

Ва  Сармаддеҳ, ин деҳи ғайриодӣ ва пуровозаро  бо одамону  
мавҷудоту махлуқоташ, бо гузару кӯчаву тангкӯчаҳояш,  бо чашмаҳову 
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рӯдҳояш, бо  кўҳу тангиву ҷариву кӯчаву камарҳояш  нависанда, ба 
эътирофи худаш, «дар тахайюли худ» сохтаву  бофтааст. Ӯ назири онро 
дар адабиѐти ҷаҳонӣ дар музофоти сохтаи  адиби бузурги амрикоӣ 
Уилям Фолкнер бо ном Екнапатова, дар Макондои барандаи Ҷоизаи 
нобелӣ Габриэл Гарсиа Маркес, дар деҳаи Тсамакути адиби маъруфи 
арман Грант Матевосян ва Чигеми адиби барҷастаи абхаз Фозил 
Искандар дидааст.   

Сармаддеҳи Сармаддара дар тасвири Баҳманѐр дар як гӯшаи 
кўҳистони Тоҷикистон ҷойгир аст, аммо тамоми дунѐи бекаронро дар 
худ бозтоб додааст. Агар ба таъбири Қодири Рустам бигӯем, он «модели 

хурди ҷаҳон аст» [«Нигоҳ», 16 июли 2015]. «Рӯйи бомҳои» Сармаддеҳ 

мисли оинаи ҷаҳоннамои афсонавиест, ки ба воситаи он  на танҳо 
тамоми Сармаддеҳ «чун кафи даст менамояд» («Иншоҳои озод дар 
мавзӯи «Ҷолибтарин воқеа дар ҳаѐти ман»), балки метавон аз тамоми 
воқеаву ҳодисаҳое, ки дар   Сармаддара,  мулки ҳамсоя Агмаддара ва  
олам мегузарад, бохабар буд. «Рӯйи бом» дар Сармаддеҳ ҳам назоратгоҳ, 
ҳам дидоргоҳ ва ҳам истироҳатгоҳ аст. Холдори Чилдурӯғ онро 
шӯхиомез «ситоди пирамардони ҳамзонуи деҳ» номидааст 
(«Бобокӯчак»). 

Сармаддеҳи Баҳманѐр, тавре ки худ мегӯяд, «деҳи одие набуд, 
мардумаш ҳама баору баномус буданд» («Ороста»). Ба сухани дигар, он 
макони ормонӣ ва  бо бошандагони ормонӣ мебошад, ки дигарон 
монанди яке аз қаҳрамонони романи  «Шоҳаншоҳ» бо номи Чисто орзуи 

«дар чунин деҳ бо камоли майл зиндагӣ кардан» -ро доранд. Ба 
мушоҳидаи зираконаи Қодири Рустам, «тақрибан ҳар бадӣ, ҳар палидию 
палаштӣ, ҳар хислату хӯйи бади инсонӣ, ки дар ин деҳа ҳаст, истисноист, 
аз берун оварда шудааст, ки ҳанӯз бо матни зиндагии деҳ созгору 
муносиб нест» (Ҳамон ҷо). Ва ѐ, тавре ки аз мутолиаи асарҳои худи 
нависанда бармеояд,  аз тарафи он сармаддеҳиѐне содир мешавад, ки бо 
ҳар сабабе, таҳсил ѐ кор муддате ба мулки бегона ва ѐ ба шаҳр рафтаанд, 
мисли қаҳрамони ҳикояи «Пайғамбари беуммат», Шоҳони писари 
Кампири Майса  дар «Чашми мӯр» ва ғ.  Агар аз қавли  ровии «Бабраки 
Лӯлӣ» бигӯем:  

Касеро ақлу қавлу ҳам вафо нест, 
Яқин дон, ӯ зи Сармаддеҳи мо нест. 

Аз ин ҷиҳат Сармаддеҳи Баҳманѐр дар асл як вокунише ба ҷаҳони 
муосир мебошад, ки пур аз касофат, нопокӣ, ноодамӣ, бемеҳрӣ, нафрату 
хусумат, бадбинӣ, бадӣ, беорию беномусӣ аст. Ин таври вокуниш  ба 

оламу ҳодисоти он рӯ ба Шарқ овардани бузургони адаби Аврупо – 

Иоҳан Волфҳанг Ҳуте,  Ҳенрих Ҳейне, Ҷорҷ Байрон, Пушкин, 
Лермонтов, Сергей Есенин, рӯ ба деҳа кардани нависандагони 

«деҳотгарои рус» - В. Распутин, В. Астафев, В. Шукшин ва дигаронро ба 
ѐд меорад. Чунин бархӯрди офаридгори Сармаддеҳ ва қаҳрамононаш, 
бидуни шак, як навъ эътирозест ба низоми  дунѐи муосир.  
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Нависанда бо офаридани деҳаи ормонии  Сармаддеҳ, бозтоби  
муҳити маънавию ахлоқии ормонии он  ва чеҳраҳои зебои сокинони одӣ, 
вале бузурги он, ки зиндагии пур аз сидқу садоқат ва меҳру муҳаббат ба 
ҳам доранд, ғамшарику шодишарики ҳам мебошанд, мададгору дастгири 
якдигаранд,  баору баномусанд, рӯйи як нуктаи бисѐр муҳим таъкид 

менамояд, ки инсон бояд сазовор бизияд ва сазовор бимирад  ва аз ҳама 
бадию нопокӣ, пастию бадномӣ дур бошад. 

Бофтанҳову сохтанҳо 
Баҳманѐр бо «бофтану сохтан» -ҳояш  («Санг ва сабӯ») дар насри 

муосири тоҷикӣ ба тарзи нигориш, усули тасвири маъмулии он  дигаргунии 
куллие ворид  кард, ки он боиси сифатан нав шудани он гардид. Агар ин 
падидаро ба таъбири худи нависанда  ифода намоем, ба «яхистони» 
насри тоҷикӣ насими гарме вазид ва «ях» -ро об намуд («Нерӯи сухан», 
13 марти 2003). 

Он тозагӣ, «насими гарме», ки ба шарофати ҳикояву қиссаҳои 
Баҳманѐр ба тарзи нигориш, усули тасвири насри тоҷикӣ ворид гардид, 

иборат буд аз имтизоҷи воқеъият бо руъѐ, афсонаву ривоят бо ҳақиқати 

зиндагӣ ва ѐ руъѐ бо воқеъият, ҳақиқати зиндагӣ бо афсонаву ривоят, 

имтизоҷи воситаҳои баѐни руъѐӣ, афсонавӣ, асотирӣ бо воситаҳои баѐни 
реалистии сирф ва баръакс. Гоҳе онҳо дар асарҳои нависанда ба ҳадде ба 
ҳам омезиш ѐфтаанд, ки онҳоро наметавон аз ҳам ташхис дод. Дар 
замина мехоҳам, ки ба эътирофоти муаллиф, ровӣ ва қаҳрамонҳояш 
таваҷҷуҳ намоед: «Баъзан ҳақиқатро обуранг дода мегуфт» («Тобути 
маро кӣ мебардорад?»); «Ҳар боре қисса мекунам, боз ба ҳақиқат 
буданаш шак меорам, ҳарчанд Холдори Чилдурӯғ нестам» («Найранги 
сардоя»); «Агар гӯям, ки аз ҳафтсола то ба ҳафтодсола ба ӯ ошиқ буданд, 
шояд бовар накунӣ, вале ин ҳақ аст» («Фариштамоҳ»); «Ҳарчанд ҳикояти 
воқеии Ороста афсонаро мемонд, аксари мардум ба он бовар карданд» 
(«Ороста»); «Ҳар сол як-ду моҳ мерафт хонаи писараш. Баъд меомаду 
қиссаҳо мекард. Дурӯғу рости бисѐр» («Чашмзахм»); «Мусофир 
шигифтзада монда буд ва намедонист гуфтаҳои Заринаро чун тафсир 
кунаду нигоҳи духтаронро чун маънидод. Зеро амри воқеъ  гоҳе бо 
тахайюлу орзу чунон ба ҳам мепечид, ки мусофир намефаҳмид, ки ин 
ҳама маҳсули руъѐҳои ӯст, ѐ ӯ худ маҳсули хобу рӯъѐҳои каси дигар 
аст…» («Заринаи зарнигор»); «Ин қиссаро Бобои Баҳром аз падараш 
шунида буд ва ба дурустии он тардид дошт, ҳарчанд имкони рух 
доданашро инкор намекард» («Муҷоҳид»); «Ман ин иқтибосҳои 
пӯшидаи айнӣ ва таҳрифиро аз осори муаррихон овардам ва сохтаву 
бофтаҳои худро бар он афзудам» («Шоҳаншоҳ») ва ғ. ва ҳ.к. 

Имтизоҷи «дурӯғу рост», «сохтанҳову бофтанҳо», рӯъѐву ҳақиқат, 
афсонаву воқеъият, ривояту таърих, романтизм ва реализмро дар 
офаридаҳои Баҳманѐр нависанда ва муҳаққиқи дақиқназар Қодири 

Рустам бо истифода аз истилоҳи аврупоии ин падида – проексия 
«инъикоси ҷаҳони офаридаи нависанда дар пасманзари ҷаҳони воқеӣ» 



40 
 

[«Нигоҳ», 16 июли 2015] номидааст. Ва бовар бар он дорад, ки «дар 

ташаккули нависандагии Баҳманѐр ва ба хусус, дар сабки нигориши ӯ 
низ навиштаҳои нависандагони реализми ҷодуӣ (нависандагони 
Амрикои Лотин – А.С.) таъсири амиқ ва бештаринро доштааст» (Ҳамон 
ҷо). Аз асарҳои нависандагони Амрикои Лотин, ба таври мушаххас аз 
Габриэл Гарсиа Маркес ва Борхес илҳом гирифтанашро худи муаллиф 
низ эътироф намудааст («Пағамбари беуммат»).  

Аммо Баҳманѐр ин корро, дарвоқеъ, на танҳо «дар заминаҳои 
миллӣ»  анҷом дода, «шеваи баѐн ва тасвири инфиродии худро 

офаридааст»  (Қодири Рустам), балки ба тарзи нигориш, усули тасвири 

нав дар насри муосири тоҷикӣ поя гузоштааст ва пайравоне пайдо 
намудааст. Ва ин яке аз хидматҳои назарраси ӯ дар рушду такомули 
адабиѐти кунунии тоҷикӣ ва, бидуни муҳобот, дар сатҳи адабиѐти ҷаҳонӣ 
қарор гирифтани он мебошад. 

Ин имтизоҷи бобарор имконот ва қудрати тасвир ва баѐни ҳунарии 
насри муосири тоҷикиро афзуд ва бештар гардонид. Тасаввуроти моро 
дар бораи усули бозтоби  ҳунарии  зиндагӣ дигар кард ва ба исбот 
расонд, ки дар асл чорчӯби он  ба маротиб фарохтар аз он аст, ки бо 
номи «реализми сотсиалистӣ» маъмул буд. 

Агар дар «Сармаддеҳ», ки онро муаллиф «роман дар қисса ва 
ҳикояҳо» номидааст, имтизоҷи рӯъѐ ва ҳақиқат дар ҳампайвандӣ зуҳур 
намудааст, дар романи «Шоҳаншоҳ», ки бино бар эътирофи нависанда 
«бар ҳасабаи матолиби «романи нав» навишта шудааст», ҳақиқат  дар 
хатти аввал ва рӯъѐ дар хатти дувум ҷудо аз ҳам, вале мувозӣ ба ҳам 
инъикос гардидаанд. Агарчи ҳақиқат дар хатти аввал, ба қавли муаллиф 
«торихӣ» менамояд, дар худ «иқтибосҳои пӯшидаи айнӣ ва таҳрифӣ аз 
осори муаррихон» дошта, «сохтаву бофтаҳои» худи нависанда низ бар он 
афзуда шудаанд. Бисѐре  аз воқеаҳо, шахсиятҳо ва махлуқоту мавҷудот 
дар ин роман дугоник  доранд: 2 саг бо номи «Обтин», 2 пакана - 
Бобокалон ва Аршаки 11, 2 Сито ном зан,  2 Шоҳаншоҳ- муаллиф ва 
Шоҳ  Аршак, 2 хонум бо номи Чисто, шабоҳати 2 хоҳар - Чисто ва Сито 
бо 2 бародар - Ромтин ва Обтин, шоҳ Аршак ва сояаш Кеҳинаршак  ва ғ. 
Чунин тарзи тасвир ба Баҳманѐр имкон додаст, ки гузаштаро бо имрӯз 
муқоиса бинмояд ва муштаракоти онҳоро ба мушоҳида бигирад ва 
таъкид намояд, ки «зиндагӣ маҳкуми такрор асту бас» (Бедил), бинобар 
ин аз он бояд сабақ бардошт. Паѐми асосии нависанда ҳам дар ҳамин 
аст, ки аз таърих бояд ибрат гирифт. «Мақсад аз навиштани ин роман ин 
буд, ки, - гуфта буд муаллиф дар як мусоҳибааш,- ба мардум бигӯям: мо 
аз ҷоҳилият ба маърифат хеле ба кундӣ роҳ месипарем, то он ҷо ки имрӯз 

кирдору рафтори мо аз ду ҳазор сол қабл кам тафриқа дорад!» [«Нерӯи 

сухан», 13 марти 2003]. Бардошти муаллифи роман дар бораи он ки «чун 

дар адабиѐти муосири мо ба ин равия кам навиштаанд ва хонанда ҳам ба 

дарки он омода нест» [«Нигоҳ», 16 июли 2014], ба назари мо, чандон 

асосе надорад. Зеро тамсилгӯиву тамсилнависию тамсилфаҳмӣ суннати 
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миллии деринаи мардуми тоҷик мебошад ва дар «Шоҳаншоҳ» зиѐд 
будани тамсил ҳаргиз боиси нафаҳмидани хонандаи тоҷик нашудааст. 

 Шеъри ноб дар насри ноб 

Насри Баҳманѐр насри афсонавор, насри шоирона аст. Насри 
афсонавор  ба хотири он ки дар ҳикояву қиссаҳои ӯ ва романи 
«Шоҳаншоҳ» аз тарзи баѐн ва воситаҳои баѐни афсона, рамзу тамсил, 
муболиғаи ғулув, оғозу анҷоми вижа, бандҳои баргардон, такрору 
таъкидҳо, ҳаҷву ҳазлҳои малеҳ ва ғ.   фаровон истифода шудааст. Танҳо 
ду намуна: «Буд гӯям, набуд гӯям, як марди ғалча гӯям ѐ навча гӯям, 
ришсафед гӯям ѐ мӯйсафед гӯям, дар деҳи мо гӯям ѐ дар деҳи ҳамсоя 
гӯям, зиндагӣ мекард…Агар мурд гӯям, қиссаро тамом кунам, агар 
намурд гӯям, қиссаро давом диҳам?» («Пирию хартозӣ»); «Ситора деҳро 
давр мезад, Шошо низ деҳро давр мезад, ситора фарозро боло мешуд, 
Шошо низ фарозро боло мешуд. Ситора бо пайроҳаву бероҳа мерафт, 
Шошо  низ бо пайроҳаву бероҳа мерафт. Ситора бо пайроҳаву бероҳа 
поѐн мефаромад, Шошо низ бо пайроҳаву бероҳа поѐн мефаромад. 
Ситора гирди хонаи бобои Ҷовид ѐ хонаи модари Шошо давр мегашт, 
Шошо низ гирди ин хонаҳо давр мегашт…» («Шошо»).  

Ва насри шоирона  барои он ки сохтори берунӣ ва дарунии 
навиштаҳои ӯ чун дар шеър низоми муайян ва забони сараву ноби 
шоирона дорад, аз унсурҳои насри мусаҷҷаъ ва шеъри мансур зиѐд баҳра 
бардошта, ташбеҳоти оливу тозаи зиѐде офаридааст.  Аз ин ҷиҳат онро 
метавон  мисли афсонаҳои ширини мардумӣ  ва  шеърҳои мондагори 
адабиѐти форсии тоҷикӣ аз бар бикарду  бихонд. Монанди ин пора аз 
ҳикояи «Вақти гули бобуна»: 

Ду анораки сурхе дар шохи дарахти нор бор, 
Ду анораки сурхе дар зери пироҳан хор, хор. 
Ду анораки сурхи дарахти нор чун дирафши баҳор  

арғувон, арғувон, арғувон, 
         Ду анораки зери пироҳан чун шираи рӯян 

лағжон, ларзон, гурезон, 
чун ашки рӯйи мижгон. 

   Ду анораки сурхи дарахти нор меваест донгона 
     аз роҳгузар, аз бохабар, аз ҳар нафар,  

Ду анораки зери пироҳан меваест қудсона 
аз моҳи ягона, аз шаҳбонуи хона, аз олиҳаи нозу баҳона, 
аз Бобуна, аз Бобуна, аз Бобуна. 

Шоири хуб ва соҳибзавқи тоҷик Сиѐвуши Ҷунайдӣ ба мушоҳида 
гирифтааст, ки «аксари ҳикоѐти Баҳманѐр монанди як шеъри тӯлонии 
сужадор ҳастанд. Агар ин достонҳоро бо шеър муқоиса кунем, ҳар яке аз 

онҳоро метавон «баллада» ном кард» [«Нигоҳ», 16 июни 2004]. Мунаққид 

ва адабиѐтшиноси номӣ Сафар Абдуллоҳ  мақолаашро дар бораи 
нависанда «Шоире аз Сармаддеҳ» унвон гузоштааст. Шоир ва 
рӯзноманигор Исфандѐр навиштаҳои вайро «шеър дар наср» номида, 
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пажӯҳишгари шинохта  Нуралии Нурзод ишора ба «ҷанбаи қавии 

шоирона доштани насри ӯ»  [«Нигоҳ», 16 июли 2014] намудааст. Ба 

ақидаи мунаққиди варзидаи тоҷик Абдухолиқи Набавӣ «ҳикояҳои 
«Чашмаи ният», «Вақти гули бобуна», «Гавазни чанбаршохи ман» бо 

забони шеър навишта шудаанд» [«Ҷусторҳо ва ибтикорот дар наср», 

2009, с.260].  
Поэтикаи насри Баҳманѐр ва тамоми тозакориҳое, ки ӯ дар он 

(сохтори берунӣ ва дарунӣ, забон, тарзи баѐн, таркиби луғавӣ) кардааст, 
аз маҳдудаи ин мақола берун аст. Танҳо бо овардани намунае чанд аз 
ташбеҳҳои ӯ, ки бо доштани он ҳар шоири тавоно дар шеъри форсии 
тоҷикӣ метавонад ифтихор бикунад, қаноат менамоем: «Каргас рӯи 
лошаи саг чун бахил рӯи халтаи зар менишаст» («Чашми хунин»); «Гӯѐ 
сӯзани мутаҳаррики мошинаи чокдӯзӣ бошад»…Духтар гӯѐ бо як ибора 
тамоми кайфияти аз резаборон гирифтаашро баѐн карда буд» («Марги 
тортанак»); «Муғул боз ба асири худ нигарист. Ин дафъа нигоҳаш саги 
гуруснаро намемонд, балки шағолро мемонд, ки аз дур бабри сайд 
гирифтаро наззора мекунад» («Нархи одам»); «Аз башараи муғулонааш 
ду чашм дар косаи сар чун ду кирми абрешими бебаргмонда ба атроф 
бемаъно менигаристанд, осори чизеро хондан душвор буд» («Пешрави 
дор»); «Пас аз онҳо  замин сари мӯрехтаро мемонду дарахтон устухонҳои 
лучи гӯристонро ба ѐд меоварданд» («Соли малах»); «Гӯѐ вулқоне ҳама 
маъданҳои заминро дар шакли малах қай карда буд» (Ҳамон ҷо); «Аз 
човандозони давра касе аз паси Шеда асп надавонд, танҳо чанд 
ҳаваскор, ки берун аз давра буданд, чун кафтор тамаъи лоша доштанд» 
(«Зурахш»);  «Дасти росташ, ки аз кӯрпа берун буд, шаппаи кайҳо 
хушкида ва билохир аз нам тосидаро мемонд» («Санг ва сабӯ»); 
«Ситорагони бешуморе рӯйи осмони деҳ милтирос мезананд; рӯйи теғаи 
Шеданзо, рӯйи зови Карафса, рӯйи фарози Ялмову Хорбуна…хулоса, 
дар ҳама ҷо милтирос мезананд, чун кирмакҳои шабтоб ғайб мезананд, 
боз пайдо мешаванд. Чун кирмакҳои шабтоб беқароранд ситорагон» 
(«Гавазни чанбаршохи ман»); «О, боз ин магасак аз куҷо пайдо шуд?» - 
гӯѐн доначиниашонро ѐ ба қавли мурғон «тасбеҳгардониашонро» давом 
доданӣ шуданду лекин боз тоқат накарда, сар бардошта ҷониби 
«меҳмони нохонда» нигаристанд» («Хурӯсаки парпо Пӯпак»); «Вақте ки 
қорчҳо пас аз борон чун ҳубобҳои рӯйи кӯл дар пуштаҳо пӯк- пӯк 
медаманд» («Вақти гули бобуна»); «Духтаре буд дар ҳақиқат ягона, тару 
тоза… чукрии тагсангӣ барин» («Барфҳои кабуди Сармаддеҳ»); 
«Баробари ҷаҳиши асп оби кӯл дударон шуд, чунонки харбузаи чарс бо 
расиши корд дударон мешавад» («Аспи обӣ»); «Аммо Чилдурӯғи шаҳбоз 
ҳеч сир бой намедод. Вақтхуш мегашту дурӯғҳояшро…э 
хӯш…муболиғаҳояшро рада мекард, аскарбачаҳои навдаъват барин» 
(«Найранги сардоя»); «Вай ночор паҳлуи Шери Хол нишаст ва пешонаи 
пурчинашро, ки лавҳи ошуриро мемонд, пармосидан гирифт» («Дуди 
ҳасрат»); «Мома рӯйи чорпояе нишаста буд, набера болои сараш рост 
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истода буд, саг паҳлӯи онҳо босалобат чун Абуҳавл сикка зада буд» 
(«Пайғамбари беуммат»); «Ман шояд ҳоло ним соат бихобаму пасон чун 
гули аз тагарг озодшуда аз пасат биѐям» («Шоҳаншоҳ»); «Баргҳои сурхи 
ба зардӣ моил, ки ҷо-ҷо дар кӯҳпораҳо ба назар мерасанд, машъалҳои 
фурӯзонро дар шаби арӯсбиѐрон мемонанд» ( Ҳамон ҷо); «Тани ӯ ҳоло 
камони зеҳкардаест, ки ѐ тири «оҳ»мезанад ѐ «воҳ» (Ҳамон ҷо) ва ғ. ва 
ҳ.к. 

Баҳманѐр дар замимаи романи «Шоҳаншоҳ»  бо номи «Сафранги 
шаст вожа» дар қатори мафҳум ва истилоҳоте, ки аз сарчашмаҳо ва 
фарҳангҳо истифода кардааст ва барои дарки дурусти романи мазкур 
мусоидат хоҳанд кард, калимаву таъбирҳои офаридаи худро низ 
овардааст. Аммо вожаву мафҳумҳои офарида ва зинда гардондаи  ӯ дар 

ин асар ва навиштаҳои дигараш хеле зиѐд мебошанд, монанди аспист, 
бодвона, лифмол, дурҷак, сокинраг, аспрез, ҳамовез, гарева, харчова, 
ғӯлазар, баҳорбанди аспон, сумнамбул (моҳпарвин), харанбор, бодбарзан, 

баҳонома,  ғӯтях (айсберг), рақсларза, обшанг, оҳани мӯриѐнахӯрда, 
ҷуфтбаст, гардуна (маршрутка), тиграхуд, зиштѐдҳо, хонтахта 
(буфет), гиҷгоҳ, малҷо, рамагароӣ, танноз (гетераи юнонӣ), сархора, 
ванҷак, роҳчак, пулбаст, обрин, даҳонбанд,  зудандоз, бевора, бӯта 
(таҳсигорӣ), найрада (чиғ), зучаро, гундоӣ, позин, насвон, анбошта, 
тахтона, дерѐз, роғандар, тобаандар, думлоба, нозболиш, ҳампуштӣ, 
дорафзин, табангу, хогина, пешдод (аванс), пасодаст, хорбор, хушзо, 
зудсайр, шастгаҳ, танӯра, ядак (буксир), бодрӯза, ҷоркаш, окаса, росток, 
бунгуфтор  ва ғ. ва ҳ.к. 

Рисолати нависандагӣ 
Чанде аз онҳое, ки то имрӯз дар бораи Баҳманѐр ва ҳикояву қисса 

ва романҳои ӯ  нақде кардаанд, ҳамзамон бо гила аз он ки то ҳол осораш 
«чунонки мебояд нақд ва баррасӣ нашудааст» (Сафар Абдуллоҳ, 
Фахриддини Холбек, Исфандѐр),  изҳори ҳайрат низ намудаанд, ки чаро  
«нависандае, ки ҳампову ҳампояи худро надорад» ва  асарҳояш, ки аз 
ҷумлаи дастовардҳои бешаку шубҳаи адабиѐти муосири тоҷикӣ ба 
шумор мераванд, ба дараҷае, ки лозим аст шинохта ва қадр нашудааст. 
Дар шарҳи ин гилагузорӣ ва  ҳайратзадагиҳо ҳаминро ѐдовар мешавем, 
ки шинохту қадру манзалати ин ва ѐ он адиб танҳо марбут ба он нест, ки 
дар борааш нақде чунонки бояд  навишта шавад ва ӯро замондорон ва 
зимомдорони вақт  бо унвону ҷоизаҳо қадр намоянд. Муҳим он аст, ки 
адиб ва офаридаҳояш дар дили хонанда ва мардум ҷо бигирад, ки дар 
ниҳоят онҳо мақому манзалати ӯро дар адабиѐт ва ҷомеа онҳо муайян 
менамоянд, на замондорону зимомдорон. 

Баҳманѐр ҳамчун нависанда  рисолати шахсӣ, миллӣ ва адабиашро 
то имрӯз дар назди мардуми худ ва адабиѐти тоҷикӣ ба хубӣ   анҷом 
додааст. Ва ҳоло  машғули офариниши романи нави «Ғӯяк» ва ҳикояву 
қиссаҳо ва  сарвояку сарвоҳои  нави гуфтанию шуниданист ва ман 



44 
 

аминам, ки онҳо адабиѐти моро ғанитар, рангинтар ва асилтар хоҳанд 
кард.  

 

 

 

АБДУНАБИ  САТТОРЗОДА 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ БАХМАНЕРА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

Известный писатель Бахманер вошел в литературу со своими героями, 

видением, способами и средствами художественного выражения, языком и 

стилем, которые были, в современной таджикской прозе, новым и особенным 

явлением. Его проза является уникальным синтезом персидско-таджикской  

повествовательной и письменной прозы, а также всемирной литературы. 

В статье анализируется творческий портрет Бахманера и выявляются 

его особенности. 

Ключевые слова: литературное явление, повествовательная проза, 

книжная проза, всемирная литература,  поэтическая проза, художественный 

стиль,  художественная фантазия, поэтика, традиция, новаторство, 
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ABDUNABI SATTORZODA  

CREATIVE PORTRAIT OF  BAHMANER AND ITS FEATURES 

Bahmanyor the famous writer entered the literature with his heroes, vision, 

ways and means of artistic expression, language and style, which were new and 

special phenomenon in the Tajik‟s modern prose. His prose is a unique synthesis of 

Parsian narrative and writing prose, as well as worldwide literature. 

The article tries to analyze the creative portrait of Bahmanyor and to identify 

his features. 

          Key words: literary phenomenon, narrative prose, writing prose, world 

literature, poetic prose, art style, artistic imagination, poetics, tradition, innovation, 

artistic synthesis. 
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СУХАНШИНОСӢ, №1  2015 

  
АСКАР ЊАКИМ 

ШАХСИЯТИ ЃИНОЇ   ВА ОЛАМИ ЭЊСОСУ ТАФАККУР 

(Тањќиќи шеъри ѓиноии тољикї дар нимаи дуюми садаи бист) 

Маќолаи 2 

     Шеъри ѓиної дар нимаи дуюми садаи бист аз назари муњтаво,  олами муфрад, 

шахсияти uиної ва сабку баѐни андешаву эњсосот сол ба сол дар эҷодиѐти як шоир  

ва  аз шоир ба шоир низ пурмаънову муаассир ва фардитар мешуд. Дар байни ба 

арсаи адабиѐт ворид шудани Ѓ. Мирзо ва М. Ќаноат њамагї камтар аз дањ сол 

фосила вуҷуд дорад, аммо аз назари кайфияти шеър тафовутњои чашмрасе  дар 

эҷодиѐти онњо мавҷуд аст, ки на фақат танњо ба қобилиятњои фардии онњо 

вобастааст, њарчанд ки онњо аз ҷињати хусусияти истеъдод њам ба њамдигар 

фарқиятњои шохис доранд, масъала дар сари як андоза бозтар шудани фазои сиѐсиву 

фарњангии мамлакат буд, ки дар натиҷа рўй овардан ба адабиѐти ѓании њазорсолаи 

классикї ва эҷодкорона истифода кардани суннатњои пурбори он бештар 

имконпазир мегашт. Яке аз фарқиятњои асосї, ки дар байни ашъори Ѓ. Мирзо ва М. 

Ќаноат мавҷуд аст, дар њамин мебошад,  ки М. Ќаноат истеъдоди худро дар заминаи 

шеъри классикї парвариш дода, ба гуфтани шеъри замон омода сохт. 

      Нигоњи М. Ќаноат њам дар ашъори  ѓиноияш бештар бурунгаро, то дарунгарост. 

Шахси шоир дар шеърњои ў ба олами шайъ, ки мавриди тасвир, андеша, эњсосот ва 

таассурот қарор мегирад, ворид гашта, ѐ  аз забони худи он шайъ ва ѐ њамчун ровї аз 

забони шахси сеюм сухан мегўяд. Аммо дар њама њолат ин андеша ва эњсосоту 

таассуроти  худи шоир аст, ки аз он њодиса ва ѐ он шайъ бардоштааст. Бинобар ин 

шеъри ў њарчанд ѓиноист, бештар рў ба олами хориҷу шайъист, то рў ба олами 

даруну андешањои худтањлилї. Дар шахси шеъри ў он хоњ шоир, хоњ муфради ѓиної 

ва хоњ ровї бошад, њамон нигоњи бурунгаро бартарї дорад, ки хосияти инсони 

иҷтимоъан фаъол аст. Сабаби дар эҷодиѐти М. Ќаноат ва дар ашъори ѓиноияш њам 

афзалият доштани мавзўву муњтавои иҷтимої њам дар њамин аст, ки нигоњи ў аксаран 

бар олами хориҷ, бар шайъу њодиса мебошад. Вай дар шеъри ѓиноияш њам, агар бар 

олами дарун меравад, ба воситаи аносири олами хориҷ ба дарун меравад.  

      Дар эҷодиѐти М. Ќаноат ашъоре, ки дар онњо муфрад ва ѐ шахсияти ѓиної 

бевосита аз олами дарун, аз эњсосоту таассуроти худии худ суњбат кунад, хеле ба 

нудрат ба чашм мерасад, вале ба њар њол ў њангоми муроҷиат ба шайъ, шахс ва ѐ ба 

ѐд овардани њодисае, ки дар шеър тафсир мешавад, аз ангезаи љањони рўњии хеш низ 

сухан мегўяд.  Масалан, дар шеърњои «Ману шабњои бехобї» (с. 1966) ва « Суруди 

охирин» (с. 1971), ки дуюмї аз силсилаи «Созњои Шероз» мебошад, ин андеша 

тасдиқи худро меѐбад. 

 Мавриди баѐни таассурот ва эњсосоти ошиќонаи њар дуи ин шеър 

мањбуба аст, яъне «ман»- и  ѓиної, ки шахси шоир аст,  розу ниѐзи худро бо муроҷиат 

ба мањбуба ифшо менамояд. Њарчанд шеъри «Ману шабњои бехобї» бо чунин 

мисраъ оѓоз мешавад: 

 Ба ѐди мўи шабранги ту  

 Шабро то сањар бурдам[4, 72], 
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ки гуѐ бевосита ба мањбуба муроҷиат мекарда бошад, аммо њангоми саропо хондани 

шеър маълум мешавад, ки њузури мањбуба њамчун мавриди муроҷиат зарурат 

надорад, зеро шахсияти ѓиної хотироти ошиқонаи худро ба худ мегўяд. Бинобар ин 

њамаи он ба ѐд овардани мањбубаву орзуњои «ман»-и шоир: 

   Ки шояд дар лаби дарѐ  

  Туро ѐбам тани танњо 

  Бигўям бо лаби хомўш дар гўшат 

  Диламро – достонамро, 

  Супорам дар тањи боли ту ҷонамро[4, 72] … 

арзи њоли дил кардан ба танњоии худ аст. Тасдиқи ин нукта дар охиртари шеър 

равшантар ба назар мерасад, њангоме  ки «ман»-и шоир  баъд аз мисраъњои « Парї 

гаштї, Паридї, аз сарам рафтї»   мегўяд, ки мехостам аз пуштат парвоз кунам: 

  Вале дидам: 

  Маро дар пой занҷир аст, 

  Садо бархост аз занҷири тиллої: 

  Магар овози занҷир аст, 

  Ё овози тақдир аст?..[4, 73] 

 Ин занҷир, ки ба шоир  имкони  аз паси мањбубаи худ парвоз карданро 

намедињад, чист?  Ва чаро ин занҷир тиллої, яъне сахт арзишманд аст. Оѐ ин 

занҷирест, ки ишқи пешин бар пои ў андохтааст, занҷири хонавода?  Он њар гуна 

занҷире бошад, вале  дақиқ аст, ки агар мањбуба дар баробари ошиқ њузур медошту 

мухотаб қарор мегирифт, ин њарфњо бар забони фарди ошиқ намерафт, танњо ѓоиб 

будани мањбуба ва ба худ суњбат кардани муфрад имкон медињад, ки ин суханњо 

гуфта шаванд. Аз ин чунин бармеояд, ки дар шеъри ѓиної дар баъзе маврид муфради 

ѓиної, агарчи ба касе бо руҷуъ сухан мегўяд, аммо дар он њолат низ танњо бо худ 

суњбат карданаш мумкин аст. Дар ин гуна ашъор ў њарими дили худро барои худ 

мекушояд, гўѐ аз ѐд мебарад, ки ба каси дигар муроҷиат мекард ва бо њамин 

мањрамона ва гўѐ бехабарона рози дил карданаш бештар самимона қабул мешаваду 

дар дил менишинад. Марѓубии ин шеър  дар баробари тозаву тар, бо назокат 

хаѐлпарастонаву њалимона  буданаш дар њамон мањрамонаву гўѐ  нохудогоњ рози дил 

кардани «ман»- и шоир  њам  њаст.  

   Шеъри «Суруди охирин» бо ангезаи рўњии шахсияти ѓиної оѓоз 

мешавад, ки аз ѐдоварии хотироти ошиқии бештар хаѐлпардозона, то воқеъгароѐна 

сурат гирифтааст. Агарчи дар ин шеър њам шахсияти ѓиної ба мањбуба муроҷиат 

карда, чунин мегуяд: 

  Ба тундї хашми дарѐям, 

  Ба тамкин сабри сањроям, 

  Ба нармї чун дили ошиқ, 

     ба сахтї санги хороям, 

  Ба савдо рафта дунѐ чун Самарқанду Бухороям, 

  Макун дигар ту савдоям[4, 81]. 

        Вале њузури мањбуба ҷой надорад, бинобар он шахсияти ѓиної дар ин шеър њам 

хотироташро ба худ мегўяд, яъне будан ва ѐ набудани мухотаб муњим нест. Ба замми 

ин чунин ба назар мерасад, ки ин мањбуба  рамзист, то воқеъї, зеро сухани шахсияти 

ѓиної, ки ошиқона ба забон меояд, дар бораи ў на чун дар бораи мањбубае, ки 

ҷисман вуҷуд дорад, балки дар бораи мањбубае мебошад, ки бештар тимсол аст. Аз 
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ин рў ин шеър њамчун розу ниѐзи шахсияти ѓиної, ки ба шоир қаробат дорад, қабул 

мегардад. Ба шоир қаробат доштани шахсияти ѓиної дар ин шеър аз он ҷињат аст, ки 

шоир М. Ќаноат воқеъан ба Шероз сафар дошт ва ин шеър ба ин  санади 

тарҷумаињолї  гўѐ пайванде дорад,  аммо на бештар. Зеро андешаву таассуроте, ки 

шахсияти ѓиної ифода менамояд, асосан пештар дар нињоди ў вуҷуд дошта, њоло 

онро ба сабаби дил бурдани мањбубаи тимсолиаш ба забон меорад. Ин на танњо аз 

мазмуни   байти аввали банди дуюми шеър бармеояд, ки мегўяд: 

   Ки дар савдои ту аз даст додам сусту сахтамро, 

   Ки Доро будаму аз даст додам тоҷу тахтамро[4, 81]. 

 Ва дар забони банди саввуми шеър дар шоир пеш аз ин воқеъа вуҷуд 

доштани  таассуроти баѐншаванда равшан мушњида мешавад, зеро феълњояш дар 

замони гузаштаи њикоятї њастанд.  

   Туро бо зевари лафзи дарї парвоз медодам, 

   Сукути сарду урѐни туро овоз медодам[4, 81]. 

 Дар ин шеър шахсияти ѓиної шуури муаллифро иброз менамояд, зеро 

њарфњое аз қабили «Ба савдо рафта дунѐ чун Самарқанду Бухороям», «Ки Доро 

будаму аз даст додам тоҷу тахтамро» њарфњое њастанд, ки дар матни мафкураи М. 

Ќаноат ҷой дошта, дар шеърњои дигараш њам ба рангу бори дигар аксандозї 

кардаанд. Умуман, дар ин силсила ибрози шуури муаллиф бар санади тарҷумаињолї 

бартарї дорад.   Аз њафт шеъре, ки  силсилаи «Созњои Шероз»-ро фароњам 

овардааст, њамин шеъри «Суруди охирин» бештар дар атрофи андешаву таассуроти 

шахсияти ѓиної мечархад, шеърњои дигари он бо муроҷиат ба дигарон ва ѐ  шайъ 

гуфта шудаанд, ки ин њам бештар ба олами хориҷ таваҷҷуњ доштани М. Ќаноатро 

собит менамояд. 

 Силсилаи шеърњои «Созњои Шероз» соли 1971 навишта шудааст, вале бо 

мармузии худ дар матни шеъри тољики он айѐм, ки бештар сода буданд, гунҷоиш 

надошт.  Аз ин рў, њамчунон ки худи М. Ќаноат дар суњбаташ бо Р. Мусулмониѐн  

«Лузуми посухи шоирона ба ниѐзњои маънавии мардум дар Тоҷикистон» дар 

маҷаллаи эронии «Номаи порсї» қайд кардааст, он аз ҷониби нақди  замон сахт зери 

танқид қарор гирифт. М.  Ќаноат ба суоли Р. Мусулмониѐн «Бањои Шумо ба 

интиқодњои устод Табаруф чї гуна аст?..», аз ҷумла чунин посух гуфтааст: «… дар 

соли 1350 (1972- А.Њ.) дар маҷлиси Раѐсати Иттињодияи нависандагон  силсилаи 

шеърњои «Созњои Шероз» -ро зери тозиѐнаи танқид гирифт ва ба эронпарастї ва 

космополитизм (инкори арзишњои миллї) муттањам кард ва устод М. Турсунзода њам 

ўро ҷонибдорї кард. Баъд аз ин Соњиб Табаруф дар бораи ман чизе навишта бошад, 

муњим набуд ва дар ѐд надорам»[5, 242]. Ин танқид  аз ҷониби С. Табаров њам 

шоњиди он аст, ки на танњо дар адабиѐти бадеъї ва шуури адибон, балки дар нақд 

њам њамон якрангии мафкураи иҷтимої њукфармо буд, ки танњо дастоварди сохти 

шўравї дастовард асту қобили қабул ва дигар њама иртиҷої. Вагарна, дар ин 

силсилаи шеърњо на аломате аз эронпарастї њасту на аз космополитизм – инкори 

арзишњои миллї. Баръакс, он чизе ки дар бораи Эрон гуфта шудааст, арзишњои 

миллиест, ки моли муштараки њар дуи ин халқ – тоҷикону эрониѐн мебошад ва агар 

М. Ќаноат аз онњо ифтихор мекунад, ин ифтихори шоири тоҷик аст аз арзишњои 

миллии халқи худ. Аммо њамин чиз њам дар мањдудаи шуури иҷтимоии он замон 

гунҷоиш надошт. Дар давоми ин суњбат М. Ќаноат ба суоли дигари Р. Мусулмониѐн, 

аз ҷумла чунин мегўяд: «Инро њам бояд гуфт, ки он солњо устод Табаруф монанди 
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бештар мунаққидин ба бори замонї ва иҷтимоии адабиѐт эътибор медоданд, на ба 

умқи он»[5, 242].  «Бори замонї ва иҷтимої»  ин њамон шуури якрангу сатњист, 

вагарна бори замонї ва иҷтимої њаргиз умқи адабиѐтро истисно намекунад,  баръакс 

њамаи асарњои  олие, ки то имрўз зиндаанд, дар баробари амиқиашон бори замонї ва 

иҷтимої њам доранд. 

 Вале ба њамаи онњое, ки  шуури иҷтимоиашон ин гуна  якрангу сатњист, 

њамеша ба тарзи намоишкорона аз манфиати шахсї боло донистани манфиати 

љамъиятї, рўњияи ѓолибият бар ѓаму андўњ, мафтунї аз воќеияти зиндагиашон хос 

аст, ки дар њар шеваю услуб, вале ба як мароми ѓоявї ифода меѐбад. Њарчанд 

муфрад, шахсияти ѓиної дар шеъри классикии њазорсолаи мо ќариб њамеша бо љомеа 

ва замон муносибати шадид ва нољўр дошт, баъди Инќилоби Октябр сиѐсати сахти 

њизбї ва манфиатљўии ѓоявї аз шеър имкон надод, ки бо вуљуди дар љамъият љой 

доштани ихтилофи љомеа ва шахс он анъанаи шеъри пешин давом ѐбад. Шеър, ки аз 

воситањои тасвири шуарои классик истифода мекард, ин љињати дарки муносибати 

фардро бо љомеа тамом ба фаромўшї дод, зеро агар дар дањсолањои аввали инќилоб 

ин хатари љон дошта бошад, баъд хатари таъќиби мафкуравию маъмурї дошт. Ин 

масъала чунон равшан аст, ки њељ ниѐз ба далелу исботи иловагї надорад, дар ин 

бора бисѐр навиштанду боз менависанд, вале як нуктаро бояд таъкид кард, ки ин аст: 

ба замми он сонсури давлатї, ки ба адабиѐт буд, сонсури дигари бештар 

хафакунандае дар худи эљодкор нишаста буд, ки њамеша бар њадди мумкину мамнуъ 

назорат мекард. Бинобар ин бо вуљуди шахсиятњои гуногун будани шуаро, сифатњо, 

ќобилиятњо, хулќу атвор табиати мухталиф ва њатто дониш ва таљрибаи мутафовити 

рўзгор доштанашон онњо дар њадди гуфтани мумкину мамнуъ ба њамдигар монанд 

мешуданд. Дар асл масъала сари гуфтан ѐ нагуфтани дарду нуќси љомеа, танќиди 

замон ва замондорон нест, масъала сари озодона, бе фармудагї ва сохтакорї 

кушодани замири худ аст дар шеър. Вагарна усули неш хўрда нўш гуфтан њазорсола 

аст, ки њанўз Абўсаиди Абулхайр гуфта буд: 

  Зишт бояд диду ангорид хуб, 

  Зањр бояд хўрду ангорид ќанд[1]. 

   Ва Лоиќ њам дар ѓазали ‚Лањзањое, ки ѓазал мегўям‛ ин нуктаро пас аз њазор сол 

такрору таъкид мекунад: 

  Зиндагї чун њама зањру асал аст, 

  Зањрро хўрда асал мегўям...[6, 79]. 

Барои шоирони нимаи дуюми садаи бист, махсусан барои насле, ки баъди М. 

Ќаноат ба адабиѐт ворид шудааст, ҷањони њастї дигар ба ду тарафи ба њам муқобил 

неку бад, сиѐњу сафед, оливу паст ҷудо нашуда, он воқеъиятест, ки дар он ин сифатњо 

ба њам омехтааст ва онро вобаста ба шароити таърихї ва зуњури онњо бояд диду 

муайян кард. Муфради ѓиноии шеъри ин замон воқеъиятро бо назари иҷтимоию 

ахлоқї месанҷаду бањо медињад, зеро барои шоир мањз њамин воқеъият сарчашмае 

мебошад, ки ў аз он маводи эҷоди худро мегирад ва онро аз рўи матлабаш оњанги 

улвї ва ѐ сифлї медињад. Бинобар он маҷмуъи њодисот ва таассуроти гуногун, ки дар 

ҷањони њастию маънавии инсон рух медињанд, арзишмандии отифиву шоирона пайдо 

менамоянд. Њамин тариқ, тамоми њодисоту ашьѐ, ки аз ҷониби шоир маърифат 

мешаванд, имкон пайдо мекунанд, ки мавриди шеър қарор бигиранд. Вале баробари 

ин шоир  он воқеъаву таассуротеро ба тасвир мегираду ифода менамояд, ки ба 

мароми эҷодии ў мутобиқ ва хусусияти таъмимї дошта бошад. Ба ин васила эљодкор 
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мафкураи иҷтимоиро њам баѐн карда, дар баробари ин мекўшад, ки фардияти худро 

њам аз даст надињад, зеро бунѐди эљодкори асил дар фардияти ўст. 

Аз ин рў бо вуљуди дар солњои шасту њафтод дар мавќеи ягонаи мафкуравї 

ќарор доштани шуарои муосири тољик дар андешањо ва сирати муфради ѓиної 

махсусияти њаѐти маънавии замон ва табаќоти иљтимої њам каму беш инъикос 

мешуд. Дар андешањои муфради ѓиної кам-кам њамроњ омадани ѓаму шодї, хандаю 

нола, озодию мањрумият наќш пайдо мекард, ки танњо аломати аз нав зинда шудани 

назарияи фалсафии дуалистї набуд, ки дар шеъри классикии мо дар сурати 

муборизаи неку бад вуљуд дошт. Ин љо яќин аст, ки эњсоси дард, беморї, нуќси 

иљтимої аз љониби эљодкорон, ки ќисмати њассостарини љомеа њастанд,  дар аввалњо 

даќиќ набошад њам, ба таври умумї ва савќї зуњур мекард ва ифодаи худро дар 

нишон додани мубориза ва њамбастагии хайру шар мељуст.  

Дар андешањои муфради ѓиної мавќеъ пайдо кардани тазоди зиндагї - неку бад, 

ѓаму шодї, дарду дармон ва ѓайра дар аввалњо шояд ѓайриихтиѐр, шуњудї (интуитив) 

воќеъ мешуд, вале њаргиз танњо пайравии услубї аз ин ќабил осори пешиниѐн 

набуда, заминаи иљтимої  њам дошт. 

 Он чиз њам аљиб аст, ки шеъри муосири тољик дар нимаи дуюми аср 

барои аз нав зинда шудани ин мавзуъ аввалин таконро аз сонетњои Шекспир гирифт, 

ки баъд аз тарљумањои Ќутбї Киром воќеъ шуд. Ќутбї Киром, ки онњоро ба тољикї 

баргардонд, чанд шеър дар он равия гуфта, сонет ном гузошт, ки онњо агарчи аз 

сонет аз назари жанр - адади мисраъ ва тарзи ќофиябандї фарќ доштанд, аммо 

тамоман беќаробат њам набуданд, ки ин номгузории шоирро ќобили ќабул 

мегардонданд. Асли масъала дар ин љо на дар шакли жанрї, балки дар навъи 

андешањои њиссиѐтангези шахсияти  ѓиноист, ки мояаш бар тазод аст, даќиќтараш 

андешањои мутазоди шахсияти ѓиної, ки зодаи ангезањои рўњї буда, мавзуи шеърро 

ташкил мекунанд. 

 Шуд сари бесар, дили бедил насибам аз њаѐт, 

 Хандањоям нола дорад, нолањоям хандае. 

 Ман чї мегўям, чї мепурсам, чї месозам ба худ, 

 Гўї(?) дар ин рўзгорон њам шањам, њам бандае[3, 30]. 

 Ангезаи рўњї, ки аз шоњ ѐ банда будани шахсияти ѓиної оѓоз мешавад, 

андешањои мутазодро бор меоварад, зеро аз як сў шоњ ва аз дигар сў банда њолатњои 

бо њам зид доранд. Шахсияти  ѓиної рўзе, ки байтњояшро рўи коѓаз кашида 

метавонад, худро шоњ ва гоње, ки рўзњояшро бесуд барбод медињад, худро банда 

мепиндорад, вале дар охир дармеѐбад, ки на ин асту на он, ў касест, ки ин њар ду аст, 

яъне ду инсони мутазод дар як инсон, ду олами мухталиф дар як олам, яъне дар 

олами шоир аст: 

 Узр, ѐрон, шоирам ман, на шањам, на бандае, 

 Хандањоям нола дорад, нолањоям хандае[3, 31]. 

 Дар эљодиѐти Ќутбї Киром шеърњои ѓиноии андешањои отифии 

худтањлилї камтар ба назар расанд њам ашъоре, ки дар асоси ангезањои отифї суруда 

шудаанд, љой доранд. Ин ангезањо ба сурати таассуроти мутазод арзи зуњур 

мекунанд. Азбаски ин таассуроти мутазод бештар дар натиљаи рўй овардан ба 

масъалањои иљтимої ба миѐн меояд, ба шеъри Ќ. Киром хусусияти маърифатбахшї 

медињад. Ин далели он аст, ки  ашѐву њодисоти олами воќеъро фаро гирифтани  

шеъри Ќ. Киром мушаххасан ва  шеъри ѓиної умуман, нисбат ба он ки тасаввур 

мешавад, хеле  фарохтар мебошад.   
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 Њар шоири муќтадир тасаввуроти худро аз олам ба услуби худ, ба тарзу 

тариќи худ пешкаш мекунад, ки он аз дигарон фарќ карда, махсуси ўст ва то љое, ки 

ќудраташ мерасад, моро водор мекунад, ки услуб, тарзи таассурот ва бозгўи ўро 

ќабул кунем ва агар мо онро ќабул дорем,  пас он ноошно ба назар намерасад. 

Бинобар ин хусусиятњое, ки  дар эљодиѐти як шоир ба назари мо табиї мерасад (дар 

айни њол таассуроти мутазод дар Лоиќ), дар шоири дигар, агар он аз олами 

таассуроти ў барнаояд, ѓайритабиї, сохта намудор шуданаш мумкин аст. 

 Њар воқеъа, андешаву таассуротро дар тазоду муқобила дидан дар 

махсусияти нигоњи Лоиқ ба олами ботину зоњир мебошад. Дарки ў аз олам дуљињата 

аст: њаѐт - мамот, хайр - шарр, адолат - разолат, садоқат - хиѐнат ва ба њамин тариќа. 

Шоир ва ѐ муфради ѓиної ботин ва таассуроти худро дар муборизаи бањамзидњо во 

менамояд. Дар шеъри тољик ин тариќи дарк ва тасвири олами моддию маънавї 

собиќаи дарози адабї дорад, вале азбаски дар шеъри Лоиќ мавриди тасвир ва 

тањќиќаш тоза аст, кўњнаю забонзад нест. Ќаблан, дар шеъри нимаи аввали ќарни 

ХХ, ин ќувваю таассурот сахт мушаххас ва ба ашхоси алоњида нисбат дода шуда, дар 

нињоди як шахс ба њам барнахўрда (агар бархўранд њам ками дар кам буд), чун ќувва 

ва таассуроте амал мекарданд, ки аз ашхоси гуногун сар мезаданд. Ин боис буд, ки 

олами муфрад, шахси алоњида аксаран яктарафа, бо ранги фаќат сиѐњ ѐ сафед ба 

тасвир мерасид. 

Аммо дар шеъри Лоиқ таассурот, сифатњо ва дилбастагињои ў њаррангу гуногун 

ифода шуда, мењвари асосие доранд, ки дар гирди он давр гашта, пањлўњои шахсияти 

шоир ва муфради ѓиноиро аѐн менамоянд. Ин мењвар инсонест, ки љони худро 

ќурбони љони одам мекунад ва бо шавќи саршор, муњаббати рўзгор, олињимматию 

бузургї, сарбаландию ифтихор ва њамдилию њамдардї зистанро талќин менамояд. 

 Ин усули тасвир ва ифодаи андешаву эњсосоти инсон дар эљодиѐти Лоиќ 

махсусан дар шеърњои ‚Нўшбод‛ (с.1965), ‚Тарона‛ (с.1968), ‚Боз як рўзам 

гузашт‛(с.1968), ‚Користон‛(с. 1971) ба хубї корбаст шуда, муфради ѓиної на танњо 

баѐнгари шуури фардии шоир, балки ифодагари муњимтарин хусусиятњои шуури 

иљтимої низ гаштааст. Ба замми ин ў дар њар падидаи зиндагї осори абадият ва 

силсилаи ногусастанї, дар њар љузъ ѓояти куллро мебинад, гузаштаро бо њоли њозир 

ва њолоро бо оянда мепайвандад. Чунин мароми дунѐшиносї ба андешањои 

њиссиѐтангези муфради ѓиної рангу равѓани фалсафї медињад. Дар ‚Нўшбод‛-е, ки ў 

ба дасташ љоми хайѐмї мегўяд, маънии зиндагї дар силсилаи ногусастании талхию 

ширинињо, васлу људоињо, сарафкандагию сарфарозињо ифода мешавад: 

 Ва донистам, ки дар талхии май 

     ширинии дунѐст, 

 Ва донистам, ки дарди ишќ подоши људоињост, 

 Ва донистам, ки холигоњи мобайни замину осмон бар мо 

 Барои сарфарозињост; 

 Ва донистам, ки пањнои замин дар зиндагии кўтањи одам 

 Барои бениѐзињост, 

        Паѐпай бода менўшам [6, 186]. 

 Муфради ѓиної дар шеъри Лоиќ на фаќат фарди худи шоир аст, балки 

дар баъзе маврид он сурати инсони љомеъ аст, ки таљассуми абадияти зиндагї ва 

ќудратмандии инсон мебошад. Агар муфради ѓиної сифатњои инсони љомеъро дар 

худ ѓунљонида, дар айни њол фардияти худро аз даст надињад, ў инсони тавоноест, ки 
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заминро бар дўш ва љањонро дар оѓўш дорад. Дар шеърњои ‚Боз як рўзам гузашт‛, 

‚Руљўи достоне, ки наметавонам навишт‛(с. 1968) муфради ѓиної њамин гуна инсони 

љомеъест, ки худро дар љањон чун дар хонаи худ њис мекунад ва љањон њам хонаи 

ишќњо ва сурудњои ўст. Дар чашмаш субњњои нодамида, дар насибаш роњњои 

носипарда, дар дилаш ишќњои новарзида, дар нињодаш ќудрати бунѐдњост, ки бо он 

њама ў дар дўши замин асту замин бар дўши ўст. Ин маънї  дар шеъри ‚Боз як рўзам 

гузашт‛, ки аз љумлаи шеърњои ангезаи рўњї буда, авзои шахсияти ѓиноиро њар лањза 

дигаргун нишон медињад, баѐн шудааст. Њарчанд рўзи пурбарору сермањсул 

сурурангез аст, аммо бебозгаштии он њамчун воњиди ваќт аз зиндагии одам бо худ 

эњсоси њузну дард њам дорад, ки шеър аз он сар шуда, зуд бо рўњияи кас меомезад. 

‚Офтоб аз хонаи ман рафт бегањ‚ оѓози хуб, њусни матлаъ аст, зеро муфради ѓиної 

мегўяд, ки офтоб аз хонаи ман рафт, бо њамин аз хонаи ман гуфтанаш офтобро 

ташхис мекунад ва аз ин  њарф дар байни офтобу инсон муносибати гарми инсонї 

эњсос мешавад. Аз ҷињати дигар он бобарории рўзи гузаштаро гўшрас карда, 

офтобро таљассуми хушбахтї, гармию зиндагї месозад, ки рафтанаш њиссиѐти 

ѓамангезро дар дил бедор карда, ду мисраи баъд ба ин таассуф таъсири бештаре 

ворид менамояд. 

 Офтоб аз хонаи ман рафт бегањ, 

 Боз як рўзам гузашт, 

 Боз як рўзи пур аз сўзам гузаш [6, 268]. 

 Ба дунѐ омадану рафтани шоир њам монанди омадану рафтани хуршед 

аст. Тазоди њиссиѐти шахсияти ѓиної ба воситаи суолњои беунвон таъкид шуда, 

шиддати онро мисраъњои кўтоњ-кўтоњ, ки љумлањои якаъзоянд, меафзоянд. Бегоњ 

шудани рўз таассуроти ѓамангезеро бештар бармеангезад, аммо шиддати таассурот 

давом наѐфта, баръакс дар њамин нуќта вогузошта, оѓози рўз тасвир мешавад, суруди 

шодмонии субњи нав бар ѓуссаи пешин ѓолиб меояд, њиссиѐти шахсияти  ѓиної 

оњанги хуррамона мегирад: ‚- Ассалом, эй офтоб, эй чашми рўзи нав, дуруд! Ман ба 

гўшат хонам имрўз аз муњаббатњо суруд...‛ Ин эњсоси фарањ ва хурсандї њам якбора 

ќатъ мешавад, шахсияти ѓиної аз њолате сухан мегўяд, ки зидди пешин аст, њисси 

шодмонї аз омадани рўз бо афсўс аз рафтани он сахт ба њам бармехўрад: ‚Офтоб аз 

хонаи ман рафт бегањ. Кўр шуд чашмони рўз. Хонаи ман боз бе хуршед монд‛. 

Ибораи рехтаи кўр шудани чашми рўз, ки киноя аз омадани шаб аст, ѓамро 

таъсирноктар месозад ва шахсияти ѓиної андешањояшро дар њамин рўњия давом 

дода, шукри бо рўз аз дунѐ нагузаштани худро мекунад. Андешањо дар охир бо 

суолњои хитобї баѐн шуда, сурати ўро ба инсони љомеъ бадал менамоянд: 

 Офтобо, кай ба дунѐ омадам ман? 

 Чанд рўз ин сон гузашту лек ман нагзаштам 

      аз дунѐи зебо? 

 То њанўзам умрпаймо? 

 То њанўзам ман шикебо? 

 Балки њамсоли туам ман?! 

 Балки њамзоди Њавою Одамам ман?! [6, 269] 

 Шахсияти  ѓиноии шоири тавоно биниши худро аз олам ба тарзу тариќи 

худ баѐн мекунад, ки махсуси ўст. Шахсияти  ѓиноии шеъри Лоиќ оламро аз ду љињат, 

мутазод, яъне дар набарди њаѐту мамот, хайру шарр дарк мекунад ва худ низ дар 

байни ин ду ќувва тапишњо дорад. Ин муборизаи бањамзидњо, ки мазмуни андешањои 
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шахсияти ѓиноиро ташкил медињад, дар тарзи суханаш њам њувайдост. Маълум аст, 

ки ифодаи ин мазмун — муборизаи бањамзидњо дар шеъри њазорсолаи мо чизи тоза 

нест, аммо дар шеъри нимаи дуюми аср дар эљодиѐти шоироне ба монанди Лоиќ, 

Бозор Собир ва Фарзона дар тасвир тозагї дорад, зеро муфради ѓиної ин мазмунро 

аз воќеияти рўзгори худ, аз таљриба ва таассуроти фардии худ њосил мекунад. Дар 

нимаи аввали аср њам ифодаи муборизаи неку бад љой дошт, аммо ин ќуввањо дар 

нињоди шахс, дар айни њол дар шахсияти ѓиної нињоят кам ба њам бармехўрданд ва 

чун ќувва ва таассуроте буданд, ки ба шахсони људогона тааллуќ мегирифтанд. Дар 

натиља олами мавриди тасвир – шахсияти  ѓиної ва ѐ инсони шеър аксаран яктарафа, 

бо ранги фаќат сиѐњ ѐ сафед ба ќалам меомад. Олами муфради ѓиної ва инсоне, ки 

шоир худро дар олами ў меандозад, низ дар назар оддї, бемухолифату мубориза, 

сатњї ва якранг менамуд. 

 Дар солњои шаст дар эљодиѐти Лоиќ ва шуарое, ки баъд аз ў ба адабиѐт ворид 

мешуданд, тамоюлу тасвири серпањлўи инсон ва баѐни андешањои мутазоди 

шахсияти  ѓиної густардатар мегашт. Акнун эњсосот ва таассурот аз зиндагї якранг 

набуд, тазод дошт ва он усули идроки шахсияти ѓиної гашта, ба мањаки 

љањоншиносиаш мубаддал мешуд, ки дар шеъри Лоиќ буд: 

 То дар ин дунѐи навбат њаќќи навбат бо ман аст, 

 Сулњу љангам бо тамоми Њурмузу Ањриман аст[6, 218] 

 Љанги ќуввањои њурмузиву ањриманї, ки дар ангезањои рўњии шахситяи 

ѓиної ба вуќўъ меояд, мавзўи бисѐр шеърњои Лоиќро ташкил медињад. Аз ин суханон 

мурод он аст, таъкид шавад, ки мавзўи андешањои шахсияти ѓиної дар баъзе 

шеърњои ў ин ѐ он њодиса набуда, ангезаи рўњист, ки аз ѓояи муборизаи неку бад 

зуњур мекунад. Се шеър, ки зери унвони ‚Користон‛(с. 1971) аст, ин ќазияро тасдиќ 

мекунад, ки ангезаи рўњии шахсияти ѓиної мавзўи шеърро ташкил карда, ўро чун 

арсагоњи муборизањои шадиди маънавї намудор месозад. Шахсияти  ѓиної, ки аз 

гирудору кашокаши ќалбиаш ба љон меояд, аввал аз ду лашкаре, ки дар ў љангу 

шўриш дорад, сухан мегўяд, пасонтар аз ин њам мегузарад ва мегўяд, ки дар нињодам 

ду дил метапад, ки бо њам номуросою дар тазоди њамешагї њастанд. Ин далели бар 

ангезаи рўњї ќарор доштани мавзўи шеър аст, зеро андеша бе вуќўи њодисае дар 

натиљаи тапиши дигар пайдо кардани ангезаи рўњї метавонад њар лањза нав шавад. 

 Дар нињодам ду дил тапад доим, 

 Байни онњо ягон муросо нест. 

 Дар яке аљз, дар дигар уммед, 

 Дар дили ман тазоди якумрист  [6, 197]. 

 Аз солњои њафтод ба ин љониб дар ашъори баъзе аз шуаро аз љумла Лоиќ, 

Бозор Собир ва Фарзона дар тасвири инсон, ки ба воситаи нигориши шахсияти 

ѓиної амалї мешавад, он ягонагии маќсадноке, ки дар шуарои насли пешина љой 

дошт, яъне муборизи бешакку гумони љањони нав будан кам-кам дигаргун шуда, дар 

андешањои ў, њамчунон ки мебинем, оњанги дуї, яъне гумон дар баробари яќин, 

нотавонї дар баробари тавоної, яъс дар баробари умед ба гўш мерасад. Ягонагии 

маќсадноки шахсият халалдор мешавад, ки аломати дар зимни љомеа пайдо шудани 

дигаргунињои иљтимої, равиши тозаест, ки ба муносибати байни фард ва љомеа 

таъсир мегузорад, сањењтараш ин муносибатро аз вобастагии сахти сиѐсї озодтар 

дидан мехоњад. Ин дар аввалњо эњтимол ѓайриихтиѐр, бешуурона рух медод ва 

шоирон бар асари њассосии иљтимоияшон таѓйир хўрдани авзои љомеаро шуњудї њис 
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мекарданд. Аз як тараф аз забони шахсияти  ѓиної даъвату шиорњои пешбарандаи 

љамъият, аз сўи дигар оњанги сар фурў бурдан ба олами худтањлилї ва шакку 

гумонњо низ ба гўш мерасид. 

Вале дар назар бояд дошт, шахсияти  ѓиноие, ки дар эљодиѐти бархе аз шоирон 

аз ин равзанаи дуї ба назар меомад, аксаран дар маърази пешбарандагони љомеа низ 

шиор мезад, яъне худ низ дар њолати дуї буд. Ў аз як љињат ба бенуќсу одилона 

будани љомеа, ки норасоињояшро дар зери шиорњо ва вонамудкорињояш пинњон 

медошт, шубња кунад, аз љињати дигар онро боз чун љомеаи якдилї, њамризої ва 

монанди инњо месутуд. Аз љумла Лоиќ дар ‚Њамосаи бародарї‛(с. 1974) менавишт: 

 Мо — узвњои як тан, мо — чашмњои як сар, 

 Мо — ганљи як хазина, мо — шўълаи як ахтар, 

 Мо — аскарони як саф, мо — рукнњои лашкар, 

 Аз модари замона фарзанди тавъамонем,   

 Њамширу њамризої — ѐру бародаронем! [6, 384] 

 Вале бояд ќайд кард, ки шахсияти ѓиної њам дар ибрози андешањои 

танќидї ва њам тањсиниаш нисбат ба солњои пешин озодтар, самимитар,  неку 

бадашро аз хонанда пинњон накарда сухан мегўяд ва ба њамдилии ў бовар мекунад. 

Ин хусусият ба андозае ба шахсиятњои  ѓиноии шоирони нимаи дуюми ќарн 

муштарак буда, тобишњои дигаргуна њам дорад, ки аз табиати инсонї ва эљодии 

шоирон бармеояд.  

 Бунѐди шеъри ѓиної бар њиссиѐти фардї ва таассуроти нотакрор аст, ки 

якранг набуда, тобиш ва рангомезињои гуногун дорад. Аз ин љињат масири шеъри 

Лоиќ аз роњњои асосии инкишофи шеъри муосир аст, ки олами ў ва шахсияти 

ѓиноиро дар бархўрдњои тунду тез, аѐну ноаѐнаш ба тасвир мегирад. 

Зиндагї арсаи муборизаи љовидон аст, на танњо ба маънои муборизаи њаѐт бо 

мамот, балки ба маънои муборизаи ќуввањои неку бад низ, ки дар олами зоњиру 

ботин бо њамдигар овез доранд. Шоир дар ин набард новобаста аз он њама 

муборизаю мухолифатњое, ки дар олами ў талотум мекунанд, њамеша пуштибони 

њаѐт ва некист. 

 То дар ин дунѐи навбат њаќќи навбат бо ман аст, 

 Сулњу љангам бо тамоми Њурмузу Ањриман аст. 

 Бањри шўњрат нест њаргиз шеърпардозии ман,  

 Шеърпардозиям исѐне ба раѓми мурдан аст [6, 384] 

мегўяд ў дар шеъри «То дар ин дунѐи навбат њаќќи навбат бо ман аст». Дар аксари 

ашъоре, ки Лоиќ дар мавзўи шеъру шоир навиштааст, њарчанд аз забони шахсияти 

ѓиної ва шахси сеюм – ровї, низ шеърњо дорад, шахсе, ки сухан аз забони ўст, худи 

шоир аст. Ин далели бебањси табиати ѓиної ва олами пурмаъно доштани Лоиќи 

шоир мебошад. 

Агар њудуди олами шоирро ба андозае нишон додан имкон дошта бошад, дар 

шеър чї гуна зоњир шудан, дар чї сурат ва бо чї дилбастагињо арзи андом кардани 

шоирро пешакї дарѐфтан муњол аст, њамчунонки намунааш дар ду шеъри «Ифтихор» 

ва «Хабар доред, оѐ Њазрати Лоиќ» ба назар мерасад, ки яке саршори ифтихор, дигар 

моломоли сарзаниши худ аст. Њамин тариќ, шахси шоир дар шеърњои Лоиќ гоњ 

љавони ошиќ ва гоњ марди баркамоли зиндагидида, гоњ шўридасар ва гоњ орому 

ботамкин, гоњ болидаю дилшод ва гоњ ѓамгину дилфигор ба тасвир меояд. Бо кадом 

сифатњо зоњир шудани муфради ѓиної аз ангеза, аз њодиса, аз таконе вобаста аст, ки 
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дар ў ин ѐ он гуна таассурот боќї мегузорад. Ин сифатњои мухталиф ба љои якдигар 

наомада, якдигарро иваз накарда, дар шахси ў њамчун сифатњое њастанд, ки бо 

таќозои якдигар вуљуд доранд.  

 Бо дили дарѐ нишинам, то дилам дарѐ шавад, 

 Бо ѓами дунѐ бисўзам, то дилам дунѐ шавад [7, 254]. 

ѐ: 

  Чу як пири хирад мирад, бимирад љумла осорам, 

  Чу як њамсоли ман мирад, гаронтар мешавад борам [7, 337]. 

Ин байтњое аз ѓазалњои дар солњои гуногун гуфтаи Лоиќанд, ки маслаки инсонї 

ва шоирии ўро таљассум кардаанд. Маслаки инсонии шоир бо маслаки шоирии ў дар 

аксар њолатњо мувофиќу њамљўранд, ки ин бори дигар бар табиати ѓиної доштани 

шоир шањодат медињад, зеро сарчашмаи таровиши њар дуи ин тимсол олами ботин 

аст, дар њолати аввал - ифодаи маслаки инсонї, доираи фарогирии мавзўъ фарохтар 

ва дар њолати дуюм - ба эътибори бештар мавриди шеър ќарор гирифтани љињати 

њунарии инсон, ки яке аз пањлўњои њастии ўст, мавзуъ мањдуд, вале амиќтар дар бар 

гирифта мешавад. Њоло дар ин бахш мо дар бораи њолати аввал, ки дар он тимсоли 

инсон дар сурати худи шахси шоир ва ѐ шахсияти ѓиної зуњур намуда, яке аз 

хусусиятњои муњимро дар шеъри Лоиқ ва гузаштагони мо дар бар дошт, ба таври 

иҷмолї бошад њам чанд мулоњизаи худро иброз хоњем кард. Ин масъалаи дар 

ашъори ѓиноии классикии мо асосан ва дар ашъори Лоиқ баъзан ба таври куллї, бе 

нақши таъинкунандаи фардият арзи андом кардани шахси шоир ва шахсияти  ѓиної 

мебошад. 

 Доманаи бањси фардият ва куллият дар шаклу муњтавои адабиѐт фарох 

аст, ки дар илми адабии тоҷик њоло мавриди тадќиќ ќарор нагирифтааст. Дар ин 

тадќиќот њам танњо ба њамон љињати масъала, ки ба шахсияти  ѓиноии шоир тааллуќ 

мегирад, дахл карда мешавад. Рафтан аз фардият ба куллият ва ѐ баръакс аз куллият 

ба фардият усулњои нигориши бадеист. Дар ин бора муњаққиқи эронї Ризо Бароњанї 

зимни тањқиқоташ дар вазъи шеъри муосири Эрон чунин менависад: «Шеър дар 

бисѐр маворид гардише аст аз фардият ба куллият ва ѐ аз куллият ба фардият, вале 

дар њарду њол бояд њаќиќате бузург ва њатто љањонї дар вожањо тасбит гардад» [2, 

171]. Њоло сабаби вобаста ба эҷодиѐти Лоиќ ба миѐн гузоштани ин масъалаи бузург 

дар он аст, ки ба ин восита куллият ва фардияти шахси шоир ва ѐ муфради ѓиноиро 

дар шеър ва махсусан дар жанри ѓазал, ки дар ашъори ў аз дигар анвои шеъраш хеле 

бештар аст, возењтар нишон додан мумкин мебошад.     

 Ризо Бароњанї масъалаи куллият ва фардиятро дар адабиѐти ѓарби 

масењї ва шарќи исломї ба њамдигар аз реша мухолиф мебинад ва инро аз назари 

форм, шакл ба баррасї гирифта, ба чунин хулоса меояд: «... аввалан, шеъри гузаштаи 

Эрон ба дунболи љилвагар сохтани фард нест, сониян, шеъри гузаштаи Эрон ба 

дунболи фурми мутлаќ ва танаввуъи фурм нест, солисан, ќисмати азими шеъри Эрон 

шоиронро дар њоли њаракат ба сўи њаќиќате бартар нишон медињад ва ба њамин 

далел, рубъан, шеъри гузаштаи Эрон ба дунболи зебої нест, чаро, ки зебої чизе аст 

нисбї, фардї ва шаклї, дар њоле ки њаќиќат чизе аст мутлаќ, умумї ва бештар 

марбут аст ба мўњтаво…»  [2, 171]. Диди Ризо Бароњанї оид ба ин масъала хеле љолиб 

ва андешањояш рањ ба сўи њаќиќат мебаранд, зеро воќеан њам дар адабиѐти ѓарби 

масењї, қариб дар њар асари эҷодкори барҷаста чењраи фардии ў мунъакис гаштааст. 

Ин фардият махсусан аз назари фурм ва шакли бадеї равшан ба назар мерасад, дар 
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њоле ки дар адабиѐти шарќи исломї, аз љумла дар шеъри тољику форс, чењраи эљодии 

бузургтарин шуаро њам бо тарњи куллї падидор мешавад. Масалан, чењраи шахсияти 

ѓиної, фардияти ўро дар ѓазалиѐти Њофизи Шерозї ва Камоли Хуљандї аз њам фарќ 

кардан нињоят душвор аст ва ин кор на фаќат бо эљоди шоироне, ки дар як давр 

зистаанд, мушкил дорад, балки бо эљоди шуарое, ки дар замонњои гуногуни таърихї 

њаѐт ба сар бурдаанд, низ осон нест, зеро онон дар паи дарѐфти асли муњтаво, 

њаќиќати кулл буданд, на падидор кардани шакл, фурм ва чењраи фардї.  

Ин майлон бо ривољи таълимоти сўфия ва шеъри тасаввуфию ирфонї боз 

бештар амиќ мешавад, зеро манзури асосї аз тасаввуфу ирфон расидан ба маъшуќ, 

васл шудан, як шудан бо маъбуд аст, ки дар ин роњ фардияти ошиќ ањамияте надорад 

ва њатто монеи расидан ба маъбуд аст, ки онро бартараф бояд кард. Азбаски нуфузи 

тасаввуфу ирфон ба шеъри классикии форсу тољик нињоят бузург буд, он ба шаклу 

муњтавои шеър ва на танњо ба жанрњои хурди ѓиної - ѓазал, рубоию дубайтї, балки 

ба жанрњои бузург, аз љумла маснавї њам, таъсири амиќ гузошта, яке аз сабабњои 

асосии дар як мавзуъ, масалан, ќиссаи ишќи Лайлову Маљнун, ба вуљуд омадани 

манзумањои бисѐре шуд, ки дар давоми чанд садсола пас аз Низомии Ганљавї эљод 

шуданд. Шоирони онњо низ на дар паи дарѐфти шаклу чењраи фардї, балки дар 

такопўи расидан ба њаќиќати кулл буданд ва дар ин роњ матлаб на шакл, балки 

муњтаво буд. Ин љињати шеъри классикии тољику форс, яъне дар паи расидан ба 

куллият гузар кардан аз фардиятро њамчун яке аз хусусиятњои он, ки дар пайи 

љустуљўи њаќиќати кулл пайдо шудааст, баррасї бояд кард. 

Ин анъана то аввали ќарни ХХ дар шеъри тољик давом дошт, вале бо Инќилоби 

Октябр ва ба воситаи фарњанги русї омадани шеъру фарњанги ѓарбї ба Тољикистон 

ва мустаъмал шудани меъѐрњои тоза талабот ба фардият дар адабиѐти тољик њам 

барои худ љой боз кардан гирифт ва яке аз меъѐрњои муњими шинохти адабиѐт шуд. 

Меъѐр ва талаботи фардият дар адабиѐт бо худ ба шеъри тољик жанрњои тоза, аз 

љумла чањорпора, шеъри озоду сафедро низ овард. Мањз дар њамин аст яке аз 

омилњои муњими роиљ шудани жанрњои тоза дар шеъри муосири тољик, ки фардияти 

эљодкорро барљастатар нишон медињад. 

Аммо азбаски дар шеъри ѓиної, аз љумла дар ѓазалу рубоию дубайтї, ки 

таъсири суннатњои пешин пурќувват аст, тамоюли куллиятгарої нисбат ба жанрњои 

дигар бештар ба назар мерасад, њарчанд махсусан дар дањсолаи охир шоирон дар ин 

жанрњо њам такопўи љиддии ба даст овардани фардиятро доранд, аз љумла Лоиќ њам, 

вале дар аксари њолат љараѐни ќавии суннати куллиятгарої шоиронро, ки завќашон 

ба он хў гирифтааст, ноаѐн бо худ мебарад. Ба замми он, махсусан дар ин жанрњои 

хурди ѓиної, ки гузаштагон мазмунњои ирфонию фалсафиро дар зимни тасвир ва 

мафњумњои ошиќона устодона гунљонидаанд ва њамеша манзурашон амиќтар ва 

болотар аз он њарфњое будааст, ки гуфтаанд, вале аксари ѓазалу рубоию дубайтињои 

имрўз, ки болотару бузургтар аз он њарфњое, ки мегўянд, маънои тањтонии амиќе 

надоранд, ба назар бисѐр сабуку сатњї расида, дар ќатори лаффозињо љой мегиранд. 

 Дар ин гуна ашъор шоир ва ѐ шахсияти ѓиної, ки он суханњои ирфонию 

фалсафимазмунро бе заминаи зарурияшон ба таври куллї ба забон меорад, аз худ 

њамин гуна таассуроти сатњие боќї мегузорад. Ин дард ќариб дарди њамагонист, 

бинобар ин мисолњое, масалан, аз ин гуна ашъори Лоиќ овардан маънои онро 

надорад, ки дигарон аз он надошта бошанд, балки баръакс, зеро агар Лоиќ бо он 

соњибистеъдодиаш бар ин жанрњо тасаллут ѐфта, ба онњо тозагии чашмрасе ворид 

накарда бошад, пас дигарон аз ў њам нокомтаранд, њарчанд ба њаќ инсоф бояд дод, 
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ки Лоиќ дар ин жанрњо аз дигарон бештар намунањои хубе гуфтааст, аммо дар 

муќоиса ба шеърњои дигараш дар ин љо бештар суханбозу суханвару куллиятгарост, 

то маъниофарин бо чењраи мушаххасу фардї . Ин гуна эродро, масалан, ба ин  

ѓазалњои Лоиќ гирифтан мумкин аст: ‚Миѐни мо њар он чї буд, чашмони ту 

медонад‛[7, 211] , ‚Ду чашми шўълавар дорї, манам парвонаи чашмат‛ [7, 163] , 

‚Набуд гар хонаи чашми ту, ман бехона мемурдам‛ [7, 324], ки бо суханбозињо гўѐ ба 

њадафи бузургтаре ишора мекунанд, аммо дар паси он ишора маънои бузургу 

амиќтаре пайдо набуда, тарњи шахсияти ѓиної њам кулливу фардияти мушаххас 

надорад. 

Аммо шахсияти ѓиної дар шеърњои дигари Лоиќ, ки  ба масъалаи шеъру шоир 

бахшида шуда, андешањои худтањлилии отифии ўро баѐн менамоянд, аз худ чењраи 

љолиб, фардї ва мутафаккирро намудор месозад. Дар шеърњое, ки дар онњо шахсияти  

ѓиної шоир аст, табиист, ки мавзуи таассурот бештар масъалањои маънавию 

фалсафї, иљтимоиву андешамандист, њарчанд мавзуъњои њаѐти шахсї, маишию 

ошиќона низ истисно нест, аммо ба њар њол масъалањои ќисми аввал бештаранд ва 

агар шоир табъан ба андешамандї майл дошта бошад, ки Лоиќ аз љумлаи онњост, 

аѓлаби ин гуна шеърњояш андешамандона хоњанд буд. Ин ашъор дараљаи тафаккури 

шоирро зуд намоѐн месозанд, зеро мавзуи таассурот андеша мебошад. Дар ин љо 

танњо ба баѐни њиссиѐт ва ѐ тасвири манзара иктифо карда намешавад, балки ин гуна 

ашъор дарки фалсафии зиндагї, маърифати оламу одамро таќозо дорад, ки барои он 

шоир худ бояд ин фазилатро дошта бошад. 

 Шоирони куњани мо њар яке файласуф, ориф, донишманди замони худ буданд 

ва бинобар ин ашъори њиссиѐтангезонаашон тафаккуромез ва мутафаккиронаашон 

њиссиѐтангез аст, яъне дар онњо дил бо аќл ва аќл бо дил пайванд гирифтааст. Вале, 

мутаасифона, баъзе аз шоирон ва ноќидони нопухта имрўз бунѐди шеърро танњо бар 

њиссиѐт ва он њам њиссиѐти норасидаю ноболиѓ гузошта, даъво доранд, ки мањз 

њамин гуна шеър асил аст, зеро зодаи њиссиѐти бевосита аст, њол он ки њисиѐтро аз 

тафаккур људо карда, ба кайфияти яклањзаина дода шудан шоирро аз расидан ба 

маънињои амиќи фалсафї ва зинањои баланди такомул боз медорад. 

Дар шеъри муосири тољикї дар сурати шахсияти ѓиної умуман ва дар эљодиѐти 

Лоиќ мушаххасан, таъсири услуби куллиятгарої, ки аз назми классикии тољику форс 

мерос мондааст, равшан ба назар мерасад, ки он гоњо дар хусусияти романтикї ва 

куллї доштани шахсияти ѓиної зоњир мешавад. Ба ин хусусият дар баъзе шеърњои 

Лоиќ дучор омадан мумкин аст, аммо дар шеърњои ‚Ман намемирам‛ ва ‚Тарона‛ 

он як андоза равшантар ба ќалам омадааст. Масалан, ба ин  банд аз шеъри ‚Ман 

намемирам‛ рўй меорем: 

 То нагирам хунбањои љумлаи ќурбониѐнро, 

 То набахшам умри озоде њама зиндониѐнро, 

  То наѐбам роњи дилњои тамоми зиндагонро, 

 То набардорам ба дўшам кўлбори ин замонро, 

 Ман намемирам, 

 Ман нахоњам мурд! [6, 190] 

 Албатта, ин гуна иддаои худбоваронаи љавониро танњо дар услуби 

романтикии шеър ќабул кардан мумкин аст, вагарна агар аз рўи шеваи реалистии 

дарѐфти шеър мулоњиза кунем, он боиси нофањмї ва тањайюр мегардад. Дар ин шеър 

шахсияти ѓиної ба оњанги хитобия сухан мегўяд, ваъда медињад, ба гардани худ 
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масъулияти бузургеро њамчун шоир мегирад, вале азбаски суханаш хитобиву 

куллиятгаро буда, мањсусу мушаххас нест,  ба дил камтар таъсир мегузорад.  

Дар шеъри ‚Тарона‛ андешањои отифии  шахсияти ѓиної бештар ба инсони  

мањсус нисбат дорад ва ин инсон азбаски дар заминаи њиссиѐту таассуроти шахсї 

рози дил мекунад, њарчанд дар ин љо њам иддаои бузург дорад,  њарфаш бештар ба 

дил менишинад. 

 Ман аз бар мекунам рўзе суруди обшоронро,  

 Забон мебахшам охир ман сукути кўњсоронро. 

 Ман охир рўдњоро рањнамої мекунам рўзе, 

 Паѐми об меорам љавори даштзоронро [6, 193]. 

 Ва махсусан баъд аз ин банд, ки шоир аз бачањои дењотї, мактабхонињо, 

ошиќињои бачагию љавонї ва њолатњои воќеии ва аз сар гузаронидаи хеш њарф 

мезанад,  паллањои мизони услуби реалистї ва романтикиро баробар нигоњ дошта, 

шеърро маќбули хотир мегардонад.  

  Валекин дар тани деворњои мактаби дења 

  Нахустин шеърњои ошиқии хешро дигар намеѐбам, 

  Дигар дар нўки мўи духтарони њамдабистонам 

  Ба тарсу ларз мактуби муњаббат њам намебандам. 

  Рањо шуд кокули онњо зи дастонам,  

  Рањо шуд номаи ман њам [6, 193]. 

 Ваќте ки  ин ду банд ва  шеър куллан зери назар гирифта мешавад, аѐн 

мегардад, ки дар ин љо  шахсияти ѓиноие, ки шоир меофарад, асосан хаѐлпардозона 

мебошад, ки унсурњои воќеъгарої њам дорад. Ин махсусан дар банди боло назаррас 

аст: аз бар кардани суруди обшорон, забон бахшидан ба сукути кўњсорон, рањнамої 

кардани рўдњо, паѐми об овардан ба љавори даштзорон њама аз таъбирњое њастанд, 

ки дар олами дарки хаѐлпардозонаи воќеъият љой доранд. Аммо дар банди поѐнї 

таъбирњои дар тани деворњои мактаб навиштани шеърњои ошиќона, ба нўки мўи 

духтарони њамдабистон бастани мактуби муњаббат таъбирњое њастанд, ки дар асоси 

зиндагии дењотї ба миѐн омада, ба сабки воќеъгаро тааллуќ мегиранд. Дар асл 

бигиред, њар дуи ин сабк - њам воќеъгаро њам хаѐлпардоз - ваќте ки дар шеъри ѓиної 

истифода мешавад, махсусиятњои худро пайдо мекунад, ки ба эътибор нагирифтани 

онњо масъаларо хеле сатњї тасаввур кардан аст. Бинобар он дар њар њолати мушаххас 

ин махсусиятњо бояд нишон дода шаванд, то маълум гардад, ки бе муайян кардани 

махсусияти  ин ду сабк   чигунагии навъи шеъри ѓиноиро таъин кардан 

имконнопазир аст. 

Аммо як ќонунияти умумиро ќайд кардан лозим аст, ки он аз рўи талаботи жанр 

бештар хусусияти романтикї, декадансї ва ѐ реалистї гирифтани андешањои отифии 

шахсияти ѓиноист. Масалан, ваќте ки Лоиќ ѓазал мегўяд, суннати ќавии ѓазали 

классик ўро бо худ мебарад, ў бештар худро дар олами романтикї мебинад ва сухан 

мегўяд, зеро љањони ѓазали классикии мо асосан романтикист, вале њангоме ки шеъри 

нав, озод ва ѐ жанрњои тозабунѐд, монанди чањорпора мегўяд, эњсос ва суханаш 

бештар заминаи реалистї пайдо мекунад. Барои исботи ин суханон ба ин ѓазал рўй 

овардан кофист: 

 Ин њама оѓозњо аз хоки бунѐди ман аст, 

 Ин њама парвозњо аз файзи иршоди ман аст. 

 Ин њама озодию озодагии марду зан, 
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 Як талоши њаќгузори рўњи озоди ман аст. 

 Ман басо дар хештан шўрида пас ворастаам, 

 Раъду барќи осмон як шўъла фарѐди ман аст. 

 Ман басо дар остонам осмон бикшодаам, 

 Осмон як сафња аз девони эљоди ман аст. 

  Гар худо дар офариниш монд ољизтар зи ман, 

 Ин њама аз љавњари табъи худододи ман аст. 

 Меравад аз хуни ман бар дањр мављи инќилоб, 

 Инќилоби љовидон њамхуну њамзоди ман аст. 

 Чор унсур худ набошад мояи шакли ҷањон, 

 Ин љањон ѐди ману ѐди ману ѐди ман аст! [7, 112] 

          Ин байтњо, ки бештар аз олами маънавї суњбат мекунанд, ба таќозои ѓазали 

классикї ба њамон услуби романтикї гуфта шуда, муфради ѓиної њам шахсияти 

фавќултабии романтикона ба назар мерасад, ки њатто осмонро як сафња аз девони 

худ, худоро њам дар офариниш аз худ ољизтар дониста, њатто љањони њастиро, ки 

категорияи материалистист, ба категорияи идеалистї, яъне ба ѐду хотира мубаддал 

мекунад. Ин њама, албатта, аз таќозои жанр, услуб ва муњтавои романтикие, ки шоир 

барои баѐни он мекўшад, ба миѐн омада, сифати куллиятгарої њам дорад, ки дар ин 

ҷо мақбул ба назар мерасад.  

Масалан, ваќте ‚Шеъре, ки хоб дидам‛-и Лоиќро мехонем, мебинем, ки дар он 

њамаи тимсолњо ва муњтаво аз ин ѐ он љињат ба осмон ва ба олами романтикї тааллуќ 

мегиранд. Муфради ѓиної, ки шоир аст, дар бораи сарчашмаи яке аз шеърњояш бо 

њавои романтикї чунин мегўяд: 

 Шабонгоњон чу меафтад ситора 

 Зи базми ахтарони бешумора, 

 Хаѐлам, 

  бозмегардад зи парвози фалакгире 

 Ба сўи ин замин 

 Аз осмонњо Экзюперї [6, 233] 

 Њамин тариќ аз Зўњраи чангї, фалакпаймо Гагарин, Орфеи лирадаст ва 

шоирони романтикии мубориз Петефї ва Лорка ѐд мешавад ва дар банди охир 

шахсияти ѓиної ин тасаввуроти шабонгоњиашро ба ин зайл љамъбаст мекунад: 

 Худовандо! 

 Намедонам, чї фол асту чї тадбире, 

 Ки ман ин шеърро 

 Дар хоб дидам ваќти шабгире, 

 Ки худ парвоз мекардам 

    ба сўи осмони дур, 

 Ки худ парвоз мекардам ба сўи ахтарони дур... [6, 233] 

 Ин таассурот ва андешањои отифии шахсияти ѓиної бешакку шубња 

љанбаи романтикї дорад ва њатто мањалли он — роњи парвоз ба сўи осмон ва 

ахтарони дурро таъкид мекунад, ки сарчашмаи ин шеър аст. Ва дар шеъри дигараш 

‚Љавонмаргони шеъру шоирї‛, ки низ дар услуби романтикист, аз шахсиятњои 

дурахшоне чун Рафаэллову Лермонтов, Даќиќию Шоњин, Маяковскию Байрону 

Лорка ва дигарон ѐд карда, аз марги нобањангоми њамаи онњо таассуф хўрда, дар 

охир хулоса мегирад: 
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 Гар, эй исторањои аз фалак афтода, 

    дар хоки сияњ мурда! 

 Ба рўи ин замини беситора љамъ мегаштед, 

 Замин кайњо баланду покрў чун осмон мешуд [6, 105] 

Дар ин хулоса њам њамон таъиноти романтикї — баландию покии осмон, олами 

улвї ва пастиву нопокии замин — олами сифлї баѐн гаштааст. Барои услуби сирф 

романтикї сарчашмаи илњоми шоир дар осмон аст, он заминро бо њамаи ташвишњои 

рўзмаррааш боиси костагї, нобудии илњому шоир медонад, аммо дар эљодиѐти Лоиќ 

њар дуи ин муњит — осмону замин, њамчун сарчашмаи шеър шинохта мешаванд. 

Масалан, дар шеъри ‚Таќлиди Мавлавї‛(с. 1982) шахсияти ѓиної дар аввал њамчун 

як олами бузургу комил ва дар айни њол пурихтилоф, ки арзишњои худро бо худ 

дорад, бо услуби романтикї ба сухан меояд: 

  Ман ошиќи дарѐстам, 

  Пуршўру пурсавдостам. 

  То навбати дунѐ марост, 

  Дунѐстам, дунѐстам…[6, 235] 

 Ин шеър, ки дар пайравии Мавлавї гуфта шудааст, бардоште аз олами 

шоири ориф дорад, ки дар он муборизаи бањамзидњо мавќеи муњим дошта, оламу 

одам дар натиљаи њамин мубориза ва роњи расидан ба њаќ њам ба њамин васила 

шинохта мешавад. Дар ин шеър ва аксари ѓазалњои Лоиќ ин таъсир мушоњида 

мешавад, ки дар андешањои худтањлилии отифии шахсияти ѓиноии ў низ наќши 

барљастае дорад. Бо вуљуди ин љанбањои реалистї ва романтикии олами шахсияти 

ѓиної вобаста ба мавзуъ ва услуби ин ѐ он шеър ба њамдигар афзалият пайдо 

мекунанд. Дар ин љо њам, ки андешањои худтањлилии отифии муфради ѓиної асосан 

рўњи романтикї дошта, дар бораи тасаввуроти љовидон ва олами улвї мебошанд, љо-

љо аз љузъиѐти маишии зиндагї, яъне аз олами пасти њастї, масалан, аз он ки дар 

диѐри хеш муњтољи як манзил шудааст, низ мавод мегирад. Баъдан шахсияти ѓиної  

банохост, ѓайриихтиѐр ба олами сифлї, арзиш ќоил шуда, ба он миннатгузорї 

менамояд, ки аз майли љањоншиносии реалистии ў бармеояд: 

  Ман ифтихори њастиям, 

  Ман эътибори њастиям. 

  Бо љумла бори мењнаташ, 

  Миннатгузори њастиям [6, 235-36]. 

     Бояд ќайд кард, ки ин тарзи ифода ба гуфтани барномаи шеъри андешамандона 

ќаробат дошта, услуб ва тасвиру ифодаи бадеии он бештар хаѐлпардозона  ва 

куллиятгароѐна мебошад. Ин гуна нигоњ ба масъулияти шоир, ки моњияти 

андешамандї њам дорад, то ба ќалам омадани «Руљўи достоне, ки њаргиз 

наметавонам навишт‛, ‚То дар ин дунѐи навбат њаќќи навбат бо ман аст‛, ‚Ман аз 

ин ќофияпардозињо бисѐр дилгирам‛ ва як ќатор ѓазалњои  Лоиқ, ки дар ин мавзуъ 

суњбат мекунанд, дар назми садаи бисти тоҷик нодир буд.  Њамин тариқ дар ашъори 

Лоиќ талоши пурмањсули ба њам даромехтани сабкњои воқеъгаро ва хаѐлпардоз ва 

њамчунин куллиятгароиву фардиятгарої, ки аз онњо бармеоянд, аз њама қавитар ба 

назар мерасад. 

       Дар шеъри ‚Намаки халќ‛ таъкиди он аќидаи реалистї љой дорад, ки мањалли 

зиндагї ва эљоди шоир дар байни халќ, яъне дар замин буда, ризќаш њам аз дасти 

пинадори ўст ва њатто бартар аз ин худи мењнати халќ чун пахтакорию 
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зироатпарварї, ки дар гоњи романтикии тасвир аксаран шоистаи таваљљўњи шоир 

нестанд, њамчун шеъре, ки бењ аз шеър аст, ситоиш мешавад. Дар ин љо чунин ба 

назар мерасад, ки шеърияти мавзуъ камтар кашф шуда, фармудагии ѓоявии замони 

шўравї, ки мењнати моддиро нисбат ба мењнати маънавї муќаддамтар медонад, 

афзалият пайдо кардааст. Аммо њоло манзури мо нишон додани љузъиѐти реалї ва 

хусусияти реалистї дар шеъре мебошад, ки бардошти романтикї дорад. Ин сифат 

махсусан дар ин мисраъњо ба хубї зоњир шудааст. 

 Халќи шоирзоди мо 

 Месарояд шеъри худро 

 Дар намуди пунбазорон,  ки бењ аз шеъри сафед аст. 

 Дар намуди барќи Норак, ки умеди равшани ўст. 

 Дар намуди њар нињоле, ки бараш ишќу умед аст. 

 Киштзоронаш, ки дон бастанд, «Девони кабир»-анд. 

 Њосили уммеди мардони кабиранд. 

        Месарояд шеъри оламгири худро 

 Бо каланду белу мисрон, 

 Бо сипору пойдосу доси дењќон – 

 Шеъри хокї, шеъри лалмї, шеъри обї, 

 Шеъри дењќонї – суруди офтобї… [6, 222] 

 Ин аќида, масъулият доштани шоир ва ѐ шахсияти ѓиної дар назди халќ 

дар бисѐр шеърњои Лоиќ такрор мешавад, ки далели пайвастагии шоир ба њаѐти 

иљтимоист. Шахсияти ѓиноии Лоиќ дар баробари аз худ чењраи романтикї ва  ягонаи 

маќсаднок зоњир карданаш, њамчунонки мисолашро дар ѓазали боло дидем, ќариб 

дар саропои эљодиѐташ аз худ чењраи инсони худтањлил, худљўй дар олами ботинро, 

ки аз услуби дигар аст, яъне услуби декаданс аст, низ нишон медињад. Ин услуб њам, 

агар ба меъѐр истифода шавад, њељ бадие надошта, балки барои гуногунтар, сањењтар 

нишон додани љањони ботинии инсон мадад мерасонад ва махсусан дар шеъри ѓиної, 

ки муњтавои асосиаш олами дарун аст. Мо ин ду сифатро, яъне сифатњои шахсияти 

маќсадноки романтикї ва шахсияти дудила, худтањлилу худљўйро дар ашъори Лоиќ 

ва шахсияти ѓиноии ў ќариб њамеша њамроњ мебинем. Масалан, дар њамон дастаи 

ѓазалњо, ки яке аз он иќтибос шуд, ѓазале бо ин матлаъ њам њаст, ки дар он шахсияти 

ѓиної аз худ норизо, дудил ва худљўю худтањлил аст. 

 Бевафоии њаѐт аз бевафоии ман аст, 

 Норасоињои бахт аз норасоии ман аст… [7, 116] 

 Ё дар ѓазали дигар, ки бо ин матлаъ аст: 

  Сад бањрро гузаштаму дар соњилам њанўз, 

  Сад боѓ мева чидаму бењосилам њанўз [7, 277]. 

шахсияти ѓиної ба њамон услуби норизої ва шиква аз хеш рози дил мекунад. Умуман 

бояд ќайд кард, ки шахсияти  ѓиноии Лоиќ на фаќат дар шеъру ѓазалњои људогона, 

балки дар як ѓазал њам дар байтњои гуногун метавонад аз худ ба ду мазмун — 

мазмуни шахсияти маќсадноки романтикї ва шахсияти худтањлили декадансї сухан 

гўяд. Масалан, дар ѓазали ‚Он лаъли дилхунро бигў, Лоиќ видоят карду рафт‛ 

шахсияти ѓиної, ки худи шахси шоир аст, дар асоси тазоду муќобала ба њамин 

мазмун дарди дилашро баѐн менамояд. 

 Озори дунѐ дар дилам аз реги њомун беш буд, 

 Он реги њомунро бигў, Лоиќ видоят карду рафт. 
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 Дил додаам, дил бурдаам, љоми паѐпай хўрдаам, 

 Он љоми ворунро бигў, Лоиќ видоят карду рафт[7, 154]. 

 Дар ин байтњо озори дунѐ кашидан, ворун шудани љом њиссиѐти шикваю 

рўњафтодагист, вале дар байти маќтаъ муфради ѓиної ба олами эњсоси романтикї 

меравад ва мухотабаш дигар шахс ѐ мављуди заминї не, балки худи чархи гардун аст, 

ки фаќат он метавонад дар баробари ў бошад. 

 Ин дафтари шеъру ѓазал чун ман намирад аз аљал, 

 Рав чархи гардунро бигў, Лоиќ видоят карду рафт [7, 154]. 

 Андешањои  отифии шахсияти ѓиноии Лоиќ, ки дар заминаи романтикї 

зуњур мекунанд, љињатњои маънавї, фалсафї, иљтимоии зиндагиро дар бар мегиранд. 

Бо вуљуди дар заминаи романтикї ифода шудани ин маънињо ва бештар шахсияти 

романтикї будани шахсияти ѓиноии ў сирф романтикї нест, ки ягонагии маќсадноки 

ботинї аломати асосии ин гуна шахсият аст, дар ў њам хусусиятњои шахсияти 

реалистї, ки бар воќеияти зиндагї такя дорад, ба њам омехта ба назар мерасанд. 

Таносуби ин хусусиятњоро муайян кардан мушкил буда, он дар њар шеър метавонад 

ба эътибори мавзуъ ва услуби пешгирифтаи шоир гуногун бошад, бинобар ин дар 

њар њолат вобаста ба шеъри мавриди тањлил баррасї бояд кард. 

 Аз ангезаи рўњї њосил шудани андешањои худтањлилї ва мутазоди 

шахсияти ѓиної баъдтар дар шеъри нимаи дуюми аср дар эљодиѐти Лоиќ, Бозор 

Собир, Фарзона доман пањн карда, барои нишон додани замир, љараѐни таассуроти 

маънавию ахлоќї, иҷтимоию фалсафии шоир созгор омад. Ин равия дар шеъри 

классикии мо собиқаи дуру дароз ва ѓание дорад, ки хосатан дар «Девони Шамси 

Табрезї»-и Мавлоно Љалолиддини Балхии Румї ба авҷи аълояш расида, олами 

ангезањои мухталифро дар ботини як инсон кашф кардааст. Ва он аз нав ба њаракат 

омад, ки самташ ба ду тараф буд — яке ба сўи шеъри куњан ва Девони Шамс, дигаре 

ба сўи уфуќњои тоза ва нокушодаи рўњонияти инсон. 

Таҷрибаи Љалолуддини Балхї дар ѓазалиѐти «Девони Шамси Табрезї» дар 

маърифати оламу одам  аввалњо аз ҷониби Лоиқ махсусан ва баъдтар  Фарзона 

мавриди истиқбол ва омўзишу пайравї қарор гирифт.  

Дар ашъори ин ду шоир бозтобе аз ишќу шўридагињои Мавлоно ба назар 

мерасад, ки мавзуи махсуси тадқиқ аст, аммо њоло барои мо дар андешањои 

њиссиѐтангези худтањлилї, ки аз забони шахсияти ѓиноии ин шоирон  баѐн мешавад, 

нақш доштани таҷрибаи Мавлоно мавриди таваҷҷўњ мебошад. Њамчунон ки маълум 

аст, дар саросари «Девони Шамси Табрезї» шўридагињо, ишқу ирфон ва андешаву 

эњсосоти худтањлилии инсоне мавҷ мезанад, ки ба маънои њастии оламу одам 

расиданист. Ў оламу одамро ба меъѐри ишқ андозаву маърифат менамояд ва мањз 

њамин ҷињати ирфони Мавлоно дар ашъори Лоиқ ва Фарзона мавриди истиқбол 

қарор гирифта, ба тарзи тоза ва модерн корбаст шуд. Лоиқ рўй овардани худро ба 

Мавлоно  дар унвони яке аз шеърњояш  махсус худ таъкид њам менамояд: «Тақлиди 

Мавлавї», ки аз он болотар суњбат шуд.  Ин шеър аз розу ниѐзи шахсияти ѓиної, ки 

дар ѓояти тазоду худифшої мебошад, ба њам омадааст. Шахсияти ѓиної дар ин шеър 

њамчун инсони Мавлоно дар ин ҷањони пурошўб дар як қарор нест ва моњияти 

худрову њастиро дар тазодњои пурмоҷаро маърифат кардан мехоњад. Ў, аз ҷумла, 

мегўяд: 

    Гањ худшикан, гањ бутшикан, 

    Гањ худ ба худ, гањ анҷуман. 
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    Гањ дар замин, гањ дар фалак 

    Фориѓ зи бањси мову ман – 

    Ман шоири дилдодаам. 

 Дар кўи дил афтодаам. 

 Гањ чун замон печидакор, 

 Гоње чу байти содаам [6, 235-236]. 

 Мундариљаи ашъоре, ки аз ангезањои рўњї њосил мешавад, асосан 

таассурот ва андешањои њиссиѐтангези шахсияти  ѓиноист, ки љањони ўро ташкил 

медињанд. Њарчанд ин љањон фардист, аммо бар асари он ки муносибати шоир ба 

љомеа ва шароити муайяни миллию таърихї муносибати мутаќобила аст, андеша ва 

таассуроте, ки ў иброз мекунад, мансубияти иљтимої њам дорад. Аз ин рў андешањои 

њиссиѐтангези мутазоде, ки шахсияти ѓиної дар ашъори Лоиќ баѐн месозад, аз як 

љињат сифати олами фардии ўро нишон дињад, аз љињати дигар  ба  ҷањони 

маънавиѐти пешин пайванд мегирад, ки љанбааш аз муборизаи неку бад ба њам 

омада, дар шароити нави иљтимої аз нав фаъол мешавад. Дар шеъри «Ѓазале барои 

худ» (с.1971) мегўяд: 

 Мешавам њар рўз дигар, њар нафас кам мешавам, 

 Њар қадар худро биҷўям, он қадар гум мешавам.  

  

 …Дар ҷањони гирдгардон чун сари инсон, 

 Дар замини некубадпарвар 

 Бо дили исѐнгару зебопарастам, 

 Бо њама мушкилкушої, 

 Бо њама нирўю фарњанги худої, 

 Боз њам кўтоњдастам. 

 Дар ҷањони ниматору нимаравшан 

 Њар ќадар бадбахт бошам, он ќадар хушбахт њастам[6, 203]. 

    Лоиќ шоири табъан ѓиноист. Олами шахситяи ѓиноии ў вобаста ба доманадории 

тафаккур, амиќии андеша ва таъсирбахшии таассуроти шахси шоир сиришта 

мешавад. Андешањои худтањлилию њиссиѐтангези шахсияти  ѓиної, ки дар натиљаи 

бо назари санљиш нигаристан ба зиндагии худ ва дигарон њосил мешавад, ба воситаи 

тасвири муњимтарин љузъиѐт, ки хусусияти таъмимї дорад, баѐн мегардад. Шеъри 

ѓиної ба њамин гуна мўъљизањо ќодир аст, яъне дар фосилаи як-ду байт метавонад 

инсонро аз замин ба осмонњо бибарад ва ѐ аз ављи осмон сарнагун оварда, фарши 

замин созад. Ин ављи осмон ва ѐ фарши замин шуданњо, албатта, ба замон ва аз он чї 

гуна эњсос бардоштанњои шахсияти  ѓиної вобаста аст. 

 Шахсияти  ѓиноии Лоиќ дар солњои њаштод дар ѓазали ‚Чу як пири хирад 

мирад, бимирад љумла осорам‛ агар ин гуна шукру сипоси даврон ба Ватан карда 

бошад: 

 Агар як лањза ношукри њамин давру замон бошам, 

  Сияњбахтам, сияњрўзам, сияњрўям, сияњкорам! 

  Ба ѓурбат дида, эй бас беватанњои њаќиру зор, 

  Њазорон шукр кардам, ки Ватан дорам, Ватан дорам! [7, 337] 

    Дар солњои навадум, ки љомеа ба бўњрон, љанги бародаркуш ва Ватан ба 

бадбахтињо рў ба рў шуд, шахсияти ѓиної дар бораи замон ва Ватан дар ѓазали 

‚Кушед ин замонаро, ки мекушад таронаро‛ чунин мегўяд: 
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 Кушед ин замонаро, ки мекушад таронаро, 

 Даруни чашм мекушад нигоњи шоиронаро. 

 Замонаи њаринае чу кафши серпинае, 

 Ба пинае намехарад нубўѓи љовидонаро [7, 71]. 

 Ва ѐ дар ѓазали дигар ‚Сухан вирди забонњо буд, имрўз аз дањан 

мондаст‛, шикваашро чунин изњор медорад: 

  Чу ман мирам, дилам як зарраи ин хок хоњад шуд, 

  Агарчанде дилам имрўз аз ин халќу Ватан мондаст [7, 134]. 

 Ин гуна дигар шудани назари шахсияти ѓиної ба ашѐ, арзишњо ва 

мафњумњо дар ашъоре, ки заминаи муњтаво ва эњсосашон бар иљтимоъ аст, бештар 

рух медињад, зеро иљтимоъ бисѐр мутањаррик ва таѓйирпазир аст ва шоир њам ба 

њайси њассостарин фарди љомеа дарди дил ва ѐ шодмонии худро аз он таѓйирот ба 

забон меорад. Дар ин давр шахсияти  ѓиної аз худ чењраи бештар фаъоли иљтимої 

зоњир карда, дар бораи масъалањои муњими љамъият -- адолат ва разолат, озодї ва 

асорат, истиќлол ва истибдод ва монанди инњо андеша ронда, дар бораи марњалањои 

таърихї, ашхос ва њодисањои мухталифи он назари тозаи худро мегўяд, ки баъзан ба 

чизе, ки ќаблан гуфта буд, мухолиф аст. Барои шеър дар њар дуи ин њолат то чї 

андоза сидќї ва бадеъ будани назари шоир ва мавзўъро ба чї шодї ва ба чї дарде 

тасвир кардани он муњим аст, ки хонандаро ба худ њамдил карда тавонад. Агар 

сухани шахсияти ѓиної асар дорад, њаќ бо ўст: 

 Дили ман, эй дили бечораи ман, 

 Дили ѓампарвару ѓамхораи ман, 

 Туро сад пора хоњад кард охир 

 Ѓами ин миллати садпораи ман! [7, 615] 

 Ин суханон, ки дар дил асар мегузоранд, асар аз дард, асар аз фољиа 

доранд. Тањаммули чењра дигар кардани таърих ва замоне, ки шоир фарзанди он аст, 

кори сањлу осон нест. Бинобар ин шахсияти  ѓиної, ки худро яке аз роњравони роњи 

таърих њис мекунад, худро дар фољиаи таърих гунањкор мењисобад: 

 Чї садде роњи оњамро бигирад? 

 Чї дасте санги роњамро бигирад? 

 Ту гар сарбори дўшамро бигирї, 

 Чї кас бори гуноњамро бигирад?! [[7, 612] 

    Ин тањаммули дарднок нисбат ба ифтихори бебунѐд ва ѐ интиќоди бедардона 

бештар ќобили ќабул аст, зеро њам мавриди ифтихор ва њам мавриди интиќод 

замонест, ки шахсияти  ѓиної аз они худ мекунад ва аз замони худ, њамчун аз пораи 

рўзгори худ сухан мегўяд ва агар он замон барњадар меравад, дарди он бояд љонкоњ 

бошад ва агар мањсул меорад, ифтихораш суруровар. Дар шеърњои интиќодї, ки 

оњанги дард ва шеърњои ифтихорї, ки наѓмаи шодї доранд, он чиз табиист, ки эњсоси 

шодию пирўзї шоирро ба осмон бурда, ба суханаш њолу њавои осмонии 

хаѐлпардозона, вале ѓаму ѓусса ва нобаробарї ба замин оварда, ба шевааш тамкини 

заминии воқеъгароѐна мебахшад. 
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АСКАР ХАКИМ 

  

ЛИРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ, МИР ЧУВСТВА И МЫСЛИ (Исследование 

таджикской лирической поэзии второй половины ХХ века) 

Статья 2 

Одним из исконных и распространенных видов лирической поэзии является  

медитативная лирика,  в  которой   лирическая личность представляется в процессе 

поэтического раздумья,  самоанализа. Лирические раздумья могут быть направлены 

во внутренний, а также во внешний мир,  соответственно содержанию выражаемым  

тем или иным произведением и спецификой поэтического миросозерцания автора.  

Здесь значительную роль играет индивидуальное и социальное сознание, которое 

формирует образ человека,  являющегося  стержнем лирической поэзии. 

Ключевые слова: Лирическая поэзия, лирическая личность, личность поэта, 

индивидуальное сознание, социальное сознание, литературные жанры, типическое, 

содержание, тема, самоанализ, объект, чувство, переживание, реализм, романтизм, 

тематическая поэзия, человек времени, внутренний мир, внешний мир. 

      

ASKAR HAKIM 

 

LYRIC PERSONALITY, THE WORLD OF FEELINGS AND THOUGHTS  

(Study Tajik lyric poetry of the second half of the twentieth century) 

Article 2 

    One of the native and common types of lyric poetry is a meditative poetry, in which the 

lyrical personality is represented in the process of poetic reflection, introspection. Lyrical 

meditation can be directed to the inner and the outer world, respectively content expressed 

by this or that product and the specificity of the poetic world view of the author. Here plays 

a significant role individual and social consciousness, which forms the image of a man is the 

core of lyric poetry. 

Key words: Lyric poetry, lyrical personality, the personality of the poet, the individual 

consciousness, social consciousness, literary genres, typical, content, theme, introspection, 

object, feeling, experience, realism, romanticism, thematic poetry, man time, inner peace, 

outer peace .  
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ЊОКИМ ЌАЛАНДАРОВ 

 

 

ТАФСИРИ ИСМОИЛЇ АЗ “ЌАСИДАИ АЙНИЯ”-И ИБНИ СИНО 

  

               Ибни Сино дар таърихи уламои Ислом танњо касе аст, ки ба 

лаќаби Шайх-ур-Раис ва Њуљљат-ул-Њаќ ва Раис-ул-уќало ва Шараф-ул-

мулк мулаќќаб шуд ва ин алќоб дар рўзгорони ќадим маонии хоссе 

доштааст ва ба касоне итлоќ мешудааст, ки дархўри он маонї буда 

бошанд [10, 401]. Аз ин рў, сифотеро, ки муњаќќиќону мунаќќидон ба 

Абўалї ибни Сино раво донистаанд, наметавонад љойгузини унвонњое  

чун «Шайх», «Раис», «Шайхурраис», «Њаким» ва «Њуљљатулњаќ», ки ўро 

сазовор донистаанд, шуда бошад. Муаллифи маќола аввалин маротиба 

дар бораи яке аз бењтарин ќасоиде, ки аз Ибни Сино дар мавзўи фуруд 

омадани рўњ, маќоми он дар колбад ва ба манзалати абадии худ 

баргаштан таълиф ѐфтааст, бањс намуда, аз равзанаи њикмати исмоилї 

ба он назар кардааст. 

 Вожањои калидї: Ибни Сино, адабиѐти исмоилї, ‚Ќасидаи айния‛, 

адабиѐти форсии тољикї, ташбењ, рамз, кабўтар, рўњ.    

Дар байни ашъори маъруфи Абўалї Ибни Сино ќасидае 

бозмондааст, ки дар мавзўи рўњ ва кайфияти фуруд омадани ў дар олами 

хокї ва иллати таваќќуфи ў дар колбади инсон ва бозгаштани ў ба олами 

ќудс таълиф ѐфтааст [9]. Ин ќасида бо номњои ‚Ќасидаи айния‛ ва 

‚Ќасидаи ан-Нафс‛, ‚Ќасидаи нафсия‛ ва ѐ ‚Ќасидаи рўњ‛ машњур буда, 

номи комили он ‚Ал-ќасидат ул-айният ар-рўњият фї нафс‛ мебошад. Ба 

ќавли Забењуллоњи Сафо ‚ин ќасида аз муњимтарин ќасоиди арабии 

Ибни Сино аст, ки дар он кайфияти њубути рўњ ва њулули он дар љисм ва 

авди он ба олами муљарради рўњонї бо баѐни шево омадааст‛ [6, 115]. 

Дар бораи интисоби ин ќасида ба Ибни Сино бањсњои мухталифе вуљуд 

доранд. Дар ин масъала мо пайрави андешаи муњаќќиќи шинохтаи эронї 

Аббос Иќбол њастем, ки гуфта: ‚Агарчи баъзе аз фузалои муосир ба њадс 

ва ќиѐс сињати интисоби ‚Ќасидаи айния‛-и машњурро дар боби нафс ба 

Ибни Сино тардид карда ва онро бидуни ироаи далели мутќан аз дигаре 

донистаанд, аммо чун ќудамои муаллифин дар сињати нисбати он ба 

Шайхурраис иттифоќ доранд ва аз хейли ќадим љамъи касире ба шарњу 

тафсири он ба њамин иллат, ки онро аз Шайх медонистаанд, 
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пардохтаанд, мо низ, то далели мўњкам ироа нашавад, онро њамчунон аз 

Шайх медонем‛ [1, 200]. 

 Ин ќасида чандин маротиба бо кўшиши донишмандони зиѐде ба 

забони форсї тарљума шуда буд ва мавриди истифодаи мо тарљумаи 

Муњаммадалии Фаридунї мебошад, ки муњаќќиќони тољик 

Ш.Њусейнзода ва Х.Шарифов низ дар тањќиќоти худ рољеъ ба маќоми 

Шайхурраис дар шеъру адаби форсии тољикї аз он мустафод намудаанд. 

Муњаммадалии Фаридунї дар тањќиќоташ њам тарљумаи тањтуллафзии 

ќасидаро овардааст ва њам дар шакли назми фасењу дорои вазни шоиста 

ќасидаро тарљума кардааст. Мо дар ин тањќиќотамон аз тарљумаи 

тањтуллафзии ќасида [3, 683-687] сарфи назар мекунем ва танњо ба 

тарљумае, ки Муњаммадалии Фаридунї онро ба ќабои шеърї 

пўшонидааст, таваљљўњ хоњем дошт. Мавсуф њар як байти арабии 

ќасидаро бо ду байти форсї тарљума намудааст, ки байти аввал ба њайси 

тарљумаи матни арабї  ва байти дуюм як навъи шарњи он байт омадааст. 

Ин тарљума, њаќиќатан, «аз лињози илмї ба асл мутобиќ ва аз љињати 

шакли шеъриаш зебо баромадааст» [3, 749].  

 Яке аз он тафосире, ки дар байни ташрењоту тафсироти мухталиф 

ба ин ќасида аз он ѐд нашудааст ва танњо ба зикри он, он њам на дар њама 

тањќиќотњо, иктифо  варзидастанд, тафсири панљумин доии мутлаќи 

исмоилї дар Яман сайидано Алї ибни Муњаммад ибн ал-Валид (тав.1215 

м.) мебошад [13, 59; 14, 158].            

 Дар таърихи адабиѐти форсии тољикї аввалин маротиба ба 

ќасидаи мазбур донишмандони шинохта Вилфред Модилунг ва Алиризо 

Ризоят таваљљуњ зоњир намудаанд. Муњаќќиќони мавсуф диќќати 

хонандагонро ба тафсири исмоилї аз «Ќасидаи айния»-и Бўалї Сино, ки 

аз тарафи сайидано Алї ибни Муњаммад ибн ал-Валид ташрењ ѐфтааст, 

љалб менамоянд [7, 145-162]. 

 Ибни Валид дар оѓози рисолаи бахшида ба шарњи ќасидаи Ибни 

Сино дар бораи таърихи даст задан ба таълифи рисолааш менигорад, ки 

яке аз аъзои љамоати исмоилиѐн ќасидаеро мансуб ба Абўалї Ибни Сино 

пайдо намуда, аммо дар ѐфтани маъноњои ибњоми он дармондааст. Ибни 

Валид бар он андеша аст, ки њадафи Ибни Сино аз «њифзи мафоњими ноб 

ва улуми даќиќа барои онњое аст, ки Худованд эшонро аз ин неъмат 

бањраманд сохта, ки ин улумро аз арбоби ў биљўянд ва аз абвоби он 

биѐмўзанд…Бешак, манзури Ибни Валид аз абвоб ва арбоби илми ботин 

имомони исмоилиянд. Аз ин рў, ў талвењан баѐн мекунад, ки Ибни Сино 

дар воќеъ шогирди имомоне будааст, ки њаќоиќи маънавиро ончунон 

мастур кардаанд, ки аъзои љомеаи онњо танњо аз тариќи таълимоти 
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силсиламаротиби даъват битавонанд парда аз он њаќоиќ бигшоянд» [7, 

146].    

 Ќасида бо абѐти 

  Фуруд омад аз љойгоњи баланд, 

  Туро як кабўтар басе арљманд [11]. 

  Зи чашми хирадманд пўшида аст, 

  Ба пайдоиши чењра кўшидааст. 

  Расидаш ба ту назди ў нописанд, 

  Зи дурии ту низ зору нажанд. 

  Нахуст ў зи вайронии тан рамид, 

  Сипас мењри њамсоягї баргузид. 

  Гумонам, ки паймонњои нахуст, 

  Фаромўш карда ба он хўи суст. 

  Чу пайваст бо пасттарин пойгањ, 

  Пас аз буд дар номвар љойгањ. 

  Биѐмехт бо ў ниѐзи маниш, 

  Зи андому неруву банду бараш. 

оѓоз шуда, ба ќавли муаллифони асари ‚Маќоми Ибни Сино дар шеъру 

адаби тољик‛ ‚аз ин мисраъњо тамоман равшан аст, ки ‚Ќасидаи айния‛ 

мазмуни фалсафї дошта, дар он сайри аќл ва нисбати тану љон аз рўи 

фалсафаи замони Ибни Сино тањлил шудааст‛ [12, 34], ва чун ‚фалсафаи 

Фотимї дар он аср маќоми аввал дошт, Абўалї дар ањди шабоб насибе 

аз он бурд‛ [8, 365]. Аз мазмуни зоњирии абѐти фавќ чунин бармеояд, ки 

кабўтари арљманде аз нишемани баланди худ ба љониби ту фуруд омад. 

Ин кабўтар њангоми тайи ин сафар парда аз рўи љамоли дилорои худ 

бардошта буд, вале аз чашми њар хирадманд мастуру пўшида монд. 

Фуруд омадан аз олами улвї ва унс гирифтан бо олами сифлї барояш 

бисѐр мушкил меомад, вале баъд аз муддате шикоят аз људоињоро дигар 

намекунад ва ба ин дунѐи тираву тор ва вайронасарои бе обу гиѐњ улфат 

мегирад. 

Кабўтар дар ин ќасида рамзи аќл буда, аз олами улвї ба инояти 

азалї дар макони бадан сукунат мегирад. Ба ташрењи Муњаммад Алии 

Фариданї, ‚бувад он кабўтар туро он равон, ки бошад ба зеру ба боло 

равон‛, яъне љон дар тани одам њамон аќл аст, ки њарчанд аѐнкунандаи 

чењрањо бошад, наметавон ба чашми сар онро зоњиру маълум намуд. Ба 

андешаи Ибни Сино, нафс бе вуљуди тан мављуд будан наметавонад ва 

њамчунин ба марги бадан фанопазир нест: Ин њамон андешаест, ки дар 

‚Донишнома‛ ба навъи сарењтар баѐн гардидааст: ‚Нафс агар бо бадан 

мављуд ояд, аз сабабе беруни бадан ва пеш аз бадан, он нафс набувад.  
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Нафс пеш аз бадан набудааст, ки будани вай пеш аз бадан муаттал бувад, 

пас он гоњ мављуд шавад аз сабабњои вуљуд, ки олати вай мављуд шавад‛ 

[2]. Њарчанд ин нафс ба гавњар бо колбади хокї эњсоси бегонагї 

мекунад, аммо ин бадан бењтарин хона барои камолоти суварию 

маънавияш мебошад. Шоир ба масъалаи хилќати инсон ва маќсади 

офарида шуданаш дахл намуда, баъд аз он ки аз нафси шарифи рўњонї 

ва бартарии он бар тани хокии фонї сухан меронад, ба тасвири баръакси 

масъала диќќати хонандаро љалб менамояд. Нафс, ки набояд аз 

‚паймонњои нахуст‛ фаромўш мекард, њаќиќати нузули худро аз ѐд 

мебарад ва ин хирад тобеи аъмоли завоњири бадан мегардад. 

В.Модилунг ва Алиризо Ризоят низ бар ин андешаанд, ки ‚тамоми 

афлоки гардон ва карроти мутањаррик дар миѐнаи ин ду њад ќарор 

мегиранд; бархе аз ин афлок ва каррот бар њасби латофат ва хулусу 

камол дар мартабаи болотар ва бархе дигар бар њасби нуќсу такассуф 

дар рутбаи поинтар ќарор мегиранд‛ [7, 148]. Нуфуси аммораву шарира 

замоне имкони бозгашт доранд, ки аз гуноњашон ибрози надомат кунанд 

ва ба далели иштибоњашон талаби маѓфират намоянд. Ин равонњо агар 

аз роњи тавба ба андешаи камолу маърифат фурў раванд, рўњи куллї бар 

онњо рањмат оварад ва Худованд Пайѓамбару Имомонро мефиристад, то 

ба онњо њушдор дињанд. Агар аз ин фазилати њидоят истифода намоянд, 

оромиши рўњи њамешагї ба онњо муяссар мегардад, дар акси њол, дар 

њамон њайрату саргардонї абадулабад боќї хоњанд монд. 

Ба ќавли Ибни Валид ‚тамоми арвоњ, чи хубу чи бад, аз марг 

безоранд. Безории арвоњи бад аз људої аз абдон аз он рўст, ки онњо ба 

дунѐи њайвонї ва табиї хў гирифтаанд ва ѓарќи дарѐи зулмаи мода 

шудаанд ва олами нурониро, ки аз он њиљрат карда буданд, ба фаромўшї 

супурдаанд ва аз љойгоњи асл ва маќсадашон ѓофил шудаанд ва аз ин рў, 

тарљењ медињанд аз ин њаѐти заминї лаззат бибаранд ва дар ин абдони 

фасодпазир бимонанд. Онњо ба далели огоњї надоштан аз маќсаде, ки 

дар интизори онњост ва тарс аз мувољења бо амре, ки пеши рўяшон аст, аз 

марг безоранд. Дар муќобил, арвоњи хуб, дўстони Худо, аз он љо ки 

медонанд дар чи махмасе (зањмат) афтодаанд, хатову гуноњеро, ки 

мўљиби он будааст, дарк мекунанд ва аз кўтоњии худ пушаймонанд. 

Лизо, мекўшанд, модоме ки дар зиндони иктисоб мањбусанд, ба кўмаки 

љисм (бадан) худро ба зевари аъмоли солењу хислатњои некў биѐроянд. Аз 

ин рўст, ки онњо чашми дидани маргро надоранд‛ [7, 151-152]. 

 Дар абѐти баъдина    

  Бигиряд зи паймонњое, ки баст, 

  Ба мењан, пас онгоњ, онро шикаст. 

  Бар андоми худ сўгворї кунад, 
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  Ки шуд кўњна аз он чи бар он танад. 

  Љилавгири ў гашт доми палид, 

  Нигањ дошт ўрову во пас кашид. 

шоир њолати ботинии он парандаро тасвир мекунад, ки бо гузари замон 

њар гоњ он шањбози сидранишин аз љойгоњу маќоми аввалаи худ ѐдовар 

мешавад, сиришки ѓаму андўњ аз чашмонаш љорї мешавад ва бонги 

иштиѐќ бармекашад. Аммо ин нолањои зори ў бењосиланд, чароки 

ќафаси тан њамвора љилавгири ў аст ва ин риштаи ноњинљори доми 

бадан пояшро ба ин дунѐ сахт баста аст ва ўро аз парвоз ба макони аслии 

хеш боз медорад.   

 Ибни Сино дар ин ќисмати фавќ таљориби рўњ дар ин оламро шарњ 

медињад. Яъне рўњ ба иллати он ки вуљуди њаќиќии худро аз даст дода, 

тањдидаш дар чанголи адам аст, ашки пушаймонї мерезад. Танњо 

тавбаву ибрози надомат сабаб мегардад, ки ў по ба нардбони боло 

шудан менињад. Бо ин тавба ба ресмони њаѐт мутавассил мешавад, ки аз 

тариќи њидояти аиммаи пок (а) ва маротиби таълимї ба ў восил шудааст. 

Часпидан ба хок ба ин маъно аст, ки бозгашти охирати љисм ба он 

замине, ки аз он бархоставу дар он нумув кардааст, буда, рўњ ба 

љойгоњаш бозмегардад ва аљзояш ба кул мепайванданд.    

Он гоњ, ки замони мурољиат ва овони рањил наздик мегардад, 

пардаи њиљоб аз дидааш гирифта мешавад ва ончиро ки хуфтагони ин 

сироти тўлонї аз дидани он бенасибанду бебањра, мебинад ва изњори 

нишоту хушї ва оѓози тараб мекунад ва бори дигар дар фазои беинтињої 

пар кушода, бол меафшонад ва ба роњи лоятаноњии худ давом медињад. 

Дар байти охири ин ќисмат шоир гўяд, ки ‚зинњор ба улуви маќом ва 

сумуви макони он тоир шигифтї нагирї, зеро ки илм худовандони 

донишро манзалате олї бахшад ва мартабате баланд дињад‛ [4, 653]: 

Чу наздик шуд рафтани љони пок, 

  Ба пањновар он мењани тобнок. 

  Бихобиду шуд парда бардошта, 

  Бидид он чи нодида ангошта. 

  Људо шуд аз онњо, ки дар даст дошт, 

  Чу худ рафт, бар љои хешаш гузошт. 

  Ба шодї бихонад зи кўње баланд, 

  Ки дониш кунад мардро арљманд. 

 Дар ин абѐти фавќ Ибни Сино аз рўи њикмати маъруфи исмоилї 

бар ин андеша аст, ки замоне, ки рўњ аз роњи тавба ба марњалаи охирони 

сафараш мерасад, аз тариќи роњнамоиву њидояти Имомони пок илми 

силсиламаротиби маънавиро фаро мегирад ва ин боис мешавад, ки 

пардањои асрор аз пеши чашмонаш дур рафта, розњои кўњна ошкор 
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мегарданд. Ин њамон каломи Амиралмўъминин Алї (а) бошад, ки 

фармудаанд: ‚Агар парда канор равад, бар яќини ман афзуда 

намешавад‛. Овози шодиѐнаи рўњ баѐнгари ‚ѐдоварии улуми илоњї, 

асрори пинњон ва њаќоиќи ирфонї ва иштиѐќ ба љуфташ, ки аз абдон 

рањо шуд ва аз њарифони исѐнгари динї људо шудааст‛ [7, 156] мебошад. 

Ба тањќиќи В.Модилунг ва Алиризо Ризоят ‚Ибни Валид бо лањни 

пуршўру оташин, тањсини Ибни Синоро аз илм ба масобаи 

иртиќодињандаи мартабаи рўњ таъйид мекунад...Илм бузургтарин 

рабоянда аст ва нуфуси шарифаро ба маќсадашон њидоят мекунад, монеи 

фасоду табоњии онњо мешавад, онњоро бо ранги зебо ва љаззоби илоњї 

наќќошї мекунад, бо анвори тобноки олами аъло пайванд медињад, 

одоти шайтонї ва рафтори вањшиѐнаро аз онњо дур мекунад, халќу хўи 

фариштагонро ба онњо арзонї медорад ва замоне, ки дар силки аъроз 

рафтанд, онњоро ба љавњарашон боз мегардонад ва барояшон саодати 

љовидон ва њусули њамаи аъдофро мумкин месозад. Алї ибни  Абўтолиб 

(а) фармуд: ‚Њар гоњ Худованд бихоњад, бандаеро хор кунад, ўро аз илм 

боз медорад‛ ва Паѐмбар (с) фармуд: ‚Худованд ба банда илм 

намедињад, магар он ки он илм рўзе ўро наљот хоњад дод‛ [7, 156].    

Муаллифи ќасида дар абѐти зер тааљљуб мекунад, ки барои ман 

сабаби фуруд омадани он кабўтар аз он љойгоњи латифу шариф ба ин 

макони зулматсарои касиф маълум набошад ва њамчунин иллати 

бозгаштан ба он сарманзили маќсуд низ равшан нест. Ва агар дар ин кор 

њикмате њам бошад, аз чашми њар донишманди мўшикоф мастур аст. 

Шоир њайратзада аст, ки агар сабаби фуруду њубут барои касби 

камолоти љовидонї буда, то ба мадади њавоси зоњир донишњои мухталиф 

ва камолоти нодоштаро фаро гирад, пас, сабаби хуруљу уруљ ва тарки 

ќафаси бадан, ки мояи такмили ў буд, дар чї бошад?!. Агар ќасд аз 

дурахшу равшанї додани њарорат бошад, пас, чаро ин барќи дурахшон 

зоњир шуд ва сипас чунон дарњам печид, ки гўї њаргиз надурахшида буд:        

   

Барои чї аз љойгоње баланд, 

  Биафтод дар пастарин борбанд? 

  Агар бањри коре шудастї равон, 

  Худо донад онрову равшанравон. 

  Агар омадан бошадаш дар љањон, 

  Ки то бишнавад розњои нињон. 

  Ва то ў ба њар роз доно шавад, 

  Ба њар неку њар бад тавоно шавад. 

  Њамин рањравест, он ки ин рўзгор, 

  Рањашро бурида дар ин рањгузор. 
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  Ва ѐ чун дурахше, ки тобиш кунад, 

  Натобида дар нимарањ бишканад. 

  Маро посух аз он чї гуфтам, бигў, 

  Ки дониш фурўѓаш бувад тў ба тў.  

Манзури Ибни Сино аз баѐни ин андеша улуми сирриву пинњонї ва 

њикмати мањфузе аст, ки зењнњои навъи башарро ќобилияти идроки он 

нест ва он танњо аз забони асњоби њаќиќат, ки имомони поканд, ба эшон 

мерасад ва ин њикмат танњо бар ањли байти Пайѓамбар (с) мункашиф 

мешавад. Нафс аз тариќи њидояти аимма ба камоли љавњарї ва зоти 

латифаш даст меѐбад, њар нуќс аз тариќи ошної бо улуми сиррї рафъ, аз 

бандагї озод мегардад ва аз асрори ду олам огоњ меѐбад. Ба андешаи 

Ибни Валид, ‚нафс њангоме, ки зери чатри замон ќарор мегирад, дар 

миѐни гардиши афлок бо нерўњои аносир дармеомезад ва дар ин омезиш 

ба нахустин ќаламрави табиї, яъне конињо мепайвандад. Ин охирин 

марњалаи нузули рўњ аст ва аз њамин љост, ки њаракати худро ба сўи 

нахустин мављудоти рўњонї оѓоз мекунад ва ба сўи онњо ављ мегирад. 

Љойгоњњои ѓуруб ва тулўъ дар каломи шоир нозир ба ин марњала аст‛ [7, 

157-158].   

Ташбењи кабўтар ба соиќа дар каломи охири Ибни Сино ва 

нопадид гаштани он њушдоре барои ањли мўъминин аст. Маќсади шоир 

аз ин байт нишон додани вазъияти нафс дар ќолаби инсонї, назар 

кардан ба умри кўтоњи љисмониву поѐни зудњангом буда, муддати вуљуди 

нафс дар љисми хокї монанди дурахшидани яклањзаинаи соиќаро 

мемонад. Аз ин рў, нафс дар колбади инсонї фурсате аст, то тўшаи 

охиратро бо тоату ибодату таќвову парњезгорї муњайѐ намуд ва дар ин 

роњ муњибби дўстони Худо, ки фиристодагони ў дар сурати имомонанд, 

будан ва бо њидояти ин роњнамоѐн амал кардан бењтарин ва кўтоњтарин 

роњ барои љойгоњи абадияти илоњиро дарѐфтан мебошад.  

Хулоса, ин ќасида муаррификунандаи се дастаи табаќаоти таолими 

исмоилї мебошад. Марњалаи аввал, таълими зоњир, марњалаи дуюм, 

ошної бо љанбаи ботинии таълим ва охирину олитарин марњала, 

таълими асрор ва румузи ботинї аст. Инњо њамон марњалањоеанд, ки 

мутафаккири исмоилї Ќозї Нўъмон тавзењ додааст. Мувофиќи изњори 

таълимоти ў, марњалаи аввал, шомили таолими зоњирї аст, ки аиммаи 

пок (а) онњоро таъйид ва тавсеа кардаанд. Дар марњалаи миѐнї, ки дар 

таълимоти исмоилї ба ‚њадди ризоъ ал-ботин‛ маъруф аст, Имом ба 

афроде, ки аз марњалаи аввал гузиниш кардааст, љавози вуруд ба ин 

марњаларо медињад ва онњоро дарси таъвил меомўзонад. Сипас, дар 

марњалаи савум, Имом баргузидагони марњалаи дуюмро ба ‚њадд-ул-

тарбият‛ ошно мекунад. Афроде, ки тамоми дастурот ва шароити ин 
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марњаларо анљом медињанд, дар воќеъ, ба булуѓи маънавї расидаанд [5, 

90-93].  

Як хусусияти ашъори Ибни Сино, ки диќќати моро ба худ љалб 

намуд, тавъам будани мазмуни ашъор бо маќсади нињонии осори 

фалсафии ў мебошад. Ба ифодаи дигар, Њаким Сино њар як асари худро 

бо назме љамъбаст кардааст ва бо ин амал то андозае барои кушодани 

гирењи бастаи рози нуњуфта ишора намуда, роњнамоие медињад. 

Чунончи, ба тањќиќи нозукхаѐлонаи Ш.Њусейнзода ва Х.Шарифов 

‚баѐни ин мавзўъ (сайри аќл ва нисбати тану љон – Њ.Ќ.) дар ин ќасида 

(‚Ќасидаи айния‛-Њ.Ќ.) махсусан ба мазмуни ќиссаи тамсилию фалсафии 

Ибни Сино ‚Њай ибни Яќзон‛ ќаробат дорад‛ [12, 34].  
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ХОКИМ  КАЛАНДАРОВ 
 

Исмаилитское толкование «Касыде айния» ИБН СИНО 
 
Ибн Сино жил во время распространения учения школы 

исмаилизма. Так как его отец и брат исповедовали Исмализм, имеетстя 
структурное сходство между мышлением Ибн Сино и исмаилитской 
философией. Данный вопрос исследован в рамках одной из его касыд, 
которая неоднократно была переведена на персидский язык. Ибн Сино с 
точки зрения исмаилитского учения в «Касыде айния» пытался доказать 
небесное происхождение душа, которая, как он полагал, находится в 
плену и в мучениях этого земного мира.  

Ключевые слова: Ибн Сино, исмаилитская литература, ‚Касыде 
айния‛, персидско-таджикская литература, аллегория, символ, голубь, 
душа.    

 
HOKIM  KALANDAROV 

 
Ismaili Interpretation of the "Qasida Ayniya" Ibn Sina 

 
Ibn Sina lived during the school spread the teachings of Ismaili. Because 

his father and brother confessed Ismalizm, the structural similarities between 
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the thinking of Ibn Sina and Ismaili philosophy is clear. This issue is examined 
in the framework of one of his qasida, which has repeatedly been translated 
into Persian. Ibn Sina in terms of the Ismaili doctrine of "Qasida ayniya" tried 
to prove the heavenly origin of the soul, which he believed to be in captivity 
and in pain of this earthly world. 

Key words: Ibn Sina, the Ismaili literature, "Qasida ayniya" Persian-
Tajik literature, allegory, symbol, a dove, a soul. 
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МАЌСУДОВ  БАДРИДДИН 

ЊАКИМОВ АБДУВОХИД  

 

ШАРЊИ АЊВОЛИ  АМИР ЊУСАЙНИИ ЊИРАВЇ 

Амир Њусайнии Њиравї, ки гоње  ўро ба номи Амир Њусайнии Содот 

њам  ѐд кардаанд, яке аз шоирону нависандагони  сўфимашраби ќуруни 

7-8 њ. мутобиќ ба асрњои 13-14 мелодї мебошад. Дар Тољикистон ин 

адибро онњое, ки бо тасаввуф  сари коре доранд, ба туфайли «Гулшани 

роз»-и Шайх  Мањмуди Шабистарї мешиносанд. Зеро мањз Амир 

Њусайнї ба орифи номдори Озарбойљони он ањд, Шайх Мањмуди 

Шабистарї 17 суол дар масоили гуногуни тасаввуф ва ирфон ирсол 

карда буд, ва Шайхи номбурда дар љавоби он саволњо маснавии 

машњури худаш «Гулшани роз»-ро навиштааст. 

Гарчанде Амир Њусайнї асарњои зиѐди мондагор ба назму наср 

офаридааст,  вале дар кишвари  мо аз ањволаш камтар хабар доранд. 

Вазъи марбута дар иртиботи ин мавзўъ ба њаддест, ки њатто дар 

«Энциклопедияи советии тољик» (8-љилда) ва њамчунин дар  

«Энциклопедияи адабиѐт ва санъати тољик» дар борааш иттилое дарљ 

нест. Дар таърихњои адабиѐте, ки рољеъ ба адабиѐти форсу тољик буда,  

аз љониби муњаќќиќони тољик, аз ќабили Ш.Њусейнзода [21], 

Х.Мирзозода [13], Р. Њодизода [20], ва дигарон навишта шудаанд, аз ў ѐ 

фаќат ном гирифта шудааст, ѐ њатто зикре аз номаш њам нарафтааст. 

Гузашта аз ин, метавон ѐдовар шуд, ки танњо ду муњаќќиќи тољик аз 

Амир Њусайнї сухан ба миѐн овардаанд.  Яке  Саломи Нуриѐни Баравнї 

дар маќолае  зери унвони «Амир Њусайни Хиравї ва «Нузњат-ул-арвоњ»-

и ў» [5] ва дигаре  Шарифљон Тољибоев дар маќолае  бо номи «Нигоње ба 

маснавињои Амир Њусайнии Њиравї» [18]   

Агар соњати тањќиќро васеътар гирему ба гузаштаи дуртар назар 

андозем, мебинем, ки шарќшиносони ѓарб Э. Броун [7, 159], Я. Рипка[15, 

246], А. Кримский [10] Е.Э. Бертелс [6, 110] ва дигарон  њангоми  
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баррасињои адабиѐти сўфияи асрњои 13-14 аз Амир Њусайнї ба њайси 

шоири сўфимашраб ѐд кардаанд ва баъзе аз онњо дар бораи ањволи Амир 

Њусайнї низ ба таври хеле мухтасар таваќќуф намудаанд. 

Дар  мавриди ањволи  Амир Њусайнї дар навиштањои муњаќќиќони 

эронї чизњои назаррасе њаст. Аз љумла, Забењуллоњи  Сафо дар таърихи 

адабиѐташ рољеъ ба ањволи Амир Њусайнї мухтасаран мулоњизањои 

худро овардааст [17,59]. Њамчунин муњаќќиќони дигари он сомон аз 

ќабили Фуруѓи Њикмат [3], Муњаммади Туробї [3], Љалили Мисгарнажод 

[4] ва дигарон, ки баъзе осори Амир Њусайниро ба табъ расонидаанд,  

дар пешгуфторњои худ, ки бар он асарњо навиштаанд, рољеъ ба рўзгори 

шоир баъзе нуктањоро баѐн кардаанд, ки аксари онњо бозгўйи ахбори 

муаллифони тазкирањои аримиѐнагї мебошанд. Аз омўзиши таърихчаи 

мавзўъ маълум мугардад, ки њељ кадоме аз пажуњишгарон тарљумаи њоли 

Амир Њусайниро њадафмандона ба  таври илмї ва муназзаму мукаммал 

тањќиќ накардаанд. Бинобар ин, мо дар ин маќола назди худ маќсад 

гузоштем, ки шарњи њоли илмии Амир Њусайниро бо назардошти 

мулоњизањои муаллифони сарчашмањо ва њамчунин таљзияву тафњими 

гуфтањои худи шоир дар осораш баррасї намуда њатталимкон барќарор 

намоем. 

Дар масъалаи ањволи шоир аввалин масъалае, ки пеш меояд, 

барќарор намудани  номи комили ў мебошад. Љустуљўи мо  дар ин 

замина нишон дод, ки њељ кадом аз муаллифони сарчашмањо ва 

муњаќќиќони имрўзї номи адибро дар шакли пурра зикр накардаанд.   

       Исми мукаммали шоирро мо ба таври зайл муќаррар намудем: Амир 

Фахруссодот Саид Рукнуддин Њусайн ибни Олим Њусайнии Ѓурии 

Њиравї. Чањор мафњуми аввал аз ин ном марбути лаќабњои ифтихории 

динии адиб мебошанд. Омадани калимаи «Саид» аз он дарак медињад. ки 

ў аз табаќаи баланди иљтимої будааст. «Ибни Олим» ишора бар он 

мекунад, ки исми ќиблагоњаш Олим будааст. Нисбии шоирро гоње Ѓурї 

ва гоње Њиравї навиштаанд. «Ѓур» номи ноњияест зодгоњи шоир, ки 

тобеи Њирот будааст. Зикри шахсиятњои адабї ба ду нисбаро мо дар 
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гузаштаи фарњанги худ дорем, амсоли Ќубодиѐнии Балхї (Носири 

Хусрав), Фарохонии Њамадонї (Ироќї) ва ѓайра. Баъзе муаллифони 

сарчашмањо зодгоњи шоирро даќиќтар намуда дењаи Ѓазивро таъйин 

кардаанд, ки тобеи ноњияи Ѓур будааст. Аз љумла, Абдуррањмони Љомї 

дар «Нафањот-ул-унс» навиштааст, ки:  «дар асл аз Казив аст, ки дењаест, 

аз навоњии Ѓур» [24,402]. Давлатщоњи Самарќандї дар «Тазкират-уш-

шуаро» чунин мегўяд: «Асли Саид аз Ѓур аст, аз Ѓазив, аммо аксар авќот 

саѐњат карда ва маскани Саид шањри Њирот буд»[8, 246]. Хондамир низ  

дар «Њабиб-ус-сияр»  Ѓазивро макони валодати Амир Њусайнї дониста 

чунин менигорад: «Амир Њусайнї дар асл аз Ѓазив буд» [23,352].  Ѓайр  

аз инњо дар аксари тазкирањо ва осори таърихї низ макони володати 

Амир Њусайниро Ѓазив ба ќалам додаанд. 

       Рољеъ ба санаи валодати  Амир Њусайнї дар сарчашмањо иттифоќи 

назар вуљуд надорад. Дар миѐни донишмандони муосир ва касоне, ки дар 

бораи Амир Њусайнї корњое анљом додаанд  устод Забењуллоњи Сафо 

дар «Таърихи адабиѐт дар Эрон» соли таваллуди ўро 671 њ. зикр 

кардааст [17,59]. Аммо Албири Боботоњир дар китоби «Доират-ул- 

маорифи бузурги исломї»  чунин менигорад: «Соли  валодати Амир 

Њусайнї ба равшанї дониста нест, аммо аз баъзе ишороти вай дар 

«Нузњат-ул-арвоњ» бармеояд, ки ба њангоми таълифи ин китоб (с.711 / 

1312 ) по аз 40 солагї фаротар нињода будааст. Бинобар ин таваллуди ў 

ба пеш аз 671 / 1273  боз мегардад»[1,256]. 

       Доктор  хонум Фуруѓи Њикмат њадс мезанад, ки шоир миѐни солњои 

641-646 / 1244-1251 ба дунѐ омадааст [3,204]  ин фикри муаллифро 

Њусайни Содоти Носирї (14,204)  ва Саид Муњаммади Туробї [3,354]  

дасгирї кардаанд. Бояд чунин назар ба њаќиќат наздиктар бошад, зеро 

Амир Њусайнї дар ибтидои маснавии «Канз-ур-румуз»- и худ, ки ба 

эњтимоли ќавї онро дар поѐни ањди љавонии хеш ва оѓози сулукаш дар 

тариќати сўфия суруда «Муњаммад» ном шахсеро мадњ кардааст, ки ба 

эњтимоли зиѐд Малик Шамсуддини Муњаммад фарзанди малик 
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Рукнуддин ибни  Тољуддини Ѓурї аст, ки байни солњои 643  то 676 бар 

ќисмати бузурге аз машриќи Хуросон ва тамоми Ѓуру Систон ва Кобул 

то соњили Синд њукумат дошт. Ин фармонраво ахиран маѓзуби Элхони 

муѓул (Абоќо) гардида дар соли 676 дар Табрез даргузаштааст[17, 60]. 

       Агар ин фарз дуруст бошад, бояд Амир Њусайнї дар соли 671, ки 

таќрибан ба солњои охири њукумати Малик Шамсуддини Муњаммад рост 

меояд таваллуд ѐфта бошад. Нуктаи дигар ин, ки Шайх Бањоуддин 

Закариѐи Мултонї, ки муршиду мураббии Амир Њусайнї ва 

Фахруддини Ироќї будааст, худ дар соли 578 њиљрї мутобиќ ба 1183 

мелодї таваллуд ва дар соли 666 њиљрї мутобиќ ба 1268 мелодї вафот 

ѐфтааст. Бино бар ин агар валодати Амир Њусайниро соли 671 њиљрї 

мутобиќ ба 1273 мелодї ќабул кунем  ва таърихи вафоти Шайх 

Бањоуддинро,  ки 1268 аст, пас, чунин натиља ба даст меояд, ки њангоми 

даргузашти Шайх Бањоуддин Закариѐ шоири мо њанўз ба дунѐ 

наомадааст. Агар назари Фуруѓи Њикматро ба эътибор гирем дар 

замони даргузашти Шайх Бањоуддин Закариѐ шоир 18-20 сола бадааст. 

Њаќиќати мусаллам ин аст, ки Амир Њусайнї муриди Шайхи мазкур буд, 

зеро чунин муридию муродї дар њамаи маъхазњои адабию  таърихї, ки 

сухан аз Амир Њусайнї кушодаанд, ба сароњат зикраш рафтааст. Ѓайр аз 

ин номи Амир Њусайнї дар шаљараи фирќаи Шайх Закариѐи Мултонї 

омадааст 

Амир Њусайнї тањсили ибтидоии худро дар назди падари 

бузургвораш, ки аз хонаводањои асил ва ањли фазл будааст омўхтааст. 

Доир ба падари худ ў дар маснавии «Зод-ул-мусофирин» сухан ронда ва 

аз мазмуни сухан пайдост, ки парастори писари худ будааст: 

Рўзе падар ин њикоятам кард, 

К-аз љамъи муњаќќиќон яке мард. 

Аз дарди фироќи худ барошуфт, 

Дар њолати шукр бо Худо гуфт. 

К-эй дар дилу дида нурам аз ту, 

Охир ба чи љурм дурам аз ту? 
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Гуфтанд туї њиљобу кас нест, 

Ин зистанат гуноњи бас нест. 

Њай-њай ба Худо, ки њамчунин аст, 

Ин љо гунањи кабира ин аст. 

Ин турфа касе надида њаргиз? 

В-ин ќисса касе шунида њаргиз? 

Девона шавад њазор оќил, 

Осуда касе, ки њаст ѓофил[3, 113]. 

Амир Њусайнї дар овонї љавонї барои  тиљорат ба кишварњои бисѐре 

сафар кардааст. Бино бар аќидаи сарчашманигорон ў бо падари худ ба 

Мултон рафта ва дар он љо ба дидори Бањоудин Закариѐи Мултонї 

мушарраф гаштааст, вале дар њамин дидори аввал  муриди ў нашудааст. 

Аз ин гуфтањо бармеояд, ки падари ў шахси фозилу донишманд будааст, 

ки бо бузургоне чун Бањоуддин Закариѐи Мултонї робита доштааст. Аз 

ин гуфтањо маълум мешавад, ки пас аз дидори аввал ў бо падараш ба 

ватан баргаштааст. Пас аз гузаштани муддати кўтоње назди Бањоуддин 

Закариѐи Мултонї шитофтааст. 

Абдуррањмони Љомї дар «Нафањот-ул-унс» чунин зикр кардааст: 

«Муддате он љо (Мултон-А. Њ.) машѓули риѐзат буд ва аз баракати 

суњбати эшон (Шайх Закариѐи Мултонї-А.Њ.) соњиби каромат гардид» 

[24, 405]. 

Дар «Нафањот-ул-унс» [24, 405], «Њабиб-ус-сияр» [23,352]   ва баъзе  

сарчашмањои дигар сабаби тавбаи Амир Њусайнї ва рафтани ўро ба 

Мултон  чунин зикр карданд, ки бештар ба афсона монанд аст: «Гўянд 

сабаби тавбаи вай он буда, ки рўзе ба шикор берун рафта буд, оњуе пеш 

расид, хост то тире бар вай афканад, оњу бар вай нигаристу  гуфт: 

«Њусайн! Тир бар мо мезанї? Худои таоллоњ туро аз бањри маърифат ва 

бандагї офаридааст, на аз бањри ин » ва ѓоиб шуд. Оташи талаб ўро 

нињод, вай шўъла баровард, аз њар чи дошт берун омад ва ба љомеаи 

љавлаќиѐн њамроњ ба Мултон рафт. Шайх Рукнуддин он љамоатро 
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зиѐфат кард. Чун шаб шуд, њазрати Рисолат салаллоњу алайњи 

васалламро ба хоб дид, ки гуфт: «Фарзанди маро аз миѐни ин љамоат 

бурун ор ва ба коре машѓул кун!». Рўзи дигар Шайх Рукнуддин ба эшон 

гуфт, ки «дар миѐни шумо Саид кист!» ишора ба Амир Њусайнї 

карданд. Вайро аз миѐни эшон берун овард ва тарбият кард, то ба 

маќомоти олия расид» [24,405]. Шайх Рукнуддини мазкур набераи 

Закариѐи Мултонї, яъне писари Шайх Садруддини Ориф аст (Б. М., 

А.Њ.)  

Ин гуфтањо то куљо њаќиќат доранд, чизе гуфтан душвор аст. Чунин 

воќеъањои фасонамонанд рољеъ ба ањволи аксарияти шуарои 

сўфимашраби салаф дар сарчашмањо баѐн шудаанд. Муаллифони 

гузашта ба ин васила хостаанд шахсияти мавриди назарашонро аз 

будашон бузургтар љилва дињанд. Сабаби дигари чунин рафтор дар 

бархўрди мухлисонаи эшон бо чењрањои фарњангии гузашта мебошад ва 

мазмуни онњоро њамчун њаќиќати мутлаќ пазируфтан нашояд. 

Амир Њусайнї бо бисѐре аз шоирон ва орифони рўзгори хеш робита 

доштааст, аз љумла, бо Њисомии Њиравї, Њасани Санљарї, Шайх 

Авњадии Мароѓаї, Шайх Фахруддини Ироќї, Шайх Мањмуди 

Шабистарї ва дигарон. Доир ба робитаи Амир Њусайнї,  Шайх Ироќї 

ва Шайх Авњадї Давлатшоњи Самарќандї чунин менигорад: «солњо ба 

сулук машѓул буда ва бо бисѐре аз акобир суњбат дошта. Њикоят кунанд, 

ки Шайхи ориф Фахруддини Ироќї ва Шайх Авњадї  ва Шайх Саид 

Њусайнї њар се фозил муридони Шайх Шањобуддини Суњравардї 

будаанд ва соле чунин иттифоќ афтода, ки дар Кирмон ба хонаќоњи 

Авњадуддин њарсе ба хилват нишастанд ва дар аснои арбаин њар кадоме 

аз сафари олами малакут савѓоте ба хидмати Шайх расониданд. Шайх 

Ироќї «Ламаот», Шайх Авњадї «Тарљеъ»-е ро, ки баѓоят машњур аст ва 

Саид Њусайнї китоби «Зод-ул-мусофирин». Баъде ки Шайх њар се 

нусхаро мутолиа кард, фармуд: «Њаќ таоллоњ вуљуди шарифи ин њарсе 

дар дарѐи яќинро њамвора аз офат мањфуз дорад, ки аљаб се гавњар аз 

кони њаќоиќ берун оварданд. Чун ин фирќа мусофирони масолики 
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яќинанд. Он ки «Зод-ул-мусофирин» овард, сайѐњи манозири ирфонист 

ба таќрибу васф «Зод-ул-мусофирин» сабт шуд»[8,246].   

Аз ин ќавли Давлатшоњ њаќиќаташ он аст, ки адибони орифи 

зикршуда воќеан соњибони китобњои мазкур њастанд. Аммо дар Кирмон 

дар хонаќоњи Авњадии Кирмонї ба њам омадани онњо ва пас аз таълифи 

он осор онњоро ба Шайх Шањобуддини Суњравардї њадя карданашон ба 

њаќиќат рост намеояд. Зеро на танњо пеш аз таълифи «Зод-ул-

мусофирин» балки ќабл аз валодати Амир Њусайнї Шайх Шањобуддини 

Суњравардї ин дунѐро тарк карда буд. Соли вафоти Шайхи махкур 1235 

аст. Њаќиќат ин аст, ки њарсе адиби зикршуда асарњои худро дар љойњои 

гуногун ва дар шароиту фазои маънавии гуногун эљод кардаанд. 

Амир Њусайнї  бо Шоњ Неъматуллоњи Валї низ дорои иртиботи 

маънавї будааст ва ин иртибот аз њайси хирќа аз тариќи Бањоуддин 

Закариѐи Мултонї пир ва муршиди Амир Њусайнї сарчашма мегирад. 

Ва шояд ин иртибот сабаб будааст то Шоњ Неъматуллоњи Валї дар 

сафаре, ки ба соли 790 ба Њирот доштааст, бо яке аз наберањои Амир 

Њусайнї васл кунад ва Шоњ Халилуллоњ фарзанд ва љонишини ў аз ин 

васл њосил ояд [4,13]. 

       Давлатшоњи Самарќандї нисбати таълим ва иршоди Амир 

Њусайниро мустаќиман ба Шайх Шоњобиддини Умари Суњравардї 

расонида ўро аз муосирони он шайху орифи бузург баршумурдааст. 

[8,244] .  Аммо ин интисоб сањењ нест, зеро вай таълимоти сўфиѐнаи 

худро дар хидмати Шайх Бањоуддин Закариѐи Мултонї ва писараш 

Садриддини Ориф омўхт ва сулукашро назди Рукнуддин Абулфатњ ба 

итмом расонид. Гап дар љойи дигар аст ва ва он аз ин ќарор аст, ки 

Шайх Бањоуддин Закариѐи Мултонї яке аз тарбиятѐфтагон ва муридони 

Шайх Шањобуддини Суњравардї буд, бино бар ин нисбати таълими вай 

бо як восита ба пир ва раиси маслаки Суњравардї яъне Шайх 

Шањобуддин Абуњафс Умар ибни Муњаммади Суњравардї мерасад. Вай 

дар ибтидои маснавии «Канз-ур-румуз»-и худ пас аз ситоиши паѐмбар (с) 
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ва ѐрони ў ба мадњи Шайх Шањобуддини Суњравардї пардохта ва он 

Шайхро «Ќутбулаъзам» ва «Шайхулшуюх» хондааст ва сипас Шайх 

Бањоуддин Закариѐи Мултониро мадњ гуфта, ўро бо лаќабњои «Пир», 

«Ќутбулавлиѐ» ѐд карда, пас аз он ба мадњи фарзанди Бањоуддин, яъне 

Садруддини Ориф даст ѐзидааст. Аз ин аснод ба таври ќотеъ хулоса 

кардан мумкин аст, ки Амир Њусайнї дар тариќати суњравардия ќарор 

дошт: 

Пири њафт иќлим, ќутбулавлиѐ, 

Восили њазрат надими кибриѐ. 

Нўшдоруи дили њар дардманд, 

Ќадри ў чун њиммати ў бас баланд… 

Аз вуљуди ў ба назди дўстон 

Љаннатулмаъво шуда Њиндустон. 

Ман ки рўй аз неку бад бартофтам, 

Ин саодат аз ќабулаш ѐфтам…[4, 41]. 

Чунон ки зикр шуд, Амир Њусайнї дар хонаќоњи Бањоуддин Закариѐи 

Мултонї ва халафи ў  тарбияи ботинї ѐфт, мароњили сулукро паймуд ва 

баъд аз дарѐфти хирќа дар силсилаи тариќати суњравардия ба њукми 

пири равшанзамир ба љониби ватанаш Њирот равон гардид ва дар он љо 

бисоти иршод густурд ва ба тарбияи муридон пардохт. 

Силсилаи тариќат ва шаљараи интисобии хирќаи Амир Њусайнї ба 

тариќи зайл аст: Амир Њусайнї муриди шайх Рукниддин Абдулфатњ - ў 

муриди падари худ Садриддини Ориф- ў муриди падари худ шайх 

Буњоуддин Закариѐи Мўлтонї- ў муриди шайх Шањобиддин Умари 

Суњравардї- ў муриди амаки худ шайх Зиѐуддин Абунаљиби Суњравардї- 

ў муриди амаки худ Ќозї Возењуддини Суњравардї- ў муриди падари худ  

Муњаммад Амуяи Суњравардї- ў муриди Ањмад Асвади Динурї- ў 

муриди Саид Љунайди Боѓдодї- ў муриди Довуди Тойї- ў муриди Хоља 

Њабиби Аљамї- ў муриди Хоља Њасани Басрї- ў муриди сарњалќаи авлиѐ  

њазрати Али ибни Абетолиб ва ў муриди њазрати Муњаммади Мустафо 

(с)  [4, 15]. 
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Доир ба издивољи шоир Ризоќулихони Њидоят дар «Риѐзулорифин» 

чунин менигорад: «аз баъзе мардуми Мултон чунон истимоъ афтод, ки 

њазрати Амир Њусайниро низ њазрати Бањоуддин Закариѐ як духтари 

худро ба аќди никоњ даровардаанд» (19,631).  Дар сарчашмањо омадааст, 

ки Шайх Бањоуддин Закариѐи Мултонї духтари худ, ки Нурбону ѐ 

Нурбиби ном дошт, дар љавонии Шайх Ироќї ба никоњи ў овард. Пас аз 

муддате ин зан вафот мекунад ва Шайхи мазкур хостааст духтари дигари 

худро ба издивољи ў орад, вале дар ин амр писари ў Садриддини Ориф 

мухолифат кардааст. Гумони ѓолиб бар ин аст, ки њамин духтари дуюмро 

Закариѐи Мултонї, баъдан, ба Амир Њусайнї додааст.  Аз ин љо 

бармеояд, ки Шайх Ироќї ва Амир  Њусайнї ба њам боља мебошанд вале 

дар осори Ироќї рољеъ ба Амир Њусайнї ва дар осори Амир Њусайнї 

рољеъ ба Ироќї њарфе нест. 

       Вафоти Амир Њусайниро  ба ихтилоф байни солњои 717 то 719- и 

њиљрї мутобиќ ба солњои 1318-1319 навиштаанд. Абдуррањмони Љомї 

дар бораи соли вафоти Амир Њусайнї гуфтааст: «Дар содис ушри 

шаввол санаи самони ашара ва сабъамиъа аз дунѐ бирифт»[24, 402]  ки 

маънои шонздањуми шавволи 718-и њиљрї мутобиќ ба 11 декадри соли 

1318-и мелодиро дорад. Ин таърихро Фасехи Хофї низ дар асари худ 

зикр кардааст:  «Вафоти Шайхи бузурги ислом ва яке аз пешвоѐни 

ирфону тасаввуф  Саид Олими Њусайнї (Разиаллоњу анњум) ба таърихї 

16-шавволи соли 718- њиљрист» [22,47]  Таърихи вафоти Амир Њусайнї 

дар ќитъае, ки бар санги маќбараи вай њак шудааст ва аксари 

тазкиранигороновардаанд чунин омадааст: 

              Дању шаш аз моњи шавволу њафсаду њаљдањ, 

              Намуд воќеаи ифтихори оли Муњаммад (с). 

              Равон Саиди Содоти аср, Мир Њусайнї, 

              Шуд аз сарочаи дунѐ ба дори мулк мухаллад . 

Ва низ аз байти аввали ин ќитъа бармеояд, ки Амир Њусайнї 

шонздањуми шавволи соли 718-и њиљрї мутобиќ ба 11-декабри соли 1318-
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и мелодї вафот кардааст. Мазори вай дар гўристони Њирот дар назди 

оромгоњи Абдуллоњ  ибни Муовия ибни Абдуллоњ ибни Љаъфари Тайѐр 

воќеъ гардидааст. 

  Дар мавриди маќом ва манзилати Амир Њусайнї дар ирфону 

тасаввуфи исломї ва шеъру адаб сарчашманигорон ўро ба унвони як 

шоири латифгутор ва орифи комил ба ќалам дадаанд: 

Љомї менависад:«…Олим буда ба улуми зоњирї ва ботинї…вайро 

мусаннифоти бисѐре аст баъзе манзум ва баъзе мансур…ва ўро девоне 

аст баѓоят латиф»[24, 402].  Давлатшоњи Самарќандї чунин менависад: 

«…солики масолики дин ва орифи асрори яќин аст ва дар кашфи румузи 

њаќоиќ ва даќоиќ канзулмаъонї буда ва дар фазилати улум Љунайди 

сонї, хотири пурнури ў гулшани роз ва тутии нутќи ў андалеби 

хушовоз»[8,246]. Ризоќулихони Њидоят дар «Риѐз-ул-орифин» мегўяд: 

«… рўй ба риѐзат оварда ба маќомоти баланду  мадориљи арљманд вусул 

ѐфт ва бо Бањоуддин Закариѐи Мултонї иродат дошт, рисолањои некў ва 

маснавињои дилљў дар олам ба ѐдгор гузошт…»  [19, 24].  

Аз ин иќтибосот бар меояд, ки Амир Њусайнї дар замони зиндагиаш 

ба њайси орифи бузург ва шоири ширинмаќол аз маќому манзалати 

арљманде бархўрдор будааст. 

Аз Амир Њусайнї осори гаронбањое боќї мондааст, ки ќисме аз онњо ба 

табъ расидаанд ва бархе њанўз дар шакли нусхањои хаттї дар 

китобхонањои дунѐ мањфузанд, ки баррасии онњо ваќти дигар ва тањќиќи 

дигарро металабад. 
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 БИОГРАФИЯ АМИРА ХУСАЙНИ ХИРАВИ 

 
В данной статье рассматриваются жизнь и биография поэта XIV 

века Амира ХусайниХирави. Автор статьи на основе многочисленных 
фактов утверждает, что мистические поэмы Амира Хусайни «Зод-ул-
мусофирин», «Канз-ур-румуз» и «Си нома» как по форме, так и по стилю 
изложения были написаны под влиянием поэм Дж. Руми и Низами 
Ганджави.  

Ключевые слова: мистические поэмы суфийского поэта XIV века 
Амира ХусайниХирави, структура, содержание и стилистические 
особенности мистических поэм Хирави, форма и стиль изложения 
мистических поэм.  

 

MAKSUDOV BADRIDDIN 

KHAKIMOV ABDUVOHID 

 

BIOGRAPHI AMIR HUSAIN KHIRAVI 
 
In the present article structures, contents and stylistic peculiarities of the 

XIV century Sufi poet Amir Husain Khiravi are reviewed. Based upon the 
numerous facts the author of the article states that Amir Husain’s mystic 
poems such as ‚Zad-ul-Musafitin‛, ‚Kanz-ur-Rumuz‛ and ‚Se Nameh‛ both 
by form and narration exposition style were created under the influence of 
Jalelluddin Rumi and NizamiGhanjevi poems.  

Key words: mystical poems Sufism the poet of X IV century Amir 
HusayniHiravi, structure, the maintenance and stylistic features of mystical 
poems of Hiravi, the form and style of a statement of mystical poems.  
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МУЊАММАДРИЗО РИЗОИЁН 

 

 
 

РАМЗИНАЊОИ ХАМРЇ ДАР РУБОИЁТИ МАВЉУД ДАР 
ОСОРИ АЙНУЛЌУЗОТИ ЊАМАДОНЇ 

 

 
Он чи аз фањвои осори адабї, хусусан ашъори ирфонї бар меояд, 

муаййиди ин аст, ки ирфон, ки худ аз машраби завќу илњом сарчашма 

мегирад, албатта бо шеър ва шоирї, ки аз њамин латифаи нињонї 

бармехезд, нисбати том дорад. 

Назди сўфия бењтар забоне, ки метавонад тарљумони дил ва 

бозгўкунандаи эњсосоти дарунї ва мубаййини шўру њол бошад, шеър аст. 

Онњо чї дар буъди таълимї ва чї дар буъди тављидии (ба ваљд овардан) 

мактаби хеш аз шеър, ба вижа «рубої», бисѐр бањра гирифтаанд ва бо 

забони «рамз», дар ин ашъор ва рубоиѐт ба табйини таљрибиѐт ва њолоти 

ирфонї, ки мафоњими комилан муљаррад ва мовароиянд, пардохтаанд. 

Дар ин росто Айнулќузоти Њамадонї ба унвони орифи саромад дар 

њавзаи адабиѐти ирфонї дорои осоре мансур аст, ки дар онњо аз шеър 

бисѐр  бањра љустааст. Ва дар ин байн, он чи назарро ба худ љалб 

менмояд, вуљуди рубоиѐтест, ки худ суруда ва ѐ аз дигар урафои шоир ба 

вом гирифтааст. 

Ин рубоиѐт, ки ба навъе мукаммил ва мутаммими мабоњиси ў мањсуб 

мешаванд, бо бархурдорї аз вожагони рамзї, ки аз њавза ѐ шабакањои 

мутааддид гирифта шудаанд, арзиши хосси худро доранд ва бењтарин 

намуна барои воковї талаќќї мешванд. 

Аз ин сабаб дар ин пажўњиш, бо таваљљуњ ба асолате, ки ишќ ва ба 

табаъи он мастї, назди сўфия доранд, пажўњанда бар он аст, то бо тарњ 

ва баррасии мабоњисе чун робитаи мављуд байни ирфон ва адабиѐт, 

љойгоњи шеър ва рубої дар адабиѐти ирфонї, забони ирфон, шабакањои 
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рамзї, ба рамзинањои марбут ба шабакаи хамриѐти мављуд дар ин 

рубоиѐт бипардозад. 

Калидвожањо: адабиѐти ирфон, рубої, забон рамзї, рамзинањои хамрї, 

Айнулќузоти Њамадонї. 

Дар назари урафо, ки такомул ва расидан ба сарчашмаи њаќиќат асоси 

мактабашонро ташкил медињад, «дар варои шариат ва он сўи таъолими 

паѐмбарон, тариќате низ њаст, ки инсонро бе воситаи ѓайр ба Њаќ 

муттасил мекунад» [5, 34] ва аз ин роњ маърифате мубтанї бар њолот ва 

таљрибиѐти рўњонї насиби ў мегардад, ки васфношуданист. Лизо, бо ин 

заминаи эътиќодї аз тариќи «дил»  ва ба нирўи љовидонаи «ишќ» 

сулукро меоѓозад ва бо тўшаи иштиѐќу «мастї»  њосил аз он ба шеваи 

кашфу шуњуд ба таййи тариќ мепарозад. 

Бад-ин гуна ба воситаи «дил»  ва њаяљонот, он ки хостгоњи адабиѐт низ 

мањсуб мешавад, ибтидо бо адабиѐт ва сипас бо шеъру шоирї, ки аз 

њамин латифаи нињонї бар мехезад, муносибати том меѐбад. Ба баѐни 

дигар «тасаввуф њамеша бо шеъру шоирї сару кор дошта, њатто 

таълифоти мансури сўфия низ камобеш ранги шеър доштааст. Зеро сўфї 

ќабл аз њар чиз, ањли дил аст ва дар фазои завќу хаѐл ва авотифу эњсосот 

ва хобњои хуши шоирона дар парвоз аст. Бадењист, бењтар забоне, ки 

битавонад тарљумони дил ва мубаййини эњсосоти дарунї ва шўру шавќ 

ва ваљду њоли ў шавад, забони эњсосот, яъне шеър аст» [3, 479]. 

Урафо дар либоси назму наср афкори баланд ва андешањову таълимоти 

хешро баѐн карда, то рўњи мухотабинро аз ишќ ва завќу шўри «мастї»  

моломол кунанд ва таъсиру нуфузи бештаре хусусан дар љони омма 

бигузоранд. Чї басо то љое пеш рафтаанд, ки дар бархурд бо авом, ки аз 

дониши ќуръонї бархурдор набудаанд, шеърро барои њидоят ва таълими 

онњо дастовези худ ќарор додаанд. 

Албатта гуфтанист, ки онњо мутаќобилан бо халќи адабиѐти ирфонї ва 

ба табаъи он, бо инъикоси мафоњими динї дар ќолаби шеър ва насри 

адабї, халќи мазомини нав ва масодиќ барои мафоњими комилан 

муљаррад ва моварої, њидояти афкори омма ба самти шеър ва мавориде 
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дигар хадамоти арзанда дар ќиболи адабиѐт ва шеър доштаанд. Ва 

орифоне чун Боязиди Бастомї (вафот 261), Њусайн ибни Мансури 

Њаллољ (вафот 309 њ.ќ)  ва Абўсаиди Абулхайр (вафот 440 њ.ќ), Ањмади 

Ѓазолї (вафот 520 њ.ќ) ва низ Айнулќузоти Њамадонї ( 492-525 њ.ќ) бо 

осору ашъори худ бар ѓинои адабиѐт афзудаанд. 

Сўфия барои расидан ба сарчашмаи њаќиќат бо мафоњиме чун ишќ, 

мастї, висол, фано ва чанде аз ин ќабил сару кор доранд, ки ба иќлими 

комилан муљаррад ва моварої тааллуќ доранд. 

Онњо пас аз аввалин таљаллї аз таљаллиѐти Њаќ, ба њолот ва таљрибиѐти 

њосил аз кашфу шуњуд даст пайдо мекунанд ва по дар оламе мегузоранд, 

ки мардуми одї аз он бенасиб њастанд. Лизо, барои табйини чунин 

таљрибиѐти муљаррад ва дар айни њол шахсї, ки албатта дар забони 

рўзмарраи  мардуми одї намегунљад, ба забони «рамзї»  мутавассил 

мешаванд, ки умуман аз киноѐт, ташбењот, истиорот ва тамсилот моя 

мегирад. 

Айнулќузот дар ин бора менависад: «Маърифате, ки аз роњи басират 

њосил шавад, мавзўъи он азалист. Њаргиз таъбире аз он мутасаввир 

нашуд, магар ба алфози мутташобењ» [18, Муќаддимаи мусањњењ, 109]. 

Дар ин робита, агарчи мавориде чун пўшонидани асрор аз номањрамон, 

дар амон мондан аз таъни ќишригароњо, суњулат дар амри омўзиш ва 

чанде дигар наќши муњимме дар гироиши сўфия ба рамз доштаанд, аммо 

масъалаи «њубби Илоњї ва мастии њосил аз он», ки гоњ мунљар ба 

шатњиѐт низ шуда, беш аз њар чизи дигар дахил будааст. Ба гунае, ки 

«бегумон борвартарин рамзњо дар њавзаи дину ирфон ба зуњур 

расидааст, то љое, ки метавон гуфт рамз бунѐни мутуни динї ва 

ирфониро ташкил медињад» [28, 439]. 

Тасаввуф ба унвони мактабе мардумї ва сўфия низ шахсе аз ашхоси 

љомеа, гоњ дар њайати як улгў ва муќтадо,  њаргиз аз мардум дур ѐ људо 

набудаанд. «Онњо њељ гоњ бо адабиѐти расмии дарборї, яъне 

ќасидапарозии сирф ва маддоњї коре надоштанд ва бештар ба ѓазал ва 

«рубої»  мутамоил будаанд. Мухотабони онон мардуми кўчаву бозор 
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будаанд, ки махсусан ба маљолиси сўфиѐн дар хонаќоњњо омаду шуд 

доштаанд» [30, 45-46]. 

Ин таомули мављуди байни сўфия ва мардум, беш аз њар чиз, назари 

сўфияро ба рубої маътуф доштааст. Њарчанд авомиле чун кўтоњї ва 

фишурдагии ќолаб, бархурдорї аз вазну оњанги муњаййиљу таъсиргузор 

ва муносиб будан барои сабти лањазоту «њол»-от дар истиќболи сўфия аз 

рубої муассир будааст.  

Ба њар таќдир, онњо беш аз њар ќолаби шеърии дигар, хусусан дар љињати 

тављид (ба ваљд овардан) ва ташъифи шунавандагон дар маљолиси самоъ 

ва низ басти њолоти хеш бад-он хў гирифта ва гоњ иттифоќ афтодааст, ки 

барои омўзиш, њидоят ва ошноии авоме, ки аз Ќуръон бањрае кофї 

надоштаанд, бар болои манобир ва дар маљолиси ваъз рубоиро замзама 

кунанд. 

Њузури рубої, беш аз њар чиз ва њар љо, дар маљолиси «самоъ»-и сўфия 

мањсус ва намоѐн будааст. Онњо дар ин маљолис, чї басо бо хониши 

рубої  дигаргун ва аз худ бадар шуда, љазаба ва мастии орифонаашон 

дучандон мешудааст. Гоње, њатто, мунљар ба саройиши рубоиѐти 

филбадења низ мегардидааст. Бертелс дар ин бора менависад: 

«Маљлиси сўфия тавъам бо самоъу тарона бар он буд, ки 

ширкаткунандагони маљлисро ба суръат ба ваљду њол дароварад. Дар ин 

замон назми форсї дорои суннатњои баъдї нашуда буд. Аз ин рў, 

машоихи сўфї чорае надоштанд љуз ин ки ба ашъори мардум рўй 

оварданд ва аз њамон љо рубоиро, ки шакли бисѐр мавриди писанди 

шеъри форсї барои онњо буда, баргиранд» [2, 82]. 

Яке аз орифони саромад дар осору ашъори рамзї Айнулуќзот 

Абулмаъолї Абдуллоњ ибни Муњаммад ибни Алии Миѐнљї (492-525 њ.ќ), 

маъруф ба Айнулќузоти Њамадонї аст, ки дар таъриху адабиѐти 

тасаввуф сањми басазое дорад. 

Вай алораѓми умри кўтоње, ки дошта, ба камолоту маорифи бисѐр ноил 

омада ва натиљаи он осори гаронбањоест, ки ба арабї ва форсї аз худ ба 

ѐдгор гузоштааст. Аммо дар байни осори форсии ў се асари  мансураш, 
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яъне «Тамњидот», «Лавоењ» ва «Номањо», њар як намунаи аъло дар 

њавзаи ирфон ба шумор меоянд. 

Аз љумлаи вежагињои боризи ин осори мансур музайян будан ба ашъор, 

хусусан рубоиѐтест, ки худ суруда ва ѐ аз дигар урафои шоир ба 

истишњод овардааст, ки гўѐ ин шеваи нигориш аз вежагињои сабки 

замони Айнулќузот будааст. Рубоиѐте, ки бо бархурдорї аз вожагони 

рамзї, њукми мукаммили мабоњиси мављуд дар ин осорро доранд ва 

метавон онњоро навъе њусни таълил ќаламдод кард. 

Бо баррасии ин осор метавон изъон дошт, ки «Айнулќузот, ки дар 

осораш барои таъкиди суханони пуршўру орифонаи худ, ки ба басирати 

ботин дарѐфтааст, пайваста аз шеър кўмак мељўяд ва дар бораи шеър, 

дар посухи эњтимолии мухотиби хеш, ки мумкин аст миѐни шеърњо ва 

суханони ў тавањњуми бегонагї кунанд, дар бораи шеър назаре иброз 

мекунад, ки шояд дар саросари адабиѐти форсї беназир бошад. Ў 

менависад: «Љавонмардо!  Ин шеърњоро чун оина дон!  Охир донї, ки 

оинаро сурате нест дар худ, аммо њар  ки дар ў нигарад, сурати худро 

тавонад дид, ки наќди рўзгори ў бувад ва камоли кор ўст. Ва агар гўї 

шеърро маънї он аст, ки ќоилаш хост ва дигарон маънии дигар вазъ 

мекунанд аз худ. Ин чунон аст, ки гўяд: «Сурати оина сурати сайќал аст, 

ки аввал он намуд». 

Он чи дар ибороти фавќ зикр гардидааст, бар мењвари иборати «ин 

шеърњоро оина дон»  мечархад. Лафзи «ин» дар суханони ў ишора ба 

шеърњое дорад, ки барои баѐни матолибе, ки њосил аз таљоруби ирфонии 

вай аст, аз он суд мељўяд. Чунонки дида мешавад, ин назар нисбат ба 

шеър талаќќии Айнулќузот аз шеър як асари рамзї менамояд» [21, 80]. 

Яке аз муњассаноти вай дахлу тасарруфи ѓайримустаќим дар ашъор аст. 

Бархурди олимона ва шоиронаи вай бо ашъор, хусусан рубоиѐт, чи 

рубоиѐте, ки аз они ў ѐ мунтасаб ба ўст ва чи онњое, ки њамроњ бо номи 

сарояндагонашон зикр гардида, ба гунаест, ки метавон ин гуна бардошт 

кард, ки: «Айнулќузот ба шеър менигарад, на ба шоир, ба њамин сабаб 

[њатто] шеъри [«Бўи Љўйи Мўлиѐн»] Рўдакиро рамз талаќќї мекунад[21, 
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82] ва он чи дар бархурд бо рубоиѐти мазкур айният меѐбад, ин аст, ки 

вай ин рубоиѐтро ба гунае дар хидмати афкору мабоњиси ирфонии худ 

мегирад ва бар онњо соя меяфканд, ки гўї онњоро бо сарфи назар аз 

сарояндагони аслї ва њар мавзўе, ки ќаблан доштаанд, аз они худ 

намудааст.  Аз ин сабаб њар гуна бањс дар бораи масоиле чун сињњат ѐ 

адами сињњат нисбат ба сарояндагони њаќиќї ва ѓайрињаќиќї ва ѐ навъи 

адабии ашъорро ѓайризарурї менамояд. 

Урафо барои бархурдор шудан аз вожагони рамзї аз њар чизи мумкин ва 

мављуд дар дарун ѐ атрофи хеш бањра мегиранд. Дар назари онон њар чї 

ки битавон мављудаш номид, метавонад оинаи тамомнамо барои 

таљаллї бошад.  Аз ин сабаб онњо аз шабакањое чун олами моддї ва 

табиат, инсонї ва њолоту  мухтасоти ў, яъне ошиќонањо, хамриѐт, 

мутааллиќоти андомї, равобити иљтимої ва низ шабакањои асотирї, 

адѐни илоњї ва ѓайриилоњї ва ѓайра дар ба даст овардани рамзинањои 

худ бањра мегиранд, то илова бар баѐни ногуфтанињо ба ганљинњое аз 

луѓоти рамзї низ ноил шаванд ва бо шарњи онњо  мухотибонро дар ин 

водї сардаргум ѐ бехабар рањо накарда бошанд.  

Бо таваљљуњ ба навъи биниш ва идроке, ки урафо аз ишќу маъшуќи 

њаќиќї доранд ва њамчунин тариќате, ки бар мабнои ирфони шуњудї 

поягузорї нумудаанд, бешак ишќ ва «мастї»  њосил аз он, ки дарвоќеъ 

мубаййини бехешї ва фаромўшии мо сивои Оллоњ аст, аз асолати болое 

бархурдор аст. Ва яќинан сайри сулуки онњо ба мењварияти ишќу мастї 

дар љараѐн аст. Лизо, бо нигоње ба адабиѐт ва хусусан ашъори орифона 

мешавад изъон дошт, ки урафо беш аз њар чиз аз вожагони мављуд дар 

шабакаи хамриѐт ва њолоти мастї бањра гирифтаанд.  

Айнулќузот њам ба унвони орифе, ки ишќ ба Њаќ дилашро дарѐе љўшон 

намудааст ва мастии ишќ вайро бехеш, дар табйини асрор ва кайфияти 

њолоти асили ишќ аз вожагоне чун бода, шароб, харобот, мастї ва ѓайра 

бањра гирифта ва дар рубоиѐти худ мунъакис намуда ва низ ба рубоиѐти 

орифон ѐ шоироне, ки аз ин рамзинањо бархурдоранд, истишњод 

кардааст. 
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 Аммо он чи гуфтанист ин, ки ин навъ вожагони рамзї ќабл аз 

Айнулќузот дар осор ва рубоиѐти орифони мутаќаддим ва низ дар осори 

њамасрони ў, касоне чун Боязиди Бастомї ( вафот 261 њ.ќ), Абўсаиди 

Абулхайр (вафот 440 њ.ќ), Хоља Абдуллоњи Ансорї (вафот 488 њ.ќ), 

Муњаммади Ѓазолї (вафот 505њ.ќ) ва хусусан Ањмади Ѓазолї (вафот 520 

њ.ќ), ки «Айнулќузот аз муридон ва дилбохтагону сарсупурдагони хосси 

ў буд» [11, 37], ба хидмат гирифта шудааст, ки дар ин хусус метавон ба 

масодиќи зер ишора намуд: 

Эй ишќи ту кушта орифу омиро, 

  Савдои ту гум карда накўномиро.  

Завќи лаби майгуни ту оварда бурун, 

Аз савмаа Боязиди Бастомиро.  

                                   Боязиди Бастомї [19, 41]. 

 

Дар дайр шудам, моњазаре оварданд, 

 Яъне зи шароб соѓаре оварданд.                                                   

Кайфияти ў маро зи худ берун кард, 

 Бурданд марову дигаре оварданд. 

     Аз   Абўсаиди Абулхайр [10, 33] 

 

Масти туам, аз бодаву љом озодам,                                                          

  Сайди туам, аз донаву дом озодам.                                                  

Маќсуди ман аз Каъбаву бутхона туї,                                                     

   В-арна ман аз ин њар ду маќом озодам.  

   Хоља Абдуллоњи Ансорї [19, 46].    

 

Мо љоманамозе ба сари хум бурдем, 

 В-аз хоки харобот таяммум кардем.                                                    

Шояд, ки дари ин майкадањо дарѐбем, 

 Он ѐр, ки дар савмаањо гум кардем  [19, 256]. 
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Дар кўи харобот яке дарвешам,                                                        

  З-он хум ба закот менаѐрї пешам.                                                   

Њарчанд ѓарибу ошиќи дилрешам,                                               

  Чун май бихўрам зи оламе нандешам [11, 179].         

 «Гўѐ пешинаи корбурди ин рамзњо ба васфи шароби бињиштї дар 

Ќуръони маљид мерасад. Ва бо ин њол набояд аз таъсири ашъори хамрии 

шуарои араб ва бавежа адабиѐти муѓона бар ин гуна рамзпардозї ѓофил 

монд. Аттор дар зикри Боязиди Бастомї менависад: «Наќл аст, ки як рўз 

сухани њаќиќат мегуфт ва лаби хеш мемазид ва мегуфт: Њам 

шаробхорааму њам шаробу њам соќї. Ба њар њол мастї дар забони ирфон 

муњаббат аст ва бар ин поя маст дар ин забон рамзи муњиб хоњад буд» 

[28, 464] 

Рамзинањои хамрї дар рубоиѐти мављуд дар осори Айнулќузот 

Бода: 

Гар ранги рухат ба бод бар дода шавад, 

  Бод аз тараби  ранги  рухат бода шавад. 

В-ар ту ба масал ба кўњ бар бўса дињї, 

  Кўњ аз лаби ту аќиќу бељода шавад  [18, 110]. 

 

Эй љон  шикаста дар миѐни оташ, 

  Сармаст дарову бодии ишќ даркаш. 

Чун маст шудї ту бо хаѐли маъшуќ, 

  Парвонасифат раќс њамекун сарх(в)аш  [16, 28]. 

Он чи урафо аз  «бода»  дар назар доранд, ишќест аз сўи солик нисбат ба 

Њаќ. Аммо солике, ки њанўз дар аввали роњ ва мубтадї аст ва аз ишќи 

Њаќ ончунон ки бояд њанўз бархурдор нашуда бошад. 

 Лизо, урафо «ишќеро гўянд, ки њанўз иштидод наѐфта бошад ва ин 

мартабаи муњаббати мубтадиѐн аст» [12, зайли «бода»].  

Бехудї: 

Маъшуќ маро гуфт нишин бар дари ман, 

  Магузор дарун  он, ки надорад сари  ман. 
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Он кас, ки маро хоњад,  гў,  бехуд бош, 

  Ин дархури кас нест, магар дархури ман  [18, 228]. 

 

Хоњам, ки зи сирри ишќ огоњ шавам, 

  Бехуд биравам, ба назди дилхоњ шавам. 

Гар ў шавам, эй ягона бар халќи љањон, 

  Бе зањмати бехудї њама шоњ шавам  [16, 57]. 

Дар назди сўфия манзур аз «бехудї маќоми сукру валањ аст» [23, зайли 

«бехудї»] ва бехудї дар маќоми сукр он гоњ иттифоќ меафтад, ки орифи 

ошиќ аз фарти мастии ишќ худе барояш боќї намемонад ва бо нафйи 

сифоти хеш љуз Њаќро намебинад.  

Паймона: 

Ишќи ту бисўхт, эй санам, хонаи дил, 

  Бишикаст ѓами фироќ паймонаи дил.  

Дурдона зи дида з-он равон кардастам,   

  Зеро ки зи ман људост дурдонаи дил  [18, 243].        

 

Сайѐд њам ў, дона њам ў, сайд њам ў, 

  Соќиву њарифу маю паймона њам ў. 

Гуфтам, ки зи ишќи ў ба бутхона шавам, 

  Дидам, ки бути  њокими  бутхона њам ў    [16, 35]. 

 

Гирди  дари мо чї гардї, эй девона, 

  Моно, ки туро тамом шуд паймона. 

Чун менаравї ба офият вохона, 

  Ёдат н-ояд зи шамъу аз парвона   [17, 2/ 474].  

Бар мабнои шавоњиде, ки урафо дар осори ирфонї аз «паймона»  иброз 

доштаанд, аз он «дил»-и  инсонро ирода кардаанд. Диле, ки мањалли 

таљаллї ва тобиши анвори Илоњист ва бо илњому маорифи ѓайбї, ки бар 

он ворид мешавад, њар лањза бар мастиву бехешии ориф афзуда 

мегардад. Аз ин сабаб урафо «бодаи њаќиќат ва чизеро гўянд, ки дар вай 
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мушоњидаи анвори ѓайбї ва идроки маонї кунанд, ки дили ориф бошад» 

[23, зайли «паймона»]. Албатта, гоње низ ба расми маљоз шароби 

маърифатро мадди назар доштаанд. 

Љоми май: 

Ногањ зи дарам даромад он дилбари маст, 

  Љоми  майи  лаъл  нўш карду бинишаст. 

Аз дидану аз гирифтани зулф чу шаст, 

  Рўям њама чашм гашту чашмам њама даст  [18, 354]. 

 

Онон ки зи љоми ишќ мастанд њанўз, 

  Дар тањти тасарруфи аластанд њанўз. 

Аз дунйиву охират агар огоњанд, 

  Дар мазњаби ишќ бутпарастанд њанўз  [16,  18]. 

Урафо аз «љоми май»  њамчун паймона дили орифро ирода кардаанд, 

аммо ин ориф «пир»-у «мурод»-ест, ки ба нињояти сулук расида бошад. 

Назди онњо, љоми май «дили шайх ва мурод [аст], ки пур аз бодаи 

маърифат ва мањалли таљаллиѐти анвори Њаќ аст (23, зайли «љоми май»). 

Тибќи ин таъриф мусалламан истеъдод ва гунљоиши дили пире, ки таййи 

тариќ карда ва ба висол ноил омада, барои љазби инояти Њаќ ва кашфу 

шуњуди бештар аз дили солик дар роњ аст.  

Ногуфта намонад, ки дар «Рафш-ул-алњоз» вожаи «љом»  ба танњої зикр 

шуда ва аз он барои зикри «ањвол» ѐд шудааст[27, зайли «љом»]. 

Харобот: 

Рав, то ба харобот хурўше бизанем, 

  Дар майкада дар шавему нўше бизанем. 

Дастору китобро фиристем ба гарав, 

  Бар мадраса бигзарему дўше бизанем  [18,341]. 

 

Дар мусњафи аќл  њарфи томот бубин, 

  Бар сидра барою пас харобот бубин. 

Бигзар зи сифоти ўву дар худ бинигар, 
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  Бе воситае таљаллии зот  бубин  [16, 65]. 

 

Асрори харобот ба дастон набарї, 

  То саљда ба пеши бутпарастон набарї. 

Покиза нагардї ту зи олоиши хеш, 

  То бар сари худ сабўи мастон набарї    [16, 102]. 

 

Гўянд харобот бад аст (ин на) равост, 

  Нек аст хароботу бадињо аз мост. 

Аз дидаи баднамой бар бояд хост, 

  К-аз ростии мард шавад олам рост  [17, 3 / 280]. 

«Харобот», фарохури таърифаш, яъне мањалли бехешї ва харобии 

сабўкашон ва майгусорон. Дар ирфон ибтидо муаррифи «харобии 

башарият» [27, зайли «харобї»], сипас «маќоми вањдат» аст, ки ориф бо 

фанои афъол ва сифоти башарї аз худ рањої ѐфта ва фонї дар Њаќ 

гаштааст.   

Лоњиљї дар ин бора мегўяд: «Харобот ишора ба вањдат аст, аъам аз 

вањдати афъоливу сифотї ва зотї. Ва низ хароботї он аст, ки аз худї 

фароѓат ѐфта, худро ба кўи нестї дарбохта» [23, зайли «харобот»]. 

Хуморї:  

На даст расад ба зулф ѐре, ки марост, 

  На кам шавад аз сарам хуморе, ки марост. 

Њарчанд, ки бад-ин воќеа дар менигарам, 

  Дарди дили оламест коре, ки марост  [18, 353]. 

 

Дар чашмам чењри  чун нигори ту бимонд, 

  Бар рўям ранги гўшвори ту бимонд. 

Мастї сипарї шуду хумори ту бимонд, 

  Хар рафту расан бибурду бори ту бимонд  [17, 2 / 276]. 

Мутобиќи бардоште, ки метавон аз њолати хуморї, яъне касолату 

бењолии баъд аз итмоми мастии шароб дошт, дар ирфон дур афтодани 
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солик аз висол ва баргаштан ба олами башариро ирода кардаанд, ки 

боиси мањрумияти ў аз мастии висол мешавад. 

Албатта ин људої ба маънии буридани њамешагї нест ва солик фурсати 

бозгашти дубораро метавонад дошта бошад. Лизо, назди урафо «хуморї 

раљъат [аст] аз маќоми вусул ва итлоќ ба олами башарият ва ифтироќ»  

[12, зайли  «хуморї»]. 

Соќї: 

Ўро, ки баќои ў ба боќї бошад, 

  Баргўй зи бандагї чї боќї бошад. 

Њушѐр чї гуна гардад аз мастии ишќ, 

  Чун подшањаш ба зот  соќї бошад  [16, 43]. 

«Соќї»  дар мабоњиси ирфонї бо басомаде, ки дорад, аз љойгоњи латифи 

волое бархурдор аст. 

Бо таваљљуњ ба ин, ки соќї мустаќиман майгусоронро аз шароб 

мустафизу маст мекунад, аввалин бардошти ирфонї аз он њамоно «зоти  

њазрати Њаќ»  тавонад буд, бино ба файѐзи мутлаќ будан ва муњаббате, 

ки ба бандааш раво медорад. Аз ин сабаб, «соќї» ба «таљаллии 

муњаббате, ки мўљиби сукр аст»,  итлоќ меѐбад (27, зайли «соќї»). 

 Дар манзари дигар мурод аз он «инсони комил»  аст, ки ба њеч воситае 

аз сарчашмаи шароби Хаќ бархурдор ва бањраманд аст. Пас, соќї, илова 

бар ин ки «киноя аз файѐзи мутлаќ аст, гоњ бар соќии Кавсар итлоќ шуда 

ва ба истиора аз он муршиди комилро низ ирода кардаанд» [23, зайли 

«соќї»]. 

Шароб:  

Аввал бутам шароби софї бе дурд 

  Медод, дилам зи ман бад-ин њила бибурд. 

В-он гањ маро ба доми њиљрон бисупурд, 

  Бозор чунин кунанд бо ѓарчаву гурд  [18, 106]. 

Њамон гуна ки «шароб»  мастиовар аст ва шорибро аз аќлу њавос ва 

шуур тињї мекунад, ишќ ба Њаќ низ ошиќи соликро бо љўшишу ѓалаѐни 

худ аз њар чи ѓайри Худо, тињї месозад. 
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 Лизо, манзури урафо аз «шароб» «ѓалаботи ишќ ва махсуси комилонест, 

ки дар нињояти сулук ахассанд. Ва ба таври мутлаќ киноя аз сукри 

муњаббат ва љазабаи Њаќ аст» [23, зайли «шароб»]. Дар «Миръоти 

ушшоќ» навишта шудаст, ки шаробро «гоње бар завќ ва гоње бар 

муљаллои таљаллии зоте итлоќ намоянд, ки муќтазои он ихфои осор ва 

фанои солик бувад. Лекин ин таљаллї махсуси солики маљзуб бошад, 

чунончи май таљаллии махсуси маљзуби солик. Ва лињозо, онро бар 

оташи муњаббат ва бар сафвати ишќи оламафрўз њам итлоќ намоянд» 

[12, зайли «шароб»].  

Ќадањ: 

Дар ишќи ту аз маломатам нанге нест, 

  Бо панљаи он аз ин сухан љанге нест. 

Ин шарбати ошиќї њама мањрамрост, 

  Номањрамро дар ин ќадањ ранге нест  [16, 35]. 

«Ќадањ» «дар луѓат косаи гирди жарф аст, ки дар он шароб хўранд, ки 

дар ваќти шароб хўрдан дар назари шориб олам мулавван ва рангоранг 

намояд. Бар њамин љињат «ќадањ»-ро ба «ваќти кашфи њаќоиќ» ташбењ 

кардаанд» [12, Таълиќот, зайли «ќадањ»] ва он замоне иттифоќ меафтад, 

ки дили ориф аз тамоми нуфузи афкору эњсос тињї шавад. 

Иззуддини Кошонї барои «ваќт»  се таърифи хос ќоил шудаст, ки 

хулосаи он чунин аст: «1) Васфест, ки бар банда ѓолиб мебошад, монанди 

ќабз ѐ баст, њузн ѐ сурур. 2) Холест, ки бо њуљум ва мунољот аз ѓайб рўй 

намояд ва соликро дар тасарруфи худ гирад ва мунќод созад. Аз ин рў, 

гуфтаанд  «ас-суфї ибн-ул-ваќта».  3) Замони њол аст байни мозї ва 

мустаќбал»  [23, зайли «ќадањ»]. 

Кўи харобот: 

Дар кўи харобот басе риндонанд, 

  К-эшон кутуби  вафо зи бар бархонанд. 

Лекин чу нињоди макри  худ медонанд, 

  Доман зи љафову аз вафо бифшонанд   [17, 2/143]. 
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«Кўи харобот»  ба тариќи маљоз бар харобот, яъне љое барои мастї ва 

бехудї аз хештан итлоќ мешавад. Лизо, он чи урафо аз он ирода 

мекунанд, њамоно «маќоми фано ва бехудї аст» [23, зайли «кўи 

харобот»]. 

Маст:  

Ногањ зи дарам даромад он дилбари маст, 

  Љоми майи лаъл  нўш карду бинишаст. 

Аз дидану аз гирифтани зулфи чу шаст, 

  Рўям њама чашм гашту чашмам њама даст   [18, 354 ]. 

 

Эй он ки ба лутфи худ кунї дармонам, 

  Магзор маро ба ман, ки андар монам. 

Аз ѓояти мастї, эй ки дар ишќ марост, 

  Хоњам, ки зи ту нишон дињам, натавонам    [16, 96]. 

 

Дар чашмам чењри чун нигори ту бимонд, 

  Бар рўям ранги  гўшвори ту бимонд. 

Мастї сипарї шуду хумори ту бимонд, 

  Хар рафт, расан бибурду бори ту бимонд  [17, 2 /276]. 

«Маст» бо бори маъноии хоссе, ки дорад, ба ориф восили итлоќ 

мешавад, ки аз ишќи Илоњї сармасту лабрез буда ва бо нафйи тамоми 

сифоти башарии худ дар маќоми фаної дар Њаќ дар бехешї ба сар бурда 

ва љуз Њаќ барои худ ва ѓайр вуљуде ќоил намебошад.  Аз ин сабаб, дар 

истилоњи ирфонї њамоно «фурў гирифтани тамоми сифоти дарунї 

тавассути ишќ, яъне сукр аст, ки орифони комил аз бодаи њастии мутлаќ 

сармаст шуда ва мањв-ул-мавњум гашта ва аз худ бехуданд» [23, зайли 

«маст»]. Лизо, маст орифи ошиќест, ки  бе њељ унсеву ваљње  мустаѓраќ 

гаштааст. Ва аз ин њол бо унвони «масти хароб»  ѐд мешавад. 

Май:  

Шармат нояд, ки дар ѓамаш хоб кунї, 

  В-он гањ зи ѓамаш ду дида пуроб кунї. 
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Дар майкадааш агар биѐбї боре, 

  Бояд, ки вузў ту аз майи ноб кунї   [16, 71]. 

 

Гар бо дигаре маљлиси  май созаму боѓ, 

  Охир нанињам зи мењри  кас бар дили доѓ. 

Лекин чу фурў шавад касеро хуршед, 

  Аз пеш нињад ба љои хуршед чароѓ  [17, 1/ 22]. 

Бо таваљљуњ бо эљоди сукру бехешї «май»  дар инсон он чи дар тариќат 

метавонад, чунон дар солик сорї шавад, то худї барояш намонад, Њаќ, 

таљаллиѐти Њаќ ва низ ѓалабаи ишќи Ўст. Аз ин сабаб гуруње аз урафо аз 

«май»  «вуљуди мутлаќро, ки сорї бошад нисбат ба љамеъи мављудот» 

[27, зайли «май»], дар назар доранд. Ва гуруње «таљаллѐти  Илоњиро 

гўянд, аъам аз он ки осоре бошад ѐ афъоле ѐ сифоте ѐ зоте ба ќадри 

машраб» [12, зайли «май»] ва низ гуруње дигар «ѓалабаи ишќ» [12, зайли 

«май»]-ро ирода кардаанд. 

Майкада:  

Рав, то ба харобот хурўше бизанем, 

  Дар майкада дар шавему нўше бизанем. 

Дастору китобро фиристем ба гарав, 

  Бар мадраса бигзарему дўше бизанем  [18, 341]. 

 

Шармат н-ояд, ки дар ѓамаш хоб кунї, 

  В-он гањ зи ѓамаш ду дида пуроб кунї. 

Дар майкадааш агар биѐбї боре, 

  Бояд, ки вузў ту аз майи ноб кунї   [16, 71]. 

«Майкада» ба ин муносибат, ки маконе барои мастї ва иброзу изњори 

сархушист, дар назари урафо ба «илми љабарруту маќоми мунољот 

[итлоќ мешавад], ки сармастии ошиќон дар он љо ба зуњур мерасад» [12, 

зайли «майкада»]. Гунаи мўљазтари ин таъриф ин гуна баѐн шудааст: 

«Маќоми мунољотро гўянд ба тариќи муњаббат» [27, зайли «майкада»], 

аммо бемуносибат наменамояд ин, ки дар назди гуруње низ, ба «маљлиси 
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унси дўстон, хонаќоњ ва низ ќалби муршиди комил итлоќ шудааст» [23, 

зайли «майкада»]. 

Бо таваљљуњ ба мабоњиси ѐдшуда дар ин пажўњиш метавон иброз дошт, 

ки сўфия дар љињати тадвин, таълиму тарвиљи афкор ва осори худ аз 

адабиѐт, хусусан шеър, бисѐр бањра гирифтаанд. 

Онњо, ки барои расидан ба сарчашмаи њаќиќат тариќате тавъам бо 

кашфу  шуњудро аз тариќи дил дар пеш гирифтаанд, мусалламан бо 

њолоту мафоњиме чун ишќ, мастї, иштиѐќ ва ѓайра сару кор доштаанд, 

ки њалќаи пайванд ва нуќтаи талоќии адабиѐту ирфон талаќќї мешаванд 

ва бад-ин сабаб, ибтидо бо адабиѐт ва сипас бо шеър нисбати том 

меѐбанд. 

Дар ин рањгузар аз ќолабњои шеърии мављуд,  ба хусус, аз рубої, 

фарохури вежагињое, ки дошта, бисѐр истиќбол кардаанд, ба гунае, ки 

бештарини осори шеърии худро бад-он ќолаб ихтисос додаанд. 

Аз сўи дигар, барои таълими мабонї ва табйини таљрибиѐту њолоти 

ирфонии худ, ки моњияте комилан муљаррад ва моварої доранд, забони 

рамзиро ба хидмат гирифта ва боиси таваллуди фарњанги азим аз 

вожагони рамзї дар адабиѐти ирфонї шудаанд. 

Аз љумлаи ин сўфиѐн метавон аз Айнулќузоти Њамадонї ном бурд, ки 

дар осораш аз ашъор ва рубоиѐти рамзии бисѐр бархурдор аст. 

Вай дар осори мансури худ, ки дар бораи ирфон ва фалсафа нигоштааст, 

дар љињати такмилу тасдиќи мабоњиси онњо аз ашъори бисѐре бањра 

гирифтааст, ки гўѐ аз вежагињои асраш будааст. 

Дар ин миѐн он чи чашмгиртар менамояд рубоиѐтест, ки худ суруда ва ѐ 

аз дигарон ба вом гирифтааст. 

Ин рубоиѐт бино ба муносибат ва синхияте, ки бо мабоњиси ирфонии 

осори ў ѐфтаанд, аз вожагони рамзии болое бархурдоранд, ки аз њавзањо 

ѐ шабакањои мухталиф гирифта шудаанд. 

Тардиде нест, ки њамаи падидањои љањони перомун ва дунѐи дарун 

саршор аз маънову паѐм њастанд. Ва барои сўфие, ки љонаш бо љавњари 

њаќиќатљўї аљин шуда, падидањои мањсусу номњсуси олами њастї ва низ 



104 
 

он чи дар љону афкори одамї љорист, метавонанд оинаи тамомнамо аз 

њаќиќат ва муљаллои Њаќ бошанд ва дар натиља, мунљар ба халќи 

вожагони рамзї шаванд. 

Лизо, њамеша шабакањое аз ќабили олами моддї ва табииѐт, инсонї ва 

њолоту мухтасоти ў чун ошиќонањо, хамриѐт, равобити иљтимої ва 

њамчунин шабакањои адѐни Илоњї ва ѓайриилоњї ва мавориде дигар  

тавонистаанд манобеъе муносиб ва дархур дар ин хусус бошанд. 

Бо таваљљуњ ба биниш ва идроки сўфия аз ишќ ба маъшуќи њаќиќї ва 

асолати шавќу мастї дар назди онњо, дар ин миѐн, он чи пуррангтар 

менамояд, њамоно басомади рамзинањои марбут ба шабакаи хамрист, ки 

дар ин рубоиѐти мављуд дар осори Айнулќузот инъикос ѐфтааст. 

Вожагоне чун бода, бехудї, паймона, љоми май, харобот, хуморї, соќї, 

шароб, ќадањ, кўи харобот, маст, маю майкада то битавонанд ба кўмаки 

онњо ба баѐни асрор ва кайфияти њолоти асили сармастии њосил аз ишќи 

худ ба Њаќ бипардозад.  
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20. Пурљаводї Насруллоњ. Айнулќузот ва устодони ў. Чопи дувум. -
Тењрон, Асотир, 1384. 
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МУХАММАДРИЗО РИЗАИЯН 
 

ВАКХИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ В ЧЕТВЕРОСТИШИЯХ, 
ИСПОЛЗОВАННЫХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АЙНУЛКУЗАТА 

ХАМАДАНИ 
 
 В статье анализируется одна из важных категорый суфийской поэзии – 
симаолы. Автор в частности прослеживает место символа в жанре рубаи, 
досих пор оставшим неисследованным. В работе на основе многочисленных 
примеров из произведений Айнулкузота Хамадани автор, утверждает, что 
поэзия являлась не только одним из важнейших способом суфийских идей, но 
и познания исламских законов и самопознания людей. 
 

 Ключевые слова: суфийская литература, четверостишие, 
символический язык, вакхические символы, Айнулкузат Хамадани 
 

MOHAMMADREZA REZAEIYAN  
 

SYMBOLIC ANACREONTIC ENCODING IN THE QUATRAINS 

OF THE EINOLGHOZAt HAMADANI WORKS 
 

Abstract: 
  
From the context of literary works, especially the mystical poetry, it confirms that, 
the mystical inspiration comes from nature and taste, has of course, the total 
relationship with the poetry arise from jokes.   
Sofia believes that the best language that can translate and tell the internal emotions 
is poetry. 
They utilized poetry  specially "quatrains", in the education dimension, and 

used  them as symbol language, with the lyrics and quatrains, and scenarios, they 
have explained mystical experiences that are quite abstract and metaphysical 
concepts . 
In this regard, Einolghozat Hamadani as the preeminent mystic in the mystical 
literature, has works that benefited much from poetry, what seems to attract the 
viewer is quatrains which he composed or borrowed from other Sufi poets. 
This quatrains are complemented of his discussions, be symbolic in terms of having 
a numerous domain or network , have their own value and are the best examples to 

be analyzed . 
At the result, in this study, according to the origin and consequently of drunk of 
Love that has in the view of Sofia, the researcher intends to present topics 
such as: relationships  between Sufism and literature and poetry quatrains place in 

mystical literature, language of spirituality, symbolic networks, the encoding  related 
to the anacreontic network in the quatrains. 
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СУХАНШИНОСӢ, №1  2015 

  

 

СУЛТОНМАМАДОВА УМЕДА 

АШЪОРИ   ЛОМЕИИ ГУРГОНЇ ДАР МАНОБЕЪИ АДАБЇ 

     Дар даврае, ки Ломеии Гургонї зиндагї ва эљод намудааст, шоирони 

соњибдевон назар ба асри X хеле бештар буда, осори шоирони ин давра 

зиѐдтар боќї мондаанд, ки ин гўѐи он аст, ки офарандагони ин осор њам 

бештар ва њам осорашон зиѐдтар будааст. Бар асари њодисањои 

дањшатбори ѓалабаи унсурњои ѓайримањаллии Эронї бар пањнаи 

Хуросону Эрону Мовароуннањр осори зиѐде аз адибону олимони 

маълуму маъруф аз байн рафтанд. Њодисањои дањшатбортар аз он мисли 

њамлаи муѓулњо ин нобудии фарњангу осори нафисаро ба маротиб беш 

намуд: бо амри тасодуф ѐ зањмату корнамоињои бисѐре аз котибону 

тазкиранигорону муаллифони маъхазњо осори ќобили таваљљуње барои 

мо аз асрњои IX- X- XI боќї мондаанд, ки аз тарафи муњаќќиќони ин 

даврањо борњо ба ин осор диќќату дидаи тањќиќ дўхта шудааст. Яке аз 

осори бозмонда аз асри XI ашъори боќимондаи шоири маъруфи ин аср 

Абулњасан ибни Муњаммад ибни Исмоили Ломеии Гургонї мебошад, ки 

њаљми ќобили мулоњизае аз он ба мо омада расидааст. Аксари нусхањои 

хаттии бозмонда аз девони шоир мутааллиќ ба асри нуздањи мелодї 

мебошанд, ки котибоне онњоро бо интихобу завќи хеш мураттаб 

кардаанд, ки чандон боэътибор нестанд, вале маълум аст, ки онњо 

њатман аз рўи њамдигар нусхабардорї кардаанд ва ѐ аз рўи маъхази 

дигаре тањия намудаанд. Ба њар сурат дар даст доштани маљмўаи ашъори 

шоире, ки њазор сол пеш аз замони мо зистааст аз ѓаниматњои адабї 

мебошад.  

          Ќадимтарин манбаъе, ки аз ашъори Ломеии Гургонї дар он 

омадааст «Луѓати фурс»- и шоири њамосасаро ва луѓатнигори њамасри ў 
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Њаким Абўнаср Алї ибни Ањмад Асадии Тўсї мебошад, ки дар соли 1065 

таълиф шудааст. Аз «Луѓати фурс», ки аввалин фарњанги тафсирии 

форсии тољикист 6 нусхаи дастнавис маълум аст ва ќадимтарини он соли 

1322 китобат шудааст (7, 116- 117). «Луѓати фурс» дар баробари асари 

муњимми лексикографї аз арзиши баланди адабї бархурдор буда, 

маъхази беќиѐси адабї низ ба шумор меравад. Дар он аз ашъори зиѐда аз 

100 шоири ќадими форс – тољик намунаи шеърї оварда шудааст, ки 

бештари он ашъор танњо дар њамин луѓатнома боќї мондаанд. Аз 

ашъори Ломеии Гургонї дар ин фарњангнома ду байт боќї мондааст, ки 

дар ду нусхаи дастхатти ин китоб омадааст. Байти якум ба шоњиди 

луѓати «ѓажѓов» (3) ба маъни парчам, говпарчам оварда шудааст, дар 

дохили ќасидае, ки ба Низомулмулк бахшидааст: 

Ѓажѓовдум, гавазнсурину ѓизолчашм, 

Пили зарофагардану гўри њаюнбадан (4, 151; 5, 100; 6, 115). 

Байти дигар, ки дар ин Фарњангнома омадааст, дар нусхае аз ин асар, ки 

моли Донишгоњи Лоњур буда, онро дуктур Фатњуллоњи Муљтабої ва 

дуктур Алиашрафи Содиќї (2) ба чоп расонидаанд, ба шоњиди луѓати 

«ошно» ба маънии густохї омадааст ва дар девони чопии шоир њам 

наѐвардаанд, ба љуз девони чопи Муњаммад Дабири Сиѐќї, бо ин байт 

оѓоз мешавад: 

Ба хидмат њамеомадам сўи ту, 

Магар бо саодат шавам ошно (5, 1).  

      Омадани байтњои Ломеї дар ќадимтарин фарњанги тафсирии тољикї 

баѐнгари он аст, ашъори ў њанўз дар замони зиндагиаш шуњрат доштааст 

ва худи шоир аз шоирони бонуфузи ин аср будааст. Ин маъниро алќобе, 

ки ба ў чун Њаким ва Бањрулмаонї додаанд, таъйид менамояд. Дигар 

маъхазе, ки дар он аз шеъри Ломеии Гургонї ѐд шудааст, китоби 

«Алмуъљам фї маойири ашъорил Аљам» таълифи Шамсиддин Муњаммад 

ибни Ќайси Розї (дар нимаи аввали ќарни њафтуми њиљрї / нимаи аввали 

ќарни XIII)  ва дар ин китоб ду пораи шеъри Ломеї дар ду маврид 

оварда шудааст. Нахуст дар боби шашуми ин асар, ки ба унвони «Дар 



110 
 

мањосини шеър ва тарфе аз синоати мустањсан, ки дар назму наср ба кор 

доранд» дар фасли Иѓроќ зимни гуфтугў аз аќсоми он дар ваќти 

муаррифии муболиѓат намудан дар њаљв ду байти Ломеиро дар бухл 

меорад: 

Моњи рамазон гарчи шариф асту муборак, 

Сї рўз бувад навбати ваќти ў њар сол. 

Дар хонаи ў сол саросар рамазон аст, 

То њашр набинанд аѐлонаш шаввол (16, 373). 

Дар њамин боб ва фасли тасмит аз Ломеї се байт меорад, ки 

ќофиябандии он а а а а а б мебошад, ки «бинои абѐти ќасида бар панљ 

мисраъи мутаффиќулќавофї нињанд ва мисраъи шашумро ќофияе 

мухолифи ќавофии аввал оранд, ки бинои шеър бар он бошад» пас аз 

устоди мусаммат Манучењрї 3 байт (а а а а а б) ва Ломеї гуфтааст: 

Мурѓи обї ба сарой андар чун пойи сарой, 

Бошгуна ба дањон бозгирифта сурной. 

Асари пояш гўї ба фармони Худой, 

Бар замин барги чанор аст, чу бардорад пой. 

Бар тан аз њулла ќабо дораду дар зери ќабой, 

Обгун пироњане љайби вай аз сабзгун њарир (16, 395). Ин дањ байт аз 

нахустин ашъори Ломеї аст, ки ба забти осори адабиѐтшиносї 

даромадааст ва баѐнгари устоди мусаллами шеъри форсї будани ў ва 

нишони иштињору интишори шеъри ў дар миѐни олимони адабшиносе 

чун Шамсиддин Муњаммад ибни Ќайси Розї мебошад. Хушбахтона ин 

абѐт танњо дар њамин маъхаз боќї ва ба воситаи он вориди чопњои 

девони шоир шудаанд. Ин ду ќитъа дар њар се чопи девони шоир љой 

доранд (5, 57;120; 4, 103, 212; 6, 150, 159) ва дар девонњои чопї ба ќитъаи 

аввалї байти дигар илова шудааст, ки Саъид Нафисї онро бидуни 

маъхаз мисли ашъори дигар ва Дабири Сиѐќї маъхази ин байтро 

«Маљмаъ- ул- фусањо» - и Сурурї (11, 300) нишон додааст (5, 58): 

Дастат ба хев тар куну бар даст тусе дењ, 

В-он гањ бар сару риши бародар- т њамемол (5, 57; 4, 103; 6, 150). 
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     Мутаассифона, мусањњењи девони шоир чопи Гургон ба хотири дар 

нусхањои хаттии девони шоир набудани ин шеърњо, онњоро дар ќисмати 

Пайвасти девон овардааст. Дар њоле, ки ин ду пораи шеъри Ломеї бо 

маъхазе муътамад, чун Алмуљам бо зикри сарењи номи ў омадаанд, ки аз 

ин бењтар ва дурусту сањењтар далеле барои шеъри Ломеї будани онњо 

буда наметавонад.  

   «Сињоњ-ул-фурс» - навиштаи Муњаммад ибни Њиндушоњи Нахљувонї 

дар соли 1328 дигар аз манобеъи ашъори бозмондаи Ломеии Гургонї 

мебошад. Дар ин фарњангнома 2300 вожа бо тартиби алифбо шарњу 

тавзењ ѐфтааст. Ва дар он аз 144 шоирони ќадим 3500 байт ашъор 

омадааст, ки дар бештари мавридњо ин фарњангнома манбаи ягонаи 

байтњои мањфузмонда мебошанд (Сињоњ–ул-фурс Муњаммад ибни 

Њиндушоњи Нахљувонї. Бо тасњењи Абдулалии Тоатї, Тењрон, 1340/ 

1962; Имронов С. Сињоњ –ул- фурс – сарчашмаи адабї // Садои Шарќ, 

1980, №9, сањ. ). Дар ин фарњангнома барои чањор моддаи луѓавї паранду 

парниѐн, њанљор, оњар ва бохтар чањор байт аз Ломеии Гургонї оварда 

шудааст, ки ду байти он мањз ба туфайли њамин луѓатнома ба мо 

расидааст: 

Аз рўи чархи чанбарї, рахшон Суњайлу Муштарї, 

Чун бар паранди шуштарї, пошида динору дирам(5,77, 12, 75). 

Ва 

Њамвора пушту ѐри ман, пўянда бар њанљори ман, 

Хорошикан рањвори ман, шабдезхолу Рахшам (5, 78; 12, 75; 118). 

Фарњанги тафсирии дигаре, ки дар он аз ашъори Ломеии Гургонї беш аз 

њамаи фарњангњои тафсирї намунаи шеърї овардааст «Маљмаъ –ул - 

фурс» навиштаи Сурурии Кошонї, ки солњои 1599- 1600 таълиф шудааст. 

Фарњанги мазкур низ мисли фарњангњои њаммонандаш ба тартиби њарфи 

аввали алифбо ва мутобиќи њарфњо ба 28 боб иборат ва шаш њазор 

калимањои камистеъмол ва куњани форсиро дар бар мегирад ва он дар 

соли 1337/ 1959 дар Тењрон бо саъю эњтимоми Муњаммад Дабири Сиѐќї 

(11) чоп шудааст. Дар ин фарњанг ба шоњидии њафтод луѓат њафтод 
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байти Ломеии Гургонї шоњиди калимањо оварда шудааст (5,28 -29). Дар 

фарњанги тафсирии ќарни XVII њузур ѐфтани њафтод байти Ломеии 

Гургонї гувоњи шуњрат доштани ашъори ў ва мављудияти девони ў дар 

ин давра мебошад. Дигар аз муњимтарин ва ќадимтарин маъхазе, ки 

ашъори Ломеї дар он зиѐд омадааст, тазкираи «Арафот –ул – ошиќин ва 

арасот –ул - орифин» - навиштаи Таќуюддин Муњаммад Авњадии 

Исфањонї дар солњои 1022 -24/ 1613- 15 мебошад, ки дар дувоздањ пора 

139 байт ашъори шоирро намуна овардааст ва баъд аз «Маљмаъ –ул-

фусањо» бештарин ашъори намунаи шоир дар њамин тазкираи асри XVII 

мањфуз мондааст. Ин намунањо агарчи дар шакли пурра нестанд, вале бо 

байтњои зиѐд омадаанд ва баѐни онро доранд, ки мансубияти он ашъор 

ба Ломеї бештар ва аз мављудияти девони шоир дарак медињанд, ки 

муаллифи тазкира аз он истифода намудааст. Зеро аксари маълумоту 

намунањои ашъори шоирони ќадимро Авњадї аз «Лубоб –ул - албоб» 

гирифтааст ва чунонки аз боби пешин медонем, шарњи њоли Ломеї дар 

тазкираи Авфї дида намешавад. Пас муаллифи «Арафот-ул-ошиќин» 

ашъори шоирро аз ягон маъхази дастраси хеш ѐ девони шоир сабти 

тазкирааш намудааст. Маълумоти ин тазкира дар бораи Ломеї тавре 

медонем аз шоире бо номи Маљдуддин Абулбаракот аст, ки дар шеъраш 

хешро ањли Байњаќ хондааст. Аљиб он ки Авњадї агарчи маълумоти 

мазкурро ба Ломеї нисбат дињад њам он ќасидаи Абулбаракотро 

наѐвардааст.  Хулоса ашъори овардаи Авњадї бо бешу камии байтњо бо 

ашъори девонњои чопии Ломеї мутобиќат мекунанд. Нахустин ќасидае, 

ки дар «Арафот» омадааст, бо матлаъи зер мебошад, дар мадњи 

Низомулмулк гуфта шудааст: 

Омад кушодарўй бари ман нигори ман, 

Чун мар маро бидид гусастадил аз ватан (1, 2631- 2633) ва 34 байти онро 

дар бар мегирад, ки дар девонњои чопии шоир 48 байтро ташкил 

медињанд (5, 97-102; 4, 145-154) ва девони чопи Гургон 51 байт мебошад 

(6, 111- 118). Ќитъаи дуюме, ки муаллифи «Арафот» овардааст аз 9 байт 
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иборат аст (1, 3634) ва дар девони чопи Гургон њам њамин ќадар аст (6, 

58- 59), вале дар чопњои дигари девони шоир байте дар охир илова дорад: 

Маѓз он замон дињад, ки варо бишкананд гавз, 

В-аз љўши дег чарбу каф бар сар оварад (5, 16-17; 4, 31-32), ки маъхази 

онро фарњанги «Маљмаъ- ул-фурс» нишон додаанд (11, 402, ба луѓати 

«чарбу»). Пораи дигари дар ин тазкира омада аз се байт иборат аст, ки 

дар маъхазњои дигар њам такрор шудааст (13, 1336; 9, 353), вале дар 

девонњои чопї (4, 35-36; 5, 26; 6, 68) он аз панљ байт иборат аст бо 

матлаъи  

Чун бар фалак гирифт њазимат сипоњи Чин, 

Овард шоњи Занг бурун лашкар аз камин (1, 3635-3638) бо дањ байт 

камтар аз девонњои чопї сабт шудааст (4, 124-131; 5, 107-111; 6, 120-121). 

Њамин гуна порањои дигари ин тазкира бо абѐте камтар аз девонњои 

чопї омадаанд. Вале арзиши абѐти сабтшуда дар «Арафот» аз он иборат 

аст, ки аввалан аз нусхањои хаттии девони шоир ва тазкираи «Маљмаъ- 

ул- фусањо» ва «Оташкада», ки дар онњо њам аз ашъори  шоир омадаанд, 

хеле ќидмати зиѐд дорад ва аз лињози матншиносї муътабар ва муфид ба 

њисоб мераванд, ки мутаассифона, дар ягон чопи муосири девон аз он 

истифода нашудааст. Абѐти дар «Арафот» омада метавонад дар тасњењи 

матни ашъори бозмондаи шоир ѐрї расонанд. Дигар он ки дар ин 

тазкира порањое њам сабт шудаанд, ки ноширони чопи муосири девони 

шоир нисбати онњоро ба Ломеї машкук донистаанд. Аз љумла ќасидае 

дар сифати асб ва бо радифи асб дар мадњи Зиѐуддини Зангї мебошад, 

ки дар девонњои чопї он 28 байт аст (4, 10-14; 5, 9-111; 6, 142-143) ва 10 

байти он дар «Арафот» (1, 3640- 3641) омадааст. Муњаммад Дабири 

Сиѐќї онро ба хотири ношинохта будани номи мамдуњ (Зиѐуддини Зангї 

– С.У.) ва «эњтимол тавон дод, ки ќасида аз Ломеї набошад» навиштааст 

(5, 22). Ношири чопи Гургонии девон онро дар ќисмати «Пайваст» 

овардааст, ки манзураш њамоно аз ашъори мансуб ба Ломеї аст (6, 142-

3). Далели  сањењ он аст, ки ин ќасида дар нусхањои хаттии девони шоир 

мављуд нестанд, вале бо он ки ин ќасида, агарчи ќисме аз он дар маъхазе 
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бо ќидмати дусад сол пеш аз нусхањои хаттии девони шоир омада бошад, 

пас бо эътимод онро метавон моли шоир њисобид. Далели Дабири Сиѐќї 

дар мавриди ношинохта будани номи мамдуњи шоир дар ин ќасида низ 

наметавонад мансубияти онро аз Ломеї рад намояд, зеро њамон гуна ки 

дар фасли мамдуњони шоир дидем, ки чандин тани дигар аз мамдуњони ў 

њанўз ношинохта ва маълум нестанд. Мо то пайдо шудани далеле 

боэътимод ва нусхањои куњани ашъори шоир ќасидаи мазкурро аз девони 

шоир њазф карда наметавонем ва дарљ гардидани он дар тазкираи 

«Арафот» ба мо иљозат медињад, ки онро моли Ломеии Гургонї 

бишуморем. Нињоят сабти ашъори ќобили мулоњизае дар тазкираи 

умумии «Арафот –ул- ошиќин» (139 байт) моро ба хулосае меорад, ки 

нуфузу эътибори Ломеї дар мањофили адабии форсизабонони ќарнњои 

баъди њаѐти шоир хеле зиѐд будааст, зеро ин тазкира дар кишвари 

Њиндустон аз тарафи шоиру адибе муњољир тартиб дода шудааст ва 

мураттибони девони шоир дар њар се нашри он аз он истифода 

накардаанд. 

«Оташкада» - и Лутфалибеки Озари Бекдилї (соли таълифаш 1760- 1761) 

аз нигоњи замонї тазкираи навбатї аст, ки дар он низ аз ашъори Ломеии 

Гургонї 115 байт ба тартиби зер дар шаш ќасида љой гирифтааст: Аввал 

ќасида машњури Ломеї бо матлаъи  

Њаст ин диѐри ѐр агар, шояд фуруд орам љамал, 

Пурсам Рубобу Даъдро њол аз русуму аз талал, 

Шурўъ мешавад ва дар девонњои чопї аз 56 байт иборат ва калонтарин 

ќасидаи ўст, ки ба мо расидааст (4, 85-98; 5, 58-65; 6, 85-92) дар 

«Оташкада» 27 байт омадааст (Оташкадаи Озар, зайли шуарои Љурљон) 

ва ду ќасидаи дигари Ломеї, ки дар «Арафот» њам дидем (Чун бар фалак 

гирифт њазимат сипоњи Чин; ва Омад кушодарўй бар ман нигори ман) 

дар њаљми 26-байтї омадаанд (8). Њамчунин ќасидаи шарњи њолии шоир, 

ки дар бобњои пеш аз он ѐд кардем (Назди Хоља сухане чанд фиристодам 

ман) ва дар њамаи чопњо аз љумла дар «Оташкада» њам аз понздањ байт 

иборат аст. Ду ќасидаи дигар њам дар ин тазкира омадаанд, ки яке 
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(Зимистон андар омад ногању бигзашт тобистон, Баромад толеъи 

тишрин, фурў шуд кавкаби найсон) дар девонњои чопї ќасоиди калони 

шоир буда (48 байт) танњо њашт байти он дар «Оташкада» омадааст (8). 

Охирин ќасидае, ки дар «Оташкада» 13 байти он омадааст, ќасидаест, ки 

онро дар девони Ќатрони Табрезї њам сабт аст (14,323- 325), вале ба 

мулоњизаи он ки дар «Маљмаъ-ул-фусањо» (15, 1772- 1776) ба номи Ломеї 

омадааст, бо зикри њошия: «дар девони ЊакимЌатрон дида шуд ва 

њамоно ки аз ў хоњад буд, зеро Абўнасри Љастудон аз подшоњони 

Каркории (Равводии- С.У.) Табрезї ва мамдуњи ў буда, њараррању 

Њидоят» (15, 1772). Аз он ки дар девонњои чопї ва маъхазњои ѐдшудаи 

«Оташкада» ва «Маљмаъ-ул-фусањо» ба номи Ломеї омадааст ва танњо 

як будани ќисмате аз номи мамдуњон онро ба девони Ќатрон бурдааст ва 

ба ибораи Муњаммад Дабири Сиѐќї «эњтимоми интисоби он ба Ломеї 

устувор аст» (5, 78). 

    Маъхази аз њама муњим ва дар айни замон комилтари ашъори Ломеї 

њамоно тазкираи љомеъу муфассалу умумї ва нисбат ба дигар 

тазкирањои њамнавъи худ илмитар «Маљмаъ- ул- фусањо» - и 

Ризоќулихони Њидоят (соли таълифаш 1857) мебошад, ки бо овардани 

412 байт ашъори Ломеї аз комилтарин тазкирањо аст.  

Дар «Маљмаъ-ул-фусањо» ашъори Ломеї ба тартиби алифбо, гумон 

меравад аз чопи сангии девони шоир, ѐ аз нусхањои хаттии он, ки дар 

замони ў мављуд буданд, истифода карда бошад, дар 21 пора оварда 

шудааст (15.; 1754- 1782). Дар муќаддимаи чопи девони Ломеї Муњаммад 

Дабири Сиѐќї ин теъдодро дигаргуна зикр кардааст: ашъори Ломеї дар 

20 пора ва 384 байт бо шумули ќасидаи мансуб ба Ќатрон зикр шудааст 

(5, 26- 27). Вале дар чопи охирину бењтарини «Маљмаъ-ул-фусањо», ки аз 

тарафи Мазоњири Мусаффо анљом ѐфтааст, ин теъдод ва абѐти ќасоид 

фарќ мекунанд. Ин фарќиятњо ба ин ќарор мебошанд: ќасидаи дуюм 

(Љањон аз хулд моя гирад, чун бањор ояд, Ба чашм аз дур њар даште 

бисоти пурнигор ояд) дар муќаддимаи Дабири Сиѐќї 28 байт зикр 

шудааст, вале дар чопи Мусаффо – 38 байт омадааст (15,1756 -1758) ва як 

ќасидаи 28 байтї бо матлаъи (Зимистон андар омад ногању бигзашт 

тобистон, Баромад толеъи тишрину фурў шуд кавкаби найсон) дар 

шумори Дабири Сиѐќї наѐмадааст (5, бисту шаш) ва як пораи шеърї, ки 
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дар девонњои чопї шаш байт омада ва дар матни девони чопи Дабири 

Сиѐќї њам бо ѐддошти ду байти он дар «Маљмаъ- ул- фусањо» 

наомадааст (5, бисту шаш) шаш байт шуморидааст. Њамчунин бинобар 

иттилоъи Саъид Нафисї ашъори шоир дар тазкирањои «Хулосат-ул- 

ашъор» -и Таќии Кошї, «Назми гузида»-и Муњаммадсодиќи Нозими 

Табрезї ва фарњангњои тафсирии дигари форсї њам омадаанд, ки 

мутобиќи вазну ќофия онњоро эшон дар девони мураттабкардаи хеш 

овардаанд, вале мутаасифона дар матни девон ин маъхазњо бо њамон 

байт ишорат ѐ зикр нашуданд, чунонки дар девони чопи Дабири Сиѐќї 

шудаанд. Њамчунин дар «Бадоеъ –ус- саноеъ»- и Атоуллоњ Мањмуди 

Њусайнї (соли таълифаш 894-898) як банди мусаммати охири девони 

чопи Саъид Нафисї (4, 210) ба номи Ломеї оварда шудааст, лекин 

шакли пурраи он дар девони Абдулвосеъи Љабалї дида шудааст ва аз он 

ки ин шеър чопњои баъдии девони шоир (5; 6) роњ наѐфтааст, пас онро 

иштибоњи котиби «Бадоеъ –ус-саноеъ» метавон шуморид. Њамин аст 

ашъори Ломеї, ки дар тазкирањои адабї сабт шудааст ва ду байте, ки 

дар тазкирањои «Нештари ишќ» (13, 1336) ва «Субњи гулшан» (9,353), ки 

яќинан аз «Маљмаъ –ул-фусањо» (15, 1759) гирифтаанд. Ашъори дар 

тазкирањои «Арафот», «Оташкада» ва «Маљмаъ –ул-фусањо» омада 

метавонанд дар тасњењу такмили девони шоир ѐрї расонанд.  
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СУЛТОНМАМАДОВА УМЕДА  

ПОЭЗИЯ ЛОМЕИ ГОРГАНИ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКАХ 

       В  преиод, когда жил и творил Ломеи, число поэтов, обладавшие 

Диван стихов было больше  чем в Х веке. Наследие этих поэтов 

сохранился в большом количестве, что говорит о  их  создателей и их  

наследие. Словарь ‚Лугати фурс‛ на ряду с лексиографического 

достоинства обладает и  высоким литературным  достоинством и 

считается  несравненым литературным источником. В нем приведены 

образцы поэзии более 100 поэтов, большинство из которых сохранены 

только в этом словаре. Приведенные образцы поэзии Ломеи  

свидетельствует о выского литературного  достинство   стихов  поэта. В 

‚ал –Му‘джам фи ма‘айир аш‘ар ал-Аджам‛ Шамсиддина Мухаммада б. 

Кайса Рази (первая половина XIIIв.) приведены  отрывки двух стихов  

Ломеи. Стихи  Ломеи  Гургани  больше всего приведены в  тазкире 

«Маджма„ ал-фусаха» и «Оташкада». Приведенные образцы в этих тазкире  

окажут  большой помощь при составлении  дивана поэта. 

Ключевые слова: Ломеи Гургони, поэзия, литературные 

источники,таджикско-персидская литература. 

 

SULTONMAMADOVA UMEDA  

POETRY AND LOMEI GORGANI  IN THE LITERATURE SOURCES. 
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       In preiod when he lived and worked Lomei number of poets, possessed 

Sofa poems was more than in the tenth century. The legacy of these poets 

preserved in large numbers, indicating that their creators and their heritage. 

Dictionary "Lugati  furs" along with leksiograficheskogo esteem and has high 

literary merit and considered matchless literary source. It gives examples of 

poetry more than 100 poets, most of which are stored only in the dictionary. 

These samples of poetry Lomei indicates Vysk dostinstvo literary poems of the 

poet. The "al -Mu'dzham fi ma'ayir Ash'ari al-Ajam" Shamsiddin Mohammad 

b. Qays Razi (first half of the XIII century), Two verses are excerpts Lomei.  

Poems Lomei Gurgani most given in Tadhkira "Majma 'al-fusaha" and 

"Otashkada." These samples will Tadhkira these great help in the preparation 

of the sofa poet. 

Key words: Lomei Gurgoni, poetry, literary sources, the Tajik-Persian 

literature.  
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СУХАНШИНОСӢ, №1  2015 

 
 

САИДИИ СИРЉОНЇ 
 

МУДДАЇ ГАР НАКУНАД ФАЊМИ СУХАН ГЎ: САРУ ХИШТ 
(Њофиз) 

  
    Нахустин  ошноии ман бо номи Айнї ва китоби «Ёддоштњо» - яш решаи 
сисола дорад. Ба рўзгоре мепайвандад, ки мисли њар донишљўйи тињидасте љўѐи хуби 
арзон будам ва лаззоти  зиндагиам мунњасир мешуд ба хатти бусре аз витрини 
маѓозањо ва бисоти дастфурўшон.  Дар бисоти яке аз кўњнафурўшони хиѐбони 
Лолазор чашмам ба китобе  афтод бо ќатъи руќаъї ва љилди заркўб. Бо панљ  риѐл  
ваљњи роиљ ва зўрманди он рўзгорон харидамаш ва ба хонаам, бубахшед, ба 
утоќакам овардам ва хондаму аз насри бетакаллуф ва лањни форсии нависандааш 
хушам омад. Он китоб љилди аввали њамин маљмўаест, ки инак, пеши чашми шумо  
хонандагон ќарор дорад. 
     Агарчи матолиби китоб бароям холї аз љазабае набуд, аммо чун солњои 
нахустини умри ман дар вилояти дурафтодаи Сирљон гузаштааст  ва он њам  дар 
давроне, ки муњити мо њанўз шабоњатаке бо муњити нашву намои Айнї дошт, 
тавсифоти нависанда бо њамаи љаззобияташ чандон бароям  тааљљубангез набуд. Он 
чи дар нахустин бархўрд ба љилди аввали ин китоб ба дилам нишаста буд, чунонки 
гуфтам, насри равон ва бетакаллуфи нависанда буду бас. 
    Чархи куњан ба шуъбада гаште зад ва бо тањаввули рўзгор дидгоњи ман низ 
иваз шуд ва бист сол баъд, ки ифтихори хидматгузорї дар Бунѐди фарњанги Эрон 
насибам афтода буд, бо дўсте аз диѐри ошноѐн бархўрдам, ки бо даъвати Бунѐд ва 
бар асоси мубодилаи фарњангї аз Тољикистон ба Эрон омада буд. Ин мењмони 
гиромї писари њамон касе буд, ки маро дар рўзгори љавонї шефтаи насри равон ва  
лањни бетакаллуфи худ карда буд. 
      Оќои Камолиддин Айнї давраи комиле аз китоби «Ёддоштњо» -и падараш ба 
армуѓон оварда буд.  
Рањоварди дўстро бо ташаккур пазируфтам ва муљалладоти чањоргонаи «Ёддоштњо» 
- ро ба тадриљ хондам ва ба хилофи диди љавонї навиштањои Айниро аз назаргоње 
дигар арзанда ѐфтам ва он маљмўаи луѓот ва таркибот ва ибороте буд, ки бо ранги 
дилпазири осори Байњаќї дар ин навиштањо мављ  мезад. Ин мазияти тозадарѐфтаи 
«Ёддоштњо» дар назари ман, ки солњои љавониямро сарфи кори луѓатнависї карда 
будам, ањаммияте ба маротиб беш аз насри худамонї ва шевои нависанда ѐфт. 
     Зоњиран ба далели њамин кашфи тоза буд, ки ба оќои Айнї ваъда кардам чопи 
тозае аз ин «Ёддоштњо»-ро  дар силсилаи интишороти Бунѐди фарњанги Эрон 
мунташир кунам. Вале фариштаест бар ин боми  лољувардандуд. 
   Аз ин ваъдаи вафо нашуда дањ соле гузашт ва бори дигар вараќгардонии лайлу 
нањор оѓоз шуд ва бо тањаввули сареъ ва албатта, ногузир ва мунтазире, ки  дар 
авзоъи иљтимоии диѐри мо пеш омад, ба хилофи љамоате, ки ба шеваи бутони айѐр 
худ ранге дигар гирифтанд ва љилваи тоза оѓоз карданд, ман ки дилбастаи  берангињо 
будам, агар худ аз ин тањаввулот бенасиб мондам, аммо шишањои айнаки 
љањонбиниам ранге дигар гирифт ва ин хориљ аз ихтиѐри ман буд. 
        Ду соле пеш, ки бо ин айнак ба мутолиаи муљаддади «Ёддоштњо» пардохтам, 
арзишњои гузаштаро дар баробари арзиши тозаѐфта беарљ ва ночиз дидам ва ба 
њукми њамин ташхиси тоза дар ављи гирифторињо ва набудани васоили таъхир дар 
нашри ин китобро дар кеши ватанхоњї гуноње нобахшуданї  ѐфтам. 
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          Назаргоњи тоза марбут ба мазмун ва муњтавои китоб аст. Нависандаи 
«Ёддоштњо» дар авоили ќарни бистум дар яке аз дењоти Бухорои шариф мутаваллид 
шудааст, дар хонаводаи мутавасситњоле, албатта, бо миќѐсњои он рўзи Бухоро на бо 
меъѐрњои дида ва аз сар гузаронидаи мо эрониѐн, њатто њозир. Бухоро, ки акнун 
замимаи Љумњурии Ўзбакистон аст ва гўшае аз ќаламрави густурдаи давлати 
љамоњири Шўравии сусиѐлистї ва ба таъбири ошнотари мо эрониѐн Русия, њамон 
вилояти баракатхез ва баландовозаест, ки рўзгоре чашму чароѓи Мовароуннањр буд.  
Ва маркази њукумати Оли Сомон ва ба ќавли муаллифи «Њудуд-ул-олам» 
«Мустаќарри мулуки Машриќ» ва аз файзи фарњангпарварии амирони озодаи 
Сомонї мутталеъи1 забоне, ки имрўз ману шумо бад-он такаллум мекунем ва 
адабиѐте, ки дар тўли њазор сол хуш дурахшид  ва љањониѐнро хира кард. 
           Шањре бо гузаштае чунин дурахшон, ки  рўзгоре маркази фармонравоии 
шањриѐри донишпарвар ва озодае чун Наср ибни Ањмад буд ва дарборе,  ки шукўњи 
маънавияш  ба дастгоњи пуртумтароќи халифаи Баѓдод пањлў мезад, шањре, ки бо 
вуљуди номвароне чун Рўдакї ва Абўтаййиби Мусъабї ва Абўалию Абўабдуллоњи 
Љайњонї ва Абулфазли Балъамию Абўнасри Форобї ва Абўалї Синову Абўмансури 
Бухорої ва Абўбакри Наршахию дањњо тани дигар аз аъозими фикру дониши 
башарї ороста буд, дар авохири ќарни гузашта, ки мусодиф бо ањди љавонии 
нависандаи ин китоб аст, даврони инњитоти  худро тай мекард ва ба унвони 
амирнишини нимамустаќиле мањкуми амру нањйи тезорони Русия буд ва мисли њар  
кишваре, ки ќудрати бегона дар он рахна карда бошад, лабрез аз истибдод ва 
инњитоту фасод.  
            Сарзамини фалоктзадае буд бо фармонравої аз силсилаи манѓитиѐн ва даму 
дастгоње барои гирифтану куштан ва бурдану хўрдан ва бо тавонгарони 
гурусначашме, ки дасти иродаташон баста буд  ва ба шеваи номарзияи абри озор аз 
борони базлу бахшиш дареѓ мекарданд  ва бо сармоядорони  њарису зоњируссалоње, 
ки аз рибо хўрдани  алании солусона парњез кай менамуданд, аммо ду баробари 
нархи маъмул  аз ниѐзмандон рибои «ба шариат ороста» мегирифтанд ва бо 
муршидони маснаднишине, ки дар  хонаќоњи худ бисоти салтанат густурда ва аз 
вуљуди љавонони савдозадаи  рањгумкардае чун Махдуми Гав барои шањват  ва 
шиками серинопазири худ  ба ќимати њастии онон бањрагирї мекарданд ва бо 
риндони харнаълкуни халоиќфиребе, ки бо мушоњидаи  аташи мардуми 
ситамрасидаи  «амирзада» бисоти даъвии  мањдавият густурда ва шарбати зањрогини 
њамоќат дар  њалќи халоиќ  мечаконданд ва муридони хушбоваре, ки ба савдои рањої 
аз зулму тааддии амир ва амалдоронаш ба тааддии муќаррар ва зулме музоаф тан 
медоданд, бо муллонамоѐни «диндортароше», ки нуфур аз њар бадеъ ва тозае дар 
ављи иддаои ворастагї ва худљўйї  тањкими ќудрати бемунозеъи хеш аробаро ин 
тундхўйи бегуноњеро ба марги заљролуде мањкум мекарданд ва бо талабњое, ки дар 
таассї бад-он пешвоѐни  мадрасаи улуми динияи Бухорои шарифро ба харобот 
мубаддал месохтанд ва бо маъдуде мусалмони мутадаййин, ки домани худро аз ин 
фитнањои охирзамон фароњам гирифта ва њатто дар лањзаи марг  фарзандони худро 
аз тасаддии ќазоват манъ менамуданд ва бо аксарияти љоњил ва бетамизу булњавасе, 
ки барои тамошои марг якеро аз њамнавъони хеш  рўзњои бисѐр ба ин дару он дар 
медавиданд ва саранљом лањзае, ки ба орзуи шумашон мерасиданд, вањшатзада ва 
нафринкунон по ба фирор мегузориданд, соатњо ва рўзњо дастихуши кобус 
мешуданд. 
                    Дар диѐре чунин њарчи њаст зоњирсозї аст ва риѐву фиреб, равшанфикрон 
ва ислоњталабони ин сарзамин њам њама дилашонро бад-ин хуш кардаанд, ки либоси 
авомона пўшанд ва бо кинояи бехосияте эътирози худро он њам ба шахси 
ќозиюлќузот изњор доранд. Ба шахсе, ки худ рукни асосии њукумат аст ва њар хайру 
шарре, ки мегузарад, агар бо машияти ў набошад, бетамшияти ў нест. 

                                                           
1
 Матлаъ- арабї, баромадангоњ,љой ѐ љињати тулўъи ситорагон ва чун истилоњ- нахустин байти ѓазал ѐ 

ќасида, љамъаш- матолеъ. 
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               Дар ошуфтабозоре чунин њама дуздони ошўбталаб пиромуни маркази 
ќудрат њалќа задаанд ва њама љањдашон масруфи ин аст, ки аз як сў ба тањкими 
њисори нуфузнопазире, ки бар гирди фармонраво кашидаанд, пардозанд ва аз сўйе 
дигар бо чоплусињои озмандонаи  хеш њар лањза бар боди бурути амири бечора 
бияфзоянд ва ўро бе он ки худ хоста бошад, бар маснади фиръавнї биншонанд.Ва 
амрро  бар мардаки  мафлук чунон  муштабењ кунанд, ки бо замзамаи  субњона мо 
аъзамушшонї  нигоњи ризояте бар пашму пўсти рангини худ бияфканад ва бо фарѐди 
«Ин манам товуси илийиншуда» хуми рангразии  чоплусонро нодида бигирад.  
       Хонанда бо мутолиаи даќиќи ин маљмўа ва пайванди сањнањои ба зоњир 
парокандаи он бо якдигар ва ошної бо авзоъ ва ањволе, ки дар он мамлакат 
мегузарад, хоњу нохоњ ба њамон натиљае мерасад, ки мардуми Бухоро дањњо сол пеш 
расиданд ва љабри таъриху ѓафлати миллат ва њирси тавонгарону зулми њукумат 
сарнавишти ногузирашонро  раќам зад ва бар фарњангу миллият ва истиќлолашон 
хатти бутлон  кашид ва ба ростї аљаб намудї. Раияти мањрум ва сияњрўзгоре, ки аз 
ситами амлокдорони амири Бухоро ба љон омадааст ва аз бими  молиѐти сангин даст 
аз замини зироатї ва ба иборате љомеътар даст аз њастии худ мекашад ва матњурони 
интиќомљўяш сар ба роњзанї менињанд ва бедаступоѐни камљуръаташ ба тарафи 
шањрњо њуљум меоваранд. Коргарони шўридабахте, ки бо системи љобиронаи 
бонкдорї дар зери бори «мусоида» камар  хам кардаанд ва амалан зархарид соњиби  
кор шудаанд, занони дар кафани фаромўшї печидаи дар  аъмоќи ѓафлат нуњуфтае, 
ки хоки нестї бар сарашон рехтаанд ва вуљудашонро ба дасти таѓофул супурдаанд бо 
чи дилгармї ва имоне њозиранд аз истиќлоли худ дифоъ кунанд?  Он њам истиќлоле, 
ки њама љилвањояш дар вуљуди ситамгари мардумкуше ба номи амири Бухоро хулоса 
шудааст ва муште дарбориѐни фурўмояи беинсофаш. Ин љост, ки мардум дар 
муќобили таљовузи хориљї беэътино мемонанд ва аз андешидан ба сарнавишти хеш 
ба њар сурате парњез  доранд. Ва дар натиља њамин беэътиної  ва парњези миллат аст, 
ки ба як гардиши чархи нилуфарї алоими марзї дар њам мешиканад  ва дар пайи ин 
њодиса илова бар марзи љуѓрофиѐї марзњои бамаротиб муњимтари суннату фарњанг 
ва забони миллї низ помоли њуљуми њамсояи ќудратманд мешавад. 
         Таваљљуњ бад-ин нукта саргузашти Айниро чун ойинаи ибрате пеши чашми 
ман гирифт ва ман њам ба навбати худ лозим донистам, онро дар маърази тааммул ва 
ќазовати њамватанонам ќарор дињам, то љавонони эронї бо сањнањои ибратомўзи 
рўзгоре ошно шаванд, ки масири таърих ва сарнавишти Бухорову Самарќанд ва 
Хоразму Тошканду Фарѓонаро якбора иваз кард ва бародарони динї ва азизони 
њамзабони моро мањкуми фарњанге бегона. 
        Ин назаргоњи тоза мушаввиќи муассири ман буд дар чопи ин маљмўа он њам ба 
сурате, ки барои хонандаи  эронї ва ба хусус хонандаи љавони эронї ќобили хондан 
ва фањмидан бошад. 
         Дар айни њол ду хосияти ќаблї њам ба ќуввати худ боќист: њам насри равони  
Айнї дилнишин ва шавќангез аст ва  њам ошної бо лањљаи тољикї ва фарњангу 
зиндагии тољикон барои њамаи форсизабононе, ки дар  мањдудаи имрўзини забоне, 
ки дар мањдудаи имрўзини Эрон ба сар мебаранд, дар њукми вољиби айнии миллї. 
Њар чи бошад, каср не аз маќулаи Айнии Бухорої ба таъбире њамватани моянд ва 
гарчи дасти пинњони истеъмор чунон берањм зад тири људої, ки… 
      Мафњуми ватан њам мисли аѓлаби куллиѐти маъќул дар азњони мардум 
мутафовит аст. Содатарин таърифи физикии ватан мањдудаи љуѓрофиѐии 
мушаххасест, ки ќаламрави як низом ва як ќонун бошад. Аммо ин таъриф бо њамаи 
ривољи омиѐнааш  ба нудрат метавонад азњони  нуктасанљро ќонеъ кунад. 
     Марзњои љамъи љуѓрофиѐї аз назаргоњи давлатњо ва њукуматњо шояд  эътибораке 
дошта бошад, аммо дар назари миллатњо чунин нест. Кўњи Абўќабис ва садди 
Сикандар њам наметавонад дилњои сокинони ду  соњили њунармандро аз њам људо 
кунад. Њељ девори оњанин ва сими хордоре наметавонад бар љазабањои  њамбастагии  
машњадиѐн ва Бухороиѐн  ѓалаба намояд. Њамчунон ки бо тањаммули дувист соли 
султаи ќањњори љазиранишинони ингилис њанўз њам њиндињо худро њамватанони 
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ингилисиѐн намедонанд. Ба фарзи он ки ду ќарн њам таљовузи Русия идома ѐбад, 
мардуми Њироту Балх ва Кобул низ пайванди мењр аз њамзабонони њамдилу њамкеши 
худ нахоњанд гусаст. 
           Маќулаи вањдати  аќидатї њам ба њамон дараља дар таљассуми мисдоќи 
њамватанї муассир аст, ки савобиќи нажодї ва марзњои љуѓрофиѐї. 
Њатто кашишони калисої, М. њам фалон масењии католики Африќоро њамватани 
хеш намешиносанд. Намунаи бозори ин носозгорї вуљуди кишвари феълии Исроил 
аст, ки бо њамаи талошњои сањюнизми байналмилал ва њамаи  пайвандњои хунї ва 
нажодї, ки яњудиѐни љањонро бо якдигар  марбут кардааст ва њамаи таассубе, ки  
пайравони миллати Мўсо дар аќоиди  мазњабии худ доранд,  њанўз ду савум 
калимиѐни љањон  дар  кишварњои дигар парокандаанд ва бо тањаммули  сахтињое, ки 
мутаваљљењи аќаллияте номатлуб аст, њозир ба муњољират нашудаанд ва љозибањои 
мазњабии Исроил ва кўмакњои  саршори Амрико  натавонистааст алоќаи онњоро аз 
ватани хеш бибурад ва ба сарзамини Фаластинашон бикашонад. 
         Дар муќобили дувуним миллион яњудиѐние, ки њар як аз гўшае фароз омада ва 
ба љони арзи мавъуд афтодаанд, њанўз беш аз дањ миллион яњудї дар ватани аслии 
худ ба сар мебаранд,  ватане, ки бо фарњанг ва забонаш парвариш ѐфтаанд. Ба 
ривояти доиратулмаорифи Бритонико шаш миллион яњудї дар Амрикоянд ва се 
миллион дар Русия ва садњо њазор нафар дар Англияву Фаронса. 
   Нуктаи ќобили тааммул ин ки пас аз љанг дањњо њазор яњудии олмонї ба 
ватани худ, яъне Олмон бозгаштанд ва таассуботи нажодии Гитлер ва 
пироњансиѐњонаш ва таљоруби талхи гузашта натавонист бар алоќаи њамзабонї ва 
њамватанї ѓалаба кунад. 
    Албатта, мафњуми ватан ва њамватаниро дар як хасиса наметавон мунњасир 
донист. Шояд маќулоте аз ќабили марзњои љуѓрофиѐї, вањдати динї, манофеи  
иќтисодї ва чандин омили дигар дар ташкили ин мафњум сањме дошта бошанд, аммо 
рукни асосии он ба аќидаи мухлис вуљуди фарњанги муштарак «бар сари љамооти 
башарї соя меафканад, забони воњид асту бас. Њамаи вежагињое, ки байни абнои 
башарї тааллуќ ва пайванде ба унвони њамватанї эљод мекунад, дар гарави тафоњум 
аст ва ќавитарин ва нафизтарин ва ба иборате ќотеътар танњо василаи тафоњуми 
одамизодагон – дарки забони якдигар аст. 
         Ба ањамияти ин омили барљаста дар мафњуми њамватанї касоне пай бурдаанд, 
ки чанде дар аќолими ѓурбат гирифтори дарди бењамзабонї буданд ва бо шунидани 
калимаи ошное аз забони модарї дар кўю барзан пойи ѓурурашон суст шудааст ва 
чанги тавалло дар домани рањгузар афкандаанд. 
             Бо ин назаргоњ ватани ману шумое, ки ба забони форсї такаллум мекунем, 
мунњасир ба марзњои љуѓрофиѐии имрўзини Эрон нест. Ин ватан, агар  Мисру Ироќ 
ва Шом набошад, албатта, Хоразму Самарќанд ва Ѓазнину Балху Кобул њаст ва 
Кашмиру Лоњур ва  пањнаи васеъе  аз иќлими Њинд ва ба иборате љомеътар њамаи 
сарзаминњое, ки мардумаш бо мо забон ва фарњанги муштарак доранд, низ њам. 
        Бо таваљљуњ бад-ин нукта њамватанони мо на танњо Фирдавсиву Саъдї ва 
Њофизанд, ки Рўдакии Самарќандї ва Низомиии Ганљавию Хоќонии Шарвонї ва 
Саноии Ѓазнавию Амир Њасани Дењлавї ва Иќболи Лоњурию Амир Алишери Навої 
ва Файзии Даканию Мавлавии Балхї ва Саъдуддини Ќунявиву Айнии Бухорої ва 
садњо фаќењу њакиму  донишманд ва шоиру нависанда дар шумули ин доираи васеъе 
ќарор мегиранд, ки ќаламрави фарњанг  ва забони форсї будаасту њаст. Фарњанги 
борваре, ки љавњари таъолими исломиро дар худ кашид ва рўй аз нажодпарастони 
уммавї бартофт ва мубаллиѓи таълимоти хайрулбашар дар љиноњи шарќии 
мамолики исломї шуд, њамин фарњанги азим ва зояндаву пўѐ буд ва љилвањои 
вањдатофаринаш, ки љањонхорагони ѓарбиро ба чораљўйї барангехт, то дар тўли ду 
се ќарни  ахир бо истифода аз анвоъи њайл ба љони он афтанд ва ќитъа- ќитъааш 
кунанд, Њиндустони порсигўро ба хондани англисї водоранд, тољикони Бухороиро 
ба навиштани њуруфи русї маљбур кунанд ва аз ин дардноктар бо тавассул ба лањљаи 
пашту мардуми Ѓазнин ва Балху Кобулро аз мероси арзандаи  ниѐгони хеш бенасиб 
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гузоранд ва њатто дар њамин мањдудаи мављуди забони форсї бо бидъатњои 
фарњангситонї ба љони забони форсї афтанд ва бо вожатарошињо ва  «вироишгарї»- 
њое агарна  муѓризона, боре аблањона- форсигўѐни Бухоро ва Кобулу Лоњуру 
Кашмирро аз љаъалиѐти фарњангситонии мо дучори њайрат кунанд ва аз дарки 
забони родиюї ва матбуотии Эрон мањрум. 
   Нуфузи ин фарњанги љањонгир њарифони фарангиро дучори бим- ва 
мутавассил ба тадбир кард. Чї мусибате барои љањонхорагони ѓарбї аз ин 
сангинтар, ки дар ќаламрави шарќии ислом мардуми Балху Бухоро бо њамон забоне 
сухан гўянд, ки сокинони Банѓолу Дакан орифони Ќуния ва Измир бо њамон 
фарњанге парвариш ѐбанд, ки сўфиѐни Дењливу Кашмир. Дар арсае бад-ин 
густардагї, агар мардум ба файзи забони воњид аз дилњои њам бохабар бошанд ва аз 
баракати фарњанги муштарак  дар ѓаму шодињо њамшарик, магар метавон ба содагї 
балое бар сари ќандањорї овард ва њамадониро сокит ва ором нигањ дошт? Магар 
метавон мардуми Синдро ба рагбори мусалсал баст ва аз фарѐди интиќомљўѐнаи 
њамватани исфањонияш осуда монд? Магар метавон њарими ќудсии Машњади Ризоро 
дар њам шикаст ва аз хурўши мардуми Лакњнав дар амон буд? 
       Шоњиди муддаоям авзоъи имрўзаи мамолики арабзабон аст. Сию чанд сол аз 
таъсиси њукумати љаълии Исроил  мегузарад.  Дар баробари ин ѓуддаи саратонї 
Ховари миѐна бисѐре аз сарони мамолики арабї на танњо эњсоси киноя намекунанд, 
ки вуљуди онро барои њифзи пояњои ќудрати хеш лозим мешуморанд. Аммо тўдаи 
садмиллионаи арабзабон бо  таљовузгарони сањюнист сари оштї надорад ва ин 
давлати думиллиониро дар маќоми ѓоиби мутаљовизе мебинад, ки ќисмате аз 
сарзамини ватанашро тасоњиб кардааст ва иддае аз њамватанонашро овораи 
бехонумон. Ин эњсоси кина ва њамдардї аз шимоли шарќии Африќо гирифта, то 
каронаи ѓарбии бањри Ањмар ваљњи муштарак ва муттафиќ алайњи арабзабонони 
љањон аст ва ба њукми њамин њамдардии амиќи њамватанона аст, ки дар тайи ин 
солњои пурошўб ањаде аз сарони мамолики арабї љуръат накардаанд, алоќаи худро 
ба вуљуди Исроил иброз доранд, бо ин ки аѓлаби ин бузургворон бо давлати Исроил 
хољаи тошонанд ва маќому маснадашон ќоим ба кўмакњои молї ва сиѐсии Амрико. 
           Боре, љањонхорагони аврупої ба ањамияти забон ва фарњанги муштарак дар 
ќаламрави шарќии ислом пай бурда буданд ва таъсираш дар њамбастагињо, ки 
истеъмори фарњангиро бар султаи сиѐсї ва истисмори иќтисодї муќаддам доштанд 
ва њамаи нерўњои худро дар ин рањгузар ба кор гирифта ва дареѓо, ки мувуффаќ 
шуданд ва чи нољавонмардона муваффаќ гаштанд.Чи тавфиќе барои истеъмори 
ѓарбї аз ин болотар, ки иќлими чандсад миллионии Њиндро ќаламрави Акбар ва 
Файзї ва  Чандирбањонро аз ватани 
       Амали љасоратомези содотро ба рухам  накашед, ки « Шоњнома» охираш хушаст. 
Ба њар њол  шўру њаяљони туркњо ва покистонињо дар масъалаи Фаластин ба њамон 
дараљае нест, ки мардуми Сурия ва Ироќу Арабистон ва Алљазоир ва њатто Лубнон. 
Оре ,Лубнони масењикеши фарангимаоб, аммо арабзабон. Фарангиаш људо кардааст 
ва фарзандони Масъуди Саъд ва Амир Хусрав ва Сайид Њасану Иќбол ва Бедилро аз 
фарњанги дурахшон ва бошукўњашон бехабар гузошта ва забони ѓарибае дар 
дањонашон нињода, ки бо сувайдои дил ва нињонхонаи маѓзашон мутлаќо робитае 
надорад. Ва дар натиља ин пайванди номубораки  љавони њиндї ва покистонї ва 
банголиро бо фарњанги азими чандсадсолааш ба куллї бегона кардааст. 
Њосили ногузири ин истеъмори фарњангї он ки љавони имрўзини Эрон иттилооти 
љуѓрофиияш дар бораи фалон дењкадаи гумноми Амрико ва фалон шўъбаи рўди 
Донуб ба маротиб бештар аст аз иттилооти надоштааш дар бораи Хоразму Хеваву 
Бухоро ва рўди Омую дуруштињои ў. Бовар надоред, имтињонаш осон аст, ба 
хиѐбонњои атрофи Донишгоњи  Тењрон саре бизанед ва аз љавононе, ки дар њаволии 
ин маркази ба хомўшї гароидаи фарњанги мамлакат парса мезананд, бипурсед, Балху 
Бухоро љузви ќаламрави кадом мамлакатанд? Бипурсед Нахшаб дар куљои Эрон 
воќеъ аст? Бипурсед номи маркази Љумњурии  Тољикистон чист? Лоњур дар кадом 
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ќораи олам воќеъ шуда? Агар аз дањ нафар љавони Эронї ду нафар ѐфтед, ки ба ниме 
аз суолњоятон  љавоби дурусте дињанд, њамин маљмўаи сангини њазорсафњаиро 
бардоред ва бар фарќи ман бикўбед. 
              Агар нерўе, ки дар тайи чињил панљоњ соли ахир байни мо ва 
њамзабононамон дар Тољикистону Ўзбакистон ва Афѓонистон девори пўлодин 
кашида, номаш нерўи « тафриќаафкан ва њукуматкани» истеъмор набошад, чї номе 
дорад?  Истеъмор аст, шарќию ѓарбї надорад. Хосияти ќудрат таљовуз аст, ки иннал 
инсона лаятѓо… 
    Ин нерўи истеъмор аст, ки дар як сўйи љањон форсизабонони Бухоро водор ба 
таѓйири хатти забонашон мекунад ва дар гўшае дигар зимоми равобити фарњангии 
Эрон, яъне мутаваллии феълии забон ва фарњанги форсиро ба дасти номусалмон ва 
гарчи хушнияте месупорад, ки на бо забони фолрсї ошноие дорад ва на аз маорифи 
исломї бўйе бурдааст. Ин нерўи истеъмор аст, ки иртиќои маќоми устодони  
Донишкадаи адабиѐти Тењронро мавкул бад-ин мекунад, ки маќолае ба англисї 
навишта бошанд ва дар маљаллае аз љањони ѓарб мунташир шуда бошад ва ин 
талќини истеъмор аст, ки  сари дари маѓозањо ва девори Тењронро бо њуруфи лотин 
зинат медињад ва забони муламмаъе дар коми пешхидмат чалукабобе ва дарбони 
мењмонхона менињад ва тавассул ба забони аљнабиро заминаи имтиѐзи навдавлатони 
худбохта месозад. 
        Ин бењувиятї ва бефарњангї мањсули истеъмор аст, ки љавони тарбиятнашудаи 
эрониро чун шохи тар ба њар тарафе мутамоил месозад ва гоње ѓарбзадааш мекунад 
ва замоне арабмаоб ва саранљом корашро бад-онљо  мекашонад, ки лабрез аз ѓурури 
љавонї дар пойтахти Њинд, дар хонаи фарњанги Эрон ба пири равшанзамире, ки 
машъалдори забони форсї дар  донишгоњи исломии Алигарњ аст пархош кунад, ки 
 «забони форсї тоѓутест ва шумо устодони форсї њама омили тоѓутед».  Дар дањр чу 
ман якеву он њам кофир? 
      Бигзарем, ки уќдањои бар дил нишаста ќаламро ба туѓѐн мекашад, ѓофил, ки 
њар сухан љоеву њар нукта замоне дорад. 
      Бипсанданд ва написанданд, дар назари ман ва амсоли ман њарки бо забон ва 
фарњанги форсї пайванде дорад, њамватани мост, ва гар чи гузарномаи афѓониву 
покистонї ва русї ба дасташ дода бошанд. Ва он ки хурўши ту дар осои  Фирдавсї 
шўри њамоса дар тору пуди вуљудаш наяфканад ва амвољи ирфонии Девони Шамс ба 
аволими лоњуташ набарад ва тараннумоти  осмонии Њофиз панља дар аъмоќи љонаш 
наяндозад ва амали давлати Наврўз ба сањрояш накашонад ва ѐди Ошуро бар 
поймардї ва мардонагияш наяфзояд…  њамватани мо нест ва гарчи номи Эронї бар 
худ нињода бошад ва аз баракати ин ном ба маќому мансаб расида. 
        Мабодо, маро аз нажодписандони хушкидамаѓзу ватанпарастони ифротї 
тасаввур кунед. Касе, ки дар мактаби Саъдї парвариш ѐфта ва гўши љонаш бо 
замзамаи  Бани одам аъзои якдигаранд, ошно шуда, наметавонад чунон бошад. 
Масъалаи нажод ва обу хок нест, масъала фикру фарњанг аст. 
      Дар њоли њозир ману шумое, ки номи эронї бар худ  дорему дар мањдудае ба 
номи Эрон зиндагї мекунем, хоњу нохоњ мутаваллии фарњанг ва забони форсї 
њастем. Забон ва фарњанги фаровони ѓиної, ки рўзгоре аз каронањои ѓарбии 
Ќустантания то савоњили шарќии дарѐи Чин ва аз фарози Мовароуннањр то аъмоќи 
Дакан ќаламрави ќудраташ буд, Ибни Батута дар дарѐи Чин, ѓазали  Саъдї, дар 
вилояти  Хоразм «Захираи Хоразмшоњї» менавишт ва Мавлавї дар Ќунияи Рум 
бонги Шамси ману Худои ман сар медод ва Амир Хусрави Дењлавї ба таќлиди 
Низомии Ганљавї Хамса месуруд ва ба шеъри Њофизи Шероз сияњчашмони 
Кашмириву туркони самарќандї дастафшонї мекарданд ва инъикоси ин ќудрати 
заминї ба ављи афлок њам кашида буд, ки дар осмон чи аљаб… 
          Дар он рўзгорони ширин забону адаби форсї мутаваллиѐни фаровон дошт. 
Шањриѐри Њинд бо сарзамини мутанаим ва захоири фаровонаш, шоњи Хоразм бо 
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љалол ва љабаруташ, амирони инсондўсти  Сомонї бо табъи озода ва 
фарњангпарвари худ пуштибони ин фарњангу ин забон буданд. 
       Ва имрўз аз он њама њомиѐн ва дўстдорону сухансароѐн ва тољварон шиками 
хок ба таъбири Хоќонии Шарвонї обистани љовидон аст ва бар асари ду се ќарни 
султаи озмандонаи аљониб зи тундбоди њаводис наметавон дидан дар ин чаман , ки 
гуле будааст ѐ… 
        Он императори васеъи фарњанг ва адаби форсї мунњасир шудааст ба  
мањдудаи Эрон ва ќисмате аз Афѓонистону ќитъае ба номи Тољикистон.  
Дар миѐни ин ахавони салоса вазифаи Эрону Эронї дар посдорї аз мероси арљманди 
ниѐгонаш албатта, сангинтар аст. Вазифаи мо эрониѐн аст, ки ба њар ном ва унвон е 
аз ѓурури миллї ѐ алоќаи динї дар сарзаминњои исломии давру барамон мураввиљ ва 
посдори забони форсї бошем, ки холї аз њар шоибан иѓроќї, забони фарњангии 
љањони ислом аст. 
      Ин ки гуфтам форсї забони фарњангии љањони ислом аст, на иѓроќ , аст на 
раљаз. Ањли тањќиќро дар ин воќеият хилофе нест. Аммо дигарон агар андак тардиде 
доранд, роњи рафъаш осон аст. Барои ин ки бо тўлу арзи сањми форсизабонон дар 
ѓанї кардан ва густариши фарњанги исломи ошно шаванд, ниѐзе ба тањќиќоти 
гиљкунанда ва мурољиа ба маохизи гуногун нест, лузуме надорад ба 
Доиратулмаорифи исломї ѐ Алэъломи  Хайруддини Заркулї ѐ Райњонатуладаб ѐ Л 
уѓатномаи Дењхудо ѐ Китобул аѓонї ѐ Алњизоратул  исломия ѐ номаи донишварон ѐ 
мутуни ихтисосии таърихи улум ва фунуни исломї мурољиа фармоянд. Фаќат нигоњи 
гузарое ба китоби воќиан нафиси  Аззариа ѐ кашфуззунун кофист, то бидонанд аз њар 
сад тафсире, ки дар бораи оѐти каримаи Ќуръони маљид навишта шудааст, чанд тоаш 
ба забони форсї аст ва чанд тоаш ба арабї ва дигар забонњои олами ислом. 
Бигзарем, ки ќисми аъзами њамон тафсирњои арабиро њам форсизабонони ќаламрави 
шарќи ислом навиштаанд. 
       Агар мехостам фаќат ишораи кўтоње бикунам, ба ному нишони муфассирони 
форсии Ќуръони Карим дасти кам дањ сафњаи ин муќаддима сиѐњ мешуд ва даъвии 
њамчунон боќї, ки њанўз боз накардем, давре аз тўмор. 
         Бигзарем аз Абўалии Балъамї ва Абўбакри Сурободї ва Абўзайди Балхї ва 
Ибни Сино ва Имомуддини Исфароинї ва Наљмиддини Насафиву Сайфуддини 
Бухорої ва Тољуддини Тўсиву Хоља Абдуллоњи Њиравї ва Рашидуддини Майбадиву 
Хоља Насири Тўсї ва Абўлфутўњи Розиву садњо фаќењ ва нависандае, ки дар њамон 
чанд ќарни оѓозини тулўъи ислом њазорон њазор сафња дар шарњу тафсири каломи 
раббонї навиштанд ва дар акнофи олам парокандаанд ва маорифе  бад-ин љањонгири 
ва умќу азамат ба олами башарият  арзонї доштаанд.  Агар дар њамаи забонњои 
љањони ислом ва дар миѐни њама тафсирњое, ки милали дигар навиштаанд, 
тавонистед  асаре ба љомеъият ва гаронќадриву лутф таъсири «Маснавї»-и 
Мавлоноро нишон дињад, шахси мухлис ба мўъљиби њамин навишта таањњуд 
мекунам, ки аз њамин фардо мисли њамаи бесаводони аз фаранг омада, бо таъбироти 
инглисї ва амрикої суханамро зинат дињам,  ѐ  мисли љавонњои саводзадае, ки чанд  
сабаќе бо чафия ва уќкол ба кўча ва хиѐбон рехтанд, ибороти ѓализи арабї балѓур 
кунам. 
     Махсусан мавзўъи тафсири Ќуръонро масал задам ва аз ишора ба мабоњис ва 
улуми дигар аз ќабили тиббу риѐзї ва њикмату нуљум ва љуѓрофиѐву таърих ва 
мабоњиси адабї  ва  аз он  волотари ирфонї турфа рафтам, то вомондагони  
нажодпарасти бани Уммия, ки шариати осмонии исломро аз они худ  мепиндоранд 
ва њанўз њавои маволї љустан дар сар доранд ва оташи ќодисия афрухтан бо рамзу 
латифаи лав кона ал илму биссурайѐ  ошно гардиданд  ва аз хомтамаъињои  худ 
шарманда.  
    Боре исмашро таассуби динї мегузоред ѐ ањамияти миллї  ѐ алоќаи фарњангї 
ба њар унвоне, ки бошад, вазифаи мост осори порсигўѐни мамолики њамсояро 
бихонем ва бифањмему чоп кунем ва ба дастраси хосторонаш бигзорем. 
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       Ин дарди тоќатсўзро бо кї тавон гуфт, ки њанўз аѓлаби адибон ва муддаиѐни 
адаб дар сарзамини мо бо осори шоири нозукандешае чун Бедили Дењлавї 
ноошноянд ва ба талќини фарангии каљсалиќае ўро дар радифи Малик Маорифи 
Ќумї менињанд? 
       Чї гуна чашми хиљолат аз пеши пойи надомат бартавон дошт, ки дар 
диѐриСаъдї њанўз чопи шоистае мунташир нашудааст аз Куллиѐти Амир Хусрав 
орифи софидиле, ки дар хиттаи Дењлї љуръакаши хумхонаи  ринди Шерозист. 
       Номашро ѓафлат бигузорем ѐ таѓофул, ки аз чандин китоби диловези њамин 
Айнии Бухорої њатто як нусхааш дар Эрон мунташир нашудааст ва сад нафарро дар 
миѐни китобдўстони эронї наметавон ѐфт, ки њамин маљмўаи «Ёддоштњо»-ро ќаблан 
дида ва хонда бошанд. 
     Вазифаи мо эрониѐн аст, ки бо унвони мутаваллии забони форсї посдори ин 
њарими њурмат бошем ва посбони хотири њамзабононамон дар акнофи љањон . Ба 
нависандагон ва  шоиронаш њурмат нињем ва хонандаи осорашон бошем ва 
тањсингари тавфиќњояшон. Њамзабонони ману шумо дар мамолики давру барамон 
чашминтизори  саломи самимонаи  моянд ва муштоќи китобу маљаллае, ки 
нисорашон кунем. 
      Агар  нависандагону ноширон ва аз он муњимтар тавонгарони соњибзавќи 
эронї медонистанд, эњдои як китоби мухтасар ба донишљўѐн ва устодони забони 
форсї дар Донишгоњњои Њинду  Покистон ва Мисру Туркия чї нишоту њаяљоне ба 
њосил меоварад,  ќатъан њар як ба сањми хеш дар ин кори хайр ќадаме бармедоштанд.  
   Ин ки гуфтам, мањсули таљрибаест чандинсола на орзуе хаѐлпардозона. 
Таљрибае, ки шахсан кардаам ва дар бозгуфтанаш чун умеди фоидате меравад, таъни 
њар  маломатеро ба љон пазироем. 
       Дањ соле пеш аз ин ба ќасди гардиши сафаре ба Њинд рафтам ва аз марокази 
омўзиши форсї дар чанд Донишгоњ дидан кардам ва мањсули дидорам дареѓе буду 
афсўсе. Мутасаддиѐни фарњангии Эрон ба иќтизои салиќа ва маърифати хеш ин 
ќисмати љањонро ба куллї нодида ва нобуда ангошта, сели дулор ва мусташори 
худро мутаваљљењи Аврупо ва Амрико карда буданд.  Давлати ваќт ва вазорати 
фарњангва њунараш дар њоле ки барои курсии забони форсї дар фалон донишгоњи 
Амрикої садњо њазор дулор ихтисос дода буд, аз фиристодани чанд љилд китоб ва се 
чањор муаллими дилсўз ба Њиндустон имсок мекард ва хонаи фарњангии Эрон дар 
Дењлии нав маркази муомилоти автомобил буд ва … 
      Боз омадам ва ба исрори Даштии нозанин шарње навиштам ба вазири фарњанг. 

Xаласае орост ва чун яќин њосил кард, ки на ањли ќабули мансабе њастам ва на 
дилбастаи моле ба ночор мутасаддии масъулро маъмури расидагї кард. Њанўз ин 
иборати маъмури нољавонмардаш  дар гўши љонам сангинї мекунад, ки: «Ин њинди 
куфти њам шуд, љойе, ки одам ваќташросарф кунад?» 
       Медонистам ки вазир ва њамкорони њамеалиќааш дар банди масоили аз ин 
ќабил нестанд ва наметавонанд бошанд. Матолиби номаро ба сурати маќолоте дар 
маљаллаи «Яѓмо» навишта мутавассил ба имконоти бисѐр андаки бунѐди фарњанги  
Эрон шудам ва инсонро алоќа ва њимояти устод Хонларї ба имдод омад. Ба унвони 
густариши фарњанги форсї  тарње тањия шуд ва дар ин рањгузар  тавфиќаке њосил 
омад, ки аз чашми ањли  басират пўшида намондааст. 
       Дар иљрои гўшае аз он тарњ, миќдоре китоб аз ину он ба гадої фароњам овардам 
ва бо сафарњое албатта, ба харљи худам –ин њадоѐи маънавиро ба Мисру Њинд ва ба 
Покистону Туркия бурдам ва ба устодону Донишљўѐни забони форсї таќдим кардам 
ва як љањон лаззати маънавї насибам гашт аз мушоњидаи шўру шавќ  ва тањарруке, 
ки њадоѐе бад-ин ночизї ва камхарљї дар шааботи форсии ин кишварњо падид оварда 
буд. 
       Ќадамњои дигари мо дар бунѐди фарњанг дар њамин сатњ ва аз њамин ќабил буд, 
Эњдои китобе даъвати камхарљи думоњае аз донишљўѐни мумтоз эътои шањрияе 
садтумониву панљоњтумонї ва кўшотарин донишљўйи њар клос ва…  натиљааш?  Ба 
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омори донишљўѐни форсї дар Донишгоњњои Мисру Туркия ва Њинду Покистон 
назаре бияфканед то бубинед чигуна дар тўли чањор сол иљрои ин барнома 
теъдодашон себаробар шудааст. Сад мулки дил ба ними назар метавон харид, агар 
сафои нияте бошад ва фаъолиятњои фарњангї аз олудагињои сиѐсї барканор монад. 
   Дар мавриди Бунѐди фарњанги Эрон ва муассисоте назири он аќидае бар дилам 
нишастааст ва орзуманди њолу маљол њастам, то домани фароњамкашидаи нахустин 
раиси давлати инќилоб ба дастам афтад ва аз ў бипурсам: Муассисањое аз ќабили 
Бунѐди фарњанг ва Анљумани фалсафаву Бунгоњи тарљумаву нашр ва Конуни 
парвариши фикрї магар аз маќулаи таймчи Њољибуддавла буданд, ки 
сарнавишташонро ба дасти љавоне аз касабаи бозор супоридед, то ў њам навбати худ 
корпардози анбори роњи оњан масалан, абарќуро маъмури барњам задан ва дарњам 
пошидани Бунѐди фарњанг кунад? яъне дар дастгоњи давлати инќилобї њатто як 
нафар одамизодаи муллои соњибсалоњият ѐфта намешуд, ки ба интихобе чунин 
вайронкор тан додед? Донишмандону муњаќќиќон ва мутахассисоне, ки дар ин 
созмонњои фарњанги ва илмї ба дур аз олудагињои сиѐсї ва тааллуќоти моддї хидмат 
мекарданд гуноњашон чї буд, ки хонанишин ва диќмаргашон кардед? Чаро 
фаъолиятњои хориљии Бунѐди фарњангро ба дасти фаромўшї супурдед ва њушдорњои 
љасуронаи ањли назарро нодида гирифтед?  Магар на ин буд, ки њамин Бунѐд бо 
барномаи санљида ва бе њазинаи густариши фарњангиаш дар мамолике чун Њинду 
Покистон ва Туркиѐву Миср таваљљуњи љавононро ба забони форсї барангехта буд 
ва бо талоши ошиќонаи дилбастагони фарњанг ва адаби ин сарзамин дар фосилаи 
чањор сол теъдоди донишљўѐни забони форсиро дар донишгоњњои кишварњои њамсоя 
беш аз се баробар карда буд? 
      Медонам љои матолибе аз ин маќула дар маљаллоти илмї ва фарњангї  аст, на 
дар муќаддимаи китоб, аммо њарфи њаќ ва гуфтаниро вагарчи зери лињоф бояд гуфт, 
ба хусус, ки бештари харидорон ва хонандагони ин китоб табъан ба масоили аз ин 
гуна дилбастаанд. Вонгање фаромўш нафармоед, ки маљаллоти албатта љондортар ва 
усулитаранд. 
    Барои хонандагоне, ки бо Бунѐди фарњанги Эрон ошно набуданд, феълан арзи 
ин мухтасар кофист, ки муассисае буд, илмї бо сї чињил нафар  муњаќќиќи 
мутахассис дар риштањое аз ќабили дастури забон ва адабиѐти форсї, 
фарњангнависї, таърих ва улуми мухталиф ва чанд нафаре корманд ва мустахдим ва 
яке аз гўшањои кораш таълиф ва тарљумаву нашри сесаду чанд љилд китобе, ки њама 
ноѐб аст ва аз ганљинањои маорифи исломии Эрон. Баќия шарњу тафсилоти тасхири 
ин дижи сиѐсї ва истеъмориву љосусї бимонад, то ваќти дигар ва агар умри ман 
маљоли навиштан надод, умедворам дигаре аз муњаќќиќони ин муассиса њиммат 
кунад ва ба насли оянда бигўяд:дар ошуфтабозори инќилоб чї касоне бо наъли 
воруна ба майдон омаданд ва бо истињолае якшаба њам инќилобї шуданду њам 
мусалмон.   
   Дар тариќати ватанхоњї ин вољиби айнї бар ўњдаи њиммати Эрониѐни 
фарњангпарвар аст, ки ба ѐди  њамзабонон ва њамдилони хеш дар мамолики давру бар 
ва ба иборате бењтар ќаламрави пешини фарњангу адаби форсї бошанд ва акнун, ки 
барномањои Бунѐди фарњанги Эрон мутаваќќиф мондааст, шахсан ва њар кас ба 
ќадри њиммат ва имконоти хеш дар ин вољиби миллї ва ба аќидаи ман мазњабї 
эњтимоле кунад. 
Лозиман ин хидмат сарфи сармояњои калон нест. Чї ишколе дорад онон, ки аз 
рафоњии моддї бархурдоранд дар тобистони њарсол аз яке ду донишљўйи мумтози 
забони форсї аз кишварњое назири Њинду Покистон ва Туркияву Мисру Тољикистон 
даъват кунанд, то ба Эрон оянд ва мењмони эшон бошанду бо фарњангу забони 
мавриди алоќаи хеш ошно гарданд ва ононки дасташон бад-ин мухтасар намерасад, 
њармоњ ѐ њарсол чанд љилд аз китобњои харида ва хондаи хешро ба нишонии фалон 
донишљўйи забони форсї дар хориљ аз мањдудаи имрўзини Эрон ба пуст (почта)             
биспоранд. 
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Ба шароити он ки савдогарони арз барои интиќоли сармояи худ аз тариќи дигар ва 
осонтар истифода кунанд ва даст аз харид ва ирсоли китобњои нафис бардоранд, то 
ману амсоли ман ба оташи эшон насўзем ва барои фиристодани чанд љилд китоб 
рўзњову њафтањо дар ин пўстхонаву он пўстхона саргардон нашавем ва ба шарти он, 
ки масъулони њукумат дар интихоби маъмурони соњиби басират диќќате мабзул 
фармоянд, ки ташхиси фалон ќочоќи чин арз аз муњаќќиќ ва муаллифе, ки мехоњад 
китобашро барои дўстонаш бифиристад, чандон душвор нест. Беш аз се моњ 
мегузарад, ки чанд давраи таърихи бедорї бастабандї шуда, дар гўшаи утоќи ман 
нофиристода мондааст ва эњтимолан дўстонам дар хориљ аз Эрон ба тааљљуб 
афтодаанд, ки мабодо фалонї сари пирї гирифтори хаст шудааст ва ба фикри 
гирдоварии пул афтодааст. Барои бозори ќиѐмат. 
   Ному нишонии њамаи устодону донишљўѐни забони форсии кишварњои њамсоя 
дар бойгонии Бунѐди фарњанги Эрон мављуд аст ва агар њам мутасаддиѐн аз ѐфтан ва 
додани туфра рафтанд, бойгонии њофизаи ман њанўз кораш ба мусодира 
накашидааст. 
        Бигзарем ва гуфтанињоро нагуфа бигзорем, ки бо рањо кардани инони ќалам  
муќаддима зоид бар матн хоњад шуд.  Маљмўае, ки пеши чашми тааммули шумо 
хонандагон ќарор гирифта шарњи њолгунаест аз Садриддин Айнї, яке аз шоирону 
нависандагони барљастаи тољик дар ќарни њозир ва яке аз њамватанони ману шумо ва 
њамаи касоне, ки бо фарњанг ва адабиѐти форсї пайванди бо шир андаруншудае 
доранд. 
    Маљмўаи њозир ѐддоштњои рўзонаи зиндагии нависанда нест, ки ба тафориќ 
бар коѓаз нишаста бошад ва аз тамаввуљот ва туѓѐнњои рўњи башарї ба муќтазои 
њолоти мухталиф љилвањои гуногун ба худ гирифта бошад. 
   Зоњиран  Айнї дар солњои худ пардохтааст ва ба ѐрии њофизаи саршор ва 
насри равоне, ки дорад, сањнањои даврони кўдакї ва љавонии худро тасвиру тавсиф 
кардааст ва сад албатта, бо риояти маслињати замон ва мавќеияти мумтози хеш дар 
мамлакати Шўроњо он њам дар даврони султаи мутлаќи Сталин диктотури 
баландовозае, ки беандак тазалзул ва тардиде метавон ўро дар радифи љабборони 
номовари таърих гузошт. 
       Нахустин чопи давраи «Ёддоштњо» зоњиран байни солњои 1928 ва 1953 анљом 
гирифтааст ва гўѐ байни таърихи нигориш ва интишори ин муљалладот фосилаи 
замонии чандоне набошад. Бинобар ин нависанда дар айѐме ба бозсозї ва 
сањнапардозии њаѐти худ машѓул шудааст, ки дар ављи шўњрат аст ва осори тањќиќї 
ва адабии бисѐре аз ў мунташир шудааст ва мард, ки баъд аз инќилоби Октябр ба 
паймудани  пиллањои шўњрат ва мањбубият пардохта, дигар фосилаи чандоне бо 
волотарин маќоми фарњангии диѐри худ надорад ва дар аснои нигориш ва нашри 
њамин маљмўа аст, ки ба соли 1951 бар маснади Раѐсати Фарњангистони улуми 
Тољикистон менишинад ва имконоти васеъи  таблиѓотии Иттињоди љамоњири 
Шўравї дар химати нашри осор ва басти шўњрати ў дар меояд. 
        Марде дар ин шароит ва бо ин пайвандњо табъан ба инќилоби Октябр 
бидањкор аст ва ба режиме, ки ўро аз рустои мунзавии Соктаре ба мањофили илмии 
љањонї бурда ва аз њуљраи нумури мадрасаи Мири Араб бар сањнаи шўњраташ 
кашонда ва аз ин њама болотар аз дили торики зиндон ва зери зарбањои шаллоќ 
рањонида ва бар маснади њурмат ва маќоми иззаташ нишонидааст. 
        Нависандае дар ин шароит ва ањволи худро бидањкори њукумат медонад ва ин 
эњсоси мадюнї, ки дар равобити инсонї нишонаи њаќшиносї аст ва фазилати табъ 
дар олами нависандагї табдил ба њалќае мешавад, ки озодии дасти ќаламзанро 
мањдуд мекунад. Ва ин њудуд ва ќуюд, агар аз назаргоњи хонанда нодилнишин бошад, 
чандон маломате бар нависанда нест, ки эњсони камандест бар гарданаш. 
    Ин ки талабаи фаќири сахтикашидае чун Айнї аз аъмоќи дил њавохоњи 
инќилоб бошад ва муштоќи мањруми иљтимоъ ва дарњамшикастани ќудрати 
љањаннамии сарватмандони гурусначашм на шигифтангез ва на номаъњуд ва ин њам, 
ки марди дар истибдод парваридаи таъми озодї ночашидае чун ў бе њељ эњсоси ѓабн  
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ва надомате аз мањдудаи њукумате мутлаќа ба истибдоде дигар ва бамаротиб 
хунхортар паноњ бурд, љойи тааљљуб нест. Парвардаи режими диктотурї маљоле 
надорад, ки лаззати озодиро дар мазоќи љон эњсос кунад ва аз азамати њайсияти 
башарии хеш бохабар гардад, то ба њељ ќимате ќомати озодашро дар баробари 
арбоби ќудрат хам накунад ва сараш дар мењроби ибодати њељ одамизоде фурў наѐяд. 
 
    Х  Х  Х 
                                 
          Навиштани шарњи њоли хеш кори душворест, ба хусус дар назди мо 
машриќзаминиѐн, ки аз кўдакї насињати њикматомези «истар зањабак ва зањобак ва 
мазњабак»-ро ба гўшамон хондаанд ва хишти вуљудамонро бар пинњонкорї ва ањѐнан 
риѐ нињодаанд. Њар одамизодае дар даврони зиндагии баланду кўтоњаш муртакиби 
хатоњое ва иќтизои синну мусхит ва тарбияташ назаргоњњое дошта ва эътиќодоте, ки 
ѓолибан дар давраи баъдї дар он таъдилоте карда ѐ ба куллї аз он адул  намуда. Ба 
ин таѓйири салиќањо эътироф кардан ва тардоманињоро бар офтоби анзори халоиќ 
афкандан, шањомати бисѐр мехоњад ва муњиту мардумоне шањоматписанд ва озода. 
       Муњитњое хафаќонзада ва риѐталаби истибдодї одамизодагонро заифун нафс 
мепарварад, вуљуди одамиро лабрез аз тарсу риѐ  ва тазоњур мекунад, ки бо унвони 
љаълї таќияи амали худро тављењ намояд ва аз ќубњаш бикоњад. Инсони 
истибдодзада хўйи ѓуломї дорад, мекўшад аќида ва салиќаи худро бо мануѐти 
хољааш мунтабиќ созад ва агар њам натавонист,дасти кам сурати зоњири ќазияро 
њифз кунад, ки алъабд ва мофї ядањ ва ба таъбире дигар ва мо физ замира… 
              Дар фарњанги сиѐњи истибдод луѓот ва иборот маонии воќеии худро аз даст 
медињад ва сояи ибњоме бар аѓлаб калимотва таъбирот сангинї мекунад, то дар 
паноњи он роњи фирор ва тавзење  кушода монад. Дар муњите чунин ба нудрат 
озодагон лаб аз робитаи мустаќими сари сабзу забони сурх бохабаранд ва 
мардумони маъмулї њам дар мавориде њатто бехатар ба љойи сароњати лањља ба 
осмони ресмонбофї рўмеоваранд, ки њар чи бошад, аз сарнавишти озодагони 
бепарво ибрат гирифтаанд ва пайкари мансурњои мулки сароњатро бар чўбаи дори 
шаќоватдида. 
            В-онгање баркашидаи њукумати истибдод ѓолибан ањмаќ аст ва њамќаташ аз 
маќулаи амали њамон кабке, ки сарашро зери барф мекунад, бад-ин ният, ки чун ў 
шикорчиро намебинад, шикорчї њам ўро нахоњад дид. Ин то он љо, ки ман дидам, 
хосияти њамагонии риљоли ањди истибдод аст. Фалон Язиди дар ањди маъзулї Боязид 
шуда, ба унвони навиштани хотирот даст ба ќалам мебарад ва бо чунон ваќоњате ба 
тављењи мазолим ва танзияи аъмоли хештан мепардозад, ки омиѐни бехабарро 
ќарини оњу афсўс мекунад, ки аљаб гавњари яктое доштанд ва ќадрашро надонистанд, 
ѓофил аз ин воќеият, ки хўрдабинонанд дар олам басе. Ба њамин далел хотироти 
риљоли истибдод ѓолибан лабрез аз раљазхонї омехта ба мазлумнамої аст, на 
арзиши адабї дорад ва на фоидаи таърихї. Танњо хосияте,ки дар ѓолиби ин осор ба 
чашм мехўрад, насиби касонест,  ки аз муќаддамоти равоншиносї иттилое доранд ва 
навиштаи ин бузургонро аз пушти айнаки равонковї ба мутолиа мегиранд. 
        Ба нудрат дар љамъи хотиранависони ањди истибдод ба соњибномон ва 
маснаднишиноне бар мехўред, ки софу бериѐ бо хонанда рў ба рў шаванд ва 
бозпўшиданињои зиндагии худро бар офтоби анзори халоиќ афкананд. Нависандаи 
«Ёддоштњо» аз бисѐрии љињот дар радифи ин наводир  аст. 
      Фаромўш нафармоед, арз кардам аз бисѐрии љињот, варна ў њам билохира 
Шарќї аст ва аз пайравони тариќи сањлу сањм. Намунаро ба сафњаи 761 бингаред, ки 
чигуна ба тављењи мадењасароии худ пардохтааст ва ќозии шањр тањдидаш кардааст, 
ки агар ба амир шеър нафиристонї чунину чунон хоњад шуд ва ў њам аз тарси љонаш 
њар дањ бист рўз якбор ќасидае барои амир суруда ва фиристодааст. Бањонае, ки 
мавриди ќабули њељ озодае наметавон бошад. 
            Одамизода, агар ба дарвешї ва хурсандї мунъим шуд ва дар бозори ошуфтаи  
сиѐсат толиби танхоњи раѐсат набуд ва бар лаби оби гилолуди фасод ќаллоби тамаъ 
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наяфканд, Зањњоки мордўш њам наметавонад водор ба муљизгўйї ва мадењасароияш 
кунад. Гуноњи мадењагуѐни истибдод ба маротиб беш аз гуноњи љаллодон ва 
маъмурони шиканља аст. Дардо, ки мо миллатњои роњгумкардаи Шарќї дар фосилаи 
ѓолибан кўтоњи сарнагун шудани бисоти мустабиде то барпо кардани истибдоде 
дигар ва ба суроѓи маддоњон ва тављењгарон ва ба иборати куллї ќаламбадастони 
худфурўхта биравем, ки дар айни муллої ва босаводї ба тез кардани панљањои 
диктотур пардохтаанд, ба љони муште одамизодаи авом ва ѓолибан бесаводе 
меафтем, ки дасташон рўйи мошаи туфанг будааст ѐ ба таноби дор. Ин бадбахтињои 
хусраддунѐ вал охираро мегирем ва мекашем, аммо аркони ќасри фиръавниро 
фаромўш мекунам ва амон медињам, то дар фурсате дигар ба сохтани фиръавне дигар 
бипардозанд. 
Бо ин њама аз инсоф нагзарем дар вуљуди Айнї хуни поки падаре фаќир ва маѓруру 
озода љараѐн дорад ва њамин хосияти маврусї ўро аз пайвастан ба дарбори амир ва 
дар радифи далќакони дарборї даромадан боз медорад ва ин худ вагарчи аз маќулаи 
фазилати якчашмон дар диѐри кўрон камфазилатї нест. 
              Нависандаи «Ёддоштњо» дар рустои Соктаре аз хонаводаи фаќире ќадам ба 
љањони њастї менињад. Афроди хонаводаи ў иборатанд  аз падаре тињидаст ва 
парњезгору мутаањњид ба мабонии динї ва ба њамон далели мутанаффир аз 
динфурўшони рўзгор ва ду се бародаре, ки рањзани аљал дар камингоњи умрашон 
нишастааст. Табъан дар ин хонаводаи рустої модару духтароне њам будаанд, аммо 
ба њукми одоби рўзгор нишоне аз вуљуди ин мањкумони ѓурур ва таассуб дар ин 
сафањот намебинанд. Танњо шабањи заифе аз модари хонавода ба чашм мехўрад ва ба 
суръат мањв мешавад, он њам дар лањзае, ки љасади нимаљони бевазанро бар улоѓе 
менињанд ва ба хонаи бародараш мебаранд, то аз кастуни торики хона ба гўри 
сардаш биспоранд, њамину бас. Зани бенаво чун дигар њамљинсони хеш- чизест дар 
њукми сояи мард, на шарики зиндагии ў ва њамсари ў . 
      Падари хонавода кўра саводе дорад ва алоќаманд аст фарзандаш њам босавод 
шавад, аммо аз ин нигарон аст, ки писараш баъд аз мулло шудан дар ќатори муфтиѐн 
ва ќозиѐни вилоят дарояд ва ба шеваи њамсинфони хеш ба тањкими султони љабборон 
пардозад ва ларза афканад. 
          Љавони њушманди рустої пас аз марги падар бо фаќре, ки мояи рўсиѐњии дунѐ 
ва охират аст, дар кори дасту панља кардан аст, ки њусни тасодуфе якбора масири 
зиндагияшро  таѓйир медињад ва таваљљуњи марди љавњаршиносе аз кадукорї ва 
сабзифурўшї бозаш мегирад ва ба мадрасааш мегузорад. 
      Љавони бозавќи рустої дар фазои сарду берўњи мадраса љўѐи ањли диле ва 
соњиби завќест, ѓофил, ки замини шўраро пеши чашми хонанда мегустаронад, 
њайратангез асту ибратомўз.  Мадориси муътабари шањр дар ќабзаи ќудрати 
муфтиѐни мавќуфахўрест, ки дастнишондаи ќозикалонанд ва ќозикалоне, ки 
баркашидаи Амири Бухоро. Пайдост, ки з-ин миѐн чї бархоњад хост? Лољарам умр 
ва истеъдоди љавонон дар роње талаф мешавад, ки на гирењкушои мушкилоти 
дунявист ва на рањнамое ба аволими маънавї. Њама њадафњо дар гирифтани шањрияе 
хулоса мешавад ва њамаи орзуњо дар тасоњиби мењробе ва нишастан бар маснаде ва 
њамагон дилхуш бад-ин хаѐл, ки аз нахустин солњои зиндагии мулозими доимии 
нависандааст ва љо ба љо дар сутури ин сафањот эњсоси њамдардии хонандаро 
бармеангезад, дар дили Айнї њам чун дигар љавонони он рўзгор уќдањо мекорад ва 
њамаи хушу њавоси ўро мутаваљљењи табъизоте мекунад, ки дар муњите давру бараш 
ба расвої љилвагарї доранд. У шоњиди њирси серинопазири њокимон аст ва 
тањаммули дарунсўзи мањкумон шоњиди тамаъварзињои берањмонаи корфармоѐн аст 
ва бардагии ситамомези коргарон шоњиди њисобсозињои рибохўрон аст ва ќарзњои 
рўзафзуни девонабачагон шоњиди ситамгарии амлокдорон аст ва озмандии  
тавонгарон, шоњиди танаъумфурўшињои аблањони ашроф аст ва таљаммул писандии 
навдавлатон ва ба далолати њамин таљоруби талхи зиндагист, ки ў ва њамшинонаш 
сатњи мутаолии орзуњои башариро таназзул медињанд ва њадди аълои кўшиши худро 
сарфи барњам задани ин низоми номаъќули табаќотї мекунанд. Ва њаќ бо эшон аст. 
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Агар дар сарто сари ин китоб асаре аз њадафњои волотаре намебинед, ки дар назари 
нависанда њама масоиби олами њастї дар фаќру гуруснагї хулоса мешавад ва шояд 
њам иллати дигаре дар кор бошад. Фаромўш нафармоед ки нависандаи китоб дар 
рўзгоре ба навиштани хотироти худ пардохтааст, ки љаббор фўлодбози берањме дар 
кохи кремлин бар ављи њарами ќудрат ќарор дорад ва созмони њаросангези љосусиаш 
дар пастуни хонањо ва клоси мадорис ва аъмоќи чопхонањо саратонвор панља 
афкандааст ва њавои сарди сибирї бо мизољи пирмарде аз вилояти Бухоро созгорї 
надорад. Магар султаи љабборон ва ќабули истибдод ба маънии нафйи башарият 
нест?  Дар чунин њолу њавос аз њуќуќи башар ва озодии одамизодагон дам задан ва 
болотар аз талоши маош дар банди таолии рўњ ва њайсияти башарї будан дили шер 
мехоњад ва љунуне оламсўз. Ва нависандаи нозанини мо на даъвии шердилї дорад ва 
на толиби доѓи љунун аст. 
             Дилам мехост, дар замони Айнї будам ва дар хилвате ба чангаш меовардам 
ва дар  нињонхонаи  замираш ба љустуљў мепардохтам ва мефањмидам ин фаќирзодаи 
рустої акнун, ки бар волотарин маснади илмии Тољикистон такя задааст, ба њамаи 
орзуњояш расидааст? Аз ин нависандаи баландовозае, ки дар рўзгори љавонї 
њаводори инќилоббуда ва дар ин рањгузар илова бар тањаммули зарбањои шаллоќи 
дижхимон азизтарин бародари хешро аз даст додааст, мепурсидам, оѐ акнунба 
муроди дилаш расидааст ва бо дарњам шикастани истибдоди амири Бухоро 
Хукумати адолатпешаи мардумписанде ба љояш нишондааст ва аз он чї акнун дар 
диѐраш мегузарад, эњсоси ризояте дорад? 
        Албатта  тањаввулоти чашмгири инќилоб мункаре надорад ва њар бухороии 
беѓаразе шодмон аст ки дар вилояташ дигар кўдаке бо пойи барањна бар замини 
яхбаста намеравад ва љавоне дар коргоњи рехтагаре масмум  намегардад ва 
мардумфиребе бар маснади хонаќоњ наменишинад ва аробакаше ба љурми мутолибаи 
дастмуздаш сангсор намешавад . 
         Бар ман натозед, ки магар тањаввулоте, аз ин даст андак аст? Хайр, на андак аст 
ва на камарзиш. Аммо решаи ин нобасомонињо дар куљост?  Агар дар Бухорои амирї 
мардум љуръати нафаскашидан доштанд ва соњибхабарони иљозаи ќалам задан, 
давоми он ситамњо мумкин буд? Табъиз ва ситам ваќте ављ мегирад, ки њокимон 
дилбастаи маснади хеш бошанд ва ба њељ  ќимате нахоњанд аз ављи ќудрат ќадаме 
фурўтар нињанд ва барои давоми ќудрати худ ба њамон васоиле мутавассил шаванд, 
ки аз оѓози таърих тозамони њозир бар як асос будааст, агарчи ба номњо ва суратњои 
гуногун. 
       Бути аъзам мисли њар одамизодае аъмоли худро айни савоб мебинад ва 
тариќати худро сироти мустаќим камтар диктотуре дар таърих метавон ѐфт, ки барои 
љинояти хеш таваљењоте   надошта бошад ва бад-ин пиндор гардан нанињода бошад, 
ки ман шубони гўсфандонам, агар озодашон бигзорам чунину чунон мешаванд. 
       Чї фарќе аст, миѐни Амири Бухоро ва рафиќ Сталин? Амири Бухоро 
мутазаллимони ситамрасидаро, ки намади сиѐњ пўшида ва ба додхоњї омаданд, ба 
коми марг мефиристад, Сталин њам озодагони ќаламрави худро ба ќабристони сарди 
сибирї равона мекунад. Амири Бухоро барои амали истибдодии хеш тављење дорад, 
ки инон мољарољўянд ва мехоњандмамлакатро барбод дињанд ва миллатро 
бишўронанд ва модар ватанро дар аз он њукумати нозанини амирї доѓдор кунанд, 
Сталин њам барои табъидњо ва шиканљањову кушторњо мантиќе дорад. Чї љурме 
болотар аз ќиѐм алайњи пролетарњо «бояд ќадамњои фосиди ин равшанфикронро 
шикаст ва фарѐдашонро дар гулўхафа кард, инон зотан фосиданд ва мухолифи 
табаќаи коргару тарафдори таљаммул ва ашрофият». 
       Ба гумони ман љабборони рўзгор ѓолибан аз љумлаи хушнияттарин мардуми 
замонаи хештананд воќиан дилашон мехоњад, ќаламраве обод ва раъияте осуда 
дошта бошанд ва ба њукми њамин хушниятї ва њавои дил аст, ки мухолифонро 
музоњими оромиши иљтимоъ медонанд ва дар  
    Мо дар даруни сина њавое нуњуфтаем… 
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дастањои саднафарию њазор нафарї ба ќутби шимол мефиристанд.  
         Аѓлаби бутњои замона хайрхоњанду бегуноњ. Танњо гуноњи ин бечорагон 
худхоњї асту худписандї ва дар миѐни абнои одам кадомин фариштахўйеро суроѓ 
доред, ки афтодаи ин доми бало нест. 
           Гуноњи воќеї бар гардани бутгарон ва буттарошоне аст, ки бутро месозанд ва 
меороянду бар ављи нўњ курсии фалак менињанд ва нардбонро бармедоранд ва 
робитаи ўро бо халоиќ ба нањве ќатъ мекунанд, ки бути мањкуми мафлук ба ночор аз 
даричаи чашми онон бингарад  ва аз равзани гўши онон бишнавад ва бо тартиби 
муќаддимоти аз ин ќабил бутгарони нобакор ба љони халоиќ меафтанд ва њар 
ситамрасидаи  љон ба лаб омадаро бо андак тазаллуме доѓи туѓѐн бар љабин 
менињанд ва ба дасти дижхимон месупоранд ва дар муњите оганда аз хафаќону 
вањшат бе ваќоњате њайратангез дам аз осоишу оромиши халоиќ мезананд, ки ба 
ањдат зи кас нолае барнахост. Ва ба таъбире њам рост мегўянд, ки нафас аз тангнои 
сина ин гирдоби вањшатњо ба сахтї мекашонад, хешро то соњили лабњо.  
     Мунсифонатар ќазоват кунем, гуноњи воќеї бар гардани мардумест, ки чун 
чўљагони дар ќафасзодаи на ављи осмон паймуда на пар бар бисоти кањкашон шуда , 
уфќи орзуњояшон аз миллањои сарди ќафас таљовуз намекунад ва ба шеваи 
саргаштагони водии сино ба љойи фиръавни дар коми Нил фурў рафта ба гўсолаи 
сомирї рўй меоваранд, ки мероси шуми бутпарастии ќарнњо дар уруќ ва 
шаройинашон русуб кардааст ва лањзае фориѓ аз тањкими љабборон зистан 
наметавонанд. 
          Мардуме, ки ба њукми муътаќидоти љањолатомези худ, њама нерўњои 
иљтимоияшон ваќфи бутсозї аст ва лањазоти хилваташон ваќфи шикоят аз бут. 
  Фаќру фасод ва табъиз лозимаи мусаллами иљтимої аст, ки байни мардум ва 
ќудрати мусаллат фосила афтода бошад ва њар љо, ки додхоње љуръати нафас 
кашидан надорад ва  соњибназаре ѐрои навиштан њокимон ва соњибмансабон ба љони  
халќи Худо меафтанд ва 
   Бедили Дењлавї байти тааммулангезе дорад: 
            Мову ту хароби эътиќодем,  
            Бут кор ба куфру дин надорад. 
Тухми фасоду табъиз ва кина дар мазраъи дилњои хуншуда мепошанд. 
      Ќудрати мутлаќи дар њар либосу ба њар унвоне, ки бошад, мояи ривољи зулм аст 
ва шуюъи љањлу аќибмондани мардум ва мамлакат. Љойе, ки барќи исѐн бар хирмани 
фариштагоне чун Њоруту Морут зад, бар мо куљо барозад даъвии бегуноњї. 
Гуфтам: Дилам мехост Айниро дида будам ва аз ў пурсида будам, ки рафиќ акнун дар 
чї њолї? Бути истибдоди Амири Бухороро шикастед, то ба љояш буте бигузоред 
бамаротиб сангинтару  хунхортар?  Бисоти  муддаиѐни мањдавият ва шайхони 
хонаќоњиро барњам задед, то ба љояш кумитањои њарбї бисозед? Низоми палиду 
ситамгари сармоядориро дар њам рехтед, то ба љояш диктотураи пролетарї бикоред? 

Манзуратон аз он њама љонфишонињо  ва тањаммули заљрњо њамин буд, ки 
Самарќанду Бухоро ба холи њиндуи русон бибахшед?  
Дилам мехост Айниро дида будам ва мн саволњои талхи нодилнишинро бо ў дар 
миѐн гузошта будам. 
     Агарчи марди хушманди гўѐ худ солњо пеш аз ин зуњури муддаиѐне  аз ќабили 
маро пешбинї кардааст, ки бар канори гуд менишинам ва фарѐди «лангаш кун» 
сармедињем ва ба шеваи марњум Амир Бањодур љанг дар фазои хилвати хазинаи 
њаммом, шамшери шуљоатамонро ба њавои душмани мавњум дар дили обњои гарм 
фўру мекунем. Гўѐ ба њамин далел бо њуши табии ва зарофати хоси худ роњи фироре 
боз гузоштааст, бо иќдоме манфї, ки ба ќавли мантиќињо љанбаи салбї дорад, на 
эљобї. 
     Навиштаам ранги ибњом ба худ гирифт бо маъзаратхоњї аз пургўйї иљоза 
мехоњам матлабамро бишкофам. 
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          Нависандаи «Ёддоштњо» дар домани фаќр болидаву бузург шудааст. Дар 
авосити умраш инќилоби Русия пеш омада ва ў, ки љавоне пуршўр ва табъан аз 
њукумати фосиди амирї нуфур буда, ба инќилобиюн пайваста ва баъд аз истиќрори 
њукумати сотсиалистии Шўравї ба маќомоти олї расида ва  бар маснади риѐсати 
Фарњангистони улуми Тољикистон такя задааст.  Бо ин њама чунонки мулоњиза хоњед 
фармуд, љилди чањоруми «Ёддоштњо» -яш  ба рўзгоре хотима меѐбад, ки њанўз асаре 
аз њаводиси соли 1905 пайдо нест, то чї расад ба инќилоби Октябри 1917 Русия ва 
поѐнгирифтани Истиќлоли зоњирии ватанаш. Ба иборате дигар њаводиси ин шарњи 
њол мунњасир аст ба даврони кўдакї ва љавонии ў, на солњое, ки ба унвони яке аз  
нависандагони барљастаи Иттињоди љамоњири Шўравї машњур шудааст. Дар бораи 
рўзгори љавонияш ва мафосиди њукумати амирї метавон ба фармони дили хеш 
бошад ва бо риояти њудуде ба њар нањвае, ки меписандад ќалам бизанад. 
    Навиштам бо риояти њудуде далелаш дар њамин «Ёддоштњо» фаровон аст ва аз 
чашми нуктабини асњоби басират пўшида нахоњад монд, банда ба як маврид ишораи 
мухтасаре мекунаму мегузарам. 
     Дар авохири љилlи чањоруми њамин китоб зери унвони «Истиќомати даруни 
куртагї» Айнї шарњи дилнишин ва муассире навиштааст аз бењуљра мондани хеш ва 
муддатњо њар шаб дар гўшаи њуљраи ошное хобидан ва њар рўз овораи кўчањои 
Бухоро будан. Сипас содиќона эътироф мекунанд, ки ба ташвиќи яке аз дўстон 
ќасидае гуфтааст, дар мадњи «Аълами Бухоро», бо ишора ба оворагии хеш, ки 
«Бењуљраву бакўяму бељомаву дастор». Ва «аълам»-и воломаќом, ки њуљрањои холии 
мадрасаи Кўкалтош дар ихтиѐраш будааст, ќасидаро гирифта, ба њар касе,ки аз шеър 
хабаре доштааст, фахркунон хондааст. Ва бо ин ки шунавандагон љаноби Оќоро оњу 
фањм кардаанд, ки манзури сарояндаи мадењачист, ба рўйи мубораки худ 
наѐвардааст. Аммо ќасидаи  мадења аз тарафи мамдўњ бељавоб монда билохира 
беасар набуда ва яке аз вилоятњои тобеи Бухоро ќjзи буда, бо шунидани васфи ќасида 
нусхаи онро аз Айнї хостааст ва дар нињояти кушодадастї ва њунарпарварї, марди 
бузургвор њуљрае аз њамон мадрасаи Кўкалтош харидаву онро барои њамеша  дар 
ихтиѐри шоир ќарор дода ва ўро аз мусибати бељову маконї наљот бахшидааст. 
         Шарњи муфассали ин воќеаро дар матни китоб мехонед ва ќатъан бо хонданаш 
ин суол ба озори хотиратон мепардозед, ки хуб чаро оќои Айнї номи ин ќозии 
шариф ва каримро сабт накардаї? Шояд њам доѓи носипосї бар љабини нависанда 
бигзоред, ки аљабодамизодаи њаќношиносеаст. Марди бузургворе утоќе харидааст ва 
ба ў бахшидааст ва ў понздањсоли тамом  дар ин утоќ хўрдаву хобида ва дарс 
хондааст ва акнун, ки ба навиштани шарњи њоли худ пардохта ва онмоя дар тавсифи 
љузъbѐт доди сухан медињад, аз бурдани номи мард туфра меравад. 
      Мањз Худо дар ќазоват аљала нафармоед ва Айнии бенаворо ба носипосї мањкум 
накунед. Нафрини Худо бар фазои олуда ба ихтиноќ ва мардуми дур аз мантиќе бод, 
ки баъд аз  Инќилоби Русия ба вуљуд омадаанд ва байни гузаштаву замони њозир 
хатти фосиле кашиданд ва њар чи мутааллиќ ба рўзгори гузашта буд, љањаннамї ва 
палиду мањкум донистанд ва њар чи марбут ба  даврони худашон, Марями риштаи 
Исо ѐфта. Ин хосияти бисѐре аз инќилобњост. Инќилобњое пирўзманд ба њукми 
хашму нафрате, ки аз гузашта доранд, њамаи мутааллиќоти он давраро мањкум 
мекунанд. Дуздону ситамгаронро ба љурми зулму фасод, покон ва њаќиќатпарастон 
њам ба унвони тањкими режим. Аз ин бадтар аст, ки баъд аз пирўзии Инќилоб, як 
порча инќилобе шудаанд ва ба нияти он ки аз корвони ѓаноим ва муносиб аќиб 
намонанд, дуаспа метозанд, он њам чунон берањмона, ки замзамаи «Сад рањмат ба 
кафандузди аввалї»-ро бар лабони аз њайрат бозмондаи халоиќ менишонд. 
        Дар Русия баъд аз Инќилоб њам вазъ чунин аст. Ќозии бузургворе, ки ба собиќаи 
адабдўстї дар њаќќи Айнї иноят кардааст, касе љуз Шарифљон Махдум нест. Њамон 
ки дар ин «Ёддоштњо» борњо номаш омадааст ва тавсифи зиндагонияш. Аммо ин 
Шарифљони шўрбахт бо њамаи хубињо ва адабпарварињо ва покизадомонињояш, 
муртакиби иштибоње шудааст, он њам дар чунин  Инќилоб. Иштибоњаш инки амири 
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Бухоро аз тарси Инќилоби Русия ба фикру ислоњот афтодааст, бад- ин ният, ки тољу 
тахти худро њифз кунад ва шояд њам ба нияте волотар, яъне њифзи истиќлоли 
ватанаш. Боре нияташ њар чи будааст, бечора мисли њамаи диктатурњо ваќте аз хоби 
ѓафлат бедор шуда, ки сели кўбандаи Инќилоб  њамроњи њулули соли 1917 
фарорасида ва азлу насби чанд нафар њељ асаре дар муќобили амвољи хурўшони 
халоиќ наметавониста дошта бошад ва гарчи аз он љумла бошад, азли 
Ќозиюлќуззоти ришвахури Бухоро ва насби Шарифљон Махдум ба љойи ў. Акнун 
таваљљуњ фармоед, гуноњи Шарифљон чист?  
Марди хушноми дурусткор дар бад мавќеиятї ќабули мансаб кардааст ва ба подоши  
ин иштибоњ солњо баъд аз маргаш њам, марди озодае чун Айнї љуръат надорад, 
басароњат аз амали бузургваронаи ў номе бибарад. 
 Мулоњиза мефармоед, чї мушкил аст дар муњити фишору хафаќонї ќалам бар коѓаз 
гузоштан ва аз таъни нуктагирон ва лаъни ояндагону хашми муосирони маориф дар 
рафтан? Кори нависанда дар фазои вањдату арроб шабоњатаке дорад, бо бандбози аз 
љон гузашта, ки зери пояш лињеби сўзони оташ аст ва лабаи буррони теѓ ва 
тамошогарони њунармандияш соњилнишинони сабукборї ва бењолии толиби 
њаяљонанд. 
    Инро навиштам, ки њангоми мутолиаи матни китоб шароити замона ва ањди 
нависандаро аз назар дур надошта бошед.  Аммо ин озодии амал дар бораи 
нигориши њаводиси солњои баъд вуљуд надорад, далелаш њам равшан аст. Марди дар 
њукумати Сотсиалисти соњибмаќом аст ва  нафрини  Худо бар маносиби даврони 
истибдод, ки дар сувайдон дили соњибмансабони маъмур палидї менишонад, бо 
ановини оќилписандї аз ќабили маслињатандешї ва риояти эњтиѐт ва њифзи масолењи 
шахсї ва  ин маъмури дарунии соњибмаќомони замонаро бо чунон мањорате ба  
инњироф  мекашонад ва ба  даракоте  аз пастї сарнагун мекунад, ки мисдоќи 
муљассаме мешаванд аз «саг бар он одамї шараф дорад». 
Ба фурўмоятарин чоплусињо тан медињанд, барои ситамноктарин аъмоли њукумат 
тављењ ва таълил метарошанд. Дар ин њолу њаво агар маснаднишине, дасти кам аз 
тављењи ситамгарињо ва таъйиди мутаљовизон лаб фурўбандад ва барои он ки 
ќаламаш олудаи маъсият нашавад, онро аз каф бигзорад, кори каму кўчаке 
накардааст ва ба назари ман Айнї ба њамин далел аз навиштани дунболаи шарњи 
њоли хеш худдорї кардааст ва бо онки солњо барои анљоми ин амал маљол дошта ва 
дар вопасин рўзњои пирї њам нерўи ќаламаш костї нагирифта, аз пардохтан ба 
њаводиси баъд аз Инќилоб ба омадан сарфи назар намудааст. 
    Тасаввури ман ин аст, ки марди озода нахостааст, дар маддоњии маснаднишинони 
Кремл ва дастгоњи диктатурии љаббори Сталин ба њамон накбате олуда шавад, ки 
маддоњони дарбори Амири Бухоро олуда шуда буданд ва ин парњез дар њадди худ 
камфазилатї нест. 
    Мадњи арбоби ќудрат аз њар љинсу табаќе, ки бошанд, бо шеваи озодагї носозгор 
аст. Бутпарастї бо табиати инсони вораста мунофот дорад. Одамизодае, ки ба 
њайсияти инсонии хеш дилбаста бошад, дар пешгоњи њељ башаре гардани ѓуломї  
хам накунанд. Зињї мулки пањновари бениѐзї… 
          Ашхоси саргузашти Айнї якеву дуто нестанд. Нависанда бо њама табаќоти 
иљтимоъ мањшур аст ва беш аз њама бо табаќаи муллоњои Бухоро, ки марди худ аз 
талабањои вилоят аст ва ќисмати аъзами љавонияш дар њуљрањои тангу торики 
мадрасаи Кўкалтошу Мири Араб гузаштааст. Дар ин табаќа аз халоиќ мардуми хубу 
бад фаровонанд. Ворастагоне чун Ањмади Донишу Шарифљон Махдум ва Ќозї 
Абдулвоњид як тарафанд ва фурўмоягони худфурўхтае чун Чанбул махдум ва Ќиѐм 
Махдуми Ќорї  Самеъ як тараф. Мунтањо ба хотир дошта бошед, ки ѓарази 
нависанда интиќод аз авзоъест, ки дар он  рўзгорон бар мадориси динї мегузашта ва 
муллонамоњое, ки худро ба дарбори амир баста буданд ва зарбаи хатарноке ба 
шумор мерафтанд, дар дасти соњибќудратони замона барои саркўби фаќењони 
ворастаи  парњезкор. 
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           Шояд нависанда дар тавсифи ин тарафињо бештар њунарнамої карда бошад, 
аммо ончи навиштааст на дурўѓ асту на иѓроќ. Абрў дарњам накашед, ки магар ту 
дар он ањду замона муќими Бухоро ва талабаи мадрасаи Њољї Зоњид будаї, ки бад-
ин ќотеъият аз навиштаи Айнї дифоъ мекунї? 
          Хайр, иттилооти мухлис дар ин замина мунњасир ба њамин китоб аст  ва яке ду 
навиштаи дигар аз он рўзгорон. Магар  љавоби танзомези он одамизодаро 
нашнидаед, ки бо уштур њолу ањвол мекард ва аз он фархундапай мепурсид, ки аз 
куљо омадаї? Ва чун љавоб шунид, ки аз њаммоми гарми куйи ту. Агар муллоѐни 
њанифмазњаби Бухоро резахўри хони амир набудаанд  ва мазолими мутааддиѐн ва 
мутаљовизонро ба шариат «ороста» намекарданд ва дин ба дунѐ намефурўхтанд  
мањол буд, љамоате ки мункари Худову дин ва ќиѐматанд, битавонанд бар Бухоро, 
онњам Бухорои Шариф мусаллат шаванд ва ба љойи гулбонги азон, суруди 
болшавикї бинавозанд. Агар ќозикалони вилоят, ки бар маснади Расули Худо 
нишаста буд, ба љойи васї ва валї будан, Шаќї ва шарир набуд ва барои њифзи 
њарими њамкорони мутаљовизаш бенавоеро бад-он  гуна заљраш намекард, мањол 
буд, мардуме, ки њазору дувист сол  машъали  исломро дар Мовароуннањр равшан 
нигоњ дошта буданд ва ишќ ба дини њанифи муњаммадї бо тору пуди вуљудашон 
омехта буд, дар баробари ќавойи мутаљовиз сари таслим фуруд оваранд ва 
гулдастањои сар ба фалак соидааш масољидро бетанини Аллоњу акбар бигзоранд. 
       Агар њавои мансабу њирси мол муддаиѐни тарвиљи шариати  Ањмадро аз 
сироти мустаќими маънавият мунњариф  намекард ва ба анвоъи нодурустињо 
намеолуд ва суннати набавию шеваи шайхинро паси пушт намеафканданд ва бо 
газофањои ваќоњатомези хеш чун мўриѐна ба љони муътаќидоти мардум 
намеафтоданд, чигуна назароти Марксу Энгелс љонишини ањкоми осмонии ислом 
мешуд, он њам дар сарзамине, ки мардумаш ќарнњо болида буданд, ки «Бухоро 
ќуввати ислому дин аст»? 
     Ба далолати ин натиљаи махсуси мављуди номатбўъ аст, ки муътаќидам Айнї 
на хаѐлбофї кардаасту на газофагўйї. 
      «Ёддоштњо»-и Айнї  ойинаи безангори тамомнамоест, аз зиндагии падарони 
мову шумо дар вопасин дањањои ќарни гузашта ва солњои нахустини ќарни њозир. 
Дар он даврањо Балху Бухоро бо Исфањону Шероз фарќе надоштааст ва дар сар 
тосари фалоти Эрону Мовароуннањр осмон ба як ранг буда ва зиндагї ба яксон 
идома доштааст. 
    Ин Инќилоби Октябри Русия ва нењзати Машрутаи Эрон буд, ки якбора шеваи 
зиндагиро дар ин пањндашти њаводис дигаргун кард. Яќин дорам шасту 
њафтодсолањое, ки ба хондани ин маљмўа раѓбат фармудаянд, њамаи сањнањои онро 
ошно хоњанд ѐфт ва дар њамаи ѓаму шодињои нависандааш ба файзи њамдардї 
ширкат хоњанд љуст. 
      Ин даста аз хонандагон касоне њастанд, ки дар ободињои њошияи кавир 
маънии тўфони шанро бо њамаи вуљуди худ эњсос  кардаанд ва дар љавори мурдобњо 
бо ботлоќњои гандида аз неши навозишгари пашшаи молориѐ (малярия) бањраманд 
гаштаанд ва дар банодари љанубии Эрон бо марзи пурдавоми риштаи солњо дасту 
панља нарм кардаанд ва аз талоќии нигоњи талабкоронаи рибохўрони беинсоф, 
дарди фарќ дар аъмоќи вуљудашон панља афкандааст ва дар солњои сиѐњи љанг барои 
чаридан ба юнљазорњои берамаќи рустоњо њуљум бурдаанд ва тани дардмандашон ба 
нози љингирони фиребгари пурмуддао ниѐзманд шудааст ва бигиру бибандњои 
вањшатофарини аъмоли истибдодро бамуойина дидаанд ва зарбањои беамони 
дижхимони њукумат бар сару пояшон фуруд омадааст ва дар чанголи фаќри умумї ва 
љањли мураккаб маънии истисмор ва истеъморро њазм кардаанд ва солњо аз 
шуъбадабозињои љингиру раммол дандони хашм бар љигар фишурдаанд ва ќиѐфаи 
фарроши њукумат ва маъмури кадхудо ларзае дар маѓзи устухонашон нишондодааст, 
ки њайбати њазрати Азроил. 
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          Имтиѐзи дарки ин сањнањо, ки дар њадди худ таљдиди хотирае ба шумор 

меравад, мунњасир ба табаќаи солхўрдагон аст. Xавонони имрўзаи Эрон ва ба хусус, 

ононе, ки дар мањдудаи шањрњо зистаанд, аз ин имтиѐз бенасиб хоњанд буд. Ва ба 
далели њамаи бенасибї шояд навиштањои Айниро афсонасарої шуморанд ва 
муттањам ба газофагўйияш кунанд. 
       Љавононе, ки аз султаи љобиронаи њоким ва амалдорони њукумату низоми 
фасодофарину ситампарвари табаќотї дар ањди Амири Бухоро ва Шоњи Шањид 
бехабаранд ва намедонанд, чї гуна кўдаки хурдсоли нозпарваридаи бешуури худро 
молику љону моли раъият медонист ва рехтани хуни садњову њазорњо нафар аз ин 
ќурбониѐни љањлу бехабарї дар комаш ба њамон суњулатї буд, ки фурў бурдани 
ќатраи обе, чї медонад. Мардум дар он солњои сиѐњи истибдод чї мекашиданд. 
Духтарони тањсилкардае, ки имрўз ба файзи биниши илмї ва истиќлоли иќтисодї 
њамдўши мардон истодаанд, оѐ хабар доранд, ки модарњо ва модарбузургњояшон чї 
даврони талхеро гузарондаанд ва дар чї љањаннаме аз таассубу ѓуруру ситам љон 
дадаанд. 
          Он чї Айнї дар бораи никоњи духтари 9-сола навиштааст, афсона нест. Ин 
сарнавишти умумии духтарони машриќзамин будааст ва њанўз њам дар рустоњои 
дурафтодае, ки партави дониш зулмоти љањлро назудудааст, намунањои бешу каме 
метавон ѐфт. Эй, кош, ќабристонњои беному нишон ба сухан меомаданду ба шумо 
насли љавон мегуфтанд, чї моя аљсоди хунолуди  духтарбачањои маъсумро дар 
бомдоди зифоф дар оѓўш гирифтаанд. 
       Сї чињилсолањое, ки аз баракати таѓйири авзоъи љањон ва тавсиаи иртиботи 
умумии миллатњо ва љонфишонињои озодагони бепарво, њадди аќал бад-ин воќеият 
пай бурдаанд, ки инсонанд ва њар инсоне њаќ дорад, аз њайсияти башарї ва озодии 
фардї ва њуќуќи иљтимої бањраманд бошад ва агар мањрумият ва эътирозе доранд, 
аз маќулаи ќатъи чандсоатаи барќ аст  ва кайфияти бимањои иљтимої ва бешу кам 
њуќуќи бознишастагї ва камбуди васоили тафрењї ва якнавохтии барномањои 
телвизионї, танаввўъписандон ва афзунталабоне аз ин гурўњ њаќ доранд, агар дар 
айни бехабарї, дар ин рўзгори пурњаяљон њар тири туњмате, ки дар тиркаши кина 
нуњуфтаанд, нисори дили озурдаи мардони озодае кунанд, ки дар роњи бедории 
миллат ва сарафрозии Эрон ва мубориза бо истибдод аз сари љони ширин 
гузаштаанд ва дар баробари њаюлои хуношоми љањлу бехабарї ќад алам кардаанд. 
  Аз ин даста хонандагон хоњише дорам, ки матни «Ёддоштњо»-ро бадиќќат бихонанд 
ва агар дар миѐни солхўрдагони фомилашон (оилаашон) касеро наѐфтаанд, ки 
шоњиди айнии њаводисе аз ин ќабил буда бошад, њиммат кунанду ба таворихи ањди 
Ќољор нигоње бияндозанд, то бидонанд, ки дар њаќиќат наќди њоли мост ин.  
       Ман интишори «Ёддоштњо»-и Айниро мукаммали ду кори ќаблии худ 
мешиносам: таърихи бедории эрониѐн ва ваќоеи иттифоќия ва ин њар се маљмўаро  
барои мутолиа ва ибратомўзии насли љавони Эрон бисѐр лозим ва муассир медонам. 
«Ваќоеи иттифоќия» маљмўаи гузоришњои беѓаразона ва даќиќест аз зиндагї ва 
равобити иљтимоии мардум дар солњои ќабл аз машрута ва «Ёддоштњо»-и Айнї 
шоњиди содиќест аз зиндагии дохилии хонаводањо ва масоиби таъсирангези  табаќаи 
мутавассит ва таърихи бедорї гузориши беѓаразонаест, аз ќиѐми  мардум дар 
баробари он сахтињо ва он ситамњо. 
     Агар бо интишори ин се маљмўа тавониста бошам дар дили њатто як нафар аз 
њамватанонам ишќ ба озодї ва нафрат аз беадолатї ва шавќи тааќќулу тањќиќро 
барангехта бошам, ба аљр расидаам. 
            Рўйи суханам бо арўсаки фарангињои сигор бар лаби гелос дар каф нест. 
Фотима султонњои фифї шудае, ки ба шахсияти зани имрўзини Эрон њамон ситамеро 
раво доштанд, ки падарони љоњилу маѓрурашон дар ањди Ќољор нисбат ба духтарони 
худ меписандиданд. Ин ба ќавли мо сирљонињо «шоњидњои њафкарда» дар банди 
масъалае ба номи њуќуќи инсонии зан нестанд, даме мехоњанду дираме ва агар шуд, 
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мансабе. То дирўз дар Кумитањои Њизби Растохез оташбиѐри маърака буданд ва 
фарѐди шоњпарастишон гўши халоиќро меозурд ва имрўз  њам… 
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SAIDIY I SIRDZHONI  

A FEW WORDS ABOUT MEMORIES (YODDOSHTHO) AINI  

 

This text is a foreword of Persian publication of “Yoddoshtho” (Memoirs) of Sadriddin Aini, 

which was prepared and edited by Persian specialist in literature and researcher Sa‟idi Sirjoni. 

The author was impressed by еру fluent and natural prose of Master S. Aini. This delight made 

him to prepare, make up and performe to Iranian reader Persian publication. 
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СУХАНШИНОСӢ, №1  2015 

 

ЌОДИРОВ ЃИЁСИДДИН 

ПИРИ АРЉМАНДИ ШЕЪРИ ЉАВОНИ ФОРСЇ 

Љунбишњои ислоњотталабї ва таљаддудхоњии охирњои асри XIX, ки 

њосили онњо тўфони азими иљтимої-сиѐсии машњур ба Инќилоби 

Машрута (1905-1911) буд, дар таърихи Эрони куњансол давраи нав ва дар 

китоби бузурги адабиѐти форсї фасли тозаеро ба номи шеъри муосир 

боз намуд. Инак сад сол аз ин таърих сипарї мешавад. Бо вуљуди чунин 

умри кўтоњ дар баробари таърихи њазорсолаи шеъри форсї ин фасли 

љавон имрўз аз назари зебоишиносї ва арзиши њунарї яке аз фаслњои 

дурахшони таърихи адабиѐти Эрон ба шумор меравад. Аз назари 

фаровонии истеъдодњо ва шоирони хуб низ ин садсола аз даврањои 

пурбори адабиѐти Эрон шинохта шудааст. 

Дар миѐни анбўњи шоирони наслњои гуногуни ин давра бисѐр 

суханваронро метавон ном бурд, ки ба ќавли донишмандон аз баъзе 

шоироне, ки садсолањо боз номашон дар тазкирањо дар тарози устодони 

сухан ѐд шуда, бењтар шеър гуфта ва мегўянд. Ва ѐ ном ва осори 

гаронќадри бузургсуханони ин замон мисли Эраљ Мирзо, 

Маликушшуаро Бањор, Нимо Юшиљ, Шањриѐр,  Ахавони Солис (Умед), 

Нодири Нодирпур, Фурўѓи Фаррухзод, Сиѐвуши Касрої ва дањњо шоири 

љавону љавонтар метавонанд зинатбахши бисѐр даврањои дурахшони 

шеъри форсї бошанд. Яке аз њалќањои мањками ин силсилаи заррин 

бешак Њушанги Ибтињољ (Соя) мебошад. 

Ин шоири сарагўи покизасухан беш аз њафтод сол аст, ки дар 

осмони пурситораи шеъри форсї, ин дунѐи баргузидагони андешаву 

њунар, баланд хайма зада, бо ашъори арљманди хеш авроќи бас рангину 

гаронќадре ба девони бузурги шеъри форсии замони худ афзудааст. Ин 

афзудањо аз љињати арзиши адабї, камолу љамоли њунарї, нуфузу таъсир 

дар рўњи хонандагон ва баѐни андешаву эњсосоти њамзамонон дар 

сатњест, ки бештари онњо љузъи ашъори љовидонаумри шеъри даврони 

нави форсї пазируфта шуда ва номи муаллиф дар сафи классикони 

адабиѐти муосири Эрон ќарор гирифтааст. Имрўз бо итминон ва ба дур 

аз њаргуна иѓроќ, гуфтан мумкин аст, ки шинохти адабиѐти садаи ахири 

Эрон бидуни шинохти осори Соя комил нахоњад буд. 

Дар бораи Соя ва шеъри ў дар Эрон ва эроншиносии љањон осори 

фаровоне то кунун таълиф шуда аст. Дар Тољикистон низ Соя номи 

ношинос нест. Намунањои ашъораш дар маљмўањои гуногун ва 
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рўзномаву маљаллот ба нашр расида ва хушовозони њунарманд 

ѓазалњояшро бо оњангњои зебои сохтаи хеш месароянд. Аммо ин корњои 

мухтасар на симои адабї ва на љойгоњи ин шоири ширинсуханро дар 

шеъри имрўзи Эрон муаррифї карда наметавонад. Бо таваљљуњ ба 

алоќаи рўзафзуни роњиѐни љавони шеъри муосири тољик ба таљрибањо ва 

бозѐфтњои њунарии шоирони њамзабону њамасри хеш, шарњи 

муфассалтари рўзгор ва осори ин суханвари муваффаќ дар сабкњои 

ќадиму љадиди шеъри форсї пешкаши хонандагони гиромї мегардад. 

Зеро, ба назари мо, мањз дар эљодиѐти шоирони бузург мушаххасоту 

вижагињои шеъри њар давру замонро хубтару равшантар метавон 

дарѐфт. 

Соя соли 1927 дар Рашт, маркази вилояти Гелон ба дунѐ омадааст. 

Номи пуррааш Амир Њушанги Ибтињољ буда, Соя тахаллуси шоириаш 

аст. Њушанг дар оила, дар баробари се духтар (хоњаронаш) ягона писар 

ва азизи хонавода буд, бинобар ин бисѐр эрка ва шўху саркаш калон 

мешуд. Њарчанд дар мактаб шогирди хубе набошад њам, вале доираи 

алоќа ва њавасњои наврасии ў бисѐр васеъ ва гуногун буд. Ошпазї, 

гулдўзї, хайѐтї, наќќошї, мусиќї, гачбурї, ќолабсозї, муљассамасозї, 

гуштингирї, вазнбардорї – њунарњое њастанд, ки дар ин солњо руњи 

саргардон ва беќарори ўро ба худ љалб мекунанд. Вале дар нињоят њељ 

кадоми ин машѓулиятњоро пешаи зиндагї ва касби рўзгузаронї ќарор 

намедињад. Танњо шеър аст, ки домани ўро рањо намекунад ва инак њафт 

дања беш аст, ки афтону хезон, «даст ба дасти њамдигар, шона ба шона» 

бо њам равонанд. 

Соя соли 1945 мактаби миѐнаро ба поѐн нарасонда, ба ќасди тањсил 

озими Тењрон мешавад. Аммо баъди ду соли тањсил дар мадрасаи 

«Тамаддун» хонданро рањо карда, дар муњити пурљўшу хурўши њаѐти 

адабї ва иљтимоии пойтахт фурў меравад. Даврони љавонї ва ташаккули 

Соя ба њайси шоир ва шахсияти иљтимої даврони тањаввулест, ки дар 

асари љанги дуюми љањонї дар љомеаи эронї ба вуљуд омада буд. Вуруди 

нерўњои низомии Иттињоди Шўравї ва англис ба Эрон (августи соли 

1941), суќути режими диктатории Ризошоњ (1925-1941), рањоии 

мањбусони сиѐсї, зуњури азњоби сиѐсї ва матбуоти озодандеш, таъсиси 

анљуманњои адабї ва дигар гироишњои иљтимоии нав фазои умедбахш ва 

«насими дилкаше» дар њаѐти сиѐсї ва фарњангии кишвар эљод карда буд. 

Ба иборати шоири донишманд Муњаммадалии Сипонлу «тайи чанд рўз 

бисоти љабборї дар њам печида шуд,… истибдод рафт ва ба љои он 

муњити пурњарљу марљ, ки саршор аз озодињост, боз монд»[1,11]. Бояд 

хотирнишон кард, ки сарфи назар аз душворињои маъмули вазъи сиѐсї 

ва низомии Эрон дар замини љанг, солњои 40-уми асри гузашта яке аз 
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марњилањои бисѐр муњимми инкишофу пешрафти адабиѐти муосири 

форсї ба њисоб меравад. Тирамоњи соли 1946 бо ташаббуси Анљумани 

равобити фарњангии Эрон ва Шўравї нахустин Анљумани 

нависандагони Эрон баргузор гардид. Раѐсати онро Маликушшуаро 

Бањор ва сухангўѐни асосї Нимо Юшиљ – падари шеъри нави Эрон ва 

бузургмарди фазлу дониш Парвиз Нотил Хонларї буданд. Дар мавриди 

наќши ин Анљуман барои адабиѐти навини форсї бисѐр навишта ва 

гуфта шуда, ки ин гуфтори мухтасар гунљоиши зикри он њамаро надорад. 

Дар партави офтоби илњомбахши ин тањаввулот ва озодињои нисбї 

ба майдони адабиѐт дар ќатори шоирони овозадори он замон чун Бањор, 

Нимо, Шањриѐр, Нафисї, Хонларї, Таваллулї, Њамдї ва монанди онњо 

як гурўњ шоирони љавоне по ба майдони адабиѐт гузоштанд, ки ба 

навгарої тамоюл доштанд. Ин гурўњ иборат буд аз Фаридуни Муширї, 

Ањмади Шомлу, Нодири Нодирпур, Мањдї Ахавони Солис, Сиѐвуши 

Касрої, Манучењри Шайбонї, Исмоили Шањрудї, Фурўѓи Фаррухзод, 

Суњроби Сипењрї ва албатта Соя,ки сипас тайи панљоњ-шаст сол чењрањо 

ва садоњои асосии шеъри муосири Эрон буданд. Аз нимањои дувуми 

солњои 40-уми ќарни ХХ номи шоири љавон, ба истилоњ матбуотї 

мешавад ва рўзномаву маљаллоти маъруфи пойтахт «Сухан», «Садаф», 

«Љањони нав», «Кабутари сулњ», сипас «Тараќќї», «Иттилооти њафтагї» 

ва ѓайра шеърњояшро нашр мекунанд. 

Бо шикасти нањзати миллї ва мардумї (1953) дар кишвар як 

режими диктатории мутлаќ љорї гардид. Гурўњњои миллигаро ва чап 

зери таъќиби шадид ќарор гирифта, матбуоти демократї ва дигар 

озодињои нисбї манъ гардид. Шоири  маъюсу ормоншикаста пас аз чопи 

маљмўаи шеърњои пешин «Замин» (1956) таќрибан дањ сол чизи дигаре 

чоп намекунад.Танњо соли 1966 маљмўаи «Чанд барге аз ялдо»-и ў нашр 

мешавад. Дар арафаи Инќилоби соли 1979 Сояи мунтазири фардои 

равшан ашъори нави худро ба «дилбастагињои ормонии» худ бахшида, 

навиди субњи озодї ва тулўи хуршеди пирўзиро, ки чоряк аср дар 

интизори он буд, месарояд: 

Чанд ин шабу хомўшї, ваќт аст, ки бархезам, 

В-ин оташи хандонро бо субњ барангезам. 

Дар солњои аввали Инќилоб Конуни нависандагони Эрон дубора 

ба кор оѓоз намуд ва Соя дар шумори аъзои он ќарор гирифт. Аммо 

дертар, ваќте ки дар ин Конун људої рух дод ва Шўрои нависандагон ва 

њунармандон ташкил гардид, ки «моил ба Њизби Тўда» буд, шоир ба ин 

иттињод пайваст. Соли 1983, бино ба расми дерини инќилоботи сиѐсї, ки 

маъмулан ошиќони худро фурў мебаранд, Соя низ дар асари ин 

гирдбоди кўр зиндонї мешавад. Вале як сол пас, ба мудохила ва кўмаки 
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устод ва дўсти дерини худ Муњаммад Њусайни Шањриѐр аз њабс озод 

мешавад. Мисрањои зерин бозгўи он «шабњои малоловари поиз» ва 

шикасти ормонњои шоир аст: 

Набуд дар садафе он гуњар, ки мељустем, 

Сафои ашки ту бод, эй хароби ганљи умед. 

Баъди рањої аз мањбас шоири машњур ва ранљидаи Эрон аз 

талотуми амвољи ќадрношиноси инќилоб худро канор кашида, дањ соли 

умри хешро бо Њофиз ва тањияи матни девони ў ба сар мебарад. 

Солњои саргардонї ва гурезон аз хотирањои талх ба кишварњои 

Аврупо ва Амрикову Канада сафар мекунад ва дар њама љо ба ифтихори 

ў шабњои шеър ва мањфилњои шеърхонї баргузор мегардад. Вале Соя 

дигар он Њушанги вазнбардору пањлавон набуд. Нафаси сарди фасли 

хазони зиндагї гулњои умедро пажмурда ва тароват аз онњо рабудааст ва 

шоири солхурда ба њасрат менависад: 

Мани шикастасабў аз куљо љўям, 

Ки санги фитна сари хум шикаст, эй соќї… 

Дар ин ду дам мададе кун, магар ки баргузарем, 

Ба сарбаландї аз ин дайри паст, эй соќї. 

Аз љињати ахлоќї ва бархурдњои шахсї бо атрофиѐн Соя шахси 

наљиб ва обрўманди иљтимої мебошад. Шарњињолнависон ва 

њамсуњбатони саршумори матбуотї њама ўро ѐри бовафо, поквиљдон, 

шахси ором, канораљў ва хоксор муаррифї мекунанд. Яке аз 

љамъоварандагони хотироти пароканда дар бораи Соя, Бежани 

Асадипур ўро чунин муаррифї мекунад: «Дар ў (Соя) як њисси дар соя 

мондан ва як майли худро ба чашм накашидан вуљуд дорад, ки рабте ба 

хиљолат ѐ худкамбинї, ѐ масалан адами эътимод ба нафс надорад, 

бештар ба истиѓно пањлу мезанад, то чизи дигар»[2,51-52].  

Соя шеъргўиро хеле љавон сар кардааст. Аввалин маљмўаи 

шеърњояш бо номи «Нахустин номањо» соли 1946 дар Рашт чоп мешавад, 

ки ашъори даврони 15-18-солагии ў буданд. Мавзўи асосии ин шеърњо 

шўру шавќ ва ишќу орзуњои љавонист, ки дар пайравии устодони шеъри 

ќадим, махсусан Мавлоно ва Саъдиву Њофиз навишта шуда буданд, 

монанди: 

Дасти њасрат газам имрўз, ки эй дарду дареѓ, 

Ќадри он шаб чи надонистаму нодон будам… 

Соя аз фарти хушї дўш чу Саъдї мегуфт: 

Омадї, вањ ки чи муштоќу парешон будам. 

Ё: 

Инчунин бо њоли зорам дар фиканд он сангдил, 

Њарчи афѓон кардам аз дасти ѓамаш, нашниду рафт. 
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Мо надодемаш ба олам, гарчи ў моро фурўхт, 

Мо наранљидем аз ў, гар ў зи мо ранљиду рафт. 

Яке аз вижагињои  ашъори ин гузина фикри иљтимої-миллї ва руњи 

ватанпарастонаи онњост. Андешањои озодихоњи, сарбаландї ва ободии 

ватан илњом аз калому паѐми шоирони даврони Машрута буданд. 

Масалан: 

Бас ки биншаставу зикри гулу булбул кардем, 

Яксара аз ватани хеш таѓофул кардем. 

Ё: 

Дўстон, силсила аз пой рањо бояд кард, 

Бањри озодии худ фитна бапо бояд кард. 

Дар маљмўаи «Сароб» (1951) Соя дар сафи пайравони «шеъри 

миѐнарав» ѐ «шеъри љадиди романтики форсї», ки доктор парвиз Нотил 

Хонларї дар рањкушої ва шаклгирии он наќши хосе дошт, ќарор 

мегирад. 

Таваљљуњ кунед ба ин намуна аз маљмўаи «Сароб»: 

Рухсори моњ бин, ки чи зебову равшан аст, 

Покизарў чу Марями покизадоман аст. 

Хобида моњи ѓамзада бар тахти осмон, 

Бемору шармнок, магар Марями ман аст? 

Дар оѓози дањаи 50-уми асри гузашта шеъри Соя ба сўи тањаввул 

гоми љиддитар мебардорад ва садои ў дар хори умумї ва суруди 

муштараки насли романтики ошиќ, насли дигаргунандешу мубориз љои 

хоси худро пайдо мекунад. Шоир дар ин давра аз мазмунњо ва ќолабњои 

мустаъзодгунаи сунатї ва чањорпорасарої фосила мегирад ва аз 

эњсосоти шахсї ба ишќњо ва орзуњои воќеии инсонї мерасад. Маљмўаи 

«Шабгир», ки соли 1954 ба чоп расид, натиљаи њамин «истиќлолхоњї» ва 

нављўињои шоир аст. 

Вуруди Сояи љавон ба њалќаи мактабиѐн «шеъри нав» ѐ «Нимої» ва 

таљрибањои эљодии шоир дар ин замина барои шеъри муосири форсї, ба 

назари мо бисѐр муфид афтод ва пайравони зиѐде ѐфт. Шеъри ў њалќаи 

пайванд ва пуле гардид барои рафту омади озоди гўяндагони њарду 

сабки шеъри муосири форсї ба хонањои њамдигар барои мењмонї ва ѐ 

иќомати доимї. 

Навгарої ва нављўињои Соя баъди «Шабгир» њам идома пайдо 

мекунад ва намунањои такмилѐфта ва пухтатари онњоро дар маљмўањои 

«Замин» (1956), «Чанд барге аз ялдо» (1968) ва «Ёдгори хуни сарв» (1982) 

дидан мумкин аст. Дар шеърњои нави худ њам шоир мавќеияти фикрии 

худро дигар намекунад. Шеъри ў дар навтарин ќолабњо њам њамон 

шеъри андеша ва ормон аст ва шоир низ њамон Сояи адолатхоњ, дар 
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орзуи рўзњои офтобї ва мунтазири субњест, ки «дар хонаи њамсоя» 

дамида, мунтазири бўсањои гарми субњи умед. Фардо барои шоир 

таљаллигоњи умеду орзуст, бахтест, ки њатман рўзе фаро хоњад расид ва 

бо нури худ љањонро равшан мекунад ва дигар найрангу дурўѓу фиреб 

нест ва дар њама љо тантанаи ростиву дурустист: 

Дар синаи гарми туст, эй фардо, 

Дармони умедњои ѓамфарсуд. 

Дар домани поки туст, эй фардо, 

Поѐни шиканљањои хунолуд. 

Эй фардо, эй умеди бенайранг! 

Дар ашъори Соя дар њар мавзўю мазмун ва њар сабку ќолабе, ки 

набошад, пажуњишгарон дар онњо ду хасисаро пай бурдаанд, яке хасисаи 

инсонї ва дигар иљтимої. Яке аз муњаќќиќони осори ў Шоњрухи 

Тусирконї чунин менависад: «Ибтињољ њељ шеъри ошиќонае 

насурудааст, ки нишонае аз ормонхоњии сиѐсї, виљдонияти иљтимої дар 

он набошад. Ва баракс њељ шеъри ба зоњир сиѐсї, аммо ботинан 

мутаањиду ормонї насуруда, ки бе љомаи таѓазул бошад»[3,23].  

Соя шоири эътиќод ва ормон аст. Дар сахттарин рўзњои шикасти 

орзуњо ноумед намешавад ва эътиќод дорад, ки рўзи равшан ва фасли 

«гули сурх» хоњї нахоњї фаро хоњад расид. Чунин эътиќод ва хушбинї 

дар њарду навъи шеъри Соя чи ќадиму чи љадид дида мешавад: 

Бањор омад, гулу насрин наовард, 

Насимаш бўи фарвардин наовард… 

Барояд сурхгул хоњї нахоњї, 

В-агар худ сад хазон орад табоњї. 

Аммо бо ин њама андўњ шоир дар интизори тулўи «духтари 

хуршед» аст: 

В-аз нуњуфти пардаи шаб, 

духтари хуршед 

Њамчунон оњиста мебофад, 

Домани раќќосаи субњи тиллоиро. 

Њама касоне, ки ба тањќиќи шеъри навини форсї пардохтаанд 

Сояро на танњо дар «классиксарої», балки дар сурудани ашъори Нимої 

ва шевањои навини он низ аз нодирашоирони ин адабиѐт шуморидаанд. 

Тавре пажўњгарон навиштаанд, «тайи ин њафтод њаштод соли умри 

шеъри нав яке аз касоне, ки бо ќудрат ва тавоноии мутаъодиле 

тавонистааст дар њарду њавза, шеъри нав ва шеъри суннатї осори шоиста 

халќ кунад, Њушанги Ибтињољ будааст»[3,25]. Вале ѐдоварї бояд кард, ки 

миќдори ашъори нав ѐ Нимоии Соя нисбат ба шеърњои сунатгароѐнаи 

вай камтар аст. Сабабаш, ба назари мо он аст, ки дар айни эњтиром 
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бархурд ва ќазовати Соя нисбат ба Нимо ва шеъри дар бисѐр маврид 

«гунгу печидаи» ў интиќодї аст. Аз эњтимол дур нест, ки њамин забони 

намодин, мубњаму рамзї ва печидаи Нимо яке аз сабабњои эљоди фосила 

дар миѐни шеъри Нимо ва Соя гардида бошад. Ба аќидаи шоири 

донишманд ва муњаќќиќи таърихи шеъри муосири форсї Шафеии 

Кадканї «Соя дар шаклгирии шеъри љадиди Нимої бас муассир буда ва 

забони бе таќайюди ў дар миѐни шоирони муосир ўро яке аз садоњои 

асосї ва аслии шеър дар дањаи 1330 намудааст»[4,133]. 

Соя гармиву сардии бозори сиѐсатро низ дида ва дар ин дунѐи 

золиму бевафо ва сањнаи фанду фиреб, вале барои касоне дилрабо 

гомњои устувору ноустуворе бардоштааст. Тавре пештар ишора шуд, вай 

хеле љавон ба Њизби Тўда пайваста ва аз шикасти ормонњо ва 

сарнавишти талхи он ранљњо њам кашидааст. Аммо сиришти отифї ва 

ангезањои дарунии шоир таврест, ки шеърњои ў камтар ваљњи сиѐсї ва 

ранги шиорњои оташини инќилобї пайдо карда, бештар љанбаи адабї-

иљтимої доранд. Назар ба њамин фазои хос ва вижагињои отифї 

шеърњои сиѐсии ўро «аз эњсоситарин ва романтиктарин ашъори сиѐсии 

муосир»[5,5] мешуморидаанд. 

Чунон ки гуфта шуд, Соя ба анљумани гузидапазиру сахтгири 

шеъру шоирї мисли њама суханварони замони худ ва пеш аз он њам, бо 

шеъру ѓазалњои суннатї ворид шуд ва дар њамин иќлим њам ба шуњрат 

расид. Аммо пас аз «Нахустин наѓмањо» (1946) дар талоши нављўї ва 

кашфи роњи тоза аз ѓазал дур шуда, ба љараѐнњо ва сабкњои шеъри 

замони худ, ки дертар «шеъри нав», ѐ «шеъри Нимої» хонда шуданд, 

пайваст. Сайру гашт дар ин боѓи навобод 15-20 сол идома ѐфт ва ашъори 

маљмўањои «Сароб» (1951), «Шабгир» (1956) ва то љое «Замин» (1957) 

њосили њамин шефтагињост. Вале аз оѓози дањаи шастуми асри гузашта, 

бо вуљуди тавфиќ дар мактаби «шеъри нав» Соя боз ба ѓазалхонї 

бармегардад. Ин роњест, ки пеш аз ў Хонларї, Тавалулї ва чанд шоири 

дигари њамзамонаш паймуда буданд. Ѓазалњои даврони ба истилоњ 

бозгашти ў аз нигоњи мафњуму маъно густурдатар аз даврони љавонї аст. 

Вале дар онњо њам наќши пои ѓазалсароѐни гузашта њувайдост. Масалан 

ѓазали машњури ў, ки мавриди писанд ва истиќболи бисѐр шоирон ќарор 

гирифт: 

Имшаб ба ќиссаи дили ман гўш мекунї, 

Фардо маро чу ќисса фаромўш мекунї, 

зери таъсир ва дар радифу ќофияи ѓазали зерини Салими Тењронї (ваф. 

1679) гуфта шудааст: 

Ашкам зи гуфтугўи ту хомўш мекунад, 

Номат намебарам, ки дилам гўш мекунад. 
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Солњои 70-уми асри гузашта ѓазалњои Соя як муддат тамоюли 

ирфонї пайдо мекунанд: 

Мужда бидењ, мужда бидењ ѐр писандида маро, 

Сояи ў гаштаму ў бурд ба хуршед маро… 

Аммо бо ављ гирифтани љунбишњои инќилобї дар нимањои солњои 

70-ум шеъри Соя руњи салањшурї ва исѐн мегирад ва шоир мардумро ба 

мубориза ва дўстону њамфикрони муњољири худро ба ватан даъват 

мекунад: 

Эй ошиќон, эй ошиќон паймонањо пурхун кунед, 

В-аз хуни дил чун лолањо рухсорањо гулгун кунед… 

З-ин тахту тољи сарнагун, то кай равад селоби хун? 

Ин тахтро вайрон кунед, ин тољро ворун кунед! 

Ё: 

Боѓбон муждаи гул мешунавам аз чаманат, 

Ќосиде кў, ки саломе бирасонад зи манат. 

Ваќти он аст, ки бо наѓмаи мурѓони сањар, 

Пару боле бикушої ба њавои ватанат… 

Аммо ѓазалњои баъди инќилоб ва баъди њабс шудани шоир 

ѓазалњои ранљу андўњ ва ба истилоњ ѓазалњои «хазонианд». Ин ѓазалњои 

дардогинро шоир дар рўзгори пирї ва бешак аз сари навмедї ва ѓаму 

андўњ гуфтааст: 

Чи наќшњо, ки ба хуни љигар задему дареѓ, 

К-аз он паранди нигорин на тор монду на пуд. 

Гуфтї, ки шеъри Соя дигар ранги ѓам гирифт, 

Оре, сиѐњљомаи сад мотам аст ин. 

Ё: 

Зи саргузашти чаман дил ба дард меояд, 

Бибанд панљараро боди сард меояд. 

Дареѓи боѓи гули сурхи ман, ки дар ѓами ў, 

Њама замину замон зору зард меояд. 

Дар эљодиѐти Соя маснавї, њарчанд теъдодашон аз панљ- шашто 

бештар набошад, њам љои муњиме доранд. Соя дар маснавињои худ шеваи 

кам гуфтану сара гуфтанро пеш гирифтааст. Баъзе маснавињояш дар 

истиќболи маснавињои шоирони пешин ва замони худ гуфта шудаанд. 

Дар маснавии «Овози моњ» муњаќќиќон таъсири устоди Ганљаро 

дидаанд: 

Боди парешондилу савдозада, 

Чанг дар он зулфи дилоро зада… 

Ва маснавии «Бонги ной»-ў бешак дар истиќболи Мавлоно гуфта 

шудааст: 
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Он шакарлаб њамчу ноям бар гирифт, 

Њон бинол, эй дил, ки оташ даргирифт. 

Вањ ки ин оташ аљаб хуш мезанад, 

Оташе, к-оташ дар оташ мезанад… 

Соя дар жанрњои маъмули адабиѐт форсї ва ќолабњои дўстдоштаи 

фарњанги мардум – рубої ва дубайтї низ ќувваозмої кардааст. Дар 

дубайтї ва рубоињои худ Соя матнњои ошиќона ва мафњумњои 

иљтимоиву мардумиро омехта бо забони содаи њамон мардум, дар 

камоли зебої баѐн кардааст: 

Ман он абрам, ки мехоњад биборад, 

Дили тангам њавои хона дорад. 

Дили тангам ѓариби ин дару дашт, 

Намедонад куљо сар мегузорад. 

Аз ин сайри осемасар дар зиндагї ва шеъри Соя ба хулосањои зерин 

омадан мумкин аст: 

Соя амиќан шоир аст, шоири фитрї ва бидуни муболиѓа аз 

ситорањои намирандаи адабиѐти муосири Эрон. Њам дар шеъри суннатї 

муваффаќ буда ва ба њамонгуна дар сабкњо ва мактабњои наву навтарини 

шеъри имрўзи Эрон тавоної нишон додааст. Соя мисли њама шоирони 

воќеї дар интихоби вожањои муносиб ниѐз ба «араќрезї» надорад. 

Калимањо аз табъи ў равшану равон ва ба шакли латифу сайѐл 

метарованд ва вуљуди шоир сарфи парвариши маъност, на дар љустуљўи 

луѓат. Дар олами хушѓазалнависон аз суханварони тавонои ду-се ќарни 

ахири Эрон шинохта ва эътироф шудааст. Агар дар ѓазалњояш 

истиќболест, истиќболи ќалами бузург аст, назири ќалами Мавлоно, 

Саъдї ва Њофиз ва агар таќлидест, таќлиди нусхаи асл аст. Он чи дар 

ѓазалњояш ба шахсият ва зиндагии иљтимоии ў дахл дорад, умед аст, умед 

ба фардои дигаргун ва дигар њама њикоѐтест аз шикасти ормонњо. Барои 

тасдиќи ин гуфта чї шоњиди бењтаре аз ин ѓазали зебо метавон овард: 

Канори амн куљо, киштии шикаста куљо, 

Куљо гурезам аз ин љо ба пои баста куљо. 

Зи бому дар њама љо санги фитна меборад, 

Куљо бадар барамат, эй дили шикаста, куљо. 

Фурў гузошт дил он бодбон, ки меафрошт, 

Хаѐли бањр куљо, ин ба гил нишаста куљо. 

Дар маљмўъ шеъри Соя китоби зебои мондагорест, ки дар он 

зиндагии муаллиф ва рўйдодњои таърихии 70-соли ахири Эрон ба дасти 

нависандаи чирадасти тавоно њунармандона навишта шудааст. 
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             ПАТРИАРХ НОВОЙ ПЕРСИДСКОЙ ПОЭЗИИ 

         Настоящая статья освещает жизнь и творчества одного из самых 

популярных и читаемых поэтов Ирана Хушанга Эбтехадж (Сайе). Сайе 

является яркой и многогранной фигурой современной персидской 

поэзии. Его стихи продолжают вызывать живой отклик у читателей и 

оказывают сильное воздействие  на формирование молодых, 

начинающих поэтов. 

         Ключевые слова: поэзия, новый, современный, литература, 

революция, политический, социальный, машруте. (конститутционное 
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             PATRIARCH NEW PERSIAN POETRY 

          This article highlights the life and work of one of the most popular 

and widely read poets of Iran Hushang Ebtehadzh (Saye). Saye is a vibrant 

and multi-faceted figure of modern Persian poetry. His poems continue to 

cause a lively response from readers and have a strong impact on the 

formation of young, novice poets. 
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СУХАНШИНОСӢ, №1  2015 

 

Ба ифтихори солонаи Айнї 

 

ЉУМЪАБОЙ  АЗИЗЌУЛОВ 

 

ИМОНУ    ИНСОФИ  УСТОД  АЙНЇ 

 1 
     Банда, ки  нисбат   ба  синну  соли  мактабрав  шудан дертар  ба  

тањсили  расмї  фарогир  шуда  будам, пеш  аз  љанги  љањонї  ба  хатти 

лотинї  китобхон гардида, аз  мундариљаи «Мактаби  кўњна» ва «Ањмади 

Девбанд»  огоњї  ѐфта будам.  Гап  дар  сари  ин ки, ду  бародари  

калонтарам  аз  љумлаи  нахустин муаллимони  мактаби  дења  буда, ба  

хатти  лотинї  китобхон  шуданам  аз  баракат  ва  таъсири  таълимгарии 

ишон  буд. 

     Соли  1943  як  нафар  устои  кафшу масњидўз  аз  дењаи  Мадми  

Зањматобод  ба дењаи  мо -— Панљрўд  омада, дар  мењмонхонаи  њавлии 

беруни  падарам  ориятнишин  гардид, ки  ба  замми  чирадаст  будан, 

дар  пешаи  худ,  ба  хатти ниѐгон  китобхон ва  адабиѐтдўст њам  буд. 

Бегоњињои  љумъа  баъзе  муаллимони хушзавќи  ба  љабњаи љанги љањонї  

сафарбар  нагардида, муллоѐни масљид ва  якта-нимта  ањли  саводи дења 

ба  коргоњи  усто  Боймурод гирд  омада, китобхонї  мекарданд  ва  

наќлу  ривоѐт мешуниданд. 

     Мани  ин  дам хонандаи  ба  синфи 3 расида низ дар  як  гўшаи  

мењмонхона љой  гирифта, аз  хондани  китоб  ва  наќлу ривоѐти  аљибу  

ѓариби  ањли  нишаст  бањра  мебардоштам. Ва  њамин  мењмонхонаи  

падар бароям  нахустин  бошгоњу  мањфили  адабї  буд, ки  шояд, барои  

дар  соњаи  адабиѐт  тањсил  кардану филолог  ихтисос  ѐфтанам замина 

пеш  оварда  бошад. 

     Њамчунин, бори  нахуст  номи  устод  Айнию  Абдулќосим  Лоњутиро  

дар  суњбатњои  мењмонхонагї  шунида  будам. Лекин, аљибтараш  он  

аст, ки  номи  ин  бузургонро  муллоѐни масљидрави  дења чун  шахсони  

аз дини  ислом  рўйтофта  ба  забон меоварданд  ва  калимањои  «айнї»-ю 

«лоњутї»-ро, ки  тахаллуси  ин  абармардони  адабиѐти  оламшумул 

ќарор  ѐфтаанд, «ломазњаб»-у  аз дин  баргашта  маънидод  мекарданд. 

Садриддини  Айниро   каси  аз  дин айнї  карда, мегуфтанд. Гап  дар  ин, 

ки як  маънии  «айнї кардан»  дар  гўиши  мардуми  мо «баргаштан  аз 

ќавл», «мунсариф  шудан аз ањду  паймон» аст. Аммо  вожаи  «лоњутї» -

ро, ки  дар китобњои луѓат ба  маънои  «илоњї», «малакутї»,  омадааст, 



150 
 

ба эътибори  дар  таркибаш  сарчаспаки «ло» доштан «бехудо» маънидод  

мекарданд. 

*** 

      Бо  гузашти  солњо, ки  банда  дарси  забон ва  адабиѐт  омўхта, каси  

тањсилдида  гардида, бебунѐд  будани  шарњу тафсиркарданњои  фавќро  

дарѐфтам, вале тааљљубам  дар ин буд, ки ин  андешањо, яъне мафкураи 

шак  доштан  дар имони  устод  Айнї  дар  кўњистони  мо  аз  куљо ба  

миѐн омада  бошад. Чунон  ки мењрам  ба  таснифгари  «Мактаби  

кўњна»-ву «Ањмади  Девбанд»  аз  кўдакї  дар  дилам  хона  монда буд, 

баъди  хатми  мактаби  дањсолаву  ба  поѐн  расондани  тањсили  

донишгоњ,  њар  он  чи аз эљодиѐти  устод  Айнї  ба  табъ  расида  буд, 

гаштаю  баргашта  хондам  ва  дар  навиштањои  хоњ  адабиву  хоњ  

илмии  ин  абармарди  фарњанги  миллат нуќтае, ки  далолат ба 

дањрияташ  дошта  бошад, дарнаѐфтам,агарчи чунин нуктањо дар 

эљодиѐти  А.  Лоњутї гоње  ба  назар  мерасанд.  Гирем  байти 

     Киштии  фатњам  ба  соњил  мерасад  бо  инќилоб, 

Нохудои  хеш  дорам  ман, худо  даркор  нест, 

гуфтаи  ин  шоирро, ки  дар  љавоби  як  ќасидаи  Амир  Хисрави Дењлавї  

эљод  шудааст;  Амир  Хисрав  дар  њамон  ќасида   байте  дорад  бад-ин 

таркиб: 

Киштии сабрам ба дарѐ ѓарќ шуд,эй нохудо !  

Ман  худои  хеш  дорам, нохудо  даркор  нест. 

*** 

Баъди  хатми  донишгоњу  ба  кори  Пажўњишгоњи  забон  ва  адабиѐти  

Академияи  илмњои  љумњурї  даромадан, тобистони  соли  1960  бо  

корманди  њамин  пажўњишгоњ  Саидумар  Султонов  бањри  хариди  

китоб (хусусан  китобњои  дастнавис)  ва  гирд овардани  наќлу  ривоѐти  

адабї  ба шањри  Бухоро  ва  навоњии  вилояти  Бухоро  сафари  илмии  

хидматие  пеш  гирифтем. Дар он  солњо  мардони  рўзгордидаву 

таљрибатандўхтаи   бухороие, ки  њаѐти  ду  давраи  таърихї—њам  

вопасин  солњои  замони  амирї ва њам  сароѓози  замони  шўравиро  ба 

сар бурдаанд, ягон-ягон  пеш меомаданд. Аз  љумла  Мирзо  Исњоќ  ва  

Мирзо Муњаммадљон барин  касоне, ки  аввалї  мирзои  даргоњи амир, 

сонавї  мирзои  идораи  ќушбегї  будааст; Боз  Махдуми  Тўрон  номе, 

ки  хатибии  масчиди  Хоља  Зайниддин (яке  аз  маъруфтарин  масљидњои 

Бухоро)  буд,  њамчунин Зариф-махдум ном  каси  солњои  сиюм дар  

Тољикистон  њамроњи  Нусратулло  Махсум  коркардаи  дар замони 

табъиди  сталинї  ба  як  иттифоќ љон ба  саломат бурда ѐ  ки  тафсилоти  

ин  воќиа  чунин  аст: 
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Дар њамон  давра  њуќуќшинос  ва  дипломати  машњури  шўравї А.Я. 

Вишинский, ки  шахсан  худаш ба  тафтиши  аъмоли  айбдоршудагон  

машѓул  будааст, аз  Зариф-махдум  пурсидааст: «Оѐ   дуруст  аст, ки  

гуфта будед, мансаборони аморати  Бухоро  дар  бобати   бозхост  

кардани  молиѐт  аз  ањолї  аз  рафтори  баъзе  кормандони  идораи  

молия  ба  инсоф  наздиктар будаанд?» 

Дар  маълумотномае, ки  бадхоњонам дар боби  ман  навиштаанд, чунин  

матлабе  будааст.  Чун  ин  гуфтањо  воќеият дошт,  ночор  иќрор  

кардам. Муфаттишам таќозо  намуд, ки  аќидаамро  шарњ  дињам. 

Ман  гуфтам: 

—Дар  замони  амирї  андозе  буд  ба  номи «закот». Мардуми  чорводор  

аз нисоби  чорвоњояшон  закот  медоданд, ки  агар  саршумор  ба  фалон  

адад  расад, як  сар  боистаи  закот  буд. Чун  саршумори   чорво  аз  

нисфи  нисоб  гузарад – ду сар. Андозгирони  њозираи  мо  њамин  

таносубро  ба  назар  нагирифта,  дар  мавриди  контрактасия гирифтан  

аз  чор  сар  мол  дошта  њам  як  сар  меситонанду  аз  дањ  сар дошта њам. 

Ин амал  мардумро  аз  њукумати  советї дилхунук  мекунанд. 

Андрей  Януарйевич  ќаноатманд  шуда, «совершенно  верно» («дупа  

дуруст») гуфту  хатти  барот  навишта, озодам  кард,  ки ман якрост  ба 

Бухоро  омада, дигар  ѐди  Сталинобод  накардам. 

Махдуми  Тўрон  бошад,  соли 1917  бо  Мирзо  Њайити  Сањбо  дар 

Ќабодиѐн  зиндонї  буда,  золимона  ба  ќатл  расонда  шудани  Сањборо  

ба  чашми  худ  дида  будааст.  

Мирзо   Муњаммадљон дар  зиндони  НКВД  љон  додану  баъди  ба  як  

гўшаи  гўристоне  бурда  партофтани  љасади Шарифљон-махдуми Садри  

Зиѐ,  пинњонї  наъши  ин  марди воќиан  шарифро  берун  оварда, бо 

русуми  оини  исломї  ба  хок  супурда  шуданашро  њикоят  карда  буд. 

Сабаби  ба  соњибони  мурда  надодани  љасад  ин  будааст, ки  

Шарифљон-махдум  дар  асари  бемории  мусрии  њасба—тиф  фавтида  

будааст. 

Зимни суњбатњо   дар  њузури  ин  мардон  боре  аз гирудорњои  замони  

амирї  ва  ќулфатњои  ба  сари  бархе  аз  равшанфикрони Бухоро  

омадаро  ѐдовар  шуда, гуфтем, ки  устод  Айнии  мо,  ба  бахти  мардуми  

тољик, аз  он  варта  љон  ба  саломат бурда, ба  муроди  халќи  худ  

хидмат  карданд  ва  осори  љовидонае  ба  мерос  гузоштанд. Мирзо  

Исњоќи  фавќуззикр  суханони  моро  таъйид  карданд,  вале  афзуданд, 

ки: 

–Дар он  давра  маслак  гуфтанї  мафњуме дар  миѐн  буд, ки  ба  андешаи   

баъзе  касон, арзиши он аз  умру  љони  одамї  болотар дониста  мешуд. 

Ва  њамин  баъзе  касон  љон  фидо  карданду дар сари  маслак устувор  
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монданд. Аммо  касоне  њам  буданд, ки  љонро  азиз  дониста, маслакро  

аз  даст  доданд. 

Яъне  хулосаи  мантиќии  гуфторашон  ин буд, ки Садриддинхоља низ  

маслакро рањо  карданду  сарро  боќї  доштанд. 

Ин  дам  андешае  ба дилам хутур  кард, ки  он  гуфтори  муллонамоѐни  

дењаамон, ки  дар  соли 1943 устод  Айниро «аз  дин  айнї кардааст» 

гуфта  буданд, реша  дар  Бухорои амирї  доштааст. Оѐ ба  чї тариќ  ин  

аќида  аз  Бухорои дурдаст ба  Панљрўди  мо  расида  будааст? Дар  

китоби  солњои  охир  ба  табъ  расидаи  устод  Айнї «Материалњои  

таърихи  инќилоби  Бухоро» дар  ќатори муллоѐни  ба  истилоњ 

«иртиљої»-и  Бухорои  он  солњо  исми  мулло  Абдурасули  Закуни  

киштўдї  (Киштўд  номи  дењоти  љамоати  Рўдакї  ва  Ворўи  имрўзаи  

ноњияи  Панљакент  аст) низ  ба  чашм  расид, ки  ин  мулло  Абдурасул  

аслан  аз  дењаи  Панљрўд  аст. Аз эњтимол  дур нест, ки  ривояти  аз  дин  

гаштани  С. Айнї  ба  тариќе ба  василаи  њамин  мулло  ба гўши  

мардуми  ин  диѐр  расида  бошад. 

Лекин  андешаи  Махдуми  Тўрони  хатиби  масљиди  Хоља  Зайниддин  

дар  боби  устод  Айнї  билкул мусбат  буд.  Садриддинхољаи  Айнї  бо  

таълифи «Заруриѐти диния»-аш  муњри  хомушї  ба  дањони  муллоѐни  

бадгўи Бухоро  зада  буд, — гуфт  он  кас. «Заруриѐти  диния»-и  устод, 

ки  аз  ќабили  «Фарзи  айн» аст, дар  олами  ислом машњур гардида,  

берун  аз  Бухоро њам эътибор  пайдо  карда  буд. Ин китоб  зери  унвони  

«Заруриѐти диния», чун  моли  «Мулло  Айнии  Самарќандї»  дар  соли  

1927 дар  матбааи «Муфиди  омм» -и  Лоњур  муљаддадан, баъди  табъи  

он дар  Когон, ба  табъ  расидааст.  

Солњо  пас  аз  нашри  «Заруриѐти  диния» дар  Лоњур,  чопи  факсимилї-

аксии  он, дар  арафаи  поѐн  ѐфтани  сохти  давлатдории  шуравї  бори  

дигар  дар  Тошканд (дар Комбинати полиграфии Кумитаи табъу  нашри 

Љумњурии Ўзбекистон соли 1991 бо тиражи 10 000 нусха) ба  табъ  

расидааст. Ноширон дар  паси  вараќи  унвони  њамин  чопи  факсимилї-

аксї  номаи аксиеро низ овардаанд, ки  дар  он  ин  сатрњоро  мехонем: 

«Ин  китоби  «Заруриѐти диния» (яъне  њамон  китоби   дар  Лоњур  

чопшуда—Љ.А) ба  дасти  ќиблагоњи  мо  Мирзо  Абдуррауфхони  

хуљандї,  баъд  аз  њиљраташон соли 1933-и мелодї  дар  Афѓонистон, ба 

дасташон расида  буд. Он  кас ба умеди ин ки  агар  Худованд—љалла 

љалолуњу–бихоњад, яъне мамлакат  дубора  исломободи  шариф  шавад, 

иншооллоњ ин  китобро  нашр  мекунам, гуфта  будаанд. Валокин, ин 

орзу  дар  ваќти њаѐташон  муяссар нашуд.  Ба њамин  сабаб, аз  дунѐи  

фонї  ба дунѐи љовидонї рењлат карданд. Аммо  ин  амонатро  ба  
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фарзандони  худ  супориш  кардаанд. Ва, иншоолоњ, ин  фарзандон  

супориши  падари  марњуми худро  ба  анљом хоњанд  расонд. 

Бо  арзи эњтиром: 12.4.1411 њ.;8.8.1369 њ.ш.; 30.10.1990 м.». 

Пасон, боз чунин  сатрњоро  мехонем: 

«Њадия  аз  тарафи  фарзандони  марњум  Мирзо  Абдуррауфхон–Мирзо  

Муњаммад  Сурур  ва  Мирзо  Њабибуллоњ  ва  Мирзо Ќорї Амонуллоњи  

Хуљандї. Маккат-ул-мукаррама». 

Ин суханон чунин  маъно  доранд, ки (баъди аз байн рафтани режими 

атеистї дар собиќ кишвари шўроњо, ки Мирзо Абдурауфхони Хуљандї 

орзу карда будааст),  яке аз нусхањои  чопи  лоњурии  китоб, тибќи  

васияти  падару њадияи  писаронашон, дар  поѐнии асри XX,  бори  сеюм 

нашр  гардида  будааст, ки ба  дини мубини  ислом имони  ќавї доштани  

нигорандааш—Садриддинхољаи  Айниро  нишон  медињад. 

Соли  1963  муаллими  банда  Муњаммадљон  Шакурї як  рўз  ба  ман 

фармуданд, ки  Мирзо  Турсунзода  маводе медињанд,  ба  ман  расон. 

Турсунзода  як  нусхаи машинканависи  маќолаи Иброњим Пури  Њодї   

ном  ходими Китобхонаи  Конгресси  Амрикоро  доданд,  ки  ба  

Шукуров  расонам. Маќола  тарљумаи  русии  навиштаи Пури  Њодї  буд  

зери  унвони «Обзори  адабиѐти советии  тољик», ки  мазмуни  «зидди  

советї»  дошта, боист олимони  адабиѐтшиноси  мо  ба он љавоб  

менавиштанд.  Муалифи  маќола  аз  боби  эљодиѐти  М. Турсунзода  

сухан  ронда, гуфтааст, ки  «ашъори  Турсунзода  саршор  аз  ѓояњои  

коммунистист»  ва  як  шеъри  шоирро, ки  гуфта буд  «њар  тори  мўям  

коммунист», ба  суханонаш  далел  овардааст. 

Аммо  дар  бораи  эљодиѐти  Садриддин  Айнї  хулосааш  ин аст, ки  

«Айнї  таълим гирифтаи  мадрасањои  исломист  ва  азбаски  таълимоти  

дини  ислом бо  доктринаи сотсиалистї  шабоњати  зиѐд  дорад, аќоиду  

таълифоти  Айнї  љавобгўи  сохти  сотсиалистї  воќеъ  гардид». Яъне, ки 

Айнї  дар  асарњояш  ба сифати як  нафар  бандаи  мўъмин сухан  ронда, 

хидмату  талаботи  давраи сотсиалистиро ба  љо  оварда  тавонистааст. 

Ин  аст  фикри  як  нафар  мухолифи љомиаи  советї. 

*** 

Дар  мањаллаи  Ќазоќони  шањри  Душанбе  Мулло  Љамол  ном  шахсе  
зиндагї  мекарданд, ки «муллои  њукуматї» лаќаб  ѐфта  буданд. Далели 
«њукуматї»  ном  бардоштанашон  ин  будааст, ки фаризањои  динияи  
афроди њукуматиро  ин  кас  раво  мекардаанд. 
Миѐни ману  Мулло Љамол  ба  василае  рафту  омад  пайдо   шуд, ки  
тадриљан ба  эњтирому  ихлосмандии  тарафайн  табдил ѐфт. 
Боре  Мулло  Љамол  аз  шиносоии  худ  бо  устод Айнї  ѐдовар  шуда,  
ин  воќиаро  њикот  карданд: 
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–Тобистони  соли  1954  як кас  хабар  овард,  ки  Садриддин  Айнї  маро  
ба  њузур  мехостаанд. Манзили  он  кас  бўстонсарои  њукуматї  будааст. 
Рафтам, дар  бистар  хобидаанд. Баъди  салому  дуруд гуфтан  аз  
њолашон љўѐ  шудам. 
– Шукр, бародар—гуфтанд,  дар љавоби суолам,—вале  зиндагонии  ин 
љањон  њар  ќадар  дароз  бошад, як  рўз  ба  поѐн мерасад. Эњсос мекунам, 
ки  аз  умрам  рўзњои  башуморе  мондааст.  Бинобар ин  Шуморо  даъват  
кардам. 
-– Агар  аз  ман  коре  сохтааст,  бифармоед, ба  хидмат  омодаам,—
гуфтам. 
-–Шарикони  дилпур  доред?—пурсиданд  аз  ман. 
Чун  љавоби  мусбат  шуниданд  аз  ман, лаб  ба  сухан  кушоданд; 
–Њар  гоњ  чашм  фурў бандам, Шуморо огоњ  мекунанд. Пеш  аз  он ки  
хабари  даргузаштанам  ба  доирањои расмии  љомиа  бирасад,  мехоњам,  
омада  њар  он чи русуми  динияи  мо  таќозо  мекунад, ба љо  оваред.  Он 
тарафаш  кори  роњбарияти  љумњурист, дигар  дахолат  намекунед. 
–Аз рўи  васияти  устод, ѓассол  даъват  карда, наъши  муборакашонро   

покшўї  намуда, такфин дарпўшондем, сипас намози  љанозаро  баргузор  

кардем. 

          Сањари  рўзи  дигар  радиои  Тољикистон  хабари  фавти  он  касро  

ба гўши  сокинони  љумњурї  расонд. 

*** 

Ин   аст  тафсилоти  зиндагии  пурбаракату   босамари  як нафар бандаи  

мўъмину  мусулмон, ки аз  љањони  фонї  поку беолишт  рафтааст. 

2 
     Нуќтаи  дигаре, ки перомуни  шахсияти устод  Айнї   миѐни  мардум  

гашту  гузор  дошт,  масъалаи  мурувату  њиммати  ин  нобиѓаи  ањд  аст,  

ки  мехоњам  бо  далеле  чанд дар  ин  боб  ибрози  андеша  кунам. 

     Моњи  апрели  соли  1959  дар  маљлисгоњи  Академияи  илмњои  

љумњурї  нахустмањфили  илмию  фарњангии «Солонаи  устод  Айнї»  

баргузор  гардид, ки  пасон ба њукми  анъана  гузашта, то  имрўз  

њамасола, гоњ дар  маркази кишвар  шањри  Душанбе,  гоњ  дар дигар  

шањру  навоњии  мамлакат (як  дафъа  дар Бухорову  дафъаи  дигар  дар  

Самарќанд љараѐн  дошт, ки  банда низ  иштирокдораш  будам)  идома  

дорад. 

     Дар  поѐни    њамоиши  илмии  фавќуззикр  касони  бо  устод ќарину  

муддате  њамкорї  намуда  ва  шарафи  шогирдї  дошта  шаммае  аз  

ѐддоштњояшонро  наќл мекарданд, ки  яке  аз  ишон  Абдусалом  Дењотї 

буданд.  Чунон  ки  маъруф аст, Дењотї  аз  љумлаи  шогирдони  рашид 

ва  яке  аз  касони муътамади  устод  будаанд, ки дастнависи  таълифи 

њар асари навбатиашонро ба  Сталинобод (аз Самарќанд), ба  Иттифоќи  
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нависандагон  фиристода, таъкид  мекардаанд, ки  тањрираш  ба  Дењотї  

супурда  шавад. 

      Хуллас, Дењотї  зимни  наќлу бозгў  кардани ѐддоштњояшон  аз 

хислатњои  устод  ба  тарзи њазлу мутоиба  лањзањои зиѐдеро  ба  забон  

оварданд, ки аз  љумла, дутояш  ин  аст, ки  барои ибрози  андешањои  

банда  муњим  аст: 

  1.    Нашриѐти  давлатии  Тољикистон, ки  дар  Самарќанд  фаъолият 

дошт, ба  ман  фармуд, порае аз «Њафт пайкар»-и  Низомиро  интихобан  

ба  нашр  омада  кунам, то  барои  хонандаи  имрўза ба  чоп расонда  

шавад. Ман  ба нияти анљоми  ин кор  достони  «Бањром  ва Гуландом»-

ро  интихоб  кардам. Аммо  барои  маслињат  ва  ѐрї љустан  аз  устод  

Айнї  аз  Боѓи  Майдон  ба  шањр, ба  њавлии  устод  рафтам (Боѓи 

Майдон  дењаи зодгоњи  Дењотї  аст, ки  аз  шањри  Самарќанд  дар  

масофаи таќрибан  3 км  воќеъ  аст–Љ.А.).Соат  ба  як  наздик  мешуд. 

Устод  ба  чењраам нигариста, гуфтанд: 

       – Ба  хаѐлам  гурусна  мондї. 

Њарчанд  нею нестон  кардам,  ки  гушна  нестам, ба њолам  намонда, 

     – Аз  ранги  рўят  маълум, ки  гуруснаї, –гуфтанд, –хез,  як  соат  ба  ту  

љавоб. Рафта  шикаматро  сер  карда  биѐ. 

      Ман  дар  як чойхонаи  Регистон  нону чой  гирифта  хўрдаму  ба  

хонаи  устод  баргаштам  ва  пеш  аз  он ки  ба  кор  сар  кунем, гуфтанд: 

     –Ту  гумон  кардї, ки  дар  хонаи  Айнї  ягон  чиз  мехурї. Не, хонаи  

Айнї  љои  шикамсеркунї  не.  Ин  љо  барои  кор  меоянд. Агар  як  рўзи  

дароз  аз  хона  берун  рафтанї  бошї, ѓаматро  хўрда  баро. Њељ   

набошад, нисфи  нонро  дар  миѐнат  баста  њамроњ  гир. 

     2. Бори  дигар, даме  ки  устод  дар  Самарќанд   буданду  ман  дар  

Сталинобод, ба  ман   нома  фиристоданд, ки  «гонорарамро  аз  газетаи 

«Пионери  Тољикистон»  гирифта ,  ба ман  фирист». 

      Ман  50  сўми  ба  номашон  сабт  шударо   гирифтаму  бо  почта  

фиристодам. Чанд  рўз  пас  номаи  дигаре  гирифтам, ки гуфтаанд: « Ин  

њамааш не . Бояд  гонорари  ман  ягон  200-сўм  бошад. Тафтиш кун». 

      Устод  пионеронро  ба  муносибате табрик карда будаанд, ки  матни  

он дар  газета чоп  шуда, ба  он  50 сўм њаќќи ќалам мондаанд. Аслан,  

маблаѓи  ќалампулии  ин  рўзнома  он  ќадар  зиѐд набуд. Ман  нахостам  

ин  ќазияро  ба  он  кас фањмонаму  аз  кисаи  худам  150  сўм бароварда, 

бо  почта равонашон кардам  ва  дар  нома  навиштам, ки  баќияи  пул 

дар  паси  вараќи  ведомост  будаст, ки  кассир  онро  надида будааст. 

      Аз  байн  чанд  рўз  гузашта  буд,  ки  боз  номае  расид  аз  устод. 

Таънаомез  гуфтанд, ки  «ана, дидї? Минбаъд њушьѐр  бош, дар корњо 

сањлангорї  накун». 
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       Пас  аз  ба поѐн  расидани љамъомад, ки  мардум  аз  толор  берун  

меомаданд,  ин воќиаро  њар  кас  ба  табъу  фањмиши  худ  маънидод 

карда, дар  хасисию дунњимматии  устод  миѐни  њам  суњбат  мекарданд. 

        Дўсти  ман, шоир  Бобо Њољї,ки  низ  иштирокдори љамъомад буд, 

гуфт: «суханони  Дењотї,  ки  дар  шакли  њазлу мутоиба  ба  забон  омад, 

њаргиз  инчунин  маъно  надорад» ва  воќиаеро  алоќаманд  ба  номи  

устод  Айнї  њикоят  кард:   

– Соли  1951  ман  дар  њаваси  пажўњишгарї  афтода, зери роњбарии  

Бобољон  Ниѐзмуњаммадов ба  љамъоварии  маводи тањќиќ  сар  карда  

будам. Боре  ба нияти  маслињат  љустан аз  роњбарам  ба  идораи  

раѐсати  Академияи  илмњо  рафтам. Коргоњи  раѐсати академия  дар  

бинои  Пажўњишгоњи  забон   ва  адабиѐти  ба номи Рўдакии  њозира  буд. 

Роњбарамро  дар  љои  корашон  наѐфта, назди  даромадгоњи  академия, 

ки  президенташ  устод  Айнї буданд,  нигарон  истодам. Њамин  дам  

«Победа»-е омада  истоду  Айнї  аз  он  берун  омада,  вориди  

коргоњашон  гардиданд. Ду  нафар адиби  љавон, ки мо  бо  њам  суњбат  

доштем,  «лекин  устод  як   дафъа моро  боб  карданд», гуфтанд  ва  ин 

воќиаро бо забон овардаанд. 

«-– Дар  кўча боре  устодро  дидем, ки  асо  дар  даст,  якаву  танњо, 

майда-майда  ќадам мезаданд. Њисси  кунљковиамон  боло  гирифту  ду  

талбандабачаро  фармудем, ки  ин  мўйсафед  серпул  аст,  рафта  хайр  

талабед. 

Бачањо  шодикунон  пеш  тохтанд.  Гумон  доштем, ки  устод  порае 

«насињат»  карда,  чизе  намедињанд ба  онњо. Вале  кор  баръакс  

анљомид. Устод  чизе  нагуфта,  аз киса  як  биступанљсўмаро  

бароварданду  аз  бачањо  суол  карданд, ки  «њар  ду  љўра  њастед?  

Муросо  карда  метавонед?». Чун  њарфи  тасдиќро шуниданд, гуфтанд: 

«-– Њо  он  љо  магазин аст, пулро  майда  карда,  байни  њам  таќсим  

намоед»; –сипас  ба  насињат кардан  даромаданд, ки  «аз кўдакї  ба  

талбандагї  одат  накунед;  мактаб  хонед,  одами  дуруст  шавед.  Бо  

мењнати  њалол зиндагї  кунед». 

Одатан ба  гадову  соил  чанд  тангае  медињанд, нашунидаем ва  

надидаем, ки  касе  сўм, хусусан биступанљ  сўм  бароварда  дода  бошад.  

(он солњо 25 сўм пули калон буд). Мо  аз  рафтори  худ  пушаймон  ва  аз 

кардаи  худ  хиљолатзадаву  шарманда,  сар  хам  кардем. 

*** 

 Ибтидои   солњои  шаст манзили  зисти (квартираи)  боќї монда аз  

Муњаммадљон  Рањимиро  (дар  рў ба  рўи њозира «Боѓи устод  Рўдакї») 

хона-музеи  шоир  муќаррар  карданд. Бойгонї – дастнависњои  устод  

Айниро  низ  дар  њамон  хона–музеи  Рањимї  љой  доданд. Он  ваќт  
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Музеи  С. Айнї, ки чун  муассисаи  давлатї соли  1965 дар  њайати  

Вазорати  маданият  таъсис  ѐфта  буду  шарафи директории  нахустинаш  

насиби банда  гардид, њолиѐ арзи  вуљуд  накарда  буд. Дўсту  шарики  

њамкори  ман, ходими  илмии  Пажўњишгоњи  забон  ва  адабиѐти 

номбурда, ки хона-музеи  Рањимї  дар  тобеияташ  ќарор  дошт, маводи  

бойгонии устод  Айниро  ба  тартиб меовард.  Боре  папка-парвандаеро  

пешам  гузошт, ки  пур  аз  расид–квитансияњои  почтаї  буд. Устод  

Айнї ба пирмардони  барљомондаи  бухороие, ки  замоне  шарикдарси  

мадрасагиашон будаанд, муттасилан аз љайби  худ  иона–мададпулї  

равона  мекардаанд  ва  чун  марди  таљрибатандўхтаи  оќибатбин, ки  

хоси  хислату љибиллати  ишон  аст, квитансияњоро боќї  медоштаанд. 

        Ман  аз  Рањим  Њошим  ва  муаллимам  Муњаммадљони  Шакурї  

борњо  шунида  будам, ки  устод  Айнї  ба  фарзандони афроди  дар  

поѐни   солњои  30 табъид  шудаву  доѓи бадномии  «душмани  халќ» ба  

номашон  часпидае,  ки  дар  донишкадањои  олии  кишвари  шўрої 

мехонданду  ба  сабаби «бадномї»-и  падарњояшон  аз  дарѐфти  идрор- 

стипедия  мањрум  гардида  буданд,  аз кисаи  худ  нафаќа  мерасондаанд. 

Ин  ахбори шунидаи  бедалел буд. Аммо  он  чи дар фавќ зикр ѐфт, амри  

воќеъ аст, ки банда ба чашми  худ дидаам ва ин санаду  мадорик  њоло 

дар  говсандуќњои  бойгонии  устод  мањфузанд. 

        Соли  1959  мани  корманди  пажўњишгоњи  фавќуззикр  дар  тањия  

кардани  куллиѐти  шашљилдаи  Абдулќосим  Лоњутї бо Ситсилия Бону  

шарику  њамкор  будам, ки  љои  корамон  Бўстонсарои  њукумат буд.  

Рањим  Њошим чун  мушовири  доимї, ќариб  ки њамарўза бо мо њузур  

доштанд. Зимни  суњбатњои  адабї  аз  кору  бор  ва  хислатњои  њамидаву  

мурувватњои  башарии  устод  Айнї лањзањоеро  ривоят  карда  буданд, 

ки  билкул  ибратомўз  аст. Аз  љумла, фаъолияти  Айниро дар  кору  

бори  Нашриѐти  давлатии  Тољикистон, ки  солњои  бистуми асри 

гузашта  дар Самарќанд  фаъолият  дошт, ѐдоварї  карда, гуфтаанд: 

        – Он  солњо (чунон  ки  дар  ибтидои давраи  нав ба  истиќлолият  

расидани кишвари  мо љой дошт– Љ.А.),  барои  кормандони  

муассисањои  давлатї  ионае  ба  расми  ѐрии башардўстона  таќсим 

карда  мешудааст. Њар  гоњ  ба  нашриѐт  маводи  ѓизої  ва   ѓайри  он 

меомад, кормандони  зинањои  поѐнї,  хусусан  занњои  коргузор, ки 

андак музди  кор доштанд, талаб  мекарданд, ки маводи  ионаро  Айнї  

таќсим кунанд. Ва моњияти  талаби кормандон  ин  будааст, ки  устод 

мегуфтаанд: 

        «–Рафиќон, биѐед  аввал  ба  инњо  дињем.   Монад,  мо њам  мегирем, 

намонад,  боке  нест. Мо  ќудрати  аз  бозор харидан  дорем, вале инњо бо 

дастмузде  ки  мегиранд, имкони  аз  бозор харидан   надоранд». 
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       Яъне,ки  ањли  инсоф будани  Айниро њама  кормандони  нашриѐт 

медонистаанд. 

        Рањим  Њошим дафтари  хотироташонро   вараќ  гардонда,  боз  

гуфтанд: 

         – Соле, ки маро ба  њабс  гирифтанд (дар  замони душманљўињои  

поѐни  солњои сиюм), аввалин  сухане, ки  аз  забони  Лоњутї  берун  

меояд, ин  будааст, ки  «педарсаг  ба  сазояш  расид»  ва  ин  бадгўии  ў  

на  ифодаи  адоваташ  ба  шахси  ман,  балки  таќозои таассуби  

беандозааш  ба  адолати  сиѐсати  болшевикист, (Неши  аќраб  на  аз  

сари кин  аст) –Яъне,  модом ки  њизби  болшевикї  маро мањкум 

кардааст,  пас ман моњи беайб набудаам. 

     Аммо  устод  Айнї, ки  ањли  инсофу  мурувват  буданд,  дар  тамоми  

давраи  мањкумияту  мањбусияти ман  мегуфтаанд, ки  «дар  њаќќи Рањим  

љавр  шуд, ў  айбе  надорад». Ва гузашта аз  он, ки ба  таќозои  табиати  

башардўстї  ѐриву  мададгориашонро  дар  њаќќи  авлоди 

табъидшудагон  дареѓ  надоштаанд, њамсари  маро,  ки  ба  истилоњ  зани 

«душмани  халќ»  буд, бебокона  ба  кор  гирифта,  ба  худашон  котиб  

таъйин  кардаанд.  Ва адои  хидмати  котибиаш  иборат  аз  ин  будааст, 

ки  њар гоњ аз  Маскав ва  дигар  мавзеъњои  хориљ аз  кишвар  номае  ѐ  

барќияе  расад, барояшон  тарљума кардаву  номаи  љавобии  ишонро  ба  

русї  тањрир  мекардааст. 

     Вале  усули  музд (моњона)  пардохтанашон  боз  аљибтар  будааст. 

Агарчи  маблаѓи  моњона  аз  дороии  худашон будааст, чун дар  

идорањои  расмии  давлат  вараќа – ведомост  тартиб  дода,  поѐни  њар  

моњ  ба  дасти ў  имзо кунонда, маош мепардохтаанд,  то  њамсари  ман  

гумон  кунад, ки музди  мењнати  худашро  мегирад,  на  ионаи 

башардўстонаеро. 

*** 

  Бањори  соли  1978  ману  Лоиќи  зиндаѐд  ба  як  муносибате  

мењмони  хонадони  Рањим  Љалил  гардида  будем. Дар  сари  хони 

неъмати  Нависандаи халќї  ду-се  кас  аз  хуљандињо  њам  њузур  

доштанд. Дар боби адабиѐт  ва  кору  бори  нависандагон  суњбати  гармї 

дошт. Кадоме  аз  дўстони  соњибхона  дар  бораи  устод  Айнї  чизе 

гуфта, ба хасосати  он  кас  ишорат  кард. Рањим  Љалил  ба  радди  

андешаи  мусоњиби  сари  дастархон  лаб  ба  сухан  кушода,  гуфтанд, ки  

ин андешаи ботил аст, ки якта-нимта бадхоњони  устод  дар  њаќќашон 

чунин  њарфњоро  пањн  карда  мегарданд ва  ба  тасдиќи  фикрашон  

чунин воќиаро  наќл  карданд: 

        - Соли 1953  дар  маъракаи љашни  75-солагии  устод, ба  сабабе  

иштирок  карда  натавонистам. Баъдтар, дар  Бўстонсарои  њукумат  ба  



159 
 

аѐдаташон даромада, пас аз  пурсу посу  дилљўињо  шўхиомез афзудам, ки  

«хуллас, зиѐфатро бе  мо  хўрдед-дия». 

           Устод  ба  лањни љиддї  гуфтанд, ки  «Рањимљон, як ту  не, чанд  

каси  дигар  њам  набуданд, ки  ѐддошт карда  мондаам. Иншоллоњ, 

љуброн мешавад». 

        Сипас њолдонњо њикоят  карданд, ки  ду рўз пас  аз  зиѐфати  расмии  

њукумат, ки дар  як  толори  бошукўњи  бўстонсаро  барпо  шуда будааст, 

устод  њайати кормандону хидмадгорони  бўстонсаро ва боз  чанд  каси  

дар  баргузор  кардани зиѐфати бошукўњ њисса гузоштаро, ки зиѐфат  

нахўрда будаанд,  даъват  карда, бо  айни  њамон  таомњои  зиѐфати  

њукумат, аз  кисаи худашон  зиѐфат  дода, вазифаи мизбониро худашон 

ба љо  оварда, хотири  њамагонро шод  карда  будаанд.  Ин  воќиа  расо  

як  сол ќабл  аз  фавти  устоди  равоншод  ба  амал  омадааст. 

*** 

           Њабибулло  Ќодирии писари  нависандаи  машњури  узбек Абдулло  

Ќодирї  зери  унвони «Отам  њаќида» («Дар  бораи  падарам») соли 1974  

китобе  чоп карда  буд, ки  лањзањои  хотирмонро аз  рўзгори  падараш  

бозгў  кардааст. Аз  љумла аз  диду боздиди худаш  устод  Айниро ва  

лањзањоеро  дар  бораи  ин  кас  аз  гуфтањои  падараш  ба тасвир  

кашидааст, ки  хеле  љолиб  аст.Ў  менависад, ки  шоир (яъне  шоири 

ўзбек) Ѓулом  Зафарї   дар яке  аз мењмонињояш дар хонаи  падарам 

њикоят карда  буд, ки  соли  1932  дар  Самарќанд мењмони Айнї  

шудааст. 

    Ў  мегуфт: 

       -Суњбат  дар  хонаи  Айнї  хеле  гарм  љараѐн  дошт, ки  гузаштани  

ваќтро  њис  накарда  мондам. Як  замон  духтараш  Холида  як  табаќ  

палави бухороиро  оварда  ба  рўи  хони  пуралвон  гузошт,  ки  бўи  

хушу  таъми  иштињовараш  дергоњ  аз  мазоќам  дур  намерафт. Зимни  

як мулоќотам  тафсилоти  мењмондории  С. Айниро  ба  Фитрат  наќл  

кардам. Ў  маро ба дурўѓгўї  шуњрат дода, афзуд, ки «ялѓон гапирасан» 

(«дурўѓ мегўї»), Айниро ман хуб мешносам. Вай  касе  нест, ки ба пеши  

мењмон ош  кашад. 

        Падарам  дар љавоби  суханони  Ѓулом Зафарї  гуфтанд, ки: 

        - Муносибати  Айнию  Фитрат  чандон хуб нест. Айнї ба  Фитрат  

ихлос надорад. Дар масъалањои  сиѐсиву  миллї  њар  ду аќидањои  

мухталиф  доранд. Шояд  дар  њамин  замина Айнї ўро хуш  

напазируфтаву  муроот  накарда бошад. Вагарна, Айнї  дар  баробари  

каси ба  табъаш хушоянда љонашро  дареѓ  намедорад. 

        Сипас  ин  воќиаро  аз  мењмон шудани  худ  ба  хонаи С.Айнї 

њикоят  карданд: 
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     -Боре  корам  ба Самарќанд  афтода, дар  хонаи  Шокир Сулаймон 

фуруд омадам… 

       Шокир  Сулаймон нависанда  ва  адабиѐтшиноси  узбек  аст, ки 

солњои  баъди анљумани якуми  нависандагони  шўравї (1934) ва таъсис 

ѐфтани  Иттифоќи  нависандагон  дар  љумњурињои  Осиѐи Миѐна  вазифаи  

раисии   бахши  самарќандии  Иттифоќи  нависандагони  Ўзбекистонро  

дар уњда  дошт ва  њамзамон,  дар  мавриди  наќли  Абдулло  Ќодирї,  дар 

донишгоњи    давлатии  Ўзбекистон (УзГУ)  дар  Самарќанд  аз  адабиѐти  

ўзбек  дарс  медод.  Ин њамон  Шокир    Сулаймон  аст,  ки устод Айнї дар 

як мактубашон   шикваомез гуфтаанд:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 «Ман асарњоямро сари сандалї, дар пушти лаълї  менавиштам. Шокир 

Сулаймон айб кард, ки ин аз маданият дур аст; мизу курсї гузоред. 

Акнун дар болои курсиву  диван дарди кўњнаи миѐнам ављ кард. Ман 

«Дохунда»-ю «Ѓуломон»-ро дар сари сандалї  навиштаам. Намедонам, 

Шокир Сулаймон дар курсї, сари миз нишаста чињо навишта бошад».                                                             

 …Хуллас, дар њамон сафари Самарќанд  дар кўча тасодуфан бо 

Айнї вохўрдам, – боз давом медињад, Абдулло Ќодирї, њикояташро. –

Айнї  гила кард,  ки ба Самарќанд омадию хабар намегирї. Соати  

шаши бегоњ  ба хона марњамат кун. Нигарон мешавам. 

Ба  манзил  расидам, ки Шокир Сулаймон аз кор  омадааст. 

    – Бедарак нашав,  соати шаш ба мењмонї  меравем, – гуфтам. 

     – Ба кадом мењмонї? – њайрон шуда пурсид. 

     – Ба мењмонии Айнї, – гуфтам. 

    –  Кї  хабар овард? – боз њайрон шуда пурсид. 

    –   Айниро дидам, гила кард, ки «чаро омаданатро хабар надодї?». 

Дар хонаи ту фуруд омаданамро гуфтам. Таъкид кард, ки њамроњи 

Шокир биѐ.  

Бегоњ риш тарошида,  либос бадал карда, ба роњ афтодем; Айниро 

дидем, дами дарвозааш нигарон истодааст. Салом додем. Аз корњои 

Шокир љўѐ шуда, ба хона даровард. 

Дастархон  ороста  аз  нуќлу  наво, аз пиставу  бодом,  то  асалу  мураббо  

ва  мусалласи  дастї-–њама  муњайѐ. Соате  суњбат  кардем, ки  духтараш  

як  табаќи  лангарї  оши  палави аз биринљи овозадори Панљекатро 

оварда  рўи  дастархон  гузошт. То як  поси  шаб  суњбат  карда, ба хона  

баргаштем. 

Дар  роњ  Шокир  Сулаймон  ба  ваљд  омада, изњор  кард, ки ин гуна 

мењмондориву  чунин  хони  пуралвонро бори  аввал мебинам, агарчи  

солњо боз  Айниро мешиносам. Ман  њамон  суханони  дар њаќќи  Фитрат  

гуфтаамро  бори  дигар  такрор  кардам. 
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Файзулло  Ќодирї аз мушарраф  шудани  худаш  ба  дидори  устод  Айнї 

ѐдовар  шуда  менависад: 

– Соли  1935 15-солагии  Театри  ба  номи  Њамза   таљлил  гардид. Аз 

гўшаву канори  мамлакат  мењмонони  зиѐде  омад. Пас  аз  анљоми  

бошукўњи  маљлиси  љашн  падарам  мењмонони  Самарќанро дар њайати 

Ѓулом  Зарифї, Шокир  Сулаймон ва  Садриддин  Айнї  ба  мењмонї  

даъват намуданд. 

Сипас  ќиѐфаи  устод  Айниро  бисѐр  даќиќ  тасвир  намуда, 

–Дар   сар  телпаки гўшакдор,  дар  тан  палтои хокистарии мўинаастар, 

дар  пой  мўзаи соќаш  баланди  чармаш  чаппагардони  хом (навъе  аз  

замшаи љойдорї) дошт, – гуфта, мўзаи  устодро аз  пояшон кашидан ва 

ба  дасти  мењмонон  об   рехтанашро ба  забон оварда, хидмати сари 

хонро  ба  љо овардану  аз  суњбати  ин  бузургон бањравар  

гардиданашро  ба  риштаи  тањрир   кашидааст. 

Мењмони  хушсуњбат  ва  њикоягўи  бомањорат  будани  Айниро  таъкид  

намуда, аз  забони  устод  ин воќиаро  наќл  мекунад: 

Дар  театри «Тўрон»-и  назди  Бозори тоќї  пйесаи  Мањмудхўљаи  

Бењбудї «Падаркуш»-ро  ба  сањна  гузоштанї  мешаванд, ки  барои  ду  

наќш –як марди пирсиѐн  ва  як  зани  сабукпо пайдо  кардани  

њунарпеша, душворї  ба  миѐн меорад. Аввалан, дар он солњо 

њунарпешаи  зан  тухми анќо  будааст, ки  ин  наќшро бо  гриму  либоси  

занона  бояд љавонмардон  ба љо  меовардаанд,  сониян, касе  пирсиѐн  

шудан  намехоњад. Як  нафар  чойхоначии  мањалро  ба љону  њолаш  

намонда, «пирсиѐн»  рост  мекунанд, ки  баъди  ба  анљом  расидани  

намоиш мардум  лаќаби  «пирсиѐн»-ро  ба  номи  он чойхоначии сарсахт  

часпонданд, ки  бечора, аз  ин  нанг  ѐрои  ба  кўча  баромадан  

надоштааст. 

«Падаркуш»  ба  забони   ўзбекї   таълиф  ѐфта,  тарљумаи  тољикиаш  

соли  1939 дар  китоби дарсии «Хрестоматияи  адабї»-и  яњудиѐни  

Бухоро (дар  тарљумаи М.Бачаев), ба  лањни вежаи  хоси  гўиши  яњудиѐн  

ба  табъ  расида  буд. Ва  устод  Айнї  раванди  ба  сањна  гузошта  

шудани «Падаркуш»-и  Бењбудиро  дар  як наќиза–намоишномаи  

масхараомезе  ба  ўзбекї  тасвир  кардаанд, ки  ин  асари  устод  дар  

тарљумаи  тољикии  Рањим Њошим  дар  яке  аз шуморањои  солњои  охири  

50 ѐ аввали 60  дар  маљаллаи  «Шарќи  Сурх» ба  табъ  расида  буд. 

*** 

 Соли 1987  нашриѐти  «Адиб» ба  ман  пешнињод  кард, ки  ќиссаи  

ѐддоштии  некмарди  арманї  Нерсес  Нерсесянро,  ки  зери  унвони 

«Рустам  ва Далире»  ба русї  чоп  шудааст,  ба  тољикї  гардонам. 
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         Нерсес  Самвелович  Нерсесян  аз  арманињои  Эрон  аст, ки  дар 

вилояти  Соваи  он  кишвар  ба дунѐ  омада, касби  камол  карда, 

минбаъд  дар љунбишњои  озодихоњонаи  Эрон  њампањлу  бо  Абулќосим  

Лоњутию  Бањром  Сирус сина  сипар  карда,  баъди  нокомона  поѐн 

ѐфтани  шўриши фаъолони  Љумњурии Гелон,  чун  шарикони 

фавќуззикраш  иљборан  мусофират  пеш  гирифта, кишвари  шўроњоро  

ватани сонї  интихоб карда  ва  чун  Лоњутию  Сирус  ўро  низ ќисмат  ба  

Тољикистон овардааст. 

        Банда  чун  аз  муњтавиѐти  ќисса  огоњ шудам, ба  суроѓи  

нависандааш  афтодам,  ки  шунида   будам, њамон  ваќт,   дар  Душанбе, 

дар  манзили  иборат аз  як  дар  хона,  дар  бинои  чањорошѐнае,  дар  

аќиби Театри  чавонони  ба  номи М. Воњидов  истиќомат  мекардааст. 

Поѐни  солњои  сї чун  бештари  зиѐиѐни  шўравї   гирифтори табъиди  

сиѐсї   гардида  будааст. Баъди  анљоми  муњлати муљозот соли 1950  ба  

Тољикистон  баргашта,  чун  љазодидаи сиѐсї,  иќоматаш  дар  марказ  

салоњ  набудааст,  ки  Бобољон Ѓафуров  аз  роњбарони   ноњияи 

Панљакент таќозо  мекунанд, ки  барояш  кори  мувофиќе ѐфта  дињанд. 

Њамин  тавр, то   ба нафаќаи имтиѐзноки иттифоќї  баромадан 

директории  Корхонаи орду  шолии ш. Панљакентро ба љо меовардааст. 

Дар њамин солњо ба устод Айнї рўшинос гардида, чун  њамсафи Лоњутї  

бо  устод  тарњи  дўстї  афканда,  бо  ишон  рафту  омади доимї 

доштааст. 

Гардиши ќисматро бинед,  ки чун ба нафаќа мебарояд,  ѐди  диѐри ќавмї  

карда, ба Арманистон меравад.  Ба ќавли худаш,  «миллатчиѐни арман   

чун табааи  Эрон ва,  ба эњтимоли љосус буданаш,  рўи хуш намедињанд 

ба ў  ва  ба  чопи асари фавќуззикраш, ки   ба забони арманї  будааст, 

раъй  намедињанд. 

Ин марди фарњангї  дубора роњи Душанберо пеш гирифта, аз роњбарони 

љумњурии мо умеди ѐриву дастгирї мекунад. Ин љо, боз кораш ба 

пуштибонї  кардани Б. Ѓафуров  оид мешавад, ки  ишон ин дам  

директории  Пажўњишгоњи  ховаршиносии  АИ  СССР-ро дар уњда 

доштанд.  Б. Ѓафуров  ин хидматро ба  зиммаи Иосиф  Брагинскии 

корманди  пажўњишгоњ,  ки њамзамон узви Иттифоќи  нависандагон ва 

узви вобастаи  АИ  Тољикистон низ буд, вомегузоранд. 

И. Брагинский, ки дар  анљом  додани чунин корњои хайр малакаву 

таљрибаи зиѐд дошт, як «њилаи  шаръї»  пеш гирифта,  китоби  Н. 

Нерсесянро чун моли адабиѐти тољик, бо тавсияи  Иттифоќи 

нависандагони Тољикистон,  барои чоп ба нашриѐти  умумииттифоќии 

«Советский писатель»   (М.,1983) мефиристад. Агарчи матни арманиро 

тарљумон  А. Млинек  ба русї  гардондааст, бо риояти  њамон њилаи 



163 
 

шаръї дар лавњи унвони китоб таъбири «перевод  с фарси» («Тарљума аз 

фарсї»)   ба чашм мерасад. 

    Дар раванди тарљумаи китоби Н. Нерсесян ману муаллиф суњбатњои 

тўлонї  доштем. Боре аз депутати њавзаи интихоботии Панљакент  

интихоб шудани устод Айнї ба Шўрои Олии СССР(соли 1950) сухан ба 

миѐн оварда, рўйдодњои  аљибе  аз  омадурафтњои устод  ба  Панљакент  

наќл  кард. Яке  аз  рўйдодњо  ин  буд, ки  Айнї  соле  ду  маротиба  

барои  мулоќот  кардан бо  интихобкунандагон  ба  ќитъаи  интихоботии  

воќеъ  дар  дењаи  Ёрии  ноњияи  Панљакент  мерафтаанд. Устод  «Мка» 

гуфтанї  мошини  сабукрави  хурдакаки  аз  љониби  њукумати  љумњурї 

туњфашудае  доштаанд, ки  одатан  бо  њамон  мошини хурдакакашон ба  

Панљакент  меомадаанд. 

       Њамсари  Мўсоќул  Икромови мудири маорифи  Панљакент духтари  

Одилї  ном  самарќандие  буд, ки њамин  Одилї  солњои  20 бо  устод  

Айнї  дар   идораи  њафтномаи «Шўълаи  инќилоб» њамкорї  дошта, аз  

дўстони  ихлосманди  устод  будааст. Ва  њар  бори  ба  Панљакент 

омадан,  ба  хонаи њамин  Мўсоќули  мудири   маориф  фуруд  

меомадаанд  ва ба мулоќоти бо интихобкунандагон Мўсоќулро    њамроњ  

мебурдаанд.  Дар  соли  дуюми  омадурафтњои  устод Икромови 

газгўшти нањифљусса аз вазифаи  мудирии  маориф   сабукдўш  гардида, 

ба  љояш  Субњон  Пўлодов  ном  марди  ќавиљуссаи  сергўшт  мудир  

таъйин  мешавад. Мудири  нав  аз  таљрибаи  солњои  пеш   медонистааст, 

ки  дар  сафарњои  устод  Айнї  мудири  маориф  он  касро  њамроњї  

мекард. Вале устод  Икромовро  на барои  мудири  маориф  будан, балки  

ба  хотири  мизбону  домоди  рафиќашон  ва  шахси  муътамад  буданаш  

бо худ њамроњ  мебурдаанд. Ин  дафъа, Пулодов  бе  он ки  раъйи  

устодро  фањмад,  бе  гапу њарф  вориди мошин  мегардад, ки  як  тарафи  

мошин зери  вазни  ў  хам  меоварад. Устод  њам  беибо  мегўянд: 

     – Рафиќ  Пулодов, фанар-ресорњои  мошини  ман  ба  вазни  љуссаи  

шумо  тоб  намеоваранд. Хоњиш  мекунам, аз  мошин  бароед. Ба 

њамсафарии   ман  љуссаи  сабуктари  Икромов  мувофиќтар  аст. 

       Бо  њамин  тариќ, Пулодови  хиљолатзада  аз  мошин  фуромада, 

љояшро ба  Мўсоќул  Икромов  вомегузорад. 

      Таќрибан  баъди  ягон  сол  Мўсоќули  дардманд, ки аз захми меъда 

солњои зиѐд ранљ мекашид, ин  љањонро падруд гуфта, як писару ду 

духтари ноболиѓро ятим гузошт.                                                                                                                                     

Занги телефон баланд шуд. Гўшакро бардоштам, ки овози шиноси устод 

Айнї  шунида шуд. Таќозо карданд, ки «илоље ѐфта, як сари ќадам ба 

наздам даро». 
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     Чун масофаи байни Панљакенту  Самарќанд  андак зиѐдтар аз 50 

километр аст, дере  нагузашта, аз дарашон даромадам, ки рўи диван  ба 

кампале печида хобидаанд. 

       –   Чанд рўз мешавад, ки дарди миѐнам хурўљ дорад. Аз даме, ки 

хабари марги Мўсоќул расидааст, ором надорам. Харољоти  гўру 

кафанро намегўї?  Ин занаки сарсахт бо се  ятими  тайѐрхўр  чї  мекарда 

бошад? 

        –  Ѓусса нахўред, устод. Замона тинљ, илоље меѐбад. 

        –   Њамту – куя, ба њар њол… 

   Андак нимхез шуда, фармуданд, ки дари љевони рў ба рўяшонро боз 

кунам. Кушодам, ки дар кунљи љевон ќоѓазпече гузоштагї. 

   –  Гиру ин љо нишин. Кушода њисоб кун, – гуфтанд. 

      Шумурдам, ки њазор сўм. Дар њамон солњо 1000  сўм маблаѓи 

њангуфте буд. 

       – Пулро ба  њамшира  расону аз номи ман узрхоњї  кун. Њозир  худам 

илољи ба роњ баромадан надорам, – гуфтанд дар охир. 

      Њамсари Мўсоќул пулро гирифту оби дида кард. 

       –    Оби дидаро монеду арзи миннатдорї кунед… 

       Ман, ки табиати кунљковию  ба  њар чї изњори  шубња кардани 

устодро медонистам, муродам ин буд, ки бифањманд, то  амонат  ба 

дасти соњибаш расидааст. 

       Боре дар як омадурафтанњояшон ба назди интихобкунандагон 

роњбарони колхози Ёрї ба расми туњфаву армуѓон  як љувол шолии 

аълосифат бахшидаанд ба депутати  худ. Устод аз ман  хоњиш карда 

буданд, ки њамин шолиро сафед карда (яъне ба биринљ табдил дода) ба  

он  кас расонам. 

      Чун мавсими долу зарби корњои дењќонї ва зуд-зуд њисобот расондан 

аз фаъолияти корхона буд, сафед кардани шолии устод  андак  ба таъхир 

афтод. Касе аз Самарќанд омада  номае дод ба дастам. 

    Устод кинояомез навиштаанд, ки: 

   «– Медонам, дар кўњњои атрофи Панљакент гург бисѐр аст. Аммо љое 

нашунидаам, ки гург шолї мехўрда бошад». 

      Ман њама ташвишро як сў монда, шолиро сафед карда, ба устод 

расондам. 

      …Зани Мўсоќул 

     –  Э чї кор кунам, чї хел миннатдорї баѐн мекунам? –гуфт. 

     Ќаламу як вараќ  ќоѓаз дода, гуфтам: 

    –  Сари миз шинед, ман имло мекунам. 

      Чанд сатри навиштаашро  дар  лифофа  андохта,  ба як нафар 

Самарќандрав додам, ки ба устод расонад. 
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      Дили пуртарањњуму њиммати олї доштани устод Айниро аз дигарон 

на як бору ду бор шунида будам. Аммо он чи  ба чашми худ дидам, 

болотар аз он буд, ки гумон мекардам, – хулоса кард суханашро ин 

марди беѓарази арманї. 

*** 

      Имону инсоф шарики якдигаранд,  ки дар нафси ин пири хирад, 

олиму адиби оламшумул ба њам омадааст. Бењуда халќ нагуфтааст, ки: 

    «Инсоф – дин соф»  ѐ  ин ки «Инсоф дорї- имон дорї». Ин  ду  мафњум  

тавъамонанд. 

Ва –л –Лоњу  аълам  биссавоб. 

*** 

Ин љо  боз  ду  нуќтаи  дигари алоќаманд  ба  шахсияти  устод  Айнї, ки 

такя ба  афкори  љомиа  ва  гуфтањои  муаллими  арљманди  

Муњаммадљон  Шакурии  Бухорої  дорад, таќвиябахши  андешањои  

фавќ  аст. 

      1. М.Шакурї  њикоят  карда  буданд,  ки  тадќиќоти  устод  Айнї оид 

ба  Абдулќодири   Бедил  пеш  аз  он ки дар  шакли  китоби  мустаќил  

соли  1954  ба  табъ  расад,  маводи  ин китоб  дар силсилаи  маќолањои ў  

оид  ба  Бедил  ва  эљодиѐти  ў  солњои  1946  ва  1947  дар  чанд  шумораи  

маљаллаи «Шарќи  Сурх» чоп  шуда  буд. Мани  нављавони  њанўз  аз  

таљрибаи  рўзгор  сабаќи  кофї  наѐмўхта  ба њамин  навиштањои  доир  

ба  Бедили  устод  Айнї таќриз  навишта, бо ташвиќу  тањрики  Саид  

Муллољонови  Шањристонї, ки  баъдтар  фањмидам, шахси  бисѐр  

дасисаљў  будааст,  ба  чанде  аз  нуктањои  тадќиќоти  устод  Айнї  эрод  

гирифтам. Устод  ба   андешањои  «мани  мунаќќид»  гўш  дода,  њамон 

порањоеро, ки  ман  танќид  карда  будам,  аз  китоби  «Мирзо  

Абдуќодири  Бедил»- ашон (С.,1954)  хориљ карданд.  Баъдтар 

дарѐфтаанд, ки  мунаќќиди  густох  фарзанди  Садри Зиѐи 

нахустустодашон  будааст. Ба  василае  маро  ба  мулоќот  даъват 

намуда, хуш  пазируфтанд, дуру  дароз  суњбат  кардем, аз лањзањои  

рўзгори  падарам  ѐдовар шуданд,  вале аз таќризи ман ва муњтавиѐти он 

њарфе ба забон наѐварда, дар лањзаи  гусел ба корњои  илмиам 

муваффаќият  хоста,  њамин ќадар гуфтанд, ки:  

     –  Писарљон, дар зиндагї ба гаштани бо асобаѓал  одат накарда,  ба 

пои худ  роњ  рафтанро  биѐмўз. 

       Ба  зиракї  пай  бурдаанд,  ки андешањои танќидии  ман на фикри 

мустаќили худам  аст. 

    Даме ки соли 1963 љилди 11-уми «Куллиѐт»-и  устод Айнї (китоби 

дуюм)  ба чоп омода мешуд,  бо  мадади  муњаррири  он  Р.Њодизода  

худам  ба расми кафорати гуноњ порањои  аз нашри соли 1954-и «Мирзо 
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Абдулќодири Бедил» ихтисор кардаи  устодро дар матни нашри куллиѐт 

барќарор  кардам.  

    2. Иморати собиќ  Шуъбаи  шарќшиносии  АИ  Тољикистон (воќеъ дар 

кўчаи Парин, 6)  «ки аслан чун  њавлии  истиќоматии  Бобољон Ѓафуров 

бино ѐфта истода будааст, бадхоњон дар арафаи ба поѐн расидани 

сохтмонаш ба унвони КМ ВКП (б) маълумот равон мекунанд, ки 

«котиби Секаи Тољикистон аз маблаѓи буљети республика барои худаш  

ќаср бино кард». Б.Ѓафуров илољи воќиаро пеш аз вуќўъ ѐфтанї шуда, 

устод  Айниро  аз  Самарќанд даъват намуда, калиди њавлиро ба ишон 

дода истода, изњор  мекунад, ки «ин туњфаи њукумати Тољикистон аст ба 

Шумо, дар бадали хидматњоятон ба халќи худ». 

      Устод Айнї,  ба таќозои хислату њиммати љибиллиашон аз туњфа рўй 

метобанд. Чун роњбарони љумхурї дар пешнињоди худ пофишорї 

мекунанд, устод ноилољ  розї мешаванд,  вале  ба  як  шарт: 

  агар ба кадом  маќсад  истифода  бурдани  биноро дар ихтиѐри худашон 

гузоранд.  Чун  ризоияти  роњбарон  ба  даст меояд,  устод Айнї 

директори њамонваќтаи  Институти забон ва адабиѐти АИ Тољикистон 

Муллољон Фозиловро, ки пажўњишгоњи  зери  тобеияташ њоли ногувор 

доштаст, даъват карда, калиди манзилро дода, мефармоянд, ки 

институтро ба ин љо кўчон. 

      Њамин тавр, Институти забон ва адабиѐт, то таъсис ѐфтану  дар 

њамин бино мустаќар гардидани Шуъбаи  шарќшиносї  чун 

пажўњишгоњи мустаќили Академияи илмњо, дар њавлии инъом  кардаи 

устод Айнї фаъолият дошт. 

       Чунин мурувват а њиммати олие  доштаанд,  шодравон устод Айнї. 

       Ќисмати бинои фавќуззикри  инъомии устод бештар аз ин ќиссањо 

дорад,  ки зикраш дар ин љо лузум надорад. 

       Ин аст мухтасари тафсилоти  кордорињои устоди безавол, ки 

шахсияти ишонро дар чашми наслњо муљаллотар тобон мегардонад.     
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СУХАНШИНОСӢ, №1  2015 

 АЊМАДЉОН САНГИНОВ  

                                                                   Ба ѐдбуди 100-умин зодрўзи 

       олими маъруфи тољик 

МУЛЛОЉОН ФОЗИЛОВ 

  

  НОМБАРДОРИ МИЛЛАТ   

 

Дар бораи шахсияти бузург ва номбардори миллат сухан гуфтан 

њам осон асту њам мушкил, лекин дар бораи олими забоншиноси 

маъруфу мўътабар ва ташкилотчии моњиру пухтакори илм, собиќ 

директори Институти забон ва адабиѐти Академияи илмњои Тољикистон, 

роњбару роњнамои зумраи олимони шинохтаи љумњурї, устоди зиндаѐд 

Муллољон Фозилович Фозилов мўњри хомушї ба дањон задани касоне, ки 

ўро аз наздик мешинохтанд, носавоб аст. 

 Муллољон Фозилов мактаби ибтидоиро соли 1929 дар зодгоњаш- шањри 

Конибодом хатм намуда, ба Техникуми омўзгории шањри Тошкант дохил 

мешавад ва онро соли 1933 тамом мекунад. Аз соли 1933 то соли 1935 дар 

вазифаи муаллими фанни забони модарї ва адабиѐти курсњои дусолаи 

муаллимони мактабњои ибтидої  кор мекунад. 

 Соли 1935 ўро барои хондан ба Университети давлатии Ленинград 

мефиристанд. Тавре ки аз шарњи њоли соли 1961 навиштаи худи устод 

пайдост, соли хониши 1937/38, дар курси сеюми донишгоњ бинобар бад 

шудани ањволи моддии оилавї хонданро муваќќатан ќатъ карда, ба 

Сталинобод меояд ва дар Нашриѐти давлатии маориф, ки он рўзгорон 

Учпедгизаш мегуфтанд, ба њайси мудири шўъбаи адабиѐти бачагон чанд 

муддат ифои вазифа менамояд. Тобистони њамон сол(1937) эшонро 

мудири ќисми таълимии курсњои думоњаи такмили ихтисоси муаллимон 

таъйин мекунанд. Тирамоњи соли 1938 барои идомаи тањсил боз ба 

Ленинград баргашта, соли 1941 университетро хатм карда, ба 

Тољикистон меояд. Моњи октябри соли 1941 мудири ќисми таълими 

мактаби миѐнаи ба номи М. Горкий (шањри Ленинобод) таъйин 

мешавад. Тирамоњи соли 1942 М. Фозилов чун фарзанди содиќу 

вафодори миллат ихтиѐрї ба љабњаи љанг меравад. Дар сафи артиши 

шўравї дар озод кардани Украинаву  Полша сањм мегузорад ва барои 

хизматњои шоиста дар ќисми сиѐсии дивизияи тирандозии 267-ум июни соли 

1943  М. Фозиловро тантанавор номзад ба њизби коммунист ќабул 
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мекунанд. Июли соли 1943 М. Фозилов дар набардгоњ маљрўњ мешавад 

ва пас аз сињат ѐфтан эшонро ба курси танкчиѐни полки якуми танкии 

Округи њарбии Кафкази Шимолї мефиристанд. Соли 1944 пас аз хатми 

курсњо боз ба сафи артиши амалкунанда фиристода мешавад. Танкчї М. 

Фозилов барои дар муњорибањо диловарию шуљоат нишон доданаш бо 

ордени Љанги Ватании дараљаи дуюм мукофотонида мешавад. 

 Баъдан М. Фозилов 10 марти соли 1945 бори дигар дар љанг сахт 

захмї мегардад. 

 Соли 1946 баъд аз табобату муолиљањои зиѐд вазъи саломатии ў як навъ 

рў ба бењбудї меорад ва дар дилаш мењру шавќи донишомўзї боло мегираду 

бо як по ба асобаѓал такякунон шомили аспирантураи Институти 

забоншиносии Академияи илмњои СССР гардида, тањти роњбарии устодони 

ѓамхор Фрейман А.А. ва Абаев В.И. дар мавзўи «Калимањои таќлидї-овозї 

дар забони тољикї» рисолаи илмї менависад ва соли 1950 онро дифоъ 

намуда, ба дарѐфти дараљаи илмии номзади илмњои филологї муваффаќ 

мегардад. Рисолаи мазкур соли 1958 дар шакли асари људогонаи илмї 

(дар нашриѐти «Дониш»-и Душанбе) ба табъ расидааст, ки дар он 

калимањои таќлидї-овозї ва тасвирї дар илми забоншиносии тољик 

аввалин бор мавриди тањќиќи махсус ва амиќ ќарор гирифтааст. 

 Соли 1948 дар љумњурї нахустин Донишгоњи давлатї ташкил гардид, 

ки ин маркази бузурги навбунѐди таълимиву илмї ба устодону 

мутахассисони асилу кордон сахт ниѐзманд буд. Бинобар ин устод Муллољон 

Фозиловро баъди дифои бомуваффаќияти рисолаи номзадї ба донишгоњ 

барои кор даъват карданд ва эшон солњои 1950-1951 вазифаи мудирии 

кафедраи забон ва адабиѐти тољикро ба ўњда дошт. 

 Ваќте ки соли 1951 дар заминаи Филиали тољикистонии Академияи 

илмњои Иттињоди Шўравї Академияи илмњои Тољикистон таъсис 

меѐбад, дар ќатори олимони шинохтаи Ватан аз Муллољон Фозилов низ 

даъват ба амал меояд ва ўро сарвари яке аз институтњои бонуфузи он, 

яъне Институти забон ва адабиѐт таъйин мекунанд. М. Фозилов то соли 

1958 вазифаи директории нахустин ва ягона маркази тадќиќоти илми 

забон ва адабиѐти тољикро дар љумњурї ба дўш гирифта, њамчун олиму 

ташкилотчии ќобилиятнок дар рушду нумўи илмњои бунѐдии забоншиносї 

ва адабиѐтшиносии тољик сањми бориз мегузошт. Бо фаъолият ва 

ташаббуси шахсии Муллољон Фозилов Институти забон ва адабиѐти АИ 

Тољикистон ба маркази асосии пажўњиши соњаи забоншиносї ва 

адабиѐтшиносии љумњурї табдил ѐфт ва берун аз марзњои он шинохта шуд. 
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 Устод Муллољон Фозилов аз соли 1958 то дами вопасини њаѐти 

пуршарафи  худ (1978) ходими калони илмї ва роњбари мавзўњои тадќиќотї 

доир ба фразеология ва зарбулмасалу маќолњои тољикї дар љумњурї буд. 

 Дар бораи фаъолияти пурсамари ташкилотчигии ў устоди шодравон 

Академик Муњаммадљон Шакурї дар мусоњиба бо баргардонандаи 

«Фарњанги забони тољикї» (1969) ба хатти арабии форсї, донишманди 

мўњтарами эронї Мўњсини Шуљої [«Фарњанги форси тољикї», Тењрон, 

2006] хеле самимї зикр намудаанд:  

 «Институти мо як директор дошт ба номи Муллољон Фозилов. Вай 

маълули љанги Олмон буд. Якпо буд. Далерї ва љуръат дошт, ки болоњо 

равад ва чизе талаб кунад ва бихоњад. Ин раиси мо масъаларо пеш 

гузошт, ки Институти забон ва адабиѐт фарњанге ба вуљуд оварад, ки як 

ќисме њам забони адабї ва классикии  моро аз аввал, аз давраи Рўдакї то 

Ањмади Дониш… фаро бигирад. 

 Шуљої: Пас љириќќаи ин фикрро Муллољон Фозилов зад? 

 Шакурї: Бале, Муллољон Фозилов ва он шахсоне, ки гирди ў љамъ 

омада буданд. Ќарор шуд фарњанге тадвин шавад, ки барои даст ѐфтан 

ба забони классик, ки аз даст меравад, имкон бидињад. Аммо барои ин 

гуна фарњанг ба вуљуд овардан мутахассис лозим буд.  

 Љавононе мисли ман буданд, лекин акнун мо саводи кўњна надошем. 

Барои ба вуљуд овардани чунин фарњанг саводи хуби кўњна лозим буд. Пас 

чї бояд кард? Пас ин тавр карданд: Рањим Њошим, Зењнї, Вадуд Мањмудї, 

Ќутбиддин Муњиддинов ва мисли инњо… зиѐиѐни (равшанфикрони) 

тољик буданд, ки соли 1937 дар даврони террори истолинї зиндон шуда 

ва дањ-понздањ сол табъид шуда буданд, ба Сибир ва Ќазоќистон ва он 

љоњо ба сар бурда буданд. Пас аз дањ-понздањ сол баргаштанд. Лекин 

онњоро дар Фарњангистон ба кор гирифтан мумкин набуд. Њанўз њам 

рўяшон «сиѐњ» буд… Бале, «душмани халќ» њисоб мешуданд, агарчи озод 

шуда буданд.  

 Муллољон Фозилов рафт ба Кумитаи Марказии Њизби комунистии 

Тољикистон ва ба азобе иљозат гирифт, ки инњоро ба кор гирад. Гуфт: 

Агар инњо набошанд, мо наметавонем ин тавр коре бикунем. Иљозат шуд ва 

онњоро ба кор гирифтанд.  

 …Њамин чанд нафарро Фозилов М. ба кор гирифт ва аз њар кадоми 

инњо як бригада (гурўњ) сохт.» 

 Дар солњои баъдиљангї зарурат ва фурсати назарандозии тозае ба 

таълими мактабњо ва китобу барномањои хониш ба миѐн меояд. Бо ќарори 

њукумат диќќати олимони маъруфи љумњурї ба навиштани китобњои нави 

дарсии забони модарї ва адабиѐти тољик љалб мегардад. Дар ќатори як зумра 
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пешоњангони илму адаби љумњурї – Абдусалом Дењотї, Абдулѓанї Мирзоев, 

Шарифљон Њусейнзода, Холиќ Мирзозода, Бобољон Ниѐзмуњаммадов, Воњид 

Асрорї, Раљаб Амонов ва дигарон Муллољон Фозилов низ ба таълифи 

китоби дарсї сафарбар мешавад. «Забони тољикї»-и Муллољон Фозилов 

беш аз 20 сол китоби дарсии синфи чањоруми мактабиѐни тољик буд. Дар 

байни асарњои илмии ў «Фарњанги иборањои рехтаи забони тољикї» 

[иборат аз 2 љилд, Душанбе, 1963-1964] ва «Фарњанги зарбулмасал, маќол 

ва афоризмњои тољикию форсї» [Душанбе, «Ирфон», љ. I-1975, љ. II-1977] 

маќоми махсусро ишѓол мекунанд. «Фарњанги иборањои рехта» мањсули 

дастранљи чандсола ва љустуљўњои зиѐду доманадори олими пуркор буда, 

дар њудуди њашт њазор воњидњои фразеологиро фаро мегирад ва бо ба 

рўи кор омадани худ дар илми филологияи тољик соњаи нав ва муњимеро 

асос гузоштааст. 

   Дар забоншиносии тољик то нашри «Фарњанги иборањои рехтаи забони 

тољикї»-и Муллољон Фозилов доир ба фразеология тањќиќоте яклухту 

махсус, ба истиснои маќолањои алоњида ва ишорањое зимни тањлили 

забон ва услуби асарњои бадеї ба назар намерасид. «Фарњанги забони 

тољикї» (аз асри X то ибтидои асри XX) дар соли 1969 ба табъ расид, 

фарњанги тафсирии забони њозираи тољикї фаќат солњои 2008 (нашри 

аввал) ва 2010 (нашри дуюм) чоп шуд ва дар луѓатњои дузабонии тољикї 

ба русї теъдоди нињоят мањдуди иборањои фразеологї сабт ва тарљума 

шуда будаанду бас. Бинобар ин дар шакли луѓати махсуси дар асоси 

мисол- шоњидњои зиѐде аз адабиѐти бадеї ва матбуоти давраи шўравии 

тољик мураттабгашта ва дар њаљми ду китоби бузург ба табъ расидани 

«Фарњанги иборањои рехта»-и М. Фозилов, ки нафаќат дар 

забоншиносии тољик, балки дар забоншиносии онваќтаи шўравї аз 

аввалин фарњангњои иборањои фразеологї мањсуб гардида, њодисаи 

бузурги илмї ба њисоб мерафт. Њатто дар забоншиносии рус њам, ки  

таљрибаи бою  ѓанї ва забоншиносони забардаст дошт, ин навъ луѓат 

дар њаљми 4000 њазор моддаи луѓавї бо иштироки чањор нафар муаллиф 

танњо 4 сол пас аз нашри луѓати М. Фозилов ба майдон омада буд.2 

 Ба тадќиќу омўзиши њаматарафаи иборањои рехта ва умумитар 

карда гўем, иборањои фразеологї якбора рў овардани тане чанд аз 

муњаќќиќони тољик мањз ба туфайли аз чоп баромадани «Фарњанги 

иборањои рехта»-и М. Фозилов ба вуќўъ пайваст. Воќеан њам баъди аз 

чоп баромадани фарњанги мазкур дар тўли 10-15 сол дар Тољикистон як 

зумра забоншиносон, аз ќабили С.Н. Хушенова, Њ. Маљидов, И. 

Њасанов, М. Юсуфова ва дигарон ба омўзишу тањќиќи иборањои рехта 
                                                           
2
 Ниг. «Фразеологический словарь русского языка. Составители- Л.А. Войнова, В.П. Жуков, А.И. Молотков, 

А.И. Федоров. Под редакцией А.И. Молоткова, Москва, 1967 г. 
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даст зада, боиси ба вуљуд омадани рисолањои илмии номзадї, докторї ва 

асарњои дигар шуданд. Муллољон Фозилов аз ин рў ва бино ба ќавли олими 

шарќшиноси маъруф Иржи Бечка барњаќ пешоњанг ва асосгузори 

фразеологияшиносии тољик мањсуб мешаванд. 

 Устод Муллољон Фозилов дар фишурдаи рисолаи доктории, 

мутаассифона, њимоянакардаи худ «Зарбулмасал ва маќолањои китобии 

форсї-тољикї» эътироф менамоянд, ки дар ибтидо зарбулмасалу маќолањоро 

чун як ќисми таркибии фразеология љамъоварї менамуданд. Вале пас аз 

нашри «Фарњанги иборањои рехта», ки як миќдор зарбулмасалу маќолњо дар 

он роњ ѐфта буданд, бо омўзишу тадќиќи амиќу њаматарафаи маводи 

фароњамовардаашон машѓул гардида, ба хулосае меоянд, ки зарбулмасалу 

маќолњо бо устувории таркиби худ, њамчун маводи тайѐри забонї 

истеъмол гардидани худ ва бо чанд хусусияти дигар ба воњидњои 

фразеологї шабоњате дошта бошанд њам, аз љињати сохт, бадеият ва 

маъно воњидњои тамоман дигаранд ва гурўњи хосеро ташкил медињанд. 

Бинобар ин, филфавр зарбулмасал ва маќолњоро аз захираи (фонди) 

воњидњои фразеологї берун кашида, захираи хоси зарбулмасал ва 

маќолњои китобиро ташкил доданд ва ба такмили он камари њиммат 

баста, назар ба ќавли худи он кас [ниг. Сарсухани «Фарњанги 

зарбулмасал, маќол ва афоризмњои тољикию форсї», љ. I]љамъулљамъ 

беш аз 20 сол бо гирдоварии зарбулмасал, маќол ва афоризмњо аз 

адабиѐти пурѓановати форсу тољик машѓул буданд. 

 Устод Фозилов пас аз нашри «Фарњанги иборањои рехта» аз нўги 

хамир фатир гўѐн соли 1967 маљмўае бо номи «Њикояњои зарбулмасал» 

чоп намуданд, ки он бори дуюм бо такмилу тањрири нав дар соли 1973 бо 

номи «Зарбулмасалу маќолњо дар тамсилу њикояњо» ба табъ расидааст. 

Дар сарсухани ин маљмўаи њикояњои дилчаспи хонданї омадааст, ки 

«Забулмасалу маќолњоро донистан ин њоло донистани мавриди 

истеъмоли онњо нест… ва тартиб ѐфтани фарњанги тафсирии 

зарбулмасалу маќолњо дар ин кори муњим кўмаки бузург хоњад расонд» 

(сањ. 17). Барои анљоми ин вазифаи пешгузоштаи хеш устод М. Фозилов 

хазинаи 7-њазораи зарбулмасалу маќолњои китобии бо матнњо-шоњидњо 

аз асарњои адабиѐти классикии форсу тољик ва муосири тољик 

интихобнамудаи худро аз ѓалбери тањќиќ гузаронида, ба таълифи 

фарњанги тафсирии зарбулмасал, маќол ва афоризмњои тољикию форсї 

шурўъ мекунанд ва тавре ки дар боло тазаккур гардид, ду љилди аввали 

он дар нашриѐти «Ирфон» солњои 1975 ва 1977, яъне ваќти дар ќайди 

њаѐт будани устод аз чоп мебарояд ва љилди охирини он, яъне љилди 

сеюм, ки фарогири њарфњои С-Љ мебошад, як ќисми он иборат аз 
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њарфњои С,Т,У,Ф,Х,Ч соли 1977 аз тарафи муаллиф тасњењ шуда, вале 

њарфњои боќимонда то ба њол мавриди тасњењу ислоњ ќарор нагирифта, 

дар бойгонии шўъбаи фарњангнигории Институти забон, адабиѐт, 

шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ Љумњурии Тољикистон 

нигањдорї мешуд. 

 Ибтидои соли 2014 роњбарияти Институт тасмим гирифт, ки бахшида 

ба ѐдбуди 100-умин зодрўзи устоди шодравон Муллољон Фозилов љилди 

чопнашудаи «Фарњанги зарбулмасал, маќол ва афоризмњои тољикию форсї»-

ро ба табъ расонад. Инак, љилди сеюм чун идомаи бевоситаи ду љилди ќаблї 

бо њамон тарзу усул ва аз рўи тартиби алифбою имлои он замон роиљи 

забони тољикї (яъне мутобиќи ќоидањои имлои соли 1972) ба табъ расид. 

 Бо нашри ин љилд фарњанги тафсирии зарбулмасал, маќол ва 

афоризмњои тољикию форсї маљмўан дастраси хонандагони гиромї мегардад 

ва аз рўи маводи пурарзиши ин фарњанг дар риштањои илмњои забоншиносї, 

адабиѐтшиносї, фолклоршиносї ва ѓайра тањќиќоти бунѐдї офарида 

мешаванд. 

 Нашри чунин фарњангњо, ки мамлў аз суханони пурњикмат ва шеърњои 

љаззобу олишони шоиру нависандагони классик ва муосир мебошанд, 

дархўри рўзгори мост. Алъон барои боло бурдан ва мукаммал намудани 

сатњи маърифату муоширати љомеа, дастрас гардидани ин ќабил асарњои 

арзишманд аз ањамият холї нест. 

      Фаъолияти илмии зиѐда аз дањсолаи охири њаѐти устод М. Фозилов ба 

тадќиќу дастраси оммаи васеи хонандагон сохтани зарбулмасалу 

маќолњо бахшида шудааст ва агар муќаддимањои илмии ду маљмуаи 

«Њикояњои зарбулмасал» (1967) ва «Зарбулмасалу маќолњо дар тамсилу 

њикояњо» (1973) ва пешгуфтори нињоят муфассалу пурмазмуни 

назариявии «Фарњанги зарбулмасал, маќол ва афоризмњои тољикию 

форсї»-ро муќоиса кунем, мебинем, ки муаллиф аз як нашр то нашри 

дигар ва як асар то асари дигари хеш чї тавр пеш меравад, мўшикофї 

дар тањлили мавзўъ нишон медињад ва ќуллаи ковишу тадќиќот њамоно 

рисолаи доктории устод М. Фозилов мебошад, ки нусхаи фишурдаи он 

бо унвони «Зарбулмасал ва маќолњои китобии форсию тољикї» соли 

1976 ба табъ расида буд. Аз мутолиаи рисолаи мазкур бармеояд, ки он 

пеш аз њама ба њалли силсилаи масъалањои умдатарини зарбулмасалу 

маќолњо- муайян намудани марзу њудуди зарбулмасалу маќолњо ва дар 

робита бо ин нишон додани хусусиятњои муштарак ва аз њама 

фарќкунандаи онњо аз иборањои рехта, таъбирњои мухталиф, ташбењу 

талмењот ва ѓайра ва ваќте ки ин масъала њалли хешро меѐбад, 

масъалањои тањќиќи захираи воќеии зарбулмасалу маќолњо пеш меояд ва 
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анљоми он дар навбати худ мунљар ба муайян кардани фарќи байни 

зарбулмасалу маќолњои адабии китобї ва шифоњии халќї мегардад, 

бахшида шудааст. Чун зарбулмасалу маќолњо ба китобию шифоњї 

(дањанакї) таќсим карда мешавад ва муаллиф љамъоварию тањќиќи 

бахши китобиро њадафу вазифаи худ мешуморад, мушаххас кардани 

доираи сарчашмањои китобии зарбулмасалу маќолњо ба миѐн меояд, ки 

њаллу фасли он низ ба таъйини мансубияти онњо ба форсию тољикї 

замина мегузорад ва тавре ки зикраш дар фарќ рафт ва унвони 

фишурдаи рисола шањодат медињад, гирењи ин муаммо њам ба хубї 

кушода шудааст. 

        «Зи кор гардид мардум бузургу номвар». Ин суханони пурњикмати 

халќ, ки аз китоби «Њикмати гузаштагон дар хизмати муосирон»-и устод 

Муллољон Фозилов иќтибос гардид, муносиби њоли худи муаллиф аст 

бигўем, хато нахоњем кард. Зеро фарзанди як косиби муќаррарї ва он 

њам бармањал, дар овони туфулият бепадар мондаву дар тарбияи модари 

сарсахту муштипар, вале дилсўзу мењрубоне, ки бо нўги сўзан 

фарзандони ба љон баробарашро хўрондаасту пўшондааст, дар замонњои 

пурташвишу фољиавї ва бенавоию бебизоатии сарзамини тољик ва 

кишвари Шўравї соли 1935 барои тањсил  ба шањри дурдасти Ленинград 

рафтаасту… умуман дар тўли умри начандон дарози хеш мањз ба 

шарофати корњои бузурги анљомдодааш то ба дараљаи олими машњури 

забоншинос, узви вобастаи Академияи илмњои Тољикистон, Ходими 

хизматнишондодаи илмњои Тољикистон, дорандаи орденњои Љанги 

Ватанї, Нишони Фахрї ва дигар медалу ифтихорномањо мањбубу номвари 

миллат гардидааст. 

       Инро баъзењо мўъљизаи сохти давлатию љамъияти шўравї ва 

њукумати ятиму фуќаропарвари он меномиданд. Ин, аз як тараф, дуруст 

њам њаст. Вале мењнатдўстии фавќулода, матонату устуворї, азму иродаи 

ќавї, ѓайрату пуштикор ва азму љазми сахте, ки дар шахсияти устод 

Муллољон Фозилов гирд омада буданд, агар намебуд, ин мўъљиза, аз 

љињати дигар, ба амал намеомад.     
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 СУХАНШИНОСӢ, № 1, 2015 
 

 

  
Муаллифони шумора 

 
Азизќулов Љумъабой- ходими пешбари илмии шуъбаи фарҳангнигорӣ ва 

истилоҳоти Институти забон, адабиѐт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии ба 

номи Рӯдакии АИ ҶТ, номзади  илми филология;  
Ќодиров Ѓиѐсиддин- ходими пешбари илмии шуъбаи адабиѐти навини    
Институти забон, адабиѐт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии ба номи 
Рӯдакии АИ ҶТ, номзади илми филология;  
Маќсудов Бадриддин – профессори кафедраи таърихи адабиѐти ДМТ, 
доктори  илми филология; 

Маликзод Анзурат- ходими илмии шуъбаи   адабиѐти классикии     

Институти забон, адабиѐт, шарқшиносӣ ва меросии хаттии ба номи Рӯдакии 

АИ ҶТ, номзади илми филология;  
Ризоиѐн Муњаммадризо- унвонљўи Пажўњишгоњи улуми инсонии АИ ЉТ; 
Сангинов Ањмадљон- ходими пешбари илмии шуъбаи фарҳангнигорӣ ва 

истилоҳоти Институти забон, адабиѐт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии ба 

номи Рӯдакии АИ ҶТ, номзади  илми филология;  

Сатторзода Абдунабӣ - мудири шуъбаи  адабиѐти классикии   Институти 
забон, адабиѐт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии ба номи  Рӯдакии АИ ҶТ, 
доктори илми филология, профессор;  
Султонмамадова Умеда - аспиранти Институти забон, адабиѐт, 
шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ. 
Турсон  Акбар  -  директори Институти забон, адабиѐт, шарқшиносӣ ва 
мероси хаттии ба номи Рӯдакии АИ ҶТ, узви вобастаи АИ ҶТ, доктори 
илми фалсафа; 
Њаким Аскар- ходими калони илмии шуъбаи адабиѐти навини Институти 

забон, адабиѐт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии ба номи  Рӯдакии АИ ҶТ, 

номзади илми филология; 

Њоким Ќаландаров –ходими калони илмии шуъбаи адабиѐти классикии 
Институти забон, адабиѐт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии ба номи  
Рӯдакии АИ ҶТ, доктори илми филология.  
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ҚОИДАҲОИ НАШРИ МАҚОЛАҲО БАРОИ МУАЛЛИФОН 
 

 
 

Маҷаллаи «Суханшиносӣ» нашрияи Институти забон, адабиѐт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии 
ба номи Рӯдакии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (ш. Душанбе)   мебошад.   

Дар маҷалла мақолаю тақризҳо ва ахбор дар бахши филология ва шарқшиносӣ ба табъ  
мерасанд.    

Маҷаллаи «Суханшиносӣ» ба забони тоҷикӣ нашр гашта,  мақолаҳо ба забони русӣ низ 
пазируфта мешаванд. Њамроњи маќола фишурдаи он низ ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ бояд 
пешнињод шавад.      
 Муаллиф дар мақолаи ба чоп пешниҳодкадааш бояд мубрамии мавзўъ ва њадафу маќсади 
тањќиќро бо истидлоли илмї асоснок карда,хулосањое гирад, ки бо  навоварӣ ва аҳамияти илмию 

амалии худ қобили таваҷҷуҳ бошанд. 
 

ТАЛАБОТИ ТАРТИБ ДОДАНИ ДАСТНАВИСҲО 
 

1. Муаллиф дастнависро ба забонҳои тоҷикӣ ва ѐ русӣ пешниҳод мекунад. Фишурдаи 

мақолаҳо ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ бояд пешниҳод гардад, ки ҳаҷми он набояд аз 1 саҳифа 
беш бошад. 
 Матни мақола бояд дар принтер бо ҳуруфи андозаи 12 дар як рӯяи коғази сафеди андозаи стандартӣ 
(А4) чоп шуда, ҳар саҳифаи навишта бояд аз 28 сатр (бо шумули замима ва ҳошияҳо), зиѐд набошад. 

Ҳошияҳои дастнавис: аз боло ва поѐн – 2,5 см, аз чап ва рост – 3 см. Андозаи фосилаи байни сатрҳо  – 0,5 
см.    
  Ба дастнависҳо замима мегарданд:  

а) маълумот роҷеъ ба муаллиф (ном, номи падар, номи хонаводагӣ, дараҷаи  илмӣ, унвон, ҷои кор, 

вазифа, нишонии ҷои зист, шохис (индекс)-и шуъбаи почта, шумораҳои телефони хона ва кор, 
нишонии почтаи электронӣ (агар мавҷуд бошад);     

б)  Мақола дар компютер чоп шуда, ҳамроҳ бо CD пешниҳод мешавад, ки дар он маводди 

муаллиф ба сурати парванда дар вожапардози Word анҷом шудааст; агар ҳуруфи лотинӣ ѐ дигар 
аломатҳо истифода шуда бошад, бояд онҳо бо нишондоди номашон ирсол гарданд. 

4. Ҳадди ниҳоии дастнавис:  

• мақола – 16 саҳифа, фишурдаи мақола - 1 саҳифа; 
• ахбор - 8 саҳифа, натиҷаи он - 0,5 саҳифа; 
• тақриз - 4 саҳифа; 

• рўзномаи рўйдодњои илмӣ - 4 саҳифа;  
5. Сарлавҳаи мақола бо ҳарфҳои хурд ва аз матн бо фосилаи се сатр ҷудо карда мешавад.  
6. Иқтибосҳо бо сарчашма дақиқ муқоиса карда шуда, дар охири саҳифа асли онҳо аз ҷониби 
муаллиф оварда мешаванд.   
7. Феҳристи манобеъ дар охири мақола (бо тартиби алифбо – нахуст ба хатти кириллӣ, сипас бо 

дигар забонҳои хориҷӣ оварда мешавад; осори як муаллиф дар тартиби хронологӣ дарҷ мешавад) бо 
шуморагузорӣ ва нишон додани маълумоти зайл оварда мешавад:   

а) барои китобҳо – ному насаби муаллиф, номи пурраи асар, шаҳр ва соли нашр,теъдоди умумии 
сањифањо мисли:  

1.  Айнӣ С. Куллиѐт. – Сталинобод: Нашрдавтоҷ, - 1958. Ҷ. 1.-555 сањ.  
2. Грамматикаи забони ҳозираи тоҷик. - Душанбе: Дониш, 1985.-444 сањ. 

б) барои мақолаҳо – ному насаби муаллиф, номи пурраи мақола, номи маҷмӯаи мақолаҳо, китоб, 
рӯзнома, макони нашр, шаҳр (барои китоб), сол ва шумораи рӯзнома, маҷалла, мисли:   

    1. Айнӣ С. Маънои калимаи тоҷик  //  Садои Шарқ. 1986, № 8. – С. 48-73. 
   2. Кисляков Н.А. Старинные приемы земледельческой техники и обряды,  связанные с земледелием 
у таджиков бассейна р. Хингоу // Советская этнография. 1974, №1. – С. 114-125. 
Дар дохили матн истинод ба манбаъ дар дохили қавси мураббаъ дода шуда, аз ҳам тавассути 

вергул ҷудо карда мешавад, мисол: [Писарек 2003, 272]; шумораи саҳифаҳои иқтибос бо воситаи 
вергул ѐ тире нишон дода мешавад, мисол: [Писарек 2003, 272-280].   

7. Дар мақола аз тарафи муаллиф ѐ муаллифон бояд имзо гузошта шавад.  

Дастнавис бояд бодиққат хонда шуда, бидуни ғалат  пешниҳод гардад.  
Дастнависҳое, ки бидуни риояи талаботи мазкур таҳия шудаанд,   баррасӣ  намешаванд.    
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Ҳайати таҳририя дар ҳолатҳои зарурӣ ҳуқуқ дорад мақоларо кӯтоҳ, таҳриру ислоҳ кунад ва ѐ ба 

муаллифон ҷиҳати ислоҳ баргардонад.   
Муаллифон пас аз саҳифабандии мақола онро хонда ризояти худро барои чоп ба таври хаттӣ 

тасдиқ мекунанд.   
Масъулияти аќида ва муњтавои маќолањо бар дўши муаллифони онњост. 

 
Нишонии мо: 734025, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шарифҷон Ҳусейнзода, 35, Институти забон, адабиѐт, 
шарқшиносӣ ва мероси хаттии ба номи Рӯдакии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуҷраи 27, 
дафтари маҷаллаи «Суханшиносӣ»  
Телефон  221-22-40.  
Сомонаи мо: www.iza.tj; E-mail: iza_rudaki@mail.ru 
 
 
 

ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ 
 

Журнал «Словесность»  издается Институтом языка, литературы, востоковедения и 
письменного наследия имени Рудаки Академии наук Республики Таджикистан (г. Душанбе). 

В журнале публикуются статьи, сообщения, рецензии, информационные материалы по 
филологии и востоковедению. 

Журнал «Словесность»  выходит на таджикском языке; к публикации также принимаются 
статьи на русском языке. Статьи сопровождаются резюме на таджикском, русском и английском 
языках. 

В предлагаемых для публикации научных статьях автор должен дать обоснование 
актуальности темы, четкую постановку целей и задач исследования, научную аргументацию, 
обобщения и выводы, представляющие интерес своей новизной, научной и практической 
значимостью. 

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ 
 

1. Автор представляет рукопись на таджикском или русском языке. Резюме к статье должно быть 
представлено на таджикском, русском и английском языках, объем которого не должен превышать 1 
страницы. 

2. Текст должен быть отпечатан на принтере - размер шрифта 12 - с одной стороны белого листа бумаги 
стандартного формата (A4). На странице рукописи должно быть не более 28 строк, отпечатанных через два 
интервала (это относится также к примечаниям и сноскам). Поля рукописи: верхнее и нижнее - 2,5 см, левое 
и правое - 3 см. Размер абзацного отступа - 0,5 см.  
    3.  К рукописи прилагаются: 

а) сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, место работы, должность, 
домашний адрес, индекс почтового отделения, номера служебного и домашнего телефонов, при 
наличии - адрес электронной почты); 

б)  статья должна быть отпечатана на компьютере и представлена редакции одновременно с CD, 
содержащей файл авторского материала, выполненного в текстовом редакторе Word; шрифты, если 
таковые использовались для латинских или иных символов, с указанием их названия. 

4. Предельный объем рукописей: 

• статья - 16 страниц, резюме - 1 страница; 
• сообщение - 8 страниц, резюме - 0,5 страницы; 

• рецензия - 4 страницы;  
• хроника научной жизни - 4 страниц. 

5. Заглавие статьи печатается строчными буквами и отбивается тремя интервалами снизу от текста. 
6. Цитаты тщательно сверяются с первоисточником и визируются автором на оборотной стороне 
страницы.  
7. Литература, на которую даются ссылки в тексте, приводится в конце статьи (в алфавитном 

порядке – сначала на кириллице, затем на иностранных языках; произведения одного автора даются в 
хронологическом порядке, начиная с более ранних), с нумерацией и указанием следующих выходных 
данных: 

а) для книг - фамилия, инициалы автора, полное название книги, город и год издания, общая число 
страниц например: 

3. Айнӣ С. Куллиѐт. – Сталинобод: Нашрдавтоҷ, - 1958. Т. 1. -555стр. 
4. Грамматикаи забони ҳозираи тоҷик. - Душанбе: Дониш, 1985.-444стр. 

б) для статей - фамилия, инициалы автора, полное название статьи, название сборника, книги, 
газеты, журнала, где опубликована статья, город (для книг), год и номер газеты, журнала, например: 

http://www.iza.tj/
mailto:iza_rudaki@mail.ru
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1. Айнӣ С. Маънои калимаи тоҷик  //  Садои Шарқ. 1986, № 8. – С. 48-73.  
2. Кисляков Н.А. Старинные приемы земледельческой техники и обряды,  связанные с 

земледелием у таджиков бассейна р. Хингоу // Советская этнография. 1974, №1. – С. 114-125. 
Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках через запятой, например: [Писарек 

2003, 272]; при цитировании указываются страницы через запятую или тире, например: [Писарек 2003, 
272-280]. 

7. Статьи должны быть обязательно подписаны автором, а при наличии нескольких авторов - 
всеми соавторами. 

Рукопись должна быть тщательно вычитана и сдана без опечаток. 
Рукописи, оформленные без соблюдения указанных требований, не рассматриваются. 
Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости сокращать статьи, подвергать 

их редакционной правке и отсылать авторам на доработку. 
Авторы читают готовую верстку статьи и в письменном виде подтверждают свое согласие на 
публикацию. 
Ответственность за подбор, точность фактов, цитат, и данных несут авторы опубликованных 
материалов. 
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27, редакция журнала «Словесность»   
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