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ЗАБОНШИНОСЇ
УДК4 тољик (03)+4 тољик
С-37
ВОЊИДЊОИ ЛУЃАВИИ МАРБУТ БА АНВОИ ТАОМ ДАР
ШЕВАЊОИ ЉАНУБЇ ВА ЉАНУБИ ШАРЌИИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Рањматуллозода Сахидод
Институти забон, адабиёт, шарќшиносї
ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ

Дар њаѐти њамаи мардумон ва аз љумла соњибони шевањои љанубї
ва љануби шарќии забони тољикї таом наќши муњим дорад. Анвои таом
ва номгузории онњо ба имконот ва истеъдоди мардумон ва таљрибаи
андухтаи таърихии онњо вобаста аст. Соњибони шевањои мазкур
хўрокњои зиѐде пўхта, њар кадоми онро номњои мухталиф гузоштаанд. Ба
таври умум калимањои хърок, хъръш, таом, нунъ ов, тушавъ таванг чун
истилоњоти ифодакунандаи номи умумии хўришњо истифода шуда,
вожањои шълйон // шълийон (Шк.)// шилйон (Књ.,Ќ.), ташкилї (Ќ.),
зийофат (Вќ) ба маънои мењмоннавозии олї истифода мегардад. Исми
амали сухтупўхт (Шк.) ба маънои пўхтупаз: мустаъмал аст.
Номи таомњо аз рўйи таркиби хўрок, масолењи истифодашаванда,
тарзи омода кардани онњо ва дигар масоил вобаста аст. Дар номгузории
таомњо истилоњоти асосї калимањои зерин мебошанд, ки чун койне
аксарияти хўрокњо таркибан ба њамин калимањо иртиботи бевосита
дорад: нун, бъринљ, гандъм, гар//гард, гушт, дона, дуғ, ов, поча, йах, шир,
каду, кала, карам, тушка//картушка, ќайла, хърок, ќърут, лаблабу, лубú,
мака, мош, наск, нахут, орд, отала, ош, пийоз, ревич//ревъч//рубич, ров,
руѓан, савза, съманак, тандър, чагдон, тъхм, фатир, хамир, хум, чангол,
чошт, љавин. љигар, кабоб, шила// шъла//шула ва ѓайра, ки аксарияти ин
вожањои ањамияти умумихалќї доранд. Њамчунин, таркиби њамагуна
ѓизо бояд намак дошта бошад ва анвои он бо вожањои зерин ифода
мешавад: нъмък (Ванљ, Дарв.)//нумък (Вќ., Ќ.); нъмъки кукла (Љк.)
намаки лўнда; нъмъки суда (Шк.); нъмъки хафак (Вќ.); ѓъруша нъмък
(Ќ.) намаки майданошуда.
Дар байни ин вожањо ба назари мо серистеъмолтарин калимае, ки
барои сохтани вожањои нави ифодакунанда хўрок хизмат намудааст,
морфемаи ов мебошад. Анвои гуногуни таом ба ин калима иртиботи
бевоситаи мантиќї мегирад. Вожањои бо ин морфема ташкилшуда аз
рўйи таркиби морфологиашон сохта ва мураккаби пайвасту тобеъ
мебошанд. Воњидњои сохтаи ин гурўњ бо пасванди –ї ва –акї ташкил

шудаанд: дуғовú (Шк.) таоме, ки аз дўғоб, равғани маска, пиѐзи сабзи
кўфта тайѐр мекунанд; овакú (Шк.) хўроки моеъ.
Воњидњои луѓавии навъи мураккаб дар силсилаи калимањои
ифодакунандаи хелњои нон наќши муњим доранд. Дар байни онњо
исмњои мураккаби пайваст кам ба назар мерасад: ордов, овтупа (Шк.) як
навъи угро. Исмњои мураккаби тобеъ мавќеи асосї доранд. Исмњои
мураккабе, ки чузъи асосї дар љойи якум меистад: овбирйон (Шк.) як
навъ таом, ки аз гўшт ва об тайѐр мешавад; овљушак (Ќ.), овлък (Вќ.) //
овлъпак (Ќ.) // олъпак (Ќ.) тухми нимпаз.
Исмњои мураккабе, ки чузъи асосї дар љойи дуюм истодааст, 40
калимаро фаро гирифта, ќисми асосиро ташкил мекунанд ва аз рўйи
њудуди интишор онњоро ба таври зер гурўњбандї кардан мумкин аст:
1.Дар гурўњи шимолии ќулоб: кадупийова, лубипийова, наскпийова,
нахутпийова // нахъдпийова, пийозпийова, руѓанова (навъи пиѐба),
савзаков навъи таом, ки аз нони гарм, пиѐзу кашниз, ќаланфури кўфта ва
оби љўш тайѐр мекунанд; дулмулов//дъмбълов-як навъи таом, ки хўшаи
гандуми дулмулро дар оташ сўзонда, баъд дар об мељўшонанд.
2. Дар гурўњи љанубии Кўлоб: картушкапийова, лаблабупийова //
лавлабупийова.
3.Барои шимолию ѓарбии Кўлоб муштарак: тъхмпийова- пиѐзоба,
ки аз тухм, пиѐз, равѓан ва об; сийашакаров (шакароби бељурѓот);
4.Барои љанубию шимолии Кўлоб муштарак: тезова - навъи таоми
аз оби љўш, ќаланфур ва нони гарм тайѐршуда; ревичов // ревъчов таоме, ки аз орд, шир ва равѓани маскаву заѓир тайѐр мекунанд
5.Дар гурўњи вахиѐї-ќаротегинї, ќаротегинї ва ванљї:
тъхъмпийова-тухмпиѐба, пиѐзоба, ки аз тухм, пиѐз, равѓан ва об тайѐр
карда мешавад; нъгълова-навъи хўрок, ки аз нугул (гашнич, пиѐз,
райњони реза кардашуда) ва оби љўш тайѐр карда мешавад; зъриков - як
навъи атола, ки ордро дар равѓан зирбонда бо шир мепазанд; кадуова пиѐбаи (шўрбои) кадугї; овшурбо - хомшўрбо;
6.Дар гурўњи вахиѐї-ќаротегинї: тезаков-таоми аз обу ќаланфуру
нони гарм тайѐршуда; овпийова - пиѐзоба, таоми гарме, ки аз равѓан, об
ва пиѐз тайѐр шудааст; хумов - шўрбое, ки таъљилї пўхта мешавад;
моделова-таоме, ки аз гарди орд, алафи модел ва љурғот тайѐр мекунанд;
љавиншакаров-як навъи таом, ки аз ярмаи љав тайѐр кунанд; савзъков навъи таом, ки аз нони гарм, пиѐзу кашниз, ќаланфури кўфта ва оби љўш
тайѐр мекунанд; њалилова - навъи таоме, ки аз гарди орд, кўфтаи
сабзавот, андаке равѓан ва љурѓот (чакка) барои бемор тайѐр кунанд;
дърдова-такшини ҳама гуна чиз (равған, ширинї ва ғ.); ќорљова-пиѐзоба,
пиѐбаи занбўруѓї;
7.Дар гурўњи шимолии Кўлоб ва ќаротегинї: тарфов - навъи таом,
ки аз дўѓоб, равѓани маска ва ях тайѐр мекунанд;
8.Дар гурўњи ќаротегинї: шакаров // шъкаров -як навъи таом, ки аз
пиѐзу кашниз, ќаламфуру оби љўш ва гоњо дўѓоб тайѐр мекунанд;
гандъмов -як навъи таом, ки аз гандум тайѐр мекунанд; фандаков хўроке, ки таъљилї тайѐр карда мешавад; селова - оби гўшт.

9. Дар гурўњи шимолии Кўлоб ва Дарвоз: пийоба // пийова (Шк.,
Дарв.) пиѐба; бъринљов// бъринљова -пиѐбаи биринљ.
10. Дар гурўњи ѓарбии Кўлоб ва кўлобии њисорї: њалилов//
њайлов//њайлоw - навъи таоме, ки аз гарди орд, кўфтаи сабзавот, андаке
равѓан ва љурѓот (чакка) барои бемор тайѐр кунанд;
11. Барои њамаи гурўњњо умумї мебошанд: ќърутов // ќърътов//
ќърутоб; ќърутова // ќъртова // фатиршакаров// фътиршъкаров //
фътиршъкров - хўроки аз фатири гарм ва пиѐзу ќаламфуру намак
тайѐршуда; намаков // нъмъков -намакоб; мањлули намак.
Њамчунин, дар ќолаби ибора-истилоњ низ морфемаи ов истилоњ
сохтааст, ки ба анвои хўрок ѐ кору амали ба он вобастаро нишон
медињад. Масалан, нунъ ов дар гурўњи Ќаротегин ва Ванљу Дарвоз ба
маънои обу зиѐфат, мењмондорї; шакарови беов дар гурўњи вохиѐїќаротегинї ва Ќаротегин ба маънои навъи таом, ки аз фатир, равѓани
зард (маска) тайѐр мекунанд; ови љуш дар гурўњи Ќаротегин ва шимоли
Кўлоб аз рўйи семантикаи шўрбо. Аммо ягона истилоњи барои шевањо
умумї тъхми овпаз аст, ки тухми дар об пўхташударо ифода мекунад.
Дар гурўњи лањљањои шимолии Кўлоб ибора-истилоњоти тъхми
почак (тухми рангоранги пўхтагї); ови тоعат (дастархони пурнозу
неъмат, зиѐфат): писар аз ови тоعат чизе хурд; ови чой (об барои чой дам
кардан) истифода мешаванд, ки дар дигар минтаќањо дида намешаванд.
Зимни омода кардани ќърутов аз ќурути барои ќурутоб об кардашуда
пасмондањое мебарояд, ки онњоро ѓърушай ќърът ва ниммолида ном
мебаранд, дар дањљањои гурўњи ќаротегинї истифода мешаванд.
Калимаи дигаре, ки дар сохтани истилоњоти анвои хўрок
серистеъмол аст, морфемаи содаи умумиистеъмолии отала//атола
мебошад. Дар бархе аз калимањо вожаи ош муродифи морфемаи отала
шудааст, њарчанд ки вожаи ош дар шеваи љанубї ба маънои палав
истифода мешавад. Морфемањои лексикии тупа//тъпа (Вќ., Ќ., Књ.),
њурък (Ќ.)// њърък (Књ.), њадир (Ќ.), гарсуз (Шк.), ордов (Вќ., Ќ., Дарв.)//
ордбод (Вќ.), умоч (Вќ., Ванљ) номњоеанд, ки анвои гуногуни атоларо
ифода мекунанд ва субстантиватсия шуда, бидуни муайяншавандаи
отала//атола њам роиљанд, вале ин раванд ба охир нарасидааст ва дар
шакли ибора-истилоњот бо вожаи отала истифода мешаванд. Ин аст, ки
истилоњоти оталай тупа// оши тъпа (Ќ., Вќ., Ванљ); оталай умоч1 (Вќ., Ќ.,
Дарв.); оши бърида// оталай бърида (Шк., Вќ., Ќ.); оталайи њърък (Шк.,
Ѓк.); атолайи ордов (Ќ.); оши отала (Вќ) низ мустаъмал аст.
Субстантиватсия шудани баъзе аз калимањо њангоми бо онњо омадани
муайянкунандањо ва дар ин замина ба вуљуд омадани анвои дигари хўрок
мушоњида мешавад. Ба ин маънї вожањои њадир ва тъпа мисол шуда
метавонанд, ки ибора ва ибора-истилоњоти зерин сохтааст: њадири
съфедак атолаи башир (ширї); њадири ордбирйун атолае, ки аз орди дар
равѓан тафт додашуда тайѐр мекунанд; тъпай дъскаш туппае, ки бо даст
Дар забони яѓноби ба ин маънї калимаи омоч истифода мешавад, ки бидуни муайяншаванда аст (2,
236).
1

мехўранд. Бо вуљуди ин вожаи отала//атола дар сохтани ибораистилоњоти марбут ба хўрок хеле фаъол ва серистеъмол аст ва дар
такмили лексикаи шевањо мавќеи муњим дорад. Муайянкунандањо дар
таъин намудани навъи хўрок ањамияти асосї доранд ва мањз онњо
намуди атоларо мушаххас мекунанд. Таркиби онњо сохта ва мураккаб
мебошад. Морфемањои сохта бо пешванду пасвандњо ба вуљуд омадаанд:
Пешванди ба- : оталайи баруѓан, оталай баќанд
дар гурўњи
лањљањои шимолии Кўлоб ва оталайи варуѓа дар гурўњи лањљањои Ванљ;
Пасвандњои –ї//гї : оталайи заргарú ва оталайи зъѓорагú дар гурўњи
лањљањои ќаротегинї; оталай нахутú, оталай саровú, оталай сароруйú ва
оталайи кочú дар гурўњи лањљањои шимолии Кўлоб; оталай заргаронú дар
гурўњи лањљањои вахиѐї-ќаротегинї ва ѓайра, ки навъњои гуногуни
атоларо ифода мекунанд;
Пасванди –а. Бо ин морфема як њолат дар гурўњи лањљањои
ќаротегинї вохурдем: оталайи шира;
Пасванди –ак. Бо ин морфема њам як њолат дида шуд, ки дар
дењањои Самсолиќ ва Шашволони гурўњи лањљањои ќаротегинї истифода
мешавад: атолай търъшак.
Љузъи муайянкунандањо дар ќолаби калимањои мураккаб низ ба
назар мерасад: оталайи дастшикан (Ќ., Вќ.) угрои махсуси дастии нафис
буридашуда; оталайи зъриков (Шк.); оталай ордов (Вќ.); ровотала (Лахш),
ровшакотала // рошъкотола (Ќ., Шк.) ќандотала (Шк.,Љк.) атолае, ки аз
орду ќанду равѓан тайѐр кунанд: нахутош//нахътош (Хов.) оши угрои
нахўддор.
Навъи дигари отала дар ќолаби исмњои мураккаби навъи
детерминативї (ќолаби исму сифат), ки љузъи асосї дар љойи аввал
меистад, бо факки изофат сохта шудааст ва худи калимаи отала дар онњо
иштирок надорад. Дар гурўњи лањљањои вахиѐї-ќаротегинї ва ванљию
дарвозї калимањои ордбирйон //ордбирйун //орбирйун //ордбърйун ба
маънои «навъи хўрок, ки аз орди дар равѓан тафт додашуда ва обу шир
тайѐр карда мешавад» истифода шавад, бо њамин семантика дар гурўњи
шимолии Кўлоб вожаи гарсуз мустаъмал аст: ордбирйун-а ва руѓан сърх
мекънан-ъ ов мерезан-ъ љуш ки умад, шир мерезан (Яр.); дъ саҳар гарсузи
соф-а бъху, дига дил-ът дар намекъна (Кан.). Калимаи умочруѓан дар
гурўњи лањљањои вахиѐї-ќаротегинї ба маънои “ўмоч, навъи атола” роиљ
буда, дар дигар гурўњњо ба чашм намерасад.
Муродифи калимаи атола вожаи ош, ки дар боло зикраш рафт,
ибора-истилоњоти зиѐде сохтааст. Ин ибора-истилоњотро ба тарзи зер
шарњ додан лозим аст:
1. Истилоњоте месозад, ки навъи атоларо баѐн мекунанд: оши
певозчú бо семантикаи “навъи таом, ки аз шир тайѐр мекунанд”, дар
гурўњи ќаротегинї ва оши порча ба маънии “оши лахча, лахчаош” дар
гурўњи шимолии Кўлоб мањз дар њамин гурўњњо мустаъмал аст. Аммо
оши суйуќ дар гурўњњои ѓарбї ва шимолии Кўлоб ба ќайд гирифта шуда,
дар шеваи шимолї [4, 152] њам мустаъмал аст. Калимаи ош дар баробари
маънои “палав” дар шеваи шимолї чун суффикс њам истифода мешавад

[4, 152], ки ин њолат хоси њамин шева аст. Ба маънии оши суйуќ дар
гурўњи ќаротегинї истилоњи оши тънък дида мешавад, ки муродифњои
оталай бърида ва оши борик низ дорад.
2. Истилоњоте месозад, ки навъи дигари хўрок (берун аз анвои
атола)-ро нишон медихад: оши палав//палов барои њамаи шевањои
забони тољикї умумї бошад њам, дар гурўњи вахиѐї-ќаротегинї ва ванљї
бештар ин маънї бидуни вожаи палав дар шакли ош роиљ аст. Истилоњи
оши куча (хўрокест мисли кашк) дар дењаи Пилдони гурўњи вахиѐїќаротегинї дида мешавад.
3. Истилоњоти сохташуда ба маънии маросимњо ва ѐ муносибат
иртибот мегирад. Ин љо истилоњоти оши чил ва оши сари сол, ки ба
маросимњои чил ва соли марњум рабт доранд, барои њамаи тољикон
умумї бошанд, истилоњи оши сийа дар гурўњи лањљањои љанубии Кўлоб
ба маънои “маросими баъд аз дафни марњум” истифода мешавад, ки дар
гурўњи лањљањои шимолии Кўлоб онро оши сари тахта ва дар гурўњи
лањљањои вахиѐї-ќаротегинї ва ванљї вегайи њавл мегўянд. Истилоњи
оши њалол ба маънии “њаќќи воќеии бо зањмат ѐфтаи њар нафар” дар
минтаќаи Кангурти гурўњи лањљањои ѓарбии Кўлоб маъмул аст.
4. Бо феълњои кардан, мондан, пўхтан, дохтан ва дар таркиби
иборањои рехта истифода мешавад: пусти моли њаръмърда-ра ош дохтú,
тийор мешава (Мт.); дар ош бърай (Вќ.) мурї: ай, дар ош бърай! (Мт.);
ошда ќатиќ шидан (Вќ.) ба кори касе мудохила кардан: њар ош-да ќатиќ
мешава, њама шум-ъш мебинан (Пд.).
Калимаи шўрбо//шурво//шърво дар байни вожањои ифодакунандаи
анвои хўрок морфемаест, ки дар њаѐти мардум мавќеи муњим дорад ва
дар забони адабии тољикї низ мустаъмал мебошад. Бо ин вожа
истилоњоти зерин сохта шудааст. А). Дар ќолаби вожањои мураккаби
тобеъ љузъи асосї буда, дар мавќеи баъдї ќарор мегирад: наскшурбо,
лубишурво, нахутшурбо, нахътшурбо дар гурўњи лањљањои шимолии
Кўлоб; тушкашурбо // картушкашурво // картъшкашурбо дар гурўњи
лањљањои ќаротегинї, вахиѐї-ќаротегинї ва ванљї; тъхмшурво дар
гурўњи лањљањои Кўлобии њисорї ва вожаи хомшурбо умумиистеъмолї
мебошад. Б). Дар ќолаби ибора-истилоњот: шървой наскú шўрбои наскин
(Вќ); шурвойи нахут (Шк.) шўрбои нахўдин; шурвойи тухмú (Књ.) шўрбои
тухмдор.
Маълум аст, ки шир ва мањсулоти ширї яке аз анвои асосии
хўрокворињо ба њисоб меравад. Бо калимаи шир, ки барои њамаи
форсизабонњои дунѐ муштарак мебошад, дар шевањои љанубї ва љануби
шарќї як идда истилоњот сохта шудааст, ки маводи истеъмолиро ифода
мекунанд. Калимаи ширбат, ки рехта ба назар менамояд, хўрокест аз шир
ва орди дар равѓани зард тафт додашуда: ширбат-а ба руѓани зард
нахъри, дил –ът-да мезана (Дљ.). Дигар калимањои ин гурўњ дар ќолаби
вожањои мураккаби пайваст ва тобеъ сохта шудаанд. Морфемањои
луѓавии шируѓан // ширруѓа, ширфатир, ширчой, ширбъринљ, ки барои
шевањои љанубї ва љануби шарќї умумиистеъмоланд ва вожањои ширбоѓ,
ширкаду дар лањљањои ќаротегинї дар асоси баробарњуќуќї бе ягон

морфема ба ҳам васл гардидаанд. Аммо калимањои ширљўш
(Ќ.)//ширљушак (Вќ.) //ширљушú (Шк.) дар асоси факки изофат ба вуљуд
омадаанд. Ќолиби калимасозии вожањои тъхмбашир // тъхумбашир,
ширдатъхм // ширдартъхм // ширбайтъхм, кадубашир, ки дар гурўњи
лањљањои шимолии Кўлоб роиљанд ва вожаи ширбатъхм, ки хоси гурўњи
лањљањои љанубии Кўлоб мебошад, дигар аст. Онњо дар асоси ќолиби
исм+ пешоянд+исм тавлид ѐфтаанд ва пешояндњои аслии ба ва дар барои
сохтани онњо тстифода шудааст: ширбоѓ ай шир-ъ тъхм меша-въ съйуќ
меша (Шм.); ширдартъхм-а хурдагú њастú (Хов.).
Бо иштироки калимаи шир ибора-истилоњоти шири ќаймоќú, шири
тънурú дар гурўњи лањљањои вахиѐї-ќаротегинї, шилай башир // шилай
ширú дар гурўњи лањљањои шимолии Кўлоб дучор омад. Ибораи шири
тънурú (Лахш) номи як навъи доруи мањаллї аст, ки дар он ширро то
дараљаи ба зардї расидан мељўшонанд ва барои давои шамолхўрда
истифода мекунанд. Вожаи шила//шъла, шула чун койне ба маънои
мастоба истифода мешавад, вале дар иборањои шилай башир // шилай
ширú дар гурўњи лањљањои шимолии Кўлоб ба маънои биринљобае, ки аз
ширу биринљ тайѐр кунанд, ба хўроки ширї далолат менамояд ва чун
истилоњ дар ќолаби иборањои изофї буда, дар аввалї пешванди ба- дар
дуюмї пасванди -ї бо муайянкунандањо вазифаи калимасозї доранд.
Калимаи шир дар сохтани иборањои фразеологї дида мешавад шир
бъридан шир буридан, шир вайрон (туруш) шудан: шир ки бърид, панир
меша (Ёз.); шир фъровардан (Шк.) шир додан, пайдо шудани шир дар
пистони модагов: њаму пустак-да мир (мењр) мекъна-въ бäд (баъд) шир
мефърора (Дб.); дар шир сухтан (Ќ.) фиреб (фанд) хўрдан, хато кардан:
йаг рä, ки дар шир сухтъм, дига дуѓ –а пуф карда мехъръм (Яшм).
Бо вожањои мураккаби ширчой ва ширбъринљ ибора-истилоњ ба
вуљуд омадааст: ширчойи тънък (Вќ., Ќ.) ширљойи обомехта: йагун
ширчойи тънък бийорум-тун (Кањ.); ширбъринљи болоруѓан (Шк.)
ширбиринље, ки дар болояш равѓани зард рехта шуда бошад;
ширбъринљи ќошиќакú (Шк.) ширбиринљи беравѓани андаке суюќ.
Номњои мањсулоти аз шир ба вуљуд омада таркибан сода: љърѓот//
љирѓот, дуѓ, чака, ќатиќ, маска, ки койне мањсуб мешаванд; сохта:
ќаймоѓак (Књ.) ва мураккаб мебошанд: хомќаймоќ (Ќ.)//хумќаймоќ
(Ванљ), љърѓотхобонї (Шк) мебошанд. Аз вожаи содаи дуѓ вожањои
мураккаби марбут ба номи анвои хўрок сохта шудааст. Морфемањои
луѓавии дуғбат (Шк.), дуғруға // дуғруған (Шк.) қоқурум; дуғљуш
(Шк.)//дуғљушак (Вќ., Шк.) // дуғљушú (Шк.) гувоњи гуфтаи болост.
Вожањои вагарък (Љк.) шири ғуншудае, ки аввалин бор дар ширкати
ширнавбат ба яке аз аъзоѐни он дода мешавад; нъмолък (Шк.) порањои
мањлулнашудаи ќурут баъди об кардан; сарнунú (Шк.) сарнонї, ширинї
ва маводи ширие, ки бо нон мехўранд, њарчанд дар таркибашон калимаи
шир надошта бошанд њам, ба хўроки ширї дахл дорад, дуи аввал рехтаю
баъдї мураккаб мебошад. Дар калимаи тандърú//тънурú (Вќ.), ки дар
ќолаби калимањои сохта (бо пасванди -ї) омадааст, калимаи шир
истифода нашудааст, вале яке аз мањсулоте, ки дар тањияи ин ѓизо

иштирок мекунад, шир мебошад ва як навъи таомест, ки аз ширу равѓани
дар кўза љўшонидашуда тайѐр мекунанд. Ба њамин маъни вожаи гълбасар
// гълбарсар (Вқ.) мављуд аст, ки як навъи таом, ки ба қурутоб шабоҳат
дорад, он аз љурғот, равғани зард ва пиѐзу кашниљи қимашуда тайѐр
карда мешавад.
Дар баробари ин бо вожаи шир дањњо калимае сохта шудааст, ки ба
асбобу анљом, љою макон, узвњои бадан, маросимњои марбут ба шир ва
ѓайра вобаста аст, ки дар мавќеъњои марбута баррасї шудаанд.
Равѓан њам яке аз мањсулоти муњим дар њаѐти мардум ба њисоб
рафта, истилоњи умумихалќї аст. Дар шевањои љанубї ва љануби шарќї
њам, бо гунаи савтии руѓан//руѓа маъмул буда, номи умумии њамаи
равѓанњоро ифода мекунад. Вожаи љърѓъндú2 (асосаш чърѓънд-чарб,
чарбу) дар ифодаи равѓани њайвонот истифода мешавад, вале дар
сохтани истилоњот наќше надорад. Ѓайр аз ин, калимаи сохтаи йахú (Ќ.)
равғани обкардашудаи буз; вожањои мураккаби тањшир//тäшир//тањшин
(Вќ.) равѓани софкорї кардашудаи навъи аълои љувоз ва ѓубори маска;
паскаш (Љк.) равѓани боќимондаи зери кунљора њам мављуд аст, ки дар
ќолаби калимањои сохта бо пасванди -ú (љърѓъндú, йахú) ва дар ќолаби
калимањои мураккаб ва факки изофат (тањи шир, пас+каш) бунѐд
шудаанд.
Бо калимаи руѓан морфемањои луѓавии зерин сохта шудааст:
фатирруѓан (Ќ.,Ѓк.,Шк.); руѓанбат (Вќ., Ќ.) таоме, ки аз равѓани зарду
ширу орд тайѐр мекунанд; руѓандоѓ (Књ.) равѓани гудохташуда; руѓанова
(Шк.) пиѐба (таом); руѓанљуш (Шк.)// руѓанљушú (Ќ., Шк.) як навъ таоми
гарм, ки аз дўѓобу равѓани зарду нон тайѐр карда мешавад: руѓанљушú ай
нун, дуѓ, руѓани маска мешава (Ёх.); руѓанљушú ни дорем- у дуѓљушú ни
(Мўм.) дар ќолаби вожањои мураккби пайвасту тобеъ сохта шудааст.
Њамзамон ибора-истилоњоти бо ин воњиди луѓавї сохташуда њам,
муњим буда, бо муайянкунандањо якљоя ба анвои равѓан далолат
мекунанд: руѓани аѓйоѓ (Вќ., Ќ.) равѓани пахта: руѓани гов//руѓани зард
(Вќ.) равѓани маскаи гудохташуда: руѓани дъмба (Вќ.) равѓани дунба;
руѓани зовут (Шк., Ќ.) равѓани пахта; руѓани чаврú (Вќ.) равѓани чарбу;
руѓани зъѓер (Ванљ) равѓани заѓир; руѓани чормаѓ равѓани чормаѓз (Вќ.,
Дарв.).
Мусаллам аст, ки хўрокњои аз гандум ва мањсулоти лўбиѐї
тањияшуда, дар таомули мардумон даромадааст. Ин аст, ки аксарияти
калимањои ин соња барои шевањои забони тољикї умумианд. Бо вуљуди
ин хусусиѐти фарќкунандаи луѓавию (8, 143-146) грамматикї дида
мешавад. Аз рўйи сохти морфологї онњо дар ќолаби вожањои сода,
мураккаб ва ибора-истилоњ тавлид ѐфтаанд. Калимањои сода аз йалама,
кашк, бољак, делама, дангича, љањварú//љаhварú, къчърú иборат
мебошанд. Њарчанд пасвандњои –ак, ва -ча дар вожањои бољак ва дангича
дида шавад њам, онњо моњияти калимасозї зоњир намекунанд. Ќисмати
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Доир ба шарњи васеътари ин вожа ниг.: (Љўраев 1980, 144).

дигари номи анвои хўроки бо мањсулоти гандумї ва лўбиѐї сохташуда
калимањои мураккаб мебошанд. Дар байни онњо танњо як вожа ба назар
расид, ки љузъњои он баробањуќуќанд ва бо васли онњо вожаи мураккаби
пайвасти дандункафак пайдо шудааст. Аммо калимањои мураккаби
тобеъ бо факки изофат бештаранд: гандъмљушак. гандъмкуча,
лубишурак, гандъмбирйон // гандъмбийрун, наскљушак, нахутбирйон //
нахътбърйон, нахутдалда, нахутдънбъл, нахътдъмбъл, нахудшурак,
нахутљушак, донабирйон, дунабърйун, макашавла, кадулафкак, тањловї,
тањчагдонї. Дар баъзе аз калимањо яке аз љузъњо дар алоњидагї истифода
намешаванд; бождълмъл // бъдљолмъл, мошкъчирї,
гандъмбољ ва
месазад, ки онњоро рехта гўем.
Дар шакли ибора њам истилоњоти зиѐд сохта нашудааст: кашки
савз, дангичайи гъндак//дангичаи ночъкида, љугорийú сар, љањварий
хумак.
Дар сохтани истилоњоти хўрокї иштироки мањсулоти гандумї ва
лўбиѐиро ба инобат гирифта, онњоро ба ду гурўњ таксим кардан мумкин
аст:
1.Дар номи хўрокњо исми анвои мањсулот (лўбиѐ, нахўд, гандум)
зикр намеѐбад. Калимањои сода: йалама ба маънои “шавла” дар гурўњи
лањљањои ќаротегинї; кашк дар гурўњи лањљањои вахиѐї-ќаротегинї
номи таомест, ки аз кўфтаи лўбиѐ, нахўд, гандум ва каллаву поча ва ба
ин маънї дар гурўњи лањљањои шимолии Кўлоб вожањои дангича ва
бољак, дар гурўњи лањљањои ѓарбии Кўлоб лексемаи делама мустаъмал
аст: мурч боша дангича медози барой сақав, сийат мешава (Хљ.).
Калимањои мураккаб: бождълмъл//бъдљолмъл (Шк.) таоми аз гандуми
дулмул тайѐршуда: ай гандъми савз мешава бољдълмъл (Мўм.);
дандункафак навъи таом, ки аз ярмаи гандум тайѐр мекарданд(Қ.);
тањаловú // тäловú (Ќ.) тайоловú // тайловú (Вќ., Ќ.) њар чї, ки дар зери
оташ пўхта шуда бошад (мисли каду, картошка, лаблабу, љуворимакка ва
ѓ.): каду-ра тай алов мекънан, у-ра нú тайаловї меган (Ёз.); тањчагдонú //
тäчагдонú (Шк) тагалобї: тањчагдонú бъсйор бамаза-ай (Мўм.) ва
ѓайраро ном бурдан мумкин аст, ки номи мањсулоти истифодашуда
(гандум, лўбиѐ, наск, нахуд ва ѓайра) зикр наѐфтааст. Њатто дар ибораистилоњоте, ки аз баъзеи ин вожањо сохта шудааст, маълум намегардад,
ки таркиби ѓизо аз чї иборат аст: кашки савз (Ќ.) кашке, ки аз омехтаи
гандуми нимпаз (дунбул) ва дигар зироатҳо тайѐр мекунанд; дангичайи
гъндак //дангичаи ночъкида (Шк.), кўчаи нокўфта: ночъкида-ш-а
дангичайи ночъкида мегем (Ғеш).
2.Дар иддае аз вожањо ва ибора-истилоњоти ифодакунандаи анвои
хўрок гандум ва мањсулоти лўбиѐї зикр меѐбад ва аз номи ѓизо маълум
мешавад, ки таркиби он аз чї иборат аст. Агар гандъмљушак дар гурўњи
лањљањои ќаротегинї, гандъмбољ дар гурўњи лањљањои вахиѐї-ќаротегинї
ба як маъно “таоми аз омехтаи гандум, нахўд ва лўбиѐ
кўфташуда“ истифода шавад, вожаи гандъмкуча ба њамин маъно барои
гурўњи лањљањои ќаротегинї, вахиѐї-ќаротегинї ва шимолии Кўлоб
муштарак мебошад. Калимањои гандъмбирйон // гандъмбийрун,

лубишурак, наскљушак, нахутбирйон// нахътбърйон, нахудшурак барои
шевањои љанубї ва љануби шарќї муштараканд, аммо дар гурўњи
лањљањои вахиѐї-ќаротегинї нахутдалда ба маънии “таоми аз нахўди
кўфта тайѐр кардашуда”, макашавла шавлае, ки аз ярмаи љуворимакка
пўхта мешавад; дар гурўњи лањљањои ќаротегинї нахутдънбъл //
нахътдъмбъл ба маънии “нахўди нимпўхт”, кадулафкак хўроке, ки аз
каду тайѐр мекунанд ва дар гурўњи лањљањои шимолии Кўлоб вожањои
нахутљушак, донабирйон //дунабърйун; мошкъчирú //къчърú хос аст.
Ибора-истилоњоти зерин дар гурўњи лањљањои вахиѐї-ќаротегинї
истифода мешавад: љугорийú сар бо маънии чойљуворї, љуворї (барои
таомпазї): љањварийи сар хъша дора (Њиљ.); љањварий хумак
љуворимаккаи нимхом: љаhварийи хумак-а овпаз мена-въ гулако-ра меда
(Нз.).
Дар шевањои љанубї ва љануби шарќї ќабати дигари вожањои
марбут ба анвои хўрокро ѓизоњое ташкил мекунанд, ки дар таркиби онњо
мањсулоти гўштї истифода шуда бошад.
Аслан гўшт ба ду гурўњ таќсим мешавад: табобатї ва хўрокї.
Гўштњое, ки барои табобат истифода мешаванд, асосан аз њайвоноти
вањшї ва хазандањо мебошад. Дар байни онњо гушти рубаҳ , гушти мор,
гушти саѓър, гуштъ руѓани хърс, гушти саг, гушти самбаќа нисбатан
машњур аст. Дар хўроки маъмулї аз гўшти гов, гўсфанд, буз, асп,
мурѓњои хонагию даштї, моњї, оњуи вањшї, кабк ва ѓайра истифода
мекунанд.
Доир ба шурво, ош ва анвои онњо, ки аксаран бо гўшт пўхта
мешаванд, болотар ибдоли њуруф шуд. Аммо боз як ќатор калимањое
мављуд аст, ки анвои ѓизоро ном мебаранд, ки дар таркиби онњо гўшт
аст. Онњоро ба ду гурўњ људо кардан мумкин аст.
А. Дар гурўњи аввал вожањоеро шомил кардан мумкин аст, ки
калимаи гўшт ва ѐ аљзои њайвони забњшуда зикр меѐбад. Аз рўйи
таркиби морфологиашон овардан мумкин аст, сода: майї моњї, ки
хусусияти койне дорад; сохта: гуштина дар гурўњи лањљањои ќаротегинї;
мураккаби пайваст: калапоча; мураккаби тобеъ: гушбирѐн, љигаркабоб
умумиистеъмоланд; ќабурдоѓ // ќавурдоѓ // ќавърдоѓ дар гурўњи лањљањои
шимолии Кўлоб ва ибораи дълъ љигар њам хусусияти умумиистеъми
дорад: гуштина кам-кам-ай-у қорч пър (Сам.).
Б. Ба гурўњи дуюм вожањоеро шомил мешаванд, ки калимаи гўшт
дар онњо иштирок намекунад. Сохти морфологиашон сода, сохта,
мураккаб ва ибора-истилоњ мебошанд. Калимаи љазза бо вариантњои
фонетикиаш барои њамаи минтаќањо умумї аст: љизак (Ѓк.) // љъзак (Ќ.) //
љизак (Ѓк.) // љъзак (Ќ.) // љъздък (Вќ., Ванљ) // љъљък (Шк.). Дар гурўњи
лањљањои ќаротегинї калимањои ќайла гўшти бирѐн кардашуда; йахнї
гўшти љўшонда пўхтаи сардшуда; њавлоќайла таоме, ки аз гўшту
порањои хамир тайѐр кунанд; дар гурўњи лањљањои шимолии Кўлоб
лъхтъмба гўшти нињоят пўхтагї; чимпера барак, тушбера; ќайлабат
таоми аз орду гўшту равѓан тайѐршуда; дар гурўњи лањљањои вахиѐїќаротегинї ва ќаротегинї вожањои сардегú ба маънии гўште, ки пас аз

куштани њайвон бирѐн мекунанд ва ибораи къчъри танўрú: йа суќум
къштум, сардегú-ра хъд-ъш пъхт (Њиљ.); дар гурўњи лањљањои шимолии
Кўлоб ва ќаротегинї ибораи ќайлаú кавгú ба маънии “гўшти аз равѓану
пиѐз бо сабзавот бирѐн кардашуда, ки буѓ (дам) дода мешавад, истифода
мешаванд.
Анвои гуногуни хўроке мављуд аст, ки таркиби онњо аз мањсулоти
ордию сабзавот ѓанї аст. Дар тањияи ин гуна ѓизоњо орду равѓани
маскаву заѓир, нонњои њархелаю гарм (фатир, чаппотї, кулча, чалпак,
пораи хамири тунук ва ѓайра), оби сўзон, пиѐзу кашнизу занљабилу
райњону ќаланфур, маѓзи чормаѓ, растании шулхаю шўраку нугул,
пудина, намакоб ва ѓайраю њоказо аз намудњои гуногуни мањсулотеанд,
ки истифода мешаванд. Сохти морфологии онњо сохта ва мураккаб
мебошад. Дар ташаккули калимањои сохта пасванди –ак бо вариантњояш
ва пасванди -ú истифода мешаванд: савзак//савзък (Вќ., Ќ., Шк., Дарв.),
ревич // ревъч ( Шк., Љк.), рубич (Ќ.), ръвич (Ѓк.), шурак (Шк.)//шурък
(Дарв.), гътак (Шк.), чалпак (Вќ.,Ќ.), нъгълú (Шк., Вќ.,Ќ.), търъшак
(Вќ.,), чанголú (Шк.), шира (Љк., Ќ.), пийозбарг (Ѓк.) барги хушконидаи
пиѐз. Калимаи чалпак дар адабиѐти классикї истифода мешуд ва доир ба
ин калима “Фарњанг” чунин мегўяд: “чалпак хамире, ки бозгирифта ва
дар равѓан бирѐн карда шудааства бештар дар мавридњои азо ва иди
мусулмонї пўхта мешавад” (ФЗТ, 1969, 250). Ба ин маъни вожаи
чагалдак (Ѓк.,Књ.,Шк.), чъѓалдак (Вќ.), чекалдак (Ќ.) истифода мегардад,
ки маънои хамири майда-майда буридаю дар равѓан пўхтаро дорад:
чъѓалдак ай орд-ъ руѓан мешава (Нўш.).
Калимањои мураккаби ин гурўњ ба ду даста таќсим мешаванд. А.
Вожањои мураккаби пайваст: тароќак (Шк.), фатирмаска// фътирмаска
(Вќ.,Шк., Дарв.), маскафатир (Шк.). Б. Вожањои мураккаби навъи тобеъ:
дар гурўњи лањљањои шимолии Кўлоб калимањои шалойиншира,
чарсъхтък, намакчил, нунтарú, търъшбат, шилапийозак, шилатезак //
шълатезак, пудинаљушак, шълхаљушак; дар гурўњи лањљањои љанубї
шимолии Кўлоб хамиршира; дар гурўњи лањљањои шимолии Кўлоб ва
ќаротегинї пийосузак // пийозсузак, пийосузак // пийозсузак, тарѓарфа;
дар гурўњи лањљањои ќаротегинї савзинаъгъл; дар гурўњи лањљањои
вахиѐї-ќаротегинї макайарма мутадовисанд. Калимањои тањмол//тäмол,
тањбез// тањбеза барои шеваи љанубї ва љануби шарќи муштараканд.
Калимањои дигаре мављуданд, ки маънињои гуногуни марбут ба
хўрокро далолат мекунанд. Аз љумла, чоштак (Ќ.) њар гуна хўроки
субњона, чоштгоњї: чоштак нахурде, гиљо бъде? (Мт.); говйуғú (Шк.)
таоме, ки деҳқон вақти расидани киштукор ба масљид меовард ва аз аҳли
он љо дуои хайр мегирифт; бурú (Шк.) хўроки дар дег часпида; ръндък
(Љк., Шк.) ќирмоч (Шк.) сўхтаи таом дар таги дег; нармú (Ќ.) таоми
гарм; хафкашак (Шк.) як навъи таоми парњезї. Калимаи чоштак дар
забони форси миѐна (5, 90) дар шакли чоштаг (аз решаи чошт-субњона)
њамчун истилоњи марбут ба хўрокворї роиљ будааст. Решаи ин калима
дар адабиѐти классикї њам ба маънои хўрок истифода шудааст(6, 548).
Дар шеваи љанубї синоними вожаи чоштак морфемањои нањор // нињор,

нунхърак ва нонъшта дар гурўњи лањљањои вахиѐї-ќаротегинї, нонъшта
дар гурўњи лањљањои Ванљу Дарвоз ва сањарнорї дар гурўњи лањљањои
шимолии Кўлоб низ мустаъмаланд.
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Кпн. - Кишти поѐн (Шк.)
Қўш. - Ќўшаѓба (Вќ.)
Лан. - Лангар (Вќ.)
Мх. - Муљихарф (Ќ.)
Мт. - Майдонтерак (Вќ.)
Мс. - Марѓзори Сир (Ќ.)
Нд. - Навдонак (Ќ.)
Нўш. - Нўшор (Вќ.)
Оќ. - Оќсой (Вќ.)
Оќб. - Оќбулоќ (Ғк.)
Пд. - Пилдон (Вќ.)
Пор. - Порвор (Љк.)
Сам. - Самсолиќ (Ќ.)
Сд. - Сангдара (Шк.)
Сѓ. - Сари ѓор (Љк.)
Уч. - Учкўл (Љк.)
Хов. - Ховалинг (Шк.)
Њак. - Њакимї (Ќ.)
Хм. - Хилмонї (Ќ.)

Ҳиљ. - Њиљборак (Вќ.)
Љк. - гурўњи љанубии Кўлоб
Чс. - Чорсада (Ќ.)
Шк. - гурўњи шимолии Кўлоб
Шлп. - Шулупту (Ғк.)
Шх. - Шехмизон (Шк.)
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Лексические единицы обозначающие
виды продуктов питания в южных и юго-восточных
говорах таджикского языка
Анализ лексических единиц обозначающих виды продуктов
питания в южных и юго-восточных говорах в словообразовательном
аспекте является актуальным, поскольку не подвергалось специальному
анализу. В данной статье анализируются пути и способы образования
этой тематической группы разделяя их на четыре подгруппы.
Ключевые слова: группа, говор, анализ, словообразование,
простой, производный, сложный, суффикс, префикс.
Lexical units denoting types of food in the southern and southern and eastern
dialects of the Tajik language
The analyze of lexical unites which denotes types of food in southern
and southern and eastern dialects in word formation aspect is actual, because

it wasn’t done as special analyze. The article reviews ways and methods of
formation these thematic groups and divides them into four subgroups.
Key words: group, dialect, analyze, word formation, simple, derivative,
compound, suffix, prefix.
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А-93
ДОСТОНИ ПАҲЛАВИИ XUSRAW Ī KAWĀDĀN UD RĒDAK-Ē(W)
(ХУСРАВИ КАВОДОН ВА ҶАВОНE)
Баракатулло Ашӯров
Институти забон, адабиёт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии ба номи
Рудакии АИ ҶТ
Ҳадафи асосии ин навишта шиносоӣ ба яке аз муҳимтарин матнҳои паҳлавӣ
Xusraw ī Kawādān ud rēdak-ē(w) „Хусрави Каводон ва ҷавонe‟ мебошад.
Достони мазкур мавзӯҳои гуногуни ҷамъиятӣ, ахлоқӣ ва фарҳангиро дар
шакли пурсишу посух, ки миѐни шоҳ ва ҷавони асилзодае бо номи ХвашАрзук иттифоқ афтодааст, дарҷ менамояд. Достон дар бораи одатҳои
дарборӣ, эстетикӣ ва ғизоҳои гуногун аз гӯшту сабзавот, шириниҳо, меваҳо
ва ғайра маълумот медиҳад.
Мақола дар се бахш таҳия шуда, дар бахши аввал мухтасари таърихи
пажӯҳиши Xusraw ī Kawādān ud rēdak-ē(w), дар бахши дувум мухтасари
мундариҷаи ин асар ва дар бахши сеюм сухане чанд дар моҳият ва
вижагиҳои ин матн пешкаш мешавад.
I
Дар бораи одоби ғизо хӯрдан ва хӯришҳои хушмазаи форсиѐн муаллифони
замони антиқа, бахусус румӣ ва юнониҳо маълумоти гуногун додаанд. [Барои
маълумоти мухтасар дар ин мавзӯъ ниг. ба 8,75-84] Дар адабиѐти то даврони
исломии форсӣ одоби ғизо хӯрдан ва масъалаҳои эстетикӣ ва сотсиологии
интихоби чизҳои дилписанд дар ду осори муҳим: Xusraw ī Kawādān ud rēdak-

ē(w) ва Bundahišn баѐн гардидааст [Барои баррасии пураи мавзӯ ниг. ба 3,1419; барои тарҷумаи ва таҳлили Bundahišn ниг. ба 5; 2].3
Xusraw ī Kawādān ud rēdak-ē(w) бори нахуст дар бахши дуюми Grundriss der
Iranischen Philologie чоп шуда аст [12, 75-129]. Ин достон дар дастхати МК
(J1) маҳфуз мондааст, ки дар он ҷуз ин матн боз 38 матни дигари паҳлавӣ
гирдоварӣ шудааст. Достони Xusraw ī Kawādān ud rēdak-ē(w) дар варақҳои
(folio) 28r5 ва 39r3 сабт шудааст. Ба ақидаи бархе аз муҳақиқон дастхати
Xusraw ī Kawādān ud rēdak-ē(w) дар асл ѐ аз 142 [12,111] ѐ 163 [1,1] варақ
иборат буда, куҳантарин нусхаи паҳлавии он дар коллексияи хонаводаи
Дастур доктор Кайхусрав Ҷамасп Аса (Dastur Dr. Kaikhusroo M. Jamasp Asa)
мавҷуд аст, ки дар солҳои 1312-1313 дар Ҳиндустон аз дастхати муталлиқ ба
соли 324 ѐ 624-и Яздигурдӣ рӯбардор шудааст [Барои маълумот дар бораи
солшумории дастнависи мазкур ниг. ба 1, 5; 12, 113].4 Ин нусхаро мубад ва
хаттот Миҳрабан Кайхусрав навишта аст. Xusraw ī Kawādān ud rēdak-ē(w)
ҳамчунин дар як нусхаи дигар таҳти ихтисораи JJ, ки он дар Навсорӣ
нусхабародрӣ шудааст, маҳфуз аст.
Акс (факсимал) ва пажӯҳиши ин ду дастхатро Ҷамсапҷи Миночерҷи ҶамаспАса (Jamsapji Minocherji Jamasp Asa) дар соли 1897 дар Бомбай чоп кард.
Чопи охири факсималии дастхати мазкур (МК) бо номи The Pahlavi Codex
MK. Facsimile Edition дар таҳияи Кайхусрав Ҷамасп Аса ва Алмут Ҳинтз соли
2013 манзур гардид [9].
Ба ғайр аз дастнависҳои паҳлавӣ тарҷумаи арабии Xusraw ī Kawādān ud
rēdak-ē(w) низ маълум аст, ки он дар рисолаи Саъолибӣ “Таърихи шоҳони
Форс” маҳфуз мебошад [13,705-711]. Бо вуҷуди ин шакли арабии асари
мазкур нисбат ба шакли паҳлавии он дар чанд маврид мувофиқат намекунад,
махсусан дар тарҷумаи арабии он мавзуоте ворид омадаанд, ки дар матни
паҳлавӣ вуҷуд надоранд. Ҷамшедҷи Манекҷи Унвала (Jamshedji Maneckji
Unvala) матни мазкурро баррасии карда, ба ин натиҷа расидааст, ки шояд
шакли арабии матн дар асоси дастнависи паҳлавии то ба мо нарасида
тарҷума шуда бошад [11,5].5
Пас аз чопи факсимилии Xusraw ī Kawādān ud rēdak-ē(w) дар соли 1897, то
соли 1974 донишмандони паҳлавишинос бахшҳои гуногуни ин матнро таҳия
ва чоп намудаанд [Барои хронологияи пураи пажӯҳишҳои ин осор то соли
1982 ниг. ба 10,47-50. Барои маълумоти мухтасар доир ба ин осор ниг. ба
14,50-51]. Хронологияи умдатарин пажӯҳишҳои мукаммали ин матн, ки пас
аз соли 1974 анҷомидааст, иборатаст аз:
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Дар Bundahišn 16 боб ба меваҷоту наботот бахшида шудааст. Дар матни мазкур гурӯҳбандии меваҳо ва
аҳамияти онҳо бисѐр муҳим мебошанд.
4
Соли 324-и Яздигурдӣ баробар ба соли 956-и милодӣ ва 624-и Яздигурдӣ ба 1255-и милодӣ баробар аст.
5
Jamshedji M. Unvala бори нахуст соли 1917 достони Xusraw ī Kawādān ud rēdak-ē(w)-ро таҳти роҳбарии C.
Bartholomae дар тарҷумаи олмонӣ Der Pahlavi-Text ‘Der König Husraw und sein Knabe’ ба чоп расонида буд.

1. Довуд Мончизода (Davoud Monchi-Zadeh) дар соли 1982 тарҷума ба
забони англисӣ, факсимили паҳлавӣ ва транскрипсияи онро ба аҳли
илм пешниҳод намудааст [10,47-91]. Дар таҳқиқоти худ Мончизода ба
ғайр аз таҳлили адабии матн инчунин, мушкилиҳои дар чопи қабл аз
соли 1982 ҷойдоштаро бо тақриз ва баҳсҳои судманд мавриди баррасӣ
қарор медиҳад.
2. Ольга Михайловна Чунакова дар соли 2001 ҳамроҳ бо дигар матнҳои
паҳлавӣ, аз ҷумла Ardā Wīrāz-nāmag тарҷумаи Xusraw ī Kawādān ud
rēdak-ē(w)-ро ба забони русӣ нашр намуд [15, саҳ
83-88
транслитертсия саҳ.149-160 тарҷума ва саҳ. 177-181 тафсир.]. Чопи
мазкур танҳо транскрипсия ва тарҷумаи матнро дар бар гирифта
тафсир ва тақризи филологӣ ва лингвистиро пешкаш нанамудааст.
3. Таҳлили ҳамаҷониба ва ниҳоии ин матн ба забони фаронсавӣ аз тарафи
Самра Озарнуш (Samra Azarnouche) дар соли 2013 ба чоп расид [4]. Дар
чопи мазкур тафсири пурраи матн дар якҷоягӣ бо луғат ва таҳлили
лингвистии он пешкаш шудааст.
II
Аз руи таҳияи Довуд Мончизода Xusraw ī Kawādān ud rēdak-ē(w) 125 бандро
дар бар мегирад ва он дар шакли муколама навишта шуда, ин тавр оғоз
мешавад:
pad nām ī yazdān
xusraw ī Kavādān ut rēdak ī xvaš-ārzōk
ērān-vīnārt kavādak rēdak ē vāspuhr xvaš-ārzōk nām dast aḏar kaš pēš ī šāhānšāh
ēstāt u-š stāyišn ut āfrīn ī vas kard.
Ба номи Яздон
Хусрави Каводон ва ҷавон Хваш-Орзук
Ҷавони асилзода, ки дар Эрон мезист ва Хваш-Арзук ном дошт бо дастони
пеши бар дар назди шоҳаншоҳ истод, басо ӯро ситоиш ва офарин кард.
Дар идома аз банди 3 то 18 суханронии ҷавон Хваш-Арзук омадааст, ки вай
худро бо мушаххасоти комил ба шоҳ шинос менамояд. Аз ҷумла, дар
бандҳои 8 то 10 Хваш-Арзук мегӯяд:
pat hangām ō frahangestān kart dāt hom u-m pad frahang kardan saxt ōštāft būt
hom. u-m yašt ud hādōxt ud bagān ud vīdēvdād ēhrpatihā varm gyāk gyāk zand
nigōxštīd ēst-āt. u-m dipirih ōgōn kū xūb-nipēq ud rag-nipēq ud bārik – ud dānišnkāmaq ud kār- hu –angust ut frazānaq- saxvan hom.
Ба ҳангом маро ба мактаб фиристоданд ва ман дар омӯзиш хеле сахт
шитофтам. Ман Яшт, Ҳадохт, Багoн ва Видевдодро ба ҳербад монанд аз ѐд
намуда ҷо-ҷо Занд ниюшидам. Қобилияти навштанам хело аъло буд ва ман
хаттоти моҳир ва нависандаи тезнавис ҳастам, дар паи аз бар кардани
дониши бештар мебошам, дар кор [амал] моҳир ва фарзонасухан ҳастам.

Дар бандҳои 11-16 Хваш-Арзук дар бораи дигар ҳунарҳои аз худ намудааш
намудааш монанди аспсаворӣ, камонварӣ, рассомӣ, шатранҷбозӣ,
ситорашиносӣ, мусиқӣ ва ғайраҳо маълумот медиҳад. Пас аз хатми
тавсифномааш дар бандҳои 17-18 Хваш-Арзук ба шоҳ арз мекунад, ки ҳоло
хонаводааш вайрон шудааст. Яъне падару модараш аз ҷаҳон даргузаштаанд
ва ӯ бадбахт шудааст.
be nūn dūdag višuft ud nizār ud tabāh bē būd ud mād-iz pad baxt šud
ud ka-tān pad yazdān pahlomēh sahdēd pad čiš ī man framāyēd nigērīdan.
Ҳамзамон ӯ аз шоҳ хоҳиш мекунад, то сарпарастии худро аз вай дареғ
надорад ва мефзояд, ки шоҳ метавонад ҳунарҳои ӯро имтиҳон кунад. Шоҳ
Хусрав аз ҷавон дар сенздаҳ банд пурсиш кардааст, ки ин пурсишу посухҳо
чунин оғоз мешаванд:
šāhānšāh ō rēdak guft kū ka tō rēdak ēdōn xvaš-ārzōk hē ud xōg pat xvarišn ī xvaš
ud brahmag ī xūb ud čābuk andar būd ēstēd bē gōv kū xvarišn ī kadām xvaštar ud
pad mazagtar.
Шоҳаншоҳ ба ҷавон гуфт: чун ту хело хушорзу6 ҳастӣ ва табиатат ба ҳама
ғизоҳои аъло ва пушокҳои зебо одат дорад, пас бигӯй, ки кадом хӯриш
хуштар ва бомаззатар мебошад.
Дар идома, аз банди 20 то 54, ҷавон бо шоҳ дар бораи хӯрокҳои беҳтарин,
тарзи омода кардани онҳо ва таъсири онҳо ба ҷисми инсон, ҳамчунин дар
кадом марҳила хӯрдани онҳо муколама мекунад. Аз банди 55 то 59 дар бораи
май ва гунаҳои он сухан меравад.
[haštom framāyēt] pursīdan kū mad has ī kadām vēh ud xvaštar
gōvēt rēdak kū anōšak bavēt ēn hēnd mad ī hamāk nēvak ud xvaš
mad ī kanīk kē nēvak vīrāyēnd ud mad ī harēvīk ud mad ī marvrōdīk ud bādak ī
halvānīk
bē hamvār abāk mad ī āsūrīg ud bātag ī vāzarangīg ēč mad patkār nest.
[ҳаштум чунин пурсид] Кадом шароб беҳтар аст?
Ҷавон посух дод: Умри ту дароз бод! Шаробҳои хубу беҳтарин инҳоянд:
шароби ангурӣ, ки хуб полида шуда бошад. Шароби ҳиротӣ, марврудӣ, бустӣ
ва ҳулвонӣ [хубу беҳтар аст] аммо ягон шароб баробари шароби бобилӣ ва
басарангонӣ нест.
Дар бандҳои 60 то 64 пурсишу посух миѐни шоҳу ҷавон дар бораи хунѐгарӣ
ва асбобҳои мусиқӣ идома меѐбад.7 Дар банди 63 пас аз номбар кардани
гунаҳои зиѐди ҳунарҳои навозандагӣ ва ромишгарӣ, ҷавон суханашро бо
васфи уднавоз ва виннавоз хатм мекунад. Бахусус дар ин банд мақоми
6

Номи қаҳрамони достон xvaš-ārzōk таҳтуллафзан „каси орзӯҳои хуш дошта‟ манъно дорад.
Дар ин банд истилоҳи huniyākkar истифода шудааст. Тарзи дигари талаффузи ин калима xuniyākkar дар
форсии нав xuniyāgar (rāmišgar) мебошад. Қайд кардан лозим аст, ки истилоҳи мазкур на фақат навозанда ѐ
мусиқӣ, балки гуруҳи калони ҳунармандии саҳнавиро низ ифода мекунад. Чи тавре ки аз худи матн
бармеояд истилоҳи huniyākkar дорбозӣ (dārvāzīk), дар болои ресмон роҳ рафтан (rasanvāzīk), шамшербозӣ
(šamšērvāzīk) ва монанди инҳоро низ ифода мекунад. Дар забони англисӣ ин калимаро бо истилоҳи
„etertainer‟ маънӣ намудан мункин аст, ки тарҷумаи таҳтуллафзии он „хурсандкунанда, шавқбахшанда‟
мебошад.
7

уднавозии зани овози ширин дошта барои ромишгарӣ дар ҳарам ва виннавоз
дар ҷашн таъкид мешавад.
Бандҳои 65 ва 66 ба пурсишу посух дар бораи май бахшида шуда, дар ин ду
банд ҷавон ва шоҳ аз 7 вижагии май, аз ҷумла fratom hubōd „накҳат, бӯи хуш‟,
šavēnak „шомгоҳӣ ѐ дар шаб фоидавор будани хӯрдани он‟ суҳбат мекунад.
Дар бандҳои 68 то 94 шоҳ аз ҷавон дар бораи гиѐҳҳои хӯшбӯй ва гулҳо
мепурсад. Аз ҷумла:
gōvēd rēdag kū anōšaq bavēd mardān [ī] pahlom sprahm ī yāsmīn hubōdtar čē-š
bōy ēdōn čigōn bōy ī xvadāyān mānēd.
xusraw-sprahm bōy ēdōn čigōn bōy ī šahrēdārān
gētīg bōy ēdōn čigōn bōy ī huniyāg ān
gul bōy ēdōn čigōn bōy ī mihrbānān
nargis bōy ēdōn čigōn bōy ī yuvānīh
xērīg ī suxr bōy ēdōn čigōn bōy ī dōstān
Ҷавон ба шоҳ гуфт: Умрат дароз бод, эй марди фарзона. Ёсуман гули аз ҳама
хушбӯйтар [аст], зеро ки бӯяш бӯи ашрофонро монад. Бӯи гули хусравӣ чун
бӯи шаҳриѐрон [аст]. Бӯи гули гетик чун бӯи асилзодагон [аст]. Бӯи садбарг
мисли бӯи маҳбуба [аст]. Бӯи наргис мисоли бӯи ҷавонӣ [аст]. Бӯи гули
хайрӣ чун бӯи дӯстон.
Дар бандҳои 95-97 шоҳ аз ҷавон аз зебоии зан мепурсад. Дар бандҳои 98-100
пурсишҳои шоҳ аз ҷавон дар бораи беҳтарин чаҳорпоҳои саворӣ аст ва ҷавон
ба онҳо низ посух огоҳона медиҳад.
Пас шоҳ (бандҳи 102-106) ба ҷавон мегӯяд, ки:
šāhānšāh guft kū tō vas mādak-kāmag hē
Ту ҷоизаи басо [калони] моддиро хостгор ҳастӣ
Аммо дар ҷавоб ҷавон мегӯяд, ки вай он ҳама суханҳои хирадмандонаро вай
ба хотири 10 000 духтарони (дар паҳлавӣ kanīčak „канизак‟) аз ҳама ҷиҳат
ҳунарманд, ки дар ҳарами шоҳ зиндагӣ мекунанд, гуфтааст. Аз ин посух шоҳ
чунин супориш медиҳад; аз хазина 12 000 дираҳм ба ҷавон бидиҳанд ва
хӯрокҳоеро, ки дар бораи онҳо ҷавон гуфт, озмуда аз ҳар яки онҳо ҳар рӯз ба
шоҳ омода намоянд ва ба ҷавон ҳар рӯз 4 динор музд бидиҳанд.
Дар бандҳои 107-109 гуфта мешавад, ки пас аз чанд моҳ ҷавон дубора ба
дарбор омада, тавассути посбон ба шоҳ нома мефиристад ва изҳори сипос
мекунад. Ва аз шоҳ барои беҳтар шудани шароити зиндагиаш кӯмак
мепурсад. Дар бандҳои 110-111-и достон омадааст, ки ҳангоме ки шоҳ дар
бораи дархости ҷавон фикр мекард, ба ӯ хабар мерасад, ки ду шер
аспбонҳову аспҳоро тарсонида мавриди ҳамла қарор додаанд. Ҳамонзамон
шоҳ дар банди 112 ҷавонро назди худ хонда супориш медиҳад, то ин
шерҳоро барои ӯ зинда дастгир намояд. Аз бандҳои 113 то 117 сухан дар
бораи бо як зани зебое дар роҳ мулоқот кардани ҷавон меравад. Аз ҷумла,
ҷавон аз он зан мепурсад, ки оѐ ӯ хоҳиши ишқварзӣ бо ҷавонро дорад ѐ не?
Зан дар ҷавоб мегӯяд, ки розист агар ҷавон он ҳама гуноҳе, ки вай то имрӯз
содир кардааст бипазирад ва ҳама кирдори неки худро ба ӯ бахшад. Аммо
ҷавон ин шартро напазируфта, ба дастгир намудани шерҳо меравад. Дар

бандҳои 118 то 120 нақл мешавад, ки ҷавон шерҳоро дасгир мекунад ва ба
назди шоҳ меорад, шоҳ амр мекунад, ки вай ин шерҳоро бикушад. Пас аз ин
шоҳ бо амри худ ҷавонро дар яке аз вилоѐти Эроншаҳр ба мақоми волӣ
(marzipan ‘марзбон‟) мегузорад. Чун шоҳ (бандҳои 121 то 124) дар бораи бо
зани зебое ҳамсуҳбат шудани ҷавон ва чи тавр худро аз амали нафсонӣ канор
гирифтани ӯро мефаҳмад, вайро ба дарбор даъват намуда, унвону мансаб
медиҳад ва яке аз наздикони худ мехонад. Достон (банди 125) чунин анҷом
ѐфтааст:
anōšag-ruvān bavād Xusraw ī šāhānšāh ī Kavādān ud ān rēdak ī xvaš-ārzōq. Ēdōn
bavād fraǰaft pad drōd ud šātēh ut rāmišn.
Ҷовидон бод Хусрави Қаводон ва ҷавони Хваш Арзук. Чунин бод. Фарҷом
ѐфт ба дуруду шодӣ ва оромиш.
III
Достони Xusraw ī Kawādān ud rēdak-ē(w) бинобар малумоти дар худи достон
дарҷ шуда, дар замони подшоҳии яке аз ду шоҳони сосонӣ, ки бо номи
Хусрав маълуманд, яъне Хусрави I (солҳои 531-579) ѐ Хусрави II (солҳои
590-628) навишта шудааст. Аммо дастнависи паҳлавии дар Ҳинд
маҳфузмонда дар солҳои 1312-1313 нусхабардорӣ шудааст. Ҳарчанд соли
навишта шудани достон маълум нест, аммо аҳамияти таърихӣ ва адабии ин
матн барои адаби форсии миѐна ва масоили ҷомеаи Эрони замони Сосониѐн
бузург аст. Масалан, маълумотҳое, дар достон дар бораи дар қадом
минтақаҳо сабзидани меваю растаниҳо ва аз воридоти онҳо ба дарбор, навъи
ғизоҳои дарбор, машғулиятҳои варзишӣ ва фаннӣ ва ғайра мавҷуданд, дорои
аҳамият ва арзиши маърифатӣ ва таърихӣ мебошанд.
Аз назари жанр, достони мазкур ба адабиѐти андарз мансуб мебошад. Дар он
қабл аз ҳама саховат ва адолати шоҳ тасвир мешавад, ки вай барои гӯш додан
ба арзи ҳоли Хваш Арзок таҳаммул кардааст. Дигар он ки, достон дар шакли
пурсишу посух (диалог) навишта шудааст, ки ин навъи адабӣ дар замони
бостон барои пешниҳоди андарзҳо ва тарбияи ахлоқӣ хеле маъмул буд. Шоҳ
аз Хваш Арзок 13 пурсиш карда, посухҳои вайро „рост‟ мепазирад “šāhānšāh
pasandīd ud pad rāst dāšt”. Илова бар ин ҳодисаи дар бандҳои 121 ва 124
омада, яъне ба танпарастӣ дода нашудан ва кирдори некро ба бад иваз
накардани Хваш Арзок, ки боиси соҳиб шудани вай ба мансабу мартаба
мегардад, нишондиҳнадаи хуссусияти ахлоқӣ ва андарзии достон аст.
Хусусияти динии достони Xusraw ī Kawādān ud rēdak-ē(w) ба таври возеҳ
равшан нест, ба ҷуз аз он ки дар он Хваш Арзок дар бораи гирфтани тарбияи
динии худ ва аз ѐд кардани бахшҳои Авесто маълумот додаст. Аз тарафи
дигар, таснифотии ғизоҳо, растаниҳо ва машғулиятҳои дар достон омада дар
пояи ҷаҳонбинии зардуштӣ, яъне дарки неку бад пешниҳод карда шудаанд.
Аз ин ҷиҳат гурӯҳбандии ғизоҳо ва растаниҳо дар достон ба Bundahišn
монанд аст, ки дар он 30 гуруҳи меваҳо зикр шудааст [Барои гузориши
қиѐсии мавзуъ ниг. ба 8,75-84]. Таҳияи достонҳо, новобаста аз хусусияти
дунявӣ ѐ динӣ доштан дар Эрони аҳди бостон ба диндорон вобастагии наздик

дорад. Ҳатто навиштаҳои дар асл дунявӣ аз рӯи ҷаҳонбинии Зардуштӣ таҳия
ва тасниф мешуданд [Барои таҳлили пурраи ин мавзӯъ ниг. ба 7,58-63;6].
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PAHLAVI STORY XUSRAW Ī KAWĀDĀN UD RĒDAK-Ē(W) (KING
XUSRAW AND A BOY)
Article presents a descriptive anlaysis of the Xusraw ī Kawādān ud rēdak-ē(w). It
consists of 3 parts: part one giving a short history of research, part two provides a
short description each chapters of the Pahlavi text and where appropriate gives

transcriptions of those parts with translation. In part three, author gives a short
summuary on the importance of this source.
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«Шоњнома»–ганљинаи сухан
Сулаймон Анварї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Замони Истиќлол фурсати хубест, ки дар заминаи корбурд ва
бароварда сохтани ниѐзмандињоямон тавассути воњидњои забонии
нажодї, ки аз солњои 20-уми асри ХХ ба ин сў «архаистї» (ба истилоњи
бародарони њамзабони мо матрук ва дар тољикї куњна ѐ куњнашуда)
унвон гирифтанд, тадбир биандешем. Албатта, ин мавќеъ сухан рўйи
дастаи вожањое, монанди нажанд (ѓамгин, пасту палид, зишт), сиголиш
(фикр, ирода, ният),реж (орзу, мурод, маќсад), рек (офарин), рев (макр,
њила), ованд (далел, бурњон, њуљљат), нўф (акси садо ѐ овоз), ноѓўш
(ѓўтаварї, фурўравї дар об), митраф (њиљоб, парда), баш (њалќа), ровад
(нишебу фароз; чаман, сабзазор), род (љавонмард, сахї), ройрод
(хирадманд, донишманд) ва ѓайра, ки дар «Шоњнома» аз ин шумори
мавриди бањси мо бисѐртар ба чашм мехўранд, нахоњад рафт. Ин

калимањо ба сабки баѐни удабои он ањд басо созгор уфтодаанд, балки
Фирдавсиву њамасрони ў будаанд, ки онњоро аз жарфои таърих
пижўњидаву полуда, пасон ба ихтиѐри килки суварнигори хеш додаанд.
Ва шояд аносири луѓавии мазкур бо эътимод ба оини љањони гирдгардон
ваќтеро нигарон буда бошанд, то он бори матрукиро аз дўш барафканда
бубинанд ва вориди арсаи корбандї бишаванд…
Ин мавќеъ пиромуни бисѐре аз вожа ва таркиботи ѐфтаву сохтаву
корфармудаи Фирдавсї, ки ба мурур бо баробарњои иќтибосї, ѓолибан
арабї, пасон туркиву русї, ташрењ гардидаанд ѐ истеъмол шудаанд,
андеша хоњем ронд, ба гунаи хўриш (нахуст бо ѓизо ва таом, пасон бо
авќот - аќвот), чиз (нахуст бо ашѐ, пасон бо предмет), кушодазабон
(фасењбаѐн), донишпижўњ (толибилм, студент), хуб љуфт (љуфти
мувофиќ), нигоридан (наќш ѐ тасвир кардан, расм ѐ сурат кашидан–феъл
бо љузъи ѐвари форсї-тољикї), бахт баргашта шудан (бетолеъ шудан),
басанда набудан (кифоят ѐ кофї набудан), кор бастан (ба амал овардан,
татбиќ намудан, иљро кардан), огоњї шудан (хабар расидан, маълум
шудан, иттилоъ ѐфтан, хабар рафтан), фурў мондан (дар њайрат мондан,
ољиз мондан, њайрон шудан), чї моя сухан рондан (чї ќадар сухан рондан
ва аз ин гунањо:
Бифармуд Хусрав ба солори бор
Аз он пас, ки хони хўришро биѐр[1,III, 398].
[(Њатто хўриш бо љузъњои таркибсоз корбурд дорад ва њосил вожањои
хўришгар
Хўришгар бибурдї ба айвони шоњ,
В-аз ў сохтї роњи дармони шоњ.
Бикуштиву маѓзаш бурун охтї,
Мар он аждањоро хўриш сохтї [1,I, 79].
хўришхона
Калиди хўришхонаи подшоњ
Бад-у дод дастури фармонраво [1,I, 72].
ва хўриш сохтан мебошанд. Зимнан, дар фарњангномањо хўришгар
(ошпаз, таббох) [2,II, 515] ва хўришхона (ошхона, ошпазхона) [3, 424]
маънї шудаанд, ки, ба ќавли луѓатнависон, баъид ба назар мерасад. Ба
андешаи мо, хўришгар мафњуми хўрокпаз, омодакунандаи хўрок
(мусалламан, пасванди -гар ба дорандаи пеша, касб далолат мекунад) ва
хўришхона љойи хўрокхўриро мерасонад, дар забони муосири дарї утоќи
ноњорхўрї, утоќи ѓизохўрї [4, 682]:
Набудї љуз он чиз, к-ў хостї,
Љањонро ба ройи худ оростї [1,VIII, 36].

Љавоне биѐмад кушода забон,
Сухан гуфтани хубу равшан равон [1,I, 37].
Нишастанд донишпижўњон ба њам,
Сухан рафт њар гуна бар бешу кам [1,VIII, 62].
Касе Соми ялро наѐраст гуфт,
Ки фарзанд пир омад аз хуб љуфт [1,I, 225].
Нигоре нигорид бар хок пеш,
Њамедун ба сони сари говмеш [1,I, 102].
Якояк аз ў бахт баргашта шуд,
Ба дасти яке банда - бар кушта шуд [1,I, 38].
Басанда набошем бо шањри хеш,
Њаме шер љўем печон зи меш [1,VIII, 101].
Шумо, њар чї гўям, зи ман бишнавед,
Агар кор бандед, хуррам бувед [1,I,136].
Пас он гањ зи марги Манучењршоњ
Бишуд огањї то ба Туронсипоњ [1,I, 400].
Бар ў мењтарон офарин хонданд,
Зи доноии ў фурў монданд [1,VIII, 22].
Гаронмоягонро зи лашкар бихонд,
Чї моя сухан пеши эшон биронд [1,I, 65].
То он љо ки ба соњати баѐни Њакими Тўсї даст ѐфтем, наќши
вожањои, ба истилоњ

омиѐнаро дар њунарнамоињову офариниши

маънињои баланд бештар пай бурдем, агар њам бахши чунин маќулањои
луѓавии «Шоњнома» сабкан ба «паст»-у омиѐнаву олї њељ дуруст нест,
чаро ки шеваи сухан дар «Шоњнома» саросар мардумист.Бигирем
калимаи маъруфи мазаро, ки ба гунаи соир унсурњои вижаи забони
мардум дар осори хаттї мавќеашро муддате ба ихтиѐри калимаи лазати

арабї гузошта бошад њам, батамом љойи худро аз даст надодааст ва
имрўз аз маъмултарин вожањои тољикист:8
…Чунин дод посух, ки њар, к-ў љањон
Ба фарзанд монад, нагардад нињон.
***
Чу фарзанд бошад, биѐбад маза,
Зи бањри маза дур гардад база [1,VIII, 404].
Бояд тавзењ бидињем, ки баъзе фарњангњо вожаи номбурдаро фаро
нагирифтаанд. Аз љумла, дар «Фарњанги мухтасари «Шоњнома»
наомадааст. Муњаммад Ѓиѐсуддин бо истинод ба «Бурњон» мазиданро
макидан [5, 2258] шарњ додааст. Мусаннифи «Фарњанги «Шоњнома»
(замима ба «Шоњнома»-и Њаким Абулќосими Фирдавсї) мазиданро (ба
маънињои маза кардан, чашидан) [6, 582] зикр намудааст. Дар «Фарњанги
забони тољикї» низ мазидан [2,I, 621] њамин гуна тафсир ѐфтааст.
Вожаи дигари пурмаъно тоза аст, ки дар таркибњои тоза себ, тоза
рух (изофаи чаппа), тоза шудан корбурд дорад ва дар луѓатњои
ѐдоваргардида дарљ наѐфтааст. Себи тоза аз иборањои маъмули мардуми
мост. Аммо имрўз чунин фањмида мешавад, ки шањрнишинон гўѐ аз
гуфтани себу ангуру шафтолуи тоза ва ... «шарм» мекунанд ва тарљумаи
русии он – свежийро ба кор мебаранд. Бубинед, Фирдавсї чї гуна зебо
овардааст:
Њамедоштам чун яке тоза себ,
Ки аз бод н-ояд ба ман-бар нињеб [1,I, 40].
Тозарух дар байти зер, љуз маонии сахиву чењракушод, мењрубону
мењмоннавоз ва хурсанд, сифоти дигари мизбонро, чун тандурустиву
фарбињї низ баѐн менамояд. Мафоњими пасинї дар миѐни халќ ривољ
дорад. Мусалламан, мегўянд: њар чї рангу рў-т тоза шудай...
Дари боѓ букшод полизбон,
Ба фармони он тозарух мизбон [1,VIII, 567].
Зи боѓу зи майдону оби равон,
Њаме тоза шуд пиргашта љавон [1,VIII, 125].
Ба истилоњи кунунї пешоянди таркибии изофии ба (р) кирдори…,
ки дар «Шоњнома» муродифњое дорад, аз ќабили ба гунаи, ба сони, ба
ранги тадриљан «тањти фишори» авомили бегона ќарор гирифта ба
баробарвожањои арабї, назири ба мисли…, ба таври…, ба тарзи…, ба
тариќи…, ба (р) мисоли… ѓолибан, дар гуфтори китобї «имтиѐз»
додааст, вале дар гўйиши мардум њанўз њам лањни устод Рўдакї:

Пушт кўжу сар тавилу рўй бар кирдори нил,
Соќ чун суњону дандон бар мисоли устура [2,II, 554].
ва Фирдавсї:
Гирифтор з-ў, дил шуда ноумед,
Равон ларз-ларзон ба кирдори бед [1,I, 140].
зинда аст.
Бунѐди мардумии «Шоњнома» дар гўйиши тољикї бозтобе
густарда дорад. Ин ќазия мавзўи суњбати вижае хоњад буд, аммо шарњи
иљмолии ду нукта бар муњтавои ин мабоњис ишорат хоњад кард.
Чунончи, Фирдавсї ба калимаи чанд (ва ин лафз гоње барои истифњом
ояд) [5,I, 263] боз нишонаи номуайянї (-е) афзуда ва бар ин маънї таъкид
намудааст:
Бад-ў гуфт: «Чанде ки омўхтї,
Равонро ба дониш барафрўхтї [1,VIII, 400].
Дар дастури забони тољикї чанде њам ба силсилаи љонишинњои
(замир) номуайяни миќдор [7, 170] ва њам ба зарфњои (ќайд) миќдору
дараљаро[7, 270] мефањмонда мансуб дониста шудааст, аммо мисол
мављуд нест. Дар забони халќ чанде ва чанде ки-ро нисбат ба
баробармаъноњои китобиашон –ќадар(е) ки, њар ќадар(е) ки бештар кор
мефармоянд, ба ранги ин љумлањо: чанде ки мехостї, додемът; чанде ки
гуфтї, уво гуш кадан ва...
Мураттибони «Фарњанги гўйишњои љанубии забони тољикї» ин
моддаи луѓавиро фаро гирифтаанд: чанде. 2. чї ќадар; чї миќдор: чанде
хоњї, бест (Лахш) [8,822].
Машварати Фирдавсї дар амри корбурди важањо имрўз аз њар
замони дигар бисѐртар шуниданист, чаро ки дўстдорони каломи ноби
тољикї њар гуна сухани бебунѐдро хуш надоранд, балки он гуна
њарфњоро аз љумлаи музахрафот талаќќї мекунанд. Барои мисол
«сарнавишти» калимаи хел дар таркиби љонишини суолии чї хел, чун
муродифи љонишинњои чї гуна, чї сон, чї зайл, чї тариќ, чї тавр, чї
навъ [7,164], чї ранг машкук аст, зеро нисбат ба љузъњои дигари
таркиботи мазкур бо авомили зер ба назар бељову номуносиб расид: 1)
ташхиси ваљњи тасмия (этимология)-и он ба мо даст надод, 2) истеъмоли
он дар манобеи хаттии пешина мушоњида нагардид, 3) бародарони
форсизабону даризабон дар муњовараву муфоњима онро ба кор
намебаранд, 4) дар «Луѓати ...» устод Айнї «2. љинс, гуна» маънї шуда,
вале шоњид нест, аммо «Шоњнома» доир ба ин таркиби пурсишї чї
ќадар муродифњои зебо дорад. Инак, ба абѐти зер таваљљуњ хоњем кард:
Чї гуна-сту инро паю бех чист,

К-аз ин бех моро бибояд гирист [1,VIII, 461].
Бар ин гуна гардад саросар сухан,
Шавад суст неру, чу гардад куњан [1,I, 148].
Биљунбид мар Салмро дил зи љой,
Дигаргунатар шуд ба оину рой [1,I, 148].
Бигуфтанд њар гунае бешу кам,
Бибурданд ќиртосу мушку ќалам [1,VII, 583].
Бар аспе нишонда ситоме ба зар,
Ба зар андарун чанд гуна гуњар [1,IX, 263].
Зи бас найзаву теѓњои бунафш,
Дурафшидани гуна-гуна дурафш [1,VIII, 222].
Аз ин дар сухан њељ гуна наронд,
Ба ором- бар номаи кин нахонд [1,I, 403].
ва ѓайра.
Калимањои ѐрдам (ѐрмандї, мадад, ѐрї расондан), оила (хонадон,
хонавода), камбаѓал (нодор, бечора, мискин, фаќир, ѓариб, бадбахт,
бечиз, тињидаст ва…) низ ба фасоњати забони тољикии имрўза чандон
мувофиќ намебошанд. Њатто дар «Луѓати ...» устод Айнї ва «Фарњанги
забони тољикї» чун моддаи луѓавї ба доираи тафсир дарнаѐмадаанд ва,
ба аќидаи мо, ба забони меъѐр мутобиќат надоранд.
Муаллифони ќомусњои русї ба форсї [9], русї-пушту-дарї [10] низ
дар тарљумаи мафоњими помочь (помощь), семья ва бедный-и русї аз ин
калимањо кор нагирифтаанд.
Дар «Русско-узбекский словарь» [11] помочь њашар, ѐрдам [11,351],
семья оила[11,350]ва бедный камбаѓал,фаќир ва бечора[11,55] баргардон
шудаанд. Ба таъбири фарњангнигорон ва, ба гумони ѓолиб, ба касрати
истеъмол аз вожаи мураккаби ѐрманд (тољикї) ѐрдам ташаккул ѐфта ва
ин гунаи ѓалат дар забони тољикї низ маъмул шудааст. Калимаи оила
њам эњтимолан суратѐфта аз калимањои арабии аѐл//иѐл//оил (њарфи
нахуст ъайн аст) буда бошад ва ба маънињои оила, хонавода [2,I, 469] ва
аѐлманд [2,I, 907] далолат кунад. Аз ин миѐн ташрењи калимаи камбаѓал
ниѐз ба пажўњиш дорад.

Дар анљом бояд бигўем, ки Њаким Фирдавсї бо ин маънињо аз
воњидњои луѓавии вофире бањра бардоштааст, ки њоло бо интихоби
яктої гувоњ аз онњо маќоларо ба поѐн хоњем расонд:
Нигањдори тољ асту тахти баланд,
Туро бар парастиш бувад ѐрманд [12,VIII, 8495].
Ниѐи ту з-ин хонадон зинда буд,
Падар пеши Бањром чун банда буд [3,408].
Фиристодаро гуфт: «Бархезу рав,
Ба наздики он марди бемоя шав» [1,VIII,15].
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«Шахнаме»-сокровище слова
В статье речь идет о фундаметальных слов и словосочетаний
персидско-таджикского языка, которые постепенно уступили свое
место заимствованным арабским, тюркским и русским элементам или
же часть которых используются в современном таджикском языке в
неправильной форме.

Ключевые слова: «Шахнаме», сокровище, слово, словарь, извлечение,
синоним.
“Shokhnoma” is a trasure of words
The article analyses the word fundaments and word combination of Persian
and Tajik languages, which gradually replaced the Arabic, Turkic and Russian
borrowings elements or the which is used in irregular form of modern Tajik
language.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЧЛЕНОВ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Шосафарова Г.Г.
Таджикский национальный университет
Учение о второстепенных членах предложения появилось в грамматике
в первой половине XIX столетия. Впервые этот вопрос был поставлен А.Х.
Востоковым в его «Русской грамматике» (1831г.). В своѐм труде А.Х.
Востоков выделял так называемые определительные и дополнительные
слова. В середине XIX в трудах представителей логико-грамматического

направления, и прежде всего в «Опыте исторической грамматики русского
языка» Ф.И. Беляева (1858), сложилась логико-грамматическая концепция
второстепенных членов предложения, которая впоследствии в трудах А.Н
Потебни, Ф.Ф. Фортунатова, А.М. Пешковского, М.Н. Петерсона была
подвергнута критике [1]. С середины 30-х годов, после выхода школьного
учебника по грамматике, авторами которого были С.Г. Бархударов и Е.И.
Досычева, логико-грамматическая классификация второстепенных членов
предложения была возвращена в науку, где и по настоящее время служит
основой учения о второстепенных членах предложения.
В современном таджикском языке исследованием второстепенных
членов предложения занимались такие известные ученые, как М.Н.Касымова,
М.Ф. Исматуллаев, Б. Ниѐзмухаммедов, Д. Таджиев и другие [2,3,4,5].
В сопоставляемых языках основными компонентами, образующими
распространѐнное

предложение,

являются

второстепенные

члены

предложения: дополнение, определение, обстоятельство.
Появление второстепенных членов может быть вызвано не только
синтаксической потенцией слов, но и коммуникативной потребностью
самого высказывания. Например: «Имброҳимљон ба палата баргашт».Иброҳимджон вернулся в палату.- Ibrohimjon went back to the word. «Тир ба
асп расид». - Пуля попала в коня. - The bullet hit the horse. «Хиромон ба шаҳр
кўчид». - Хиромон переехала в город. - Khiromon moved to town. «Дар гурўҳи
мо фикр пайдо шуд». - У нас в группе появилась идея. - An idea appeared in
our group. «Ў тушбера хоњад овард». - Она принесѐт домашние пельмени. She will bring meat dumplings [6,7].
В данных предложениях второстепенные члены возникают как
структурно - обязательные компоненты, которые в предложении играют
важную роль. Следует отметить, что в образовании распространѐнных
предложений

может

участвовать

и

структурно

-

необязательный,

факультативный, компонент: «Зардодхон муддате сокит буд». - Какое-то
время Зардодхон молчал. - For some time Zardodkhon was silent.

Факультативные

члены

придают

предложению

дополнительный

оттенок значения, хотя и не входят в его структурную схему. Переводчик не
всегда обращает на них внимание или же неправильно, неточно переводит,
передаѐт их значение.
Сравните:
«Носир Аббос даме лаб фурў баст». - Носир Аббос замолчал. - Nosir Abbos
stopped talking. «Даме сукут ҳукм меронад». - Наступило долгое молчание.- A
long silence came.
В первом предложении лексема «даме» вообще никак не передаѐтся на
русский язык, она пропущена. Во втором предложении также лексема
передается словом «долгое», что не соответствует значению лексемы «даме».
Можно сказать, имеет значение, противоположное «даме».
Лексема «даме» в таджикском языке имеет значение андаке, каме,
муддате, кадре (ограниченное время, определѐнный промежуток времени). В
первом предложении вместо глагола – сказуемого «замолчал» переводчик
мог бы употребить глагол «помолчал», тогда было бы ясно, что субъект
помолчал на какое-то время, значит, он ещѐ может заговорить в момент
протекания действия.
В предложении «Иброҳимљон сахт изо кашид». Лексема «сахт» на
русский язык не передаѐтся: Иброхимджону стало стыдно. Лексема «сахт»
зависит от сказуемого, она определяет степень, меру действия и на неѐ
падает ударение. Следовательно, в предложении она имеет немаловажное
значение. Это предложение на русский язык можно было перевести так:
Иброхимджону стало очень стыдно. - «Оби наҳр оҳиста-оҳиста хира
мегардид». -

«Вода в реке потемнела». Второстепенный член «оњиста-

оњиста» имеет лексическое значение медленно, постепенно. Данное значение
переводчик не передаѐт на русский язык, не обращает на это внимание. Но
данный второстепенный член в другом безподлежащном предложении
предаѐтся так: «Њаво оњиста-оњиста торик мешуд». - Медленно темнело. - It
became dark slowly.

Дополнение

-

это

основной,

распространѐнных предложений. Дополнение

обязательный

компонент

в сопоставляемых языках

может относиться к глаголу, существительному, прилагательному, наречию.
По этому признаку их делят на приглагольные и приименные. Наиболее
распространенными являются приглагольные, которые делятся на прямые и
косвенные.
В

сопоставляемых

языках

прямые

дополнения

по

семантике

совпадают, т.е. они обозначают такой объект, на который распространяется
действие переходного глагола. Но выражаются в языке они различно: имеют
разные грамматические показатели. Известно, что в современном русском
языке прямое дополнение выражается существительным в винительном
падеже (или его эквивалентом) без предлога или родительным падежом при
глаголе с отрицанием, тогда как в таджикском языке грамматическим
показателем прямого дополнения является, прежде всего, послелог–ро
(киро?, чаро?) «Иван-амакро нисфи республика мешиносад». - Дядю Ивана
знает почти вся республика. - Unсle Ivan is almost known all over the republic.
«Иброҳимљон онњоро муаррифї кард». - Ибрагимджан познакомил их.
- Ibrohimjon introduced them. «Ва онњо муборизаро давом доданд». – И они
продолжали борьбу. And they went on fighting.
Но в предложении «Ман ҳар рўз ҳукумата дуо мекунам». - Я каждый день
молюсь. - I pray every day. Прямое дополнение выражено без грамматических
показателей в таджикском языке. В русском предложении дополнение
отсутствует. Предложение не выражает суть таджикского предложения. Мы
предлагаем такой перевод: «Я каждый день молюсь за правительство».
Однако прямое дополнение может выражаться существительным без
грамматических показателей, которое стоит перед сказуемым, отвечает на
вопрос чї? Например: «Муаллима тушбера овард». – Учительница принесла
пельмени. - The teacher brought meat dumplings.
В сопоставляемых языках определения совпадают по семантике и способу
выражения. Они могут выражаться существительными, прилагательными,

причастием, местоимением, числительным, в отдельных случаях даже
наречием и инфинитивом.
В

сопоставляемых языках наиболее употребительными являются

определения, выраженные именами прилагательными. В русском языке в
роли определения употребляется обычно качественные прилагательные в
полной

форме,

и

согласуются

с

определяемым

словом

во

всех

грамматических показателях. В таджикском языке, как отмечалось,
определение и определяемое слово соединяются с помощью изафета.
Например: «Дар он маҳалҳо оташи љовид месўхт». - В тех храмах горел
вечный огонь. – Perpetual fire was burning in those temples. «Мо љўраҳои қарин
будем». - Мы были близкими друзьями. – We were close friends.
В сопоставляемых языках под общим понятием «обстоятельства» понимается
второстепенный член, выраженный словом со значением действия и
признака, служащий для указания способа совершения действия, времени,
места, причины, цели, условия и т.д. В отличие от других второстепенных
членов использование обстоятельств не предсказывается лексическим
значением главного слова, которое не влияет на их грамматическую форму.
В рассматриваемых языках обстоятельства места являются одним из
наиболее употребительных разновидностей обстоятельств, довольно часто
встречающихся в речи. Они выражают пространственные отношения.
Основными грамматическими средствами связи в таджикском языке
являются предлоги, а в русском языке – и предлоги, и падежи. Например:
«Дар палата хомўшї њукмрон буд».- В палате воцарилась тишина. – Silence
reigned in the ward. «Акнун аз кабинети мудири шўъба ҳам xўроки бемори
эрка ба долон хоҳад баромад». - Теперь из кабинета завотделением будет
доноситься громкий храп изнемогшего больного. – A loud snoring of
exhausted sick man will be heard mountains.
В

выражении

обстоятельства

места

в

сочетании

с

различными

существительными широко употребляются составные предлоги: «Дар
мобайни кабинет сардори управленияи хољагии қишлоқ рост меистод». -

Посреди кабинета стоит начальник сельскохозяйственного управления. – The
head of agricultural office is standing in the middle of the room.
Из приведѐнных примеров видно, что предлоги во всех случаях передают
определѐнное

соотношение

с

пространственной

ориентацией.

Если

таджикские предлоги «дар мобайни», «дар даруни», «дар беруни» выражают
соотнесѐнность с внутренними границами ориентира, то русские предлоги
«под»,

«из-под»

предмета.

выражают

пространственную

соотнесѐнность

ниже

В таджикском языке такие предлоги сочетаются с именными

изафетными словосочетаниями. Например: «Ба таги ҳар ду шонааш дард
даромада буд». – Сильно заболело под обеими лопатками. – There was strong
pain under both scapulas.
В таджикском языке в функции обстоятельства места иногда могут
выступать составные предлоги без первообразного предлога: «Соҳиби хона
зери курпа дид-дир меларзид».
В современном таджикском языке местоимѐнные энклитики, присоединяясь
к именной части составного изафетного предлога, выступают в функции
обстоятельства места. Например: «Дар бачагиам назди ҳавлии мо қадоқгаре
нишаста кор мекард». Когда я был маленьким, возле нашего дома работал
мастер по ремонту фарфоровой посуды. – When I was small, a master of
porcelain dishes worked near our house.
Ключевые
дополнение,

слова:

факультативные

обстоятельство,

члены,

определение,

коммуникация,

изафет,

логико-грамматическая

концепция, синтаксическая потенция слов.
Тањлили муќоисавии аъзоњои пайрави љумла
Дар маќолаи мазкур аъзоњои пайрави љумла, яъне муайянкунанда,
пуркунанда, њол дар забонњои тољикї, русї ва англисї тањлил шуда,
хусусиятњои сохториву семантикии онњо баррасї гардидаанд.

Comparative analysis of secondary parts of the sentence
In the given article secondary parts of the sentence i.e. attribute, object, adverbial
modifier in Tajik, Russian and English languages are analyzed, their formation and
semantic peculiarities are revealed.
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ВИЖАГИҲОИ ПОЭТИКАИ “МУДИРИ МАДРАСА”-И ҶАЛОЛ
ОЛИ АҲМАД
Олимљон Хољамуродов
Институти забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи
Рўдакии АИ ЉТ
Дар мақола қиссаи “Мудири мадраса” –и нависанда ва
публитсисти маъруфи Эрон Ҷалол Оли Аҳмад аз нигоҳи сабки нигориш,
маҳорати образофарӣ ва дарунмояву сохтори асар мавриди арзѐбӣ
қарор гирифтааст.
Дарунмояи асарро муҳити ришвахӯриву бюрократии мактабу
маорифи нимаи дуюми қарни ХХ Эрон ташкил медиҳад. Бо эҷоди
“Мудири мадраса” марҳилаи дуюми эҷодиѐти Ҷалол Оли Аҳмад оғоз ва
сабки вижаи нависандагиаш ташшакул меѐбад.
Калидвожаҳо: Ҷалол Оли Аҳмад, мудири мактаб, характер, асари
бадеӣ, қисса, зербино, тафаккури интиқодӣ, ифшогароӣ, реализм,
воқеагароӣ, хашин.
Ҷомеаи фарҳангии Эрон шукӯҳу азамати осори халлоқонаи Содиқ
Ҳидоятро (1903-1951) пас аз маргаш дарѐфт ва беш аз сӣ сол насри
бадеии форсӣ зери нуфузи осори ҳунарии ӯ қарор дошт. Танҳо дар
нимаҳои дуюми солҳои 50- уми қарни ХХ як зумра нависандагони
ҷавоне чун Содиқ Чўбак, Иброҳим Гулистон, Маҳмуд Беҳозин, Симин
Донишвар ва амсоли онҳо кӯшиданд, ки бунбасти нуфузи Содиқ
Ҳидоятро бишкананд ва дар фазои насри бадеии форсӣ сабку сиѐқи
тозаеро ба миѐн оранд.
Ҷалол Оли Ахмад (1923 -1969) аз ҷумлаи ин нависандагоне буд, ки бо
таъсирпазирии фаровон аз эҷодиѐти Содиқ Ҳидоят, барои бунѐди сабки
тозае дар адабиѐти достонии форсӣ камари ҳиммат баст ва “ба ҷое расид,
ки насраш бо осори Ҳидоят ва навиштаҳои классики форсӣ паҳлӯ зад” [1,
16]. Зеро насри бадеии Оли Ахмад дар қутби муқобили насри бадеии
Содиқ Ҳидоят қарор дошта он дар хидмати таҳлили зеҳну ботини
образҳо ва шахсиятҳо қарор намегирад. Аз ин рӯ, ба қавли Ризо
Бароҳанӣ онро метавон насри “бурунгаро” ѐ “ айнӣ” номид. Бояд ѐдовар
шуд, ки чунин насрро мо ибтидо дар баъзе достонҳои кӯтоҳи маҷмуаи
“Чамадон” (1935) ва сипас дар романи “Чашмҳояш”-и (1951) Бузург
Алавӣ мушоҳида мекунем. Мунтаҳо ин равиш баъдан дар марҳилаи
дуюми фаъолияти нависандагиаш дар эҷодиѐти Ҷалол Оли Аҳмад ба
ҳайси сабку равияи нависандагӣ иртиқоъ меѐбад. Аз ин лиҳоз, нақшу
мақоми Оли Аҳмад баъд аз Содиқ Ҳидоят дар басту такомули насри
форсии қарни ХХ хело муҳсус мебошад. Аз ин ҷост, ки аз охири солҳои
50 қарни ХХ то ба имрӯз дар ҳаѐти адабию фарҳангӣ ва афкори
иҷтимоии Эрон Ҷалол Оли Аҳмад ҷойгоҳи хосеро дорост.

Ин падида мӯҷиби он гаштааст, ки перомуни эҷодиѐти ӯ, ба вижа
насри бадеиву публистистиаш ақоиду андешаҳои мухталифе ба миѐн
ояд. Яке насри ӯро аз насри Содиқ Ҳидоят “ба маротиб беҳтар” ва ҳатто
“беҳтарин насри муосири форсӣ” [2,442], дигаре муътақид аст, ки Ҷалол
Оли Аҳмад “пеш аз он ки нависанда бошад... як муҳоҷҷагар (мунозираҷӯ
- О.Х.)” [3, 670] аст. Сабки нигоришу тарзи баѐнашро яке “телеграфӣ,
ҳассос, дақиқ, тезбин, хашин... сареҳ, самимӣ, муназзаҳталабу
ҳодисаофарин “... [4,5], ҳисобад, дигаре “асабӣ ва кӯтоҳу бурида ва дар
айни ҳол балеғ” [5,81] ва севумӣ “гуфторӣ” [6,618] хондааст. Аммо ҳамаи
мунтақидин бар сари як нукта назари воҳид доранд ва он ин аст, ки
Ҷалол Оли Аҳмад дар ҷодаи нависандагӣ дорои сабки хосест, ки ӯро аз
дигарон мутамоиз сохта ва бо сароҳати баѐне, ки дорад маъруфияташро
дар миѐни қишри ҷавону рӯшанфикри кишвараш бештар кардааст.
Ҷалол Оли Аҳмад дар тӯли қариб 30 соли фаъолияти нависандагиаш
ба қавли адибу донишманди маъруф Муҳаммадалӣ Исломии Нудушан
“ҳамвора як нависандаи сиѐсӣ” [3, 671] ва эътирозгар боқӣ мондааст.
Зеро зиндагии сиѐсиаш ҳамеша бо ҳунари нависандагиаш тавъам
будааст[7]. Зеро Ҷалол Оли Аҳмад қаламро ба хотири бармало сохтани
нобасомониҳову айбҳои ҷомеааш ба кор бурдааст. Аз ин рӯ, хоҳ дар
навиштаҳои публистистиаш ва хоҳ дар осори бадеиаш лаҳни
интиқодгароѐна ва ифшокунандаи хешро ҳифз кардааст. Маҳз ҳамин
вижагии эҷодии нависанда заминаеро барои қазоватҳои мухталифе
перамуни ҳунари нависандагии ӯ ба миѐн овардааст.
Дар бораи Ҷалол Оли Аҳмад ва эҷодиѐти ӯ пас аз марги
нобаҳангомаш, ба вижа баъд аз Инқилоб Исломӣ дар Эрон ва хориҷ аз
он таҳқиқоти мутаадид ба чопрасида [8], номаҳояш бо кӯшиши Алӣ
Деҳбошӣ [9] ва фарҳанги образҳои сиѐсии осораш [10] ба табъ
мерасанд.
Солҳои 90-уми қарни ХХ яке аз муҳаққиқони пуркори адабиѐти
муосири Эрон доктор Абдулалӣ Дастғайб рисолаи таҳқиқотӣ доир ба
Ҷалол Оли Аҳмад ва эҷодиѐти ӯ зери унвони “Нақди осори Ҷалол Оли
Аҳмад” [11] ба нашр мерасонад, ки дар он таваҷҷуҳи бештар ба таҳлили
ғоявии осори нависанда нигаринида шудааст.
Ҳатто солҳои ахир осори бадеии Ҷалол Оли Аҳмад аз нигоҳи
ҷомеашиносӣ низ мавриди арзѐбӣ қарор гирифтааст. [12]
Бо вуҷуди таълифоти мутаадид перомуни зиндагӣ ва осори Ҷалол
Оли Аҳмад, то ба ҳол (то ҷое, ки мо иттилоъ дорем) таҳқиқоти чудогонае
доир ба поэтикаи осори нависанда сурат нагирифтааст.
Аз муҳаққиқини осори нависанда танҳо Ризо Бароҳанӣ, Ҷамол
Мирсодиқӣ, Ҳасан Обидинӣ, Муҳаммадалӣ Исломии Нудушан ва
Абдулалӣ Дастғайб зимни баррасии насри бадеии қарни ХХ форсӣ,
роҷеъ ба забону сабк ва ҳунари нависандагии Ҷалол Оли Аҳмад изҳори
назарҳои ҷолибу судманд ва то ҷое қобили баҳс кардаанд, ки дар
раванди баррасӣ ба бархе аз онҳо ишора хоҳад шуд.

Агарчи дар мақолаи обзории ин ҷониб зери унвони “Ҷалол Оли
Аҳмад ва сабки нигориши ӯ” ин андешаҳо арзѐбӣ шудаанд [13, 11-15].
Равшан аст, ки танҳо таҷзияву таҳлили ҷомеи сохтору муҳтавои
асари бадеӣ ҳунари нигорандагӣ, маҳорати образофаринӣ, мутобиқати
шаклу мазмун ва сабку сиѐқи вижаи нависандаро муайян ва ҷойгоҳи ӯро
дар раванди адабиѐти кишвараш мушаххас месозад. Аз ин рӯ, омӯзиши
поэтикаи осори Ҷалол Оли Аҳмад ва ѐ асари ҷудогонаи ӯ яке аз
масъалаҳои мубрами эроншиносии муосир ба шумор меравад.
Дар ин мақола саъй мешавад, яке аз маъруфтарин асари бадеии
калонҳаҷми Ҷалол Оли Аҳмад “Мудири мадраса”, аз нигоҳи сохтору
маҳорати образофаринӣ ва сабки нигориш мавриди арзѐбӣ қарор
мегирад.
Бо далелҳои зайл маҳз ин асари нависанда мавриди баррасӣ қарор
гирифт. Аввалан, “Мудири мадраса” нуқтаи атфе дар ҳунари
нависандагии Оли Аҳмад маҳсуб мешавад, зеро ба таъйиди аксари
муҳаққиқони эҷодиѐти нависанда, насри бурунгарояш, ки сабки хоси
Ҷалол Оли Аҳмад қарор мегирад, маҳз дар “Мудири мадраса” ( с. 1958)
таборуз мекунад. Сониян, худи Ҷалол Оли Аҳмад дар яке аз
мусоҳибаҳояш эътироф кардаст, ки бештар “пои насри “Мудири
мадраса”хело кор карда” ва он беҳтарин насраш ба ҳисоб меравад. Ба
қавли худаш бо ин насраш ба ҷанги Саъдӣ рафтааст, то эъҷозро “аз
шарри саноеи лафзӣ халос” [14, 93] кунад.
Ҳамчунин бархе аз муҳаққиќини адабиѐти қарни ХХ форсӣ бар он
ақидаанд, ки Ҷалол Оли Аҳмад симои нависандагии хешро баъд аз
“Мудири мадраса” пайдо кардааст [11, 59].
Дар ҳақиқат қиссаи “Мудири мадраса” шиносномаи нависандагии
Ҷалол Оли Аҳмад ба шумор меравад, зеро то ба имрӯз маъруфтарину
муваффақтарин асари бадеии ӯст, ки ба чандин забонҳои Шарқу Ғарб, аз
ҷумла ба англисиву русӣ тарҷимаву нашр шудааст. Зимнан ѐдовар
мешавем, ки дар замони режими шоҳӣ ҳам ин асар яке аз пурфурӯштарин
китобҳо ба шумор мерафт. Масалан, тибқи навиштаи маҷаллаи адабӣ оммавии “Фирдавсӣ” чопи панҷуми “Мудири мадраса” дар байни
апрели 1973 то январи соли 1974 беш аз 30 ҳазор нусха ба фурӯш расида
буд [15, 23] .
Мо “Мудири мадраса”-ро қисса номидем, ки он муродифи истилоҳи
“повесть”- и русист ва дар адабиѐтшиносии Эрон аксари муҳаққиқин
онро “достони дароз ѐ буланд” номидаанд. Аз ҷумла , Ҷамол Мирсодикӣ
дар китоби дарсиаш “Адабиѐти достонӣ”, “ Мудири мадраса”-ро ба
жанри “достони баланд” ѐ “румони кӯтоҳ” шомил кардааст, ки он
муродифи истилоҳи “повест” ѐ “қисса”-и тоҷикист [6, 257].
Ёдовар мешавем, ки “Мудири мадраса” дувумин асари калонҳаҷми
нависанда буда, асари аввалаш қиссаи тамсилии “Саргузашти кандуҳо”
мебошад. Ин қисса пайомади шикасти Ҷабҳаи миллӣ доктор Мусаддиқ
(1953) мебошад, ки худи Ҷалол Оли Аҳмад дар тарҷумаи ҳолаш чунин
ишора кардааст: “Шикасти Ҷабҳаи миллӣ ва бурди компаниҳо дар

қазияи нафт, ки аз он ба киноя дар “Саргузашти кандуҳо” гапе задаам,
сукути иҷбории муҷаддадро пеш овард” [8,20].
Пеш аз ҳама, мутазаккир бояд шуд, ки “Мудири мадраса” ҳамчун як
асари реалистӣ ѐ ба истилоҳ воқеъгаро дорои чаҳор унсури шартии
асари бадеист: замони мушаххас - солҳои 50-уми қарни ХХ, макони
муайян - маорифу макотиби Теҳрон, мавзӯъ- моҷарои зиддияти мудири
мактаб бо низоми бюрократӣ ва забони содаву хашину асабонӣ барои
баѐни ин моҷаро. Ба таъбири дигар, ровии достон, ки худ қаҳрамони
марказии асар аст, барои нишон додани мухолифати хеш аз низоми
таълиму тарбия дар кишвараш дар замону макони мушаххас, маҷбур аст
онро бо забони асабониву кӯбанда баѐн созад.
Дар қадами аввал, ба баррасии сохториву ғоявии асар мепардозем,
то вижагии сабки нависандаро мушаххас намоем. Чун то ба имрӯз ин
қисса ба алифбои кириллии тоҷикӣ баргардон нашудааст, ба таври
фишурда сужаи онро ироа медорем.
Муаллиме бо собиқаи даҳсолаи омўзгорӣ тавассути ришва мудири як
дабистон мешавад. Ба андешаи худаш гумон мекунад, ки мудирӣ коре
орому роҳатест. Аммо аз аввалин рӯзи кораш дар дабистон, эҳсос
мекунад, ки мудирӣ он қадар кори бе дарди саре набудааст. Ба ночор кор
мекунад, аммо мебинад, ки бе тамаллуқу фиреб кораш пеш намеравад ва
дар ҳама ҷо бояд хилофи виҷдон кор кард, то корат иҷро шавад.
Билохира, наметованад ба ин вазъ муросо кунад ва дар интиҳои асар
истеъфо медиҳад.
Тавре ки мебинем, мазмун хело сода аст. Яъне дар бораи як соли
таҳсил ва ҳодисаҳои дар тӯли сол ба вуқӯъ омада, мудирро водор
мекунад, ки истеъфо диҳад.
Дарунмояи асар инкишофи характери қаҳрамони марказӣ мудири
мактаб аст ва зимни баррасї мебинем, ки он то чи ҳадде аз характери
типӣ ба инфиродӣ рушд мекунад.
Тамоми ин воқеа аз “авохири обон” то “авоили урдубиҳишт”
мегузарад, ки замони мушаххас аст. Аз ин рӯ, дар фаслҳои китоб
тасалсули замонӣ ва ягонагии ҷараѐни сужа ҳифз карда мешавад.
Қабл аз он ки ба таҷзия ва таҳлили ташаккули характеру образҳои
“Мудири мадраса” бипардозем, устухонбандӣ ва ѐ ба таъбири
адабиѐтшиносӣ композитсияи асарро ба муоина мегирем. Қисса аз номи
шахси аввал “ман”-и қаҳрамони асосӣ – мудири мадраса ривоят
мешавад. Аз ин рӯ, сужаи асар воситаест, то образи марказии асар –
ровии достон дучори таҳаввулот қарор гирад ва дар фарҷом ҳувияти
аслии ӯ ошкор гардад. Бад-ин робита, дунѐи қисса дар атрофии “ ман”-и
ровӣ давр мезанад. Устухонбандии асар ҳам аз ин нигоҳ тарҳрезӣ
шудааст. Аз ин ҷост, ки асар бо вуруди қаҳрамони қисса ба дафтари кори
“раиси фарҳанг” оғоз мегардад. Натиҷаи ин бархӯрд ризоятбахш нест
(саҳнаи аввал). Ин саҳна дубора такрор мешавад ва ин бор тавассути
додани ришва ризоятбахш аст. Ровӣ расман мудир аст ва раиси фарҳанг
ӯро ба мадраса муаррифӣ мекунад. Баъд аз рафтани “раиси фарҳанг”

муаллими синфи чаҳорум ӯро “табрики вуруд” мегӯяд. Мудири нав бо
шогирдҳову мадраса ошно мешавад ва бо ҳамин рӯзи аввали мадраса ба
поѐн мерасад.
Ҳамаи ин ҳодисаҳо дар фасли дуюми қисса оварда мешавад ва
тавре ки зикр шуд, худи асар ҳам бо ҳамин “саҳнаи аввал оғоз мешавад
ва баъд “саҳнаи дуюм” дар байни ин ду саҳна қаҳрамони достон ба
содагӣ собиқаи худро хотирнишон мекунад, яъне даҳ сол собиқаи
муаллимӣ дошта, аз ин кор хаста шуда ва кӯшиши мудири мактаб
шудану роҳат карданро ба сар парваридааст. Ин фосилаест байни саҳнаи
аввалу дуюм. Тавре ки гуфтем “саҳнаи аввал” бо рафтан ба мадраса поѐн
меѐбад: “ ... ва баъд бо мошини худаш маро ба мадраса расонд ва гуфт
зангро зудтар аз мавъид заданд ва дар ҳузури муаллимҳову нозим нутқи
ғаррое дар хасоили мудири ҷадид, ки ман бошам, ва баъд ҳам маро
гузошту рафт бо як мадрасаи шашкилоса ва як нозиму ҳафтто муаллим
ва дивисту панҷто шогирд. Дигар ҳисобӣ мудири мадраса шуда будам”
[15, 10]. Ҳарчанд фасли дуюм аз муаррифии нозиму муаллимон оғоз
мешавад, дар асл думболаи ҳамин фасли аввал аст, зеро фосилаи замонӣ
вуҷуд надорад ва мудовимоти фикрӣ боқӣ мемонад. Фасли дуюм бо
поѐнии рӯзи аввали кори мудири нав чунин хотима меѐбад:
“ ... ва қабл аз ин ки занги охирро бизананд ва мадраса таътил
бишавад, омадам берун. Барои рӯзи аввал хеле зиѐд буд”[15,21].
Тавре ки мулоҳиза мешавад, мавӯъ ба тадриҷ густариш меѐбад. Дар
лобалои ин ду фасл гузаштаи мудиру муаллимон ва таърихчаи бунѐди
мадраса низ ҳикоят карда мешавад. Ва хело ба содагӣ оғози замони қисса
ва шурӯи ҳаракати воқеа тарҳрезӣ мегардад. Яке аз вижагиҳои
устухонбандии ин асар дар он аст, ки дар оғози ҳар фасл ишора ба замон
аст ва қолаби асар бад-ин робита инкишоф меѐбад. Муҳимтар аз ҳама,
тадовуми замонӣ ҳифз карда мешавад. Масалан, воқеаи фасли сеюм
фардои рӯзи дувуми кори мудир аст, ки чунин оғоз мешавад:
“Фардо аввали субҳ рафтам мадраса...”, фасли чаҳорум: “Рӯзи сеюм
боз аввали вақт мадраса будам”, фасли панҷум: “дар ҳамон ҳафтаи аввал
ба корҳо ворид шудам”, фасли шашум: “ Авохири ҳафтаи дувум...”,
фасли ҳафтум: “Барандагӣ шурӯъ шуд...”.
Ин ҷо бояд ѐдовар шуд, ки натанҳо иртиботи замонӣ қолаби асарро
эҷод кардааст, балки муҳтавои қисса низ тадовумро ба вуҷуд овардааст.
Ба таъбири дигар, муҳтавои фаслҳост, ки ин тадовумро ба вуҷуд меорад.
Масалан, дар фасли панҷум сухан аз гузоштани бухориҳо дар
синфхонаҳосту фасли зимистон. Ин мавзӯъ иртибот пайдо мекунад ба
истихдоми боз як нафар фарроши наву омадани сармову эҳтиѐҷ ба зуғол
ва кӯмак хостан аз “Анҷумани маҳаллӣ” ва амсоли он.
Ҳамин тариқ композитсияи асар тавсиа пайдо мекунад ва хонанда
бо як қатор ҳодисаҳои ҷудогона дучор мешавад, ки хушбахтона ба
сабаби мустаҳкамии устухонбандии асар, хати сужаро ба бероҳа
намебаранд.

Аммо, тавре ки баъдан хоҳем дид, ин ҳодисаҳои ҷудогона барои
кушодани характери образи асосї хело кӯмак мекунанд. Хонанда ба
тадриҷ ба поѐни асар наздик мешавад. Имтиҳоноти чоряки дувум оғоз
меѐбад (фасли понздаҳум) ва хонанда дубора дар қолаби замон
меафтад. Фасли мазкур чунин оғоз мешавад:
“Кам-кам худамонро барои имтиҳоноти сулси дувум омода
мекардем”. Фасли шонздаҳум шурӯъ мешавад: “Ду рӯз қабл аз ид
корномаҳо ҳозир буд ва...”, фасли ҳабдаҳум: “Авохири таътилоти
Наврӯз рафтам...”, фасли ҳаждаҳум: “аввали урдубиҳишти ҷалолӣ...”,
фасли нуздаҳум ду рӯз баъд аст ва поѐни қисса.
Тавре ки мулоҳиза шуд, композитсия асар дар асоси қолабии замон
бунѐд гардида ба диққат оғозу анҷоми асарро мушаххас мекунад. Дар
оғози асар тавзеҳи гузаштаи ровии достон ва тарсими муҳиту
муаллимони мадрасаи нав аст, ки ровӣ мудири он таъин шудааст. Ин
нуқтаи шурӯи асар комилан мушаххас аст. Акнун нигоҳе ба сохти поѐни
асар меандозем ба оғози боби ҳаждаҳум: “Боз дирӯз ифтизоҳе ба по шуд.
Маъқул як моҳи фарвардин роҳат будем. Аввали урдубиҳишт моҳи
ҷалолӣ ва кӯси расвоии сари девори мадраса. Наздики охири вақт як
ҷуфт падару модар ва бачашон дар миѐн, вориди утоқам шуданд. Яке
барафрӯхта ва дигаре рангурӯ бохта ва бачашон айнан мисли ин
арӯсакҳои кӯкӣ. Ва салому аллейку нишастанд, худоѐ дигар чи иттифоқе
уфтода аст? Ман дигар ҷонам ба лабам расид! Ҳай тасмим мегирам, вел
мекунам ва ҳай бе ҳолӣ намегузорад...” [16, 127] .
Бидуни ин ки тавзеҳе дода шавад ба тадриҷ мерасем ба охири соли
таҳсилӣ, ки ишораест ба поѐни асар. Нуқтаи авҷи қисса ҳамон, ба
истилоҳи ровӣ, “ифтизоҳест”, ки як дафъа дар охири соли таҳсилӣ ба
миѐн омада ва тасмими мудирро барои навиштани истеъфонома қотеъ
мегардонад. Аз назари мо ин ҳодисаи асосиест, ки достонро ба анҷом
мерасонад. (Ҳам аз назари устухонбандӣ, ҳам аз нигоҳи инкишофи
шахсияти каҳрамони марказӣ-мудирӣ).
Чӣ тавре ки мулоҳиза шуд, композисияи асар сода ва дар айни замон
мустаҳкам аст ва шояд муваффақияти “Мудири мадраса” ҳамчун як
асари эпикии миѐна дар устухонбандии он бошад.
Бояд тазаккур дод, ки то ҳадде сохтори асар асос ва пояи инкишофи
характери қаҳрамони марказии достон низ гаштааст.
Тавре ки ѐдрас шудем, дунѐи асар дар атрофи “ман”- и ровӣ давр
мезанад. Фазои қисса низ фазои асабонияту
тамасхур аст, зеро
мавқеияти замониву маконӣ ва тамоми омилҳои як муҳити бюрократии
пӯсидаву дарунхолӣ қаҳрамони асосиро ба сӯи фурўмоягӣ мекашонад.
Ин фазо “шўру ҳаяҷони риштаи наср ва калимоти хашмини пурнерӯе”ро ба миѐн меорад, ки мантиқаш аз амалиѐту рафтори ғайримунтазираи
ровии достон бармеояд. Зеро дар ибтидои қисса хонанда гумон мекунад,
ки ровӣ пас аз хомӯш кардани сигораш дар хокистардони рӯи мизи раиси
фарҳанги шаҳр торсакие ба рӯи ӯ мезанад. Аммо чунин амале аз ҷониби
қаҳрамони асосӣ сурат намегирад, гарчанде оҳангу мантиқи ҷумлаҳо

хонандаро ба он ҳидоят мекунад, ки ба “қуд” мағруру бегона будани
“мудири”-и нав итминон пайдо кунад:
“Аз дар, ки ворид шудам, сигорам дастам буд ва зӯрам омад салом
кунам. Ҳаминтурӣ дангам гирифта буд, қуд бошам”[16, 6].
Ин ҷумлаҳои оғози қисса ва ҷумалоти баъдии он, ки ҳама лаҳну
сохти каломи гуфтугӯиро доранд, масири ҳодисотро бо диди эътирофию
интиқодӣ аз тарафи ровӣ муайян мекунад, ки тамоми раванди баъдии
ҳодисот ба он иртибот мегирад. Яъне ҳеҷ ҳодисае ѐфт намешавад, ки
қаҳрамони марказиро дар ибтидо, ба амали зери мушту лагад гирифтани
шогирди мадраса ва сипас, дар хотимаи қисса истеъфои ӯро аз вазифаи
мудириаш накашонад.
Чун қаҳрамони асосии қисса то ҳадде шахси иҷтимоисту воқеоти
перомуни хешро аз диди интиқодӣ ироа мекунад, аз ин рӯ, рӯҳи
гузориши ҳақиқатнигорӣ дар асар ҳоким аст. Аз ин рӯ, “Мудири
мадраса” аз диди қаҳрамон қиссаи эътирофӣ ва аз нигоҳи мавзӯъ
иҷтимоӣ буда, баѐнгари робитаи фард ва иҷтимоъ аст. Гарчанде ровӣ дар
поѐни достон бо бардоштани қадаме ба ақиб, яъне истеъфо аз вазифаи
хеш собит месозад, ки низоми худкомагиву бюрократӣ роњро барои ҳар
навъ кӯшишҳои ислоҳталабӣ бастааст, аммо дар маҷмӯъ
нақши
рӯшанфикреро ба дӯш дорад, ки гоҳе ба тамоми ҳусни ният як
ислоҳталаби воқеист ва замоне аз рӯи ҳашму хурӯш як нигилисту
анархисти дуоташа аст. Масалан, дар баробари он ки барои ба тартиб
овардани вазъи таълиму тарбия дар мактабаш иқдом мекунад аз ҷумла
аз “Анҷумани мањаллӣ” барои шогирдони камбизоат кафшу либос
мегирад, ин ҳама кӯшишро бо лаҳни як навъ танзу тамасхур баѐн карда,
аз кардааш бадаш меояд:
“Аммо аз худам чунон бадам омада буд, ки рағбатам нашуд ба
кафшу либосҳояшон нигоҳ бикунам. Қурбони ҳамон гиваҳои пора!
Бале, нони гадоӣ фарҳангро навнавор (напа-нав – О.Х.) карда буд” [16,
57].
Ин ҷо нуқтаи назари муаллиф аз забони қаҳрамони марказӣ доир ба
вазъи риққатбори маорифи кишвар хело ошкоро баѐн шудааст. Вижагии
сабку сиѐқи ин асар бештар дар он аст, ки ровӣ ҳама чизро бо тамасхуру
асабоният ба боди масхара мегирад. Барои мисол, дар бораи маҷлиси
“Анҷумани маҳаллӣ” ва аъзои он, ки ӯ ва нозиму муаллими синфи
чаҳорум даъват шуда буданд, чунин ба танзу тамасхур изҳори назар
мекунанд:
“Сари аъзои Анҷуман боз шуда буд... Ва он ки раиси Анҷуман буд,
исмашро дар унвони рӯзномаҳое намедонам чанд сол пеш ба хотир
овардам. Мунтазирулвазорае буд, ки ҳоло дили худашро бо “бале,
қурбон”-ҳои аъзои “Анҷумани маҳаллӣ” хуш карда буд ва рутуқу футуқи
умури обу заболаву барқи маҳал. Ва ҳатман, хеле бод мекард, ки
идоракунандагони мадрасаи маҳал ба хидматаш расидаанд. Ба ин фикр
афтодам, ки чи хуб буд, агар ҳамаи вузаро мисли ӯ қаноат мекарданду
вазоратхонаашонро сари кӯчаву барзанашон боз мекарданд” [16, 52- 53].

Тавре ки мулоҳиза шуд, дар асар робитаи фарду иҷтимоъ дар
маркази тасвир қарор дорад. Гарчанде ки ин робита танҳо аз зоҳирии он
мавриди таҳқиқи бадеӣ қарор гирифта, ҷанбаи зеҳну дарунгароӣ
надорад, бо вуҷуди он характери фардии қаҳрамонро басо хуб
кушодааст. Қаҳрамони марказӣ дар баробари як образи типӣ, яъне
намояндаи тамоми мудирони мадраса будан, ҳамчунин як шахсияти
фардӣ низ маҳсуб мешавад. Ӯ дар раванди қисса ба тадриҷ фардияти
хешро мекушояд ва билохира дар фарҷоми асар ба як характери
фардишуда бо иродаи қотеъ табдил мегардад.
Тавре ки мебинем, дар поѐни қисса мудир бо истеъфо аз мақоми хеш
як навъ эътирози худро аз муҳити худкомагиву бюрократӣ иброз дошта
фардияти характери хешро бармало месозад.
Дар паҳлӯи ин омилҳо дар басту такомули характери фардии образи
марказӣ лаҳну забони асар, ки ба қавли Ризо Бароҳанӣ “шаллоқкаш”,
яъне сареъ аст, низ мусоидат мекунад.
Рукни забони қисса муҳимтарин вижагии он буда, сабки нигориши
Ҷалол Оли Аҳмадро дар эҷоди асарҳои эпикӣ пайрезӣ кардааст. Ба
таъйиди аксари муҳаққиқон забони гӯѐву зинда ва дар айни замон балеғи
Ҷалол Оли Аҳмад маҳз дар ҳамин асар шукуфтааст.
Нависанда дар қиссаи “Мудири мадраса” хеле моҳирона аз ғановати
забони форсӣ ва навҳи гуфтории он истифода кардааст. Ӯ вожаҳо,
таъбирҳо ва сохтмони ҷумлаҳоро ҳамчун тозиѐна барои рӯнамо сохтани
масоили иҷтимоӣ ва шароити риққатбори маорифу фарҳанги кишвараш
истифода кардааст. Барои мисол, зимни тасвири шоиронаи ҳолати
муаллиме, ки зери мошини як амрикоие мондаву ба бемористон
афтодааст, бо кинояву тамасхури малеҳ назари интиқодиашро дар бораи
вазъи фарҳангу маорифи кишвараш, ки муаллим тимсоли он аст, ишора
кардааст:
“Ва ин ҳам муаллими клосси чаҳори мадрасаам. Сангину бо
шиками баромада дарозшуда буд. Ингор ҳайкали мудири куллиашро аз
дарозо лойи мангана фишурдаанд. Хеле кӯтоҳтар аз замоне, ки сари по
буд, ба назарам омад... Маро, ки дид лабханд зад ва чӣ лабханде! Шояд
мехост бигӯяд ҳаминҷур ҳам бошад... Ханда туи сурати ӯ ҳамин тавр
ларзиду ларзиду ларзид то ях зад. Охир чаро тасодуф кардӣ? Магар
намедонистӣ, ки муаллим ҳақ надорад ин қадар хушҳайкал бошад? Охир
чаро инқадар чашмпуркун будӣ?... Магар намедонистӣ, ки хиѐбону
роҳнамо ва тамаддуну осфалт ҳама барои онҳоест, ки туи мошинҳои
сохти мамлакаташон дунѐро зери по доранд? Охир чаро тасодуф кардӣ?”.
[16,75-76]
Аз ин порча дар баробари ақидаву афкори иҷтимоии нависанда,
аввалтар аз ҳама насри мӯъҷазу зебо, тасвирсозиҳои зиндаву муассираш
хонандаро ба худ ҷазб мекунад.
Сабки Ҷалол Оли Аҳмад ба таври умум як сабки сода аст. Ҳодисоту
воқеоти асар ба як тартиби муайяне иттифоқ меафтанд ва барои дарки
он онҳо хонанда ҳеҷ фишоре ба зеҳни худ ворид намекунад ва нуқтаи

назари нависанда бидуни тавзеҳ дарк мешавад. Аз ин рӯ, таъсири асар аз
айнияти шадиди он ба даст меояд ва дар он нависанда ба ҷуз фароҳам
овардани ангезаҳо кори дигаре анҷом намедиҳад. Аз ин ҷост, ки фазои
хашину асабоният дар сар то сари асар ҳукумфармост ва ин фазо, пеш аз
ҳама тавассути забони кинояву тамасхур эҷод мегардад. Ба қавли
бародараш Шамс Оли Аҳмад ин “зарурати замону мавзӯъ”- и асар
будааст, ки Ҷалол Оли Аҳмадро барои чунин насре водор мекунад, зеро
“ҷомеа ташнаи” чунин наср будааст. “Насре кӯтоҳу тунду ангезанда.
Насре пурхуну ингор табдор... дар “Мудири мадраса”... Ҷалол ба унвони
нависандаи соҳиби сабк мутаваллид мешавад” [17, 257].
Аз ин мурури мухтасар, метавон чунин натиҷагирӣ кард, ки сабки
хоси Ҷалол Оли Аҳмад аз “Мудири мадраса” оғоз мегардад ва ин сабк
тамоми марҳилаи дуюми фаъолияти нависандаро дар бар мегирад.
Вижагии ин сабк пеш аз ҳама, дар сарфаҷӯӣ дар баѐн, тарсими
моҳиронаи воқеа, ифшогароӣ, реализми холӣ аз эҳсосоту шӯри
зеҳнгароии мушаххас мегардад. Маҳз ҳамин вижагӣ ӯро сухангӯи
рӯшанфикрони замонаш кард ва то вопасин лаҳзаи ҳаѐташ ин рисолатро
ба дӯш дошт. Зеро асари бадеӣ барои Ҷалол Оли Аҳмад василае ҷиҳати
ибрози андешаҳои иҷтимоӣ-сиѐсиаш буда, тозагиву арзишмандии онҳо
ба зербинои фикрии нависанда иртиботӣ қавӣ дорад.
Ӯ муътақид буд, ки дар ҷомеаи камрушд фарѐд бояд хашинтару
тезтар ва бидуни парда бошад.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ ПОВЕСТИ ДЖАЛАЛА АЛЕ АХМАДА
“ДИРЕКТОР ШКОЛЫ”

В статье рассматривается повесть известного иранского писателя и
публициста Джалал Але Ахмада (1923-1969) “Директор школы” в аспекте
поэтологии, особенно соотношении композиции и стиля.
Автор статьи попытался показать формирование индивидуального
стиля писателя на материале повести “Директора школы” и выявить
особенности мастерства Джалала Але Ахмада в создание
художественных образов.
Повесть
подвергается
художественно-композиционному
и
структурно-стилистическому анализу для раскрытие характера главного
героя повести, а также выявления особенности индивидуального стиля
Джалола Але Ахмада в создание эпической прозы.
Ключевые слова: Джалал Але Ахмад, композиция, стиль, характер,
директор школы, главный герой.
FEATURES POETIC STORY OF JALAL ALE AHMAD «HEAD
TEACHER»

The article discusses the story of the famous Iranian writer and publicist
Jalal Ale Ahmad (1923-1969), "head teacher" in the aspect of poetics,
especially ratio of composition and style.
The author tried to show the formation of individual style of the writer
on the material of the novel "Head teacher" and identify particular skill Jalal
Ale Ahmad to the creation of artistic images.
The story exposed artistic and compositional, structural and stylistic
analysis for disclosure of the nature of the protagonist of the story, as well as
identifying features of individual style Jalal Ale Ahmad to the creation of the
epic prose.
Keywords: Jalal Ale Ahmad, composition, style, character, Head teacher,
the protagonist.
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НАЌШИ ПАЙЯМБАРИ ИСЛОМ ЊАЗРАТИ МУЊАММАД ДАР
ОСОРИ ГЁТЕ
Санавбарбону Воњидова
Институти забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи
Рўдакии АИ ЉТ
Агар аз нури Мухаммад дар он дунѐ бархурдор
мешудам, худро хушбахттарин инсон мењисобидам.

Гѐте.
Њазрати Муњаммад шахсияте њастанд, ки ба таълимоти эшон
олимон ва мутафаккирони Шарќу Ѓарб сари таъзим фурўд меоваранд.
Гѐте

фармудааст: «Муњаммад аз бузуртарин хайрхоњон ва яке аз

боњуштарин насли башар мебошад. Агар ќитъаи Осиѐ бихоњад ба

фарзанди худ ифтихор кунад, сазовор аст, ки ба ин родмарди бузург ва
бемислу монанд ифтихор кунад» [1, 57].
Тавре ки мушоњида мешавад, баъд аз исломи авзои љомеаи
аќибмонда ва дар зери љањолати арабњо ба куллї таѓйир ѐфт ва дар
ќалби њар як аз мардуми он давр нури имон ва маърифату эътиќод ба
Худованди якто љо гирифт. Муттафаккири олмонї Иоганн Волфганг
фон Гѐте дар хусуси таълимоти Расули акрам чунин гуфтааст:
«Мундариљоти китоби Ќуръон моро маљбур месозад, ки ба њайрат биѐем
ва саранљом ба таъзиму эњтиром моро водор месозад. Ў аз зумраи
шахсоне аст, ки аз њамон ваќтњо аќидаи фармоиши Худованди бузургро
ситоиш мекард. Агар маънои ислом таслим шудан ба иродаи Худованди
љањон бошад, пас мо њамагї дар ислом зиндагї мекунем ва мусулмон
мемирем» [1, 65]
Пажўњишгарони олмонизабони Аврупо Њаммер фон Пургштал Ф.
Рюккерт, Т.Нѐлдеке, К. Брокеллманн, сањми зиѐде дар мутолиаи ислом
ва пайѓамбари ислом ва тарљумаи китоби муќаддаси Ќуръон ба
забонњои аврупої гузоштаанд.
Бисѐре аз касоне, ки зиндагї ва мероси адабии Гѐтеро мавриди
мутолиа ва шинохт ќарор додаанд, эътироф мекунанд, ки осори
фалсафї,

табии ў барои олмонињо њамон наќшро иљро мекунад, ки

осори Шекспир барои британиягињо ва мероси адабии Пушкин ба
фарњанги Россия ва ѓайра.
Пешрафти зиндагии Гѐте шомили номањои мутааддид бо дўстону
бастанон ва њамчунин як маљмўаи ашъори «Девони Ѓарбиву Шарќї-»,
ки тањти таъсири ќавии аз мутолиаи Ќуръони карим дар соли 1771-1772
навишта шуда ва девони шоири бузурги форсу-тољик Шамсиддин
Муњаммад Њофизи Шерозї мебошад [2, 85-167].
Њангоме, ки мо дар оинаи таърих нигоњ мекунем натиља мегирем, ки
Гѐте ошкоро худро мусулмон эълон накардааст, вале бо вуљуди ин дар
бисѐре аз осори шоир нигариш ба ислом ва арзиши исломию арзиши
ањлоќї ва мувозин ќавонин одоб зоњир мегардад.

Назарияи Гѐте дар мавриди љањон, маънои зиндагї, робитаи инсон
бо илоњиѐт ба тариқи муъљиза бо дидгоњи исломї њамнавохт мебошанд.
Бояд ба таври хос таъкид кард, ки ў Ќуъонро вањйи Худовандї шумурда
ва Њазрати Муњаммадро фиристодаи Худо мепазирад.
Шоири шањири Олмон Гѐте борњо ва борњо дар «Девони Ѓарбиву
Шарќи-», -и худ таъкид мекунад: «Мо њама дар ислом зиндагї мекунем
ва мемирем!. Ин мафњуми шоири бузург Гѐте таъйид дар теъдоде аз
асноди таърихї аст. «Имон ва Худо» дар ѐддоштњо ва маќолот дар бораи
«Девони Ѓарбиву Шарќї-», унвони як меъѐри дохилии вањдат њамеша
рўњи инсонро боло мебардорад.
Гѐте бо шавќў завќ ризоят ва итоат аз Худованд эътироф менамояд:
«Ба як даст задан ба тасбењи Муњаммадї ба хотирам номи Худо
мунакискунандаи вежагии 99 сифати Худованд аст, ки бузургтарин
амали ибодат мањсуб мешавад.Ин њолат ба касс оромиш мебахшад.
Лањзаи муњимми таърихї он аст, тирамоњи 1813 ќабли оѓози кор
рўи «Девони Ѓарбву- Шарќиву» як сарбози олмонї барои ў аз Испания
нусхаи ќадимии арабии сураи 114-и Ќуръони маљид «Нос»-ро овард.
Баъдан бо њидояти устодони худ Гѐте ин оятро навишт ва бо истифода
аз кўмаки онњо саъй ба дарки маънии онро намуд. Гѐте њамеша ин
рўйдодро нишонаи вањйи илоњї дар назар гирифтааст [5,85].
Шавоњиди аслї аст, ки шоири бузург мафтун ва маљзуби зебої ва
азамати забони Ќуръон ва маънои амиќи мазњабї ва фалсафии он шуда
буд. Гѐте њамеша навоќиси тарљумаи Ќуръони карим аз лотину инглисї
ва олмонию фаронсавї эњсос мекард ва њамчунон ба љустуљўи
тарљумањои љадиди ин осори бузург хастагинопазир кўшиш мекард [6,
86].
Гѐте бо љиддияти зиѐде ба мутолиаи забони арабї, китобњои дарсї,
сафарномањо, нусхањои њаттии ашъори Љалолиддини Румї, Љомї, Њофиз,
Саъдї, Аттор ва матнњои тафсири Ќуръони маљид, фиќњ, кутуби сирати
Њазрати Муњаммад ва дигарон мепардозад [7, 10-12].

Ба њар њол ба ин натиља мерасем, ки бузургтарин шоири Аврупо, ки
азамати забони олмониро таљассум карда буд, яке аз аввалин аврупоие
буд, ки дар дили мардум тамоил ба Худо ва пайямбари акрам бедор карда
буд.
Аломатњои худовандии дигаре, ки барои ў дар соли 1814 рух
дода буд. Он замон барои ў муяссар шуд, ки дар намози сарбозони
мусулмонони артиши Рус ширкат намояд. Намоз дар дабиристони
протестантњои шањри Веймар баргузор гардид. Дар номаи унвонии
дўсташ Тарибро аз 5 январи соли 1814 Гѐте таъкид намудааст: «Чї
касе чандин сол ќабл метавонист чунин тасаввуроте дошта бошад, ки
дар

дабиристони

протестантї

ибодати

муќаддаси

Муњаммадї

баргузор гардад ва сурањои Ќуръони карим қироат гардад. Ба хотири
эњтиромот нисбат ба ман, ба расми ѐдгории абадї тиру камон таќдим
намуданд, ки баъдан ман онњоро

болои бухории деворї овезон

кардам. Баъзе аз хонумњои диндор њатто нусхаи тарљумаи Ќуръонро
аз китобхонањо дархост намуданд» [7, 13-5].
Эътиќодоти Гѐте сол ба сол нисбат ба ањкоми Худовандї, ки дар
девон иброз доштааст, бештар мегардад. Ў менависад: «Ҳатто агар Аллоњ
маро кирм меофарид, ман кирми остонаи мардум мебудам». Гѐте дар
«Рисола»-њои худ навишта буд, ки «саркашии мутлаќ аз иродаи Худованд
ба њеч кас муяссар нест. Касе наметавонад аз сарнавишт ва таќдире,
ки аз тарафи Худованд таъин шудааст, масун бошад. Чунин аќидаро
шоир дар осори дигари худ «Эгмонт», «Назму њаќиќат

низ изњор

дошта аст [8, 20].
Дар номаи худ аз таърихи 20-ми сентябри соли 1820 Гѐте як
намунаи ѓамангезе аз њаѐти худ овардааст. Пас аз вафоти њамсараш
Кристиана Гѐте худро комилан танњо ва бадбахт эњсос мекунад ва бори
саввум ба пеши Марианна фон Виллемер меравад ва катъиян мехоњад бо
ў издивољ кунад. Вале њангоми сафар дар роњ ароба мешиканад. Шоир ин
њодисаро њамчун њушдор барои даст кашидан аз нийяти худ мењисобад ва

дар натиља аз кори худ сарфи назар мекунад. Ў дар хотимаи номаи худ
менависад: «Ба ин тариќ мо бояд дар ислом боќї монем, яъне дар итоати
комили парвардигори ман дигар наметавонам чизеро изофа намоям»[9,
233].
Дар соли 1831 њангоме ,ки дар Олмон вабои эпидемї, ки одамони
зиѐдеро нобуд карда буд, ў бо номаи худ яке аз дўстонашро таскин
медињад: «Ин љо њар кас барои худ тасмим мегирад, кадом шакле, ки мо
интихоб накунем. Мо дар ислом зиндагї мекунем»[7, 31-32].
Бояд ќайд намуд, ки Гѐте боварии комил дошт, ки Аллоњ бо инсонњо
аз тариќи пайямбарон

сухан мекунад. Дар соли 1819 дар номае

ба

Блюментал бо истинод бар ояти чоруми сураи «Иброњим» Гѐте аќдоми
худро нисбати расолати њазрати Муњаммад таъкид менамояд. Худованд
дар Ќуръон мефармояд: «Ҳеч паямбареро нафиристодем магар ба забони
ќавми ў, ки (њаќиќат)-ро барояшон байѐн кунад» (Ќуръон, сураи 14, ояти
4).
Чанд соле пештар дар рисола дар бораи «Девони Ѓарбиву Шарќї»,
Гѐте фарќи пайѓамбар аз шоир ва њаќиќати расолати њазрати Муњаммадро
эътироф менамояд. Ў менависад: «Ў шоир нест, пайѓамбар аст, китоби
Ќуръони ў,- ќонунњои худовандї аст, на китобе, ки аз тарафи инсон барои
дилгармї ва ѐ баланд бароштани сатњи дониш навишта шудааст»[7, 2022].
Дар шеъри «Муњаммад» Гѐте расолати њазрати Расули акрамро дар
шакли истиора оварда, ўро бо чашмаи об муќоиса мекунад, ки ба тадриљ
зиѐд мешавад ва нерўи маънавї ва рўхиро касб мекунад, бузургтар
мешавад ва ба уќѐнус табдил мешавад, ки рамзи ќудрат ва тавоноии
Худованд аст» [3, 80-81].
Ќобили ѐдоварї аст, ки Гѐте њанўз дар даврони љавонї ба омўзиши
Шарќ шурўъ менамояд, бар хилофи хоњиши падараш, ки мехост писараш
њуќуќшинос шавад. Дар синни шонздањсолагї Гѐте ба Лейпсиг меравад
ва дар бахши њуќуќшиносии донишгоњ шомил мегардад. Вале ба

иллати беморї ба хона пас меояд ва тањсилашро баъди чанд сол дар
Страсбург анљом медињад. Ба њар њол Гѐте алоќамандии худро нисбат
ба Шарќ, ба адабиѐту расму анъаноти мардуми ин сарзамин аз даст
надод. Дар солњои 1814-1815 дар шањри Йен, њангоме, ки Гѐте
«Девони Ѓарбиву Шарќї»-и худро менавишт, ў махсус ба омўзиши
забони арабї бо устодони шарќшинос Павлюс, Лосбах, Козегартен
шурўъ мекунад. Дар соле, ки Гѐте 80 сола шуд, навишта буд:
«Мехоњад шабе, ки Расули акрам Ќуръон нозил мешуд, бо шукўњу
шањомати хос таљлил намояд, эеро њеч кассе дар воќеият ва дурустии
ин китоб шакку тардид надорад. Ин китоб барои абад њамчун нерў ва
ќувват боќї мемонад» [10, 146-147].
Яке аз лањзањои муњими таърихї ин аст, ки дар бойгонии (ар[иdи)
Гѐте ва Шиллер дар Веймар осори хаттии Қуръони маљид, ки дар соли
1772 навишта шуд буд,

боќї мондаанд. Шиллер ва њамсараш шоњид

буданд, ки чї тавр Гѐте бо раѓбати зиѐд тарљумаи олмонии Ќуръони
маљидро дар тарљумаи

Ҳаммер фон Пургштал ба мењмонон ва узви

фомили Херсоги Веймар ќироат мекард. Гѐте мафтуни бузургї ва
азамати забон ва маънои фалсафии ва динии Ќуръони карим буд. Ў
ба вањдонияти Худованд ва љањоне, ки Худованд офаридааст,
таваљљўњи хосе зоњир менамояд. Ин ба он шањодат медињад, ки шоир
баъзе оѐти Ќуръонро дар тарљумае, ки солњои 1771-1772 (сураи алБаќара) анљом гирифтааст, махсус интихоб намудааст, ки дар он
љањон ва њаводиси љањонї ба иродаи Худованд анљом мегирад ва дар
аксари вақтњо њаводисро нишонаи бузургї ва азамати иродаи
Худованд пазируфтааст» [1, 57-65].
Бояд гуфт, ки Гѐте њангоми омўзиши улуми табиъї рисолаи худро
ба номи «Метаморфозаи наботот» навишт. Ў ба сифати табиатшинос
назарияи рангии худро бар хилофи назарияи физикаи классики Нютон
собит кард. Ў аз мушоњидаи табиат анвои рангњоро вориди осори
насрии худ намудааст. Шоир ишќро бо рангинкамоне, ки субњ
мењолуд зоњир мешавад ќиѐс карда аст. Рамзи рангњо: тиру камон.

мўйи сафед -рамзи пиронсолї ва алвони дурахшон- љавонї аст» [11,
10].
Дар Олмон ба љуз аз Гѐте бисѐр олимони дигар мисли Ҳаммер фон
Пуршигал, Фридрих Рюккерт, Анна Марии Шиммел ба сифати
муњаќкиќони исломї машњур мебошанд.
А.М Шиммел муњаќќиќи тамаддуни исломї ва расолати њазрати
Муњаммад љанбањои мухталифи аќоиди исломиро мавриди баррасї
ќарор дода аст. Дониш ва шинохти амиќи ў њангоми тањрири
тарљумаи олмонии китоби муќаддас Ќуръони карим, ки аз тарафи
Макс Ҳеннинг анљом шуда буд, маълум гардид. Ин тарљумаи М.
Ҳенинг дар тањрири А.М. Шиммел дар соли 1900 дар шањри
Штутгард чун китоби хеле љолибе ба номи «Мухаммад» навишта ва
дар шањри Кѐлн ба нашр расид. Ў менависад, ки «пайѓамбари ислом
аз бузургони дунѐ мебошад. Душманон агар ба назари њаќиќат
бингаранд, хоњанд дид, ки наќши ин марди бузурги дунѐ (Муњаммад)
ва афкори ў болотар аз тамъи дунѐї ва љоњу салтанат будааст» [12, 10].
Аллоњи таоло дар Ќуръони карим бандагонашро аз њар гуна
бадкорињо, носазогўињо ва ѓайбату суханони ќабењ манъ фармудааст.
Чунончи ў дар сураи

Нисо мефармояд: «Худо баланд кардани садо ва

бадгўиро дўст намедорад, магар аз он кас, ки бар ў ситаме рафта бошад ва
Худо шунавои доност».
Бояд таъкид кард, ки ба ибтикори собиќ сафири фавќулода ва
мухтори Олмон дар Љумњурии Тољикистон љаноби оќои Маттяс Мейер ва
ин љониб (раиси созмони ѓайридавлатии «Њамкории олимон» доктори
илмњои таърих, шарқшинос Санавбарбону Воњидова) Анна Марие
Шиммел ба Институти шарќшиносї ва мероси хаттии Академияи улуми
Љумњурии Тољикистон даъват шуда буд. Ў рољеъ ба «Маќоми зан дар
ислом» суханронї намуд ва бо Ганљинаи нусхањои хаттии Академияи
улуми Тољикистон, ки дар он љо дастнависњои хеле нодир мањфуз њастанд,
ошно шуд. Ў аз нусхаи хеле зебои Ќуръони карим ба ваљд омада ќабл аз

боз кардани китоб сураи фотињаро қироат намуд ва бо эњтиѐти зиѐд ва
муаддабона сањифаи Қуръонро боз намуд, ки ин боиси тааљљуб ва
шигифтии њозирин гардид.
Ќобили ќайд аст, ки аз шоирони русї Александр Пушкин ва Лев
Толстой низ як силсила ашъори худро дар шаъни њазрати Муњаммад
ва китоби муќаддаси Ќуръони маљид сурудаанд. «Таваљљуњи шуаро
ба мавзўи Шарќро дар охирњои ќарни XVII ва аввалњои қарни XIX
намоѐнгари алоќамандии онњо ба тамаддуни Шарќ бояд шинохт».
[14, 93-97]
Дар ноябри соли 1818 дар Петербург музеи Осиѐии Академияи улум
ифтитоњ гардид, ки дар он нусхањои хаттї ба забонњои форсї, арабї,
туркї нигањдорї мешуданд, ки баъдан пояи асосии рушди шарќшиносии
Иттињоди шўравї ва Руссияи муосир гардид. Силсилаи мавзўњои «Таќлид
аз Ќуръон» иборат аз 9 шеър ва 5 тавзењ, ки аз тарафи Пушкин дар
замони табъидаш дар Михайловка навишта шудааст. Пушкин аз
тарљумаи русии М. Веревкин ва тарљумаи фаронсавии М. Савари
истифода кардааст. «Таќлид аз Ќуръон» бори аввал дар соли 1826 дар
Петербург рўи чоп омад ва шомили шеъри Пушкин буд. Ин маљмўа
иборат аз V боб аст: «Марсия», «Ашъори мухталифа», «Маљмўа»,
вале навиштањои «Таќлид аз Ќуръон» ва «Таќлид аз мутаќаддимин»
дар боби махсус љой дода шудааст»[15].
Нависандаи машњури рус Лев Толстой навишта буд: «Љои шак
нест, ки пайѓамбари ислом аз бузургони

мусаллањи љањон аст. Ин

ифтихор ва бузургї барои ў кофї аст, ки як миллатро аз одатњои
зишт бирањонад ва роњи пешгирифтаро барояшон боз кунад. Њол он
ки абармарди одї наметавонад бо чунин кори шагарфе иќдом кунад
ва натиља бигирад. Аз ин рў пайѓамбари ислом ба сабаби тавофуќ бо
«аќлу њикмат» дар оянда оламгир хоњад шуд» [16,96].

Дар охирсухан бояд гуфт, ки падидаи фавќулодаи адабии Гѐте
сурудањои «Арвоњи рўи обњо», «Олињаи ман», «Худовандї» мебошанд»
[7, 20-22].
Суруди «Алї» ба ифтихори устоди худ Мухаммад барои драмаи
нотамоми «Муњаммад» аз таваљљуњи хос бархўрдор аст. Мавзўи драма
аќоиди ѓайримазњабии Муњаммад ва бузургии ў, ки мисли селоби тунде,
рўйи замин љорї аст дар њамоњангї бо табиат бо эњсосоти умумии
башарї њамсадо аст»[17 ]. Ба ин тариќ донишмандони аврупої ба хусус
Гѐте, Њаммер фон Пургштал, Фридрих Рюккерт, Энимоѐ Синин, Макс
Њеннинг, нависандагони русї Пушкин ва Толстой сањми азиме дар
шинохти пайѓамбари ислом гузоштанд ва шањомату бузургии ўро, ки
мисли бањри беканор аст, ситоиш намуданд ва ба ин тариќ ба тамоми
љањониѐн воќеияти расолати њазрати Муњаммад (с)-ро рўшан сохтанд.
Дар њама ваќту замон, то ба имрўз тањқир кардан ба муқаддасоти
мазњабї, арзишњои миллї гуноњи азим аст. Амсоли ин ки вақте, ки дар
Фаронса дар маљаллаи «Шарли Абдо» тамасхурона нисбати

љењраи

мондагори ҳазрати Муњаммад чоп шуд, сабаб гашт, ки на фақат тамоми
кормандони чопхона, балки

кормандони пулис, ки њеч гуноње њам

надоштанд, љони хешро аз даст доданд ва ин боиси нооромии тамоми
кишвари зеботарини дунѐ гардид.
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РОЛЬ ПРОРОКА ИСЛАМА МУХАММАДА В ТВОРЧЕСТВЕ ГЁТЕ
Автор в своей статье отмечает важный исторический момент, что в
архивах Гѐте и Шиллера в Веймере имеется рукопись перевода
«Священного Корана» на немецком языке, выполненной Хаммером

Пургштальем.

Далее

автор

подчеркивает

на

неприкосновенность

национальным и историческими ценностям, к которым необходимо
отнестись с уважением, например любовь к Родине, ее границам, флагу,
гербу «священной» книге Корану и ее пророку Муњаммаду для всех
мусульман

мира,

так

как

они

являются

неприкосновенными

национальными ценностями.
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содержание,

Коран,

история

традиция,

человечества,
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языка,

неприкосновенность,

национальные ценности.

THE ROLE ISLAMIC PROPHET MUHAMMAD CREATIVE
VORK GOETHE

Author in his article note significance historical moment what on the
archives Goethe and Shiller in the
Kor‟an” in the translation from

Veimar there is Manuscript “Sacred

Hammer von Purgstal. Futher

author

underlines at the inviolability historical values it is necessary concern with
respect for example, love to native Land, her boundary‟s. flag, State Emblem
“Sacred Kor‟an” and her Prophet the

same, they are at the inviolability

historical and rationale values.
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“Sacred Kor‟an”, tradition, grandeurs‟, the

language, Philosophic Contents, History humanity, Nationales Values.
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А-49
АЪЛОХОН АФСАЊЗОД ВА ТАЊЌИЌУ ОМЎЗИШИ «ТЎЊФАТУЛ- ЊАБИБ»-И ФАХРИИ ЊИРАВЇ
Саидхоҷа Ализода
Институти забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи
Рўдакии АИ ЉТ
«Туњфат-ул-Њабиб» асари дуюми таълифнамудаи Султон Муњаммад
Фахрии Њиравї мебошад. Ин асар дар Њирот ба номи Хоља
Њабибуллоњи Соваљї, ки вазири Сафавї буд таълиф гардидааст. Омўзиш
ва баррасии ин асар гарчи пештар дар Афѓонистон ва Покистон шуруъ
шуда бошад њам, дар Тољикистон дар байни солњои 50 ва 60-ум сурат
гирифтааст. Аввалин маротиба А Мирзоев соли 1957 дар монографияи
худ «Биної» (1: ) дар бораи нусхаи раќами 4596-и Захираи дастнависњои
шарќии АИ Узбекистон, ки дар фењристи ин захира «Туњфат-ул-Њабиб»
бо унвони «Радоиф-ул-ашъор» сабт шудааст, истифода бурда, ќайд
намудаанд, ки дар ин дастнавис асосан ашъори намояндагони ањли
адаби Њирот, ки 254 нафар мебошад, љой дода шудааст.
А. Афсањзод дар дастнависаш, ки феълан дар бойгонии ў мањфуз аст,
маълумоти овардаи А. Мирзоевро ба ќалам дода, чунин навиштааст: «…
дар «Радоиф-ул-ашъор» -и Фахрии Њиравї 42 ѓазали Љомї, 68 ѓазали
Њофиз, 58 ѓазали Хусрав, 56 газали Биної, 30 ѓазали Њасан, 24 ѓазали
Суњайлї ва 15 ѓазали Навої љой дода шудааст»[1,1].
А. Афсањзод ќайд мекунад: «... аммо дар ин нусха ашъори шоирони
баъди Фахрї њам сабт шудаанд, ки албатта ин ислоњот кори котибон аст.
Дар ин нусха 52 ѓазалу як байти Биної, 30 ѓазали Дарвеши Дењакї низ
љой гирифта будааст. Ин тадќиќоти А. Мирзоев хеле муфид аст». Дар
ифодаи њамин матлаб А. Афсањзод рољеъ ба тадќиќоти А. Мирзоев як
нуќтаи дигарро таъкид карда чунин навиштаанд: «Вале ба пурсиши
асосї, ки аз ин ѓазалњо чї ќадарашон мавриди љавоб ва чї ќадарашон
чун љавоб навишта шудаанд посух намедињанд. Мо хостем мањз ба

њамин пурсиш љавоб дињем ва гуфтањои А. Мирзоевро аз рўйи нусхаи
дигари «Радоиф-ул-ашъор»-и («Туњфат-ул-Њабиб» -С.А.)-и Фахрии
Њиравї аз нав бисанљем»[1,2].
Устод А. Афсањзод дар дастхаташ таърихчаи дастрас намудани
Радоиф-ул-ашъор- («Туњфат-ул-Њабиб» С.А.)-и Фахрии Њиравиро хеле
аљиб навиштаанд. А. Афсањзод ќайд намудаанд, ки таќрибан як сол баъд
аз вафоти А. Мирзоев, дотсенти Институти педагогии Ленинобод
Эргашалї Шодиев як нусхаи нави асари Фахрии Њиротиро (дастхати
А.Афсањзод, бойгони шахсї), муваќќатан барои истифода ба ў дода буд.
Китоб аслан моли кист мо намедонем.” А.Афсањзод фикри худро давом
дода навиштаанд, ки “А.Мирзоев аз рўйи он чї тадќиќоте бурд мо
намедонем. Сипас дар идомаи хотироташ А.Афсањзод чунин наќл
мекунад, ки «моњи ноябри соли 1977 нависандаи ин сатрњо чанде
гирифтори зуком шуда бистарї шудам ва аз писари А.Мирзоев Мирзоев
Масрур хоњиш кардам, ки њамон нусхаро биѐрад, каме мутолиа намоям.
Аммо шавќи китоб аз дарди беморї зўрї мекард ва ман дар муќобили
бистар дастгоње дуруст карда, онро рў ба рў гузошта аз зери кўрпа, ки ба
он худро сарпо печонда будам, чашмњо ва роњњои нафаскашиамро берун
карда, китобро мутолиа мекардам. Китоб бисѐр љаззоб буд. Натиљаи
муќоиса ва мушоњидањоямро ин љо дарљ менамоям”[1,2].
Сипас А.Афсањзод нусхаро аз рўйи илми нусхашиносї тавсиф
намуда, дар бораи њаљми он, вараќ, ќоѓаз хат, сањифа ва сатрњои њар
сањифа
маълумоти муфассали илмї додаанд. Њамчунон
таъкид
намудаанд, ки дар њељ як аз љойи китоб номи китоб зикр нашуда, он
муќаддимае њам надорад, ки аз кайфияти тартиб додани он хабар
дињад. Вале ба моли Фахрї ва «Радоиф-ул- ашъор» («Туњфат-улЊабиб») будани он шубњае буда наметавонад, зеро ѓазалњо аз рўйи
радифу ќофия ва вазн пайи њам љой дода шудаанд. А.Афсањзод дар
навиштаи худ таъкид намудаанд, ки њамаи шоирони дар ин нусха љой
дода шуда ба замони худи Фахрї марбут мебошанд ва ин маълумот
ќимати илмии баланд доштани нусхаи шахсии китобхонаи Э. Шодиев
дар нисбати нусхаи
хаттии Маркази дастнависњои шарќии АИ
Ҷумњурии Узбекистонро нишон медињад. Муњаќќиќ менависад дар
унвони њар як ѓазали овардашуда гоње њам номи машњур ва њам
тахаллуси гӯяндагон (монанди Мир Алишер бо тахаллуси Фонї гўяд,
мавлоно Биної бо тахаллуси Њолї гўяд) дар сарлавња зикр меѐбад,
аммо аксар дар сарлавња номи машњури шоирон зикр шудааст
(Абуллоњи Марворид, Мир Пуронї, Мир Њољ ва ѓайра) дар маќтаъ
тахаллуси онњо (Баѐнї, Орифї, Наргисї ва гайра) навишта шудаанд.

Нусхаро Мирзо Фозил ибни Мухаммад Файзи Шањрисабзї соли 12311816 китобат кардааст[1,2].
Пеш аз он ки А.Афсањзод дар бораи мундариља, сохт ва тартиби
овардашудаи ѓазалњо нависад як муќаддимаи муфассал ва таърихчаи
дастрас намудани ин дастнависро хеле ҷолиб навиштаанд, ки ин
навиштањоро А. Афсањзод дар асарњои илмии баъдии хеш зикр
накардаанд.
А.Афсањзод аз рўйи дастурамали нусхашиносї
нусхаи
зикргардидаро чунин тавсиф кардаанд: Ин нусха њаљмаш 24х 12,5 см,
ки муќоваи
маъмулии ќирмизї,
дорои се
мўњра ва атрофаш
занљирбанд дорад, дар 383 вараќи ќоѓази сафеди моил ба зарди
самарќандї, дар њар сањифае 15 гоње 17 сатрї навиштааст. Дар њељ љойи
китоб номи китоб зикр нашудааст.
Нусхаи мавриди истифодаи А.Афсањзод ќарор гирифта бидуни
муќаддима мебошад. Аз рўйи шакл ва тартиби ѓазалњои дар он
овардашуда ин нусхро њам А.Мирзоев ва њам А.Афсањзод «Радоиф-улашъор» ном бурдаанд. Баъд аз тадќиќ ва дастрас гардидани нусхањои
дигари ќадимтар аз Оршифи миллии Афѓонистон, Фењристи Риѐ ва
Фењристи Остони Ќудс «Туњфат-ул-Њабиб» буданаш тасдиќ гардид, ки
он ба номи «Туњфат-ул-Њабиб» ва асари Фахрии Њиравї буда, ба
Хоља Њабибуллоњи Соваљї вазири Шоњ Тањмосби Сафавї бахшида
шудааст.
А. Афсањзод менависад, ки ин нусха ашъори шоирони баъди
замони Фахри Њиравиро надорад. Дар он 235 ѓазал љой дода шудааст,
ки 1383 љавобро ба вуљуд овардааст. Аз шоирони пеш аз замони Фахрї
танњо Зањир ва Анварї дар «Радоиф-ул-ашъор» љой гирифтаанд.
А.Афсањзод дар фењристи мукаммали тартибдодааш ба тартиби
зер ѓазалњои асосї ва љавобиро таќсимбандї намудаанд:
1.Њофиз- لها- -Шињобиддин Лисонї, Амир Шоњї, Љомї, Ибни Њисом
Котибї, Сайфии Бухорої, Тўсї, Олим, Биної (Њолї), Мир Пуронї
(Ориф), Шоњї, Љањонгир (Њошимї), Комї, Њилолї, Ањлї =14;
2.Риѐзї-  – اراراТўсї, Дойи Њиравї, Њилолї, Мир Хоља Касон (бе
тахаллус) = 4;[1,3].
3.Њофиз- اورا-“Њилолї, Файзии Турбатї, Соилї, Ањли Туршезї, Илмии
Ќонунї, Њасани Ќандањорї, Љалолии Рафиќї, Муроди Кўкалтош = 8;
дар њошия бо хатти каси дитар Њуљљат-навишта шудааст” [1,3].
Њамин тартиб дар охир дастхати А.Афсањзод- раќами 233(6), Низорї ایی- Њофиз Биної, Суњайлї, Сайид Абдул (Боќї), Фахрї = 5 ва раќами
234 Шоњї -اوکه میپرسی- Ќосимуланвор, Њофизи Саъд, Љомї, Убайдї =

4[1,3]. Зери раќами
235(8) Котибї- ایه یکی- Шоњї, Абулбаракаи
Самарќандї, Фахрї=3[1,3] навишта шудаанд.
Дар интињои дастнависаш А.Афсањзод љамъи ѓазалњои нусхаи
истифоданамудаашро чунин тавзењ додаанд:
Љамъан ба 235 ѓазали 38 шоир 1397 нафар гўяндагон љавоб
навиштанд.
Аълохон Афсањзод нуќтаи назари интиќодии хешро дар бораи
тартиби ѓазалњои дар нусха овардашуда чунин зикр намудаанд:
“Албатта гуфтан душвор аст, ки њамаи ѓазалњое, ки чун љавоб оварда
мешаванд, мањз дар пайравии њамон ѓазалњое навишта шудаанд, ки
Фахрї меорад. Њатто баъзан шоирони пешин чун пайрави шоирони
баъдина оварда шудаанд, аммо чунин њолатњо хеле кам буда, шояд аз
рўйи тасодуф аз љониби китобон рух дода шуда бошад.
Вале ин маљмуа- менависад муњаќиќ, вазъи умумии назирасароии
асри XV-ро равшан намоѐн мегардонад.
Дар нусха таносуби ѓазалњои асл ва љавобњо гуногунанд:
1.Зањир (1184-1201)=4-43:
2.Анварї (ваф. 1187)=1-7:
3.Саъдї (1184-1292)=31-228:
4.Њумом (ваф.1314)=4-40:
5.Хисрав (1254-1327)=48-294:
6.Њасан (1254-1207)=12-65:
7.Салмон (1300-1376)=7-43:
8.Хољу (1281-1352)=6-34:
9.Камол (ваф- 1389)=13-57:
10.Имод (1310-1372)=3-11:
11.Њофиз (ваф.1489)=20-122:
12.Низорї (1247-1325)=9-52:
13.Котибї (ваф. 1496)=5-19:
14.Исмат (ваф.1436)=2-13:
15.Насимї (1369-1417)=2-12:
16.Неъматуллоњи Валї (1324-1411)=2-19:
17.Ќосимуланвор (1355-1433)=3-17:
18. Озарї (1328-1453)=2-15:
19.Шоњї(1385-1453)=7-40:
20.Хаѐлї (вафоташ: 1447)=2-8:
Љамъ 189-1156
__________

Дар сањифаи 32 и ќисми дастнависи хеш устод А.Афсањзод рўйхат ва
миќдори ѓазалњои асилу љавобиро овардаанд. Дар аввали фењрист
чунин тавзењ додаанд:
Аз шоирони
нимаи дуюми асри XV ба ѓазалњои шоирони зерин
љавобњо гуфтаанд:
1 Љомї (1414-1517)=18-139
2 Осафї (1449-1517)=3-15
3 Навої (1441-1501)=2-12
4 Биної (ваф. 1515)=1-8
5 Сайфї (ваф. 1500-1501)=1-8
6 Аслї
1-5
7 Оњї ( ав.а.XV )
1-5
8 Муњйї (ваф. 1527)
1-3
9 Ањлии Туршезї
1-3
10 Комї (ваф. 1493)
1-1
11 Њайдари Кулуч
1-1
12 Лисонии Шерозї
1-8
13 Риѐзї (ваф. 1479)
3-11
14 Орифї (1388-1449)
1-7
15 Юсуфи Табиб
1-7
16 Њимматї
1-6
17 Муњташам (ав.а. XV)1-3
18 Њофизи Саъд(ав.а.XV)1-3
Љамъулљамъ: 235-1383.
А. Афсањзод натиљаи омўзиши пурраи “Туњфат ул-Њабиб”-и Фахрии
Њиравиро дар рисолаи илмии худ “Љомї - шоири ѓазалсаро” [Душанбе,
Маориф 1989] ва монографияи мукаммали худ “Лирика Абд ар Рахмана
Джами” [Москва, 1988] хеле муфассал истифода бурдаанд. Аълохон
Афсањзод дар рисола нуќтаи назари муњаќќиќин А. Сатторов [Афкори
адабї ва эстетикии Љомї], М. Бањор [“Сабкшиносї” љ.3. Тењрон 1321],
Бертелс Э.Е. Навои и Джами [Стариков к вопросу о традиции эпической
“Петерицы” в литературах восточного средневековыя, в сб. Взаимосвязи
литератур Востока и Запада ИВЛ, М. 1961, Сталиобод 58-61]. А.
Мирсоев, Биної, Сталинобод, 1957. Э . Гибб [Таърихи назми туркї,
Лондон, 1900] ва дигаронро дар бораи он, ки ба шеъри шоирони номии
гузашта љавоб гуфтаанд, дар асри XV аз камоли низом њисоб меѐфт ва
маънои мусобиќа кардан дошт. А. Афсањзод ќайд кардааст, ки “...шоире,
ки дар гуфтани љавоб ќодир мегардад, сазовори шуњрат буд”. Дар бораи

татаббуъ ва таърихи пайдоиши вай дар адабиѐти форсу тољик маълумоти
зиѐде дода, дар рисолаи хеш чунин ќайд намудаанд: “Аз ин гузашта дар
ин давра на танњо дар бисѐр маљлисњои шеър њамин навъ ѓазалњои
љавобия мавриди баррасиву бањс ќарор мегирифтаанд, балки ин
њодисаи адабї шакли нави дарљи онњоро дар маљмуањои махсус ба
вуљуд овард, ки он навъ маљмуањо “Радоиф-ул-ашъор” номида
мешуданд. Бо ѓазали ифтитоњияи девони Њофиз ва љавобњояш шуруъ
шудани ин радоиф-ул-ашъорњо мундариљаи маљмуаро, ки аз ѓазалњои
ишќї, ирфонї ва байнобайнї иборат буд, муаян мекунад”.
А.Афсањзод ќайд мекунад, ки бори аввал љамъ намудани
ѓазалњои љавобиро дар Радоиф-ул- ашъорњо А.Мирзоев кашф кардааст.
Дар ин бора А.Миризоев дар рисолаи илмии худ “Биної” чунин
навиштааст: “Ќатъи назар аз он ки намунаи ѓазалњои љавобия-татаббўъ
шуда- назираро дар девони шоирони ин давра пай дар пай дучор
мекунем, дар радоиф-ул- ашъорњои аз он давра боќимонда низ ин
њодиса адабї ба дараљаи хело зиѐд вомехўрад. Масалан дар “Радоифул-ашъор”-и
Фахрии Њиравї, ки дар
китобхонаи
Институти
шарќшиносии АИ Узбекистон, нигоњ дошта мешавад (раќами 4596) мо
намунањои ашъори ... 254 нафар шоирро дучор мекунем”. Азбаски
нусхаи Тошканд њам муќаддима надорад, А.Мирзоев низ номи аслии
асарро муайян накардааст.
А.Афсањзод баъд аз назари А.Мирзоевро овардан ќайд
намудаанд, ки “љамъан дар ин нусха (нусхаи китобхонаи Э.Шодиев)
238 ѓазали асл ва 1399 ѓазали љавобия аз рўйи ќофияву радиф љой дода
шуда, фаќат барои њарфњои хоси арабї ва хоси форсиву-тољикї, ки
дар ѓазалнависии то асри XV мо чун ќофияву радиф истеъмол
шудани онњо кам ба назар мерасад намунањо оварда намешавад ...,
аммо “Радоиф-ул-ашъор” -и Фахрї ойинаест, ки ба тарзи хеле равшан
вазъи назирасароии ѓазалнависони нимаи дуюми асри XV ва чоряки
аввали асри XVI-ро беш аз дигар сарчашмањо ва бењ аз њуљљатњои
дигар иникос менамояд”.
А.Афсањзод дар боби V рисолааш “Љомї ва ѓазалнависони пешин”
чунин менависанд, ки Фахри Њиравї дар “Радоиф-ул-ашъор”-и худ 85
ѓазали љавобияи Љомиро меорад, ки дар татаббўи ѓазалњои Форѐбї
[2], Саъдии Шерозї [15], Њумоми Табрезї [2], Низории Кўњистонї [6],
Хисрави Дењлавї [15], Њасани Дењлавї [7], Хољуи Кирмонї [1], Имоди
Фаќењ [1], Салмони Соваљї [5], Њофизи Шерозї [14], Камоли Хуљандї
[7], Неъматуллоњи Валї [1] , Котибии Туршезї [1], Исмат [1], Хаѐлии

Бухорої [2], Шоњии Сабзаворї [3], ва Шайх Озарї[2] [2,63-64]эљод
гардидааст.
А.Афсањзод ба сарчашмањои мавриди истифодааш ќарор гирифта, аз
назари танќидї муносибат менамуд. Дар бораи “Туњфат-ул-Њабиб”-и
Фахрии Њиравї маълумот дода таъкид намудааст, ки “... Албатта
њамаи ѓазалњои овардаи Фахриро чун ѓазалњои сармашќ ва љавобия
пазируфтан нашояд. Масалан Љомї, ки нисбат ба ѓазалиѐти Низорї,
Имод ва Неъматуллоњи Вали назари манфї дошт, наметавонист ба
ѓазали онњо пайравї кунад. Вале дар мавриди ѓазалњои дигар метавон
ба Фахрї њамфикр шуд. Худи Љомї аз ин гурўњ Саъдї [1,2666, 8041; II,
89, 1608, 3688; III, 1628], Хисрав [1,3257, 6221, 6937, 7311; II,90, 3980; III,
984], Њасан [1, 3207, 6937; II, 989] Њофиз [1, 6937, II, 89, 2272; III, 16271628] ва Камол [1, 3172, 3207, 7311, 8041; 41. 3987; III,984]-ро чун
устодони ѓазал шинохта, ба онњо пайравї карданашро
гаштаву
баргашта таъкид менамояд.
Дар њамин ќисмати рисола А.Афсањзод дар бораи Љомї ва
Саъдї, Љомї ва Хисрав, Љомї ва Њофиз Љомї ва Камол мушоираи
байни онњо ва аз лињози бадеият, мазмун, мундариља ва истифодаи
санъатњои бадеї ва риояи назирасарої бо овардани намунаи ѓазалиѐти
онњо аз “Туњфат-ул-Њабиб”-и
Фахрии Њиравї
маълумоти хеле
муфассал додаанд.
А.Афсањзод ба “Туњфат-ул-Њабиб”-и Фахри Њиравї бањои баланд
дода, дар шинохт ва дастрас гардидани ин сарчашмаи бебањо хизмати
зиѐд намудааст.
А.Афсањзод аз диди нав ва усули нави омории илмиро истифода
намудааст, ки ин тарзи тањќиќ хоси услуби илмии муњаќќиќ мебошад.
Осори илмии
ў ва услуби омории хоси муњаќќиќ барои
сарчашмашиносии баъдї ва умуман муњаќќиќони адабиѐти форсу
тољик њамчун дастурамали муњим мањсуб мешавад.
Бояд тазакур дод, ки то рисолаи А. Афсањзод олимони шинохтаи
шарќшиноси Покистону Њинд ва Эрону Афѓонистон: Њисомуддини
Рошидї, Абулњай Њабибї, Хаѐмпур, Бањор, Сафо ва дигарон дар бораи
“Туњфат-ул-Њабиб”-и
Фахрии Њиравї
маълумоти
њаматарафа
надодаанд. Дар навиштањои илмии эшон “Туњфат-ул-Њабиб” баррасии
мукаммал нашудааст. Њатто эшон натавонистаанд, ки моњияти бузурги
њамчун сарчашмаи адабї доштаи онро таъкид кунанд. Дар осори
илмии А.Афсањзод “Туњфат-ул-Њабиб” ва умуман Радоиф-ул-ашъор
бањои баланди худро ѐфта ва дар ќатори дигар сарчашмањо њамчун
манбаи бузурги адабї исбот гардидааст.
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А. АФСАХЗОД И ИЗУЧЕНИЕ «ТУХФАТ АЛ-ХАБИБ» ФАХРИ
ХИРАВИ
“Тухфат ал-Хабиб” считается одним из важнейших литературных
источников XVI века. Принимая во внимание научную ценность
произведения, известный исследователь истории таджикско-персидской
литературы профессор Аълохон Афсахзод всестороннее исследовал
рукопис данного произведения, находящегося в частной коллекции
Э.Шодиева, житель г. Ходжента. После описания и общей
характеристики произведения Ф.Хирави, ученый широко использовал
его материалы в своих исследованиях.
Ключевые слова: Тухфат ал-Хабиб,Фахри Хирави, литература XVI в. ,
рукопись, А. Афсахзод.

A. AFSAHZAD AND LEARNING "TUHFAT AL-HABIB" FAKHRI
HIRAVI
"Tuhfat al-Habib" is considered the most important ones Ms. literatureyh
sources of the XVI century. Taking into account the scientific value of the
work, a well-known researcher of the history of the Tajik-Persian literature.
Professor Alohon Afsahzod fully researched manuscripts of works in private
collections nohodyaschegosya E.Shodieva, a resident of Khujand. After the
description of the product and the overall characteristic Fakhri Hiravi scientist
widely used its materials in their studies.
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Manuscript, A. Afsahzod.
Маълумот дар бораи муаллиф: Саидхоља Ализода – мудири Маркази тањќиќ
ва нашри мероси хаттии Институти забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба
номи Рўдакии АИ ЉТ, номзади илми филология, дотсент; тел.: (+992) 61-64-12, email: alizoda1955@mail.ru.

Сведения об авторе: Саидходжа Ализода – кандидат филологических наук,
доцент, заведующий Центра исследования и публикации письменных наследия.
Институт языка, литературы, востоковедения и писменного наследия имени Рудаки
АН РТ. тел.: (+992) 61-64-12, e-mail: alizoda1955@mail.ru.
Information about the authors: Saidkhoja Alizoda, - Ph. D. in philology,
docent.Head of the Center for research and publication of written heritage of the Rudaki
Institute of language, literature, oriental studies and written heritage of the Academy of
Sciences of Tajikistan. Phone: (+992) 61-64-12, e-mail: alizoda1955@mail.ru.

УДК:521.9
Х-68
«МАДХАЛИ МАНЗУМ» ВА МУАЛЛИФИ ОН
Мањмудљон Холов
Институти забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи
Рўдакии АИ ЉТ
«Мадхали манзум» – рисолаест дар ањкоми нуљум ба назми форсї
дар ќолаби маснавї, ки дар љамодиу-с-сонии соли 616 њиљрии ќамарї
(август- сентябри соли 1219) суруда шуда, муаллиф онро ба Љалолуддин
ибни Абулмуњомид Муњаммад – фарзанди Нуриддин Ањмад пешкаш
кардааст. Унвони пурраи рисола «Ал-мадхалу-л-манзум фї ањкому-ннуљум» буда, шакли мухтасари он чун «Мадхали манзум» машњур аст.
Ин манзума дар маљмўањои мутааддид бо унвонњои «Ихтиѐрот»,
«Ихтиѐроти Ќамар», «Ихтиѐроти масири Ќамар», «Ихтиѐроти сайри
Ќамар», «Ихтиѐроти масиру-л-Ќамар фил-буруљ» ва «Ањкоми Ќамар дар
буруљ» низ ѐд шудааст. Њабибуллоњ ибни Муњаммади Табиб дар аввали
муњаррами соли 927 њиљрии ќамарї (22 декабри соли 1521) шарње бар
«Мадхали манзум» навиштааст ва соли 1860 дар Тењрон чопи сангии
«Мадхали манзум» нашр шуд.
Аз нусахи дастнавишти «Мадхали манзум» зиѐда аз њаштод нусха
дар «Фењриствораи дастнавиштњои Эрон» ѐд шудааст[1,327-329]. Касрати
нусхањои дастнавишти «Мадхали манзум» далели маќбулияти нисбии
(сањлу-т-тановул) буданион мебошад. Њамаи ин нусхањои ѐдшуда беш аз
340-380 байт надоранд. Порањое (бандњое) аз «Мадхали манзум»-ро дар
нусхањое аз «Нисоб ус-сибѐн»-и Абунасри Фароњї наќл кардаанд ва
муаллифи «Иршод уз-зироа» ба порањое аз «Мадхали манзум» истишњод
кардааст. Аз њангоми ривољи чоп дар Эрон, дар њошияи бархе аз
китобњое дар нуљуму танљим, порањое аз «Мадхали манзум» наќл
мешавад, мисли «Шарњи мулло Музаффари Гунободї» бар бист боб,
«Ихтиѐрот»-и мулло Абдулалии Бирљандї ва ѓайра.
Лекин дар бораи муаллифи «Мадхали манзум» дар ин нусхањо
маълумоти мухталиф омадааст. Дар нусхае аз «Мадхали манзум», ки ба
шумораи 780 ба китобхонаи Мадрасаи Садр дар Исфањон тааллуќ дорад,
сарояндаи мадхал Фахруддин Муборакшоњи Бухорї ба њамон соли 616
њиљрии ќамарї ѐд шудааст ва Њамдуллоњ Муставфии Ќазвинї дар

«Таърихи гузида» (ки ба соли 730 њиљрии ќамарї сомонаш дода)
навиштааст: «Муборакшоњи Ѓурї маддоњи султон Ѓиѐсуддини Ѓурї буд.
Мадхали нуљуми манзум аз муншооти ўст». Ва дар «Таърихи њабибу-ссияр фї ахбори афроду-л-башар» ва дар «Кафшу-з-зунун» низ сурудани
«Ал-мадхал ал-манзум фї бањру-н-нуљум» ба Фахруддин Муборакшоњи
Ѓурї нисбат дода шудааст.
Ќозї Минњољи Сирољ дар «Табаќоти носирї» (ки ба соли 658 њиљрїќамарї таълифаш карда) менависад: «Бидон, ки малик ул-калом мавлоно
Фахруддин Муборакшоњ ал-Марвазї, насабномаи ин салотини номдор
(яъне салотини мулки Ѓур) дар сулуки назм кашидааст ва он љавоњирро
дар самти сињњат интизом 68ар ў6868 сари силки он лаолиро ба садафи
шарафи подшоњии Зањњоки тозї бозбаста. Ва аз ањди ин салотин то ба
аввали давлати Зањњоки тозї, љумла мулукро падар ба падар зикр карда
ва ин доъї, ки Минњољи Сирољ аст, нависандаи ин китоб, дар њарами
муњтарами худованд, маликаи љањон зубайдату-л-асар ваз-замон
Љалолиддин волиддайни султону-л-маликот фї ал-оламин Моњмалик
бинти султон ас-сайид Ѓиѐсуддин волидайн Абулфатњ Муњаммад ибни
Сом Ќасим амиралмўъминин анораллоњу бурњонању, дар шуњури санаи
исно ва ситтамиа (602) дар пеши тахти муаззами ў дар назар овардааст».
Вале нуктаи ќобили таваљљўњ он, ки Фахруддин Муборакшоњ дар
њамон соли 602 њиљрї-ќамарї, ки Минњољи Сирољ насабномаи салотини
Ѓурро назди шоњзодахонум Моњмалик дида, фавт шудааст. Ибни Асир
дар «Ал-комил ут-таворих» зайли ваќоеи соли 602 њиљрї-ќамарї
менависад: «Ва фињо (яъне 602 њиљрї-ќамарї. М.Х.) фї шаввол таваффї
Фахруддин Муборакшоњ ибни ал-Њасан ал-Марварўдї ва кона њусн ашшер фї ал-форсийа вал-арабийа ва лању манзилата ул-азима инда
Ѓиѐсуддин ул-кабир сохиби Ѓазна ва Њирот ва ѓайрињумо ва кона лању
дору-з-зиѐфатун фињо кутуб ва шатранљ фолаълмаъ ятолаъун ал-кутуб
вал-љањњол ялъабун бил-шатранљ».
Дар ин сурат ин Фахруддин Муборакшоњ ибн ал-Њусайни (алЊасан) Бухории Ѓурї Марварўдї (Марвазї), ки ба соли 602 њиљрїќамарї фавт шуда, наметавонад сарояндаи «Мадхали манзум», ки дар
соли 616 њиљрї-ќамарї назм ѐфта, бошад.
Як Муборакшоњи дигар њам њаст, ки ба «Фахри мудаббир» шуњра
буд ва ў њамон аст, ки китобе дар силсилаи насаби подшоњони Ѓурї ва
низ «Китоб одобу-л-њарб ваш-ш-уљоат»-ро сомон 68ар ў6868 баъд аз
соли 630 њиљрї-ќамарї фавт шудааст. Ин «Фахри мудаббири
Муборакшоњи Ѓурї» њам наметавонад сарояндаи «Мадхали манзум»
мавриди назар ва ишораи Њамдуллоњи Муставфї дар «Таърихи гузида»
бошад, чи вай ба «Фахри мудаббир» шуњра буда ва на «Фахруддин» ва
њаму дар таълифоташ ба доштани чунин манзумае ишорат надорад ва
дар њељ китобу тазкирае вайро ба шуарое тавсиф накарда. Ва ў дар
таълифоташ аслан ба шеъру шавоњиди шеърї раѓбате нишон намедињад,
то чи расад, ки сароянда бошад.
Як Фахруддин Муборакшоњи дигар њам мешиносем, ки ба Ѓазнавї
шуњра аст. Ин шахс сомондињанда ва муаллифи «Фарњанги ќаввос» аст,

ки Њољиби Дењлавї дар «Дастуру-л-афозил», ки ба соли 743 њиљрїќамарї таълиф карда, аз вай ба унвони касе, ки зиндааст ва барояш
«умри Нўњ ва хушвар» орзу дорад, ѐд мекунад. Пас ин Фахруддин
Муборакшоњи Ќаввоси Ѓазнавии камонгар њам наметавонад сарояндаи
«Мадхали манзум» ба соли 616 њиљрї-ќамарї бошад.
Дар манобеи китобшиносї ва нусахи мутааддиди «Мадхали
манзум» сурудани онро ба Хоља Насируддини Тўсї нисбат додаанд.
Хоља Насир дар соли 597 њиљрї-ќамарї мутаваллид шудааст. Пас дар
соли 616 њиљрї-ќамарї њудудан бистсола будааст ва ќоидатан як љавони
бистсола набояд чандон табањњуре дар нуљум ва ањком медошта, ки
«Мадхали манзум» бисарояд.
Марњум Саид Нафисї дар маќолате ба унвони «Ашъори форсии
Хоља (Насир)» навишта аст: «Манзумае аз Хоља (Насируддини Тўсї) дар
мадхали нуљум дар даст аст, ки шомили 379 байт аст ва нусхањои
мутааддид аз он дар маљмўањое дидаам. Оѓози ин манзума бад-ин гуна
аст:
«Марди доно 69ар ў69696969 накунад,
То ба номи Њаќќ ибтидо накунад».
Пас аз абѐте дар њамду наът мегўяд:
Чун бидидам, ки бар басит замин,
Њељ дониш зи баъди дониши дин.
Нест аз дониши нуљумї бењ,
К-андар ў ганљи њикмат асту фарањ.
Кардам оѓоз мадхали манзум,
Ёд кардам дар ў басе зи улум.
Бањри ташрифи хеш аввалин,
Кардам аз мадњати Љамолуддин.
Бумуњомид Муњаммад Ањмад,
Ки ба ќадр аст бартар аз фарќад.
Нарасад дар мадињашон суханам,
Чун муќаррам ба аљзи хеш, чи кунам?
Аз фузулї кунун бипардозам,
Хотир аз назми мадхал оѓозам.
То њар он кас, ки ѐд гирад ин,
Гардад аз фозилони рўи замин.
Ва дар поѐни манзума мефармояд:
Њар ки инро тамом бархонад,
Чун ба таќвим бингарад, донад.
Он чи мактуб бошад андар вай,
Мушкилаш љумла њалл шавад бар вай.
Лек бояд ки эътиќодаш аз ин,
Чун бидонад, нагардад аз роњи дин.
Ки надонад шинохт дар ду сарой,
Њељ кас илми ѓайб, љуз ки Худой.
Бод аз мо дуруд бар мењтар,
Њам бар асњобу ањли Ў яксар.

Пайдост, ки ин манзумаро Хоља барои Љамолуддин Абуњомид
Муњаммад ибни Ањмад номе сурудааст, ки дар китобњои роиљ зикре аз ў
наѐфтам. Дар интисоби ин манзума ба Хоља Насир набояд шак кард,
зеро яке аз хасоиси фаннии вай ин буда, ки матолиби илмиро ба назм
дармеовард ва ќитъаоти бисѐре аз ашъори ў ба мо расида, ки дар онњо
душворињои улуми даќиќа, монанди њикмату риѐзиѐт ва нуљуму њайатро
тарњ кардааст. Чунонки манзумаи дигаре дар нуљум ва дар бораи сайри
Моњ дар буруљи дувоздањгона, шомили сиву шаш байт, яъне се байт
барои њар бурљ дорад, ки байти аввали он ин аст:
Њар мање к-ояд ба таъйиди Худои лам язал,
Љирми Мањ дар хонаи Миррих, яъне дар Њамал».
Марњум Муњаммадтаќии Мударриси Разавї дар китоби «Ањвол ва
осори Хоља Насир» дар зимни кутуб ва расоили мансуб ба Хоља Насир
навишта аст: « «Мадхал фї илм ан-нуљум» манзумаест ба форсї дар
илми нуљум, мансуб ба Хољаи Тўсї …, аввали он:
Марди доно суха надо накунад,
То ба номи Њаќќ ибтидо накунад.
Молики лам язал, ќадими карим,
Сонеи бебадал, њакими алим.
Ва ин ду байт низ дар муќаддимаи он омада:
Бањри ташрифи хеш аввалин,
Кардам аз мадњати Љалолуддин.
Бар Муњомид Муњаммад Ањмад,
Ки ба ќадр аст бартар аз Фарќад.
Љалолуддин, ки номаш дар ин абѐт омада, маълум нашуд кист.
Муњтамал аст маќсуд Љалолуддин Хуршоњ – подшоњи исмоилия 70ар
ў707070 Хоља китобро ба номи ў сохта бошад.
Дар баъзе аз нусхањои «Мадхали манзум» нозим «Сайид Ашраф»
навишта шуда ва ба ў нисбат дода шуда, на ба Хољаи Тўсї. Ва баъзе
«Мадхали манзум»-ро азони Абдулљаббори Хуљандї донанд, ки дар
љамодиуссонияи соли 616 њиљрї-ќамарї онро ба назм овардааст.
Абдулљаббори Хуљандї – шоир ва ситорашиноси тољик, ки дар асрњои
12-13 милодї зиста, оид ба њаѐт ва фаъолияти ў маълумоте нест
[2,5;3,44;4,592]. Ва нусхањое, ки ба номи Сайид Ашраф ва Абдулљаббори
Хуљандї аст, ба ин абѐт поѐн меѐбанд, ки дар нусхаи чопии мансуб ба
Хоља нест:
Бод аз мо дуруд бар мењтар,
Њам бар авлоду оли ў яксар.
Ваќти таърихи назм шуд охир,
Ѓурра буд аз љамодиулохир.
Шашсаду шонздањ зи њиљрат буд,
Ки ба назми ин хаѐл рўй намуд.

Агар маќсуд аз Сайид Ашраф – Сайид Њасани Ѓазнавї, машњур ба
«Ашраф» бошад, замонаш бо ин таърих созгор нест ва нозими мадхал
наметавонад бошад, чи ў дар таърихи 556 њиљрї-ќамарї вафот ѐфтааст.
Ва ин «Мадхали манзум»-ро шарњест, ки номи шорењи он маълум
нашуд, вале дар сањфаи 56 нусха аз аввали муњаррами соли 927 њиљрїќамарї ба унвони «соли љорї» ѐд шуда ва маълум мешавад, ки шорењ аз
мунаљљимони нимаи аввали ќарни дањуми њиљрї буда».
Аввалан он кас, ки исмаш дар муќаддимаи «Мадхали манзум»
мавриди мадњ ќарор гирифта, «Љамолуддин» аст на «Љалолуддин».
Сониян фаќат дар фењристе, ки молик нусхаи шумораи 4345 китобхонаи
Маљлиси Шўро, дар авали он маљмўае навишта, рисолаи «Мадхали
манзум»-ро, ки шашумин рисола аз он маљмўа аст, ба «Сайид Ашраф»
нисбат додааст. Солисан њамчунонки пештар зикр шуд, «Мадхали
манзум», ки дар соли 616 њиљрї-ќамарї сурудашуда, наметавонад азони
Хоља Насири Тўсї бошад.
Чунон ба назар мерасад, ки «Фахруддин», номе, ки вайро
намешиносем, тиккањое дар нуљуму танљим сурудааст. Аз сурудањои ин
«Фахруддин» чањор байт дар њошияи нусхае аз «Мадхали манзум», ки
асоси табъи ин замима аст, омада:
«Мавлоно Фахруддини њаким дар баѐни матолеи буруљ 71ар ў717171
мефармояд:
Њамалу Њутро ба ќавли њаким,
Њаст матолеъ зи тосњо севу ним.
Савр бо Далв низ ѐр ояд,
Ќисми њар як зи тос чор ояд.
Боз Љавзову Љадйро панљ аст,
Ёд гир ин, ки мояи ганљ аст.
Пас зи Харчанг то ба бурљи Камон,
Шаш ба ками судс, њар як дон,
яъне, њиссаи њар як шаш тос аст, илло судси тосе».
Пайдост, ки ин «Фахруддин» касе људо аз сарояндаи «Мадхали
манзум» аст, ки тиккањое аз суруда ѐ сурудањои ў ба унвони як ѐдоварї
дар њошияи нусхаи «Мадхали манзум» наќл шудааст.
Чунонки гузашт, марњум Сайид Нафисї «Манзумаи дигаре дар
нуљум ва дар бораи сайри Моњ дар буруљи дувоздањгона (шомили сиву
шаш байт, яъне се байт барои њар бурљ)»-ро ба Хоља Насири Тўсї
нисбат 71ар ў7171 байти аввали он манзумаро ѐд кардааст.
Ва чунонки дидааем, дар 37 байт аст, ки марњум Сайид Нафисї
байти охирро ба њисоб наѐвардааст. Дар байти охириини манзума низ
сароянда аз худ ба «Фахр» таъбир мекунад. Ин манзумаро аз рўи нусхае,
ки рўзи душанбеи 13 моњи рабеулаввали соли 723 њиљрї-ќамарї китобат
шуда, наќл мекунем:
Бисмиллоњир-р-рањмонир-р-рањим.

Китоби назми ањкоми Ќамар дар буруљ.
Њамал
Њар мање к-ояд бино мезад Худои лам язал,
Љирми Мањ дар хонаи Миррих, яъне дар Њамал.
Нек бошад њам сафар, њам дидани рўи амир,
Љома пўшидан њариру сайд афгандан ба тир.
Гарчи 72ар ў7272 ибтидои кору хун бардоштан,
Бад бувад бунѐд кардан, хосса чизе коштан.
Савр
Моњ чун дар Савр ояд, аќд карданро накўст,
Тухм афгандан ба боѓу нома бинвиштан ба дўст.
Хубтар дидори хотунону атр омехтан,
Аз љадал бигрехтан, дар хуррамї овехтан.
Гарчи шояд ширкату байъу саман бўѐн чунин,
Фасд кардан бад бувад, гармоба рафтан њамчунин.
Љавзо
Чун фитад бар бурљи Љавзо нури љирми Моњтоб,
Байъи туркони Хито, вањ-вањ, ки чун бошад савоб.
Њам тавон хондан китобу њам тавон дидан дабир,
Њам тавон нома навиштан, њам тавон андохт тир.
Љома пўшидан сазо асту сафар кардан равост,
Лек нохун чидану фасду њаљоматро хатост.
Саратон
Моњ чун дар бурљи хеш ояд, накў бошад накў,
Љома пўшидан, сафар кардан њамешояд дар ў.
Доруи мусњил дар ў хўрдан, аљаб дархур бувад,
Нома бинвиштан, чи гўям, к-аз њама бењтар бувад.
Месазад гармоба рафтан, мўй бистурдан, валек,
Фасду тазвиљу бинои нав нињодан нест нек.
Асад
Моњ андар сайр чун љирм афганад бар бурљи Шер,
Нек бошад ањд бастан, шуѓл бигрифтан далер.
Фасду кори оташу њољат зи шоњон хостан,
В-ар барои тољдорон рўи тахт оростан.
Байъи туркони хитойї андар ў айни ризост,
Лек нав пўшидану азми сафар кардан хатост.
Сунбула
Мањ чу аз бурљи Асад ояд ба сўи Сунбула,
Бар рањи њомун њамешояд шудан бо ќофила.
Нав буридан шояду бошад аз ин бењтар 72ар ў72,

Хоссро таълими илму омиѐнро кишту кор.
Хуш бувад хуш байъи симин бар таневу сарви ќад,
Бад бувад бад заргарї, хосса илољу фасду аќд.
Мизон
Мањ чу дар Мизон равад, некў бувад як рўзу ним,
Њам сафар, њам аќд, њам љавњар харї бе тарсу бим.
Љомањо пўшидану нўшидан он гањ љоми май,
Хосса бар бонги самоъ, љонфизої чангу най.
Лек чу Мањ бигзарад аз њафдању њаљдањ дараљ,
Њар ки коре кард, бешак, дид ранљи бефараљ.
Аќраб
Моњ чун дар Аќраб ояд, нек бошад яксара,
Хўрдани доруву рад кардан таому ѓарѓара.
Њам харољат баст шояд, њам муориз сохтан,
Њам шудан гармоба, њам бар хасм бурдан, тохтан.
Аспро шояд риѐзат додану нохун фиганд,
Лек дигар корњо њаргиз наѐяд судманд.
Ќавс
Моњ чун дар Ќавс ояд, бас накў бошад 73ар ў73,
Аввалаш тазвиљу таълим, охираш фасду шикор.
Њар ки байъи љавњару њайвон кунад, н-ояд хиљил,
Хосса нав пўшидан, бари ќозї равад, созад сиљил.
Ќарз додан, тухм густар, мў сутурдан бад бувад,
В-ар касе мусњил хурад, бешак адўи худ бувад.
Љадй
Моњ чун дар Љадй шуд, кор бар рондан дархур аст,
Љома пўшидан хуш асту сайд кардан хуштар аст.
Љодуиву соњирї ва бо Худо бурдан паноњ,
Месазад, хосса Уторидро назар бошад ба Моњ.
Нек бошад нек амдои ѓадру макру ќасдро,
Бад бувад бад дидани шоњону аќду фасдро.
Далв
Моњ чун дар Далв бошад, кард шояд љидду љањд,
Аз барои кишту кору бастани мисоќу ањд.
Нек бошад нек агар ѐрї дињад иќболу бахт,
Бардаи њинду харидан ѐ нишонидан дарахт.
Њиснњову ќалъањо шояд 73ар ў кардан буне,
Лек наќлу фасду тазвиљи зану дўшиза не.
Њут
Моњ чун дар Њут ояд, нек набвад, ай шигифт,

Фасд кардан дастрову пойро нохун гирифт.
Лек даъво нек бошад, дидани ашроф низ,
Каври чархи куњан, пўшидан аз нав чор чиз.
Њам ќабову њам кулоњу њам камар њам пирањан,
В-ончи дар тан бошад онро љумла бахшидан ба ман.

*
Назм шуд з-ин сон ба фоли нек ањкоми буруљ,
Месазад гар фахр созам бар фалак акнун уруљ.
Зоњиран бархе касон, ки нусхае талхис шуд (гузида) аз «Мадхали
манзум»-ро, ки дар он номи сароянда ѐ таърихи сурудани он набуда, бо
бархўрдан ба номи «Фахруддин» ѐ «Фахр» дар ин гуна тиккањо,
«Мадхали манзум»-ро ба вай нисбат додаанд ва ин зоњиран пеш аз соли
730 њиљрї-ќамарї (соли таълифи «Таърихи гузида») иттифоќ афтодааст.
Ривояти талхисшуда (гузида) аз «Мадхали манзум» (њудуди 340
байт), ки зимни маљмўаи шумораи 2449 Китобхонаи марказии
Донишгоњи Тењрон аст, бо муќобала бо нусхањои шуморањои 578 ва 8360
Китобхонаи Мадрасаи (масљиди) олии сипањсолор ва нусхаи шумораи
2093 Китобхонаи марказии Донишгоњи Тењрон, дар китоби «Намунаи
назму насри форсї» аз устоди мутаќаддим ба эњтимоми Њабиби Яѓмої
ба соли 1343 хуршедї омадааст.
Нусхае аз «Мадхали манзум», ки њоло баррасї шуд, ба соли 1044
њиљрї-ќамарї бар асоси нусхае аз он «Мадхали манзум», ки ба соли 693
њиљрї-ќамарї китобат шуда, замимаи китоби «Танкулўшо» аст [5].
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«АЛ-МАДХАЛ АЛ-МАНЗУМ» И ЕГО АВТОР
В статье впервые приведены сведения о малоизвестной персидской стихотворной
рукописи по астрономии XIII века «Ал-мадхал ал-манзум» и его авторе – Абд ал-Джаббар
Худжанди. Показано, что существует множество копий этой рукописи, в котором автором
показаны разные люди. Автор статьи на основе своих научных исследований показывает,
что автором данной рукописи является Абд ал-Джаббар Худжанди. Показано, что
рукопись состоит из 4 глав и 116 параграфов, в которых приведены сведения по
средневековой восточной астрономии и астрологии.
Ключевые слова: «Ал-мадхал ал-манзум», Абд ал-Джаббар Худжанди, астрономия,
астрология, поэзия.
“AL-MADHAL AL-MANZUM” AND ITS AUTHOR
The present paper for the first time presents information about the little-known Persian
poetic manuscript on astronomy of the XIII century “Al-Madhal Al-Manzum” and its author –
Abd al-Jabbar Khujandi. It is shown that there are many copies of this manuscript in which
different people are indicated as the author. Based on his research, the author of the present
paper shows that this manuscript is written by Abd al-Jabbar Khujandi. It is shown that the
manuscript consists of 4 chapters and 116 paragraphs, which contains information on the Eastern
medieval astronomy and astrology.
Keywords: “Al-Madhal Al-Manzum”, Abd al-Jabbar Khujandi, astronomy, astrology,
poetry.
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ҲАЁТ ВА ОСОРИ АДАБИИ МОЊЛАРИ МАКНУНА (НИМАИ АВВАЛИ
САДАИ XIX)
Абдулазизова Зебо Садуллаевна
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон

Моҳлари Макнуна (1791-1842) яке аз барљастатарин шоираи
форсу тоҷики нимаи аввали асри XIX мебошад.
Аз байни шоирњое, ки дар ин марҳиллаи таърих зиндагї ва эъљод
менамуданд, њаѐт ва фаъолияти эъљодии Макнуна бисѐр љолибу шавќовар
аст. Макнуна шоираи забардасту бомањорат, сарояндаи ишќу муњаббати
пок, дўстию рафоќат ва садоќати инсонї мебошад. Новобаста аз он ки
шеъњояш нињоят фораму хушоњанганд, ў тавонистааст, ки сухани њамчун
зулфиќор тезашро ба муќобили дарвони забуну ѐри ситамгору бахти дун
бигўяд. Ашъори Макнуна комилан бо њаѐти сиѐсию иљтимоии даврони худ
ва бо муњити адабии Хўќанди асрњои XVIII –XIX марбут аст.
Вале тањқиқи адабиѐти асрҳои XVIII –XIX асосан аз солҳои 60-уми
асри XX сар шудааст. Сабаби аз назари муњаќќиќин дур мондани
адабиѐти ин давра ақидае буд, ки асрҳои XVIII –XIX гўѐ давраи
таназзули адабѐти форсї будааст. Шояд сабаби мавриди омўзиш ќарор
нагирифтани он дастрас набудани сарчашмаҳои адабию таърихии ин
давра аст.
Бинобар ин адабиѐтшиносон ба ин давраи таърихи адабиѐт камтар
аҳамият додаанд. Њатто яке аз шарќшиносони рус Агафон Кримский
навишта (1909) буд, ки «адабиѐти форсї дар давоми 400 соли охир
тадриљан таназзул кардааст. Адабиѐти Осиѐи Миѐна бошад, аз назари
таърих хомуш шуда буд» [3,193-194].
Албатта, ин аќидаи Кримский чандон дуруст нест. Аслан назари
Кримский билкулл ѓалат набошад њам, вале хеле яктарафа аст.
Њол он ки, ба мо аз мероси адабии шоирони ин давр зиѐда аз 50 девону
куллиѐт ва асарҳои алоҳида боқї монда, дар захираи дастнависњои
шарќии китобхонањои Тољикистону Ўзбекистон, Туркманистону
Арманистон ва Санкт-Перербургу кишварњои хориљї ба таври парешон
нигањдорї мешаванд. Мисоли ин, нусхаи ќаламии девонњои Ќонеъи
Насафї, Мирзосодиќи Муншї, Носењи Хатлонї, Њабои Дарвозї,
Фориѓи Њисорї, Муњаммадсолењи Нодим, Муњаммадрањими Ѓармї,
Шайдои Хуљандї, Шавќии Каттакурѓонї, Љунайдуллои Њозиќ, Њаљрии
Дарвозї ва дањњо шоирони дигар мебошанд, ки дар китобхонањои
кишварњои мухталиф интизори муњаќќиќини хешанд.
Хулоса, адабиѐти тољик дар Хўќанд то ин замон ба таври
љиддї тањќиќу баррасї нашудааст. Њарчанд доир ба ин давраи
адабиѐти тољик баъзе корњои илмї, аз љумла рисолањои алоњида
рољеъ ба Нозили Хўљандї, Мирзо Сиддиќи Истаравшанї, Шўхии
Хўљандї, Нодими Истаравшанї ва дар бораи баъзе адибони
дузабонаи ин њавза таълиф шудаанд, аммо дар маљмўъ муњити
адабии асри XVIII –XIX Хўќанд то имрўз мавриди баррасии даќиќи
илмї-академї нагардидааст. Нусхањои хаттии девону куллиѐти
Шайдои Хўљандї, Нодири Косонї, Султонхони Адо, Мирзосиддиќи
Фано Моњлари Макнуна ва чанд тан шоири дигар интизори
омўзишу тањќиќ њастанд.

Дар ин мақола дар бораи њаѐту эљодѐт ва маќоми адабии Моњлари
Макнуна дар пайвасагї бо муњити иќтисодию сиѐсї ва адабии он давра
маълумот дода мешавад.
Зеро ба аќидаи академик Абдулѓанї Мирзоев «шоирае, ки дар давоми
панљсад соли охир осораш аз љињати мазмуну мундариља, ѓоя ва
мањорати бадеї ба дараљаи Макнуна бошад, дар Мовароуннањр њанўз ба
майдон наомада буд» [1, 219-230].
Нахустин шахсе, ки дар асари илмї бори аввал ному тахаллуси ин
шоираро дарљ кардааст, Садриддин Айнї буд. Устод Айнї дар
ќисми дуюми «Намунаи адабиѐти тољик» дар зимни фасли
«Амирї», ки тахаллуси шоирии Умархон, амири ваќти Хўќанд
буд, доир ба радифгўиву мушоирааш бо њамсараш Макнуна сухан
рондааст [2,195-196].
Дар бораи муњити адабии Хўќанд тадќиќотњои назаррас аз тарафи
муњаќќиќони рус, ўзбек, тољик монанди: Э.Я.Бертелс, А.Ќаюмов,
М. Ќодирова, Њоди-зода ,У.Каримов, О.Соњибова ва дигарон
гузаронида шудааст. Хизмати олимони ўзбек Азиз Ќаюмов,
М.Ќодирова дар тадќиќи баъзе лањзањои зиндагӣ ва мероси
адабии Макнуна, ки бо тахаллуси «Комила», «Нодира» ба забони
узбекї њам шеър гуфтааст, кам нест.
Љои таъкид аст, ки М. Ќодирова соли 1959 як нусхаи «Девони
форсии тољикї»-и Макнунаро аз ганљинаи дастнависњои
Институти шарќшиносии ба номи А.Берунии Академияи Улуми
Ўзбекистон пайдо кардааст. Њоло ин нусха тањти раќами 7766 дар
њамин ганљина
мањфуз аст. Ќодирова дар кори худ ќайд
менамояд, ки «Аз Нодира мероси пурќиммате ба забони тољикї
боқї мондааст, вале он то солњои охир аз тарафи муњаќќиќон
тањќик нагардидааст. Омўхтани девони тољикии Нодира, ки
мазмуни бадеию ѓоявиаш басо ѓанї аст, ањамияти калони илмї
дорад.
Девони тољикии Макнуна аз 333 ѓазал, 1 мухаммас бар ѓазали
Бедил ва љамъан зиѐдтар аз 2400 байт иборат аст.
Аммо мероси адабии шоира ба забони узбекї бо тахаллуси
Нодира ва Комила аз 155 ѓазал љамъан зиѐдтар аз 1500 байт
иборат мебошад.
Ба ин тариќ, њамаи мероси адабии тољикию ўзбекии шоира дар
маљмўъ 3900 байт мебошад. Дар натиља сарењан бармеояд, ки
мероси адабии тољикии Макнуна аз мероси ўзбекиаш 900 байт
афзунтар аст.
Ашъори њам тољикию њам ўзбекии шоира аз љињати мазмуну
мундариља ва таљассуми ѓояњои олии иљтимоию сиѐсї,
инсонгароию эњсоси баланди ошиќона, мењру вафо, саховат ва
ифодаи орзую омол-дархостњои ширини инсонї ва њамчунин
мањорати бадеию пањлуњои зебошинохтии худ аз њамдигар

таќрибан тафовути калон надоранд. Ба њар њол, аз назари
равоншиносии иљтимої ашъори тољикии Макнуна ба кас бештар
њаловати бадеї, лаззати чошнї, њусни зебоишиносї ва ќаноати
маънавї мебахшад.
Ашъори Макнуна аз назари мазмуну мундариља ва ѓоя хеле гуногуну
рангин аст. Аммо дар миѐни ин рангинињо мавзўъњои баѐни шарњи
ањвол, дарди њиљрону васли ѐр, ањамияти риояи фурсат, тасвири
манзарањои зебои бањор ва мавзўъњои дигари суннатї љойгоњи муњим
доранд.
Рўзгори хушу фарањбахш Макнуна низ њамчун фарди муайяни
таърих дар тўли зиндагї рўзњои хуши фарањбахше доштааст. Чунин
рўзгори фарањбахш ба ў шояд дар солњои аввали издивољ бо Умархон
насиб гашта бошад.
Дар девони шоира як силсила ѓазалњо њастанд, ки мазмуну
мароми онњо аз чунин рўзгори Макнуна бозгўй њастанд. Чунончи, ѓазали
зерини ў аз ќабили чунин ѓазалњо аст:
Дар гулистони висолаш эътиборе доштам,
Њамчу гул аз рангу бў ишратканоре доштам.
Аз рухи чун гул, хате чун сабза, аз холе чу уд,
Дар љањони хуррамї мушкинбањоре доштам.
Дода дилро, баргирифтам домани зулфат ба даст,
Инчунин дар мулки њасрат гирудоре доштам...
Њамчу нури партави хуршед андар мулки њусн,
Дар љањонгирї амири шањриѐре доштам.
Ёди айѐме, ки чун Макнуна аз имдоди бахт,
Дар бисоти васл некў рўзгоре доштам [4,111б].
Макнуна дар ѓазали якум рўзњоеро ба хотир меорад, ки вай дар
канори ѐри мењрубонаш ишратњои бекарон дошт. Ин фосилаи рўзгори
хешро бо камоли ифтихор ба хотир меорад. Васли ѐр барояш мисли
бањори хуррами мушкбезе буд. Худро ў дар гулистони васли ѐр чун гули
зебою хушбўй ва ботароват медид. Њусну љамоли ѐри мењрубони шоира
барояш дар љањони њасратсаро монанди нури хуршеди љањонтоб
партавафшонї дошт. Рўзгори Макнуна дар ин фосилаи умраш аз адлу
дод ва бахту саодат мамлў буд.
Ашъори њасбињолї Аз шарњи ањволи Макнуна ба хубї маълум
гардид, ки ашъори њасбињолии шоира заминањои мустањками иљтимої
доранд. Аксари чунин ашъор ба муносибатњои ин ѐ он воќеаю руйдодњои
таърихї суруда шудаанд. Ин њолат бунѐди воќеии ашъори шоираро
таъмин кардааст.

Гузашта аз ин, бисѐри ѓазалњои њасбињолии Макнуна аз љињати
мазмуну мундариља ва марому ѓоя бо ашъори шикоятии шоира аз
таќдиру гардиши фалаки каљрафтор, дарди њиљрону људої аз ѐр, аз
ойини замонаи берањми ситамгор ва амсоли ин сахт дар омезишу тавъам
баѐн гардидаанд.
Дар миѐни њамаи ин масъалањо баѐни эњсоси ошиќонаи ѐри азиз
ва поси хотири вай аз њама барљаставу мумтоз ва бо эњсоси баланди
шоирї изњор гардидаанд.
Зоњиран, Макнуна маќсаду мароми девони ашъорашро ба
таваљљўњи њамсараш Умархон ба ин ќарор расонидааст:
Бе ту месўзад дили вайрони мо,
Пой нењ дар дидаи њайрони мо.
Љайби љони мост дар дасти ѓамат,
Вањ чї мехоњад ѓамат аз љони мо.
Мо кабоби оташи ишќи туем,
Мечакад хуноба аз мижгони мо.
Мову васфи њусни он гулчењра нест,
Ѓайр аз ин, Макнуна, дар девони мо [4,7б].
Шоира бо корњои давлатию шуѓулњои дигар бисѐр банд будани
ѐраш нигаронию интизорї, дилтангї ва њатто як навъ рашк намуда
мегўяд:
Эй сарвиноз, тунд марав, сўйи ман биѐ,
Доѓи дилам шукуфта, ба сайри чаман биѐ.
Мавзунќадон ба тарфи чаман карда анљуман,
Эй сарви хушхиром, дар ин анљуман биѐ.
То чанд талхком ба зањри ту зистан,
Шањдам чашон аз он лаби шаккаршикан, биѐ.
Ойинаи хаѐл ба сайќал расондаам,
Дар интизорам, эй санами симтан, биѐ.
Фориѓнишин ба булбулу тўтї дар ин чаман,
Кай гуфтамат ба сўњбати зоѓу заѓан, биѐ.
Дар кунљи њаљр нест чу Макнуна тангдил,
Эй љилваат бањортирози чаман, биѐ [4,69а].
Ин њама аз нигаронию дилтангї ва «оташи рашк кабобу аз
мижгон хуноб рехтанњо»-и Макнуна бесабаб набудааст. Дере нагузашта,
Умархони «тундрави бевафо» ба духтари Саидѓозии Нола, ки Хонподшо
ном дошту олињаи даврон буд, хонадор мешавад. Аз чунин рўйдоди
сарнавишти забунаш оњу нолањои Макнуна бештар ављ мегирад. Абѐти
зерин шоњиди њамин њолат аст:
Бетолеї нигар, ки љањон аст шоду лек,
Ишрат ба даври чашми ту бошад њароми мо.

Даврон – забуну ѐр – ситамгару бахт – дун,
Дигар куљо расад њаваси фикри хоми мо.
Љон меканему бўйи муроде намерасад,
Як бор њам нагашт фалак бар мароми мо.
Макнуна, хок бар сари даврону айши ў,
Хун шуд насиби соќии ќисмат ба љоми мо [4,9а].
Макнуна дар ин фосилаи вазнини умраш ба хулосае омадааст,
ки гирењи мушкилоти ўро дар он рўзгор ба љуз Офаридгор касе кушода
наметавонад. Бинобар ин вай ба умеди кушоиши гирењи мушкилот ба
Офаридгор мурољиат карда мегўяд:
Дар хаѐли ѐр чун наззора љонам метапад,
Гар ба ѐд орад касе рўзе тамошои маро.
Чарх – дун, дилдор – бепарвою афѓон бе асар,
Эй Худо, рањме дили андўфарсои маро [4, 11а].
Нињоят, Макнунаи дилсўхта аз сарнавишти ќисмат љойи гурезе
надошт ва ночор бо насиби зиндагї муросо мекард, бо сузў гудози дилу
љигар ва андўњи амиќи рўњию маънавї ба Умархон мурољиат карда
мегуфт:
Боз о, ки месўзад дилам чун шамъи базм аз рафтанат,
То андаке соќит шавад њаќќи вафо аз гарданат.
Дилро ба њиљрон сўхтї дур аз висоли хештан,
Фардо ки гардад мољаро дасти ман асту доманат.
Субњ аз кадомин анљуман масти майи ноб омадї,
Бўйи шароб ояд њаме аз накњати пироњанат.
Магзор дар боѓи љањон доман ба дасти хору хас,
К-аз пардањои барги гул сад бор нозуктар танат.
Дар хонаи торики дил, эй љон сабурї пеша кун,
Шояд ки партав афканад Хуршеду Моњ аз равзанат.
Лаъли хамўшат дар сухан хуни малоњат рехтанд,
«Найрангу айѐрї бувад» Макнунаро дил бурданат
[4,20б].
Сарфи назар аз њамаи ин оњу нолањои љонгудоз ва садоќати
бењамтои Макнуна ба шавњару хонаводагї, Умархон бар болои Макнуна
занњои сеюму чањорумро низ ба никоњаш медарорад. Ин худкомињои
Умархон Макнунаи шоираи нуктасанљ ва дурандешро муддате ба њолати
карахтї овард. Аммо ў ба тадриљ худро ба даст гирифт. Пас аз
маслињатњои оќилонае бо падару пайвандони наздикаш, зоњиран худро
чунон вонамуд месохт, ки гуѐ ягон воќеае руй надода бошад. Аммо дар
амал дилу љигар, вуљуду пайкара ва њайсияти шоира дар оташи ѓаму

њасрати фироќ месўхт, вале њаргиз аз кохи ањду вафо ќадаме берун
намегузошт. Пайваста кўшиш мекард, ки забонаи оташи дил ва њайсияти
хешро бо замзамаи шеърњои оташин андаке хомўш намояд. Чунончи, ў
дар байти ѓазале овардааст:
Шањриѐро, аз назар ѓоиб макун Макнунаро,
Бо ѓубори маќдами олиљанобат бандаам [4,103а].
Чунон ки дар баѐни шарњи њоли Макнуна гуфтем, Умархон дар
фаъолияти сиѐсию иљтимої ва фарњангии худ давлати Фарѓонаро бо
љангу лашкаркашињои зиѐд ба њолати инсиљоме овард. Дар поѐнтари
давлатдориаш ќувваи худро дар љангњо бисѐр сарф кард. Дар канори ин
ў, бо айшу ишрат ва нўшидани шароб сахт машѓул гардид. Шояд
натиљаи њамин сабабњо буд, ки ба беморие дучор гардид ва торафт ин
беморї ављ гирифт. Аз эњтимол дур нест, ки ѓазали пурандўњи шоира ба
тасвири њамин њолати Умархон бахшида бошад:
Он, ки умре дошт наќди тандурустї дар канор,
Бо тани сад пора чун гул дар миѐн афтодааст.
В-он, ки чашми дилпазираш њукми љони пок дошт,
Инак-инак њамчу мушти устухон афтодааст.
Њамчу шохи арѓувон аз сарсари бедоди марг,
Ѓарќа дар хун њамчу гул дар бўстон афтодааст.
Рахна то афтод дар андомаш аз теѓи аљал,
Хокиѐнро рахна дар ганљи равон афтодааст.
Як замоне њамдами ў сўз, эй шамъи мазор!
К-аз ѓамаш Макнунаро оташ ба љон афтодааст
[4,30а].
Умархон дар ќабзаи ин беморї ба муддати 17 рўз дар бистари
нотавонї мехобад. Нињоят, ў дар рўзи љумъа 18-уми рабеъалсонии
(охирњои ноябри 1822) санаи 1237/1822 ваќти тулўи офтоб љон ба
љонофарин месупорад.
Ба вафоти Умархон шоира ба забони тољикї зиѐда аз 15 ғазали
марсияи љонкоње бахшидааст. Дар ин марсияњо сифатњои њамида,
кирдори нек, хислату фазилатњои инсонї, сиѐсати одилонаи инсонгаройї
ва дархости шахси майит аз дидгоњи доираи донишу сатњи биниши
њамсари ў – Макнуна дар сифат ва нақшњои њунарии гуногун ба тасвир
омадаанд.
Васфи сифатњои Умархон Яке аз он марсияњое, ки шоира бо
тахаллуси Нодира гуфтааст, ин аст:
Халқест доғи рафтанат, эй шоњи мулку дин,
Дар мотами ту зилзила афтод бар замин.

Дуди фиғону нола ба гардун кашида сар,
Дар њасрати ту сўхт зи Фарғона то ба Чин.
Дил реш, сина чок, љигар пора, тан низор,
Эй шањриѐр, бе ту маро ҳол инчунин.
Аҳкоми ту зи ҳукми шариат људо набуд,
Љойи ту бод пешгоњи љаннати барин.
Мў мешикофт табъи ту дар шеваи сухан,
Ҳар нуктае, ки буд бењ аз гавњари самин.
Рафтї аз ин бисоту ворис гузоштї,
Девону тахту тољу камар, њотаму нигин.
Рафтию халқро ба фироќат гузоштї,
Дар фурқати ту Нодира дорад дили њазин [4,88а].
Дар байти аввали ин марсия нақши њунарии њамсари шоира –
Умархон дар канори подшоњи кишвари Фарғона, њамчун «шоњи мулку
дин» ва «мотами фавти ў» ба масобаи зилзилаи њамин мулку дин ба
қалам омадааст. Аз мотами марги подшоњ якљоя бо аъѐну ашроф, «дили
халқи кишвар» маљрўњу доғ гардидааст. Маънии ин байт мерасонад, ки
аз фавти подшоњи «дину кишвар» вуљуди замину замон ба ларза
омадааст.
Риояи ваќту фурсати ѓанимат Макнуна дар девони худ монанди
осори адибони бузурги пешинаш ба ѓанимат шуморидани фурсату ваќт
ањамият додааст. Воќеан, дар иљро ва фурсати зарурии худ ба сомон
расонидани корҳои зиндагонї шарти ба мақсади асосї расидани инсонњо
ва комѐб гардидани онњо мебошад. Шоира дар канори эътирози сахт ба
таќдиру фалак дар фосилаи зиндагї даргузар будани фурсату ваќтро ба
миѐн мегузорад ва таъкид менамояд, ки дар њар коре њатман бояд
фурсату ваќт риоя гардад. Зеро мегўяд ў фурсат, ки даргузар аст, бе риоя
намудани ваќт анљом додани коре ба кас муяссар намешавад. Илова бар
ин, ў ѐдовар мешавад, ки дар зиндагї эњтимоли аз паси якдигар ба вуќўъ
омадани њолатњои хушњолию нокомї вуљуд дорад. Бинобар ин, фурсатро
ѓанимат шуморида, бояд ваќти худро ба хушию хурсандї гузаронид. Дар
ин хусус ѓазали зерини шоира љолиб аст:
Айш кун, васли ѐр даргузар аст,
Бода паймо, бањор даргузар аст.
Кори худро ба ваќт бояд кард,
Фурсати рўзгор даргузар аст.
Сабр кун, то фарањ ба даст ояд,
Печу тоби хумор даргузар аст.
Эй фалак, бар ин шукўњи хеш маноз,
Ин њама гирудор даргузар аст.
Такя натвон ба фурсати њастї,
Њамчу боди бањор даргузар аст.
Дањр ойинаест, Макнуна,

Њар ки гардад дучор даргузар аст [4,19б].
Дар осори шоира таъкид гардидани ќадру арзиши волои ваќт
љанбаи тарѓиботї надорад. Шахсан худи шоира њам дар риоя кардани
фурсату ваќт ањамияти махсусе медодааст, ки байти зерин шоњиди он аст:
Мадењ ту домани фурсат зи даст, Макнуна,
Илољ нест дар он дам, ки ваќти кор гузашт
[4,49б].
Тасвири
бањори
Мовароуннањр
Манзарањои
зебои
Мовароуннањр дар њамаи давру замонњо илњомбахши шуаро буд. Дар ин
кишвар њар фасл хосияти алоњидаи зебои худро дорад ва махсусан, ба ѐд
овардани бањорияњои устод Рўдакї хонандаро ба ваљд меорад. Ба мисли
Рўдакї ва дигар шоирони бузург бањори Мовароуннањр ва љозибаи
анвои манзарањои зебои он табъи саршор ва муњаббати мусаффои
Макнунаро низ ба худ љалб кардааст. Дар девони Макнуна зиѐдтар аз 10
ѓазали пурэњсоси санъаткоронаро дучор мекунем, ки мањз ба тасвири
њаловатњои равонфизои њамин фасли сол бахшида шудааст. Яке аз
бањорияњои шоира, ки он ба тасвири гули сурхи бањори водии Фарѓона
мансуб аст, ѓазали зерин мебошад:
Навбањор аст, санавбар зада бар сар гули сурх,
Тољи заррин зада бар фарќи санавбар гули сурх.
Шишаи ѓунча лаболаб зи гулоб аст имрўз,
Баски шуд об зи шарми рухи дилбар гули сурх.
Файзи гулгашти чаман нашъаи дигар дорад,
Њар тараф ѓунча сабў дораду соѓар гули сурх.
Муждаи айшу тараб мерасад аз боди бањор,
Боз дар сањни гулистон зада чодар гули сурх.
Њар куљо ашк фишондам, дамад он љо гули зард,
Ту ба њар љо, ки нињї пой, кашад сар гули сурх.
То ба кай љилваи гулзор таманно кардан,
Рез, Макнуна, кунун аз мижаи тар гули сурх
[4,46а].
Дар ин ѓазал аз наќшњои офаридаи шоира, ки ба монанди
«санавбари дар сар гули сурх», «тољи заррини фарќи санавбар», «гулоби
шишаи ѓунча», «об шудани гули сурх аз шарми рухи дилбар», «нашъаи
файзи гулшани чаман», «сабўи ѓунча», «соѓари гули сурх» ва «чодари гули
сурхи сањни гулистон» њастанд, дар вуљуди инсон њаловати
равонбахшеро падид меоранд. Аммо наќшњои њунарии «гули зарди ашк»
ва «гули сурхи мижаи тар» мерасонанд, ки њангоми сурудани ин ѓазал
шоира гирифтори ѓаму андўњи амиќе будааст. Яъне, аз мижаи тари
шоира ба љойи ашк чун гули сурх «хуноба» мерехт ва аз ашки њасраташ
«гули зард» мерўйид. Чунин тазоди табиату иљтимоъ аз равони басо

ѓамангези шоира њикояти радпазире мекунад. Дар девони шоира чанд
ѓазали дигаре њаст, ки дар онњо манзарањои зебои бањори Мовароуннањр
тасвир ѐфта бошанд њам, ин манзарањои зебои табиат бо рўњу равони
њузновари шоира ва иљтимои ин кишвар созгор нестанд.
Васфи ќалам ва шуѓли эљодї Макнуна, ки ањли ќалам ва шоираи
барљастае буд, наметавонист, ки ба монанди адибони дигари гузаштаи
худ дар бораи маќоми ќалам ва манзалати кори эљодї сухан нагўяд. Аз
њамин рањгузар чун ба чанд байти ѓазали зерини шоира таваљљўњ
намоем, пай мебарем, ки шеърњо гоњо дар чї гуна њолатњои душвори
равонї эљод мегардиданд:
Ба њангоми китобат нола хезад аз њар ангуштам,
Кунад дар њаљр улфат панљањои ман наистонї.
Биѐбонмаргаму бар њоли зорам зиндагї танг аст,
Ба љуз килкам насозад њељ кас чоки гиребонї.
Муќими ќайдгоњи кулфатам, озурдасомонам,
Зи доѓи дил намоям њар шабам шамъи шабистонї.
Тавон афтад каманди фикратам бар гардани маънї,
Дар он мањфил, ки њамчун шамъ месозам гулафшонї
[4,132а].
Аз чанд байти ин ѓазали ѓамангез ошкор мегардад, ки Макнуна
дар лањзањои душвори зиндагиаш ѓаму њасрат ва нолањои худро ба
воситаи ќаламу абѐти ашъори рангинаш изњор мекардааст. Ягона
ѓамгусору мўнис ва њамнафаси зиндагии шоира њамин ќалами найистонї
ва ашъори ѓамзудояш будааст. Ба аќидаи шоира дар љањон аз љумлаи
мондагортарин ѐдгории инсонї «сухани муњаббат» ва «маънии рангин»и ў аст:
Ба љуз ќалами муњаббат баќопазир набошад,
Ба ѓайри маънии рангин ба рўзгор намонад
[4,51б].
Макнуна дар байте аз њунари хеш ва чї гунагии шуѓли
зиндагиаш ба ин ќарор нозу ифтихор кардааст:
Булбули нолонам, аммо гуфтугўям љумла назм,
Дар саробўстони шеър ин шуд шиорам, чун кунам?
[4,104б].
Дар ин байт шоира ошкоро ќайд мекунад, ки забони назму шеър
барояш воситаи ягонаи изњори дарди дил мебошад. Ин аќидаро шоира
дар байти дигар бо хушњолї вусъат дода, таъкид менамояд, ки њамаи
шеъри боѓи љањон ба «барги гули тозаи ањли вафо» мемонад:

Забони хомаи Макнуна дар њадиќаи дањр,
Гулест тоза, ки барги нишоти ањли вафост
[4,36а].
Макнуна аз њунари шоириаш меболад, ки ўро
«килки
мушкафшон» ва «забони шакаррез» насиб гардидааст ва ин њама лаззати
комњо ва њаловати дилњои мардуманд:
Нолањои дардомез лаззатест дар дилњо,
Килки мушкафшонам бар забон шакар дорад
[4,75б].
Шоира дар чанд маврид аз «гавњари маънї» ва «гавњари
хаѐлот»-и шеъраш менозад, ки ин атои асрори табиат аст:
Аз бањри дилаш мављ зада гавњари маънї,
Макнуна бувад мањрами асрори табиат [4,39а].
Ва дар љое шеъри хешро ба силоњи љангї ва мисраи шеърашро
ба шамшер монанд кардааст. Ба ин восита ў ба муќобили душман хаѐлан
љанг эълон намудааст:
Гавњари хаѐлотам хуни хасм мерезад,
Мисраи баланди ман њамчу зулфиќор омад [4,47б].
Гўѐ Макнуна мулоњизањои дар васфи ќаламу шуѓли эљодї ва
зебоишиносиашро љамъбаст мекарда бошад, ба худ таъкид кардааст:
бояд ба сурудани шеър машѓул бошад, зеро бењтарин ѐдгорие, ки аз
инсон ба дигарон боќї мемонад, њамин матои шеър мебошад. Байти
зерин далели мулоњизаи боло аст:
Соз бо машќи шеър, Макнуна,
Ѓайри ў ѐдгор пайдо нест [4,25а].
Пас аз вафоти Умархон ба маснади хонї акобиру уламо ва
фарњехтагони Фарѓона писари калонии ў – Муњаммадалихонро
мешинонанд. Дар асл бо вафоти амир Умархон давлати Фарѓона ба
гуфтаи Макнуна «ба ганљи равони кишвар рахна афтода буд».
Муњаммадалї баъди ба маснад нишастани худ, чунон ки дар шарњи њоли
Макнуна ишора буд, дар идораи давлати Фарѓона таѓйироти сиѐсию
иљтимої ва фарњангии љиддие ворид намуд. Аксари надимон, уламои
дин, њокимон, девонбегї ва амалдорони давраи падарашро аз вазифањо
озод мекунад. Баъзењоро табъид менамояд, иддаеро зиндонї месозад ва
зумраеро, чунончи, ў надими падараш Юсуфи Тунќотур ва додари худ
Абдуллосултонро, ки њокими Тошканд буд ба ќатл мерасонад. Яке аз
надимони барўманди падараш Маъсумхон ибни Исњоќхонро табъид
мекунад. Писари Маъсумхон – Њакимхонро пеш аз ќатл дар Навбањори

Хўќанд чањор моњ дар њабси хонагї нигањ медорад. Хушбахтона, ин
њукми ќатл бо исрори уламо ба таъбид табдил мегардад.
Муњаммадалї табиатан шахсе худраъйю худписанд, тундхўю
мабдаи фисќу фасод буд. Ба гуфтаи Њољї Њакимхон њанўз ваќти зинда
будани Умархон Муњаммадалї бо зани дувуми падараш – Хонподшо
«чашмакзанию абрўбозї» дошт.
Бо бањонаи њамин ва чанд сабаби дигар чунончи пешдастии
њукмронї дар Мовароуннањр амири Бухоро Насруллоњ панљуми саври
ѓурраи моњи рабеъалсонии санаи 1258/1842 ба Хўќанд лашкар мекашад
ва дар љанг пирўз гардида, дар давоми як њафтаи пурра дар шањр ќатли
ом мегузаронад. Дар ин куштор шариатпаноњони муртад, аксари
хонаводаи хони Хўќанд – мабдаи фитна Муњаммадалихони модарзан,
писари вай Муњаммадамини хурдсол, додари хурди хон Мањмудсултон
ва чанд зани дигар бо фармони амир Насруллоњ ба ќатл расонида
мешаванд.
Дар бораи чї гуна кушта шудани Макнуна дар адабиѐти илмї
ривоятњои зиѐд рањ ѐфтаанд. Дар ин масъала маълумоти санљидаи даќиќ
њамон аст, ки муаллифи «Мунтахаб-ут-таворих» овардааст ва мо ба
њамин маълумот такя намудем.
Чун Муњаммадалихон бо додару писараш ба ќатл мерасад,
занони њарам бо гиряву нола ба ќатлгоњ меоянд. Макнуна, ки модар ва
модаркалони ин се маќтул буд, дигар тоќат карда натавониста, бо доду
фиѓон ва мўйканону рўйканон ба назди амир Насруллоњ мерасад. Дар
њолати изтироб ўро дашномњои сахт медињад. Амир дар њолати ногуворї
ва љањл ба ларза даромада, ба љаллод мефармояд, ки «ин зани девона»-ро
низ ба ќатл бирасонад. Дар ин хусус Њољї Њакимхон овардааст: «Ва
иффатпаноњї модарњошон Моњларойимро низ ба чандин хорї ба гулўяш
шарбати маргро рехтанд» [5, 731а].
Њољї Њакимхон маълумоти худро давом дода навиштааст:
«Алќисса, Насруллоњ тамоми мамлакати Фарѓонаро тањти тасарруфи
худ даровард. Сенздањ рўз дар вилояти Хўќанд бар сарири
фармонравойї нишаст. Баъд аз он њукумати мамлакатро аз рўйи
надонистан ба Иброњими парвоначии манѓит тафвиз (вогузоштан)
намуд. Худ ба љониби Бухоро мурољиат фармуд. Иброњими парвоначї
бар бистари аморат ду моњ њукмронї кард» [5,732б].
Пас аз њукмронии думоњаи Иброњими парвоначии манѓит аъѐну
ашроф ва мардуми Фарѓона ба ќиѐм омада, ба љойи ў аз хонаводаи
мингия Шералихонро ба тахт пешнињод менамоянд [5,732б-733а].
Ба ин тариќ, љараѐни зиндагї ва шарњи њоли шоираи тавонои
нимаи аввали ќарни XIX Моњларойими Макнуна, ки марбут ба вазъи
сиѐсию иљтимої ва адабии муњит аз назари тањќиќ гузашт, ба таври
мухтасар аз њамин нуктањои муњим иборат мебошанд.
Тањлилу баррасии мавзўъ, мундариља, ѓоя, бадеияти ашъори Макнуна
ба он далолат мекунад, ки шахсият ва эљодиѐти ў дар муњити сиѐсї,
иљтимої ва адабии Хўќанди нимаи аввали асри XIX мавќеи муассир

дошта, адабиѐти тољикї ва ўзбекии ин даврро бе симои адабии ў
тасаввур намудан имконнопазир аст.
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ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ МОХЛАРИ
МАКНУНЫ
(ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)

Статья рассказывает о знаменитой поэтессе первой половины XIX
века
Макнуне. Настоящее ее имя Мохлар. Подписывалась под
псевдонимом Макнуна в таджикских, а Надира и Камила – в узбекских
газелях. Она стала знаменита своим таджикским диваном, который
состоит из 333 газелей. Тематика ее газелей разнообразна. В данной статье
рассмотрены некоторые из них: счастливая и отрадная жизнь, восхваление
Умархана, описание прекрасной природы Мавераннахра, цикл стихов на
смерть мужа, стихи посвященные философской проблеме бережного
использования времени и место поэта в жизни общества.
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Макнуна
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LIFE AND LITERARY HERITAGE OF МОKHLARI MAKNUNA
(THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY)
Article talks about the famous poet of the first half of the 19th century,
about Maknuna. Her real name is Mohlar. Subscribed under the pseudonym
Maknuna in Tajik and Nadira and Camila Uzbek ghazals . She became
famous for his Tajik Divan, which consists of 333 ghazals, The number bayts
consists of 2400 lines. Its varied themes of her ghazals. in this article we have
been considering some of them: happy and gratifying life , praising
Umarkhan, description beautiful nature of Moverannahr , the cycle of poems
on the death of her husband , poems dedicated to the philosophical problem
of the careful use of the time and place of the poet in society.
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СУННАТЊОИ САБКИ БЕДИЛ ДАР АШЪОРИ МУХЛИСИ
БАДАХШОНЇ
Њикматов Љумъабой Њакимович
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї
Баланд аст аз фалак маъвои Бедил,
Набошад њељ касро љои Бедил!
Надидам аз сухангўѐни олам,
Касеро дар љањон њамтои Бедил[1. 185].
Барњаќ, ин бањогузорї ва андешаронии Наќибхон Туѓрали Ањрорї
шоири нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX тољик дар бораи
шоири тавонову нотакрори адабиѐти асри XVII форси тољикї Мирзо
Абдулќодири Бедил, ки дар байни ањли илму адаб њамчун Абулмаонї
шинохта шудааст, дуруст ва воќеъбинона мебошад.
Мирзо Абдулќодири Бедил бузургтарин намояндаи сабки њиндї
мебошад, ки ин сабк аз асри XII то замони Бедил дар Њиндустон љараѐн
дошт. Сабки њиндї, ки дар замони Бедил сабки пешрав ва њукмрон буд,
таъсири он ба осори шоир ва њамзамононаш амри табиї мебошад. Зеро
њар шоир фарзанди замони худ аст. Бедил дар сабки њиндї осори зиѐде
эљод намудааст ва барои содаю оммафањм шудани он на танњо кўшиш
накард, балки бо андешањои бикру тахаюлоти нотакрор ва мўшикофона,
мазмунњои баланд, маъноњои нозук, таъбироти гуногуну латиф ва
ташбењоту истиороти наву печдарпеч онро боз њам душвортар гардонид.
Ба аќидаи адабиѐтшиносон Садриддин Айнї [2.10-15], Евгений
Эдуардович Бертельс [3.352-362] ва Холида Айнї [4. 12-20] сабаби асосии
душвории забону услуби ашъори Бедил њамоно кўшиши бартарї љустани
шоир бар муосиронаш мебошад. Ин љо метавон гуфт, ки Бедил бо
навпардозињо тавонист сабки њиндиро ба ављи аълои худ расонад ва аз

саромадони ин сабк гардад. Ин навпардозињо ва зебову печидагўињои
Бедил дар асрњои баъдина шоирони зиѐдеро мафтуну мухлиси худ сохт.
Эшон шефтаву шайдои тарзи баѐни зебову рангини сабки њиндї, бахусус,
Бедил гашта дар сурудани ашъори хеш мекўшиданд, то њамсони
Абулмаонї бошанд. Яъне Бедил бо навпардозињои худ мактаберо
ибтидо гузошт ва аксар шуарои баъдинаи адабиѐти тољик, бахусус,
шуарои Мовароуннањр шогирди ин мактаб гаштанд. Ба монанди Мирзо
Олимљони Њасрат, Парии Њисорї, Фориѓи Њисорї, Тамкини Бухорої,
Туѓрали Ањрорї, Тамњиди Самарќандї, Суњайли Љавњаризода ва
дигарон.
Ба аќидаи мо сабку услуби баѐни Бедилро бештар пайравї кардани
шуарои Мовароуннањр чанд сабаб дорад:
1. Навпардозињое, ки Бедил дар сабки њиндї ѐ умуман дар шеър кард,
нисбат ба дигар ќаламрави адабиѐти форсї дар байни шуарои
Мовароуннањр маќому манзалат ѐфт. Шуарои Мовароуннањр
сабку услуби баѐни Бедилро хуш пазируфтанд ва то андозае
кўшиш намудаанд, ки амсоли Бедил шеър гўянд;
2. Аз лињози мазњаб низ Бедил ба монанди шуарои Мовароуннањр аз
пайравони ањли тасаннун буд ва шояд ин ќаробат низ яке аз омилњои
асосии пайравии эшон бо Бедил шуда бошад.
3. Дар зери услуби Бедил пардапўшона баѐн кардани фикру аќидаи худ
нисбат ба замону зимомдорони ваќт.
Яке аз шоирони соњибдевони нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри
XX Мухлиси Бадахшонї(1822-1891)мебошад, ки дар баъзе ѓазалиѐт ва
мухаммасоти худ ба ќадри имкон ба услуби баѐни Бедил пайравї ва
табъозмої кардааст. Аз Мухлиси Бадахшонї то замони мо девони
мукаммале боќї мондааст, ки миќдори абѐти он 8244 байт мебошад.
Девони Мухлис 335 ѓазал, 234 мухаммас ва дигар анвои шеърї ба
монанди рубої, ќасида, мусаддас, мувашшањ, тарљеъбандро дар бар
мегирад. Чї тавре ки дар боло ќайд кардем, Мухлис аз фасоњату балоѓат
ва таровату накњати гулистони ашъори Бедил мафтуну шайдо гашта, дар
бархе аз ѓазалиѐт ва мухаммасоти хеш ба ў пайравї ва табъсанљї
намудааст. Ин пайравї ва табъозмоии Мухлис ба Бедил бештар дар
ѓазалиѐте вомехўранд, ки оњанги њасбињолї ва њаѐтї доранд. Зеро дар
ашъори Бедил дар баробари афкори сўфиѐнаву орифона, мавзўоти
гуногуни њаѐтиву дунявї њам дида мешаванд.
Бедилшиноси тољик Бобобек Рањимї дар бораи мавзўоти ашъори
Бедил чунин аќида дорад: «Дуруст аст, ки Бедил, пеш аз њама, шоири
сўфї ва шеъри ў шеъри орифона аст. Инро ба њељ ваљњ наметавон инкор
кард. Вале дар осори ў дар радифи андешаву афкори орифона масоили
мухталифи њаѐтиву дунявї низ зиѐд аст. Осори Бедил оинаест, ки зиндагї
бо тамоми пастиву баландї ва гармиву сардиаш дар он мунъакис аст»
[5.53] Барои таќвияти фикраш андешаи муњаќќиќи маъруфи эронї
Муњаммадризо Шафеии Кадканиро меорад: «Муњаќќиќи маъруфи эронї
Муњаммадризо Шафеии Кадканї…Бедилро «шоири оинањо» номидааст.
Cабаб ин танњо он нест, ки Бедил аз вожаи «оина» ба касрат истифода

кардааст. Балки дар он низ њаст, ки шеъри ў оинаест, ки «њар кас наќши
хешро дар он мебинад». Яъне дар осори ў њар кас метавонад ба матлаби
хеш дучор оянд, ба дарди хеш дармон љўяд, мазмунњои мувофиќ ба завќу
эњтиѐљи худро пайдо намояд».
Худи Бедил низ дар рубоие дар бораи гуногунии мавзўоти ашъори
хеш хабар додаст:
Дар пардаи сози мо наво бисѐр аст,
Айбу њунару зангу сафо бисѐр аст.
Хоњї, каф гиру хоњ, гавњар бардор,
Мо дарѐем, мављи мо бисѐр аст. [5.54]
Дар ѓазалиѐти Бедил дар баробари дигар мавзўъњо, ѓазалњое
вомехўранд, ки оњанги њасбињолию иљтимої доранд. Дар ин ќабил
ѓазалњо шоир рўњияи худу замонаашро тасвир кардааст. Мањз њамин
гуна ѓазалњо дархурди њоли Мухлис гашта, ба онњо пайравї намудааст.
Ба андешаи ин љониб ба ин ќабил ѓазалњо пайрави намудан ва умуман бо
Бедил табъозмої кардани Мухлис ду сабаб дорад:
1. Мувофиќ будани мавзўоти ин ќабил ѓазалњои Бедил ба рўњияи
Мухлис ва вазъияти сиѐсию иљтимоии замони ў.
2. Дар баробари дигар шоирон (Исо-махдум, Њасрат, Фориѓ, Шоњин,
Туѓрал ва дигарон) як навъ табъозмої намудани Мухлиси
Бадахшонї ба сабку услуби Бедил, ки он дар асри XIX ва ибтидои
асри XX дар байни шуарои Мовароуннањр шўњрат дошт.
Дар ѓазалиѐти Бедил дар баробари дигар мавзўъњо ѓазалњое низ
вомехўранд, ки оњангњои њасбињолию иљтимої доранд. Дар ин ќабил
ѓазалњо шоир рўњияи худу замонашро тасвир кардааст. Мањз њамин
гуна ѓазалњо дархурди њоли Мухлис гашта, ба онњо пайравї намудааст.
Масалан ба ѓазали зери Бедил:
Далели корвони ашкам, оњи сардро монам,
Асарпардози доѓам њарфи соњибдардро монам.
Рафиќи вањшати ман ѓайри доѓи дил набошад,
Дар ин ѓурбатсаро хуршеди танњогардро монам.
Бањори обрўям сад хазон хиљлат ба бар дорад,
Шукуфтан дар мизољам нест ранги зардро монам.
Ба худ оташ занам то гарм созам пањлўи доѓе,
Зи бас афсурдатабъињо танури сардро монам.
На ашки зеби мижгонам, на оњи боли афѓонам,
Тапидан њам намедонам дили бедардро монам.
Фалак умрест дур аз дўстон медорадам, Бедил,
Ба рўи сафњаи офоќ байти фардро монам. [6.113]
Мухлиси Бадахшонї низ дар пайравї бар ин ѓазали њасбињолии
Бедил ѓазалњое дорад, ки аз нољўрии њаѐти шахсї ва нобасомонињои
замони зиндагиаш бедилвор шикоят кардааст, ки ба масобаи намуна
ѓазали зеро меоварем:
Ѓубори хоки роњам зери доман гардро монам,
Асири зулфи ѐрам дуди оњи сардро монам.
Ба сад хуни љигар гул мекунам дар гулшани њасрат,

Ба дасти хори узлат наќди барги вардро монам.
Ба сони Кўњкан сад теша бар љон хўрдаам аз ѓам,
Зи Ширин талхкомам шахси соњибдардро монам.
Саропо сўхтам дар оташи њиљрон ба сад њайрат,
Ба кўњи бекасї Маљнуни ѓампарвардро монам.
Надорам зиндагї бе оташи ишќи бутон њаргиз,
Самандармашрабам ман мурѓи оташгардро монам.
Фалак бозичаи пиру љавонам сохт дар ѓурбат,
Ба чашми ањли сурат наќши рўи нардро монам.
Ба рўи сафњаи айѐм дур аз дўстон,Мухлис,
Ба кас рабте надорам байтњои фардро монам. [7.94]
Аз ѓазалњои овардашуда бармеояд, ки онњо аз љињати мазмун
якранганд. Яъне Мухлис мазмуну моњияти ѓазали Бедилро дархурди
њоли худ дониста, ба ќадри имкон тавонистааст, ки онро пайравї
намояд. Аз баррасї ва муќоисаи њар ду ѓазали дар боло овардашуда
аѐн мегардад, ки дар байни ин ду ѓазал ягонагї ва андаке тафовуте, ба
чашм мехўрад, ки ин њам бошад, аввалан Мухлис дар ѓазали худ баъзе
ќофияњои ѓазали Бедилро, аз ќабили «оњи сард», «соњибдард», «байти
фард» ва радифи он «монам»-ро истифодаву риоя кардааст. Сониян,
Мухлис бо овардани номи образњои маъмулии адабиѐти форсї
«Кўњкан», «Ширин», «Маљнун» њолати рўњии ќањрамонони лирики
худро равшантар тасвир намудааст.
Аз мазмуну муњтавои њар ду ѓазали мавриди назар возењу равшан
мегардад, ки њам Бедил ва њам Мухлис аз њоли бади худ ва аз
носозгории замону абнои он шикоят кардаанд.
Мухлис зода ва парвардаи дењаи Роѓи Бадахшони Афѓонистон
буда, барои касби камол ба Бухоро омада, то охири умр он љо
мондааст. Ин аст, ки дар ѓурбат њамеша хумори ватану дурї аз ѐру
дўстон ўро азият медод. Ба гумони инљониб ду байти охири ѓазали дар
фавќ овардаи Мухлис далели ин андешањост.
Бояд тазаккур дод, ки аз љињати миќдори байтњо ѓазали Мухлис
нисбат ба ѓазали Бедил як байт зиѐдтар, яъне 7 байтро ташкил додаст.
Дар ѓазалњои дигари девони Мухлис, ки дар пайравии Бедил
суруда шудаанд, шоир ба ќадри тавони худ кўшиш намудааст, ки
забону сабки баѐни Бедилро риоя кунад ва ба Бедил мухлису
иродатманд будани худро гўшзад намояд. Барои таќвияти андешаамон
ба абѐти зер мурољиат мекунем:
Фусуни њукмфармоят ба ранге карда тасхирам,
Ки гўї нуќтаи паргорхатро лавњи таќдирам. [7.94]
Магар аз олами њирмон сиришта ќасри тасвирам,
Ки бўи яъс меояд зи хоку хишти таъмирам.[7.90]
Бешак аз як обу гил таъмири њастї ѐфтем,
Аз чи меъмори ќазо ќасри баланду паст баст.

Офарин бар њиммати Бедил, ки девони китоб,
Боли њусни маънии хуб ин ќадар бар њаст баст.
Табъи ман Мухлис зи хоки гўшаи вайрони ўст,
Варна натвонам ба пушти як кутуб фењраст баст.[7.23]
Ин љо бамаврид аст зикр намоем, ки Мухлиси Бадахшонї дар
таърихи адабиѐти форсї ягона шоирест, ки мухаммаси зиѐд офаридааст.
Теъдоди мухаммасоти шоир 234 адад мебошад, ки њам дар шакли
мустаќил ва њам дар шакли тазмин суруда шудаанд. Дар баъзе
мухаммасоти мустаќили худ низ Мухлис мавзўъњои њасбињолию
иљтимоии ѓазалиѐту услуби баѐни Бедилро пайравї кардааст. Замони
зиндагии Мухлис чун дигар даврањои гузаштаи феодалї замони бекасиву
бенавоии ањли илму адаб буд. њоли баду тоќатфарсо доштани Мухлис
барин ањли илму адаб дар чанд банди мухаммаси зерини ў равшантар
инъикос ѐфтааст. Дар назари хонанда шахсияте љилвагар мешавад, ки
дар дунѐ бештар ба ў яъсу навмедї, дили пурхун, бекасию танњої ва
ранљу азоб насибаш гаштааст. Ба андешаи мо дарди дили шоир дарди
дили халќ ва шахсияти ў шахсияти халќ аст. Мухлис бедилвор аз њоли
бади худу аз чархи каљрафтор шикоят мекунад:
Зи мизмори њавас тори тараннум во нашуд бар ман,
Зи ќонуни адаб зарфи такаллум во нашуд бар ман,
Зи халќи дањр љуз чашми тазаллум во нашуд бар ман,
Ту, ай фарѐдрас, бишнав тарањњум во нашуд бар ман,
Зи чархи каљраваш ранги табассум во нашуд бар ман.
Зи бими яъс дорад ќулзуми ѓам љўш дар гиря,
Чу тифли ашк дорам хонаву оѓўш дар гиря,
Нигар сад доѓи љон, сад оњи дил мадњуш дар гиря,
Биѐ, ай бекасї, чун ман ту њам бихрўш дар гиря,
Зи чархи каљраваш ранги табассум во нашуд бар ман.
Ба мењнат хў гирифтам доимо бо айш дар љангам,
Ѓарибу ољизам, њам бекасам афтодаву лангам,
Дили пурдард дорам рўзу шаб Мухлис ба сад рангам,
Ба хун олудаам, аммо аз он чун ѓунча дилтангам,
Зи чархи каљраваш ранги табассум во нашуд бар ман. [7.106]
Дар байни мухаммасоти тазминии Мухлис мухаммасоте
вомехўранд, ки бар ѓазалњои Бедил баста шудаанд. Аз ин маълум
мешавад, ки Мухлис на танњо дар ѓазалу мухаммасоти мустаќили хеш
ба Бедил пайравї кардааст, балки кўшидааст, то бо мухаммас бастан
ба бархе аз ѓазалњои Бедил бо ў то андозае табъозмої намояд. Ин љо
барои тасдиќи фикрамон чанд банде аз як мухаммаси Мухлисро мисол
меорем:
Шоњи ман ѐ раб ба мулки дањр султон бинамат,
Халќро дар зери фармон чун Сулаймон бинамат,
То ба кай дар дил тасаввур карда пинњон бинамат,
«Омадам то дар чаман бо љилва тозон бинамат,

Нашъа бар cар, май ба соѓар, гул ба домон бинамат».
Умрњо шуд рўза аз моњи висолат доштам,
Ќути дил, ки гањ зи кунљи шоми холат доштам,
Дида бар уммеди абрўи њилолат доштам,
«Њамчу дил умре дар оѓўши хаѐлат доштам,
Ин замон њамчун нигањ дар чашм мижгон бинамат».
Бе љамолат дам ба дам аз дида хун резам равост,
Мардумак бе шамъи рухсорат ба зулмат ошност,
Њар замон аз олами боло ба гўшам ин садост,
«Арзу теъдоди маротиб хиљлати нашъунамост,
Он чїдил мамнуни диданњо бувад он бинамат».
Ё илоњо, нахли умратро хазон моил мабод,
Њар куљо бошї ту, Мухлис дур аз он манзил мабод,
Якдам аз ѐдат насими обрў ѓофил мабод,
«Ѓунчагињоят насиби дидаи Бедил мабод,
Чашми он дорам, ки то бинам гулистон бинамат». [7.86]
Ѓазали Бедил аз 9 байт иборат буда, Мухлис низ ба пуррагї онро
мухаммас бастааст. Аз ин мухаммас бармеояд, ки таваљљўњи
Мухлисро аќоиди ишќиву зебоипарастии Бедил низ љалб кардааст.
Мухлис бо илова кардани семисраї ба њар як байт ба ќадри њол
тавонистааст, ки домани андешањои Бедилро фарохтар гардонад. Ба
таври дигар гўем, аз назари мазмуну мундариља, њадафу ѓоя ва тарзи
густариши фикр ин ѓазали Бедил ба аќидаву диди зебоишиносии
Мухлис мувофиќ афтодааст. Мухлис мувофиќи талаботи татаббуоту
пайравї ва шарти бастани мухаммасот дар се мисраи ба байтњои
ѓазали Бедил афзудаи худ аз назари мазмуну ѓоя, сабку услуби баѐн ва
анвои сувари хаѐл шаклу мазмуни дар байтњои ѓазал ба миѐн
гузоштаи Бедилро воќеан такмилу ривољ додаст.
Барои таќвияти фикри боло яке аз бандњои мухаммасро тањлил
мекунем. Дар мисраи аввали байти якуми ѓазал ќањрамони лирики шоир
ба мањбубааш мегўяд, ки орзу дорам туро дар чаман, яъне дунѐ, зиндагї
пайваста шоду хандон бинам. Дар мисраи дуюми ин байт орзуи худро бо
таркибњои бо таркибњои «нашъа бар сар»-хушњолї, «май ба соѓар»-айшу
тараб, ва «гул ба доман»-дурї аз дарду ѓам пару бол бахшидааст.
Мухлис низ бар бунѐди ин байт дар мисраи якум чун давоми орзуи Бедил
«ба мулки дањр султон дидан», дар мисраидуюм «чун Сулаймон халќро
дар зери фармони ў дидан», дар мисраи сеюм «дар дил тасаввур карда
пинњон дидан»-ро овардааст, ки аз љињати таносуби маъно ва мазмун
байти Бедилро комилтар гардонидааст. Яъне Мухлис ба ќадри њол
тавонистааст домани мазмуни ѓазали Бедилро фарохтар созад. Ба
андешаи мо ин љо аз лињози мазмуну услуби баѐн ва вазну ќофия байни
ду мисраи ѓазали Бедил ва се мисраи иловакардаи Мухлис пайванди
ногусастанї дида мешавад.

Аз ин чанд андешањои дар боло овардаамон метавон хулоса кард,ки
Мухлиси Бадахшонї низ чун дигар шоирони гузаштаву њамзамони худ
мафтуну шайдои забону услуб ва тарзи баѐни зебову нотакрори Мирзо
Абдулќодири Бедил гашта, алоќадри њол тавониста ба ў пайравию
табъозмої намояд. Гумон мекунем то андозае дар ин љода муваффаќ
гаштааст.
Дар фарљом ба ин навиштаи худ байте аз Бедиро њусни маќтаъ
ќарор медињем, ки бори дигар бозгўйи бузургиву нотакрорї ва
њамешабањории сухании ўст:
Бедил либоси байти хаѐли ман таљаддудист,
Баъд аз њазор сол бароям, кўњан наям.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мухлиси

Бадахшонї,

Абдулќодири

Бедил,

ѓазал,

Китобнома:
Туѓрал Наќибхон: Мунтахаби ашъор.-Душабе: Ирфон, 1986.
Айнї Садриддин. Мирзо Абдулќодири Бедил. Сталинобод, 1956
Е.Э.Бертельс. Истрия литературы и культуры Ирона. М.,1986.
Айнї Холида. Бедил ва достони ў «Ирфон».-Сталинобод, 1956.
Бобобек Азизмуродзодаи Рањимї. Шарњи шаст ѓазали Бедил. –
Душанбе: «Деваштиљ», 2004.
Мирзо Абдулќодири Бедил. Ѓазалиѐт.-Душанбе:Ирфон, 1984.
Мухлис. Девони ашъор, нусхаи дастхатти раќами 66, захираи
дастхаттњои шарќии Институти шарќшиносї ва мероси хаттии АИ
Љумњурии Тољикистон.

ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСТВО БЕДИЛА В ТВОРЧЕСТВЕ МУХЛИС
БАДАХШАНИ

Мухлис Бадахшони(1822-1891) является одним из корифеев
поэзии второй половины XIX и начала XX вв. В своем творчестве
по мере возможности придерживается художественных традиций
Бедила. Эти нравственные искания Мухлиса Бедилу встречаются в
газелях и мухаммасах, в которых показаны жизненные искания
поэта.
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TRADITION AND INNOVATION IN THE WORKS BEDILA MUKHLIS
BADAKHSHONI

Mukhlis Badakhshoni (1822-1891) is one of the giants of poetry of the
second half of the XIX and early XX centuries. In his work as far as possible
follows the artistic tradition Bedila. These moral quest Mukhlis Bedilov found in
ghazal and muhammasah, which shows the life quest of the poet.
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ТАШАККУЛИ ЖАНРИ ПОВЕСТ (ЌИССА) ДАР СОЛЊОИ 3040-УМИ ЌАРНИ ХХ
Њошимова Хуршеда
Институти забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи
Рўдакии АИ ЉТ
Повест яке аз навъњои наср аст, ки дар адабиѐти тољики давраи
истиќлол бо истилоњи ќисса ном бурда шудааст ва дар адабиѐти тољику
форс

анъанаи

ќадима

дорад.

Ба

андешаи

адабиѐтшинос

Р.

Мусулмонќулов дар адабиѐти тољик повест жанри нав буд, ки бо таъсири
адабиѐти рус дар солњои 30-и ќарни ХХ ба вучуд омад. Ва жанри повест
дар адабиѐти рус ба тариќи гуногун кор бурда мешавад. Ба маънои
мањдуд – ин шарњи баѐн бо гуфтори он чизе, ки замоне рух додааст ва
фосилаи муайяни ваќтро фаро гирифтааст [5, 133]. Њамчунин, истилоњи
“повест” дар адабиѐти рус дар луѓат чунин шарњ дода шудааст: жанри

достонї (эпикї), мансур. Шакли шеърии повест имкон дорад, њамчун
навъи махсус дар њама њолат “повест дар назм”-ро ифода кунад. Бояд
истилоњи ќадимии “повест” фарќ карда шавад (њама гуна њикоят, ќисса
дар бораи воќеањо аст). Истилоњи муосири повест танњо дар асри XIX
шакл мегирад [7, 281].

Жанри повест дар адабиѐти тољик

пас аз

инќилоби Бухоро ва бо таъсири адабиѐти рус маъмул гардид. Вале
тањаввулот ва таѓйироти даврон дар љомеаи кунунїя, аз он љумла
адабиѐт, дигаргунињои назаррас ба вуљуд овард.
Баъди ба даст овардани истиќлолият дар таърихи миллати тољик
давра наве оѓоз ѐфт. Давраи нав ба олимону фозилон ва мардуми тољик
имкон дод, ки ба таърихи гузаштаи ниѐгон ва давраи шўравї бо нигоњи
нав назар кунанд. Чунки рўйдодњову воќеањои солњои охир назари моро
нисбат ба таърихи даврони шўравї ба куллї таѓйир дод. Эътимоди
мардуми тољик ба Инќилоби Бухоро дар замони воќеањои начандон дур
бузург буд. Мардуми тољик аз он мефахрид, ки нињоят ба шарофати ин
инќилоб

соњиби давлат, фарњанг ва худшиносии миллї гардид. Дар

баробари ин дигаргунињои таърихї ба раванди адабиѐт таъсири
бевоситаи худро мегузошт. Муњим он ки яке аз жанрњои адабї, хусусан
жанри повест, дар солњои аввали ташаккулѐбии давлати точикон рушд
намуд. Аз як тараф, насри солњои 30-юм анъанањои адабиѐти солњои 20умро идома дода бошад, аз тарафи дигар, баъд аз як дањсола моњият ва
мавзуъњои адабї вобаста ба дигаргунињои таърихї ва иљтимоъиву сиѐсї
тадриљан таѓйир ѐфтанд. Аз ин лињоз, моњияти адабиѐти солњои 30-40-ум
аз устувор намудани сохти нави љамъиятї, мубориза ба муќобили
боќимондањои феодалї, босмачиѐн, бедории шуури синфии халќ ва ба
монанди инњо иборат буд. Муборизаи тезу тунди дигар бар зидди
рўњониѐн, бою кулакњо ва судхўрону њаннотон равона шуда буд.
Метавон гуфт, ки ташвиќгарони фаъоли инќилоби маданї
вазифањои љамъиятию тарбиявии синфи одии коргар, интелегенсия, пеш
аз њама, ањли адаб ба шумор мерафт. Бинобар он повестњои устод С.
Айнї «Мактаби кўњна» (1934), «Марги судхўр» (1936 ), «Ятим» (1940), Љ.

Икромї «Тирмор» (1931-1934), «Ду њафта» (1933),

«Аз Маскав чї

овардї?» (1936 ), «Зўњра» (1940), Алї Хуш «Ду фронт», Њаким Карим
«Муњосира» (1935, вале ба охир расонида нашудааст), ки дар давоми
солњои 30-40-ум эљод шудаанд, дар таърихи адабиѐт мавќеи муњим
доштанд.
Ба аќидаи адабиѐтшиноси рус Л.Н. Демидчик «мањз дар ин солњо
бори нахуст дар таърихи адабиѐти тољик наср аз рўи ањамияти умумї ва
аз рўи проблемањое, ки њал мекард, ба мавќеи аввал баромад. Њаѐти
халќ,

муњимтарин

процессњои

замон

бо

инкишофи

таърихию

алоќамандии диалектикї мањз дар наср равшантар ва ба таври реалистї
конкретар тасвир шуд» [2,22]. Илова бар он ба аќидаи мо дар ин солњо
дар адабиѐти тољик на танњо наср, балки назм, маљаллаю рўзномањои
адабї, публитсистї ва дигар расонањои ахборї дар тарбию њидояти халќ
дар роњи сохти љомеаи нав, бедории шуури синфї дар роњи мубориза бар
зидди боќимондањои феодалї, нобаробарињои иљтимої, душманони
ашаддии љомеаи навбунѐд ва амсоли он мавќеи муњим ва аввалиндараља
дошт.
Дар солњои 30-40-ум якбора аз њуруфи арабї ба лотинї гузаштан
боиси дур шудан аз осор ва тамаддуни њазорсоларо дошт, ки саросар аз
панду њикмат иборат буд. Бинобар он повестњои дар давоми дањсолаи
дуюми баъди инќилоб эљодшуда ва тамоми рўзномаю маљаллањо бо
хатти лотинї нашр шуданд.
Маљаллаи адабии ин давра «Барои адабиѐти сотсиалистї»
мухтасар «БАС» ба шумор мерафт, ки барои нашри он «Рањбари дониш»
(1927-1932) замина ба вуљуд овард. Нашри «БАС» мувофиќи ќарори КМ
ВКП (б) аз 23 апрели 1932 «Дар бораи аз навсозии ташкилотњои адабїбадеї» ба роњ монда шуда буд. Њайати тањририяи он устод С. Айнї, А.
Лоњутї, С. Улуѓзода, Б. Азизї, Р. Абдулло ва дигарон буданд. Маљаллаи
адабии номбурда то соли 1937 фаъолият намуд, баъд аз он маљаллаи
«Шарќи сурх» (1938-1964) нашр мешавад. Ин маљаллањои адабї барои
ташаккули эљодии нависандагони љавон, фаъолияти онњо

замина ба

вуљуд оварданд. Дар баробари устод С. Айнї нависандагони љавон Љ.
Икромї, Р. Љалил, Алї Хуш, А. Дењотї, С. Улуѓзода баъдтар Ф. Ниѐзї
дар солњои 30-40-ум доираи майлу раѓбат ва машѓулияти онњо дар љодаи
адабиѐт васеъ шуд.
Бояд гуфт, ки сањми устод С. Айнї, на танњо њамчун устоди сухан,
нависандаи баркамол, асосгузори адабиѐти шўравї, балки тарбиятгари
адибони љавон бузург аст. Насри устод С. Айнї, хусусан дар солњои 30ум комилан инкишоф ѐфта, аз љињати мавзуъву масъалагузорї, жанру
услуб, тасвири типи нави образњо васеъ гардид. Повестњое, ки устод С.
Айнї дар муддати солњои 30-40-ум эљод ва нашр намудааст, иборат аз
«Мактаби кўњна» (1934), «Марги судхўр» (1936), «Ятим» (1940)
мебошанд, ки дар адабиѐти тољик наќши муњим бозиданд. Нисбати дар
кадом жанр навишта шудани асари устод С. Айнї «Ятим», ки бо ишораи
худи устод «роман» ва дар баъзе сарчашмањои адабї «повест» ном бурда
шудааст, дар сарчашмањои адабї мухолифат ба назар мерасад.
Абулќосим Лоњутї ба асарњои навиштаи устод С. Айнї бањои
баланд дода дар номаи худ ба устод аз љумла ќайд кардааст: «Асарњои
наватон барои халќи тољик ганљинањои наве њастанд, ки боигарии
адабиѐти тољикро афзун мекунанд. «Чашми бад дур!» Њанўз як китоби
Шумо хонда нашуда китоби дигар мерасад. Чї ќадар бояд Тољикистон
хурсанд бошад…» [4, 66].
Устод С. Айнї дар яке аз мукотибањои худ бо Абулќосим Лоњутї
дар бораи ањамияти китобњои «Одина» ва «Ятим» ишора карда мегўяд:
«…Алњаќ «Одина ва «Ятим»-и маро хуш пазирої карданд. Худам њам
«Одина»-ро яке аз мевањои пешпазаки чорбоѓи њаѐти худ ва «Ятим»-ро
яке аз бењтарин асарњои замони худ мешуморам» (Самарќанд, 24 ноябри
1940, Рафиќи муњтарам, устод Лоњутї) [4, 73].
Ба рисолати адабии жанри ќисса ишора карда, донишманди рус
В.Г. Белинский навишта буд, ки «ќисса аз љумлаи жанрњои хонданибоб
ба њисоб меравад ва он сањифае аз китоби бузурги њаѐт аст. Ќисса назар
ба роман ба љараѐни воќеият зудтар мерасад. Ин њамон роман аст, вале

њаљман хурд» [1,130]. Ин ишораи мунаќќиди бузург ба талаботи жанри
ќисса, ки имкони бештари тасвири њодисаю воќеањои тунду тез ва
зудљараѐни иљтимоию сиѐсиро дорад, нигаронида шудааст.
Вале дабиѐтшиноси дигари рус Н.Л. Лейдерман ишора мекунад,
ки «ба повест бавежа бодиќќатии умда хос аст, барои ошкор кардани
ихтилофњои асосї ва зарбарасони замон ва тамоюлњо, бавежа ба он
равшанкунии тамоми масъалањои «дарднок» дар миѐни кулли суолњои
даврї хос аст, повест бавежа ба тањлили љиддии худи раванди инкишоф
ва њалли ихтилофњои асосии мављудбуда тамоюл дорад» [6,21]. Аз ин
андеша ба хулосае омадан мумкин аст, ки омили асосии инкишоф ва
такмилѐбии жанри повест, аз як тараф заминаи воќеї доштани мавзуъву
муњтавои рўйдод ва воќеа, саргузашту пешомадњо ва аз тарафи дигар,
жанри нисбатан фаврии насри бадеї аст, ки дар тасвири њодисаю
воќеањо имконияти бештаре дорад.
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Ташаккули жанри повест (ќисса) дар солњои 30-40-уми ќарни ХХ
Дар маќола ташаккули жанри повест дар солњои 30-40-уми ќарни
ХХ баррасї шуданд. Муаллиф масъаларо дар асоси воќеањои таърихї,
инкишофи фаъолияти адабии шахсиятњои барљаста меомўзад, ки дар
ташаккулѐбии жанрњои адабии тољикї асос гузоштаанд. Ва дар асоси
маводи омўхта ба хулосае меояд, ки омили асосии инкишоф ва
такмилѐбии жанри повест, аз як тараф заминаи воќеї доштани мавзуъву
муњтавои рўйдод ва воќеа, саргузашту пешомадњо ва аз тарафи дигар,
жанри нисбатан фаврии насри бадеї аст, ки дар тасвири њодисаю
воќеањо имконияти бештаре дорад.

Калимањои калидї: ташакулѐбї, повест, раванд, фаъолият,
таърих, жанр.

ФОРМИРОВАНИЯ ЖАНРА ПОВЕСТИ В 30-40- Е ГОДЫ ХХ СТОЛЕТИЯ

В статье рассматривается процесс формирования таджикской повести в
30-40-е годы ХХ столетия. Автор, изучает вопрос на основе исторических
событий, развитие творчество выдающихся личностей, положивший основу в
формировании таджикских литературных жанров. И на основе изучение
материалов, также подчеркивает, что развитие жанра повести, с одной
стороны, в эти периоды закономерно, ввиду того, что объем жанра повести
оперативно и с другой стороны, в то же время относительно полно позволяет
охватить различные реалии жизни.
Ключевые слова: формирование, повесть, процесс, творчество,
история, жанр.

FORMATION OF NOVEL GENRE IN THE 30-40 YEARS OF THE
TWENTIETH CENTURE

The article deals with the formation of the Tajik lead in 30-40 years of the
twentieth century. The author examines the issue on the basis of historical events,
the development work of outstanding personalities, laid the foundation in the
formation of the Tajik literary genres. And based on the study of materials, also
emphasizes that the development of the genre of the novel, on the one hand, in
these times of natural, given that the scope of the genre novel quickly and on the
other hand, at the same time full of respect can cover various realities.

Keywords: formation, novel process, creativity, history, genre.
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РАВЗАНАЕ БА ФАЊМИ МОЊИЯТИ ЭЉОД
Њафиз Рањмон
Донишгоњи миллии Тољикистон
Адабиѐти бадеї дар њама давру замонњо рў ба тинати инсонњо дошт
ва таъсир ба олами рўњонї, такмилу тадбири хештаншиносии одамонро
њадафи хеш ќарор медод. Азбаски дар эљоди бадеї ва зимни

таъсирпазирї аз эљод худшиносии шахсиятњо ба амал меояд, пас,
тасаввур кардан душвор нест, ки чї гуна осори бадеї дар такомули
дунѐи ботинии одамон наќши муњиммме дорад. Назариѐтчиѐни адабиѐт
рољеъ ба роњу усулњои гуногуни раванди эљоди бадеї назарњои мухталиф
баѐн кардаанд. “Дар маљмўъ, се унсури эљоди бадеї зикр мешавад, ки яке
объекти инъикос, дигаре субъекти инъикоскунандаи объект, яъне
эљодкор ва сеюмї – хонандагонест, ки асари санъатро эљодкорона ќабул
мекунанд” [1, 5]. Барор ѐ бебарории асари бадеї аз он вобаста аст, ки
нависанда хонандаи хешро ѐфтааст ѐ хайр. Ин љо лозим ба таъкид аст, ки
њар кадом шоир ѐ нависанда зимни таълифи асар ѓайриихтиѐр доираи
муайяни хонандагонашро ба эътибор мегирад.
Ин пешгуфтори мухтасар ба ин њадаф буд, ки адибон барои ба зењну
тафаккури хонанда таъсир гузоштан аз роњу равишњои мухталифе кор
мегирифтанд ва њунари тасвиркорињоро дар арсаи эљод ба намоиш
мегузоштанд. “Њадафи санъат њамин аст, ки моро ба ваљд оварад,
эњсосоти моро бедор намояд ва боистї, ки ин гуна бархўрд пурзўр ва
рўшан бошад. Санъат олами зебоист ва њамон чизест, ки ба мо хеле сахт
таъсир мекунад. Маърифати зебої аз эљодкор таќозо мекунад, ки
воситањоеро дарѐфт кунад, ки ба мо эњсоси гуворо бахшида тавонанд” [2,
395].
Ба назари аввал, чунин менамояд, ки барои таъсир ба тафаккури
хонанда барои эљодкор идея ва образњои наву тоза, нигоњи нав ба олами
ашѐ зарурат дорад. Аммо таърихи адабиѐт шоњиди он аст, ки адибони
тавоно зимни баѐни њаќиќатњои маълум низ тозакорињо кардаанд ва
осори онњо бо вуљуди бозгўи андешањои маъмул дар масири асрњо
тозагию навии хешро гум накардааст. Ин љо сухан аз эътимоднокии
маводи наќл, ѐ худ дурустиву њаќиќатбаѐнї меравад. “Ривояте њаст, ки
њамзамонони шоири маъруфи итолиѐвї – Данте, муаллифи “Мазњакаи
илоњї” баъди мутолиаи асар бовар кардаанд, ки гўиѐ шоир дар њаќиќат
дўзахро бо чашми сар дида бошад. Эътимоднокии тасвир ба дараљаест,
ки чунин тасаввуру гумон аќли чандин наслњоро фаро гирифта буд” [3,
246]. Яъне образи бадеї чуни неруе доштааст, ки тахайюли мањзро
њамчун њаќиќат ва чизи номављудро њамчун чизи мављудаю воќеї нишон
медодааст.
Мисоли дигаре аз таърихи адабиѐт. Романњои нависандаи
мутафаккир Ф.М. Достоевский ончунон ба Эйнштейн таъсир намуда
буд, ки ба иќрори физики маъруф, ягон олими соњаи улуми даќиќ, њатто
математики машњур – Гаусс чунин таъсир ба тафаккури ў надоштааст.
Сабаби чунин таъсирро дар муносибати озодона ва ба дигар авомил
вобастанабудаи Ф.М. Достоевский ба далелњо ва њодисоти зиндагї ва ба
тафаккури олим таъсири ахлоќї расонидани осори ў арзѐбї кардаанд.
Чизи муњим дар шарњи ин гуна мисолњо функсияи маърифатии асари
санъат аст, ки чунин функсия, ќабл аз њама, ба илм низ хос аст.
Маълум, ки њадафи асосии илм ривољи тафаккури њамарўзаи мардум
аст ва агар бигўем, ки њамин гуна матлабро адабиѐти бадеї низ дорост,
иштибоње нахоњем кард. Адабиѐт низ пайрањаест шабењи дањњо

пайрањањои дигари олами њунар, ки касро ба љустуљўи асли њаќиќат
њидоят мекунад. Бинобар аќидаи бузургони адаб, оѓозгоњи љустуљў ва
кашфи њаќиќат дарки зебоии олами ашѐст ва поѐнаш маърифати
моњияти он аст.
Дар ин миѐна эътиќоду бовар ба кас зарур аст, то дар вуљуди кас
устувор гардад ва ба њаќшиносї аз роњи хештаншиносї комѐб шавад.
Зарурати эътиќоду боварро чї дар Шарќу чї дар Ѓарб ањли њикмату
адаб њамчун унсури њатмии худшиносиву худогоњї таъкид мекунанд.
Файласуф ва муаррихи фарњанг – Освалд Шпенглери олмонї (1880-1936)
менависад: “Албатта, инсонро њамеша аз даврањои ибтидої сар карда,
љањду талош барои фањмидани он ки ба чї бовар мекунад, хос буд”.
Номбурда дар китоби “Ѓуруби Аврупо” (1918) аз њашт фарњанги љањонї
(ў анвои маданияти љањонро ба њашт навъ таќсим кардааст: мисрї,
бобулї, чиної, њиндї, мексикої, юнониву римии бостонї, арабї ва
аврупої ѐ фаустї) ва њељ якеро аз дигаре болову поин намегузорад. Бобе
аз ин китоб “Пифагор, Муњаммад, Кромвел” номгузорї шудааст ва
миѐни илму (Пифагор) сиѐсат (дар таърихи сиѐсии Фаронса Кромвел
гардиши куллиеро ба вуљуд овардааст) зикр шудани пайѓамбари ислом
(абарќудрате, ки оламро аз роњи ошѐнгузории имону эътиќод дар замири
инсонњо мусаххар намудааст) тасдиќи мањзи њамон аќидаи Шпенглер
аст, ки суоли “ба чї бовар кардан?” тўли таърих чун соя њамроњи бани
башар будааст.
Дар ин ќисмати асараш ў исломро “ѓайриимкон будани Ман њамчун
ќудрати озод назди иродаву амали Худованд” маънидод карда,
меафзояд: “Саросари дунѐ танњо як сабабе њаст, ки бевосита дар асоси
њама гуна натиљагирињои дидашаванда (ќобили дарк) меистад ва ин
Худост, ки њељ асосеро барои амалњои худаш намепазирад. Њатто дар
бораи ин асосњо оѓоз ба тафаккур аллакай гуноњ аст...” Шарњи аќидаи
боло аз донишу идроки муайяни Шпенглер аз ислому исломшиносї
гувоњї медињад: “Мутакаллимони ортодоксалии мусалмон сабабиятро
њамин тавр тафсир менамуданд, яъне яздон дар њар зарраи (атоми) ваќт
њама субстансияњоро аз нав меофарад ва баъзе амалиѐтро
(аксиденсияњоро) ба онњо алоќадор мекунад, бинобар ин њамбастагии
зуњурот танњо ва танњо аз иродаи Ў (Худованд) вобаста аст.
Агар порчаи матоеро ба ранги сиѐњ биолоед, матоъ на барои он сиѐњ
мешавад, ки сиѐњї аз ранг ба он гузаштааст, балки яздон ќудрати дар ин
њолатњо амали (аксиденсияи) сиѐњшавиро бо матоъ раво мебинад, њол он
ки метавонист ин амалро раво набинад. Ва ин љо на “сењр”, балки як
љараѐни муќаррарист. Агар одам найќаламеро бигираду чизе иншо
кунад, ин вобастагии табиии зуњури ирода ва њаракати љисм нест:
Худованд дарњол чањор амалеро (аксиденсияро) раво мебинад, ки аз
њамдигар вобастагї надоранд ва танњо дар заминаи ваќт алоќаманданд:
а) хоњишмандии инсон ба навиштан; б) ќобилияти инсон ба ин кор (яъне
навиштан); в) њаракати (љунбиши) дастони нависанда ва г) њаракати
(љунбиши) худи найќалам” [4, 287].

Чун сухан дар ибтидо аз он мерафт, ки адабиѐт бояд василаи
тавонои дар нињоди инсон љойгузин намудани эътиќоду бовар бошад ва
ин њар ду мафњум дар роњи љустуљўву дарѐфти њаќиќат рањнамои инсон
гардад, дар заминаи ин андеша ба сифати намунањои тасдиќ аз эљод ва
нуќтаи назари мардони суханвари Ѓарб мисолњо овардан мувофиќтар
аст. Шояд аз он љињат, ки бархе аз сухансанљони ѓарбї бинобар омўзишу
тањќиќ аз адабу њикмат ва дину ойини мо мулоњизоти љолиб ва
беѓаразонае доранд, ки барои фањму дарки муаммоњои зиѐде маводи
фикрї хоњанд дод. Масалан, мулоњизоти Иоњанн Њутеи олмонї, ѐ худ
Вашингтон Ирвинги амрикої, ѐ худ дар ќиѐс ба тањлил гирифтани
андеша ва сарчашмањои адабиву фикрии Имом Ѓаззоливу Августин,
Дантеву Иќбол, Ксенофану Љомї ба кушодани гирењњои сершумори
тамаддуншиносї мусоидат хоњанд кард.
Њамин тариќ, ба тариќи намуна муносибати адиби англис Гилберт
Кит Честертонро ба ашъори Хайѐм ва љањонбинии ў мисол овардан дар
ин навиштаи мухтасар басанда аст. Честертон (1874-1936) муаллифи
романњои “Наполеон аз Ноттинг-Хилл”, “Мавзеи машѓулиятњои
њайратовар” ва “Одаме, ки панљшанбе буд”, силсилаи ашъору достонњо
ва маќолот марбут ба наќди адабї баъди ошної бо тарљумаи рубоињои
Хайѐми Нишопурї ба тањќиќи фалсафии онњо камар баст ва асаре
навишт бо унвони “Умари Хайѐм ва майи муќаддас” [5, 102-112].
Аслан шуњрати Хайѐм дар Аврупо баъди тарљумаи њамдиѐри
Честертон - Эдуард Фитсљералд (1809-1883) таъмин гаштааст. Меоранд,
ки тарљумони мавсуф ончунон ба фарњанги форсї дил бохта буд, ки дар
як муддати кўтоњ забону хатти порсиро фаро гирифт. Њамин тавр,
Честертон майи Хайѐмро майи муќаддас медонад ва Њакими Нишопурро
шоири жарфнигар ба моњияти ашѐ эътироф мекунад.
Баръакси донишманди иронї Ањмади Касравї, ки таблиѓи рубоињои
Хайѐмро зиѐни љомеа мењисобад (ба аќидаи ин олим, гўѐ рубоиѐти Хайѐм
танбаливу лоќайдиро дар љомеа пањн мекарда бошанд), Честертон бар
ин аќида аст, ки манзури ситоиши Хайѐм чизи дигаре нест ба љуз дарки
Худо ва ќудрати ў. Аслан муњаќќиќини шеъри Хайѐм майи ўро гуна-гуна
шарњ додаанд, майи фалсафї, майи маърифат, майи истиќлоли ирода ва
озодии шахсият ва ѓайраву њоказо. Дар истилоњи урафо май – ѓалаботи
шавќ ва ишќ ва завќе маънидод мешавад, ки аз дили солик бармехезад.
Ба ќавли Шабистарї:
Шароби ишќ набвад з-оби ангур,
Рањи нўшиданаш њам аз гулў нест.
Аз ин паймонаву љому сабўњо,
Ѓараз паймонаву љому сабў нест...
Ё худ Њофиз фармуда:
Кунун ба оби майи лаъл хирќа мешўем,
Насибаи азал аз худ наметавон андохт...

(Ишора ба ояи 55-уми сураи “Тавба”: намерасад моро, магар он чи
Худованд бар мо навиштааст”).
Њамин тавр, майи Хайѐм, чї дар назари аксар муњаќќиќини шарќї
ва чї аз нигоњи Честертони англис майи воќеї нест, балки як мафњум, як
воситаи муњиму сермаъноест барои инсон ва такондињандаи тафаккури ў
андар шинохти офарандааш, асрори худаш ва мавќеаш дар зиндагии
љомеа.
Честертон оѓоз мекунад: “Фикри аксарият дар он аст, ки майро дар
ягон њолати муайян, масалан, барои ќувват њамчун дору нўшидан
мумкин аст (мисраи Ибни Сино: “Дар андаки ў манфиати бисёр аст...”)
Бо ин аќида ба њељ ваљњ розї наметавон шуд. Мањз ба он хотир, ки
нўшидан кирдори ѓайриахлоќиву хатарнок дар њолатест, ки агар
майнўшї ба сифати дору бошад”. Чаро? Идомаи муњокимаи Честертон
аљиб аст. “Агар Шумо барои лаззату њаловат аз май истифода мебаред,
Шумо пайи чизи камѐбу ањѐн саъй доред, зеро дар њолати аќли солим
Шумо интизор нестед, ки њар соат ба Шумо њузуру њаловат муяссар
мешавад. Ва агар Шумо барои саломатї менўшед, барои як амали
муќаррарї талош мекунед, амалу вазъе, ки бе он буда наметавонед. Оне,
ки васвасаи ваљдро маърифат кардааст, боз метавонад тоб орад, аммо
гумон аст оне тоб орад, ки васвасаи муътадилият – дар њадди эътидол
буданро маърифат кардааст. Тасаввур кунед, ки ба инсоне нўшобаи
сењрноке медињеду мегўед: “Бинўш ва аз болои муљассама бипар”.
Бешубња ў менўшад ва аз болои њайкал мељањад, аммо гумон аст, ки
шабу рўз ин амалро такрор ба такрор назди дигарон содир кунад. Ваќте
ки ба нобиное он нўшобаро медињеду мегўед, ки “бинўш ва чашмњоят
боз хоњад шуд” васваса хеле ќувват мегираду меафзояд. Чї тавр ў тоб
меорад, ваќте ки садои суми аспон ва чањчањаи паррандагонро дар
субњидам мешунавад, аммо намебинад? Чандон мушкил нест даст
кашидан аз саргармиву ваќтхўшї, ќариб номумкин аст рў тофтан аз
шароити зарурии њаѐти мўътадил...”
Честертон њаргиз гуфтанї нест, ки фаразан духтуре барои андаке
ќувват додани маризе ба ў бода пешнињод кунад. Ў ин амалро хатарнок
мењисобад. Табиї мебуд, агар ба инсони солиме њамин хел пешнињод
кунанд. Ў андешаашро идома медињад: “Њаргиз нанўшед, агар бе бода
худро бад њис кунед, вагарна ба аблањи пўкидае монанд мешавед...
Нанўшед барои он ки ба Шумо нўшидан зарур аст – ин мастигарии
оќилона аст, аммо ба маргу дўзах мебарад. Нўшед барои он ки ба Шумо
лозим нест – мастигарии нобихрадона ва сињатии ќадимаи олам...”
Тасаввури омиѐна аст, ваќте мегўянд, ки шеъри Хайѐм мастию
бодагусориро тарѓибу ташвиќ мекунад. Њадди аќал шубња
домангирамон мешавад, агар пањлўи исми Умари Хайѐм -“Њуљљат-улњаќ”, “Њакими олам”, “Валиюляќин”, “Султон-ул-уламо” ва ѓайрањоро,
ки њамагї ба Хайѐм тааллуќ доранд, намехондем ва ѐ намешунидем.
Агар таъкиди ў “Ман худ донам, њар он чї њастам, њастам” пурасрор ба
гўш намерасид. Ё худ намегуфт: “Сустї макуну фаризањоро бигзор”. Ў

њатто ба ѓарбиѐн имкон додааст, ки “то дар бораи кўзагар накўтар
биандешанд” (сухани Гомсон аз китоби “19 маќола дар бораи Њаким
Умари Хайѐми Нишопурї”). Ва маю бодаи Хайѐм воситаест дар роњи
шинохти кўзагар, ки бе ѓояти шўру завќ он маърифат танњо ба далели
аќл имконпазир нахоњад буд:
Њар кас ба далели аќл чизе мегуфт,
Он нукта, ки асл буд, ногуфта бимонд...
Далели дигар аљзи Хайѐм аст - “Ё Раб, ту гилам сириштаї, ман чї
кунам?”). Чун мисраи Бедил “Ба ављи кибриё, к-аз пањлўи аљз аст роњ он
љо”-ро ба хотир оварем, мутеияти бечунучаро ва бидуни шаккокии
њакими Нишопур ба вољибалвуљуд ва олами асрори ў ба тасдиќ мерасад
(“Асрори љањонро на ту дониву на ман...”). Ва дар масъалаи љабру ихтиѐр
мавќеи Хайѐм мисли Њофиз ќотеъонаву устувор ва боадабона аст.
Аз Хайѐм:
Гар ќисмати мо надод шодї, ѓам нест,
Шодем, ки ѓам њазорчандон додаст.
Аз Њофиз:
Гуноњ агарчи набуд ихтиёри мо, Њофиз,
Ту дар тариќи адаб кўшу гў гуноњи ман аст.
Аз Ќуръони азимушшаън: “Ба залолат меандозї онро, ки мехоњї ва
њидоят мекунї онро, ки мехоњї, туї соњибихтиѐр. Пас маро биѐмурз ва
маро рањмат кун, ки ту бењтарини омурзандагонї” (сураи Аъроф).
Оњангњои њаѐтдўстонаи шоир њамагї андўњ аст ва андўњи Хайѐмро
дар печутоби афкори се намунаи зайл метавон дарк намуд:
Фармудаи нокарда сияњрўям кард,
Фарёд зи кардањои нофармуда.
Ва баъдан:
Чун нест дар ин мардуми нодон ањлї,
Натвон гуфтан њар он чї дар хотири мост.
Ахиран:
Њафтоду ду сол фикр кардам шабу рўз,
Маълумам шуд, ки њеч маълум нашуд.
Њамин андўњи ўро дар Ѓарб дуруст дидаанд ва дарк кардаанд, ѓаме,
ки чун пањнои олам густардаву мураккаб аст. Аз ин љињат Честертон
мегўяд: “Китоби бузурги Хайѐм ба комрониву улфат зарбаи
сарнагункунандае зад. Касе Хайѐмро “форси куњансоли андўњгину

хушбахт” гуфтаааст. Ў андўњгин буд ва ба њељ ваљњ хушбахт набуд. Ќиѐси
Честертон аљиб аст: “Форси хирадманду озода зери токи ангур бо хўшаи
шеър ва кўзаи май. Бовар кардан душвор аст, ки ўро дар ин њол дида, кас
хонаи нимторикеро тасаввур кунад, ки табибе набзи бемори
наздикулмавтро месанљад.
Боз њам душвортар аст роњ додани он фикр ба маѓз, ки масте дар
майхонаи воќеї даст дар шиша бошад. Бо вуљуди ин, њар се мисоли фавќ
бо њам бо риштањои ѓам пайвастаанд. Бад нест, ки Хайѐм майро ситоиш
мекунад, масъала ин аст, ки ў сифатњои нашъадор - мадњушкунандаи
майро меситояд. Ў аз ѓам менўшад ва мастиву бодапарастияш дарро ба
рўи дунѐ мебандад. Бодагусории ў хирадмандона аст. Њама гуна тањољум
ба Хайѐм (аз дидгоњи ахлоќу маънавият) содалавњона ва нодурустанд.
Масалан, як олим (Честертон номашро намегирад) ба дараљае содаву
ањмаќ будааст, ки Хайѐмро ба атеизм (бехудої) ва материализм
(модигарої) гунањкор намудааст. Њар ду айб њам ба инсони шарќї рост
намеояд. Дар Шарќ ба мобаъдуттабиа (метафизика) хеле хуб сарфањм
мераванд. Баръакс, њар насроние, ки Хайѐмро мутолиа мекунад, њатман
иќрор мешавад, ки шоир љои на кам, балки хеле зиѐдеро ба Худо људо
кардааст. Умари Хайѐм њамон теизмеро (таълимоти диние, ки Худоро
холиќи мутлаќу бењудуд, идоракунандаи дунѐву инсон мешуморад)
меситояд, ки пайравонаш њељ чизи дигареро ба љуз Худо тасаввур
намекунанд ва на шахсияти инсонї ва на иродаи инсониро намедонанд:
Саргашта ба чавгони ќазо њамчун гўй,
Чап мераву рост мераву њељ магўй.
К-он кас, ки туро фиканд андар такупўй,
Ў донаду Ў донаду Ў донаду Ўй! [6, 120].
Андўњи Хайѐм комронии воќеиву њаќиќист. Комронии њаќиќї
моломоли рўњи абадият аст. Хушнудї ѐ худ комронї сиррест њамчун
эътиќод, ўро сарфањм рафтан душвор аст. Тасаввур мекунем, ки инсон
хушнудии воќеиро аз сар мегузаронад, масалан, лањзаи ишќи нахуст ѐ
худ лањзаи ѓалаба дар набард. Дар мисоли аввал ошиќ на барои як лањза
хурсанд аст, ишќи ў абадї тасаввур мешавад, агарчи андаке баъд
маъшуќааш аз фикри висол баргардад. Љанговар низ на аз далели
ѓалаба, балки аз шарафи бардоштани парчам хушнуд аст, агарчи ин љанг
љанги нодаркор њам бошад. Вале дар он даќиќа парчам барои аксарият
ва ишќ барои ошиќ абадиянд. Ин лањзањо барои он абадиянд, ки
даргузар тасаввур намешаванд. “Шодї, суруру фарањ ѓайриимкон аст
барои оне, ки ба сурури абадї, ки дар табиати ашѐ љойгузин аст, бовар
надорад. Њељ кас, ба љуз одамони љиддї воќеан хушнуд буда
наметавонанд. Охири охирон, инсон танњо аз дарки моњияти ашѐ
метавонад шодї ба дил гузорад. Ў танњо ба эътиќоду имон метавонад
хушнуд бошад...”
Ин пораи мулоњизаи Честертон эњтиѐље ба тафсир надорад.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ПОЗНАНИЮ ЛИТЕРАТУРНОГО
ТВОРЧЕСТВА
Известно, что литература и искусство представляют собой движение
человеческой мысли, и имеют своей целью познание мира и овладение его
законами, также постижение людьми самих себя и освоение прекрасного и
возвышенного. Однако, в истории литературы каждого народа в постижении
творчества отдельных художников слова существуют разные подходы,
иногда противоречащие между собой. В данной статье автором
проанализированы некоторые суждения и оценки западных мыслителей
касательно истинных идей и замыслов литераторов Востока.
Ключевые слова: познание литературы, судьба человека, священное
вино, мировоззрение поэта, образность мышления, причинность и следствие.
A LOOK TO KNOWLEDGE ESSENCE OF THE LITERARY WORK
It is known that art and literature are the main movement of human idea and
having knowledge of the world. Also its lows on realization of being human and
mastering of the beautiful and been delighted. However, in the each nation‟s
history of literature, the comprehension of the creativity of individual artist of
words are different approaches, sometimes conflicting among themselves. In this
article the author analyses some judgments and estimates of Western thinkers
about true ideas and conceptions of literary men of the East.
Key words: knowledge of literature, human destiny, sacramental wine, vision
of the poet, imagery thinking reason and consequence.
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МАЌОМИ ИМОМ АБЎЊАНИФА ДАР ИЛМИ ЊАДИС
Давлатов Илҳомиддин

Институти забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи
Рўдакии АИ ЉТ
Илми њадис дар дини ислом яке аз илмњои зарурї ба шумор рафта,
дувумин сарчашмаи шариати исломї баъд аз Ќуръони карим аст. Барои
њар фаќењ донистани ин илм зарур ва њатмист, хусусан, фаќење, ки дорои
мартабаи муљтањидист, зеро, чуноне ки донишманди машҳури Ироқӣ
Абдулкарими Зайдон мегўяд: «Бар њар шахси муљтањид донистани њафт
илм зарурї ва њатмист, ки яке аз ин улум илми њадис аст» [1,402-406].
Дар замонњои пешин ашхосе ѐфт мешудаанд, ки имомро ба надонистани
илми њадис муттањам намуда, мегуфтаанд, ки ў љуз 150 њадис беш
намедонад. Онон барои ин гуфтањояшон такя ба аќволи баъзе аз
мутаассибин мекарданд. Мутаассифона, имрӯзҳо ҳам дар ҷомеаи мо ѐфт
мешаванд пайравони эшон, ки кӯр-кӯрона ба суханони онҳо пайравӣ
намуда, ин андешаи ғалатро дар байни ҷомеае, ки бештари он пайрави
мазҳаби ҳанафӣ ҳастанд, паҳн менамоянд. Бад-ин сабаб хостем ин
мавзўъро аз назари донишмандони ѓайримутаассиб мунсифона баѐн
намоем. Чуноне ки Абдулфаттоњ Абуѓӯддаи Њалабї дар дебочаи китоби
«Мақоми Имом Абӯҳанифа дар ҳадис»-и аш-Шайх Муњаммад
Абдуррашид ан-Нўъмонї чунин нигоштааст: «Аз ҷумлаи ин имомони
бузургон имоми фақеҳ, муњаддис ва ҳофизи Мағриб Абўумар ибни
Абдулбирри Моликї, имом, њофизи Қуръон ва олими њадис Шамсиддин
Зањабии Шофиъї, имоми фақеҳ, олими ҳадис Юсуф ибни Њасан ибни
Абдулњодии Њанбалии Димашќї ас-Солиҳӣ машҳур ба Ибни Мубаррад
(ваф. 909 ҳ), имоми бузург ва ҳофизи Қуръон, донандаи илми ҳадис
Муҳаммад ибни Юсуф ас-Солиҳӣ аш-Шофиъӣ ва имоми бузурги шофиъӣ
Ибн Ҳаҷар ал- Њайсамї ал-Маккї ва баъзеи дигарон мебошанд» [3,4] .
Дар ин ҷода баъзе китобњо низ таълиф шудаанд, ки ба таври куллї дар
бораи маќом ва мартабаи Имом Абӯҳанифа бањс менамоянд, монанди

китоби Шаҳобиддин Аҳмад ибни Ҳаҷар ал-Ҳайтамӣ ал-Маккӣ «алХайрот ал-ҳисон фӣ маноқиб ал-Имом ал-Аъзам Абиҳанифа анНӯъмон», китоби аллома Шиблии Нўъмонї «Тӯҳфат ал-амон фӣ сират
ан-Нӯъмон» ѐ худ «Симои Имоми Аъзам Абўњанифа», китоби доктор
Муњаммад ас-Сибоъї «ас-Суннат ва маконатуњо фи-т-ташриъ-илисломї» ва ѓайра.
Баъзе китобњо дар ин мавзўъ ба забони арабї таълиф гаштаанд, вале ба
сабаби бо теъдоди хеле кам нашр шуданашон дастраси мардуми мо
нестанд. Мо азм кардем, ки ин мавзуъро ба таври мухтасар ҳам бошад ба
хонандаи тоҷик шарҳу тавзеҳ диҳем.
Пеш аз ҳама лозим аст он манотиќеро, ки дар замони Имом илми њадис
дар он доман густурда буд, ба шакли мухтасар зикр намоем, зеро он
сарзаминҳо бардорандаи лаќаби ифтихории «Дор ал-улум» буда,
машњуртарини онњо Маккаи Мукаррама, Мадинаи Мунаввара, Яман,
Кўфа ва Басра мебошанд.
Нахустин шањр ѐ нахустин мадрасае, ки Имом Абўњанифа дар он љо
илми њадис омўхтааст, шањри Куфа мебошад. Њатто Аллома Шиблии
Нўъмонї дар китоби худ «Симои Имоми Аъзам Абўњанифа» менависад:
«Дар Куфа таќрибан муњаддисе набуд, ки Имом Абўњанифа зонуи
шогирдиро пеши ў назада ва илми њадисро ѐд нагирифта бошад.
Абулмањосини Шофиъї ваќте теъдоди шайхњои Абўњанифаро
мешуморад, дар мавриди наваду се нафари онњо мегўяд, ки бештарашон
тобиъї ва аз ањли Кўфа буданд ѐ муддате он љо сукунат доштанд. Аз
шайхњои Куфа метавон Имом Шаъбї, Салама ибни Куњайл, Муњориб
ибни Дассор, Абӯисњоќи Сабаъї, Авн ибни Абдуллоњ, Самок ибни Њарб,
Амр ибни Мурра, Мансур ибни Маъмар, Аъмаш, Иброњим ибни
Муњаммад ва ѓайрањоро зикр намуд, ки аз муњаддисони бузург ва дар
санаду ривоят марљаъи умум буданд, ки силсилаи санади Суфѐни Саврї
ва Имом Ањмад ибни Њанбал ва ѓайра бештар ба њамин бузургворон
мерасад» [7,49].
Шањри дувум ѐ мадрасаи дувуме, ки Абўњанифа дар он љо такмили
илми њадис намуд, шањри Басра буд. Имом Абўњанифа дар ин шањр аз
устодони барҷастаи ин илм касби файз намудааст. Аз ҷумлаи он устодон
метавон Ќатода (муњаддиси машњури тобиъї), Шўъба, Абдулкарим ибни
Умайя, Осим ибни Сулаймони Ањвал ва ѓайраанд. Аз миѐни ин
муњаддисон Имом Шўъба бо Имом Абўњанифа робитаи хоссе дошт. Рўзе
дар набудани Имом Абўњанифа ӯ аз тезњушї ва пурзењниаш таъриф
кард. Инчунин рўзе, ки дар маҷлиси эшон аз закои Абўњанифа сухан
рафт, фармуд: «Њамон гунае, ки медонам офтоб равшан аст, њамин гуна

ба яќин мегўям, ки Абўњанифа ва илм њамроњ њамнишини якдигаранд»
[7,53] .
Аз Яњѐ ибни Маъин, ки устоди Имом Бухорї буд, дар робита ба Имом
суол шуд ва ў дар ҷавоб фармуд: «Њамин барояш кофї аст, ки Шўъба
ўро иҷозаи њадис ва ривоят додааст» [7,53].
Шањри савум ѐ мадрасаи савуме, ки Имом Абўњанифа барои такмили
илми њадис ба он сафар кардааст, Маккаи Мукаррама буд. Шањри
Кўфаву Басра монанди Маккаи Мукаррама ва Мадинаи Мунаввара бо
унвони «Дор ал-улум» шинохта мешуданд. Имом Абўњанифа дар он
шањрњо илми њадисро ба таври комил аз худ карда, барои такмил ва
дарѐфтани санад ва сероб намудани ташнагии илмии худ ба сўи Маккаи
Мукаррама рањсипор гардид. Имом дар он ҷо аз соли 130 то 136-уми
њиљрї иќомат дошт. Албатта, дар таърих сабт нашудааст, ки аввалин
сафари ӯ дар чандсолагиаш анљом ѐфтааст. Аз љумлаи устодоне, ки
Абўњанифа дар он шањр илми њадисро касб намудааст, Ато Ибни
Абирабоњ, Икрима, Сулаймон ѓуломи Умм-ул-муъминин Маймуна,
Солим наваи Умари Форуќ, Имом Авзоъї ва Макњули Шомиро метавон
ном бурд.
Шањри чањорум ва ѐ мадрасаи чањоруме, ки Имом Абўњанифа илми
њадисро дар он љо такмил дод, шањри Мадинаи Мунаввара буд. Имом
Абўњанифа дар ин шањр низ аз донишмандони илми њадис ба монанди
Яњѐ ибни Саиди Маданї, Њишом ибни Урваи Маданї ва Имом
Муњаммади Боќир касби файз намуд. Як воќеаи аљиберо аз саргузашти
Имом Абўњанифа бо Имом Боќир аллома Шиблии Нўъмонї дар
китобаш овардааст: «Њангоме ки Имом Абўњанифа барои бори дувум ба
Мадинаи Мунаввара ташриф бурд, дар мањзари Имом Боќир њозир шуд.
Имом Боќир ба тарафи Имом Абўњанифа мутаваљљењ шуда, фармуд:
«Шумоед, ки бинобар ќиѐси худ ба ањодиси љаддам мухолафат мекунед
ва бар хилофи ањодиси љаддам амал мекунед?». Имом Абўњанифа бо
одоб ва эњтироми зиѐде дар љавоб фармуд: «Паноњ бар Худо! Чї касе
метавонад бо њадис мухолафат кунад. Шумо ташриф дошта бошед, то бо
Шумо миќдоре гуфтугў кунам». Имом Абўњанифа аз Имом Боќир
пурсид: «Мард заиф аст ѐ зан?» Имом Муњаммади Боќир гуфтанд: «Зан».
Имом Абўњанифа пурсиданд: «Сањми мард дар мерос бештар аст ѐ зан?»
Имом Муњаммади Боќир гуфтанд: «Сањми мард». Сипас, Имом
Абўњанифа фармуданд: «Агар ман бар ќиѐс амал мекардам, ќиѐс мегўяд,
сањми зан бояд бештар бошад, чун ў заъиф аст». Боз Имом Абўњанифа
пурсиданд: «Намоз афзал аст ѐ рўза?» Имом Муњаммади Боќир гуфтанд:
«Намоз». Имом Абўњанифа гуфтанд: «Бинобар ин, бояд бар зани њоиз
ќазои намоз фарз мебуд, на рўза, дар њоле, ки ман фатвои ќазои намозро

бар ў намедињам». Имом Муњаммади Боќир чунон хушњол шуданд, ки
пешонии Имом Абўњанифаро бўсиданд. Имом Абўњанифа то муддате
дар мањзари эшон монда, аз эшон истифода намуд. Њатто масоили
нодиреро аз илми фиќњу њадис аз эшон омўхтанд» [7,59-60; 8,120-121] .
Имом Абўњанифа бо доштани устоди зиѐд байни донишмандон мушњур
гардидааст. Чуноне ки Аҳмад ибни Ҳаҷар ал-Ҳайтамӣ ал-Маккӣ дар
китоби «ал-Хайрот ал-ҳисон фӣ маноқиб ал-Имом ал-Аъзам Абиҳанифа
ан-Нӯъмон» чунин менигорад: «Имом (р.ҳ.) аз маҳзари чаҳор ҳазор шайх
аз аиммаи тобиъин ва ғайри эшон ахзи ҳадис намудаанд. Ба ҳамин далел
Заҳабӣ ва ғайри он Имомро дар табақаи ҳуффозу муҳаддисин
баршумурдаанд» [6.139]. Аллома Шиблии Нўъмонї бошад дар китоби худ
рољеъ ба ин масъала мегўяд: «Инсофан бояд гуфт, ки тибќи усули
муњаддисон ин иддио дар њаќќи Имом Абўњанифа собит нест, агарчи
бешак Имом Абўњанифа аз гурӯњи зиѐде аз муњаддисон ривоят кардааст,
ки худи муњаддисон ба он эътироф кардаанд. Имом Зањабї дар китоби
«Тазкират ал-њуффоз» шайхњои ўро ном мебарад ва дар поѐн менависад:
«Мардуми зиѐданд дар номгўи шайхњои (устодони) ў»» [7,65; 8,131].
Шиблии Нўъмонї дар китобаш чунин менигорад: «Бо тањќиќоте, ки аз
китобњои «Мухтасари таърихи Баѓдод», «Тањзиб ал-камол», «Тањзиб-аласмо ва-л-луѓот», «Тазкират ал-фароиз», «Тањзиб ат-тањзиб», «Ансоб»-и
ас-Самъонї, «Муватта»-и Имом Муњаммад, китоби Осори Имом
Муњаммад» ба амал омада, номњои баъзе устодонаш ба таври зайл аст:
Ато ибни Абирабоҳи Маккї, Осим ибни Абинаҷвади Куфї, Алќама
ибни Мурсиди Куфї, Њакам ибни Утбаи Куфї, Салама ибни Куњайли
Куфї, Имом Муњаммади Боќири Маданї, Алї ибни Аќмари Куфї, Зиѐд
ибни Алќамаи Куфї, Саид ибни Масруќи Куфї, Ади ибни Собити
Ансории Куфї, Атия ибни Саиди Куфї, Абусуфѐни Саъдї, Абдулкарим
ибни Умайяи Басрї, Яњѐ ибни Саиди Маданї, Њишом ибни Урваи
Маданї» [7,66; 8,132-133].
Аш-Шайх Муҳаммад Абдуррашид ан-Нӯъмонӣ дар китоби «Мақоми
Имом Абӯҳанифа дар ҳадис» роҷеъ ба қадру манзалати Ато назди
Имом, ки яке аз устодони ӯ буд сухан намуда, аз китоби «Маноқиб алИмом Абиҳанифа ва соҳибайҳ»-и Заҳабӣ чунин меорад: «Ҳадисро аз Ато
ибни Абирабоҳ дар Макка шунидааст». Боз илова менамояд, ки «Беҳтар
аз Ато донишманде надидаам» [3,11].
Инчунин ӯ дар ҷои дигаре аз китоби устоди ал-Бағдодӣ, қозӣ
Абӯабдуллоҳ Ҳусайн ибни Алӣ ас-Саймарӣ «Ахбор Абиҳанифа ва
асҳобиҳи», нақл намуда, дар бораи мақому ҷойгоҳи Имом Абӯҳанифа аз
дидгоҳи Ато ибни Абирабоњ чунин менависад: «... Абдурраҳмон нақл
карда гуфт: «Дар назди Ато пушти якдигар нишастем, чун Абӯҳанифа

меомад, барои ӯ ҷой холӣ мекард ва наздикаш меовард». Ман гуфтам:
«Ин кардаи ӯ далолат бар он мекунад, ки Имом Абӯҳанифа аз некутарин
шогирдони ӯ дар илми ҳадис будааст» [3,12]. Устоди дигари Имом
Абўњанифа Имом Шаъбї буд, ки аз панҷсад сањоба илми њадис
омўхтааст ва устоди дигараш Њаммод ибни Сулаймон буд, ки ба
иттифоќи донишмандон имоми њадису фиќњ будааст. Ин шахсият назди
аҳли илм, ҳамчун њофизи улуми њазрати Абдуллоњ ибни Масъуд шинохта
шудааст.
Аз номгӯи ин ҳама устодони барҷастаи Имом маълум мегардад, ки Имом
Абӯҳанифа чӣ мақоми олӣ ва шоистае дар илми ҳадис доштааст.
Чи тавре, ки аш-Шайх Муҳаммад Абдуррашид ан-Нӯъмонӣ аз «Таърих»и Хатиб Бағдодӣ нақл намуда, чунин мегӯяд: «...Илм аз Худованди
бузург ба Муҳаммад (дуруди Худо ва саломаш бар ӯ бод!) гузаштааст,
пас аз ӯ ба ѐронаш гузаштааст, сипас аз онҳо ба тобиъин ва аз тобиъин
ба Абӯҳанифа ва ѐрони ӯ гузаштааст, ҳар кӣ хоҳад, бигзор инкор кунад
ва ҳар ки хоҳад, бигзор оташин шавад» [3,27].
Имом Абӯҳанифа дар илми њадис шогирдони барҷастае доштааст.
Албатта, дар як мақола наметавон номҳои ҳамаи шогирдони Имомро зикр
намуд, бад-ин сабаб мо танҳо бархе аз машҳуртарини онҳоро мухтасаран
баѐн хоҳем кард. Аз ҷумлаи муњаддисоне, ки шогирди Имом буданд, ин
бузургонро метавон ном бурд: Яњѐ ибни Саиди Ќаттон, Абдуллоњ ибни
Муборак, Яњѐ ибни Закариѐ ибни Абизоида, Вакиъ ибни Љарроњ, Язид
ибни Њорун, Њафс ибни Ғиѐс, Абуосими Набил, Абдурразоќ ибни
Њумом, Маккї ибни Иброњим, Зайд ибни Њорун, Масъуд ибни Қудом,
Ќосим ибни Маан, Алї ибни Мусњир ва Фазл ибни Дакин ва баъзеи
дигарон.
Яке аз шогирдони барҷастаи Имом Яњѐ ибни Саиди Ќаттон аст, ки
Шиблии Нӯъмонӣ дар бораи ҷойгоҳи ӯ байни донишмандони ҳадис аз
«Мизон ал-эътидол»-и Зањабї нақл карда, чунин менависад: «Аввалин
касе, ки дар фанни риҷол даст бар ќалам бурд, Яњѐ ибни Саиди Ќаттон
буд. Баъд аз вай шогирдони вай, яъне, Яњѐ ибни Маъин, Алї ибни
Маданї, Имом ибни Њанбал, Амр ибни Алии Фаллос ва Абуњайсама дар
ин фан бањс кардаанд ва матолиберо навиштаанд ва баъд аз онњо
шогирдони онњо, яъне, Имом Бухорї ва Имом Муслим ва ѓайра ин
корро идома додаанд» [7,279; 8,532]. Аз ин матлаб низ ба хубї муайян
мегардад, ки Имом Ањмад ибни Њанбал, Имом Бухорї ва Имом Муслим
низ шогирдони Имом Абўњанифа будаанд.
Дигаре аз шогирдони Имом Абўњанифа Абдуллоњ ибни Муборак буд.
Ин муњаддиси бузургро Имом Нававї дар китоби «Тањзиб ал-асмо ва-л-

луѓот» бо ин калимот васф мекунад: «Имоме, ки бар имомат ва
бузургиаш дар њар боб иҷмоан иттифоќ шудааст, аз зикри вай рањмати
Худо фуруд меояд. Умед аст, ки Парвардигор аз муњаббат бо вай
гуноњонро биомўрзад» [7,280; 8,534]. Аз ин ҷост, ки муњаддисон ўро бо
лаќаби «Амир ал-муъмнин» дар илми њадис садо мезананд. Дар китоби
«Тањзиб ал-камол» наќл шудааст, ки Абдуллоњ ибни Муборак мегўяд:
«Ман аз чањор њазор шайх њадис гирифтаам, ки аз њазор нафари онон
ривоят кардаам» [7,280; 8,534].
Дигар аз шогирдони Имом Вакиъ ибни Љарроњ буд. Чуноне, ки аллома
Нававї дар китоби «Тањзиб ал-асмо ва-л-луѓот» васф намудааст, ваќте
ки Имом Ањмад ибни Њанбал њадисеро аз эшон ривоят мекард, бо ин
калимот шурўъ мекард, ки «ин њадисро барои ман касе баѐн кардааст, ки
дидагони шумо то ба њол касеро мисли ў надидааст» [7,283; 8,539].
Шогирдони дигари Имом Абўњанифа Язид ибни Њорун буд, ки аз
машњуртарин пешвоѐни илми њадис ба њисоб мерафт. Шиблии Нӯъмонӣ
аз китоби «Тањзиб ал-асмо ва-л-луѓот»-и Имом Нававї нақл намуда
чунин мефармояд: «Пешвоѐни илми њадис шогирдони вай буданд, мисли
Имом Ањмад ибни Ҳанбал, Алии Маданї, Яњѐ ибни Маъин, Ибни
Абишайба ва дигарон. Мардум тахмин мезананд, ки шумораи
шогирдони ў ба њафтод њазор мерасанд» [7,284; 8,540].
Аз зикри асомии ин ҳама шогирдони Имом Абӯҳанифа ў метавон чунин
хулоса кард, ӯ чӣ ќадар илми фаровон дар илми њадис доштааст, ки бо
тарбияву таълимоти мухлисонаи хеш тавонистааст шогирдони
барҷастаеро ба воя расонад.
Баъзе аз эътирозот алайҳи Имом Абўњанифа ва посухи он: Дар хотимаи
ин мақола, мо ба баъзе аз эътирозоте, ки алайҳи Имом Абӯҳанифа дар
ҷодаи илми ҳадис гирифта шудааст, аз диди донишмандони мунсифи ин
соҳа, ба назири Мустафо ас-Сибоъї ва Муњаммадтаќии Усмонї, ки дар
ин самт таҳқиқоти дақиқе анҷом додаанд, мухтасаран посух хоҳем
гардонид, то заррае шак ба илми вофир доштани Имом Абӯҳанифа ба
ҳадис ва улуми он дар дили пайравони мазҳаби ҳанафӣ намонад.
Эътирози аввал: Имом Насої дар китобаш «аз-Зуафо» дар зикри Имом
Абӯҳанифа менависад: «Нўъмон ибни Собит Абўњанифа дар њадис ќавї
нест» [5,123].
Ба ин эътироз Муњаммадтаќии Усмонї дар китоби машҳури хеш «Дарси
Тирмизї» чунин посух гардонидааст: «Уламо барои ҷарњ (айбдор
хондани ровї) ва таъдил (одил хондани ровї) яксари муқаррарот ва
қавоидеро вазъ намудаанд, ки ҳангоми ҷарҳу таъдили ровиѐн дар назар
гирифтани он қавоид ва муқаррарот бисѐр зарурӣ аст. Дар ғайри ин сурат,

адолат ва васоқати ҳеҷ муҳаддиси бузурге собит нахоҳад шуд. Зеро ки аксари
аиммаи бузург қатъан аз тарафи афроде мавриди ҷарҳ қарор гирифтаанд.
Чунон ки бар Имом Шофиъї Яњѐ ибни Маъин, бар Имом Ањмад ибни
Ҳанбал, Имом Каробисї, бар Имом Бухорї, Имом Зуњалї ва бар Имом
Авзоъї, Имом Ањмад ибни Ҳанбал ҷарњ намудаанд. Агар ҳамаи ин ақвол
муътабар дониста шаванд, аз ин маҷмуа ҳеҷ кадом сиќќа боқӣ нахоҳанд
монд. Њамчунин, Ибни Њазм, Имом Тирмизї ва Имом ибни Моҷаро
маҷњул қарор додааст ва бархе аз уламо Имом Насоиро ба ташайюъ
будан муттаҳам намудаанд. Бар ин асос эшон низ маҷруҳ қарор мегирад.
Ҳамон гунае, ки қаблан ишора шуд, уламо барои ҷарҳ ва таъдил усул ва
завобите муқаррар кардаанд. Аввалин асл ин аст, ки ҳар шахсе, ки
имомат ва адолаташ ба њадди тавотур бирасад, дар бораи чунин фарде
ҷарњи як ѐ ду нафар муътабар нахоҳад буд.
Адолат ва имомати Имом Абўњанифа низ ба њадди тавотур расидааст ва
аиммаи бузурги њадис таќвои эшонро мавриди тањсин қарор додаанд. Аз
ин рӯ, ҷарњи оҳод (як нафар) дар ҳаққи Имом ҳаргиз муътабар нест»
[5,123].
Эътирози дувум: Имом Абўњанифа гӯѐ ба ҷуз шонздањ ѐ дусаду чанд
њадис беш њифз намедонистааст.
Мустафо ас-Сибоъї дар китоби «ас-Суннат ва маконатуњо фї ташриъ
ал-исломӣ» ба ин эътироз чунин посух гардонидааст: «Оѐ месазад
имомеро, ки њама ба муљтањид будани ў иттифоќ дошта бошанд, ва ў ба
ҷуз 16 њадис ѐ зиѐдтар ҳифз намедониста бошад? Мо низ аз кутуби
муътабари усули фиќњ хондаем, ки яке аз шурути шахси муљтањид ин аст,
ки бояд ањодисе, ки дар он масоили фиќњист, азбар карда бошад.
Бинобар-ин ин, эътироз њам алайњи Имом Абўњанифа бемаъниву беасос
аст» [4,372].
Далели дигаре бар беасл будани ин эътироз сухани Муҳаммад Алӣ
Шафиқ ан-Надвӣ аз шогирди Имом Абӯҳанифа Ҳасан ибни Зиѐд дар китоби
«ал-Фиқҳ ал-муяссар ало мазаҳб ал-Имом Абиҳанифа (р)» аст, ки гуфтааст:
«Имом Абӯҳанифа чаҳор ҳазор ҳадис ривоят менамуд, ду ҳазори онро аз
Ҳаммод ва ду ҳазори дигарашро аз дигар донишмандони илми ҳадис»
[2,411].
Эътирози севум: Ҳофиз Шамсиддини Зањабї дар «Мизон ал-эътидол фї
асмо ар-риҷол» тазкираи ҳазрати Имом Абўњанифаро бо ин алфоз зикр
намудаанд: «Нўъмон ибни Собити Кўфї - имоми ањли раъй аст. Имом
Насої, Ибни Адї, Дораќутнї ва дигарон ўро заъиф гуфтаанд» [5,126].
Дар посух ба ин эътироз Муњаммадтаќии Усмонӣ чунин фармудааст:
«Ҷавоби ишколи фавқ он аст, ки бетардид иборати мазкур дар «Мизон ал-

эътидол» илҳоқӣ мебошад, яъне мусанниф онро нанавиштаанд, балки шахси
дигар онро ба сурати ҳошия бар он афзуда ва бо мурури замон амдан ѐ саҳван
тавассути котиб дар матни китоб гунҷонида шудааст. Далоили ин посух ба
шарњи зер аст:
1. Њофизи Зањабї дар муќаддимаи «Мизон ал-эътидол» тасрењ
намудаанд, ки «дар ин китоб тазкираи он даста аз аиммаи бузургворе, ки
рифъат ва манзилати илмиашон ба ҳадди тавотур расида, оварда шудааст.
Агарчи афроде дар мавриди он аимма сухан гуфта бошанд». Сипас эшон
сароҳатан Имом Абўњанифаро ба унвони намунаи аиммаи бузург ѐд
мекунад. Пас, чӣ гуна имкон дорад Заҳабӣ бар хилофи тааҳҳуде, ки
супурда, номи Имомро дар китоб зикр намояд.
2. Шайх Абдулфаттоњи Абуѓӯддаи Њалабї дар сањифаи 101-и
ҳошия «ар-Рафъу ва-т-такмил» менависад: «Дар китобхонаи «Зоњирия»-и
Димашќ нусхае аз «Мизон ал-эътидол»-ро таҳти (рақами 368 ҳадис)
дидам, ки ба ќалами аллома Шарафуддини Алвонї аз шогирдони
барҷастаи Ҳофиз Заҳабӣ нигошта шуда буд. Эшон дар он ҷо тасрењ
намуданд, ки ман ин нусхаро се мартаба хидмати устодам ҳофизи Зањабї
қироат намуда, онро бо мусаввадаи ӯ татбиқ низ додаам. Дар ин нусхаи
(мӯътабар) зикре аз Имом Абўњанифа мушоҳида намешавад. Ҳамчунин,
ман ҳам дар Работ, пойтахти Марокаш, дар китобхонаи машҳур «алХизонат ал-омира» тањти шумораи радифи 139 қ, нусхаи ќаламии
«Мизон ал-эътидол»-ро дидам, ки дар он таърихи хондани бисѐре аз
шогирдони Ҳофизи Зањабї сабт буд ва дар он тасрењ шуда буд, ки яке аз
шогирдон дар маҳзари эшон як сол ќабл аз вафот онро назди вай
хондааст. Дар ин нусха ҳам тазкираи Имом Абўњанифа вуҷуд надошт»
[5,126-127].
Ин њама тањќиќот баѐнкунандаи он аст, ибораи дар «Мизон ал-эътидол»
омада, њеҷ асоси илмӣ надошта, дар асли он нусха вуҷуд надорад. Аз ин
рў, собит шуд, ки домани Имом Зањабї аз туњмати тазъифи Имом
Абўњанифа пок аст. Имом Зањабї чӣ гуна метавонад чунин суханеро
бингорад, дар њоле, ки вай худ китоби мустаќиле дар маноќиби Имом
Абўњанифа таълиф намудааст.
Эътирози чаҳорум: Оѐ Имом Абўњанифа ќиѐсро бар нусуси шаръї
муќаддам медонист?
Дар посух ба ин эътироз Муҳаммад Абдуррашид ан-Нӯъмонӣ аз Имом
Абӯҷаъфари Шийзомарӣ (насабаш ба деҳае аз деҳаҳои Балх тааллуқ
дорад) бо санаде, ки ба Имом Абӯҳанифа мерасад, ривоят мекунад, ки
Имом гуфтааст: «Ба Худо қасам, гуфтаи онҳо, ки мо қиѐсро аз ҳадис
муқаддам медонем, туҳмат ва дурӯғ аст. Оѐ баъд аз будани ҳадис ба қиѐс

эҳтиѐҷ мемонад? Имом (Худованд аз ӯ хушнуд бод!) мегуфт: «Мо қиѐс
намекунем, магар ҳангоми зарурати сахт. Мо аввал далелҳои ин
масъаларо аз китобу суннат ва гуфтаҳои саҳобагон ҷустуҷӯ мекунем,
агар далеле пайдо накунем, он гоҳ масъалаеро, ки аз хусусаш сукут
кардаанд, бо он масъалае, ки дар борааш сухан гуфтаанд, бо иттифоқи
оро қиѐс мекунем» [3,175].
Муҳаммадтақии Усмонӣ низ дар ҷавоб ба ин эътироз чунин ибрози андеша
намудааст: «Ин гуна изҳорот комилан ѓалат ва хилофи воќеият аст, балки
баръакс Имом дар баъзе маворид ба хотири вуҷуди њадиси мутакалламун
фињи (ҳадиси заъиф) ќиѐсро низ раҳо намудаанд. Ба таври мисол эшон дар
масъалаи шикастани вузу бо хандаи ќањ-ќања ќиѐсро тарк мекунанд, дар
ҳоле, ки дар ин боб ҳама ањодис мутакалламун фиҳи ҳастанд. Аз ин рӯ,
соири аимма онҳоро раҳо намуда, бар ќиѐс амал кардаанд. Дар ин бора
Шайх Абдулвањњоби Шаъронї аз пайравони мазҳаби Имом Шофиъї дар
китоби «ал-Мизон ал-кубро»-и худ дар фасли мустаќилле тањти унвони
«Заъиф будани сухани шахсе, ки нисбат медињад ба Имом Абўњанифа ин
ки гўѐ ў ќиѐсро ба њадиси Пайғамбар (с) муќаддам мекардааст», дарљ
намудааст» [5,134].
Эътирози панҷум: Ривоѐти Имом Абўњанифа дар кутуби Сиҳоҳи ситта
вуҷуд надоранд. Лизо чунин бармеояд, ки марвиѐти эшон назди аимма
ќобили истидлол нест [5,133].
Ба ин эътирози Муњаммадтаќии Усмонӣ чунин посух мегардонад: « Ин
эътироз бисѐр сатњї ва омиѐна аст, зеро агар соҳибони Сиҳоҳи ситта
ривояти имоми бузургвореро дар китобҳояшон зикр накунанд, мусталзими
тазъифи он нахоҳад буд. Ин матлаб комилан равшан ва ошкор аст, ки
Имом Бухорї ҳеҷ ривояте аз Имом Шофиъї дар китобаш наѐвардааст.
Ҳамин тавр, аз Имом Ањмад ибни Ҳанбал, ки устоди Имом Бухорї буда ва
муддати мадидеро бо ҳам сипарӣ кардаанд. Фақат ду ривоят дар «Сањењ»-и
Бухорї вуҷуд дорад, ки Имом Бухорӣ якеро ба сурати таълиқ ва дигареро ба
восита аз эшон нақл намудааст. Њамчунин, Имом Муслим дар «Сањењ»-и
худ аз Имом Бухорї ҳеҷ ривояте нақл намекунад бо ин ҳол, ки Имом
Бухорӣ устоди эшон ҳастанд. Имом Аҳмад ибни Ҳанбал дар муснадашон аз
Имом Молик фақат се ривоят зикр намудаанд. Дар ҳоле, ки санади Имом
Молик асаҳҳ-ул- асонид маҳсуб мегардад.
Оѐ аз он чӣ наќл кардем, метавон гуфт, ки Имом Шофиъї, Имом Молик
ва Имом Ањмад њамаашон заъифанд?! Дар ин бора воқеияти амр ҳамон
чизест, ки аллома Зоњиди Кавсарї бар ҳошияи «Шурут ал-аиммат алхамса ли-л-Ҳозимӣ» тасреҳ намудаанд, ки он чи ҳамвора мавриди таваҷҷуҳи
муҳаддисон қарор гирифта, ҳиммат гумоштан ба ҷамъоварӣ ва ҳифозати он

бахше аз аҳодиси Паѐмбари Худо (с) буда, ки эҳтимоли тазйиъашон мерафт.
Вале Имом Абӯҳанифа, Имом Молик, Имом Шофиъӣ ва Имом Аҳмад ибни
Ҳанбал шогирдони фаровоне тарбият карда буданд, ки андешаи аз байн
рафтани ривоѐташон вуҷуд надошт. Лизо аиммаи ҳадис зарурати чандоне
барои ҳифозати марвиѐти ин бузургворон эҳсос накарданд» [5,133].
Имом Абӯҳанифа пас аз омӯхтани илми ҳадис назди олимони муътабари асри
хеш ба дараҷаи муҳаддиси барҷаста ва чирадаст расидааст. Инчунин баъди
посухи донишмандон бар он ҳама эътирозот ва туҳматҳое, ки бар Имом
Абӯҳанифа намудаанд, бори дигар барҷаста будани Имом дар соҳаи фиқҳ ва
ҳадис дар ҷаҳони ислом комилан равшан гардид.
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МЕСТО ИМАМ АБУХАНИФИ В ЗНАНИЕ ХАДИСА
После углубленного изучения хадисов (пророческих преданий) у выдающихся
знатоков хадиса своей эпохи, Имам Абуханифа сам стал крупным мухаддисом.

Знающие его люди и последователи отвергли все наветы и злонамеренные вымыслы
недругов, направленные на то, чтобы очернить Абуханифу, после чего еще ярче
вырисовался его образ как талантливого богослова и мухаддиса исламского мира в
ту эпоху.
Ключевые слова: Пророк, Абуханифа, хадис, мазхаб, имам, муджтахид, мухаддис,
учѐный, факих, протест.
PLACE OF IMAM ABU HANIFA IN THE KNOWLEDGE OF HADITH
After in-depth study of Hadith (prophetic Tradition) from outstanding connoisseurs of hadith of
his era, Imam Abu Hanifa became himself a major Muhadith. People who knew him and the
followers rejected all the answers and malicious designs of the enemies which directed on to
vilify of Abu Hanifa, and after then its paint brighter his image as a talented theologian and
Muhadith in the Islamic world in this era.
Key words: Prophet, Abu Hanifa, hadith, mazhab, imam, mujtahid, muhadith, scientist, faqih,
protest.
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АБЎАЛЇ ИБНИ СИНО ЊАМЧУН ТАБИБИ ЊОЗИЌ ДАР
РИВОЯТЊОИ ХАЛЌЇ
Мањина Ниѐзова
Институти забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ

Симои Абўалї Сино дар њама давру замон њамчун табиби њозиќ,
маълуму машњур аст. Аз маълумоти сарчашмањо, асару рисолањои илмии
муњаќќиќон, наќлу ривоятњои мардумї ва китобу асарњои
таълифнамудаи худи ў бармеояд, ки Ибни Синоро бештар фаъолияти
табибии ў машњури љањон гардонидааст. Ибни Сино ба омўзиши илми
тиб хеле барваќт - аз сини 13-солагї оѓоз менамояд ва дар як муддати
кўтоњ ба муолиљаи беморон машѓул мешавад. Дар сарчашмањо ва
ривоятњои мардумї гуфта мешавад, ки Сино бори нахуст дар сини 17солагї дар муолиљаи подшоњ, Нуњи Сомонї, ки табибони дарбор, барои
табобаташ ољиз монда буданд, муваффаќ гардидааст. Сино бар ивази ин
кори худ, аз Амири Сомонї хоњиш менамояд, то аз китобхонаи нодири
дарбор истифода намояд. Мутобиќи гуфтаи Сино китобњое, ки ў дар ин
китобхона диду аз онњо истифода кард, дар њељ куљо надида буд ва аслан
вуљуд надошт ва њамаи ин китобњо дар ваќти њуљуми Султон Мањмуди
Ѓазнавї дар натиљаи сухтор аз байн рафтаанд. Вале мутобиќи баъзе
маъхазњо бошад, дар муолиљаи шоњ бо табибони дарбор њамроњ будааст.
Дар бораи сухтори китобхона бошад, гуфта мешавад, ки гўѐ Сино
китобњои нодирро аз худ карда, барои дар оянда аз номи худаш
навиштани китобњо китобхонаро оташ зада боша два сабаби аз Бухоро
њиљрат карданаш њам дар њамин будааст. Вале чи тавре њангоми
омўзиши асару маќолањо ва наќлу ривоятњои нисбат ба Сино эљодшуда
маълум шуд, Сино њамчун инсони комилаъзо, он чиро дарк карда дида
ва мешунидааст фикру андеша карда ба хубї дар њифз нигоњ
медоштааст, боњуш ва зиррак, дўстдори таълим, дўстдори дўстї ва
душмани дурўѓ, бузургњиммат ва дўстдори бахшандагї, дур аз њирсу
моли дунѐ, дўстдори одилон ва душмани золимон, додгару нарм,
ќавиирода ва шуљоъ дар баробари њаќ будааст. Оѐ инсони дорои чунин
хислатњо метавонад ба чунин кори зишт даст зада бошад.
Бояд тазаккур дод, ки мазмуни наќлу ривоятњои мардумї нисбати
кору фаъолият ва зиндагии ин абадмарди љањонї самтњои гуногун дорад.
Аз ин рў, мо тасмим гирифтем, дар ин маќола як ќисмати ривоятњои дар
бораи табибии ў гуфташударо мавриди омўзиш карор дињем.
Маќсади мо дар ин маќола пеш аз њама аз тањќиќи ривоятњои мазкур
аз нишон додани сањми бузурги Ибни Сино дар ташаккул ва пешрафти
илмњои гуногун аз он љумла илми тиб аст, ки аз асару китобњои бењамтои
худи ў ва дар тасвири мардум таљассум гаштааст мебошад.
Ў дар тасвири мардум њамчун шахсияти љўяндаву ихтироъкор ва
табиби бењамтои фидокор, ки дар њар навбат бо роњу усули нав
дардмандону бечорагонро табобат менамояд эътироф гардидааст.
Њамчунин бад-ин васила кашфиѐтњои илмии беназири хешро сайќал
дода, ба љањониѐн њамчун мероси пурарзиш ва гаронбањо боќї
гузоштааст.
Ривоятњое, ки ба мавзўи табибии Ибни Сино иртибот мегиранд, бо
муњтавои пурѓановату рангини худ аз ривоятњои пањлуњои дигар доштаи
кору фаъолияти ў фарќ мекунанд. Онњо собит менамоянд, ки Ибни Сино
њанўз њазор сол муќадам бо вуљуди њуљумњои пай дар пайи ошкорою

нињонии уламои мутаассиб ва пешвоѐну пайравони тариќатњои тасаввуф
ва тўњмату дасисањои онњо, инчунин сарфи назар аз ночизу бебаќо
будани асбобњои табобатиаш пурарзиштарин дастовардњои илми тибби
Шарќро ба ганљинаи тамаддуни умумиљањонї барои наслњои баъдї ба
армуѓон оварда, бо њамин номи табиби шуњратманди љањониро сазовор
гардидааст. Мегўянд: «Абўалї Сино ба табибї ном баровардагї буд. Њар
рўз ба назди ў одамони бисьѐр барои табобат меомаданд. Њамаи онњо
ќатор менишастанд ва Абўалї њар кадомро дида, касалашро мегуфт ва
табобаташро њам нишон медод. Як рўз вай аз љумлаи беморон як касро
намебинад ва ба ў чизе намегўяд. Он бемор бо димоѓи сўхта ба хонааш
меояду ба занаш мегўяд:
- Умри ман ба охир расидааст, њатто Абўалї њам ба ман чизе
нагуфт.
Бемор дар њуљрааш парў зада, бо табъи хира мехобид. Як ваќте
бедор мешавад, як мор аз шикофии девор баромада ба тарафи чамбараки
шир рафт. Мор рафта ширро хўрду гардонда ќайъ кард. Љавонмард фикр
мекунад, ки мор ба косаи шир зањр андохт, агар њозир њамон ширро хўрад
кораш тамом мешавад ва дигар маргро поида азоб кашида намехобад.
Љавонмард ширро хўрду дере нагузашта дар баданаш гармї пайдо шуд. То
бегоњ ањволи ў бењ шуда ва то рўзи дигар сињат меѐбад. Њафтаи дигар ў
боз њамроњи беморон ба назди Абўалї Сино меравад. Абўалї Сино ўро дида:
- Шумо зањри мор хўрдед? - гуфта мепурсад.
Љавонмард воќеаи шударо наќл мекунад.
- Дуруст аст, касалии туро зањри мор дуруст мекард, чун ѐфтани он
мушкил буд, ман чизе нагуфтам. Ба ту толеъат мадад кардааст мегўяд
Абўалї.
Бемор ба дониши Абўалї ањсан мехонад» [ 5, 100].
Мутобиќи муњтавои ривояти мазкур чунин хулоса бояд кард, ки
симои Абўалї ибни Сино дар ин ривоят њамчун табиби закї, ботаљриба
ва рамузфањм тасвир шудааст. Бо як маротиба аз назар гузаронидани
љавони ба ў мурољиаткарда, ба кадом беморї гирифтор будани ў ва
давои дарди ўро дарк менамояд, вале аз сабабе, ки пайдо намудани
чунин даво, ки зањри мор аст, мушкил ва номумкин буд, ба љавон чизе
гуфта наметавонад. Бояд гуфт, ки аз як тараф њамин беэътиноии Сино
буд ки љавонро ба нўшидани шири зањрдор водор месозад. Агар Сино ба
љавон давои дардашро мегуфт, ў ба хусусияти давої доштани зањри мор
боварї њосил накарда, ѐ ба нушидани чунин нўшдору љурат њам
намекард. Аз тарафи дигар ин як муваффаќияти дигари Ибни Сино буд,
ки њам љавонро аз марг наљот дод ва њам эътиќоди халќро нисбат ба
табиби бењамто будани ў зиѐда гардонд. Гуфтан ба маврид аст, ки рамзи
соњаи илми тиб низ дар асоси ривояти мазкур арзи њастї намудааст.
Њамзамон имрўзњо муњтавои ин ривоят тавассути наворњои рекламавии
телевизионї оид ба тибб пайваста намоиш дода шуда, бори дигар миѐни
халќ густариш доштани ин ривоят ва табиби бењамто будани Синоро
тасдиќ мекунад. Њамин хусусият ва ќобилияти фавќулоддаи Бўалї Сино

дар дигар ривоятњо бо андаке дигаргунї низ ба назар мерасанд, ки
мухтасар мисол меорем:
«Як ваќтњо дар тамоми шањри Бухоро касалии вабо пањн мешавад.
…Подшоњи Бухоро барои пеши ин касалиро гирифтан њамаи уламою
донимандони мамлакаташро љамъ карда, ба онњо супориш медињад, ки
илољи аз ин бало халос кардани мардумро ѐбанд. Аммо њељ кас дар ин бобат
чорае андешида наметавонад. …Одам монда Абўалиро ба пеши подшоњ
гирифта меоянд.
-Агар дар њаќиќат табиб бошед, чораи ин касалиро бинед! – мегўяд
Подшоњ.
Абўалї хоњиш мекунад, ки барои ў њазорсипанди бисѐре љамъ карда
биѐранд. …Абўалї њазорисипандро дар мобайни шањр ѓун карда, онро дуд
мекунонад. ….Баъд аз ин ба тани одамони касал оњиста-оњиста љон
медарояду касалї дар шањр барњам мехўрад.
Подшоњ ба аќлу дониши Абўалї ќоил шуда, ба ў пулу чизи бисѐр
медињад ва сад ањсану офарин мегўяд. Аз ин кори Абўалї одамон
мефањманд, ки њазориспанд ба касалии вабо даво будааст» [5, 31].
Дар ривояти мазкур ба дониши гиѐњшиносии Сино ишора шудааст.
Яъне халќ дар њар ривоят зарра-зарра образи ин олими забардастро бо
тасвири мањорату дониш ва аќли нозукбинаш эљод кардааст. Њамин
тариќ, дар кулли ривоятњо як образи комили Бўалї Синои мардумї
офарида шудааст. Чаро мо ин љо, «образи мардумї» меномем, чунки дар
њар ривоят талабот, зарурат ва љањонбинию дониши гўяндагон низ
ифода мегардад.
Гуфтан ба маврид аст, ки тибќи ривоятњо хусусияти давогии ин
гиѐњро бори аввал Абўалї Сино кашф намуда, бањри бењбуд бахшидани
саломатии инсоният ва дастоварди беназири илми тиб аз худ мерос
гузоштааст. Аз ин рў, халќ то ба имрўз ин гиѐњи шифобахшро дар
зиндагии рўзмарраи худ ба таври фаровон истифода мебаранд.
Дар ривояти дигар омадааст, ки Абўалї Сино дар асоси таљрибањо
хулосањои илмї баровардааст. Масалан:
«Як ваќт писари Абўалї Сино касал шудааст. Ибни Сино дорую
дармон кардааст, аммо бемор сињат нашудааст. Баъд писараш вафот
кардааст. Сино шиками ўро кафонда, аз пеши љигараш халтачаи зањрро
гирифтааст. Дар халтача як чизи санг барин сахт будааст. «Ин чї
бошад?» гуфта, халтачаро гирифта, ба лаби об рафтааст ва онро ба
болои њулбўй монда, дасташро дар об шустааст. Дасташро шуста омада
дидааст, ки њамон санги дар халтачаи зањр будагї об шудааст. Абўалї
Сино аз дилаш гузаронидааст, ки «давои санги дар халтачаи зањр будагї
њулбўй будааст. Агар инро пештар мефањмидам, фарзандамро аз чанголи
марг халос мекардам» [5, 30].
Аз муњтавои ин ривоят бармеояд, ки гарчанде Абўалї Сино бо
вуљуди дар ављи аъло донистани илми тиб ва кашфиѐтњои беназири худ
дар ин соња, натавонистааст фарзанди хешро аз марг наљот дињад, вале
марги писари ў боиси як кашфиѐти дигари олї дар илми тиб ва дорусозї

гардидааст. Ин гиѐњ дар илми тиб љойгоњи муайяни худро дошта, то ба
њанўз халќ аз ин гиѐњ бо эътиќоди тамом васеъ истифода мебарад.
Њамчунин вобаста ба ин мавзуъ бояд ќайд намоем, ки дар миѐни
ривоятњои оид ба Луќмони Њаким љамъоваришуда, ривояти мазкур бо
варианти дигар вуљуд дорад, ки ба таври мухтасар онро наќл мекунем:
«Баъд аз фањмидани сабаби марги писараш Луќмони Њаким нисфи он
сипурљи санг барин сахтшударо гирифта аз он дасти корд сохт. Аз миѐн
чанд ваќт гузашт. Рўзе барои љамъ кардани гиѐњњо вай ба сањро баромад.
Пас аз итмоми кор кордашро дар байни пудиназоре фаромўш кард. Баъди
2-3 рўз барои кофтуков ба пудиназор баргашт. Кордашро пайдо намуд вале
дид, ки дастаи корд тамоман об шудааст. Чунин њолатро дида, Луќмони
Њаким хеле афсўс мехўрад ва бо худ мегўяд:
- Акнун фањмидам, ки давои он дарди марговари писарам пудина
будааст. Сад дареѓ, ки то њол ман аз ин бехабар будам» [ 4, 60-61].
Чуноне ки маълум гашт аз љињати муњтаво ин ду ривоят бо њам
њаммазмун буда, танњо ќањрамонњо бо номњои Ибни Сино ва Луќмони
Њаким сабт карда шудаанд. Халќ дар ваќти эљоди ин ривоят бо
офаридани образњои таърихии худ Сино ва ѐ Луќмон дар чењраи онњо
танњо табиби бењамторо мебинад, яъне ќањрамон чи Сино бошад чи
Луќмон ба асари илмї будани ин ривоят халале ворид намегардад.
Инчунин ду ривояте, ки мо ба тозагї навишта гирифтем, вариантњои
дигари ривояти «Њулбўй» аст. Аммо гўяндаи аввали мо Ибни Синоро ба
њайси «як мардак» ва гўяндаи дуюмї бараъкси гўяндаи аввала
ќањрамонро Ибни Сино ном мебарад, вале мазмуни матни ин ду ривоят
ба њам хеле монанд буда, аз доштани вариантњои дигар низ дарак
медињад. Мисол:
1. «Дар давра(њ)ои пеш дар давра(њ)ои ќадим як мардак будааст.
Писараш касали санг доштаст. Рўзе ба пуштоба мерад,(њ)амон љо-ба
пудинаи лалмї будаст. Баъд кордаша дар даруни ѓилофакаш дар мобайни
пудина мондаст. Мардака хоб мебарад, ай хоб мехезад, ки нўги ѓилофаке,
ки аз пўст сохта шудааст об шудаст. Мардак баъд мефањмад, ки (њ)амин
пудинаи лалмї дору будаст.
Афсўс мехўрад, ки(њ)амин пудиная писарашба надодаст, агане вай
сињат мешуд»9.
2. «Ибни Сино пас аз марги писараш шиками писарашро кушода санге,
ки дар меъдаи писараш буд мегирад. Ў аз ѓами фироќи писараш ба боѓе
рафта, дар лаби љўйи миѐни пудиназор гиря мекунад. Чунон гиря мекунад,
ки хобаш мебарад. Баъде, ки аз хоб бедор мешавад мебинад, ки санге, ки аз
меъдаи писараш гирифта буд, дар болои пудина об шудааст. Баъд
мефањмад, ки пудина ба санги меъда дору будааст»10.
Маълум аст, ки дар илми фолклоршиносї пеш аз њама њар як асар аз
љињати вариантнокї дорои арзиши илмї буда, муњтавои омўзишу тањќиќ
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аз њамин нуќтаи назар бањо дода мешавад. Вобаста ба ин мо
наметавонем ба гўиши ягон минтаќа иловае ѐ тањрире ворид созем. Аз ин
рў, дар ривояти якум аз сабаби он ки гўянда бо лањљаи минтаќаи худ
наќл мекунад ба маънои ривоят як каме костагї ворид сохтааст, вале ин
боиси аз миѐн бурдани муњтавои ривоят нашуда, ба арзиши илмї
доштани он низ халале намерасонад.
Њамчунон ки маълум гашт ривояти дуюм бо вуљуди таѓйиру иловањо
ба Ибни Сино нисбат дода шуда, бори дигар тасдиќ менамояд, ки бори
аввал хусусияти давої доштани (њулбў) пудинаро барои нест кардани
санги меъда Ибни Сино кашф кардааст.
Инчунин вобаста ба ин мавзуъ ривояте бо номи «Чойи куњї» вуљуд
дорад, ки дар ин ривоят низ хусусияти давої доштани ин чой дарљ карда
шудааст: «Рўзе як зан касал шуда ба назди Ибни Сино рафтааст. Ибни
Сино ўро дида гуфтааст:
- Куљои шумо дард мекунад?
- Дилам, - љавоб додаст зан.
Абўалї ибни Сино як хел алафро ба зан дода фармудааст:
- Њамин алафро љўшонда, обашро чор-панљ бор хўред, ин чойи куњї аст,
аз њамин аљаб не, ки наѓз шуда равед.
Зан алафро гирифта ба хонааш рафтааст ва онро љўшонда обашро
хўрдан гирифтааст. Дидааст, ки дар њаќиќат дарди дилаш гум шудааст.
Баъд зан ба назди Ибни Сино омада дар њаќќи вай дуои бисѐр кардааст» [6,
33].
Чуноне тибќи маълумоти сарчашањо маълум аст, симои Сино дар
наќлу ривоятњо гуногун офарида шудааст. Масалан, дар ривояти «Зањри
мор» Сино ба як нигоњ фањмидааст, ки љавон ба кадом беморї гирифтор
асту давои дарди ў зањри мор аст, вале дар ривояти «чойи кўњї» баръакс
Сино аз зани бемор пурсидааст, «Куљои шумо дард мекунад?» ѐ дар
мавриди он ки оѐ аз тарзи табобате, ки ў фармуд, ба бемории ин зан даво
мебахшад ѐ не «аз њамин аљаб не, ки наѓз шуда равед» гуфта шудааст. Дар
мавриди ин масъала гуфтан ба маврид аст, ки аз сабабе, ки бемор зан аст
ва дар он давру замон занњо рўйи худро аз мардони бегона паноњ
медоштанд, Сино ин занро ба таври дуруст ташхис карда натавониста аз
худи ў савол мекунад, ки куљояш дард мекунад ва аз суханони ў
мефањмад, ки зан ба кадом беморї гирифтор ва ба дардаш кадом намуди
гиѐњ дору аст.
Њамзамон, сарчашмањо шањодат медињанд, ки Ибни Сино на танњо
дар миѐни оммаи мардуми тољик, балки дар миѐни тамоми халќњои
форсизабон соњиби обрўву эътибор аст. Аз ин љост, ки мардум нисбати
ин нобиѓаи љањонї эњтиром гузошта, барои пос доштани номи неки ў,
наќлу ривоятњо эљод намудаанд, ки ривояти зерин мисоли онњост.
«Як рўзе Абўалї ибни Сино бо шогирдаш аз роње мегузашт. Писареро
дид, ки як хўша ангур дар даст гирифта ва дар роњ овоз мехонад ва
донањои ангурро ба дањон меандозад. Абўалї Сино ба шогирдаш дастур дод
дунболи ин писар биравад ва њар љо ки ў ба замин афтод, ўро бихобонад ва
бо даст рўйи сина ва шикамаш бимолад, то хуб шавад.

Шогирди Бўалї дунболи он писар ба роњ афтод. Чанд даќиќа
нагузашт, ки бача ба замин афтод ва наздик буд, бимирад. Шогирди Бўалї
ба дастури устод ўро хобонид ва бо даст он ќадар рўйи сина ва шикамашро молиш дод, то хуб шуд. Њама аз ин кор ба тааљљуб афтода ва аз
Бўалї пурсиданд: - Аз куљо донистед, ки ин бача чанд даќиќа баъд мариз
хоњад шуд.
Бўалї дар љавоб гуфт: Чун ин писар дар байни роњ овоз мехонд ва
ангур њам мехўрд, донистам фурсати хоидани ангурро надорад ва
фањмидам, ки ба зудї он донањои дурушти ангур рўйи дили ў гир мекунанд
ва ўро бемор мекунанд. Ин буд, ки ба шогирдам дастур додам, ки фавран ин
бачаро таъќиб кунад ва пеш аз он ки талаф шавад, ўро наљот дињад» [7,
74].
Чунон ки аз матни ривояти мазкур бармеояд, Ибни Сино тавассути
он таљрибае, ки дар илми тиб дошт, натанњо беморонро табобат
менамудааст, балки дар баъзе мавридњо маризиро низ пешгўї карда,
тавассути њиссиѐти тезу некбини худ боиси аз беморї наљот додани
беморон мегаштааст. Аз тарафи дигар муњтавои ин ривоят хусусияти
тарбиявиро низ доро буда, симои Ибни Сино њамчун шахси тарбиятгар
тасвир ѐфтааст. Инчунин одоби ошомидан ва дар љойи љамъиятї чигуна
рафтор намудани шахсро бозтоб менамояд. Њамзамон муњтавои ин
ривоят аз он дарак медињад, ки наќлу ривоятњои дар бораи рўзгор ва
шахсияту фаъолиятњои гуногунпањлўи Ибни Сино эљодшуда, дар
фолклори кишварњои форсизабон – Эрон низ густариши васеъ дорад.
Маълум аст, ки мутобиќи таълимоти илми тиб риоя кардан ба
ќоидањои маъмули покию озодагї (гигиена), яъне тоза нигоњ доштани
узвњои бадан, табдили сариваќтии сару либос, шуѓл варзидан ба тарбияи
љисмонї, дар ваќту замони муайян баљо овардани сарфи таом ва амсоли
инњо аз шартњои зарурии таъмини саломатии одамон дар њаѐти онњо
дониста мешавад. Дар чанде аз ривоятњои халќї таъкид гардидааст, ки
Ибни Сино ба ин масъала низ таваљљуњи махсус зоњир намудааст.
Бозтоби ин мавзўъ хусусан дар ривояти «Чањор шарти саломатї» хеле
назаррас аст, ки мухтасар ишора менамоем:
«…Барон он, ки, - гуфт Сино, - онњо мунтазам бо кори љисмонї
машѓуланд, њафтае як бор ба њаммом мераванд ва нохуни дасту поро
мегиранд, њар рўз дар ваќташ хўрок мехўранд, њафтае ду бор либоси тоза
мепўшанд, ки ин гарави саломатии одам аст. Шахсе, ки ин ќоидањоро риоя
мекунад, умри дароз мебинад.» [6, 26].
Дар ривояти мазкур низ симои Ибни Сино њамчун шахси бозаковат
ва донандаи соњаи илми тиб тасвир шудааст. Аз рўи гуфтањои ў агар
инсон чањор шарти саломатиро мунтазам риоя намояд дар ин маврид
ниѐз ба табиб надорад ва чуноне, ки Сино фармудааст, бо риояи ин
ќоидањо њатто инсон умри дароз мебинад.
Масъалаи ањамияти покию озодагї ва зарурати тоза нигоњ доштани
узвњои бадан дар бобати таъмини сињатмандии одамон дар ривояти
«Табобати дарди гулў» низ бозтоби амиќе дорад. Дар ин ривоят Ибни
Сино ба касалии дарди гулў гирифтор шудани шахси корафтодаашро аз

риоя накардани ў ба ќоидањои тозагї медонад ва ба бемор маслињат
медињад, ки барои ин, ки аз ин беморї рањо ѐбад, њар рўз пеш аз сарфи
таъом дастонашро бишўяд:
«Бачае ба назди Абўалї Сино омада гуфт:
-Табиби муњтарам, чанд ваќт аст, ки гулўям дард мекунад.
-Пеш аз хўрок хўрдан дастатро шўй,-гуфт Ибни Сино гулўи беморро
дида.
-Охир ман ба шумо «дастам дард мекунад»-нагуфтам ку? Норозигї
баѐн кард бачаи бемор.
-Медонам, гулўят дард мекунад,-љавоб дод Ибни Сино.
-Ин тавр бошад, даст бо гулў чї алоќа дорад?-пурсид бача.
-Алоќааш њамин аст, ки ту хўрокро доимо ба даст мехўрї.» [6, 22].
Муњтавои ривояти мавриди тањќиќ ќарордошта, аз он шањодат
медињад, ки симои Сино дар њар ривояте ки ба бахши табибии ў тааллуќ
дорад њамчун табиби донову мењрубон ва ботаљриба ба тасвир омадааст.
Њамчунин њикояте, ки аз китоби «Татимаи сивон-ул-њикмат»11 -и
Абулњасан Байњаќї дастрас намудем, симои Ибни Сино њамчун табиб
тасвир ѐфтааст, ки бемор низ худи ўст: «Рўзе судоъе сахт бо Абўалї Сино
рўй намуд ва чанд рўзе ба он њолат буд. Бидонист, ки моддаи ин сардард
дар сар аст. Дастур дод то барфи зиѐд оварданд, онњоро дар њирќаи
катоне печида ва сарро дар миѐни он бипўшонид. Муддате сарро дар миѐни
он нигоњ дошт то мавзўи сар ќавї шуд ва ин корро муќаррар кард то он
мањал неру гирифт ва аз ќабули модда мутанеъ шуд ва аз он сардард
халосї ѐфт» [1, 118].
Чи тавре ки аз муњтавои ривояти мазкур маълум шуд Ибни Сино
хусусияти давої доштани барфро, ки сард аст, кашф намудааст. Чуноне
гуфта мешавад сардї ба дарди сар даво бахшидааст. Инчунин дар илми
тиб исбот шудааст, ки сардї хуни ѓафсшуда ва лалбастаро тунук намуда,
равон мекунад. Агар дарди сар њам аз сабаби ѓафс шудани хун пайдо
шуда бошад, ин тарзи табобат мувофиќ меояд. Зеро ба мушоњида
мерасад, ки табибон ин усули табобатро истифода мекунанд. Ин
кашфиѐти Абўалї њам беасос нест, зеро бештари ривоятњои халќї дар
асоси китобу рисолањои худи Сино ба вуљуд омадаанд ва аз сабаби аз
дањон ба дањон интиќол ѐфтанашон дар таи чандин асрњо ба асарњои
шифоњї табдил ѐфтаанд. Инчунин дар байни халќ табобати дарди сар, ѐ
таскин бахшидан ба дарди сар бо ин усули дар оби хунук тар кардани
матоъ ва ѐ барги гиѐњи зуф, ки сард аст ба таври васеъ истифода
мегардад.
Симои Абўалї ибни Сино дар ривоятњои «Табибии Абўалї Сино»,
«Дар он дунѐ», «Усули хос», «Табобати дарди чашм», «Узр», «Гурбаи
бемор», «Сино ва љавони дардманд», «Табобат аз рўи фаросат», «Табиб
ва Абўалї Сино», «Гиѐњи шифобахш» ва ѓайра низ ба сифати
11
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дар асри XIII ба забони тољикї бо номи «Дуррат-ут-тољ» тарљума карда шудааст.

донишманди тавонои соњаи илми тиб ва табиби бењамтои беморињои
гуногун тасвир гардидааст.
Чунон ки устод Д.Обидов Гуфтааст: «Дар ин ривоятњо низ симои
Абўалї Сино бо як ихлосу эњтироми махсус ѐдрас шудааст, ки Ибни
Сино дар бобати беморон ва истифодаи роњу усулњои мухталифи
ташхису муолиљаи беморињои гуногун чї комѐбињои чашмгирро насиб
гардида аст» [5, 107].
Њамин тавр, Абўалї ибни Сино дар бобати аз беморињои гуногун
наљот бахшидани одамон ва аз неъматњои судманди табиат ба манфиати
онњо истифода намудан, хизмати нињоят бузурге кардааст. Ин олими
олимон бештарини умри нисбатан кўтоњ вале бобаракати худро мањз,
сарфи њамин кор кардааст. Аз ин љост, ки ў дар байни мардум пеш аз
њама њамчун табиб шуњрат ѐфтааст. Метавон гуфт, ки ин гурўњ ривоятњо
заминаи мустањками њаѐтї доранд ва аксаран дар асоси таљрибаю
кашфиѐтњои аниќу доманадори илмии худи Ибни Сино ба вуљуд
омадаанд.
Ривояте, ки ин љо мавриди тањќиќ ќарор медињем «Табобати шахси
говшуда» ном гирифтааст, ки дар ин ривоят Ибни Сино аз усули хоси
аќлонї, ки сабаби аз марг ва маризї наљот ѐфтани бемор мегардад
истифода бурдааст. Бояд гуфт, ки ривояти мазкур аз љињати мўњтаво ва
тарзи истифодаи усул ба гурўњи ривоятњои «Абўалї ибни Сино њамчун
равоншинос» низ тааллуќ дорад:
«Манќул аст, ки дар Бухоро шахсеро маризе воќеъ шуд, ки фарѐд
мекарду зорї менамуд, ман гов шудаам, маро бикушед ва бихўред. Ўро ба
пеши Абўалї оварданд, фармуд, ки дасту пойи вайро барбастанд ва корде
талабид ва онро санг кашид, тез сохт ва баъд аз он ба пеши вай омаду
гуфт:
-Ѓам махўр, ки ман туро мекушам. Ў зорї менамуд, ки «зуд бишав ва
дар ин кор таъхир макун». Абўалї даст бар пањлўи вай расонид ва эњтиѐт
карду гуфт, ки ин гов бисѐр лоѓар аст ва хўрдани он намешояд, чанд рўзе
ўро тарбият кард ва гуфт:
- Агар мехоњї, ки ба маќсуд расї, бояд, ки њар ѓизо ва шарбате, ки ба
ту фармоям ихтиѐр кунї. Гуфт:
- Миннатдорам, - ва ќабул намуд.
Абўалї шарбатњо ва ѓизоњое, ки таќвияти димоѓ кунад, барои вай
таъин намуд. Баъд аз чанд рўз он мариз мундафе гардид. Абўалї пеши вай
рафту гуфт, ки чун аст, ки фарбењ гаштаї, ки туро фармоям, ки
бикушанд. Вай музтариб гашта, гуфт, ки ин чї сухан аст, ки ту мегўї?
Њар ки ќасди ман намояд, ман ўро пора-пора созам. Њосил, ки Абўалї ўро бо
ин тадбир аз он мариз халос кард» [2, 113-114].
Аз муњтавои ривоят маълум мешавад, ки ин бемор аз љињати
танќисии рўњї ба чунин беморї гирифтор гардида будааст. Усуле, ки
Ибни Сино дар табобати ин шахс истифода бурдааст, гарчанде дар назар
содда намояд, њам вале ў тавонистааст тавассути аќли расо ва
ботадбирии хеш бори дигар собит намояд, ки агар њар як инсон аќли
худро дуруст истифода намояд корњои бузурге карда метавонад. Чуноне

ки Р. Њошим дар китоби «Ибни Сино» ќайд намудааст: «Ба њамин тариќ
гуфта метавонем, ки Сино дар муолиља аз усули таъсири рўњї ва талќин
истифода бурда, дар њар мавриди људогона тариќањои хос ба кор
мебурдааст. Ў ба асари бузурги худ «Ќонун» борњо баргашта ва онро
такмил додаст. Шогирдаш Љузљонї ба ин ишора карда мегўяд: «Шайх
ѐддоштњои гаронбањое аз таљрибањои худ дар зимни муолиљањо дошт, ки
мехост ба «Ќонун» илова кунад ва онро мураттаб намояд, вале он
ѐддоштњо гум шуда аз байн рафтанд» [7, 64].
Инчунин ривояте, ки ба тозагї навишта кардем, дар бораи чигуна
барои сохтани беморхона тадбир намудани Сино сухан рафтааст. Аз
муои ривояти мазкур хулоса кардан мумкин аст, ки Сино дар њаќиќат
табиб ва њакими доно будааст. Инчунин дар кадом мањал ва дар чигуна
обу њаво сохтани беморхона низ барои беморон ањамияти хоса дорост ва
Сино дар ин љода њам мавќеи муайяни худро дорад. Инчунин дар ин
ривоят ба назди подшоњ соњиби иззату эњтиром ќарор доштани Сино низ
ишора шудааст.
Ривоят мекунанд, ки як подшоњ барои сохтани беморхона аз Ибни
Сино маслињат мепурсад, ки кадом минтаќаи шањр барои сохтани
беморхона мусоид аст.Сино мефармояд, ки дар чор тарафи шањр дар як
ваќту соат гушти хомро то як шабонарўз овезон карда монанд.Бо
супориши подшоњ ин гуфтаи Синоро иљро мекунанд. Рўзи дигар дар њамин
ваќту соат гуштњоро ба назди Сино меоранд. Сино пас аз тањлил ба
подшоњ мегўяд, ки беморхонаро дар њамон тарафи шањр бояд сохт, ки
гушти дар он минтаќа овезон буда вайрон нашудааст.Яъне ин тарафи
шањр дорои обу њавои тоза асту барои сохтани беморхона ва беморон
муфид аст12.
Хулоса чунон ки ќайд намудем, ривоятњои марудмие, ки нисбат ба
Ибни Сино офарида шудаанд, мисли дигар жанрњои фолклорї аз љињати
вариантнокии худ хеле бою рангин ва пурмуњтаво мебошанд. Як чизи
дигари љолиби диќќат он аст, ки наќлу ривоятњои мардумї, умуман,
осори нобиѓаи љањонї Абўалї ибни Сино бо чанд забон тарљума гардида
тавассути шабакаи Интернет пешкаши тамоми дўстдорон ва
њаводоронаш гардидааст. Аз тарафи дигар ин як воситаи ба љањониѐн
муаррифї намудани фарњангу тамаддуни тољикон, аз љумла бузургону
нобиѓагони тољик мебошад.
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АБУАЛИ ИБН СИНО КАК ИСКУСНЫЙ ВРАЧ В
НАРОДНЫХ ПРЕДАНИЯХ

В этой статье рассматриваются народные легенды и предания о
врачебной деятельности Ибн Сино. Основной целью данной статьи и
исследование легенд и преданий является выказывание об огромном
вкладе Ибн Сино в формировании и развитии различных наук, в том
числе медицины, которые представлены в его бесподобных работах и в
описании народа.
Ключевые слова: Абуалї ибн Сина, предания, легенда, таджикский
фольклор, образ Ибн Сино, врач, философ.

ABUALI IBN SINO AS A PRACTICED HEALER IN FOLK LEGENDS
The article considers folk legends about the medical activities of Ibn Sino.
The main aim of this article is to indicate Ibn Sino‟s immense contribution in
formation and development of various sciences, including medicine, which are
represented in his incomparable works and in people‟s description.
Keywords: Avicenna, legends, Tajik folklore, image of Avicenna,
physician, philosopher.

Маълумот дар бораи муаллиф: Ниѐзова Мањина- ходими хурди илмии шуъбаи
фолклори Институти забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии
АИ ЉТ; тел.: (+992) 93 511 91 51; e-mail: mahin_n@mail. ru.
Сведения об авторе: Ниязова Махина- младший научный сотрудник отдела
фолклора Института языка, литературы, востоковедения и письменного наследия им.
Рудаки АН РТ; тел.: (+992) 93 511 91 51; e-mail: mahin_n@mail. ru.
About the author: Niyazova Mahina – is senior researcher at the Department of
Folklore, of the Rudaki Institute of Language, Literature, Oriental studies and Written
Heritage of the Academy of Sciences of Tajikistan: Phone: (+992) 93 511 91 51; e-mail:
mahin_n@mail. ru.

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
забонњои русӣ ва англисї 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. Ҷ. 1. / С. Айнӣ– Сталинобод: Нашрдавтоҷ, - 1958. -555 сањ.
2. Пугачев В. П. Ведение в политологию : учеб. для студ. вузов / В. П. Пугачев, И. Ю.
Соловьев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Аспект-Пресс, 2003. – 466 с.

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 / С. Айнӣ // 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/ Н.А.Кисляков //
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: [1, 272]; шумораи саҳифаҳои иқтибос бо
воситаи вергул ѐ тире нишон дода мешавад, мисол: [2, 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.
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», тел.: (+992 37)
221-22-40.
Шохиси (индекси) обуна дар фењристи «Почтаи тољик» -77755
Сомонаи мо: www.iza.tj; E-mail: iza_rudaki@mail.ru
Маљалла дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон аз 12 ноябри соли 2015 тањти
№ 0095/мљ аз нав ба ќайд гирифта шудааст.
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