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ЗАБОНШИНОСЇ 
 

УДК:42+491.550-3-34 
ОБ ИСТОРИИ НЕОЛОГИИ И ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ НА 

ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 
Нозимов А., Олимзода А. 

Кафедра иностранных языков АН РТ 
 

Лексика отражает не только состояние общества, но и состояние сознания и 
мышления человека. Развитие лексики реализуется главным образом через появление 
новых слов, отражающих различные социальные изменения в обществе, «динамика 
объективных процессов — социальных, политических, культурных — не позволяет 
языку сегодняшнему оставаться равным вчерашнему» [1 ,8]. Слова исчезают, выходят из 
употребления, другие, наоборот, появляются, начинают активно использоваться 
носителями языка. Слова и словосочетания, созданные для обозначения новых явлений 
действительности, новых предметов или понятий, называются неологизмами (от греч. 
neos - новый и logos - слово) [5, 13].  

Неологизм (др. греч. neos – новый, logos – речь, слово) – слово, значение слова 
или словосочетание, недавно появившееся в языке [16].  

Термин «неологизм» впервые появился в 1755 году во французском языке, откуда 
после 1800 года он был заимствован в английский язык в значении «употребление 
новых слов, инновации в языке, а также новое слово или выражение». 

Неология – раздел языкознания, занимающийся изучением новых слов (способов 
их образования, типов значений, сфер употребления) [12]. 

Язык как сложный общественный феномен является средством человеческой 
коммуникации и находится в постоянном движении. Развитие общества отражается в 
многочисленных лексических единицах, определяющих общественные отношения и 
изменения, которые неизбежно влекут за собой лексические инновации и 
преобразования в языке. 

Новые слова и выражения, возникающие для обозначения новых понятий в науке 
и технике, появляются как терминологические неологизмы; возникающие для 
передачи понятий, уже существующих в языке, но выраженные другими языковыми 
средствами, в целях создания экспрессивности, называются стилистическими 
неологизмами. 

Большую роль в создании стилистических неологизмов играют сленг и жаргон.  
В процессе создания неологизма возможны три основных изменения [5, 89]:  
1. Изменение содержания, т.е. использование имеющейся лексической единицы 

для обозначения нового объекта (переосмысление), создание семантического 
неологизма. 

2. Изменение формы, т.е. введение нового знака для обозначения нового объекта, 
уже имеющего в языке наименование (трансноминация). 

3. Изменение формы и содержания (собственно неологизмы). 
По способу образования неологизмы подразделяются на: 
1. фонологические;  
2. заимствования;  
3. семантические;  
4. синтаксические.  
Синтаксические неологизмы подразделяются на морфологические 

(словообразование) и фразеологические (словосочетания). 
Фонологические неологизмы создаются из отдельных звуков. Иногда они 

сочетаются с морфемами латинского и греческого происхождения. К группе 
фонологических неологизмов принадлежат также слова, образованные при помощи 
звукоподражания. Например, глагол to whee (волновать) образован от 
междометия whee, которое используется для обозначения радости и положительных 



эмоций, а этимология прилагательного yucky (отвратительный) восходит к 
междометию yuck, выражающему крайнюю степень отвращения. 

Для заимствований характерно нетипичное для заимствующего языка 
морфологическое членение и отсутствие мотивации значения. Примером этому могут 
послужить слова dacha (дача), glastnost (гласность), to knout (бить кнутом), petit 
dejeuner(небольшой завтрак). 

Семантические неологизмы создаются при помощи изменения значения при 
сохранении формы слова. Они могут иметь два варианта: 

1. Слово полностью утрачивает старое значение и употребляется только в новом 
значении. 

2. В семантической структуре у слова появляется новое значение и сохраняется 
старое. 

mouse potato (человек, который проводит много времени за компьютером); 
catastrophize - относиться к мелким неприятностям серьезно 
professionalize - доводить до профессионального уровня 
itemize -рассматривать по пунктам  
diversify - вносить разнообразие  
liquify - превращать в жидкое состояние 
Общественный и научно-технический прогресс послужил причиной появления 

новых социально-экономических реалий, открытия в области науки и техники, 
достижения в сфере культуры. В итоге чего само собой пришли в английский язык 
новые слова, новые термины. Большое количество новых лексических единиц 
появилось в связи с развитием новой техники и технологии. В области культуры и 
искусства происходит бурный процесс экспериментирования, создаются новые 
произведения, и соответственно новые названия. Так в области кино, телевидения и 
видеотехники появилось много новых технических средств, вслед за ними 
образовалось большое количество неологизмов. Особенно много неологизмов 
появляется в научно-техническом языке в результате бурного прогресса науки и 
техники. 

 
Слово Перевод 
selfie Автопортрете, ки ба воситаи 

телефони мобилї аксбардорї 
мегардад. 

flatform Кафш, бо пошнањои баланди 
яклухт, платформа 

FOMO 
 

Тарси аз даст додани хабари 
муњим дар шабакањои иљтимої. 

Phaїlet смартфоне, ки экранаш аз телефон 
калонтару аз планшет майдатар 

аст. 
Gloatgram Пост дар шабакаи иљтимоии 

Instagram, ки аз хушбахтии 
муаллиф хабар медињад, одатан ин 

аксњои хўрокњои болаззат ва 
љойњои сафаркарда мебошад. 

Catfishing Автобиографияи сохтаю дурўѓин. 

Craftivism Машѓулияти шахсоне, ки 
дасткориро дўст медоранд, 

масалан бофандагї, гулдўзї 

Drivestep Мусиќие, ки дар ваќти рондан 
гузошта мешавад ва кайфият 

мебахшад. 
Їlack hats 

 
золимон, љафокорон, нобакорон; 



me time Вакти чудокардае, ки шахс барои 
истироњат ба худ мебахшад. 

Jane Crow - поймолкунии њуќуќи занон; 
Pot-culture тарзи њаѐти нашъаманд; 

Put-down посухи дурушт, даѓал; 
Trade off созиш, гузашт кардан; 
spyware Программаи компютерї, ки 

њаракатњои мизољонро дунбола 
мекунад. 

stores with doors 
 
 

Маѓозаи маъмулї, яъне аз он ба 
воситаи интернет мањсулот ва ѐ 
либос супориш дода намешавад. 

cockroach proїlem Проблемае. ки аз аввал бузург 
наметофт. 

weїinar 
 

Семинаре, ки ба воситаи интернет 
анљом дода мешавад. 

entreprenerd Шахсе, ки тиљорати худро ба 
воситаи компютер ба роњ 

меандозад. 
yettie Шахси љавоне, ки дар мансаби 

баланд ќарор дорад. 

Nooї Шахсе, ки дар љамъият нав пайдо 
шудааст. 

App Программа, барои компютер ва 
телефонњои мобилї. 

Oversharers Шахсоне, ки аз њад зиѐд дар бораи 
худ маълумот дар расонањо 

мегузоранд. 

standee Шахсе, ки дар наќлиѐти љамъиятї 
рост меистад. 

adulthood камолот 
netiquette Имлои навиштан дар интернет. 

make-up 1. Сулњ, созиш. 
2. рангу пардоз 

 
feed-in Хўроки нисфирўзии бепул 

workaholic Шахсе, ки корашро хеле дўст 
медорад. 

 
Лексика как самый подвижный пласт языка, наиболее чутко реагирует на все 

изменения в социальной, культурной и других сферах жизни говорящего коллектива, 
ведь именно слово является “зеркалом жизни”[4, 38].  

Следует подчеркнуть, что номинативная функция языка развивается не только в 
результате влияния социолингвистических факторов и эволюции общественно 
исторического опыта носителей языка. Важную роль играет изменение самих 
способов номинации. Язык находиться в состоянии непрерывного развития, 
включающего определенные языковые процессы, в том числе и создание новых 
лексических единиц, т.е. словообразование [2, 54]. 
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ТАЪРИХ ВА ТАРЉУМАИ НЕОЛОГИЗМЊО АЗ ЗАБОНИ АНЛИСЇ БА ТОЉИКЇ 
Калимаи неологизм дар забоншиносии умумї њамчун истилоњ ќабул гардидааст 

ва то имрўз ба кор бурда мешавад. Аввалин шахсе, ки доир ба ин мавзўъ тадќиќот ба 
анљом расондааст, олими Шўравї Р.А.Будагов мебошад. Манбаи асосии пайдоиши 
неологизмњо ин техника ва технологияњои муосир, шабакањои иљтимої, ки дорои 
забону жаргони худ њастанд мебошад. 

 
Вожањои калидї: неологизм, техника ва технологияи муосир, сленг, жаргон, 

шабакањои иљтимої, Будагов, Брагина, Маљидов. 
 

ИСТОРИЯ И ПЕРЕВОД АНГЛИЙСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ НА ТАДЖИКСКИЙ 
ЯЗЫК 

Огромный приток новых слов и необходимость их описания обусловили 
создание особой отрасли лексикологии – неологии – науки о неологизмах. Особенно 
много неологизмов появляется в научно-техническом языке в результате бурного 
прогресса науки и техники. Согласно подсчѐтам Р. Берчфильда, ежегодно в языке 
появляется около 800 слов, необходимость регистрации и описания которых вызвала 
появление нового раздела лексикологии - неологии - науки о новых словах. 

 
Ключевые слова: неологизм, новые технологии, социальные сети, Берчфильд, 

Будагов, Брагина, Маджидов. 
  

HISTORY AND TRANSLATION ENGLISH  
NEOLOGISMS INTO ENGLISH 

Neologisms are newly coined terms, words, or phrases, that may їe commonly used in 
everyday life їut have yet to їe formally accepted as constituting mainstream language. 
Neologisms can їe completely new words, new meanings for existing words or new semen 
in existing words. Neologisms have their history like another sphere of the science. The 



main sources of neologisms advent are technique and new technology, social network, 
which has its special slang. 

 
Keywords: neologisms, technique and new technology, social network, word formation.  
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УДК: 491.550.0 

ФРАЗЕОЛОГИЗМҲО БО НОМИ ҲАЙВОНОТУ ПАРАНДА ВА ҲАШАРОТҲО 

ДАР ЛАҲЉАҲОИ ЉАНУБИ КЎЛОБ 
Нурхон Гадоев  

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
  
Дар љараѐни пешравї ва тараќќиѐти забон бисѐр воњидњои луѓавї вобаста ба 

мавќеи истеъмол маъноњои тоза ѐ маљозї мегиранд. Онњо аз маънои аслї- решагии 
худ хеле дур рафта, маъноњои нав гирифта, ба ибораю таркибњои устувору 
таѓйирнаѐбанда табдил меѐбанд, ки дар ин маврид нақши киноя ва маљоз, ташбењу 
истиора назаррас аст. Ба ин маънї олими маъруф Р. Ѓаффоров чунин менависад: 
«Дар забон дар ќатори иборањои ноустувор бисѐр иборањои устувору 
таѓйирнаѐбандае мављуданд, ки чун воњидњои устувори нутќ дар сухан ташкил 
наѐфта, балки њамчун таъбироти тайѐр, машњуру забонзадашуда истеъмол мешаванд. 
Ин гуна таъбирњоро иборањои фразеологї меноманд» (4, 67). Дар лаҳљаҳои 

минтақаи Кўлоб як қисмати воҳидҳои фразеологї, дучор мешаванд, ки дар таркиби 
онҳо номи набототу ҳайвонот ҳамчун љузъи асосї зикр гардида, барои образноку 
љаззоб намудани сухани соҳибони лаҳља мавқеи муҳимро ишғол менамоянд. Дар 
аксар мавридҳо ин таъбирҳо барои муқоиса ва монанд кардани шахсони алоҳида ба 
набототу ҳайвонот истеъмол карда мешавад. «Дар байни монандшаванда ва 
монандкунанда як аломати хоси љамъбасткунанда ѐ нишонае ба мушоҳида мерасад. 
Ин аломат ѐ нишона байни шахсон ва ашѐи дигар алоқаи ногусастанї дорад. Дар 
фразеологизмҳо ҳамин аломати љамъбасткунанда ҳангоми ташбеҳкунї ба инобат 
гирифта шуда як ашѐ ба ашѐи дигар монанд карда мешаванд. Ин монандкунї дар 
аксар мавридҳо рамзї, маљозї ва киноявї сурат мегирад. Њатто дар ҳолати 
номгузорї низ нишонаҳои мазкур накши муҳим доранд» (3, 53-63) . Дар воҳидҳои 
фразеологии ташбеҳї монанд кардани ашѐ то дараљае ба таври озод сурат мегирад. 
Дар ин ҳолат аломати ашѐи дигар ҳамеша образи ҳамон шахсро дар пеши назар 

љилвагар месозад, ки вай бо ашѐи дигар монанд ѐ муқоиса мешавад ва муносибати 
вайро бо ашѐҳои дигар дар ҳаѐти рузмарра инъикос менамояд.    

Ҳангоми таҳлилу тадқиқи воҳидҳои фразеологї дар лаҳљаи номбурда ҳамин чиз 
аниқ шуд, ки қариб 70%-и таъбирҳои фразеологии мављуда ба шахс ва тавсифу 
фаъолияти рў змарраи он иртибот доранд. Дар фраземаҳо (ифодаҳои фразеологї) 
ҳангоми монандкунии бевосита ва бавоситаи номи ашѐ, пеш аз ҳама, ба чашм ҳамон 
аломати фардии предмет мезанад. Ин аломат ба ашѐи монандшаванда то дараљае 
(кам ѐ зиѐд) муштарак аст. Ин аломат дар худ маъноҳои зиѐдро ғунљоиш медиҳад, ки 
ба рафтор ва фаъолияти одамон ѐ љонварон мувофиқат мекунад, ки дар симои шахс 
инъикос ѐфтааст. 

Барои мисол, љумлаи «Ориф харворї кор мекънавъ ахиръш ичї.(Т)»-ро аз назар 
мегузаронем. Дар љ умлаи мазкур «харворї кор кардан» воҳиди фразеологї маҳсуб 
мешавад. Ба ҳама маълум аст, ки дар замонҳои андаке пештар хар ҳайвони корї буд. 
Мардуми кўҳистон ба хар ҳамчун ҳайвони боркаш эҳтиѐљоти калон доштанд, тамоми 
корҳои рўзгорро мардум ба воситаи ин ҳайвони безабон ба сомон мерасонданд. Дар 
воҳиди фразеологии номбурда ҳамин аломату хусусияти хар - хизматрасонї ба 
инобат гирифта шудааст, яъне шахси монандшаванда хеле меҳнаткаш аст, шабу рўз 
меҳнат мекунаду ҳељ  не, ки зиндагиаш беҳ шавад, ба хар монанд карда шудааст.  

Бояд гуфт, ки образи хар дар таъбирҳои лаҳчавї ба маъноҳои нодон, беақл хеле 
зиѐд дар гардиш қарор доранд: Харворї ақл надора; бетамиз: Харворї тамиз надора; 
пурхўр: Ќади хар мехра; дучор мешавад. Агар шахс ҳамаи он хислатҳои дар боло 
номбар шудаи харро дошта бошад, нисбат ба вай чунин ибораи фразеологиро ба кор 
мебаранд: ранги хар; И мардак ранги харай. Инчунин фразологизми бо   вожаи 



«хар» маъноҳои «касеро аз ягон макон пеш кардан» ва «иљрои ягон кор»-ро ифода 

мекунад: Хар-та ҳай къ ай иља, дига рангъ рута набинъм (Т). Акъ (акнун) хар-ъш ай 
љъбор парид, дига мора балав намегира (П).  Дар љумлаи фразеологии «хар аму 

харай, фақат тъғумош дига шидан» ба шахсе далолат менамояд, ки каси нодону беақл 
тасодуфан мансаби баландро соҳиб мешавад: Сафар раис шида боша ҳам, хар аму 

харай, фақат тъғумош дига шидан (Ш).  

Гоҳо беақлии одамон низ дар ибораҳои фразеологї бо вожаи «хар» инъикос 
меѐбад: Ориф қади хар ақл надора (П). Дар ибораи фразеологии «қади хар ақл 

надоштан ақли хар ба ақли Ориф қиѐс карда мешавад.  
Њамин тариқ, хар ҳарчанд, ҳайвони нафърасон бошад ҳам, номи вай ҳамеша дар 

таркиби таъбирҳое меояд, ки маъноҳои рамзї, киноявиро ифода намуда, тобишҳои 
манфї доранд.    

Асп ҳайвони хонагии нафърасон аст. Дар гузашта рафту омади мардум аз як 
қишлоқ ба қишлоқи дигар ба воситаи асп сурат мегирифт. Дар шаҳрҳо низ аспҳоро ба 
ароба баста, мусофиркашї мекарданд.  Мардум бо аспҳои худ бузкашї мекарданд. 
(Ин навъи бозї мароқовар буда, мухлисони зиѐде дошт). Дар маводи дар даст доштаи 
мо ҳамагї ду ибораи фразеологї бо номи «асп» дучор кардему халос. Инҳо ибораҳои 

рехтаи антонимї ба шумор мераванд: «ба аспи љаҳл сувор шидан»; ва «аз аспи љаҳл 

хамбидан» (фуромадан); Ибораҳои мазкур ба муодилҳои фразеологї монанданд. Дар 
ибораи аввал феъли таркибии «сувор шидан» ва феъли «хамбидан», ки дар ибораи 
дуюм омадааст, маънои ба ҳам зидро ифода мекунад. Аз ин рў , онҳоро воҳидҳои 
фразеологии зидмаъно маънидод кардан ба мақсад мувофиқ аст: Борун ба аспи љ аҳл 
сувор шида, ба сари зан-ша давид. Бъди ягон дъ-се минут ай аспи љ ахл хамбида ба зора 
дърумад (Ҳ.)  

Гов. Гов низ ҳайвони хонагї аст. Мардум аз вай бебаркаш фоида мебаранд. Аз 
маҳсулотҳои гов –шир, љурғот. маска, чакка ва ниҳоят аз гўти он ҳамчун маводи 
хўрока мавриди истифода қарор дода мешаванд. Дар гузаштаи на чандон дур ба 
воситаи барзагов мардум замин љуфт мекарданд, хирман мекуфтанд. Хулоса гов 
ҳайвоне аст, ба мардум фоидаи зиѐди беминнат меоварад. Ба ин нигоҳ накарда, дар 
лаҳља як қатор фразеологизмҳое вомехўрад, ки дар онҳо вожаи «гов» ва «барзагов» 

ҳамчун љузъи асосї омада, ба љиҳатҳои манфии шахс, аз қабили нодонї, камақлї, 
пурхўрї ишора менамоянд:  

И мардак ќади гов ақл надора. (П). Говворї пър мехра. Коръраша мебинї, 
барзагови раи ростай (Т)  

Дар љумлаи сеюм ибораи «барзагови раи рост» маънои беақлу нодонии одї не, балки 
аз ҳад зиѐд беақлу нодон будани касро ифодагар аст. Дар лаҳљаи мазкур танҳо дар як 
воҳиди фразеологї- «қади гов зў р будан» тобиши манфї эҳсос карда нашуда, маънои 
мусбатро далолат мекунад. Ба ғайр аз хар, гов. дар лаҳљаҳои номбурда боз шер, паланг, 

фил, хирс, гург, рўбоҳ, буз, харгўш, саг, гурба (пъшък/пишак) ва ѓайраҳо дар таркибу 
ибораҳои фразеологї ҳамчун љузъи асосї омада, хислату аломатҳои гуногуни шахсро бо 
роҳи ташбеҳкунї ташреҳу тавзеҳ медиҳанд. 

Масалан: Шер - рамзи тавоної, далерї ва нотарсї аст, чун ки вай дар љангал 
ҳукмрони ягона ба шумор меравад. Калимаи «шер» дар таркиби фразеологизмҳо 
ҳамчун љузъи асосї омада, маъноҳои мусбатро ифода менамояд. Аз ин рў, шахси 
далеру нотарс, тавоно ба шер ташбеҳ дода мешавад:    
 Шерворї наъра зад. 

Шерворї ҳарифша ба зъмин партофт. (Ш) 
Дар лаҳљаи мавриди назар марди кордону ўҳдабаро низ ба шер монанд карда 

мешавад:  Дар ду моҳ шерворї хунаша пушонд (Ҳ). Гърг(гург)-ҳайвони дарранда, 
буда, ботадбир аст. Аз хислату аломати гург чунин нишонаҳоро зикр намудан 
мумкин аст: вай ба ҳама ҳайвонҳои дигар қасди бад дорад, ҳамеша ба ҳамла кардан 
тайѐр аст, ҳарифро дар ғафлат монда онро ба тасарруфи худ медарорад.– чунинанд 



аломатҳои фарқкунандаи гург аз дигар ҳайвонҳои љангал. Вай дар мавқеъ ва ҳудуди 
географии худ сайдашро шикор мекунад ва дигар ҳайвонҳоро ба ин љо наздик шудан 

намемонад. Агар дар гирду атрофи љойи муқаррарии худ сайдро ѐфтан мушкил 
бошад, гург маљбур мешавад, ки барои пайдо намудани қути лоямут ба ҳудуди 
ҳамсоя дарояд. Дар ин ҳолат таљовузнопазирии сарҳад халалдор мегардад ва байни 
гургон љанги сахте ба вуқўъ мепайвандад. Њамин хислату аломатҳои гург дар 
фразеологизмҳои вожаи «гург» дошта, бараъло намоѐн шуда меистанд ва тобиши 
манфї доранд. Дар лаҳљаҳои номбурда одами бераҳму мољарољўйро ба гург монанд 
менамоянд: Яке гъргворї ба ҳамсоя-ш часпид (Ҳ).  

Инчунин каси ҳиллагару маккорро низ ба гург ташбеҳ медиҳанд: Аму (ҳамон) 
савдогари сари бозор гърги борондида бъд, ранги тъ чан каса фанд када бъд (К). 
Маризо гърг шидааст, ҳиљ  ки ура фанд када наметуна. Дар ин љо ибораҳои 
фразеологии «гърги борондида» ва «гърг шидан» шахси маккору ҳиллагарро ифода 
мекунад. Воҳидҳои фразеологии «гърги борондида» аз забони адабї ба лаҳљаҳои 
номбурда гузаштааст, ибораи «гърг шидан» моли хоси лаҳљаҳои љануби Кўлоб маҳсуб 
мешавад. Ҳар ду ибораи мавриди назар муродифи луғавї буда, дар лаҳљаҳои мазкур 

мавқеи васеи истеъмолї доранд. Шахси чаққону кордонро низ ба гург ташбеҳ 
медиҳанд. Шояд аз ин љ иҳат бошад, ки гург даррандаи чолоку зирак аст ва 
ҳарифи худро маљ оли љ унбидан намедиҳад. Исъф гъргворї кор мекъна. Ибораи 
фразеологии гъргвори кор кардан дар дигар лаҳчаҳои љануби забони тољикї мамнўъ 
нест. Инчунин фразеологизми «қади гърг гишна», «гъргворї гишна» дар лаҳљаҳои 
мазкур баъзан вомехў рад, ки фикр мекунам, аз забони русї ба ин гў йишҳо 
гузаштааст: Намедунъм ай чї боша, ки гъргвори гишна-м. (Ҳ). 

Фил ҳайвони бузургљўссаи љангал ба шумор меравад. Вай ҳайвони дарранда 
нест. Вай ду шох дорад, барои худро ва наслҳояшро аз душманонаш муҳофизат 
кардан. Дар лаҳља як фразеологим дар гардиш аст, ки фақат як узви бадани фил 
иштирок мекунад:        

Олї тъ дар гўши фил ховї, чї қадар гапъ калоча хестъ тъ хавар надорї (К). 
Воҳиди фразеологии «дар гуши фил хов бъдан» на тобиши манфї дораду на 

мусбат. Ин навъи фразеологизмҳоро «холис» меноманд.  Воҳиди фразеологии «аз 

паша фил сохтан» аз рўйи љисми бузурги фил ба вуљуд омадааст, ки маънои ҳар 
ҳодиса, воқеаи ночизро ба ављ и аъло бардоштанро дорад: Ай паша фил насоз, иқа 
(К).  Таъбири мазкур аз забони умумихалқї ѐ забони адабї ба лаҳљаҳои мавриди 
назар ворид шудааст. 

Хърс(хирс) ҳам ҳайвони дарранда дар љангал мавқеи худро дорад. Дар лаҳзаҳои 
зарурї, ки ба ин дарранда хавфу хатар таҳдид мекунад, барои ҳимояи худ вай ҳатто 
ба одам ҳам ҳуљум мекунад. Дар фразеологизмҳои лаҳљавї бо калимаи «хирс» ду 

маънї ба назар мерасад: 1. Бекор ба гў шае нишастан. 2. Аз ҳад зиѐд фарбеҳ шудан:  
Доим дар хона-ш хърсворї ховай (Ш). Ира бин, хърсвори дам каст-е (Т). Назари 

гў янда ба шахсони мавриди назар ба ҳељ  ваљҳ хайрхоҳона набуда, тобиши манфї 
эҳсос карда мешавад. 

Рубоҳ рамзи найрангу фиреб, ҳиллаю ҳиллагарї аз давраҳои қадим мерос 
мондааст. Дар лаҳљ аҳои мазкур низ ибораҳои фразеологї бо вожаи рў боҳ маъноҳои 
манфї дошта, найрангу фиребро далолат менамоянд. Рубаворї дъм налъкун, дига мъ 
ба гапойи тъ бовар намекънъм (Й). 

Бъз(буз) дар таркиби ибораҳои фразеологї ҳамчун љузъи асосї омада, маънои 
хабаркаширо ифода мекунад: Мъ барвақт медонистъм, ки тъ-бъзї. (К). Бидуни ин маъно 
калимаи мазкур дар фразеологизми «бъзи торазадагї» каси танҳоро, ки аз мардум худро 
дур мегирад, дар пастию баландии онҳо шарик набуданро ифода мекунад: Бъзи тора 

задагивори то кая ай одамо дур мегардї, тъ мурдавъ зънда надорї (Ш). Дар ибораи 
фразеологии «бъзакбозї дохтан» маънои бо роҳи макру фиреб байни касон љангу љанљ 
ол барангехтанро дорад, Фразеологизми «бъздил бъдан» бошад маънои тарсу ҳаросро 



ифода менамояд: Дина дар мачит пеш ай саршавии нъмоз Гълмади Ашур мардъма 
бъзакбози дохт (П). Насияти мъра гуш къ: одам бояд ҳељ  вахт бъздил набоша (К). 

Гуспанд(гў сфанд)  ҳайвони хонагї буда, образи вай дар фрзеологизмҳо назаррас, 
тобиши мусбат дорад. Шахсе бо гўсфанд монанд карда мешавад, мулоимтабиат буда, 
хислат, кор фаъоляти хуб дорад. Муносибаташ ба инсонҳои дигар хайрхоҳона аст. 
Чнин одам ҳељ  гоҳ ба ғазаб намеояд: Хъдойбердї ранги гўспанд хъшфеълай (П). Ба 
ғайр аз ин бо фароғат хоб рафтан, аз баду неки дунѐ хабар надоштан низ ба гў сфанд 
ташбеҳ дода мешавад: И мардакора бинен гуспандворї хован (П). 

Харгўш низ ҳамчун рамзи тасончакию буздилї аз қадимулайѐм то замони мо 
омада расидааст. Дар маводи дар дасти мо буда, вожаи «харгўш» дар як ибораи 
фразеологї омада, маънои ҳушѐриву зиракиро ифодагар аст. ва шахси ҳушѐру 
зиракро ба харгў ш ташбеҳ медиҳанд: Қади харгў ш ишорай. Ранги харгўш тез медава 
(Ш). Саг ҳайвони хонагї буда, ба соҳибаш вафодор аст. Аломати асосї ва 

фаромушнопазири саг беҳудаву баҳуда љакидан (аккос задан) ба шумор меравад. 
Вобаста ба ин, ҳамин аломати саг ҳангоми монанд ѐ ташбеҳ кардан ба назар гирифта 
мешавад ва шахсеро ба саг монанд мекунанд, ҳамеша дар хона доду фарѐд 

мебардорад, ѐ ба дод задан одат кардааст: Иқа (ин қадар) сагворї бъсѐ наљ ак, чї иқа 

мељ акї? Ягон-ягон сагоне ѐфт мешаванд, ки дар хонаи соҳибаш касони бегонаро 
мегазанд. Ин чиз ҳам дар воҳидҳои фразеологї инъикос ѐфтааст: Биѐ бас къ, сагворї 

ай банди по-м нагї (П).  Дар лаҳљаи мавриди назар фақат як таъбири фразеологї 
ѐфт шуд, ки ба шахс нигаронида шуда, тобиши мусбатро далолат мекунад.Ин ибора 
«сагворї вафодор» ном дорад: Усто Расул дар хунаи Мариѐбой хизмат мекард ва 
сагворї вафодор бъд. (П)  

Дигар воҳидҳои фразеологї бо унсури луғаваии «саг» касони аломату хислати 
манфї доштаро далолат мекунанд. Дар љумлаи фразеологии «қади саг надунистан» 
қадру қиммат надоштани шахсро дар назди ҳамкорон, ҳамдеҳагон бо саг муқоиса 

мекунанд: Дига търа қади саг намедунъм, хубъш, ки бъра ай иљ а (Т). Ибораи рехтаи 
«саги сервори дур дохтан» дар лаҳљаҳои мазкур серистеъмол буда, маънои «дидаю 
дониста худро ба нодонї задан»-ро ифодагар аст: Кали Мадакима дидї, ай амай кор 
хавар доравъ саги серворї дур медоза (М). 

Таъбири «ранги саги девна шидан» бошад касеро далолат мекунад, ки дар хона ва 
кўча мағалу љангу љанљ ол бардоштан ба вай одат шудааст ва ба ибораҳои 
фразеологии «одами сагмиљоз» ва «саг шидан» муродиф мешавад: Холмадбой одами 
сагмиљоз бъд, дар солой ахири ъмръш ранги саги девна гашта бъд (Т). Воҳидҳои 

фразеологии «аҳволи саг доштан» // «зиндагии сагона доштан» ишора ба шахсе аст, ки 
зиндагиаш хуб нест, кору меҳнат мекунад, вале бебарор, доимо гарданкаљи дигарон: 

Рустам зиндагии сагона дошт(Т). Аввали омаданъшда Мадкарим аҳволи сага дошт, 
неки сир бой намедод. Воҳидҳои фразеологии «саг соибша дарѐв намекъна» ва 

«кърми саг» љоеро ифода мекунад, ки дар он љо одамони бисѐре љамъ шудааст. Аз он 
љо одами даркориро ѐфтан мушкил аст: Ба яг љойера рафтем, ки саг соибша дайров 
намекъна. Одамо ай кърми саг-да бъсѐ бъдан (Т).   

Дар минтақаи љануби Кўлоб одами зардбашараро «пашаи саг» ном мебаранд: 
Аму пашшаи саг чї нум дошт? - Шогърез (К). 

Пишак // пъшък(гурба) дар таркиби воҳидҳои фразеологї ҳамчун љузъи асосї 
омада, ба нутқ оҳанги манфї мебахшад. Дар байни маводҳои мављуда танҳо ду 
ибораи фразеологие дучор кардем, ки дар он љо вожаи «пъшък» (пишак) мавриди 
истеъмол қарор гирифтааст: Шавъ арус баъди дъ моҳ сагъ пъшък шидан. Дар ин 
љумла воҳиди фразеологии «сагъ пъшък шидан» ба ҳамдигар зид, ѐ душман шуданро 
ифода мекунад. 

Воҳиди дигари фразеологї «пъшъки касеро пъшт нагуфтан» аст, ба шахсе 
нигаронида мешавад, ки табъи нозук доад, ягон кас љуръат намекунад, ки авзошро 
хира созад, ѐ гуноҳашро дар рў  ба рў яш гўяд. Дар таркиби фразеологияи лаҳљаҳои љ 
ануби Кўлоб ибораҳоеро вохўрдан мумкин аст, ки дар он номи паррандагон: мурғ, 



хурус зоғ, бълбъл, кавг низ ѐдрас мешавад ва кору фаъолияти одамонро далолат 
мекунад. Барои мисол вожаи «мурғ» ба ибораҳо маъноҳои гуногун илова мекунанд. 

Маънову пурраву аниқи онҳоро мо дар љумла дарк менамоем: И занак яг сол боз 

ранги мърғи паршъкаста шидас, дар ў  не шу, не гудак, намедуна, ки сарша дар кадъм 
қавр бъзана «К». Дар фразеологизми «ранги мърғи паршикаста шудан» ба зани 
танҳои бетолеъ нигаронида мешавад, дар зиндагї касе, ѐ пуштибоне надорад. 
Ибораи дигар бо иштироки «мурғ», «мурғи дъл мурдан» маънои ба коре ѐ фаъолияте 
ҳавас надоштани шахсро мефаҳмонад: Мърғи дълъм мурд, дига ба ҳељ  чи ҳавас 

надоръм (Ҳ). Ибораи мазкур дар забони адабї ҳам ба таври васеъ мустаъмал аст. 
Зоғ дар таркибҳои фразеологї ҳамчун љузъи асосї омада, воҳиди фразеологии 

ташбеҳї месозад: Чашмони сиѐҳи калон-калони зебо ба ин паранда монанд карда 

мешавад. Чашмони Мавзуна зоғ ворї сиѐҳанд (К). 
Кавг (кабк) парандаи зебо аст. Бо ин аломати худ дар байни парандагони кў 

ҳистон фарқ карда меистад. Ба болои ин нағмасароии кабк ба кас илҳом мебахшад. 
Ҳамин нишонаҳои фардии кабк дар воҳидҳои фразеологї бо вожаи кабк инъикос 
меѐбанд. Айни нашъунамои баҳор кабкҳо аз ин фасли зебо лаззат бурда ба 
нағмасарої медароянд, аз ин фурсати муносиб сайѐдон ва шикорчиѐн истифода 
бурда, ба сў йи онҳо тир мепаронанд, ѐ дом мепартоянд. Ҳамин лаҳза дар 
фразеологизми «кавг аз қақбаи1 хъдиш тир мехра» таљассум ѐфтааст. Љумлаи мазкур 
шахсеро далолат мекунад, ки суханро насанљ ида, ҳар љо, ки рост омад, гуфтан 
мегирад. Дар натиљ а, љой ва мавқеи суханро надониста ҳарф задан ба кас гарон 
меафтад. Беҳуда халқ нагуфтааст, «Ҳар сухан љоеву ҳар нуқта маконе дорад»: Ага 
хъдиш дар ар љо дан-ша пеши хъдї мегъръфт, ҳељ  гап набъд, беҳуда нагуфтанд, ки 
кавг аз қақбаи хъдиш тир мехра.(Т). Дар љойи дигар ибораи «яг қақбаи кавг» 
ифодагари замон буда, вақти кў тоҳеро далолат мекунад: Дар як қақбаи кавг хона-ша 

ѐфтем. (Ш). Духтари зеборо ҳам ба кавг ташбеҳ мекунанд: Мавзуна ранги кавг хъшрў 
вай. (П). Бълбъл (Булбул)  парандаест, ки бо туфайли овози хушаш аз қадим то ин 
љониб аз булбул шоирону адибон образи ошиқро меофаранд. Вожаи «бълбъл»дар 
таркиби фразеологизмҳо омада, ошиқони шайдоро далолат мекунад: 

Чъко2 кънъм, ки дар ишқ-ъш бълбъли гўѐ шидам (К). 
Овози булбул, хеле хуш ба гў ш мерасад, ҳангоми нољ урї, парешонҳол будан кас аз 

чунин овози хуш ҳам дурї мељўяд. Фразеологизми «овози бълбъл нафоридан» ин 
фикрро тақвият мебахшад: Уйъм къ3, ки тоқа бестъм, ба хъдо, овози бълбълъм 
намефора.(П). 

Кафтар (кабутар)- мисли булбул аз давраҳои пешин рамзи ишқу ошиқї ба шумор 
меравад. Дар лаҳчаҳои мавриди назар воҳидҳои фразеологии марбут ба ин ном 
ошиқонро далолат мекунад: Шавкатъ Дилбар як љъфти кафтар-анд, ҳиљ  ки увора ай 
амдигар љ идо када наметуна.(Т.) Ин љ о ибораи фразеологии «љъфти кафтар» 
касонеро ифода мекунад, ки мисли Лайливу Маљнуни афсонавї ошиқи шайдоянд. 
Инчунин, вожаи «кабутар» дар таркиби баъзе воҳидҳои фразеологї чун љузъи асосї 
омада, ба марде далолат мекунад, ки вай дар хонааш зану фарзанд дорад, боз ба 
занҳои мардум, ѐ бегона чашм ало мекунад: Ориф кафтари дъбунга (ду бома) шидас 
дарак надорї? Фразеологизми «кафтари дъбунга» тақвиятбахши гуфтаҳои болост. 
Айни ҳол бошад, кафтар (кабутар) рамзи сулҳ маҳсуб мешавад. 

Калмърғ парандаи азимљ уссаи дарранда буда, бузургиаш ба уқоб баробар аст. 
Фарқаш аз уқоб ин аст, ки сараш сафед буда, му надорад. Дар баҳорон вай чуљаҳои 
мурғони хонагиро ҳадафи шикори худ қарор медиҳад. Дар лаҳљаҳои мазкур одами 
мўйҳои сараш рехтаро ба калмърғ ташбеҳ медиҳанд: Мадоқила дидї, ранги калмърғ 

шидас (М). Дар ин љумла ибораи фразеологии «ранги калмърғ шидан» тобиши 
манфиро дорост. 
                                                           
1 Қақба-нағмасарої 
2 Чъко-чї кор. 
3 Уйъм къ - бигузор, ки… 



Мор хазандаест, ки заҳри ҳалоҳил дорад. Заҳрашро барои муҳофизати худ аз 
душманонаш истифода мебарад. Дар тибби имрўза заҳри морро барои тайѐр 

нмудани дору мавриди истифодабарї қарор медиҳанд ва дардмандонро бо заҳри мор 
муолиља менамоянд. 

Дар лаҳљаҳои мавриди назар заҳри мор маънои маљозї касб намуда, ба сурати 
реҳтаи фразеологї табдил ѐфта, тамоман ба маънои нав мустамал аст: Меган (мегў 

янд), ки арўси нав овардагишун заҳри морай (П).  Дар ин љумла идеомаи «заҳри мор» 
маънои қобил, чусту чолокро ифодагар аст. Инчунин, бо ҳуд печидани мор, ки аз 
аломату хислати асосии мор аст, дар ибораҳои фразеологї таљассум ѐфтааст. 
Ибораҳои фразеологии морворї печидан ба касе нигаронида мешавад, ки ба дарди 
љонкоҳе гирифтор шудааст: Назар ай дарди гурда морворї мепечид (Т). 

Ҳамин тавр, дар ин љо паранда ва ҳашаротҳои дигаре низ ҳастанд, камбудї ва 
нуқсонҳои табии одамонро ба онҳо ташбеҳ медиҳанд. Барои мисол одами ғаммозу 
хабаркашро ба чуғз (ранги чъғз хабарбар), чашми тангдоштаро ба куршабпарак 
(куршапаръквори кур), одами зардбашараро ба зарғов4 (ранги зарғов зард), 
чашмонаш нуқси модарзод доштаро ба чок (бум) (ранги чок бъдан), дамдузду 

хиѐнаткорро ба каждум (каждуми таги бурѐ), пири ҳиллагару найрангбозро ба чуғз 
(ранги чъғз бъдан), зани қадпасти паканаро ба љърбъқа (ранги љърбъқа шидан), 
дилсиѐҳу маккорро ба хукбача (хугвори шум дидан) ва ҳоказоҳо ташбеҳ медиҳанд. 

Фразеологизмҳое, ки аз номи парранда ва ҳашаротҳои дар боло овардашуда 
сохта мешавад, ҳамагї тобиши манфї доранд ва барои љаззобу нишонрас 
баромадани фикру ақидаи мардум нисбат ба атрофиѐни худ ѐрї расонда, барои 
образноку пуробуранг баромадани нутқи соҳибони лаҳљ а нақши муҳим доранд. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМҲО БО НОМИ ҲАЙВОНОТУ ПАРАНДА ВА ҲАШАРОТҲО 

ДАР ЛАҲЉАҲОИ ЉАНУБИ КЎЛОБ 
Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи воњидњои фразеологие меравад, ки љузъи 

асосии онњоро номи њайвонот ва парандагон ташкил медињад. Ин гуна воњидњои 
фразеологї хусусиятњои маљозї ва истиорї дошта, барои пуробу рагн баѐн намудани 
сухан мусоидат менамоянд. 

Вожањои калидї: маљоз, ташбењ, истиора, љаззобият, номи њайвонот ва 
парандагон. 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С НАЗВАНИЯМИ ЖИВОТНЫМИ И ПТИЦ 

В ЮЖНОМ ДИАЛЕКТЕ КУЛЯБСКОГО РЕГИОНА 
В статье речь идѐт о фразеологизмах в оформлении которых важную роль играют 

названия животных и птиц. таких фразеологических единицы выражает иносказание, 
метафора, аллегория которые придают речи особую калорийность при точном 
выражение смысла речи.  

Ключевые слова: иносказание, метафора, аллегория, калорийность, названия 
животных и птиц  
 
PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE NAMES OF ANIMALS AND ЇIRDS IN A 

SOUTHERN DIALECT OF KULOЇ REGION 
There a discussion aїout phraseologies in which expression of names of animals and 

їirds play an important role. Such phraseologies express the circumlocution, a metaphor, 
allegory which gives speeches special caloric content at exact expression of speech sense.  

Key words: a circumlocution, a metaphor, allegory, caloric content, names of animals and 
їirds. 
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УДК: 491.550.0 
ТАВЗЕЊИ ЧАНД ТОПОНИМИ «ШОЊНОМА»-И ФИРДАВСЇ 

Тураев Б.Б. (Бузургмењр) 
Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакї 

 
Шоњасари лозаволи Њаким Абулќосим Фирдавсии Тўсї на танњо бузургтарин 

асари назмии шеъру адаби форсї-тољикї, балки яке аз аввалин сарчашмаи хаттии 
забони тољикї мањсуб меѐбад. Ва забони ин асари нотакрору оламшумул бењтарин 
намунаи ташаккул ва рушди забони адабии тољик дар асрњои IX-X ба њисоб меравад. 

«Шоњнома»-и Фирдавсї танњо як асари назмии дарбаргири корнамоињои 
шоњони ориѐии дудмони пешдодї, каѐнї ва њахоманишию сосонї ва дигар тоифањои 
эронинажод набуда, балки бузургќомус ва уќѐнуси нопайдоканори забони ноби 
форсї-тољикї аст, ки дар нињонхонаи худ бењтарин дурру марворидњои забон, яъне 
калимаву иборот ва номвожањои суфтаву рехта ва намакину пуробурангро мањфуз 
доштааст. 

Аз нигоњи номшиносї (ономастика) «Шоњнома»-и устод Фирдавсї нахустин ва 
комилтарин сарчашмаест, ки дар он номњои љуѓрофї (топонимњо), яъне номњои 
куњани шањру ноњияњо, давлату кишварњо ва мањалњо, номи дењањо ва нуќоти 
маскунї (ойконимњо) номи кўњу пуштањо (оронимњо), талу теппањои кўњњо ва ѓору 
камарњо, яъне мавзеъњои сатњизаминї (спелеонимњо), номи дарѐњо ва рўду нањрњову 
чашмањо (гидронимњо), номи дижњо (ќалъањо) ва дидбонгоњњо, номи мавзеъњо ва 
мањалњои мухталифи љуѓрофї (топонимњо), номњои вобаста ба номи растанињо, гулу 
гиѐњњо ва дарахтон (фитонимњо), номњои вобаста ба њайвоноту љонварон (зоонимњо-
зоотопонимњо), номњои тоифањо ва гурўњњову ќабилањо ва халќиятњо (этнонимњо - 
этнотопонимњо), номи ашхос ва номњои љуѓрофии вобаста ба номи ашхос 
(антропонимњо) ва дигар ќабатњои ономастикї гирд оварда шудаанд, ки њар яке аз 
ин номњо дорои хусусиятњои хеле хубу нотакрори забонї мебошанд ва тавассути 
«Шоњнома»-и лозавол то ба мо омада расидаанд. 

Муњаќќиќи бузургу шинохтаи рус ва яке аз саромадони риштаи илми 
номашиносї В.А. Никонов дуруст ќайд кардааст, ки: «- Шањрњо хароб гардиданд, 
давлатњо барњам хўрданд, забонњо ва худи халќњо аз байн рафтанд, аммо номњо боќї 
монданд…» (Никонов, 1965, 179 с.) 

Тавассути «Шоњнома»-и бузургќомус ва зарчашмаи нодиру нотакрори забон ва 
адаби форсї-тољикї номи тамоми номњои љуѓрофии дунѐи ќадим (аз замони 
Пешдодиѐн то замони Сомониѐн) то ба имрўз бе газанд омада расидаанд. Ва дар 
байни номњои мањфуз дар «Шоњнома» номњои ашхос (антропонимњо), номи дарѐњо, 
рўду нањрњо ва чашмањо (гидронимњо), номи мавзеъњои љуѓрофї (топонимњо), номи 
кўњњо (оронимњо), комонимњо ва ойконимњо (номњои нуќоти маскунї, шањру навоњї 
ва вилоѐту кишварњо) мавќеи хоса доранд. Ба вижа ба назари мо дар «Шоњнома» 
ойконимњо мавќеи нињоят хоса ва муњим дошта, дар ин бахш тавзењ ва тањлилу 
маънидоди баъзе аз онњо аз фоида холї нахоњад буд. Чунки донистани маънои њар як 
аз нуќоти маскунї, ба вижа номи шањрњо ва вилоѐту кишварњо ва манотиќи 
нопайдоканори ниѐгон, ки мо имрўз дар яке аз гўшањои хурду бињиштосои он 
сукунат дорем, вољиб мебошад. 

Бо такя ба сарчашмањои мўътамади забоншиносї аз рўи имкон тавонистем то 
андозае чанде аз номњои љуѓрофии «Шоњнома» ба вижа ойконимњои зеринро 

мавриди тањлил ва тавзењу баррасї ќарор бидињем. Аз љумла: Ховар [xāvar] 192 
 Зи Ховар биѐрост то Бохтар, 
 Падид омад аз фарри ў кони зар (Шоњнома, љ.1, сањ. 41). 

Вожаи «Ховар» [xāvar] вожаи пањлавї (форси миѐна) буда, маънои яъне макони 
тулўи офтоб, ќутби замин ва дар бисѐр фарњангњо њам ба њамин маъно шарњ дода 



шудааст. Аз љумла дар «Нахустин фарњанги алифбоии ќиѐсии забони форсї»-и 
доктор Мањшиди Маширї њам вожаи мазкур чунин шарњ дода шудааст:  

Ховар [xāvar] (вожаи пањлавї) 1. мањалли тулўи Хуршед; Машриќ; Хусрави 
Ховар – Хуршед: 

«Сањар чун Хусрави Ховар алам бар кўњсорон зад, 
Ба дасти марњамат ѐрам дари уммедворон зад.» 
2. Шарќ, кураи замин, мутазоди (антоним) Бохтар (Мањшиди Маширї, 1992 

(1371), 390). 

Бохтар [Їāxtar] – номи яке аз кишварњои воќеъ дар ѓарбии пањнои Ориѐно – 
Эронзамин (воќеъ дар Афѓонистон ва ќисмати љанубии Тољикистони имрўза), ба 
маънои Маѓриб, яъне ќутби ѓарбї. 

Дар катибањои (сангнавиштањо) хати мехии ањди Њахоманишї ин вожа ба тариќи 
зайл аст: 

Їāxtri – «Бохтар, Балх» - яке аз кишварњои мутеи шоњаншоњии Њахоманишї, 

форс. бост. Їāxtri, ав. Їāxδi, пањлавї Їaxl>Їalx ф.н. (аз роњи табдили xl-lx), юнонї 

βάκτρα; дар њолатњо (падежњо): βāxtriš Nom. занона, Їāxtriyā Instr., Їāxtriyā All 
(Саймиддинов, 2007, 164).  

Вожаи мазкур дар «Нахустин фарњанги алифбоии ќиѐсии забони форсї» бошад 
ба сурати зайл шарњ ва маънидод карда шудааст;  

Бохтар [Їāxtar] (вожаи пањлавї) – 1. Маѓриб:  
«Чу Хуршед дар Бохтар гашт зард, 
Шаби тира гуфтам, ки аз роњ гард» .Фирдавсї 
Мутазоди (антоним) Ховар (М. Маширї, 1371 (1992), 110). 
Њамчунин дар «Фарњанги мухтасари Шоњнома» омадааст: Бохтар 1. маѓриб, 

ѓарб: 
Чу аз Бохтар тира шуд рўи мењр, 
Бипўшид дабои мушкин сипењр. (Фирдавсї) 

Топоними Порс [Pārs]:  
605 Сипањбад сўи Порс бинњод рўй, 
Њаме рафт пурхашму дил кинаљўй. (Шоњнома, љ.1., с.446) 
Дар мисраи аввали байти боло вожаи «Порс» ба маънои кишвари Порс (макони 

порсизабонон) омадааст. Вожаи мазкур аз нигоњи сохт вожаи сода аст. Он љое, ки 
порсизабонон сукунат доштанд (Эрони имрўза) Порс номидаанд. 

Дар форсии бостон ин номвожа дар чунин шакл омада аст: Pārsa// Pārsaiy – 1. 

Порс – номи кишвар (маркази шоњаншоњии Њахоманишї), юнонї Пεpσia; Persia: 

Pārsa Nom. мардона, Pārsam Acc., Pārsahyā Gen., Pārsā Inst., Pārsaiy Loc.; 2. «порсї» 
(сифати нисбї) (Саймиддинов, 2007, 174). 

Эњтимол меравад, шояд вожаи «порс» ба маънои «озода», «шарафманд», 
«асилзода», «донову порсо ва сипо» бошад. Чунки дар шеваи марказии забони 
тољикї (гўйишњои фалѓарї ва мастчоњї) вожаи «порсо» маънои «покдоман», «доно», 
«озода», «асилзода» ва «сипо», яъне донои камгап ва ботамкинро дорад. Зеро порсњо 
дар ќатори модњо асоси аќвоми ориѐї, яъне эронинажодро ташкил медињанд. 

Њамчунин «порсо» [pārsā] – покдоман, диндор … (Маширї, 1371 (1992), 167). 
Дар «Нахустин фарњанги алифбоии ќиѐсии забони форсї» вожаи «Порс» ба ду 

маънї омадааст:  
1. Pārs - аз форсии бостон ба маънои кишвари Порс//Форс 
2. Садойи саг (зўза кашидан) … (Маширї 1371, 166-167) 
Топоними Эрон [Īrān]:  
Манучењр аз Эрон гар кам шудаст, 
Сипоњро саре Соми Найрам шудаст (Шоњнома, љ.1, с. 402). 
Дар байти боло (мисраи аввал) вожаи «Эрон» ба маънои кишвари Эрон, пањнои 

Эронзамин омадааст ва вожаи мазкур аз нигоњи сохт вожаи сода аст. Худи мафњуми 
Эрон ва ѐ топоними «Эрон» шакли таѓйирѐфтаи «ориѐн» ва «Эронзамин» дар 
сарчашмањои хаттии ќадим ба хусус «… дар Авасто «Aryanam vayjah» (Пањнои 



Ориѐно - Эронзамин) дар матнњои њахоманишии форсии ќадим «ariya», дар 
навиштањои юнониѐн, аз љумла Њеродот – «Aρizaȝτoi» (arya+zanti-ќабоили ориѐї), 
Птоломей (Батлимус) «Apaikai» (arya+ka-ориѐн), дар Страбон «Apiavȝs» (ariyan-
ориѐиѐн) сабт гардида, ин калима ба мардуми таърихиву покнажоди шањрнишини 
эронитабор далолат мекунад ва онро бештари олимон сарзамини озодагон, порсоѐн, 
мутамаддин ва кишвари озод гуфтаанд.  

Њамин тавр, истилоњи «эронї», «Эрон», «ориѐн», «Ориѐн» муштаќ аз «ariya» 
буда, ба маънии «озод», «озода», «асилзода» ва «порсо» - ву «шариф» аст ва ба 
аќвоми соњибфарњанг ва созанда далолат мекунад. Мафњуми «Эрон» (Ориѐн) 
таърихан фарогири сарзамини бузургу пањновари мардуми эронитабор будааст, ки 
маъмулан ќисмати асосии Осиѐи Марказї ба он шомил будааст. (Мухторов, 2003, 
14). 

Топоними «Эрон» дар сангнавиштањои хати мехии ањди њахоманишї ба тариќи зайл 
аст: Дар форсии бостон Ariy – «ориѐї», дар санскрит aryā – «наљиб, шариф», ав. airya 
њамчунин ariya – «ба ориѐї, ба забони ориѐї». Ин вожа дар таркиби чанде аз номњои 
форсии бостон низ ба кор рафтааст (Саймиддинов, 2007, с.160).  

Дар «Фарњанги мухтасари Шоњнома» низ вожаи «Эрон» ба маънои «номи 
кишвари маъруф» омадааст (Иброњим Ализода, 1992, 460). 

Баѓдод [βaγdād] – номи шањри хеле ќадима ва пойтахти давлати имрўзаи Ироќ. 
Вожаи мазкур аслан вожаи эронї буда, мансуби забони форсии бостон аст ва 
калимаи мураккаб буда, аз ду љузъ (Баѓ+дод) иборат аст.  

Дар ањди ќадим Баѓдод ва њудудњои атрофу акнофи он сарзамини ориѐиѐн, яъне 
тобеи шоњаншоњии Њахоманишї буд. Дар «Шоњнома» омадааст: 

Сипањро зи Баѓдод берун кашид, 
  Саропардаи нав ба њомун кашид (Шоњнома, љ.9, с.16). 
Вожаи Баѓдод чуноне зикр шуд аз ду љузъ шакл гирифтааст, љузъи якуми вожа 

баѓ – буда, дар форсии бостон їaƍa - «Худо», ав. їaƍa // їaγa – «бахш, бахт, бахти 

нек», њ.б. їhaƍa «бахшандаи бахти нек»; дар таркиби номњои форсии бостон: 

Їaƍāїiƍna-, Їaƍaїuxša-, Їaƍāyadi-; (суѓ. Їaγa); ф.м. їaƍ/їay 1. «Худо»; 2. = šahryār, 

xvadāy; дар њолатњо: їaƍa-Nom. муфради мардона, їaƍāha Nom. љамъ, їaƍānām Gen. 

љамъ, їaƍaiїiš Inst. љамъ (Саймиддинов 2007, 166). 

Љузъи дуюми вожа «дод» [dāta] буда, ин љузъи вожа њам аслан калимаи забони 
форсии бостон аст ва њамчунин ин вожа дар тамоми забонњои дигари эронї 

мустаъмал будааст. Дар матнњои хати мехї ба сурати зайл аст: dāta – «ќонун», ав. 

dāta -, ф.м. dāt/ dād = ф.н.; аз решаи dā «офаридан; додан», ав. dā-; dātā Nom. љамъи 
миѐна, яъне «ќавонин». 

Дар маљмўъ вожа ва ѐ топоними Баѓдод маънои «бахшандаи адлу дод», «Худои 
бахшандаи бахти нек», «Худованди адлу дод», «љойгоњи Худои бахшандаи бахт ва 
адлу дод» - ро дорад. Маънидоди мардумии ин вожа, ки садсолањо боз аз дањон ба 
дањон ва аз авроќе ба авроќе омадааст «боѓи дод», «боѓ – чаманистони адлу дод», 
«фаришта ѐ муаккали адлу дод» (шањри пурфайз ва љайгоњи адлу дод) аст. Лек 
њамоно, ки дар боло зикр шуд вожаи ѐ љузъи Баѓ (дар забонњои шарќи эронї, ба вижа 

авастої ва суѓдї їaγ ва їaγa аст, аммо дар забонњои эронии ѓарбї – ф.б., ф.м. їaƍ) 

маънои «Худо», «Худованд» - ро дорад. Калимаи «Баѓдод» (дар асл їāƍa+dāta) 
шакли талаффузи арабии он аст. Дар забони арабї, ки њарфи «г» (гоф) вуљуд надорад 

Їāƍadāta// Їaƍdāt – ро «баѓдод» навишта ва талаффуз мекардагї шуданд. 

Љузъи «їaƍ», «їaγ» - ро муаллифи «Нахустин фарњанги алифбоии ќиѐсии забони 

форсї» низ чунин шарњ медињад: [їaƍ] їaγ (авастої) 1. Худо, 2. Эзад; фаришта (Маширї 
1371 (1992), 141). 

Номњои љуѓрофии фавќуззикр дар ќатори дањњо номњои дигари љуѓрофї аз оѓоз 
то анљоми «Шоњнома» ба назар мерасанд. 
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ТАВЗЕЊИ ЧАНД ТОПОНИМИ «ШОЊНОМА»-И ФИРДАВСЇ 
Дар маќола якчанд топонимияи «Шоњнома»-и Фирдавсї аз лињози забоншиносї 

бо таъбиру тафсили этимологии вожањо мавриди бањсу баррасї ќарор дода шудааст. 
Муаллиф кўшиш ба харљ додааст, ки ањамияти омўзиши яке аз масъалањои актуалии 
забоншиносии тољикро дар робита бо топонимияи љуѓрофии яке аз ганљинањои 
бемисоли адабї - «Шоњнома» нишон дињад. 

Вожањои калидї: топонимия, «Шоњнома», Фирдавсї, тањлили этимологї, тањлили 
лексикї-семантикї, Бохтар, Ховар, Суѓд. 

 
ЛЕКСИКО – СЕМАНТИЧЕСКИЙ И ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ 
В данной статье предлагается точное толкование нескольких топонимов 

«Шахнаме» Фирдоуси с лингвистической точки зрения, включая семантический и 
этимологической анализ лексических единиц. Автор статьи старается поднять 
актуальную проблему таджикского языкознания и привлекает внимание лингвистов 
в особенности топонимов на географические названия поэмы «Шахнаме» один из 
величайших произведение таджикско-персидской литературе и письменного наследия 
таджикского народа. 

 
Ключевые слова: топонимия, «Шахнаме» Фирдоуси, этимологический анализ, лексико-

семантический анализ, Бохтар, Ховар, Согд.  
 



LEXICO-SEMANTIC ETYMOLOGICAL ANALYSIS OF SEVERAL TOPONYMS 
«SHAKHNAME» FIRDAVSI 

In the article, for the first time it is proposed to accurately push «Shakhname» Firdavsi 
with a linguistic and etymological analysis of units. The author tries to raise the actual 
proїlem of tajik linguistics and draws the attention of linguists, especially toponyms, to the 
geographical names of the poem «Shakhname», one of the greatest works of tajik-persian 
literature and written heritage of the tajik people. 
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УДК:491.550.0  
КАЛИМАЊОИ СОДАИ МАРБУТ БА ВОЊИДЊОИ  

ЛУЃАВИИ РАСТАНИЊОИ БЕМЕВА 
Юсуфова Сурайё 

Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АИ ҶТ 
 

Таркиби луғавии шеваҳои ҷанубӣ ва ҷанубї - шарқии забони тоҷикӣ саршор аз 

воҳидҳои луғавии аз ҷиҳати сохт сода, ки ба яке аз соҳаҳои қадимии ҳаѐти мардум - 

наботот вобастагии калон дорад, хеле бой аст. Дар фонди асосии луғавӣ аҳамияти 

барҷаста доштани калимаҳои содаро муҳаққиқи забони немисӣ М.Д. Степанова 

муҳим дониста, чунин менигорад: «… корневые слова, как известно, составляют ядро 
основного словарного фонда и служат центрами словообразовательных гнезд» 

(Степанова, 1953, 58). Ҳамчунин, муҳаққиқ С.Хоркашев зимни баррасии калимаю 

истилоҳоти марбут ба сохтмон ва хонасозӣ дар шеваҳои ҷанубӣ ва ҷанубї-шарқии 

забони тоҷикӣ ба нақши калимаҳои сода аҳамият дода, аз ҷумла менависад, ки “в 
формировании лексики этой группы, а также других тематических групп связанных с 
анализируемыми говорами, заметную роль играют простые ЛЕ. В первую очередь, 
это связано с тем, что простые слова благодаря обладанию различных значений, 
становятся полисемантическими и омонимичными морфемами и служат хорошим 
активным средством для обогащения запасов синонимов и антонимов. С другой 
стороны, они принимают активное участие в образовании сложных слов. Иногда 
простые ЛЕ является строительным материалом для сложных лексем.” (Хоркашев, 

2015, 25). Ин гуфтаро ба калимаҳои марбут ба наботот ҳам мутобиқ донистан 

мумкин аст, зеро муҳите, ки сокинони шеваҳои мазкурро иҳота кардааст, аз рӯйи 

мавҷудияти растаниҳо гуногунранг буда, барои ифодаи онҳо воҳидҳои луғавии содае 

истифода мешаванд, ки ба фонди асосии луғавии шеваҳо марбут мебошанд.  

Воҳидҳои луғавие, ки номи умумии растаниҳоро ифода мекунанд. Калимаҳои сода 

дар ташаккули калимаҳои сохта, мураккаб ва ибора-истилоҳоти ифодакунандаи 

номи растаниҳо нақши асосӣ доранд, зеро тавассути онҳо калимаҳои зиѐде сохта 

мешаванд. Ин аст, ки таҳлили онҳо барои нишон додани доираи фарогирандаи 

луғати марбут ба наботот аҳамият дорад. Дар таркиби луғавии шеваҳои ҷанубӣ ва 

ҷанубї-шарқии забони тоҷикӣ дар байни калимаҳои сода теъдоде аз вожаҳое 

вомехўрад, ки моҳиятан ба аксарияти растаниҳо дахл доранд. Онҳо ифодакунандаи 

номи аломату хусусият, ҳаҷму андоза, пухтаю хом, хонагию саҳроӣ, ҳосил, узв ѐ 

қисме аз аҷзои растанӣ, коркарди растаниҳо ва ғайраҳоро ифода мекунанд. Барои 
ифодаи номи ин ѐ он хусусиѐт метавонад як ѐ якчанд калима хизмат кунад. Масалан, 

калимаҳои гъл//гул, хъм//хум (Шк., Вќ., Љк., Ѓк.), ѓур (Њиљ., Яр.)//ѓура (Ќ.), дун//дуна, 
хъша (хўшаи ѓалла, ангур, љъгоримака ва м. инњо), тъхм, тъхъм (Вќ.), тухм // тух//тъх 

(Ѓк., Шк.), кънда//кунда (кунда, танаи буридаи ҳар гуна дарахт) савз (сабз кардан) ва 

ғайра воҳидҳои луғавие мебошанд, ки дар ифодаи хусусиѐти растаниҳо аз ҳисоби 

калимахои сода муродиф надоранд, аммо онҳо метавонанд омоним бошанд, дар 

ҳайати воҳидҳои фразеологӣ оянд ѐ дар ташкили ибораҳои рангоранги устувори 

забон, ѐ ин ки барои сохтани калимаҳои сохта, мураккаб ва ибора истилоҳоти марбут 

ба растаниҳо фаъол бошанд. Масалан, вожаи тъхм//тъхъм (Вќ.), тухм//тух//тъх (Ѓк., 

Шк.) дар баробари номи умумии тухмии ҳар гуна растанӣ ба маъноҳои “тухми мурғ, 
байза”: тъхм њис менан-ъ озъќ метан (Кањ.) ва ба маънои “авлод, насаб, зурриѐт(Вќ., 
Ќ., Шк.) истифода мешавад: илоњо, тъхми шъмо арзън вори бисйо шава (Нўш.). Ва ѐ 

калимаи гъл “гул, муғљаи вошудаи гиѐҳ ва дарахтон, шукуфа” дар баробари ин 

маъно дар таркибҳои гуногун ба маъноҳои дигар истифода шуда, дар сохтани 

калимаю ибораҳои дигар унсури фаъол мебошад ва мутобиқи маводи дасти мо дар 



калимасозӣ фаъол мебошад. Аз ҷумла, дар ҳайати калимаҳои мураккаби тобеъ, тобеи 

пасвандакдор, сохтани вожањои марбут ба номи одамон ва ғайра хеле зиѐд дида 
мешавад: атъргъл (Кањ., Хов., Сх.), ахтаргъл (Шк.), бахмалгъл (Пд.), бърешъмгъл (Сх., 

Хов.), васадаргъл//васадаргил (Об., Сам., Шв., Ҳак.), ѓармашгъл (Дх., Шх.), ѓъмчагъл 

(Шк.), зардакгъл (Књ.), хъшбугъл, картушкагъл // картъшкагъл (Ҳал., Ял., Кд.), каљгъл 

(Сх., Хов.) косагъл (Лахш), къндагъл (Пд.), къртагългун (Қ.), ќопагъл (Сх..Хов.), 

гълистон (Мт.), гълбасар // гълбарсар (Вқ.), гълбаст (Қ.), гълбег//гълбек (Вқ.,Қ.), гълғъм: 

гълғъм бастан (Каҳ., Нр.), гълдор (Хов.), гълдустдор (Каҳ.), гълка (Нз.), 

гълкунор//гълкукнор (Қлб.), гълқанд (Ош.), гълмех (Қ.), гълхор (Кд., Дљ., Қул., Сх., Хов.), 

гълмайú // гълмойú // гълмоҳú, гълмовú(Шм.), навбуњор (Лаѓ., Мт.), пахтагъл (Дб.), 
пъштигъл (Књ.), савзакгъл (Шв., Шм.), савзинаъгъл (Ќ.),саѓерагълак (Б., Мўм.), 
самбаќагъл (Б.), сангълак (Вќ.), сърхгъл (Њиљ., Яр.), тозагългун (Дањ., Зир., Лаѓ.), 
тољгул//тољгъл(Лахш, Вд., Нд., Нз., Яп., Яхч),чамандагъл (Вќ.),чечакгъл (Дљ.,Њљ.), 

гълакбурú (Ҳак.), гълакдузú (Эл.), гълакú (Чб.), гългардонú (Қ.), гълдаста, гълдузú (Вд.), 

гълдузигар (Каҳ.), гълистун (Нр.), гъли (Ф.), гълкънú (Обл.), заргълак (Лахш), 

кабутгълак // кавутгълак (Вқ.,Қ.), самбаќагълак (Мўм.), гълакбозú(Хов.), Гълхандон, 

Гъландом, Гълпарú, Гълшо, Гълбú, Гълръхсор,Гълбой, Барногъл, Гълнор, Гълѓънча, 
Аноргъл, Сафаргъл, Саъбагъл. Дар баробари ин, калимаи гъл дар сохтани 64 ибора, ки 

ифодакунандаи маъноҳои гуногун мебошанд, низ фаъол ва серистеъмол буда, даҳҳо 

унсури наҳвӣ сохтааст: ѓарќи гъл (Мс.), касалий гълбег (Љф.), докайи гълбар (Дљ.), 

қъшлоқи Сийогълак (Ҳак.), навбуњори тозагългън (Мт.), ръмоли чоргъла (Нўш., Ќлб., 

Њиљ., Дм., Яр.), сърхи гълнорú (Пв., Хм., Шв), тагсарийи гълдузú (Лахш, Пд.), 

тоќийгълдузú и гулдўзишуда, тоќий чамандагъл (Дм., Лш., Нўш., Ќлб., Яр.), тоќий 

ироќú, гъли љъворú (Лахш), гъли азраќ – гули нилуфар; гъли алғунљор (Сх., Хов.) – 
гулест, таксурхи зардчатоб; гъли аспак (Нр.) - як навъ гулест борики дарозрўяи бунафш; 
гъли аљина (Шлп.) - растаниест, ки гулаш бунафши камбўй мешавад; гъли 

бънавша//банавша - гули бунафша; гъли дъмби руба (Қ.) – навъи гул, ки ба думи рўбоҳ 

монанд аст; гъли дуғак (Дљ.) як навъ гули хурди сафедчатоб; гъли маҳсар (Қ.) – гули 

маҳзар, навъи гулест тор-тори заъфармонанд, аз заъфар сурхтар ва бўяш пасттар аст; 

гъли гандум (Нр.) – гули гандум; гъли гандъмак (Нўш., Ғеш) – як навъ гули кўҳии 

зардчатоб; гъли дуғак (Дљ.) – як навъи гули кўҳї, ки нозуки сафед аст; гъли зардак – як 

навъи гули худрўи баҳории зардчатоб; гъли къравчак (Сх., Хов.) – гули растании 

карафс; гъли навруз гулест, ки дар аввали баҳор мерўяд, зардчатоб аст; гъли маҳтов (Сх., 

Хов.) – навъи гулест зардчатоб ба ранги моҳтоб; гъли пайи зоғак (Дор.) – як навъи 

гулест, ки ба панљаи зоғ монанд аст; гъли пармак (Нўш., Дм.) – як навъи гули кўҳї, ки 

рангаш гулобист; гъли пайи пъшак (Сх., Хов.) – як навъи гули кўҳї, ки ба панљаи гурба 

монанд аст; гъли ишқи печун (Сх., Хов.) гули ошиқпечон; гъли самсам – гули савсан; 

гъли сиғерак (Ғеш.) навъи гули кабудчатоби кўҳї; гъли сақичак – як навъ гули кўҳї, ки 

аз решааш сақич тайѐр мекунанд; гъли сийаҳгўш гули сиѐҳгўш, гулест, ки дар аввали 

баҳор мешукуфад; гъли сийогъл (Хов.) номи гули кўҳї, ки сиѐҳтоб аст; гъли 

тағорашиканак (Кан.) гулест, ки аввали баҳор дар доманаҳои кўҳ мешукуфад, 
сафедчатоб буда ба бойчечак монанд аст; гъли тољи хърус (Сх., Хов.) гули бўстонафрўз, 

сурхи махмалї аст; гъли туғак (Ғеш.) як навъи гули хурди саҳро; гъли фасонру (Дљ.) як 

навъ гули сурхтоби ба зардї моил, ки ниҳоят хушбўй аст; гъли харгуш (Нўш., Пд., Ғеш., 

Ҳак.); гъли чачарақú//чачирақú (Кан.) – гули ҳиндбо; гъли чъкрú – гули ревољ; гъли 

шаманталоқ (Дор.) номи гули як навъ растанї, ки бунафш аст; гъли йолмун (Дљ.) як навъ 

гули љигарранг; гъли магас (Дљ.) як навъ гули кўҳї, ки бунафши паст аст; гъли мунљ (Қ.) 

гули як навъ растании кўҳї, ки сурхи баланд мешавад; гъли муљах//мъљах номи гули як 

навъ растанї; гъли хуч (Мх., Шв., Ҳак.) гули насрин (настаран); гъли шибит (Сх., Хов.) 

гули растании шибит; гъли шулаш (Сх., Хов.) гули арғувон; гъли қамчинак (Ғеш.) як 

навъ гули кўҳї мисли қамчин гул дорад; гъли қарақош (Пд.); гъли қоқуф – гули қоқу; 

гъли ҳавоборонак// ҳавоборунак (Сх., Хов., Дор.) – як навъ гули кабудчатоби саҳро; гъли 



ҳамешабуҳор (Нўш., Сх., Хов.) – гули ҳамешабаҳор (сарсабз) гулест, ки аз баҳор то 

тирамоҳ пай дар пай мешукуфад; гъли ҳолмон//ҳолмун – як навъ гулест, ки аз љиҳати 
шакл ба чархчуб монанд буда, решаи он дар муолиљаи касалии дил истифода бурда 

мешавад; гъли ҳанú(Сх., Хов.) - гули ҳино; гъли љуғак (Сх., Хов.) - навъи гули кўҳии 

зарди ба сурхи моил; гъли љавғостон (Кан.) - як навъ гулест, ки аввали баҳор мерўяд. Он 

дар намуд ва ранг ба гули лола монандї дошта, аз љиҳати зебогї ва бўй аз лола фарқ 

мекунад; бъровардан (Ҳиљ., Яр.): ръшқа, йагун-йагун гъл бъровардас; гъл кардан, гул 
кардан; шукуфтан: ғала-ра пеш гъл кардан-ш-а عолим надуна, кú медуна (Қўш); гъли 

алов (Нўш.) – як навъи нақши тоқї, ки ба забонаи оташ монанд аст; гъли газита (Нўш.) 

– тарзи дўхти кўрпача аз порчаҳои гуногуни матоъ; гългирд – тарзи дўхти кўрпача, ки аз 

порчаҳои гуногун дўхта мешавад; гъли дафтар – тарзи дўхти кўрпача ба шакли катакча 

(гулҳои қуроқинаш); гъли замин (Ял.) – нақши гулдўзї дар сўзанї, чойхалта ва ғ.; гъли 

чандгула – тарзи дўхти кўрпача, ки аз порчаҳои гуногун шудааст; гъли чорхона тарзи 

дўхти кўрпача аз порчаҳои гуногун ба шакли мураббаъ (катакча, чорхона); гъли ғуза – 

як тарзи (навъи) дўхти кўрпачаи қуроқин ба шакли ғўза; гъли нос – гарди нос; гъли кањ – 

гарди коҳ, коҳмайда; гъли орд – гарди орд (Каҳ.). 

Аммо барои ифодаи баъзе аз хусусиѐти растаниҳо беш аз як калимаи сода хизмат 

мекунад. Масалан, дар баробари калимаҳои бар, хум (хом) мутаносибан вожаҳои 

умумиистеъмолии ҳосил, норасида (норасийа, нопъхта) низ мустаъмал аст: ай ами ръшқа 
чор маротиб бар мегира (Ял.); найчапайванд соли дъйъм-да бар мегира (Мўм.); сев агар 

хум боша, нашап (Хов.); зандолуо хум-ъ хатела тамом шид (Мўм.). Калимаҳои алаф // 

 алаф, кањ ва гийоњ-ро ба қатори ҳамин калимаҳо ворид кардан мумкин аст, зеро онҳоع

ҳамдигарро иваз кардан метавонанд, ҳарчанд вожаи алаф // عалаф (Вќ., Шк., Ќ.) 

растаниҳои сабзи хӯроки ҳайвонот ва лексемаҳои кањ, гийоњ // гийо (Гх.) марбут ба 

хӯроки хушки чорво буда, дар маҷмўъ ифодакунандаи хӯроки ҳайвонот мебошанд: и 
алаф-ай, самаруѓ воре часпък-ай (Кд.). Аммо калимаи гийоњ //гийо дар баробари 

семантикаи мазкур барои ифодаи маънои номи умумии растаниҳои шифобахш низ 

мустаъмал аст: агар бача медоштъм, ҳами гийо-ра мекофт, мийовард (Ҳак.). Ин нозукии 

истифодаи калимаҳои мазкурро муаллифони ШҶЗТ хуб дарк карда, нигоштаанд: ”... 

калимаи ка (<каҳ) баръакси забони адабӣ дар қисми лаҳҷаҳои шеваи ҷанубӣ, асосан, 

дар маънии "алаф" маъмул аст (муқ. кунед: кадъравї рафтъм). Бо вуҷуди ин, дар ин 

шева калимаи мазкур аз мафҳуми дар забони адабӣ доштаи худ тамоман дур намеравад. 

Масалан, воҳиди луғавии мураккаби гълка (қ., Ниѐзбегиѐн), ибораҳои гъли ка, гарди ка 

(ш-к., Даштиҷум), ки бо ҷузъи ка сурат ѐфтаанд, дар ифодаи резаи коҳ, пешбодаи коҳ 

дучор меоянд, Бояд гуфт, ки ин ҳолат дар ҳама ҷо устувор нест. Чунончи, айнан барои 

ифодаи мафҳуми қайдшуда дар деҳаи Каҳдара воҳиди луғавии пуха (шояд аз пахкаҳ 
бошад) низ истеъмол мешавад” (ШЧЗТ, 1980, 192). 

Калимаи бар мисли забони адабии тољикӣ вожаи омонимӣ мебошад ва ба 

маъноҳои паҳлу, канор, назди, паҳн, ҳосил, феъли фармоиш аз бурдан пеш. аз барои…, 

бо мақсади низ фаровон истифода мешавад. 

Ба ҳамин монанд калимаи кънда//кунда дар истеъмол аст, ки дар баробари 
маънои “кунда, танаи буридаи дарахт”: да тайи иморат кънда-ра гур-ъш мекардем 

(Қлб.), ҳамчунин ба маъноҳои (1) “авлод, насаб, насл, зурѐт” (Вқ., Шк., Қ., Каҳ., Љк.): 

асли къндайи уво ай Йоғсу-ай, мо-ра кънда-му ай Самарқан (Каҳ.); (2) маљ. сустгард, 

лаванд (Ҳиљ., Яр.): аспи тъ ай Насръдин кънда-ай; (3) маљ. ботамкин, вазнин (Хов., 

Ҳиљ., Яр.): акай Собир йа одаме-ай, ки кънда-ай ҳишка-да кор надора (Хов.). Ин калима 

барои сохтани калимаҳои мураккаби тобеи къндаарча (Ог.) - “танаи дарахти арча” ( 

дъ кас да болú къндаарча съвор шъдан) ва къндабед (Қлб.) – “танаи дарахти бед” (йа 
къндабед-а мебъридем, у-ра къндай љъвоз мекардем) ва гиркънда (Ќ.) – “кундаи љувоз” 

чун ҷузъи асосӣ хизмат мекнад. Њамчунин дар таркибҳои устувори кънда партофтан 

(Ан., Пор., Ёл) аз рӯйи семантикаи “насаб зиѐд кардан, духтареро ба љавоне номзад 
(вобаста) кардан” ва ба кънда уфтодан ба маънои “дастгир шудан” мустаъмал аст. 



Чунончи ин маънї дар мисоли “босмачийо да Камаров ба кънда уфтодан” (Дх.) дида 

мешавад. Метавон чанд ибораи дигареро овард, ки калимаи кънда дар сохтани онҳо 

нақши асосӣ дорад: къндайи зъвун (Љф.) – қисми ақиби забон; къндайи љъвоз – 
кундаи љувоз; къндайи чарх – кундае, ки ба он чархи осиѐб пайваста мешавад; 

къндайи чироғ(Сам., Шв., Ҳак.) – пояи чароғ; къндайи сина (Хов., Хон.) – қафаси 
сина ва ѓайра.  

Воњиди луғавии лош (Дб., Дљ., Кан., Сх., Вд., Нд., Нз., Хв.) ба маънии номи 

умумии “пасмондаи ҳосили полез ва дарахтони мевагї, ки баъди ғундоштани ҳосил 

боқї мемонад” мустаъмал мебошад. Калимаи мазкур асосан бо феъли чиндан (Вд., 
Нд., Дб., Дљ., Кан.) меояд ва ин аст, ки калимањои мураккаби лошакчин ва 

лошакчинú, ки аввали шахс ва дуюмӣ амал ва раванди ҷамъоварии хазонро ифода 

мекунанд, сохта шудааст. Њарчанд ки ба калимаи лош пасванди -ак илҳоқ шудааст 

вай (-ак) хусусияти шаклсозӣ дорад: лоши харбъзаҳо йа арасот-ай, мо лошакчинú 
мерем (Дб.). Дар сурати бо феъли кардан истифода шудани вожаи лош таркиби 

фразеологӣ ба вуҷуд омада, маънои “фош кардан, сир бой додан”-ро мефаҳмонад: 

бача, мевои қибоби-та лош-ъш кардай (Вд.). 

Ҳамчунин “ба лексикаи ифодакунандаи дарахтони мевадор ва бемева шумораи 

зиѐди воҳидҳои луғавие вобастаанд, ки ба қисмҳои онҳо дахл доранд. Намунаи онҳо 

калимахои х а др а  –  навдаи дарахтони мевадор ва бемева, ч о л ак  –  шохчаҳои арча 

ва ғайра мебошад, ки бештар дар лаҳҷаҳои гурӯҳи Кӯлоб паҳн шудаанд” (ШҶЗТ, 

1980, 225). Дар шеваҳои ҷанубӣ ва ҷанубї-шарқӣ монанди забони адабии тоҷикӣ 

калимаҳои барг, пуст, тана, реша, мъхча//муғча, хуша//хъша барин унсурҳои луғавӣ 

роиљанд, ки аҷзои растаниҳоро ифода карда, дар ташаккули воҳидҳои луғавии 

шеваҳо мусоидат менамоянд. 
 

Ихтисорањо 
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Љк- љануби Кўлоб  Дм- Дараи мазор 
Њиљ- Хичборак   Яр- Ярхаб 
Ќ-ќаротегин   Нўш- Нўшор 
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КАЛИМАЊОИ СОДАИ МАРБУТ БА ВОЊИДЊОИ  

ЛУЃАВИИ РАСТАНИҲОИ БЕМЕВА 

Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ саршор аз воҳидҳои луғавиест, ки барои ифодаи 

соҳаҳои гуногуни ҳаѐти мардум истифода мешаванд. Яке аз бахшҳои бисѐр муҳими 

таркиби луғавии шеваи мазкур истилоҳоти марбут ба растаниҳо мебошад. Барои 

ифодаи онҳо воҳидҳо изиѐди луғавӣ истифода мешаванд, ки аз ҷиҳати сохт сода, 

сохта, мураккаб ва ибора-истилоҳ мебошанд. Ин аст, ки дар ин мақола роҷеъ ба 

ташаккули истилоҳоти соддаи марбут ба растаниҳо баррасӣ анҷом ѐфта, нақши онҳо 

дар сохтани калимаҳои сохтаю мураккаб ва ибора-истилоҳот нишон дода мешавад. 

Зимни таҳқиқ маълум гардид, ки воҳидҳои луғавии содаи марбут ба растаниҳо 

бунѐди тољикї дошта, ба фонди асосии луғавии шеваҳо дохил буда, аз қадим барои 

бароварди ниѐзҳои гуфтории сокинон хизмат кардаанд. 
 

Вожаҳои калидӣ: истилоҳоти марбут ба растаниҳо, калимаҳои сода, таркиби луғавӣ, 

шева, сохти калимаҳо, растаниҳои мевадор, растаниҳои бемева. 
 

ПРОСТЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ОТНОСЯШИЕСЯ К 
НЕПЛОДОРОДНЫМ РАСТЕНИЯМ 

Южные говоры таджикского языка включают в себя многообразное лексические 
единицы, которые используются в различных сферах жизни народа. Одним из 



важных аспектов словарного состава данного диалекта являются терминологии 
относящиеся к растениям. Для их выражения используются многочисленные 
лексические единицы, которые отличаются с точки зрения словообразования и 
включают в себя простые, производные, сложные и термины-словосочетания. 
Поэтому, в данной статье расматривается формирование простых лексических 
единиц, касаюшихся растений, и анализируется роль данных лексем в образовании 
производных сложных термин и терминов-словосочитаний. При исследовании стало 
очевидно, что лексические единицы, относящиеся к растениям, имеют таджикские 
корни, входят в основной лексический фонд диалектов и с древных пор служат для 
удовлетворения речевых нужд народа.  

 
Ключевые слова: лексические единицы, производные слова, лексический состав, 

говор, плодородные растение, неплодородные растение. 
 

SIMPLE LEXICAL UNITS CONNECTED  
WITH INFERTILE PLANTS  

The Sourthern Tajik dialects are lexicological units which are used in different spheres 
of people life. One of the important aspects of dictionary consistency of given dialects is the 
terminologies connected with plants. Many lexical units, used for their expressions, are 
simple from the point of their structure and some of them are derivative and compound 
phrases and termins. In this article there is an analyse of the simple terms which concern the 
plants vocaїulary. Also the role of the structure analyze of derivative, compound phrases 
and terminology is shown. During the research the author came to the conclusion that the 
lexical plant units have Tajik roots, they are included into the main lexicological dialect 
fund and used in every day life of the speakers. 

 
Keywords: Lexical units, derivatives words, lexical composition, dialect, fertile plants, 

їarrenness plants. 
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КОМБИНАТСИЯЊОИ ГУНОГУНИ ЌОФИЯБАНДЇ 
ДАР НАЗМИ ФОРСИИ ТОЉИКЇ  

Шоњзамон Рањмонов 
Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ ЉТ 

1 
Ќофия аломати зарурии шеър ва як навъи њунари шоир мебошад. Он дар назми 

классикї агар њудуди воњидњои байту бандро муайян карда, љилвањои тозаи маънавї ба 
вуљуд оварда бошад, пас, дар назми садаи бист хусусият-њои гуногуни сохтору созмони 
шеър ба он вобаста аст. Дар назми асрњои миѐна мо дар њар жанр як ѐ ду навъи ќофияро 
мушоњида мекардем, яъне шеър чунон навишта мешуд, ки аз ибтидо то интињо дар як 
тарзи ќофиябандї ќарор мегирифт. Шоир дар чунин систем агар баъзе таѓйирот ва ди-
гаргунї дохил мекард, ба танќиди сахти назариѐтчиѐн гирифтор мешуд. Он-њо бинобар 
ин њам аз њамон сохтори шеър, ки чун ќолиб ќабул гардидааст, берун намерафтанд. Њар 
маънии навоварона ва мазмунњои тозаи дар шеър гуфташаванда дар њамин ќолибњо 
инъикос мешуданд. Ќофия, аз ин рў, ягонагии худро то дер замон нигоњ дошта меомад. 

Донишмандони асрњои миѐна дар бораи хизмати ташкилкунандагии ќофия ва 
ањамияти созмонии он чизе нагуфта бошанд њам, лекин риояти онро дар жанрњо нишон 
медоданд. Умуман ин мавзўъ дар гузашта аз љињати амалї диќќат љалб намекард, 
донишмандон танњо баъзе нишонањои назарии ќофияро њамчун таъриф, њарака, 
ќофияњои пурбањо ва камбањо, уюби мулаќќаба ва ѓайри мулаќќаба ва монанди инњоро 
мавриди баррасї ќарор дода, бо мисолњои зиѐду фаровон нишон медоданд. Муњаќќиќони 
ќофия аз ин тартибу тањлили назариѐтчиѐни гузашта дар ашъори замони муосир низ 
фаровон истифода кардаанд [1, 2, 3]. 

Зотан ќофия дар муносибати бо вазн, жанр, образ, мазмуну мундариља, сохтору 
созмон ва бисѐр тарафњои дигари шеър доштааш асосан дар ашъори садаи бист, 
хусусан дар солњои баъди панљоњум, баъди аз дидгоњи нав ба назми муосир назар 
афгандани шоирон ба вуќўъ пайваст. Дар ин давраи шеър хусусиятњои гуногуни 
сохторию созмонї, мантиќї ва маънавї боло гирифт, шеър њолоту вазъияти нав пайдо 
кард, доираи назар, дидгоњи муњаќќиќонро низ дар бораи ќофия нав намуд. Инњо 
сабабњои асосии њосил шудани ќофияњои нав ва аз нав омўхта шуданашон шуд. 

Дар бораи хизмати ташкилкунандагї ва ањамияти созмонии ќофия дар ин давра дар 
назми рус, назми халќњои бародар, умуман назми љањон майлу таваљљўњи нав зуњур кард. 
Шоирону муњаќќиќон шаклу навъњои гуногуни жанр, муносибати онњоро дар муќоисаву 
маънидоди мантиќї аз назар гузаронида, дар равшан шудани ташаккулу тањаввули ќофия 
сањми басазое гузоштанд. Онњо бештар кўшиш менамуданд, ки дар љисму љони ќофия 
ќувваи нави мутањаррике дароранд, љузъи фаъол буданашро дар системи шеър нишон 
дињанд, онро њамаљониба ба тањќиќу тањлил гиранд. Хонанда акнун дар ин мавзўъ 
бештар ба фикру андеша ва мулоњиза меравад, ба моњияти навї, дигаргунии шаклу 
мазмун, жанру ќофия, муносибату алоќа-мандии онњо як андоза амиќтар диќќат медињад. 

Ќофия дар назми адабиѐти наву навтарини форсии тољикї бисѐр пањлуњои пештараи 
худро нигоњ дошта, дар савтиѐт ба дигаргунињои куллї дучор шуд. Шоирон дар замони 
нав хусусан ба ќофияњои наздиковозу њамоњанг бештар раѓбат карда, ба ќофияњои сирф 
классикї кам таваљљўњ карданд, мазмунњои тозаи зиндагї, луѓатњои оддиву соддаи 
њамабобро ба хонандагон мерасонданд, забони шеър ба забони гуфтугўи халќї наздик ва 
њамоњанг шуд. Ќофияњои анъанавї дар шароити нави таърихї ба дигаргунињои куллии 
сифатї дучор гардид. Суруду тарона, шаклњои шеърии тасниф, бадења ва ѓайра, ки аз 
адабиѐти шифоњї (фолклор) дар намудњои гуногун сабзида расида буданд, тавассути 
тарљума бо назми дигар халќњо меомехтанд. Ин омилњо навигарї дар ќофия оварда, 
ќофияњои классикиро дигар-гун менамуданд. Акнун ќофия мисли як чизи бељону 



бењаракaт набуда, ба ритму зарб гардиш ва суръати нав медод, бо оњанги маршу даъват 
одамонро ба њаѐти нави дурахшон рањсипор менамуд. 

Шоирон роњњои нави ифодаро љустуљў менамуданд, ки ин боиси ба майдон омадани 
комбинатсияњои нави ќофиябандї гардид. Маќсади шои-рон аз комбинатсияњои нав 
хусусан он буд, ки шеър дар ифода, дар мазмун серобуранг шавад, дар шаклу услуб, дар 
ритму оњанг нав гузориш ѐбад, маънию мантиќи шеър аз пештара хубу тоза падид ояд. 
Онњо баъзан оњанги ќофияро аз назми дигар халќњо интихоб намуда, ба табиати назми 
худ мувофиќ менамуданд. Њамин хел, комбинатсияњои гуногуни ќофиябандї аксар бо 
роњи тањќиќ, тарљума ва татбиќи ќофияњои маъмулии назми рус ва дигар халќњои 
бародар, њамчунин назми халќњои хориљї пайдо мешуданд. Њоло шеъре нест, ки бидуни 
таъсири назми дигар халќњо вуљуд дошта бошад, ќонуниятњои шеъри муосир, аз љумла 
ќофия дар иттињоду пайванди назми умуми халќњо ташаккул ѐфта, гоњ аз нав сохта шуда, 
маљро ва љараѐнњои гуногун касб намуда, ба шањроњи васеи тараќќиѐт мерасиданд. 

Ќофия ва комбинатсияњои он дар синтези ифодањои маънавию манти-ќии назми 
љањонї пайдо шуда, системи нави ифодањои жанриро ба вуљуд оварда, ба ин минвол 
мазмунро густариш медоданд. Дар комбинатсияњои нав табиати жанр зарар надида, 
балки роњњои нави ифода кушода мешуд. Адибон шаклу ќофияњои навро кўркўрона 
ќабул накарда, аз сари нав кор карда баромада, бо мазмуну табиати назми худ созгор 
менaмуданд. Ќофияњои нав дар асоси жанрњои анъанавї, дар асоси комбинатсияњои 
ќофиябандии њамаи жанрњои шеъри куњан, махсусан рубоиву дубайтї љилвањои тоза 
пайдо менамуданд. 

Мо дар байни навъњои гуногуни бандњои мусаммат бо комбинатсияњои гуногуни 
маънавию мантиќї ва синтаксисию силсилабандии ќофияњо дучор меоем, ки як системи 
даврии алоњидаро ташкил медињанд. Њар кадом аз гурўњи комбинатсияњо бо табиати дохилї 
ва фардию мушаххаси худ фарќ менамоянд. Мисраъњои бандњо байни худ алоќаи 
мустањками маънавию мантиќї ва синтаксисї доранд. Комбинатсияи нави ќофияњо ба 
туфайли воњиди банд афзуда, њудуди мисраъро муайян намуда, ба мазмуну маънї ќувва зам 
менамо-янд. Ин љо ќофияњои нав дар шаклу ифодањои гуногун ба зуњур мерасанд. Шоирон 
то тавонистанд аз табиату имконоти жанр, муњимтарин роњњои сухани бадеъї њарљониба 
истифода кунанд. Ин њодиса даст медод, ки шоирон комбинатсияњои ќофиябандии ќофияњои 
навро бар табиати жанр санљида бинанд. Аз рўйи комбинатсияњои нави ќофиябандии 
мустазод (4 типу 19 комбинатсия) ба хулосае омадан мумкин аст, ки порањои иловa ба њукми 
мисраъњои алоњида гузашта, то андозае маънии алоњидаи фардї пайдо намуда, мустаќилияти 
худро нигоњ дошта натавонистанд, порањо (таќтњо, фиќрањо) бо мисраъњои мукаммал дар 
якљоягї ќобили як маънои муайяни мушаххасро ифода кардан тавонистанд. Мисраъњо ва 
фиќрањо бо шаклу намудњои гуногун чањор навъ аз њамдигар тафовут доранд. Ќофияњо 1) ба 
таври конструксияи ѓазалу маснавї, шаклњои озод ва мисли банд; 2) эљодкорї ва навоварии 
нотакрор, думболагирї ва аз пайи матлаб ва маънињои наву ноайѐн дил бохтан, љуфт-љуфт 
дaр шаклу њолатњои гуногун овардани пораву мисраъњо; 3) сохтани комбинатсияњои нави 
мустазод ба мисли якдармиѐн, дудармиѐн, пайи њам ва озод; 4)бо иловаи порае ба байт ва 
њамин тавр, сохтани як навъи мисли мусаллас. Хулоса, 19 комбинатсияе, ки мушоњида шуд, 
њар кадом махсусияти алоњида дошта, њар пора дар њар мисраъ аз њам тафовут доранд [5, 148-
151]. 

Шоирон њар ќадар ки ба табиати дохилии комбинатсияњо диќќат дињанд, њамон 
ќадар ба навоварии мазмуну мундариља ва ифодањои бадеъї раѓбат менамуданд. Шеър 
дар ќадим аз якќофиягї ва дуќофиягї оѓоз шуда ва њамин хел, дар якљоягиву алоњида 
навъњои нави онро пайдо кардан гирифтанд, яъне дар натиљаи ба њаракат даровардани 
аввалин ифодаи ќофияњо комбинатсияњои гуногуни онро ба вуљуд меоварданд, 
комбинатсияњои навро дар натиљаи мутањаррик кардан боз комбинатсияњои нави 
ќофияњоро пайдо менамуданд. Ќофияњои жанрњои лирикии асримиѐнагї асосан 
якдармиѐн ва љуфт буданд. Дар натиљаи якљоя ба тањрик овардани гурўњи байтњо, љиддї 
ва бо назари даќиќ омўхтани эљодиѐти дањонии халќ навъњои нави банд АБАБ, АБВБ, 
АББА, ААББ-ро пайдо карда буданд, ки мисраъу байтњо гоњ мувофиќ оянд, гоњ озодии 
пурра ба вуљуд меоварданд, гоњ тамомияти интонатсионию синтаксисї ќофияњоро 



маљбур менамуд, ки якдармиѐн воќеъ шаванд (АБАБ) ва ѓайра. Ќофияњои дар шаклу 
њолатњои гуногун омада ба оњанги умумии шеър – мисраъ ва байтњо халал ворид накарда, 
мувозинати маънавиро дар шеър пурќувват мегардониданд. 

Табиати дохилии комбинатсияњои ќофия танњо дар назми муосир ошкор шуда, ба 
имконоти калони андеша табдил ѐфт. Шоирон ќариб дар њар шеър ба ќофия навоварона 
наздик мешуданд. Бинобар ин њам сохту таркибњои нави он даст додан мегирифт. Мо ин 
љо комбинатсияњои ќофиябандии мусамматро аз рўйи тартиби истифода шуданашон ба 
се гурўњ таќсим намудем. Якум, гурўњи комбинатсияњои ќофияњои анъанавї-асримиѐнагї 
аст, ки дар назми муосир низ бо њамон формулањои аввал боќї мондаанд (масалан 
АААА, АААБ). Ин ду типи ќофияњои монорим ва маснависохтро, ки дар бандњо 
мебинем, дар назми имрўз њам зиѐд истеъмол мешаванд. Онњо як сабаби асосии ба миѐн 
овардану дар заминањои анъана устувор боќї мондани ќофияњои нав мегардиданд, як 
омили асосии дар замони имрўз аз нав пайдо омадани комбинатсияњои гуногуни 
ќофиябандї шуданд. 

Ќофияњои мураббаъ дар ин ду тип пайи њам чида шуда, дар мисраи охир тафовут 
пайдо менамоянд. Яъне шоирон дар ин љо кўшиш менамоянд, ки дар мисраъњои аввал аз 
хусусиятњои гуногуни объект ба мулоњиза рафта, баъд ба љамъбаст гузаранд. Ё дар типи 
якум (ААААА) тасвиру тањлил ва мазмунњои љамъбаст дар як ваќт дар љойњои гуногуни 
банди шеър оянд, аммо дар типи дуюм ААААБ тамомияти интонатсионию синтаксисї 
пурра рият шуда, ин ањвол дар якум гоњ номаълум монда, баъзан набуда, риоят нашуда, 
идомати маъниву мазмун ва мантиќи суханро талаб менамояд. 

Дуюм, гурўњи комбинатсияњои ќофиябандии ќофияњои нав. Ин система аз табииѐти 
назми муосир аст. Дар гузашта баъзе комбинатсияи ќофияњо дар рубоиву дубайтї дида 
шуда буданд: ААБА, ААББ, АБВБ. Агар мо ин навњои маъмулиро ба система дарорем, 
он ваќт комбинатсияњои гуногун њосил мешаванд, ки ададан хеле зиѐд хоњанд буд. 

АААБ=ААБА, АБАА, БААА; // ААБА= АБАА, АААБ, БААА 
ААББ=АБАБ, АББА, БААБ; // АБВБ = ВБАБ, БВБА, АБВВ 
Комбинатсияњои мисли инњо зиѐди њосилшавии ќофияи бандњоро дар њар кадоме аз 

навъњои дањгонаи мусаммат пайдо кардан мумкин аст. Аммо шоирон дар назми классикї 
аз комбинатсияњои нави ќофиябандї худдорї мекарданд, ин худдорї асосан дар мањдудии 
доираи назари шоирон сурат мегирифт. Вагарна аз як худи навъњои aввали ќофияњои типи 
якуми мусаммат (АААААА, АААААБ) дар њамаи навъњо 52 комбинатсия њосил кардан 
мумкин аст. Дар ваќти њамаи 21 типи ќофияњои навъњои мусамматро ба назaр гирифтан 
адади комбинатсияњои нави ќофиябандї аз њазор гузашта ва як навъ беохир давом 
мекунад. В.Маяковский чунин њолати ќофиябандии сер-адад вa беохирро дар муносибати 
мисрау байтњо дида гуфта буд: «Ќофия – ин яке аз тарзњои беохири алоќаманд омадани 
мисраъњои шеър аст. Ќофия ин бастани ќисмњои аввали мисраъњо, ќисми охири мисраъи 
аввал бо ќисми аввали мисраъи дуюм, њамчунин якљоя бастани ќофия бо калимањои 
мисраъњои сеюм ва чањорум ва њамин хел, то охир мебошад, ки ин тавр давом додан гирем, 
чунин њолатњои беохирро пайдо кардан мегирем» [4, 235-236]. Ин махсусияти ќофиясозию 
ќофиянигорї аз таќозои замони муосир буда, як роњи нави кашфу ихтирооти шоирон дар 
ќолибњои шеър ба шумор меравад. Шоирони муосир аз банди ќолибњои кўњнаи шеъри 
форсу тољик тамоман берун набаромада бошанд њам, ба он бо диди амиќ, бо назари нави 
эстетикї нигоњ мекунанд. Ин љињат ба ифодањои нави маънавию мантиќї ва алоќањои 
гуногуни грамматикии мисраъ ва байтњо ва бандњо тамос дорад. 

Тартиби дохилии гурўњи комбинатсияњои ќофиябандии ќофияњои навро дар назар 
дошта, онњоро ба се ќисм људо кардан мумкин аст. Типњои аз 6 то 11 бештар бо ќофияи 
навъњои якдармиѐн, аз 12 то 16 бо даромехтани ќофияњои дудармиѐн ва пайи њам, аз 17 то 
21 бо омезиши ќофияњои пайи њам ва љуфт пайдо шудаанд, ки асос боз њамон ќофияњои 
боло нишондода мебошад. Комбинатсияи ќофияњои навсохт (АББ, ВГГ, АБББ, ВГГГ), 
таѓйирот дар ќофияњои анъанавї (ААБ, АББ, АААБ, АААБ) ќофияњои дар сохту 
устухонбандї нав (АААББ, ААААББ, ААБВВГ...) ва боз мисли инњо бисѐре дар назми 
муосири тољик дида мешаванд, ки аз таќозои њамбастагии маънавии шоирони халќњои 
гуногуни олам аст. Яъне маълум мешавад, ки шоирони имрўзро як ѐ ду навъи ќофия ќонеъ 



намекунонад, барои онњо лозим аст, ки дар баробари маъниву мазмун аз сохторњои 
гуногуни ќофиябандї кор баранд. 

Банд њарчанд гурўњи муайяни мисраъњои шеър аст, дар дохил боз ба гурўњчањои хурд 
људо мешавад, ки «период» меноманд. Барои ба вуљуд омадани период ѓайр аз мазмун 
роли ташкилкунандагии ќофияњо калон аст. Дар шеър ќофия ва комбинатсияњои 
гуногуни он чї ќадар афзояд, периодњо њамон андоза зиѐда мешаванд. Период дар 
бандњои мураккаб зиѐд дида шудааст. Масалан, як банди мусаддас аз ду период 3+3 ѐ 4+2, 
2+4 мисраъ иборат мешавад. Аз рўйи период дар бораи тарзи пайдошавии банд хулосаи 
ќатъї баровардан мањол аст. Чун комбинатсияњои ќофиябандї зиѐд аст, аз периодњо 
ташкил ѐфтани навъњои банд низ афзоиш дорад, ин њодиса дар назми муосир диќќати 
махсус ва алоњида талаб менамояд. 

Комбинатсияњои ќофиябандї хидматњои гуногуни композитсионї доранд, метавон 
њар кадоме аз онњоро дар хусусиятњои гуногуни дохилиашон алоњида маъдидод кард ва 
ному истилоњи мувофиќ гузошт. Ба гурўњи ќофияњои якдармиѐн –АБАБ, дудармиѐн –
АББА, пайи њам – АБВБ номњои бисѐр зебо гузоштаанд, ки ифодакунандаи он навъњои 
ќофия мебошанд, табиати дохилии ин ќофияњоро хуб нишон медињанд. Ному истилоњоти 
мазкур исбот менамоянд, ки ќофия дар бандњо якдармиѐн, дудармиѐн, пайи њам воќеъ 
шаванд. Аммо боќї бандњо то њанўз ном надоранд. Бандњои АААА-ро кушода ва АААБ-
ро доирашакл номидан равост, банди ААББ-ро љуфт номидан боз сањењтар менамояд. 
Навъњои мазкури ќофия њар кадом давоми якдигар буда, яке имконе фароњам овардааст, 
ки дигаре пайдо шавад ва њамин хел, зина ба зина на фаќат худашон тараќќї карда 
расида омадаанд, балки сабаби асосии пайдо шудани комбинатсияњои зиѐди ќофияњо 
гарданд. 

В.Маяковский навиштааст, ки «ќофия шуморо ба мисраъи пешина бармегардонад, 
маљбур мекунад, ки онро ба ѐд оред ва њамаи он мисраъњоро, ки барои ифодаи як фикр 
омадаанд, ба њамдигар мепайвандад» [Њамон љо]. Дар ќофияњои силсила ААААА 
ќофияњои бегонаи масалан, Б, В, Г љой намегирад, шоир аз доираи як мазмун берун 
набаромада, андешањояшро чида ифода менамояд. Ин тарзи ќофиябандї ањамияти 
зиѐдтари тасвирї дорад. Аммо дар ќофияи доирашакл ААААБ шоир кўшиш менамояд, ки 
дар њар банд маъниро гоњ ќатъ карда хулоса намояд. Ќофияи дуюм нисбат ба ќофияи аввaл 
бартарї ва афзалият дорад, шоирон онро дар жанрњои ишќиву иљтимоъї, ахлоќиву 
дидактикї ва фалсафї кор бурда, ба муваффаќият расидаанд. Ин тартиби ифода шоиронро 
маљбур менамуд, ки ба мисраъњои пештара ва баъдина зиѐдтар диќќат диханд, шеърро аз 
аввал то охир ба андеша гирифта, миcраъњоро пайи њам ва силсилабанд ифода намоянд. 
Аммо табиати ќофияњои якдармиѐн, дудармиѐн, пайи њам ва љуфт аз ду навъи аввала фарќ 
намуда, аз мисраъ ва замкунињояш дур шуда, ба байт расидаанд ва барои тањлилу тадќиќ 
кор фармуда мешаванд. 

Маънї чун ба байт расид, шоир нисбатан худро озод њис мекунад, зеро байт-байт 
ифода кардани фикр имконоти бештаре дорад, ки мисраъњо надоранд. Озодии байтњо 
(АБ-АБ, АБ-БА, АБ-ВБ, АА-ББ) сабаби таѓйироти љиддї гирифтани ќофиябандї гардид. 
«Ин тарзи ќофиябандии якдармиѐн, – навиштааст А.Њакимов, –муташаккилї ва 
мустањкамии байтњоро афзуда, онњоро ба њамдигар хеле сахт мепайвандад» [8, 194]. Байни 
ќофияњои якдармиѐн ва дудармиѐн алоќаи сахти маънавї вуљуд доранд, дар ќофияи 
якдармиѐн мустањкамї ва муташаккилии байтњо њаст, дар ќофияи дудар-миѐн ањамияти 
таъкиди мазмуни байти аввал бештар нигоњ дошта мешавад ва байти дуюм давомдињанда 
ва пурракунандаи байти аввал мешавад. Ќофияи пайи њам нисбат ба якдармиѐну 
дудармиѐн боз мустањкамтару муташаккилтар мегардад. Дар ин ќофияњо аз таъкиду 
такрор дида озодии мазмун, мантиќи ифодањо зиѐдтар њис карда мешавад. Њамин хел, 
њамаи ќофияњо ва комбинатсияњои онњо табиати фардию мушаххасе дошта, аз њамдигар 
бо махсусиятњои алоњидаашон фарќ менамоянд. Навъњои нави ќофия ва 
комбинатсияњоро Б.Сирус хуб пешвоз гирифта гуфта буд: «Мо бояд ки ин ташаббуси 
шоирони моро њимоя ва табрик карда, дар айни замон кўшиш кунем, ки онњоро аз љињати 
назариявї асоснок намоем. Аксарияти томи ин типњои нави ќофия њаќиќатан лоиќи 
диќќат мебошанд. Вале дар баробари он боз чунин ќофияњо дучор мешаванд, ки аз 



љињати сифат шубњанок буда, аз мубоњиса ва муњокимаи танќидї гузаронидани онњо 
зарур аст» [6, 159]. Лекин бо вуљуди баъзан костани оњанг ќофия ва комбинатсияњои он аз 
ошѐнаи романтика фуромада, ба заминаи њаќиќат устувор шудааст. «Дар тањлили 
ќофияњо, – навиштаст Б.Томашевский, – мо њаракати тадриљии декламатсияро аз 
талаффузи сунъї ба талаффузи зиндаи шеър ба мушоњида мегирем» [7, 436].  

Оѐ мумкин аст, ки ба комбинатсияњои дигари ќофия њам чунин номњо интихоб 
шаванд? Ќофияњо ва комбинатcияњои гуногуни он дар натиљаи афзудан, партофтан, 
таѓйиру такмил додани мисраъ ва байт, периодњо, њамчунин бо интихобу иловањои 
ќофияњои камбањо, бењбудии дар ќофияњои Шарќу Ѓарб воќеъ шудаанд. Акнун 
донишмандон дар он талаб њастанд, ки номњои мувофиќу дилхоње пайдо кунанд. 
В.Жирмунский навиштааст, ки «ин номњо (ў ин љо ќофияњои якдармиѐн, дудармиѐн ва 
пайи њамро дар назар дорад – Р.Ш.), он ќадар балоѓатрасида њам нестанд, дар 
муносибати бо бандњои мураккабтаре касро ба гумроњї мебарад» [1, 43]. Лекин вай аз 
баъзе комбинатсияњои нав дарак дода, дар бораашон ба андеша нарафтааст. Агар 
муњаќќиќ њамаи комбинатсияњои нави ќофияњои русиро ба тањќиќ мегирифт, гумроњ 
намешуд, ба хулосањои љиддї омадан имкон дошт. А.Њакимов то андозае майл ба 
суханњои ў дорад. «Дар назми шўравии тољик,– навиш-тааст ин муаллиф, – навъњои 
гуногуни чањорпора вохўранд њам, онњо асосан бо дигаргун кардани њамин се навъи 
асосї: 1) абаб; 2)абвб; 3)ааба ба вуљуд оварда шудаанд» [8, 201]. 

Чунон ки мебинем, дар ќофияњои назми садаи бистум дигаргунии куллї дида 
мешавад, ки дар назми асрњои миѐна набуд. Шоирон дар ин комби-натсияњо аз ягонагии 
ќофияњои монанд дур шуда, њар чї кўшиш менамоянд аз ќофияњои нав бештар истифода 
кунанд. Он гоњ тамомияти интонатсионию синтаксисї, нотамомию давомнокии маъно ва 
ифодањо зиѐд ба зуњур мерасанд. Ба фикри мо, њар ќадар ки ин тамомияти интонатсионию 
синтаксисї бештар мавќеъ гиранд, шоир њамон ќадар ба нозукињои шеъру ифодањои 
матлуб мутаваљљењ мешавад, баѐни мазмуну андешањои муаллиф равшан мегардад. 
«Њудуди зиѐди ќофияњо, – боз навиштааст В.Жирмунский, –мумкин аст, ки дар 
алоќамандии бо вазни шеър, возењии ќофияњо, ком-позитсияи синтаксисї ва монанди 
инњо гуногун бошанд, аммо фосилаи ќофияњои шеъpи шоирони имрўзро ду-се мисраъ 
зиѐд ташкил намедињад» [1, 45]. Мо тарафдори дар шеър љорї гардидани љилоњои нави 
мантиќї њастем. Дар шеър њар ќадар ки тамомияти интонатсионию синтаксисї, 
давомнокии андешањо, бештар ва дар љой ќарор гиранд, шеър њамон миќдор ќувваи воќе-
иву хаѐлангезиро афзуда, рангу равѓани тоза пайдо менамояд. Дар гуногунрангї падид 
омадани ќофия ва комбинатсияњояш аз таќозои бевоситаи мазмун буда, дараљањои ба 
моњият сарфањм рафтани шоиронро нишон медињад. 

В.Маяковский «ду карат ду – чор» – мисол оварда гуфта буд, ки мо бояд ба моњият сарфањм равем, моњиятро тавре кор фармоем, ки 
фаромўш нагардад, дар асоси фактњои зиѐд устувории онро нишон дода тавонем» [4, 1, 236]. Шоирон њангоми эљодиѐт бо хусусиятњои 
гуногуни сохторї рў ба рў мешаванд, аммо онњо аз мазмуну мавзўъ дида, ба моњияти шаклу услуб кам диќќат медињанд. Њол он ки 
кушоани моњияти сохторї берун овардани моњияти мазмунро таќозо мекунад. Агар шоирон аз рўйи аќлу мантиќ комбинатсияњоро 
дониста истифода кунанд, аз табиъати дохилии комбинатсияњо ба андеша раванд, бисѐр пањлўњои гуногунашро мекушоянд, дар он сурат 
услуби шеърро пурќувват намуда, имконоти ќофияњоро кашф кардан имкон дорад. Дар шеъри шоирони адабиѐти љадиди форсии тољикї 
њанўз бисѐр комбинатсияњо дида намешаванд, љойи онњо холї мебошанд, аммо дар oянда пайдо шуданашон имкон дорад. Аз 
комбинатсияњое, ки то њанўз дида мешаванд, як миќдорашон сол ба сол меафзояд, муњимтаринашон дар ифодаи ритму оњанг, равону 
содда нигошта мешаванд, умуман онњо аз њар љињат санљида шуда, маќбули хонандагон мегарданд. Бузургтарин донишмандон дар њамаи 
давру замонњо дар баробари мазмунњои баланду олї шаклу ифодањои муњими андешапарварро низ љустуљў менамуданд. Аз ин рў, дар 
пайи таљрибаву озмоишњои шеър, ба ин восита шакл, услубу жанрњои гуногуни бароямон маќбул, навъњои гуногуни ќофияро низ пайдо 
менамуданд. 

Сеюм, гурўњи комбинатсияњои ќофиябандии ќофияњои озод. Мо дар ин љо мањз он 
бандњоеро дар назар дорем, ки берун аз комбинатсияњои нишондодаи мо омадаанд. Яъне 
ба ин гурўњон банду ќофияњое дохил мешаванд, ки аз рўйи сохт номутавозї љой гирифта, 
њар кадоме махсусиятњои алоњида дорад. Ин њодиса аз системи бандсозии классикї, 
ќофияњои нави мисли мусаммат, тарљеъбанду таркиббанд дур рафтан, ба махсусиятњои 
шеъри озод наздик расидан мебошад. Ин љо њамин ќадар гуфтан раво њаст, ки гурўњи 
ќофияњои номутавозї шаклњои гуногун дошта, дар шеъри солњои охир сифатњои нав 
пайдо кардааст. Шоирон дар ин гуна ашъор ќофияро кам ба асос гирифта, асосан ба 
дарки воќиаву њодиса ва характерњои одамї бештар мулоњиза менамоянд. Бинобар ин 
њам њар банд ва навъњои гуногуни ќофия бо комбинатсияњои дохилиашон гўѐ мутааллиќ 



ба шеърњои алоњидае мебошанд. Ин њодиса дар шеър мустаќилияти маънавиро афзуда, 
бандњоро майл ба шеъри алоњидаро ба вуљуд овард. 

Хулоса, ќофия ва комбинатсияњои гуногуни он дар асру замони муосир дар синтези 
ифодањои маънавию мантиќии назми халќњои љањон ба вуљуд омад, шоирон аз ифодањои 
жанрии халќу миллатњои пешќадами љањон истифода карда, ќофияи онњоро дар назми 
худ мувофиќ намуда месанљиданд. Ин системи ќофиябандї ифодањои нави жанриро 
кушода, дар жанрњои анъанавии назми форсу тољик њолатњо, таѓйирот, табаддулоти 
азими шаклию маънавї, мантиќї, муњимтар аз њама мавзўъ ва мундариљаро овардааст. 
Шоирон баъзе аз шаклу ифодањои нави комбинатсиониро дар таъсири назми дигар 
халќњо интихоб карда бошанд њам, вале асоси решагї аз назми худи онњост. Адибон 
шаклу комбинатсияњоро кўркўрона ќабул накарда, балки аз нав кор карда баромада, бо 
ифодањои мантиќии назми худ созвор менамоянд. 
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КОМБИНАТСИЯЊОИ ГУНОГУНИ ЌОФИЯБАНДЇ 
ДАР НАЗМИ ФОРСИИ ТОЉИКЇ 

Муаллиф дар маќола дар бораи ќофия ва комбинатсияњои гуногуни он дар назми 
тољикии форсї маълумот медињад. Дар асрњои миѐна агар як ѐ ду навъи комбинатсия 
бештар маъмул бошад, комбинатсияњои нав хусусан дар асри бист бо пайванд гирифтани 
шеърњои сиѐсию иљтимої ва робитањои адабї, тарљума афзуд ва ба ќолибњои махсуси 
ифода табдил ѐфт. Сабабњои љиддии нав шудани ќофияњо манзури хонандагон мегардад. 

 
Калидвожањо: ќофия, ќофияњои пурбањо ва камбањо, якдармиѐн, дудар-миѐн, пайњам ва 

озод, ќофияњои љуфт, сохтори нави ќофияњо, комбинатсия-њои гуногуни ќофиябандї, 
ќофияњои назми русї ва тољикї, ќофия дар жанр-њо ва њоказо. 

 
РАЗЛИЧНЫЕ КОМБИНАЦИИ РИФМЫ В 
ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ПОЭЗИИ 

Автор в этой статье анализирует рифм и еѐ различные комбинации в таджикско-
персидской поэзии. Подчѐркивается, что если в поэзии средних веков наблюдается один и 
два вида комбинаций рифма, то в двадцатом веке и последующие времени, по существу 
она развилась в политических и социальных идей, литературных связей, переводов, 
обогпатилось в новых комбинациях. В статье отмечается причины формирования и 
развития различных комбинаций рифма.  

Ключевые слова: рифмы, бедные и богатые, последоватеьные и свободные рифмы, 
парные, опоясывающие, новые конструкции рифмы и комбинации, рифмы русской и 
зарубежной поэзии, рифмы в лирических и эпических жанрах и т. д. 

 
VARIOUS COMЇINATIONS OF RIFMA IN 

PERSIAN-TAJIK POETRY 
The author in this article analyzes rhyme and its various comїinations in Tajik-Persian 

poetry. It is emphasized that if in the poetry of the Middle Ages one and two kinds of 



comїinations of rhyme are oїserved, then in the twentieth century and suїsequent times, in 
essence, it developed into political and social ideas, literary connections, translations, and was 
defended in new comїinations. The article notes the reasons for the formation and development 
of various comїinations of rhyme. 

 
Keywords: rhymes, poor and rich, sequential and free rhymes, paired, girdling, new rhyme 

designs and comїinations, rhymes of Russian and foreign poetry, rhymes in lyrical and epic genres... 
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УДК:891.55.092  

ВОҚЕЯТ ВА ТАХАЮЛИ БАДЕЇ ДАР ҚИССАИ “НАФРИНИ ЗАМИН”-И 

ҶАЛОЛ ОЛИ АҲМАД 

Олимҷон Хоҷамуродов 
Институти забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ 

ЉТ 
 

Ҷалол Оли Аҳмад (1923-1969) бо вуҷуди он ки парвардаи дабистони адабии Содиқ 

Ҳидоят аст, дар адабиѐти қарни XX Эрон аз саромадони насри бурунгараву иҷтимоист. 

Зеро ӯ мӯътақид бар он буд, ки дар ҷомеаи рӯ ба инкишоф фарѐд бояд хашинтару 

сареътар ва бидуни парда бошад. Аз ин нигоҳ, Ҷалол Оли Аҳмад нависандаест, ки осори 

бадеиаш василае барои ибрози андешаҳои иҷтимоӣ-сиѐсӣ ва мазҳабиаш буда, тозагиву 

арзишмандии онҳо иртиботи қавӣ бо зербинои фикрии нависанда дорад [1,5]. Ва ба 

қавли Ҷамол Мирсодиқӣ: “достонҳояшро, ки бифшоранд, усорае аз назариѐти сиѐсиву 

иҷтимоиву мазҳабии ӯ берун мезанад” [2, 632] . 

Аз ин рӯ, тамоми осори бадеӣ ва публистистии Ҷалол Оли Аҳмад мубайини афкори 

иҷтимои-сиѐсии ӯ дар марҳилаҳои гуногуни ҳаѐти эҷодиаш маҳсуб мешавад. Зеро 

тахаюли бадеии нависанда маншаъ дар воқеияти реалии муҳиташ дорад ва тору пуди 

асарашро воқеаву ҳодисаҳои айнии ҷомеааш ташкил медиҳад. Аз ҷумла, қиссаи 

“Нафрини замин”-аш дар замони “Инқилоби сафед”-и Муҳаммад Ризо Паҳлавӣ, ба вижа 

дар даврони татбиқи яке аз рукнҳои ин инқилоб  “ислоҳоти арзӣ”-и “шоҳу мардум” 

таълиф ва соли 1968 ба чоп расидааст, ки ба зудӣ мавриди таваҷҷўҳи аҳли мутила қарор 

гирифт. Ин асар аз тарафи мунтақидин як навъ асари ҷомеашиносии рустоӣ шинохта шуд 

[3], зеро қиссаи мазкур аз меъѐри суннатии адабиѐти бадеӣ ҷо-ҷо фаротар рафта, бештар 

ба масъалаҳои ҷомеашиносӣ омезиш пайдо карда, то ҳадде баҳси масоили дар рисолаи 

“Ғарбзадагӣ”-аш матраҳ шуда, дар ин қисса идома пайдо кардааст. Дар маҷмӯъ, тавре ки 

аксари муҳақиқини эҷодиѐти нависанда борҳо таъкид кардаанд. Ҷалол Оли Аҳмад 

бардоштҳои иҷтимоӣ-сиѐсии хешро дар осори бадеиаш ағлаб бо сароҳат таҳлил мекунад. 

Ин равиши эҷодии нависанда боиси он шудааст, ки дар Эрон таҳқиқи ҷомеашиносӣ бар 

мабнои осори бадеии Ҷалол Оли Аҳмад ба миѐн ояд ва намунаи он китоби тозанашри 
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муҳаққиқи ҷавон Настаран Иброхимзода аст, ки 1392 ҳ.ш. (2013) дар Кирмон зери унвони 

“Ҷомеашиносии осори достонии Ҷалол Оли Аҳмад” ба чоп расидааст [4].  

Қиссаи “Нафрини замин” баъд аз шаш соли эъломи “ислоҳоти арзӣ”-и шоҳ 

нашри шуд, ки дар адабиѐти муосири Эрон баъд аз романи Тақӣ Мударрисӣ 

“Шарифҷон, Шарифҷон” дуюмин асари бадеист, ки ин иқдоми давлат мавриди 

арзѐбии бадеӣ қарор гирифтааст. Ба таъбири дигар, муаллиф саъй кардааст, дар 

партави “ислоҳоти арзӣ” пайвандҳои бунѐдии ҷомеаи рустоии Эрони солҳои 60-уми 

қарни XX-ро дар бархӯрд бо муносибатҳои сармоядории асри мошинӣ дар либоси 

асари бадеӣ барои хонанда ироа кунад. Аз ин нигоҳ “Нафрини замин” барои 

муҳақиқони ҷомеашинос маводи хубе маҳсуб мешавад.  

Ҷалол Оли Аҳмад, пеш аз он ки ба эҷоди ин қиссаи хеш бипардозад, 

мусофиратҳои зиѐде ба нуқоти мухталифи Эрон намуда, дар очеркҳои этнографии 

хеш аз қабили “Ҷазираи Хорк”, “Авразон” ва “Тотнишинони булуки Заҳро” зиндагӣ, 

урфу одат ва суннатҳои мардуми русторо хуб омӯхта, таҷрубаи лозими эҷодӣ 

андӯхтааст. Илова бар ин, мушоҳидакориву воқеанигориаш низ ба ӯ имкон додааст, 

то дар тасвиру тарсими зиндагии рустову мардуми он хело мӯҳтотонаву воқеъбинона 
муносибат кунад.  

Исботи ин гуфтаҳоро, хотираи ҳамсараш, нависандаи маъруфи Эрон Симин 

Донишвар (1922-2012) аст, ки доир ба коргоҳи эҷодии шавҳараш Ҷалол Оли Аҳмад, 

навиштааст: “Борҳо шоҳид будам, ки дар як қаҳвахонаи дудзада, дар як деҳкадаи 

гумном соатҳо пои сӯҳбати як пирамарди ҷуламбур (ҷандапӯш -О.Х.) ва ѐ як ҷавони 

хаставу офтобхӯрда ва аз кор боз гашта, нишастааст ва аз зеҳни тори онҳо хотирот ѐ 

мухотироти онҳоро бо минқоши ҳамдардиву ҳавсала берун кашидааст. Ё дидам, ки 

аз ин мазрааи офтобзадаву сӯхта ба дунболи зореъе, ки арақрезон дар ҷустуҷӯи об ѐ 

ҳидояти он, бел ба кӯвл ба мазрааи дигар мерафтааст, роҳ уфтода бо гуфтани “худо 

қуввате” ва таоруф кардани сигоре он чунон ӯро ба дарди дил водоштааст, ки 

гуфтанӣ солҳост бо ҳам рафиқанд.” [5,74]. 

Аз ин ҷост, ки Ҷалол Оли Аҳмад дар “Нафрини замин” тавонистааст, 

пинҳонтарин гӯшаҳои зиндагии рустоӣ-пайвандҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, маишиву 

фарҳангӣ, мазҳабиву ҳурофот ва амсоли онро ҷузъ ба ҷузъ ба таври густурдае ошкор 

созад. Воқеоте, ки дар асар сурат мегиранд, дар замони амалӣ сохтани ислоҳоти арзӣ 

дар дурдастарину фақиртарин рустои Эрон ба мушоҳида гирифта шудааст. Деҳи 

тахаюлии нависанда таҷассумгари ҳамаи деҳоти дурафтодаи Эрони солҳои 60-уми 

қарни XX аст, ки аз қофилаи тамаддун фарсахҳо ақиб мондааст. Дар ин русто 

одамон ҳанӯз асолати хешро аз дастбурдаҳои шаҳр ҳифз кардаанд ва зиндагиашон 

дар чорчӯби низоми суннатии арбобу раиятӣ ҷараѐн дорад. Аз ин ҷост, ки шеваи 

зиндагӣ дар ин русто мисли ҳазорсолаҳо як навохт буда, сокинони он, аз як сӯ, дар 

муқобили истисмори молики деҳ ва аз сӯи дигар, рӯ ба рӯ бо тазодҳои дарунии хеш 

қарор доранд. Аммо бо омадани ислоҳоти арзӣ ба дӯши онҳо боз ду тазоди дигар 

илова мешавад, ки яке, ислоҳоти арзӣ бо мушкилоти худаш ва дигаре, вуруди 

техналогияи асри XX ва дар маҷмӯъ ин ҳама зиндандагии якнавохту рокиди 

суннатии онҳоро аз ҳам мепошад.  

Меҳвари асосӣ ва симои марказии қисса муаллимест, ки барои омӯзгорӣ ба 
мактаби ин рустои дурдасти канори кавир фиристода шуда ва ривоятгари достон низ 

ӯст. Оғози достон аз тарсими вуруди муаллим ба ин деҳи дурдаст шурӯъ мешавад. 

Муаллим бо як мошини боркаш меояд ва дар майдони марказии деҳ пиѐда мешавад. 

Мудири мактаб қаблан хонандагонро ба майдон оварда соф оросатааст, то аз 

муаллими нави шаҳрӣ истиқбол намоянд. Зеро онҳо бори нахуст аст, ки бо як 

муаллими ғайримаҳаллӣ ва он ҳам аз шаҳр мулоқот мекунанд.  

Нависанда ин манзараро аз зеҳни муаллим-ровии достон чунин ироа кардааст: 



 “Бисѐр хуб. Ин ҳам деҳ. Дирӯз расидам. Мудир бачаҳоро хат карда буду ба пешвоз 

овард. Бист-сӣ тое васати майдонгоҳи деҳ. Исмаш ? ... Ҳасанобод ѐ Алиобод. Исме, ки 

муҳим нест. Деҳ мисли ҳама деҳот. Як лонаи занбӯрии гилӣ ва қади одамҳо. Канори оби 

борике ѐ чашмае ѐ истархе ѐ қаноте, яъне ободӣ. Ба ин фарқ, ки ман дар яке муаллими 

варзиш будам, дар дигарӣ муаллими ҳисоб ва ҳоло ин ҷо бояд муаллими килоси панҷум 

бошам, ки имсол боз шуда ва роҳи бурданаш дигар кори маҳаллиҳо нест” [6, 4]. 

Зимнан бояд ѐдовар шуд, ки мактаби деҳа низ ба ҷои қабристони кӯҳна бо шитоб 

аз рӯи барномаи ислоҳоти давлатӣ сохта шудааст, ки ба ҷо худ як як навъ рамзест. 

Зеро ҳеҷ як аз деҳотиҳо розӣ нашудааст, ки заминашро барои мактаб диҳад ва ин 
ишорат вобастагии рустоѐн бо замин аст.  

Муаллими нав баъд аз шиносоӣ бо мудиру муаллимону хонандагони бо истиқбол 

омада ва нушидани чой бо роҳбаладии яке аз шогирдони мактаб ба тамошои деҳ 

меравад. Нахустин манзарае, ки дар ин деҳ ҷалби таваҷҷӯҳи муаллим мегардад, 

қалъаи арбоби деҳа ва навиштаи рӯи дарвозаи он: “боз накарданд, дастаи 

сиюшашуми Д.Д.Т” бо қалам ва гузаштани имзову таърихи рӯз аз тарафи маъмурони 

“решакани малариѐ. Ин навиштаи рӯи дарвоза нишон медиҳад, ки онҳоро 

нагузоштан ба қалъа ворид шаванд. Ин амал мубайини он аст, ки то ҳанӯз малике, 

ҳокиме ѐ амире дар ин деҳ ҳукмрони ому томасту ҳеҷ гуна дастури ғайрро 
намепазирад. 

Зимни сайругашти деҳа муаллим мефаҳад, ки падари шогирдаш (он, ки ӯро 

роҳбалади мекунад) ба наздикӣ вафот кардаасту модараш барои имрори маоши онҳо 

барои аҳли деҳа нонпазӣ мекунад. Модаркалонаш бемори рӯи ҷо буда, худи Акбар 

(номи мактаббача) дар оянда мехоҳад муаллим шавад. Дар ҷараѐни сӯҳбат бо Акбар 

муаллим иттилоъ пайдо мекунад, ки деҳи мазкур аз 150 хонавода иборат будааст. Дар 

баргашт ба сӯи мактаб онҳо бо дарвеше дучор мешаванд ва мактаббача ба муаллим 

мегӯяд, ки “дарвеш аз оқои мудир хеле бештар чиз медонад.” Муаллим бо дарвеш ба 

муколима мепардозад. Аз ин муколамаи дарвешу муаллим барои хонанда то ҳадде 
шахсияти дарвеш ошкор мегардад. Дарвеш ба зоти худ як навъ файласуфмаобест, ки 

бархурди тамаддуни асриро бо тарзи зиндагии асримиѐнагии рустоӣ кайҳо дарак 

кардааст ва рӯ овардан ба ирфонро чораи ягонаи наҷот аз ҳуҷуми ғарбзагӣ меҳисобад.  

Барои муаллими шаҳри шигифтовар он аст, ки тамоми иттилоот дар ин деҳи 

дурдасти дар ҳошияи тамаддун монда, ба воситаи радио ба даст меояд. Радио ягона 

василаи пайванди ин деҳ бо ҷаҳони мутамаддин аст. Ин нуқтаро дарвеш дар аввали 
муколамааш бо муаллим таъкид кардааст: 

 “Пурсидам: Яъне туи ободӣ ҳама радию дорад? Гуфт: На, оқо муаллим. Бадбахтҳо 

нон надоранд, аммо радию мегӯяд: шаҳри шаҳ айни шаҳри париѐн. Дасташон, ки 

бирасад мехаранд, баъд ҳам роҳ меафтанд, мераванд шаҳр, ки пул пору кунанд ” [6, 8]. 

Мудири мактаб ҳамон шаби аввал дар хонааш ба ифтихори муаллими шаҳрӣ 

зиѐфат медиҳад. Ин ҷо нависанда имкон пайдо мекунад, то ашхосеро, ки дар ҳаѐти 

деҳа нақши калидӣ доранд, барои хонанда як-як муаррафӣ кунад. Ин ашхос 

иборатанд аз мӯйсафедони деҳа, мубашир (кордори молики деҳа), мактабдори собиқ, 

ки ҳоло муаллими синфи дуюм аст, кадхудо, мудири мактаб ва бародараш. 

Яке аз бародарони мудир соҳиби мошини боркаш аст, ки муаллими шаҳрӣ маҳз бо 

мошини ӯ аз шаҳр омадааст ва ҳар моҳ ба хотири вайрон нашудани мошинаш як 

гӯсфанд қурбонӣ мекунад. 

Дар ин меҳмонӣ, ибтидо сӯҳбати аҳли давра асосан дар атрофи задухӯрде, ки дар 

рустои ҳамсоя рух дода, меравад. Ангезаи ин задухӯрд тракторест, ки нахустин бор 

ба ин деҳа омадааст. Тракторчӣ як марди шаҳрии аз расму русум ва урфу одат ва 

суннатҳои рустоӣ бегона мебошад. Аз ин рӯ, ҳангоми шудгор марзбандиҳои 

мазрааҳои деҳотиѐнро хароб мекунад, ки дар натиҷа низоми дохилии суннатии аҳли 

деҳро вайрон мекунад. Ин сабаби даъвову хархашаи байни деҳотиѐн ва тракторчӣ 



мешавад. Дар натиҷа тракторчӣ захмӣ ва трактор аз кор бароварда мешавад. 

Билохира жандарм маҷбур мешавад, ки чанд нафар аз аҳли деҳаро боздошт намояд.  

Бо вуҷуди ин ҳама хусумат, деҳотиѐн бар ин ақидаанд, ки трактор заҳмати 

онҳоро хело сабук кард. Ин моҷаро баѐнгари бархӯрди нахустини технологияи ҷадид 

бо зиндагии патриархалии русто мебошад. Дар авҷи сӯҳбат мубашир мерасад, ки бо 

худ як радио дорад. Ӯ ба маҳзи нишастан радиояшро рӯшан мекунад ва муаллим-

ривоятгари достон мӯҳтавои барномаи ҳамонлаҳзаи радиоро, ки ҳамаи аҳли нишаст 

гӯшу ҳуш онро гӯш мекарданд, чунин сабт кардааст: 

 “Ҳамчун ки мубошир дасташ ба печи радию расид, садояш даромад. Чанд лаҳзае 

эъломи рӯғани наботӣ буду собуну соати мучӣ ва хамири дандону “бисквит.” Ва баъд 

садои морш дар омад ва баъд ахбори дохиливу хориҷа. Аз бомби атум гуфт ва аз ҷоиза 

бурдани саги “догови фалон дар Капрӣ” ва баъд аз зане, ки дар Сингопур ба тамошои 

як филми чинӣ он қадар хандида, то мурда. Ва баъд аз ҷаласаи ҳайҳати давлату тасмим 

бар тармими кабина ва баъд ба таъруфаи гумрукии мошинҳои кишоварзӣ....”[6, 17]. 

Ин порча чун баъд аз моҷарои трактор дар деҳи ҳамсоя нигошта шудааст, 

хонандаро аз як тафовути зиѐду нигаронкунандае, ки миѐни шаҳру деҳот вуҷуд дорад, 

огоҳ месозад. Ба деҳот нафси шаҳрро танҳо амвоҷи радио меоварад ва ин боиси ин 

гаштааст, ки рустоиѐн аз шаҳр тасаввуру бардошти нодуруст дар зеҳни худ парваранд ва 

шаҳрро “биҳишт барин” ҳисобанд.  

Муаллими шаҳрӣ, ки ҳомили нуқтаи назари муаллиф низ маҳсуб мешавад, дар 

муддати як соли таҳсилӣ русухи муносибати сармоядориро ҳамзамон бо омадани 

технологияи нав ба деҳоти солҳои 60-уми асри XX ба мушоҳида гирифта, чӣ гуна аз 

байн рафтани низоми асримиѐнагии мулукуттавоифиро дар деҳот ба тасвир 
кашидааст.  

Забони асар дар сабк сиѐқи забони “Мудири мадраса” эҷод шуда, ки сабки вижаи 

нависандагии Ҷалол Оли Аҳмад мебошад. Чун доир ба сабки нигориши ӯ мақолаи 

ҷудогона аз тарафи ин ҷониб зери унвони “Ҷалол Оли Аҳмад ва сабки нигориши ӯ 

“таълиф шудааст[7,11,15], аз такрор худорӣ намуда ин ҷо танҳо ба ин нуқта ишора 

мекунем, ки забону сабки Ҷалол Оли Аҳмад дар ин қисса ба нисбати “Мудири мадраса” 

пухтатару маҳкамтар аст, аммо бо ҳамон “ҷумолоти кӯтоҳ, барқосо ва 
муталошикунанда”[8, 485]. 

Тавре ки ѐдовар шудем, “Нафрини замин” як асари ичтимоист ва ҳақ ба ҷониби Ризо 

Бароҳанист, ки онро “қиссаи ақоид” [8, 444] номида аст. Зеро дар вуҷуди Ҷалол Оли 

Аҳмад ду шахсият-рӯшанфикри ҳирфаӣ ва нависандаи ҳирфаӣ ҳамеша дар муҷодилаанд. 

Ба қавли Ризо Бароҳонӣ “гоҳе ин рӯшанфикри ҳирфаӣ, ки фақат дар масоили иҷтимоӣ ва 

фарҳангӣ рӯшанфикр аст, чунин яхаи Ҷалол Оли Аҳмад намегирад, ки қиссанависи 

ҳирфаӣ зери бори ҳарфу суханҳои ичтимоӣ хурду нобуд мешавад”[8, 445]. 

Ва “Нафрини замин” мисдоқи гуфторҳои ӯст. Аммо аз рӯи инсоф агар қазоват 

кунем, бо вуҷуди ҷанбаи иҷтимоигароиву публисистиаш ба ҷо худ қиссаи “Нафрини 

замин” як асари муваффақи бадеист. Зеро нависанда ба ҳадафи хеш, ки нишон додани 

русухи низоми сармоядори ба деҳот ва аз байн рафтани тарзи зиндагии ҳазорсолаи 

суннатии патриархалии рустои мебошад, ноил гаштааст. Дар паҳлӯи ин масъала, 

нависанда хеле ҳунармандона мушаҳасоти дарунӣ ва берунии русто, расму оинҳои 

суннатӣ, бовариҳову хурофот, тарзи тақсими обу замин дар деҳот, ҷаҳонбиниву рӯҳияи 

рустоиѐн ва амсоли онро аз дохил тавсиф кардааст, ки ҷанбаҳои ҳунариву бадеии асарро 

қавӣ сахтааст.  

Дигар вижагиҳои нависандагии Ҷалол Оли Аҳмад дар ин қисса тасвирсозиҳои 

мусалсалу кӯтоҳи ӯст, ки ҷанбаи эмотсионалӣ ва муяссарияти воқеоту саҳнаҳоро 
афзудааст.  

Барои мисол, тасвири сањнаи њуљуми гургњо дар сармои зимистон ба 
мактаббачањои дењи њамсоя, ки яке аз онњоро гургњо мехуранд, ба таври 
ѓайримустаќим хеле муассиру чирадастона эљод шудааст. 



Нависанда дар тарсими ин сањна ба тадриљ дар дили хонанда як њаросу андӯњи 

бузургеро тавъам бо дилсӯзї ворид мекунад. Ин сањнаро нависанда хеле моњирона 
лањза ба лањза ба зењну дили хонанда љо медињад. Дар ибтидо, дар шаби сарди 
зимистон муаллим дар њуљрааш нишаставу машѓули тафтиши кори талабагонаш аст, 

ки дарашро ба сахтї мекӯбанд. Дарро боз мекунад ва мебинад, ки чанд нафар 

шогирдонаш аз дењи њамсоя ларзону тарсон бо гурӯње аз мардњои дењ истодаанд. 
Онњо хабар медињанд, ки дар роњи дењ гургњо ба бачањо њамла кардаанд ва якеро 

хурдаанд. Муаллим пеш аз ин, ки бачањо хабари нохушро ба ӯ расонанд, онро дар 
чашмони онњо мехонад: 

 “Њаво торик шуда буд. Аммо рӯшноии барф, бар замин нишаста буд, дар њаво 
метаровиду хабар дар чашмњо хонда мешуд”[6, 155]. Муаллим њамрои бачањову 
дењотињо саросема ба љойи кушторгоњи мактаббача мерасад: “Аввал лаккањои сиѐњ бар 

рӯи барф. Баъд љои поҳошон. Се ангушти љулӯ ва яке аќиб. Баъд як љо барф бад љӯре 
ошуфта буд, яъне сањнаи љидол? Ва миѐни худашон? Ё писарак њам муќовимате... , ки 
дуто бачањо ба гиря уфоданд". (Њамин љо) Сипас марги мактаббачаи маъсум 
ѓайримустаќим тасвир мешавад: “Аввал кифашро пайдо кардем, баъд лингаи кафшро ва 
баъд як-ду тикка порча” (Њамон љо). Баъдан њолати ботинии худи муаллим ба ќалам 
дода мешавад: “... ки дидам дилам дорад ба њам мехурад. Худамро кашидам канору ду 
мушт барф ба суратам молидам ва дандњоям, ки аз сармои барф озурд, њолам љо омад ва 
дидам, ки ситорае уфтод... њар чї буд, ќандилањое аз ях бастаи ситорагон овехта буд” 
(Њамон љо).  

Аммо, беш аз њама, чењраи бачаи тӯъмаи гургон шуда, ки ба њадди шоирона гирову 

зебо тасвир шдааст, ѓаму андӯҳеро ба хонанда дучанд мекунад: “Ва чї писаре? Ваќте 
механдид, дуруст ангар,ки гуле мешукуфад. Танњо лабњояш ба хонанда боз намешуд.Ё 
паррањои бинї ва хутуте, ки канори лабњо меуфтод. Тамоми сураташ мешукуфту хун то 

пушти гӯшаш медавид”[6,156]. 

Тавре ки мулоњиза шуд, тасвирњои љузъ-љузъ якљо бо њолати рӯњиву ботинии 

ровии достон тавъам бо тарсими симои кӯдаки гургњо пора карда сањнаи бисѐр 

воќеиву шигифтангезеро дар зењни хонанда ба вуҷуд меорад, ки дар маљмӯъ таъсири 
эмотсионалии асарро меафзояд. Ироаи ин сањна таъкид бар он дорад, ки дар дењот 
масоили мавриди њал бисѐр аст ва камбудии мактабњо, сармои зимистону мушкилоти 
роњу бењдорї ва амсоли он, зиндагиро дар русто ѓайриимкон сохтааст. Зеро аксаран 
маргу мир дар дењот дар фасли сармост ва инсон дар мубориза бо табиат аксаран ба 
шикаст мувољењ аст. 

Бояд хотирнишон сохт, ки Љалол Оли Ањмад дар тасвирсозињои шигифту 
романтикї низ андешањои интиќодї ва иљтимоии хеш иброз медорад. Аз љумла ин 
тафсили шоиронаи хилвати муаллим дар сукути нимашаб дар шаби аввали омаданаш 
ба дењ орї аз андешањои интиќодии нависанда нестанд, ки аз забони ровї ироа 
шудааст.  

 “Ситорањои дурушт дар осмон овехтаву хеле наздик. Дуруст њамчун донањои 
тоза аз дарѐи нур берун кашида. Ва нуќрачаккон... осмон ба ќадре наздик буд, ки ба 
толеъбинон њаќ додам. Ва дарди палангњоро фањмидам ва низ дарди ошиќонро... Ва 

саге, ки ба мадоро ронда будамаш ба дар панља мекашид. Ва гуфтугӯи мармузи 

бонги хурӯсҳо дар аз паси се яки шаби деҳотӣ хабар медод. Ва аз мурдагон ҳеҷ 

хабаре набуд, на асаре, на ирсе, на сояе, на ваҳме... Ва тарси сояи гузаро бар хотирам 

афканд. Ҳамчун гузари сояи гунҷишки деркардае дар нимарӯзи чиллаи тобистон бар 

даште байир. Аммо ҳузури номаръии деҳу он осмони амиқу буланд ва он ситораҳои 

дар дастрас овехта ва ин гӯристони таҳаввулѐфта ва саге, ки ронда буданаш чунон бо 

ҳам наздик буданд ва чунон танги ҳам нишаста..., ки ҳеҷ ҷое барои тарс набуд... ҳама 

ҷо пур буд. Пур аз чизи варои қабристону мадраса. Пур аз чизи бартар аз муқоисаву 

ғамҳову дардисарҳо. Ва чӣ тасалое! Ва чунон азим, ки хиҷолат кашидам ба дастовези 

рӯшноии зарду чиркини як фатилаи нафтӣ биѐвезам. Чароғро куштам ва дар нури 



ситорагон бар фарши хокиву бенишонаи мадраса ва ба интизори хобе, ки намеомад, 

ба истиҳолае тан додам, ки аз дарвеше муаллиме месазад”[6, 68-69]. 

Ин руҷӯи лирикии муаллими рӯшанфикри хаста аз тамаддуни масрафии шаҳрӣ, 

баѐнгари он аст, ки ӯ бо бардоштаи романтикӣ ба деҳ омадааст, то гӯшаи орому 

сокин бо зиндагии содатару бо маънотари суннатӣ ва дур аз асри санъатӣ зиндагӣ 

кунад. Аммо оромишро дар деҳ намеѐбад, зеро робитаҳои сармоядорӣ бар сохти 

русто низ кам кам тасалути комил пайдо кардааст. Техналогияи асрӣ (дар мисоли 

трактор) зимни осон кардани корҳои деҳқонон, ниҳодҳои моддӣ ва маънавии 

суннатиро аз ҳам пошида ва мӯҷиби ошӯфтагӣ дар зиндагии якнавохти рустоиѐн 

мегардад. Дере нагузашта, баъди аз омадани муаллим ба деҳа матори барқ 

(генератор) ва осиѐби барқӣ ба ҷои осиѐбӣ бодӣ ворид мешавад. Ва молики деҳ 

қитъае аз заминашро барои сохтимони фермаи мурғпарварӣ ва кофтани чоҳи об (ба 

ҷои корези суннатии деҳа) ба соҳибкори шаҳрӣ мефурӯшад ва ин таҳаввулот аҳли 

русторо ба ваҳшат меоварад. Ба қавли муаллим-ровӣ, акнун садои матори осиѐби 

барқӣ “шуда буд як ҷӯр набзи ободӣ” ва ин садои бегона нумоди тағйри низоми 

русто буд. Аз ин рӯ, нависанда ҳаводиси зиѐдеро дар асар ҷо медиҳад ва барои 

таҳлили нуқтаи назари хеш аз дидгоҳи ровӣ - қаҳрамони марказӣ иттилооти 

гуногунеро аз шеваи зиндагӣ, сохтори иҷтимоӣ ва одату русум ва фарҳанги мардуми 

деҳа барои хонанда ироа мекунад. Љалол Оли Ањмад нишон доданӣ мешавад, ки чун 

ин ҳама дигаргуниҳо аз муқтазои дарунии деҳотиѐн маншаъ нагирифатааст, ҷомеаи 

русоиро вайрон ва онҳоро барои муздурӣ равонаи шаҳро мекунад. Бо вуҷуди 

тақсими замин ва таъсиси ширкатҳои таъовунӣ ҳеҷ таҳаввули асосӣ дар зеҳну 

зиндагии рустоиѐн ба вуҷуд намеояд. Зеро дар ин деҳаи мавриди тасвир тамоми умур 

дар дасти ду хонавода – мудири мадраса ва мубошир боқӣ мемонад. Нуқтаи авҷи 

асар он ҷост, ки деҳотиѐн сохтимони фермаи мурғпарвариро вайрон мекунанд, аммо 

вақте ки жандармҳо чанд нафари онҳоро асир мекунанд, дарк мекунанд, ки дар 

пушти ин ҳама таҳаввулоти нав ҳукумат қарор дорад ва бо як ноумедӣ ақибнишинӣ 
мекунанд.  

Ҳангоме, ки муаллим барои раҳномоӣ дар сохтимони мактаби нав ба рустои 

ҳамсоя рафта буд, хабари марги молики деҳа-Бибӣ ва оташ гирифтани фермаи 

мурғпарварӣ, кушта шудани мубоширу боздошт шудани бисѐре аз рустоиѐнро 

мешунавад ва фавран ба деҳ бармегардад. Аммо ин вопасин рӯзи мондани муаллими 

шаҳрӣ дар ин рустост. Дар масҷиди деҳ хонаводаи фавтидагону рустоиѐн ҷамъ 

омаданд ва муаллим бо ҳамаи онҳо худоҳофизӣ мекунаду бо ҳамон мошини боркаш, 

ки ба деҳа омада буд, ба шаҳр бармегардад.  

Марги молики деҳ ва мубошири он (гарчанде Љалол Оли Ањмад хонандаро ба 

ҷузъиѐти ҳодиса мувоҷеҳу дар ҷараѐни муфассали он намегузарад) дар остонаи 

ислоҳоти арзии “шоҳу миллат” худ баѐнгари марги низоми феодалӣ ва пайванди 

арбобу раиятӣ буда, дар деҳ омадани фермаи мурғпарварӣ ва осиѐби барқӣ вуруди 

низоми сармоядорӣ ва фаношавии шеваи суннатиро хабар медиҳад.  

Тавре ки мушоҳида шуд, муаллим (рӯшанфикр) дар муддати як соли таҳсилӣ дар 

сайри воқеоти русто ҳеҷ таъсире расонида наметавонад ва билохира аз нотавонӣ 

деҳро тарк мекунад. Ӯ низ мисли қаҳрамони марказии қиссаи “Мудири мадраса” 

шикаст мехурад, аммо ин шикасти муаллим, аз шикасти қаҳрамони “Мудири 

мадраса” бо он фарқ мекунад, ки ин шикаст тавъам бо фурӯпошии низоми суннативу 

кӯҳнаи қуруни вустоист. 

Бояд ѐдовар шуд, ки худи Љалол Оли Ањмад дар шарҳи ҳоли мухтасараш, ки 

барои нашри олмонии “Мудири мадраса” як соли чаҳор моҳ пеш аз вафоташ 

навиштааст, ҳадафи аслии хешро аз таълифи “Нафрини замин” чунин изҳор 
доштааст: 



 “Ба қасди гуфтани охирин ҳарфҳо дар бораи обу кишту замин ва ламсе (фалаҷе -
О.Х.), ки вобастагии иқтисодӣ ба кумпонӣ аз онҳо карда ва иғтишоше, ки ночор рух 
дода. Ва низ ба қасди арзѐбии дигаре, хилофи эътиқоди аввом сиѐсатмадорону 
ҳукумат аз қазияи фурӯши амлок, ки ба исми ислоҳоти арзӣ ҷош заданд” [9, 22]. 

Албатта шарҳу тафсири нависанда доир ба ғояи асосӣ ва ҳадафи аслии асараш 
барои дарки беҳтари асари ӯ дорои аҳамият бузургест, вале на ҳамеша барои 
хонандаи дақиқназар қонъкунанда аст. Зеро асари ҳунарӣ ҳамеша тафсирпазир аст. 
Ин вижагӣ аз табиати худи ҳунар ҳамчун шакли инъикоси ҷаҳон аз тариқи дарку 
диди фардӣ сарчашма мегирад. Аз ин рӯ, дар маъниофаринӣ ва тафсири асари бадеӣ 
хонанда низ ширкат мекунад ва метавонад бардошти ғайр аз ҳадафи нависандаро 
дошта бошад. Ва нависанда бо шарҳи асари хеш, ба қавли А.А. Потебня худ низ “дар 
радифи мунаққидон қарор мегирад ва як ҷо бо эшон метавонад иштибоҳ кунад” 
[10,330]. Чун ки бо ибрози назараш роҳи тафсирҳо ва бардоштҳои муғоирро 
мебандад. 

Ба-дин робита метавон чунин натиҷагирӣ намуд, ки ба замми он чӣ ки Љалол 
Оли Ањмад иброз доштааст, дар қиссаи “Нафрини замин” нависанда саъй кардааст 
дар зеҳни хонанда андешаеро низ бедор кунад, ки ҷомаи рустоии Эрон барои 
пазироии асри технология ва муносибати низоми сармоядории ғарбӣ шууран омода 
нест, зеро ба талаботу сиришташ бегона аст. Ин ҳама талоши давлату ҳукумат барои 
ислоҳоти арзӣ аз тафаккуру зеҳнияти хориҷӣ, ки ҳамон андешаи ғарбзадагист, 
нашъат мегирад ва пайѐмадаш аз байн рафтани фарҳанги суннатӣ ва асолати рустои 
Эрон мебошад.  
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ВОҚЕЯТ ВА ТАХАЮЛИ БАДЕЇ ДАР ҚИССАИ “НАФРИНИ ЗАМИН”-И 

ҶАЛОЛ ОЛИ АҲМАД 
Дар маќола ќиссаи нависандаи машњури эронї Љалол Оли Ањмад(1923-1969) 

«Нафрини замин» аз нигоњи таносуби воќеияти зиндагии дењоти Эрони солњои 60–и 



асри XX ва воќеияти бадеии офаридаи муаллиф муфассал тањлилу баррасї шудааст. 
Муаллифи маќола вежагињои бадеии мањорати нависандаро дар тасвири воќеияти 
зиндагии рустоиѐни Эрон дар арафаи ислоњоти кишоварзии шоњ дар солњои 1962-
1965 муайян ва ошкор намудааст. 

Асоси сужети ќиссаро шарњу тавзењи љањони наву кўњнаи дењаи дурафтодаву 
фаромўшшудаи Эрони он солњо ташкил медињад. 

 

Калидвожаҳо: Љалол Оли Ањмад, нависанда, мудири мадраса, қасса, русто, 
тарсими воқеӣ, тақсими замин, муаллим, дарвеш, ровии достон, сармоядорӣ, 
иҷтимоигароӣ, низоми арбобу раиятӣ, намод, тарсим.  

РЕАЛЬНОСТЬ И И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫМЫСЕЛ В ПОВЕСТИ 
ДЖАЛАЛ АЛЕ АХМАДА «ПРОКЛЯТАЯ ЗЕМЛЯ» 

В статье подробно рассматривается повесть известного иранского писателя и 
публициста Джалала Але Ахмада (1923-1969) «Проклятая земля» в аспекте 
соотношения, изображения действительности сельской жизни иранского общества 
60-х годов XX века и художественного вымысла писателя. 

Автор статьи попытался показать, особенности художественного мастерства 
писателя в изображении иранской сельской действительности в канун Шахской 
аграрной реформы 1962-65 гг. 

В сюжетной основе повести лежит столкновение нового и старого в жизни 
отдаленной, забытой богом иранской деревне. 

Вся сюжетная линия событий описывается сквозь призму чувства и видения 
героя-рассказчика, городского учителя сельской школы, который одновременно 
является носителем точки зрения самого писателя. 

 
Ключевые слова: Джалал Але Ахмад, повесть, герой-рассказчик, аграрная 

реформа, сельская жизнь, точка зрения автора,"Проклятая земля". 
 

REALITY AND FICTION IN THE STORY JALAL ALE AHMAD 
"THE DAMNED EARTH" 

This article details the story, renowned Iranian writer and puїlicist Jalal Ale Ahmad 
(1923-1969) "The damned Earth" in the aspect of ratio of the image of rural life reality of 
Iranian society 60th years of the 20th century artistic invention writer. 

The author tries to show the features artistic skill of the writer in the image of the 
Iranian rural reality on the eve of the Shah's agrarian reform 1962-65. In the plot of the 
story is clash of old and new in the life of a distant, forgotten їy God Iranian village. 

Whole storyline descriїes events through the prism of feelings and visions of hero-
storyteller urїan teacher rural school, who is also a carrier point of view of the writer. 

 
Keywords: Jalal Ale Ahmad, the story, the hero-storyteller, an agrarian reform, rural life, 

the point of view of the author, "The damned Earth". 
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УДК: 891.550.092 
THE ROLE OF POETONYMS IN SPREADING OF SOPHISTICATED 

RELIGIOUS PLATFORMS 
Aїodulloeva Safina 

Khorog State University 
  
Poetical onomastic as a determinant component of sophisticated poetry and 

culminating emїroidery icon and it carries out different mental information. The most 
famous representatives of sophisticated poetry are Jaloliddin Rumi, Khakim Sanoi and 
Faridaddin Attor, whose work dedicated to onomastical religious units. 

The main work of Rumi, Sanoi and Attor are versus from Quran and Holy scriptures 
of Їiїlical Prophets. Those are the їearers at the artistic, sophistic concept. Idea reflection 
in the їook of unification with truth and unanimity of God’s light. 

During investigation of religious poetonyms їased on sophisticated poetry the most 
essential are known Prophets divine’ names, which were also mentioned in “Qoїusname” 
їook of U. Kaikovus in the unit of “resurrection and rise of Prophets”. In the following unit 
the mentioned idea is stated: “And he sent Prophets to the people to teach them justice and 
knowledge and regulation of earning їread which is vital and gratitude of creator who ordered 
the creation of peace upon justice… It is necessary to recon all the Prophets holy їeginning 
from Adam and ending with Muhammad. In order to їe їlessed from God, їeing dutiful in 
religion and not neglecting the gratitude and good deed of Him, also following oїligatory 
prescription of religion and getting reputation and їecoming worthy of his gratitude” [13, 17].  

Їased on some sources and historical events religious poetonyms are dividing to pre 
Islam and post Islam period. To pre Islam Prophets’ name we can contriїute Їiїlical 
names of Prophets-names of ancient period as: Yosin (Ilyosin, Armiyo), Ayuї, Yaquї, 
Yakhya, Lut, Davut (David), Khizr, Idris, Unus (Zulfunun), Sulaymon and names of їeside 
out Islamic period such as: Noah, Musa, Isa (Jesus), Muhammad. 

Poetonym Yosin in some sources was mentioned as Prophet Ilyasin or Ilyas їinni Alyas 
from clan of whom їelonged to Prophet Muhammad [10,404]: 

Їā šaraf ān kard mardi moltajī 
Ki konad їā āli Yāsīn hārеjī [10, 404]. 

Ayuї, in Їiїle is mentioned as Prophet’s name, that is known with his patience and 
tolerance to difficulties [6, 32]. In “Мesnavii Ma’navi” їy using of poetonym Ayuї were 
identified sophisticated categories as “steadiness” and “patience”, and also onyma Ayuї 
served as allusion in sophisticated poetry, that indicated on poems aїout holy Ayuї from 
Quran that during swimming in spring (that was appeared under his feet) cured from fatal 
illness [10,173]:  

Morγi āїī γarqi daryāi asal, 

Ayni Ayuїī, šaraїo moγtasal. 

Ki їod ān Ayuї az pā tā їa farq, 

Pāk šod az ranjhā čon nori Šarq [8,68]. 
In Sanoi’s and Attar’s poetry Ayuї was praised as depauperized and tolerant Prophet, 

whose steadiness glorifies him among God senders:  

Їāz Ayuїi sitamkašrā nigar, 

Mānda dar Kirmanu Gorgān peši dar [5,2]. 
 

Ayuї їā Čandīn їalā, k-andar їalā šod moїtalā, 

Paywasta in їodaš doā: assaїru miftāh-ol-faraj [5,42]. 
With using of phrase collocation of «assaїru -miftah-ol-faraj» poet Sanoi nominates 

the Prophet Ayuї as «key of tolerance and discreetness».  
Yaqoї – name of the Prophet that just after їlindness of him suїmitted to will of Allah 

and realized that the tolerance is meaning of his life. Incrementally Yaqoї was day lighted 



from smell of array of his son Yusaf (ayat: 83, 93, 96, Quran) [10,324]. Rumi in Mesnavi 
used that story as well in order to reduce categories, such as «suїmission» and ‚oїedience 
and consciousness of humanity aїout їeing in sinful earth»:  

 Dar qazā Yaqoї Čon їimānd sar 

 Čašm rawšan az їoi pisar [8,324]. 
 Sanoi and Attor in their poetry used onyma Yaqoї as category of “suїmission and will, 

tendency to achievement of Suїlime»: 

Їāz dar Yaqoїi sargardān nigar, 

Čašm karda dar sari kāri pisar [11, 2]. 

Gar dusad Yaqoї dārī, zeїadat, 

K-ān Yusof dāšt sadčandān torāst [11,35]. 
Yahya is the name of pre Islamic Prophet, who lived at the time of Prophet Jesus and 

was his maternal cousin, his father Zakariyo was from Prophets triїe:  
Mādari Yahyā їā Maryam darnohoft, 
Pištar az vaz’i hamli xeš goft [8, 207]. 

In Attar’s poetry Yahya was contriїuted to Prophets Compound according to whose 
qualities is making even all human їeing: 

Їāz Yahyārā nigar dar piši jam’ 
Sar їorīda zār dar tašte čo šam’ [11, 3]. 

 Lut is one of God’s transmitter at the time of Iїrahim, that was mentioned in 82-83 
surras of «Hud» and in 33-34 in surras “Qamar» of Quran during reminding the triїe of 
Lut [10, 432]: 

 Їarnakandī yak duāi Luti rād, 
 Jomla šaristānašanrā їimorād [8, 218].  
Doctor Nizamiddin Nuri in the їook of “Sharhi “Masnavii Ma’navi”” identified for 

Dawut the following status: Prophet, carrier of God’s scriptures, seer and divine, Imam, 
Spreader of holy scriptures (hujjat), saint(mu’zun) and leader (da’ i) [7, 92]. Prophet Dawut 
was descendant of prophet Yaqoї through his san Jahud. After death of Prophet Musa, 
whom Allah sent to Jewish people for sequence of Tora commandment, їut eventually 
among people the moral їecame worse, їecause they alienated from God laws and stopped 
to listen to God’s transmitters (Prophets).  

Dawud is araїian form of Jewish anthroponomy David - one of the Jewish Prophets 
after Jolut [3,45]. In Jaloliddin Rumi’s poetry and Attar’s one with description of Dawud 
volition from the legend aїout metal transformation to elastic mass is hidden sophisticated 
categories «volition and convergence on trust way”:  

Dar kafi Dāwud, k-āhan gašt mom, 
Mom či їovad dar kafi o, ey zolom [8, 156]. 
 
Їāz Dāwudi zarragarrā nigar, 
Mom karda ahanī az taf jigar [11, 2]. 

Hizr in researched poetry was used as symїol of “allegiance and suїmission”. According to 
legend aїout “killing of the їoy that was not accepted їy people and this action was їlamed їy 
Musa and later їy the Prophet Hizr who was forgiven ” [10,34]: In Mesnavi mentioned: 

Ān pisarrā k-aš Hizir їiїrīd halq, 
Sirri ānrā darnayāїad āmmi halq [8, 21]. 

Sanoi identifies Hizr as religious person, that drank “aqua vitae” oїtained “futurity”:  
Ta hašr čo Hizr zinda mānam, 
Az dasti to gar čašmi šarāїi [5 ,45]. 

Idris is the name of Prophet in Egypt, in Masaf haїitation and Araїian people called 
him Hurmus. Some sources descriїe Idris as seer of Christian religion, with allonym 
Hanukh [4,106]. Idris always tried to learn shariat [6,567]. In Rumi’s poetry Idris is 
mentioned as transmitter of God aїreast of Jesus for avoidance of human sins, evil doing 
and finally he acquired the soul for peace (peace of mind): 

Isivu Idrīs їar gardon šodand, 



Їā malāyik čonki hamjins āmadand [8 ,410]. 
Yunus (Zulfunun) in Rumi’s poetry was used as an ally with legend from Quran where 

Unus was clunked їy huge fish [7,456]: 
Yunusat dar їatni māhī pohta šod, 
Moxlisašrā nīst az nasїih їod. 
Gar naїodī o musaїїih, їatni non, 
Haїsu zindānaš їodī tā yuї’asun [8,47]. 

  
Їāz Yunusrā nigar gomgaštarā, 
Āmada az māh їa māhe čand gāh [11, 3]. 

Sulayman is one name of the famous Prophet in Israel, who knew animal’s language 
and constructed a powerful State. In Sanoi’s and Attar’s poetry while using poetonym 
Sulayman circumscriїed conception such as «reason and soul are dominant on the world», 
and the purity and holiness are equal to Ka’їa and Mina [7, 117]: 

Čon Solaymān kard āγāzi їinā, 
Pāk čon Ka’їa, humāyun čon Minā [8,353]. 
Gāh Isārā Solaymānī dihad, 
Gāh morerā suxandānī dihad [11,5]. 

Їeside the period of Islam includes in it poetonyms-names of Noah, Musa, Isa (eng. 
Jesus), Muhammad. 

Noah is one of the Jewish Prophets. Araїian form of that onyms is Noah the meaning 
of which is “frank and honest”. Rumi’s and Attar’s poetry with wide usage of poetonym 
Noah indicated the legend aїout Noah’s Ark and salvation of all їeings: 

Noh Mosarā na daryā yār šod, 

Na їar a’dāyaš їa kīn qahhār šod [8 ,62]. 
Їāz їingar Nohrā, γarqāїrā 
Tā či їord az kāfirān sāli hazār [11,5] 
Išq jāni Tur āmad ašiqā, 
Tur masto xarra Musā sa’iqā![5,16]. 

Indication of onyma Musa їased on legend aїout Prophet Musa, who refer to Allah in 
Tur mountain and said: «О Аllah, (Thee) show me yourself, I would like to oїserve you. 
Allah said: ‚I can not to appear їecause you have not such strength to oїserve me. So, look at 
the mountain, I will reflect on it and if the mountain can aїut, you can oїserve me as well. 
During the reflection of Allah on the mountain it could not sustain the heaviness and їecome 
їroken on many pieces. As a result Musa insensiїle felt down”. 

Jaloliddin Rumi uses in his legend symїolically reflected “ patience and suїmission” as 
main philosophical categories on way of verity “Haq” achievement. Poetonym Musa in 
Sanoi’s poetry is used with onym Harvan (one of the successors of Musa) and determine 
sophisticated philosophical categories as «Pir» - leader, saint who indicates the “Verity 
way” and “Murid”-successor whose aim is achieving of prosperity їy the help of leader of 
“Verity”: 

Hamrahi Mosāvu Harvan їāš dar maydāni išq, 
Farši fir’ avnī masāzu fe’li hāmanī makon [5,43]….. 

Faridaddin Attar is used multiple onym Musa in his poetry as well:  
 Їāz Mosārā nigar z-āγāzi ahd, 
 Dāyai Fir’avn šoda, tāїoti mahd [11,2].  
Prophets’ name and names of legend heroes in sophisticated poetry aїreast of 

aїoriginal meaning can serve as identifying terminology. With help of these kind of literate 
poetonyms in sophisticated poetry expressed the hidden ideas of authors. 

Poetonym Isa (eng. Jesus) was mentioned many times in Rumi’s, in Attar’s and Sanoi’s 
poetry in context of which is reflected їenefaction of їlessed spiritual essence, solution of 
Jewish people from amorality and wandering condition in the name of what Jesus aїjured 
divine їlessing :  

Їāz Isā čon šafāat kard haq, 



Xān firistādo γanīmat їar taїaq. 
Mānda az āsmān, šod ‘āida, 
Čonk goft: «Aizil alaynā māida» [7,18]. 

 In Sanoi’s and Attor’s poetry Jesus was mentioned many times for rememїering of 
legends aїout him that revived the dead person with holy їreath: 

Їa yak dam mikonad zinda čo Isā mordarā z-ān laї, 

Dami Isāst, pindārī, miyāni la’lo marjānaš [5,41]. 

Az dami Isā kasi gar zindahāst, 

O їa dam dast їorida kard rāst [11,21]. 
Mohammad – the Islamic Prophet (Їelauded) [7, 180]) was mentioned many times in 

researched sources. In some thems of sophistication poetry was used epithets of Muhammad 
as Mustafa, Murtaza for determination of Prophet’s qualities. The meaning of Mustafa is 
“selected їy God ”. According to linguistic O.Gafurov in some sources epithet Mustafa 
sometimes was used with onyma Muhammad together, referring straightly to Islamic 
Prophet. As specified the name the word “mustafa” was used in medieval compositions in 
form Mustafiquli that designated the meaning “slave of Mustafa” [6,67]. The definition of 
the Muhammad, Mutannaїi and Mustafa in “Firdaws-ul-lugot” have done as “refined, 
їlessed”, that is known as the main quality of the human їeing [4,271].  

Example from «Mesnavi»:  

Їomusaylimrā laqaї «kazzāї» mānd, 

Mar Muhammadrā «Uluw alїāї» mānd [8,24]. 

Čon zi ruyaš Mortazā šod dorfišān, 

Gašt o šeri Hodā dar marzi jān [8,142]. 

Az huzuri nurїahši Mostafā, 

Peši xātir āmad ānrā ān do’ā [8,179]. 
 In Sanoi's and Attor's poetry the name of Muhammed was used many times as his 

epithets : 

Onsi Sanāi їas ast xāki sari kohi to, 

Nori rohi Mostafā їas їovad onsi alas [5,175]. 

Čon їa soyi γar mišod Mostafā, 

Haft ān šaї їar farāšaš Mortazā [11,26]. 
Consequently with the help of religious names of pre Islamic and during of Islam in 

Rumi’s, Sanoi’s and Attor’s poetry was revealed directed philosophical aims of authors 
such as: reflection of legends, narratives from surras and oyats of Quran and Їiїlical holy 
scriptures for comprehension of hidden contents, using of poetonyms in capacity of 
determining element of philosophical thinking of authors, using of different structures and 
ways of scriptures expression comїining with similar qualities of holy modes and real 
personages, lean on straight identification of composed їase of sophisticated poetry. 
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THE ROLE OF POETONYMS IN SPREADING OF SOPHISTICATED RELIGIOUS 

PLATFORMS 
The article examines poetical onomastics in religious sophisticated poetry, which 

researches the historical origin of names. The literary onomastics (in general), literary-
artistic and artistic onomastic view in article їased on sophisticated poetry of Jalollidin 
Rumi, Khakim Sanoi, Faridaddin Attor and it was explained according to certain historical 
characteristic of onyms.  

In particular, the article reflects various ways of using the religious names, especially 
Prophet’s one, їy indication the area of oїject’s presence and its philosophical meaning in 
sophisticated poetry. Researching of several definition of this linguistic units, we can 
conclude that, the sophisticated literature was їased on scriptures like Quran and Їiїle and 
from the legends and narratives of aїove mentioned scriptures could serve as an expression 
of main argument of sophisticated stream in Islam.  

 
Keywords: religious poetics, Sufi poetry, poetic onomastics, Sanoyi, Attor, Rumi.  
  
К ВОПРОСУ ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЭТОНИМИИ В 

СУФИЙСКОЙ ПОЭЗИИ 
В статье рассмотрена поэтическая ономастика как способ выявления образного 

выражения религиозно-философских мыслей суфийских поэтов – Руми, Санои и 
Аттора. Яркими примерами для переопределения чего послужили имена и 
характерные качества обладателей имѐн религиозных деятелей всех времѐн. Путѐм 
рассмотрения некоторых религиозных и мифических имѐн были освещены некоторые 
символические отражения мысли авторов при выражении категорий суфийской 
доктрины.  

 
Ключевые слова: религиозные поэтонимы, суфийская поэзия, поэтическая 

ономастика, Санои, Аттор, Руми. 
 

ИСТИФОДАИ ТАЛМЕЊОТИ МАЗЊАБЇ  
ДАР ОСОРИ СЎФИЯ 

Дар маќола дар бораи талмењоти мазњабї дар ашъори тасаввуфї њамчун воситаи 
ифодаи бадеии афкори мазњбї – фалсафии шоирони мутасавиф – Саної, Аттор, Румї 
сухан рафтааст. Намунаи барљастаи ин гуна талмењот симоњои намоѐну маъруфи 
паѐмбарону пешвоѐни мазњабии њамаи замонњо шуда метавонанд. Истифодаи ин 
талмењот барои ифодаи афкори тасаввуфии шоирони ѐдшуда ѐрї расонидааст. 
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МОДДАИ ТАЪРИХ ДАР ЭЉОДИЁТИ  
МИРЗО АЗИМИ СОМЇ  

Мањмудљон Холов 
Институти забон, адабиёт, шарќшиносї 

 ва мероси хаттии ба номи Рўдаки 
 

Мирзо Азими Муншии Сомї (1837-1907) – шоир, хаттот ва муаррихи тољик дар 
дењаи Бўстон, 40 км шимоли Бухоро ба дунѐ омадааст. Оид ба ањвол ва осори Сомї 
дар сарчашмањо маводи ночиз аст ва баъзе маълумот аз асарњои худи ў бармеоянд [1, 
в. 78б, 79а, 80б], [2, в. 3а-6а, 167б, 178б, 191б, 216а, 225а,274а, 398а]. Сомї маълумоти 
ибтидоиро дар дењааш гирифта, сипас хонишро дар Бухоро давом медињад. Мир 
Муњаммадсиддиќхон тўраи Њашмат дар тазкираи худ менависад, ки Сомї дар назди 
ќозї Саъдаддини Моњир сабаќ мегирифт ва тахаллуси «Сомї»-ро аз ў гирифтааст 
[3,76аб]. Пас аз хатми мадраса Сомї дар назди баъзе њокимони бекињои Бухоро 
вазифаи мирзогиро иљро мекард. Дар ибтидои салтанати амир Музаффар (1860-1885) 
Сомї бо тахаллуси «Њиммат» шеър мегуфт ва ба дарбори ў ба вазифаи муншї 
(фармоннавис) ба кор даъват мешавад. Ў дар замони љанги амир Музаффар бо русњо 
(1866-1868) ба сифати воќеанигор дар љанг иштирок дошт [4, 356-357]. Ў инчунин 
соли 1881 дар њайати сафорати Бухоро ба Россия бо валиањд Абдулањад дар 
маросими тољгузории император Александри III иштирок кардааст. Дар ин бора 
худи Сомї дар асари «Туњфаи шоњї»-аш хабар дода, ќайд мекунад, ки дар оянда оид 
ба таассуроти худ китобе таълиф хоњад кард [5, 298б]. Лекин Њољї Неъматуллоњи 
Муњтарам дар тазкираи худ менависад, ки Сомї дар замони хизмат дар дарбори 
амир Абдулањад дар њайати сафорати Бухоро ба Россия чанд маротиба сафар 
кардааст [6, 112б-113а]. 

Сомї дар дарбори амир Абдулањад 10-11 сол хизмат кардааст. Азбаски ў 
бемазагињои амир ва ањли дарборро рўшод танќид мекард, оќибат аз дарбор ронда 
шуд ва бемаош дар гўшаи нокомї афтод [7, 280]. Садриддин Айнї дар «Ёддоштњо»-
яш ќайд мекунад, ки Сомї пас аз ин барои Шарифљон-махдум асарњои худ ва камѐби 
дигарро китобат карда, ба музди хизмати ин гуна корњо фаќирона зиндагонї мекард. 
Чашми Сомї ба чунин мењнати тоќатфарсо, ки дар як шабонарўз 15-16 соат китобат 
мекард, тоб наѐварда, оќибат кўр шуд. Ў 4-5 соли охири умрашро ба сахтї гузаронда, 
охир дар соли 1907 вафот кард. Сомї аз дўстони наздики Ањмади Дониш буда, дар 
замони зинда будани ў њафтае як маротиба ба суњбаташ мерафт.  

Дар бораи осори Сомї Садриддин Айнї [8, 173], З.Ш. Раљабов [9, 26-30] ва Садри 
Зиѐ [10, 304-306] маълумот додаанд. Тибќи он Сомї дар илми таърих асарњои 
«Таърихи салотини Манѓития», «Туњфат-уш-шоњї» («Туњфаи шоњї») ва «Мирот-ул-
яќин»-ро навишта, «Дахмаи шоњон»-и Мирзо Содиќи Мунширо (манзум ба вазни 
«Шоњнома») такмил кардааст. Дар руќъа ва муросилот асари «Танзињ-ул-иншо», дар 
ѐрлиѓ ва маншурњо «Муношир-ул-эълом»-ро эљод, «Иълом-ун-нос»-ро тарљумаи 
вофї намуда, «Масобењ-ул-фикар»-ро шарњи шофї навишта, «Мафотењ-ул-ъибар» 
ном нињодаст. Асари «Тазкират-ул-фузало»-ро низ ба Сомї нисбат медињанд [8, 173]. 

Сомї дар навиштани моддаи таърих шуњрати калон дошт ва якчанд навъњои 
онро (лафзї, байинот, таъмия) истифода кардааст. Ў ба воќеаву њодисањои муњими 
таърихї, сиѐсї ва иљтимоии замони худ моддаи таърих эљод кардааст, ки барои аниќ 
муайян кардани замони вуќўи онњо мусоидат мекунанд. Яке аз чунин асарњои Сомї – 
«Таърихи салотини Манѓития» мебошад [1]. 

Сомї дар асари худ ибтидо аз љулуси подшоњони Манѓития оѓоз карда, сипас дигар 
њодисањои муњими сиѐсиву иљтимоии замони худро рўи коѓаз овардааст. Ба њар як 
воќеаи рухдодаи замони худ Сомї моддаи таърих эљод кардааст. Ў ибтидои њукмронии 



амирони Манѓитияро аз њодисаи кушта шудани Абулфайзхон ба дасти Рањимбий ва ба 
тахт нишастани писараш – Абдулмуъминхон дар санаи 1156 њ.ќ. /1743 нишон додааст. 
Ин љо ў боз як факти таърихии нодирро овардааст, ки гўѐ ќатли Абулфайзхон ва ќатли 
Нодиршоњ дар як шаб новобаста аз њамдигар рух додааст: «…Баъд аз истимзољи умарои 
дарбор Абулфайзхонро дар њавилии худ дар тањти манори Бухоро, ки њозир љои он 
њаммому сарой шудааст, бурда, ќасди ѓадр кард. Абулфайзхон аз хавфи кайд ва ѓадри ў 
гурехта худро ба мадрасаи Амири Араб гирифта дар њуљрае аз њуљароти он пинњон шуд. 
Рањимбий аз таоќуб дар он њуљра даромада, амон надода, ба аъвонони худ фармуд, ки 
ба дашнаи бедод сари он хусрави чингизнажодро зи тан људо сохтанд.  

Баъд аз судури ин амр аз барои тасаллии хотири умарои муќтадир ва љамъияти 
замири ањолии мулк, Абдулмуъминхон - писари нуњсолаи хони шањидро аз њарам 
бароварда, дар санаи 1156 њ.ќ. дар сарири салтанат љулус додаву људи ўро рўпўши 
тасаллути худ сохт ва худро ноиб ва вакилуссалтана хитоб карда, љамеи ратќу фатќи 
умури мамлакатро ба ќабзаи иќтидори худ даровард. 

Умарои ќизилбош ин муомиларо дониста аз Рањимбий изњори ранљишу озурдагї 
карданд. Аз он љо, ки Нодиршоњ эшонро аз барои њимояти Абулфайзхон фиристода 
буд, дар садади интиќоми Рањимбий шуда, аскарияи худро омодаи љанг сохта, 
Бухороро ба муњосира андохтанд.  

Дар ин ваќт њодисаи ќатли Нодиршоњ дар Машњади муќаддас ба дасти 
Алиќулихони додарзодааш воќеъ шуда, олам бањам баромад. Гўянд, ки ќатли 
Абулфайзхон дар Бухоро ва ќатли Нодиршоњ дар Машњад ба як шаб иттифоќ 
афтода. Байт. 

Ду хусрав дар завол омад ба як шаб, 
Набошад дар љањон з-ин кори аъљаб.  
Љањон з-ин рангњо бисѐр дорад, 
Ки њар соат ба ранге сар барорад. 
На дар мењру вафояш эътиборе, 
На дар кину ниќораш ихтиѐре [1, 58а]. 

Сомї дар њошияи вараќи 58а моддаи таърихи кушта шудани Абулфайзхонро ду 
хел овардааст, ки њар кадоми он санаи 1156 њ.ќ.-ро медињанд: 

Абулфайзхон – шоњи волонасаб, 
Бурун шуд зи дунѐ ба сўи риѐз. 
Чу ў охирин насли Чингиз буд,  
Аз он гашт таърихи ў «инќироз».  

* * * 
Њайф он шањзодаи соњибљамол, 
Дар љавонї рафт аз дори фано. 
Гашт таърихи љулусу рењлаташ, 
«Мулку љоњи бесуботи лобаќо».  

Рањимбий пас аз як сол (1157 њ.ќ.) ба тахт писари дигари Абулфайзхон – 
Убайдуллоњро менишонад, ки Сомї таърихи онро чунин ба ќалам дода: 

Подшоње, ки дар сахову карам, 
Дар замона варо назир набуд. 
Дар љулусаш зи рўи даст ќалам,  
«Шоњи кишваркушо» раќам фармуд [1, 58б].  

Пас аз он Сомї њодисаи љулуси подшоњи навбатї – Дониѐлбий атолиќро чунин 
тасвир мекунад: «…Чун Рањимхон дар беруни шањр дар ваќти бозгашти сайри тумони 
Ѓиљдувон фавтида буд, наъши ўро дар беруни Дарвозаи Мазор дар лаби Шоњрўд ба 
њазирааш гузоштанд. Таърихи фавти Рањимхон гуфтаанд, ки, таърих: 

Буд Рањимхон шањи кишваркушо, 
Савлати ў зањраи душман дарид. 
Кард чу дањ сол амирї ба дањр, 
В-аз пайи ў маснади шоњї гузид. 
Адл барафрохт ба рўи замин, 



Шўразамин лолаву райњон дамид. 
Гургу рама њар ду ба њам дар чаро, 
Оњубарра шери жаѐн мемакид. 
Роњзан аз кардаи худ мунфаил, 
Дасти тааддї тамаъ аз худ бурид. 
Мартабаи адл ба љое расонд, 
Зулм шуд аз воњимааш нопадид. 
Бар забари тахт ду солаш гузашт, 
Се мању ними дигар аз пай расид. 
Фасли бањораш ба хазон шуд бадал, 
Боди аљал бар чамани тан вазид. 
Њар кї ба шоми аљал аз по фитод, 
Субњи ќиѐмат ба сари ў дамид. 
Зад кафи афсўс, гузашт аз љањон, 
Навбати њар кас, ки ба охир расид. 
Буд шаби љумъа, дуюм аз раљаб, 
Теѓи ќазо нахли њаѐташ бурид. 
Боз бигў аз пайи таърихи ў, 
«Тўтии рўњ аз ќафаси тан парид» [1, 60а]. 

Агар ин байти охирро њисоб кунем, (2 раљаби) соли 1162 њ.ќ. /18 июни 1749, яъне 
соли вафоти Рањимхонро медињад.  

Сомї давом медињад: «…Пўшида мабод, ки чун Рањимхон олами фониро видоъ 
гуфта озими дори љазо гардид, аз љињати адами фарзанд ва ворис, амри салтанату 
мулкдорї ба аморатпаноњ Дониѐлбий атолиќ, ки амаки хон буд, ќарор гирифт. Байт: 

Рањимхон чу фарзанди ворис надошт, 
Ба ночор давлат ба аммаш гузошт. 
Шуд аз лутфу бахшоиши зулљалол, 
Ба љои Рањимхон амир Дониѐл» [1, 60а].  

Дар њошияи вараќ Сомї њамин моддаи таърихро ба дигар намуд овардааст:  
Аз карами Њаќ чу амир Дониѐл, 
Соњиби давлат шуду мол[у] манол. 
Гашт ба таърихи љулусаш калид: 
«Тўтии рўњ аз ќафаси тан парид» [1, 60а].  

Пас аз марги Дониѐл писари бузургаш Шоњмурод дар ѓурраи моњи Шаъбони 1199 
њ.ќ. /9 июни 1785 милодї ба тахт менишинад: «…Ба ин тариќа сию њашт сол дар 
маснади њукмронї гузаронида, дар санаи 1199 олами фониро видоъ карда озими 
дорулбоќї гардид. Баъд аз фавти ў Абулѓозихонро ќадру ќимате намонда, гўша 
гирифта ба ибодати Њаќ таоло умр ба охир расонид.  

Чун амир Дониѐл аз олам рахт берун кашид, ба њукми вилояти ањду варосат дар 
ѓурраи шањри шаъбону-л-муаззами санаи 1199 (9 июни 1785) амир Шоњмурод - 
писари амири кабир ба хоњиши умарои зави-л-иќтидори элотия пой бар сарири 
фармондењї гузошта, љойнишини падар шуда, соњати мулкро назорати тоза бахшид. 
Мирзо Содиќи муншї дар таърихи љулуси ў чунин иншод карда. Таърих: 

Эй дил ѓами замона кунун бар канор нењ, 
Айѐми хуш расид, кушо аз чин гирењ. 
Хуршед алами адл алам зад ба ховаре, 
Чашми љањон надида бад-ин гуна рўзи бењ. 
Даврон бинои зулму ситамро ба бод дод, 
Бунѐд кард ќасри адолат ба шањру дењ. 
Моњи барот волии мулки Бухор шуд, 
Маъсумбий зи фазли Худованди бешабењ. 
Шикаст даст[у] бозуи зулму ситам ба зўр, 
Чун кард дар замона камонњои адл зењ. 
Дар як маќом зеъбу ѓанам дар чаро шуданд, 



Шери жаѐн ба оњубара гашт ширдењ. 
Соли љулуси мири адолатшиорро, 
Љустам зи аќл хидмати асњоби кењу мењ. 
Хоњї, ки шањ муроди ду кавнат бароварад, 
Пири хирад бигуфт: «Шариат ривољ дењ» [1, 62б]. 

 
Дар њошияи вараќи 62б Сомї ин моддаи таърихро ба дигар намуд баѐн мекунад:  

Мири маъсум шоњи динпарвар, 
Занги бидъат зи рўи мулк бируфт. 
Дар љулусаш хирад пайи таърих, 
«Шоњи душманкуши ќавидин» гуфт.  

Пас аз вафоти Шоњмурод писари бузургаш Њайдар ба тахти Бухоро менишинад ва 
Сомї ин воќеаро чунин ба ќалам додааст: «…Амир Њайдар подшоњи олим, фозил ва 
хусрави бозил ва одил буда, аз љамеи улум бањраи вофї андўхта. Дар айѐми тањсил бо 
вуљуди ашѓоли мамалакатдорї талабаи улуми диниро дарс гуфта, дар њалќаи тадрисаш 
камтар аз њазор нафар набуда. Дар санаи 1216 њ.ќ. (1801) баъд аз фавти падар ба тахти 
подшоњї нишаст». 

Сомї дар њошияи вараќи 63 а моддаи таърихро чунин овардааст: 
Ба иноѐти Њаќ тахти Бухор, 
Гашт вориси шањаншањи одил. 
Дар фазилат зибас назир надошт, 
 Гашт таърихи ў «шањи фозил».  

Агар калимаи «шањи фозил»-ро аз рўи абљад њисоб кунем, соли 1216 њ.ќ. 
мешавад, ки таърихи љулуси амир Њайдар аст. 

Пас аз марги Њайдар дар давоми ду моњу бист рўзи соли 1241 њ.ќ. /1825 ду писари 
амири мутавафо Њусайнхон ва Умархон ба тахти Бухоро нишастанд. Сомї ин 
њодисаи аљиби таърихиро дар њошияи вараќи 64а оварда, дар як байт исми њар ду 
шоњзодаро чун моддаи таърих навиштааст:  

Љулусу рањили ду шањзодаро,  
Ќазо дар яке сол осон навишт. 
Зи рўи саодат пайи забти сол, 
«Муњаммадњусайн, Умархон» навишт [1, 64а].  

Дар њисоби абљад ин ибора санаи 1241 њ.ќ. / 1825-ро медињад. 
Пас аз вафоти Умархон ба тахти Бухоро Насруллоњ менишинад: «…Амир 

Насруллоњ ин хабарро шунида, чун мор бар худ печида, оњанги муњориба карда бо 
лашкари Насафу Самарќанду Миѐнколот дар болои Бухоро юриш оварда, муддати 
њафтод рўз шањрро муњосира намуд. Ањолии даруни Бухоро ба танг омада сар ба 
шўриш бардоштанд. Муњаммадњаким ќушбегї - вазири амир Њайдар ба амир 
Насруллоњ забон дода, бе машварати амирони дигар дарвозаро кушода, амир 
Насруллоњро ба шањр даровард, мулкро таслим намуд. Ва дар давлати амир 
Насруллоњ њаќќи хидмате собит кард, аммо натиљаи он хидмат њалокати ў шуд ва ба 
љулдуи он некўхидматї сарашро буриданд. Алќисса, амир Насруллоњ шањрро 
мутасарриф шуда ба болои Арк баромад. Алќисса, амри салтанати Бухоро ба 
Бањодурхон ќарор гирифта ба тахти салтанат љулус намуд» [1,64б]. 

Амир Насруллоњ ба тахти Бухоро соли 1242 њ.ќ. /1826 нишаст ва Сомї ба ин сана 
ибораи «Хусрави шуљоъ»-ро моддаи таърих ќарор додааст: 

Бо њашмати тамом Бањодурлаќаб амир, 
Омад, рањид мамлакат аз фитнаи низоъ. 
Пири хирад ба зайли тараб аз пайи љулус, 
Гуфто: Ба забти сол бигў: «Хусрави шуљоъ» [1, 64б]. 

Пас аз марги Бањодурхон писари ягонааш Музаффар ба тахти Бухоро 
менишинад, ки ин санаи таърихиро Сомї чунин таърих кардааст: 

«…Амир Бањодурхон муддати сию панљ сол подшоњї карда дар санаи 1277 њ.ќ. 
(1860) аз дорулфано озими дорулљазо гардид. Амири мазкурро ѓайр аз амир 



Музаффархон фарзанди нарина набуд. Љамеи умарову фузало ва бузургони вилоят 
ба тавъу раѓбати тамом амир Музаффарро аз Кармина оварда дар сарири њукмронї 
ба љои падар нишониданд ва хидматашро камари бандагї ба миѐни љон бастанд» [1, 
65а]. 

Дар њошияи вараќи 65а Сомї ин таърихро чунин овардааст:  
Шоњ сайид Музаффар он ки љуз ў, 
Писари дигаре ба шоњ набуд. 
Дар љулусаш зи рўи мењру хирад, 
«Вориси мамлакат» раќам фармуд.  

Дар замони салтанати худ амир Музаффар љангњои зиѐди забткорона мебурд, ки 
Сомї дар ин бора менависад: «…Баъд аз соле чанд чун хазоин аз зар мамлув шуд ва 
мунозеъе дар мулк намонд ва тамоми вилоѐти Њисори Шодмон то Дарвозу Кўлобу 
Балљувон дар њавзаи тасарруф даромад ва вилояти Хўќанд, ки муќобилу мувозини 
давлати Бухоро буд, мазриби санобики афроси ўзбакияи манѓития шуда, то аќабаи 
Кошѓар шуќќаи алам нокушода мусаххар гардид, зоѓи аљаб ва пиндор дар димоѓаш 
ошѐн карда байза нињод» [1, 65б].  

Пас аз ин њодисаи забти шањрњои Осиѐи Миѐна аз љониби русњо оѓоз мешавад, ки 
Сомї забти Тошкандро аз љониби губернатори Туркистон Кауфман чунин ба ќалам 
додааст: «…Баъд аз рафтани ќўшуни Хўќанд губўрнотур дар тасхири Тошканд ба 
љидд кўшида, вилоятро муњосира намуда, роњи муруру духули ќалъаро аз чањор 
љониб масдуд сохт. Дар он айѐм, ки амир Музаффар бо лашкари Бухоро ба мавзеи 
Конибодоми Хўќанд расида буд, лашкари насоро ќањран ва касран вилояти 
Тошкандро мусаххар ва ањолии онро маърузи теѓу ханљар сохта, каси бисѐреро 
шањид карда, вилоятро мутасарриф шуданд. Ва амир Музаффар низ бе љангу љидол 
рафта ба вилояти Хўќанд даромада ба њавои нафс комраво шуд. Таърихи фатњи 
Тошкандро роќими камина чунин ѐфта. Таърих: 

Чун губўрнотур ба амри корфармоѐни Рус, 
Бањри фатњи Шош бар ављи таманно зад каманд. 
Бениѐзињои Њаќ таъйиди бозуяш намуд, 
Бар муроди хотири худ гашт охир бањраманд. 
Соли таърихаш бипурсидам, хирад гуфто маро, 
Аз сари карбу бало таърих: «фатњи Тошканд» [1, 67а]. 

Ин љо ибораи «фатњи Тошканд» моддаи таърих буда, њисоби он соли 1263 њ.ќ. 
(1847)-ро медињад. 

Дар замони забти ќалъаи Љиззах аз љониби давлати Русия, ки Сомї дар рикоби 
амир Музаффар буд, ў шоњиди як њодисаи аљиби осмонї – рехтани шињобпорањо 
мешавад. Дар тафаккури мардуми тањљої рух додани њодисањои астрономии нодир, ба 
монанди пайдоиши ситораи думдор (зузанаб, комета) ѐ афтиши ситора аз осмон фоли 
нањс њисобида мешуд. Аз ин рў, Сомї ин њодисаи астрономиро бо шикасти лашкари 
амир вобаста дониста, онро чун осори ќиѐмат маънидод мекунад ва њамчун моддаи 
таърих меоварад: «…Дар он шаб, ки пагоњи он Русия Дизахро мусаххар кард, шаби 
чањоршанбе шашуми моњи раљаби мураљљаб, соли паланг, санаи 1283 њ.ќ. буд (14 
ноябри 1866). Аз касрати ќатлу нањбу ѓорат осори ќиѐмат ошкор карданд. Дар нисфи 
шаб авзои олам мутаѓайир шуда, љамеи ситорагони осмон якбора аз осмон соќит шуда 
ба замин рехтан гирифт ба њашияте, ки мисли бориши борон ситорањо рехта, ќариби 
як ќади найза ба замин наздик омада, ѓоиб мешуд. Муддати ин резиши ситора то субњ 
[идома] ѐфта буд, чун рўз равшан шуд, барњам хўрд. Дар он ваќт соњати осмон аз 
ситора соф пероста шуда, як адад њам дар осмон намонд. Мазмун «ва изо-л-кавокиб-
ут-ташарат» возењ шуд. Роќими њуруф аз баъзе мардумони аз сањоро ва ќуро 
меомадагї пурсидам, ин воќеа дар њама љо, бал љамеи вилоѐт зоњиру воќеъ шуда 
будааст.  

Хирад таърихи он некў аломат, 
Раќам фармуд: «осор-ул-ќиѐмат» [1, 71б].  



Сомї соли забти шањри Самарќандро (1283 њ.ќ. /1866) аз љониби лашкари Русия 
бо моддаи таърихи зерин дар њошияи вараќи 79а чунин нишон додааст: 

Ба ќасди Самарќанди зарринахишт, 
Насоро зи бањри Зарафшон гузашт. 
Ба таърихи фатњаш дабири хирад, 
«Самарќанд рафт аз кафи мо» навишт [1, 79 а].  

Дар давоми матн (в. 81б) Сомї санаи фатњи Самарќанд, Каттаќўрѓон ва 
Панљшанберо бо моддаи таърихи дигар ин тавр баѐн мекунад: «…Губўрнотур бо 
аскарияи Русия Каттаќўрѓон ва Панљшанберо мутасарриф шуданд. Каминаи роќим 
таърихи тасхири Самарќандро ба дасти насоро чунин иншод карда, ки, таърих: 

Аз иноѐти Худованди Вадуд, 
Шањри ислом насоро бикушуд. 
Аз сари љањду мадад шуд таърих, 
«Коуфмон фатњи Самарќанд намуд» [1, 81 б].  

Пас аз ин њодисањо амири Бухоро Музаффар бо губернатор Кауфман дар соли 
1283 њ.ќ. / 1866-67 сулњ мебандад. Ин таърихро Сомї чунин нигошта: «…Љаноби олї 
ин раъйро писанд дида, аз барои талаби сулњ ба губўрнотур нома карда, элчї 
фиристоданд. …Вуќўи ин мусолања дар таърихи њазору дусаду њаштоду сеи њиљрї 
буд. Роќими камина таърихи ўро чунин дар ќайди назм кашида, таърих: 

Аз низои давлати Русу Бухор, 
Буд дилњо бо кудурат дар гарав. 
Сулњ воќеъ гашту њам таърих шуд: 
«Бо Бухорову насоро ањди нав» [1, 87 б].  

Амири Бухоро пас аз бастани сулњ бо Россия, барои пахш кардани исѐни 
Абдумаликтўра дар Ќаршї аз давлати Россия кумак мехоњад. Русњо бо 
дарназардошти фоидаи худ ва сиѐсати пешгирифта ба амир Музаффар ѐрї расонда, 
шањри Ќарширо забт мекунанд. Дар ин бора Сомї менависад: «…Каминаи роќим 
фатњи Ќарширо ба дасти насоро таърихе ба риштаи назм кашида, марќум мегардад, 
таърих: 

Чун ба амри шоњ дар мулки Насаф, 
Лашкари Рус аз љалодат зад алам. 
Соли фатњу касри шаъни тўраро 
«Фатњи Ќаршию Насаф» кардам раќам [1, 96 б].  

Агар ибораи «Фатњи Ќаршию Насаф»-ро, ки моддаи таърих аст, њисоб кунем, 
соли 1288 њ.ќ. /1871 мешавад. 

Пас аз вафоти амир Музаффар дар соли 1303 њ.ќ. /1885, љои ўро писараш 
Абдулањад ишѓол мекунад. 17 ноябри соли 1885 дар Арки Бухоро маросими ба 
маснад нишастани амир баргузор мегардад. Сомї ќасидае дар ин боб навиштааст [10, 
118-120]. Дар охири ќасида Сомї менависад, ки барои таърихи љулус ў як намуди 
камистифодаи моддаи таърих – «байинот»-ро истифода бурдааст, ки онро на њама 
метавонанд ѐбанд: 

…Исми покатро мани дилхаста аз бањри љулус,  
Кардаам таърихи зебосурат бо интизом. 
Лек ѐбад накњати ин гулу боѓ он касе, 
К-аз њисоби байинот ўро бувад кашфи тамом. 
Ќасру љоњат бардавому умри давлат мустамар, 
Душманон маќњур, нусрат ѐру дунѐ бар маром. 
Раъфату рањму футуват он ќадар афзун шавад, 
То расад як рашња бо Сомии мискин, вассалом [10, 120]. 

Байинот як намуди њисоби абљад буда, дар бораи он маълумот ночиз аст. Њатто 
дар китоби «Санъати сухан», ки намудњои зиѐди моддаи таърих гирд оварда шудааст, 
ин намуд маљуд нест [11, 111-112]. Танњо дар луѓати «Ѓиѐс-ул-луѓот» чунин маълумот 
омадааст: «… дар он исми њар њарф ба эътибори талаффуз гиранд, яъне њуруфи 
дуњарфиро ду њарф гирифта ва љузви аввал, ки мусаммои ўст тарк кунанд ва љузви 



сонї, ки алиф аст, боќї монад. Њамчунин аз њуруфи сењарфї њарфи аввалро тарк 
карда, ду њарф, ки боќї монад, аъдоди онњо бигиранд» [12, 152]. 

Сомї намуди дигари моддаи таърихро, ки аз пешина муаммотар аст, дар њамин 
воќеаи љулуси Абдулањад моњирона истифода кардааст: 

Бо ризои «ре»-ю «вов»-у «син» ба «те»-ю «хе»-ю «те», 
«Вов»-у «алиф»-у «ре»-ю «се» шуд «бе»-ю «хе»-ю «те» љалис. 
Бањри забти соли «љим»-у «лом»-у «вов»-у «син»-и ў, 
«Хе»-ю «ре»-ю «дол» гуфто: «ѓайн»-у «шин»-у «бе» навис [1, 106а].  
Дар байти аввали ин моддаи таърих Сомї сафари Абдулањадро ба Россия дар 

назар дорад, ки онљо императори Россия ўро расман валиањди тахти Бухоро таъйин 
кард. Дар байти сонї таърихи љулуси амир аз калимаи «ѓашб» мебарояд (1302). Яъне, 
байти болоиро барои фањмо шудан метавонем чунин навишт:  

Бо ризои Рус ба тахт, 
Ворис шуд бахт љалис. 
Бањри забти соли љулуси ў, 
Хирад гуфто: «ѓашб» навис. 

Воќеаи муњими сиѐсии он давра, ки Сомї дар асари худ ба он таваљљуњ кардааст – 
ин шўриши Эшони Мадалї ѐ Эшони Дукчї аст, ки 18 майи 1898 дар Андиљон рух 
дод. Дар бораи ин воќеа Сомї менависад: «…Ба шумии фасоди он шайхи 
муташайихи гумроњ, ки мулаќќаб ба Дукчї Эшон буд, мардумони бедахли бегуноњ 
дар дуки барзаи чархи каљрафтор гирифтори доми ранљу бало гаштанд. … Азбаски 
њаракати бемавќеи он шайхи дуктарош сабаби ташвишу парешонии мусалмонон 
шуд, каминаи роќим дар таърихи он бад-ин гуна табъозмої кард. Таърих: 

Ба ањди импиротур – подшоњи Рус Александр, 
Ки буд аз адли ў осоиш андар мулкњо пайдо. 
Ба даврони чунин шоње, ки мўреро наѐзурдї, 
Бароварданд ањли шањри Андиљон сари ѓавѓо. 
Пайи таъдиби онњо лашкари руси зафаросор, 
Ба он кишвар расониданд шўри њашрро барпо. 
Бале, њар кас, ки ношукрї кунад бар неъмати мунъим, 
Сазо ѐбад чунин аз пешгоњи адл дар њар љо. 
Пайи таърихи ў «Ќавли зафар» муаррих гуфт, 
Дигар: «Берун шуд аз Фарѓона дуди оњ» кард имло. 
Сеюм: «Шуд мулки Андиљон хароб»-у ман раќам кардам: 
«Сари вањшї, сари ѐѓї, сари шайтон, сари ѓавѓо» [1, 122б]. 
Ин љо Сомї чор маротиба моддаи таърих эљод кардааст, ки њамаи он санаи вуќўи 

њодисаро бо таќвими њиљрї-ќамарї (1316) ва милодї медињанд. Дар ибораи «Берун 
шуд аз Фарѓона дуди оњ», Сомї яке аз намудњои моддаи таърих – таъмияро истифода 
кардааст. Дар ин мисраъ барои ѐфтани моддаи таърих, бояд аз «Фарѓона» «дуди оњ»-
ро тарњ кард (яъне 1336-20=1316). Дар мисраи охир Сомї шўришгаронро моњирона 
танќид карда, аз он санаи шўришро ба њисоби солшумории милодї баровардааст 
(1898). 

Сомї дар асари худ инчунин ба санаи вафоти одамони машњури замони худ моддаи 
таърих эљод кардааст. Масалан, ба санаи вафоти њокими Њисори Шодмон – Остонаќул 
ќушбегї Сомї чунин менависад: «…Алѓараз мушорунилайњи мавсуф ба сабаби инќизои 
њаѐти мустаор ва инќирози айѐми умр ба фањвои байт:  

Њар он кї зод, ба ночор боядаш нўшид, 
Зи љоми дањр майи куллу ман алайњо фон [1, 124 а] 

ба синни њаштодсолагї ѓурраи раљаби 1324 њ.ќ. (21 августи 1906) дар вилояти 
Њисор нидои «арљиъї»-ро ба гўшу њуш исѓо намуда, вадиати њаѐтро ба ќобиз 
супурда, аз бисоти њукумати фонии лобаќо бархоста, озими дорулњукумаи олами 
боќї шуд. Наъши ўро аз Њисор оварда ба сари мазори фоизуланвори имом Абуњафси 
Кабир рањматуллоњи алайњ дар љавори падараш мадфун сохтанд. Фаќири роќимро 
дар таърихи ў бадењатан чизе ба хотир расид, манзур-ул-илабсор бод, таърих: 



Остонаќул ќушбегї он мири вазоратманќабат, 
Умре зи бахт муттафиќ, занги ѓам аз хотир ситурд. 
Дар арсаи тўли амал аспи шањоматро давонд, 
Дар турктозии аљал дармонд чун бечора гурд. 
Аз давлату љоњу њашам дар кори ў н-ояд яке, 
Гўї таваффуќ аз њама дар иззату њашмат бибурд. 
Дар базмгоњи зиндагї шуд сархуши љоми фарањ, 
Ногоњ соќии аљал бо софии ў омехт дурд. 
Таърихи соли рењлаташ аз рўи андўњ килки ман, 
Оње кашид, зад раќам: «Остонаќул ќушбегї мурд» [1, 124б]. 
Дар мисраи охирон ибораи «Остонаќул ќушбегї мурд» моддаи таърих шуда, 

санаи 1324 њиљрї-ќамариро медињад. 
Њодисаи дигар дар санаи мазкур, ин марги Мирзо Љалолиддинбий додхоњ - 

њокими вилояти Каркї аст, ки бо марги Остонаќул ќушбегї дар як рўз ба вуќўъ 
пайвастааст. Дар ин бора Сомї дар давоми асари худ менависад: «…Яъне, 
мушорунилайњи мавсуфу шахси маъруфро фурсати умр кўтоњї карда, ба муарриф 
њамрањї намуд. Роќими њаќир дар таърихи вафоти ў бо ин модда мулњам шуд. 
Таърих:  

Љалоли њокими Каркї зи боргоњи љалол, 
Расида буд ба ў рутбаи додхоњї бор. 
Ба љои дод баровард дуди мардумро, 
Кашид аз њама ањли диѐр дуди димор. 
Аљал расид ба доди ањолии он мулк, 
Рабуд љони вайу дод љо ба дори ќарор. 
Агар зи соли вафоташ касе суол кунад, 
Худи ў љавоб бигўяд: «музолимам бисѐр» [1, 125 а]. 

Пас аз ин њодиса, Сомї доир ба вафоти ду духтари амир Абдулањад хабар дода, 
ба ин њодисањо моддаи таърих навиштааст: «… Сониња. Дар шуњури санаи 1324 
њиљрї аз љумлаи мухаддароти тутуќи иффат ва мастуроти љилбоби исмат, аънї 
навбоваи бўстони давлат ва ѓунчаи чамани салтанат, нурулайни дилбанд, фарзанди 
арљманди љаноби алоњазрат амирулмўъминин амир Абдулањад салламању-л-Лоњу-с-
Самад, ки дар аќди издивољи бародарзодаи комкор, писари сайид Миракрамтўраи 
њокими вилояти Хузор буд, дар ахири моњи љумодиуссонї (20 августи 1906) ба 
инќизои њаѐти мустаор ва инќирози муддати умри нопойдор дар Хузор озими сафари 
ногузир шуда, рахт аз олами фонї ба дори боќї кашид. Наъши марњумаи мазкураро 
дар вилояти Насаф оварда, њамчун ганљ мадфун сохтанд. Бандаи роќим дар таърихи 
вафоти он мухаддараи суродиќи исмат бо ин моддаи таърих мулњам ва дар силки 
назм мунтазам гардонид. Таърих:  

Ба гулзори љањон бўи баќо нест, 
Машав ѓарра ба ибрат, дида бикшо. 
Ки дар роњи фано фарќе набошад 
Гадову шањ, фаќиру аѓниѐро. 
Аљал љоми фано яксон чашонад, 
Бале, љуз Њаќ намонад њељ ашѐ. 
Зи боѓи салтанат иффатпаноње, 
Хазон шуд бемањал дар дори дунѐ. 
Набошад чораи ин дард љуз сабр, 
Ки дар сабр омада аљран љамило. 
Хирад таърихаш аз рўи адаб гуфт: 
«Маќомаш љаннатулфирдавс бодо!» [1, 126 а]. 

Пас аз чанде духтари дуюми амир Абдулањад вафот мекунад, ки ба ин њодиса њам 
Сомї моддаи таърих эљод кардааст: «…Сониња. Мастур мабод, ки баъд аз њодисаи 
њоилаи мазкура ба фосилаи андак рўз, панљшанбеи бисту њафтуми моњи раљабу-л-
мараљљаб (16 сентябри 1906) лайлатулмеърољ сабияи каримаи дигари аълоњазрат, ки 



дар никоњи Љиѐнхољаи Мазорї буд, дар болои вазъи њамл ранљур шуда, аз дори 
нопойдори дунѐ, ки намудест бебуд, озими олами буди бенамуд гардид. Аз рўи ќавли 
аиммаи иффатпаноњ мазкура «шањиди њукмї» шуда, аз ин рў дар лайлатулмеърољ 
фавтида, маќбуру марњум гардид. Каминаи роќим таърихи вафоти марњумаи 
мазкураро чунин мулњам шуда марќум сохт. Таърих:  

Рафт навбовае аз боѓи амир, 
Сўи фирдавс аз ин дори фузул. 
Некбахте, ки зи бахти масъуд, 
Бисту њафтум зи раљаб ѐфт вусул. 
Шаби меърољи Расулуллањ буд, 
Шуд аз ин дори пурошўб малул. 
Соли таърихи вафоташ гардид: 
«Панљшанбе, шаби меърољи Расул» [1, 126 б]. 

Моддаи дигар:  
Гар зи таърихи вафоташ зи ту пурсанд, бигў: 
«Рўзи панљшанбеи шањри раљабу њува бикаш». 

Сомї дар тањти калимањо шумораи «1335» ва дар тањти калимаи «њува» (ىو) 
шумораи «11» навиштааст. Яъне аз 1335 адади 11-ро тарњ кунем, моддаи таърих 
(1324) њосил мешавад.  

Аз ин навиштањо чунин натиља баровардан мумкин аст, ки Сомї дар эљоди моддаи 
таърих бењамто буд ва якчанд намуди он: лафзї, байинот ва таъмияро моњирона 
истифода кардааст. Ањамияти моддањои таърихи Сомї боз дар он аст, ки санаи вуќўи 
аниќи воќеаву њодисањои муњими таърихї ва табиї, ба монанди таваллуду вафоти 
одамони машњури замон, љулуси подшоњон ба тахт, њодисањои атмосферї ва ѓайраро 
муайян мекунанд, ки дар дигар китобњои илмиву таълимї кам дида мешаванд.  
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МОДДАИ ТАЪРИХ ДАР ЭЉОДИЁТИ  
МИРЗО АЗИМИ СОМЇ  

Дар маќола моддаи таърих дар осори муррих ва адиби асри XIX тољик Мирзо 
Азими Сомї баррасї шудааст. Анвои моддаи таърих мисли баййинот ва таъмия, ки дар 
замони муаллиф ќариб ба фаромўшї расида буданд, Сомї дар истифодаи онњо дасти тамом 
дошта, дар эњѐву густариши онњо эњтимом варзидааст. 

Моддањои таърихи Сомї бисѐре аз ваќоеи таърихї, соли љулуси амирон, солли таваллуд ва 
вафоти шахсиятњои машњури замонаш ва таърихи сохтмони биноњои таърихиро фаро 
гирифтааст, дар осори илмї ва таърихї онњо сабт нашудаанд.  



Вожањои калидї: аморати Бухоро, Манѓитиѐн, Мирзо Абдулазими Сомї, таърихнигорї, 
моддаи таърих, байинот, таъмия.  

 
ШАРАДА В ТВОРЧЕСТВЕ 

 МИРЗЫ ’АБДАЛ’АЗИЗА САМИ 
В статье рассматривается искусство шарады в творчество таджикского историографа XIX 

века Мирзы ’Абдал’азима Сами. Показано, что он искусно использовал несколько 
видов шарады, как: байинот, таъмия и др. Значение его шарад заключается в том, что 
они точно определяют даты важнейших исторических и природных событий, 
вошествия на престол правителей, рождения и смерти знаменитых людей, 
строительства архитектурных зданий и сооружений и др., которые мало освещены в 
научной и учебной литературе.  

Ключевые слова: Бухарский эмират, мангиты, Мирза ’Абдал’азим Сами, 
историография, шарада, байинот, таъмия. 

 
CHARADE IN THE WORKS  

OF MIRZA 'AЇDAL'AZIZ SAMI 
The article deals with the art of charades in the work of the Tajik historiographer of the 

XIX century Mirza 'Aїdal'aziz Sami. It is shown that he skillfully used several kinds of 
charades as: їayinot, ta’miya, etc. The value of his charades lies in the fact that they 
accurately determine the date of the most important historical and natural events, rulers’ 
сoming to the throne, їirths and deaths of famous people, construction of architectural 
їuildings and structures, etc., that had little coverage in the scientific and educational 
literature. 

Keywords: Їukhara Emirate, Mangit, Mirza 'Aїdal'aziz Sami, historiography, charade, 
їayinot, ta’miya. 
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УДК:891.550.092 
ШАЊРВАНДИ КИШВАРИ ШЕЪР  

Умриддин Юсуфї 
Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ ЉТ 

 
Имрўз дар замони истиќлоли Тољикистон як насли наве вориди майдони адабиѐт 

шуданд, ки бо шеваи гуфтор, сабки баѐн, тарзи тасвир, вусъати маъниофарї ва 
бардоштњои шоирона аз насли каме бузургсоли худ тафовут доранд. Толиби Луќмон, 
Бобаки Суѓдї, Фирдавси Аъзам, Рустам Аљамї, Сурайѐи Њаким, Разиюддин Атої, 
Шањодат, Бузургмењри Њаким ва Шоњбегимро ба ин гурўњ метавон шомил кард.  

Шоњбегим (Маликшоева Шоњбегим Хайруллоевна) 16-уми марти соли 1991 дар 
шањри Душанбе зода шуда, фориѓуттањсили донишкадаи суханшиносии Донишгоњи 
миллии Тољикистон (2014) аст. Солњои 2013-2014 дар олимпиадаи љумњуриявии 
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донишљўѐн ширкат варзида, соњиби љои аввал ва сазовори медали тилло гардид. Яке 
аз аъзои фаъоли мањфили адабии “Чароѓи абадї”-и Донишкадаи суханшиносии 
Донишгоњи миллии Тољикистон буда, навиштањояш аз љониби устодон хубу 
умедбахш арзѐбї гардид. Аз ширкаткунандагони Машваратњои љумњуриявии 
адибони љавон, ки аз љониби Иттињодияи нависандагони Тољикистон њар ду сол 
барои пайдо кардани истеъдодњои нав таъсис дода шудааст, мебошад. Аз љумла, 
шоир ва муњаќќиќ Рустам Вањњоб, ки ба нахустин дафтари шеъри Шоњбегим 
сарсухан навиштааст, дар мавриди шеъри ў чунин андеша дорад: “Хусусан, 
Шоњбегим бо чанд ќитъа шеъри навоваронаи худ он ваќт мавриди таваљљуњи 
ширкаткунандагони ин машваратњо ќарор гирифта буд ва ин намунањо баъдан дар 
маљаллаи “Садои Шарќ” ба табъ расид” [9, 4].  

Њолиѐ, ў аспиранти кафедраи назария ва адабиѐти навини форсии тољикии 
Донишгоњи миллии Тољикистон мебошад. Ашъораш дар маљаллаи “Садои Шарќ” ва 
њафтаномаи адабии “Адабиѐт ва санъат” борњо интишор шудаанд. 

Љавњари њар як шеърро, пеш аз њама сувари хиѐл ва маъниофарї ташкил 
медињад. Ин ду унсури шеър шоирро ба иљбор водор месозад, ки “аз нардбони обшор 
боло биравем ва пиллањои амвољро зери по” (Ќайсари Аминпур) гузорем.  

 Бидуни тардид, шеър њосили љустуљўњои эљодї мебошад. Фитрат, заковат ва 
истеъдоди модарзодї бо зањамоти пайваста ва пайгиронаи шоир имтизољ ѐфта, барои 
таквину такмили њунари асили шоирї замина фароњам меорад. Низомии Арўзии 
Самарќандї дар “Чањор маќола” менависад, ки шоир бояд “салимулфитрат, 
азимулфикрат, сањењуттабъ, љайидурравия ва даќиќунназар” [5,48] бошад. Ў баъдан 
таъкид мекунад, ки “шоир... дар унфувони шабоб ва дар рўзгори љавонї бист њазор байт 
аз ашъори мутаќаддимон ѐд гирад ва дањ њазор калима аз осори мутааххирон пеши 
чашм кунад ва пайваста давонини устодон њамехонад ва ѐд мегирад, ки дар омаду 
беруншуди эшон аз мазойиќу даќоиќи сухан бар чї ваљњ будааст, то туруќу анвои шеър 
дар табъи ў муртасам шавад ва айбу њунари шеър бар сањифаи хиради ў мунаќќаш 
гардад, то суханаш рўй дар тараќќї дорад ва табъаш ба љониби улув (в) майл кунад” 
[5,49]. Њарчанд ин андеша аз љониби Низомии Арўзии Самарќандї њанўз дар садаи XII 
гуфта шудааст, вале он имрўз низ ба масобаи “дастури шоирї” ба ононе, ки њаѐти хешро 
ба шеър мебахшанд, ањамияти вижа дорад. 

Тару обдор ва сањлу латиф гуфтани шеър яке аз шартњои дигари њунари шоирї 
бувад ва муњимтар аз њама ба ќавли Унсурулмаолии Кайковус “шеър бањри 
мардумон гўянд, на аз бањри хеш” [2,167].  

Вале њолиѐ, дар авоили садаи XXI натанњо вазъи шеъри љањон, балки шеъри 
порсии тољикї низ дигар шудааст. Шеър бештар њолати навишторї пайдо карда, 
хонандаи кам дорад. Инсоният имрўз ба кашфи падидањои нави илмї бештар 
таваљљуњ пайдо карда, то ба василаи истењсоли таљњизоти замонавї кори одамонро 
осон намояд. Шеър дар ин авохир, дар маљмўъ ба завќи зебоишинохтии гурўње 
мањдуд ва шоир ба ќавли Шоњбегим “шањрванди кишвари шеър” гардидааст.  

Шеърњои Шоњбегим самимї суруда шудаанд ва соњиби эњсоси иљтимої 
мебошанд. Дар онњо эњсоси гарм, афкори амиќ, диди тоза, вусъати тасвир, гоње 
ќудрати баѐн, љамъбастњои зебои бадеї ва вазну оњанги њасби њоли љавонї ба назар 
мерасанд. Рўдхонаи шеъри Шоњбегим аз ќуллаи хаѐли Варзобдара сарчашма 
гирифта, ба мањди шеъри тољикї - Душанбешањр мерезад. Ў худро зодаи кишвари 
хуршедї, аз базри офтоб, аз дудаи Золи Зар ва аз насли Рустаму Сиѐвуш медонад ва 
ифтихормандона мегўяд:  

 Мо мардумони мамлакати офтобием,  
 Чун Золи Зар ба мўйи зару чашми обием. 
 Дар сафњаи замон 
 Хубу бади љањон 
 Бисѐр дидаем. 
 Аз базри офтоб,  
 Аз насли Рустамем. (Офтобї) 



 Ин мавзўъ тадовуми мавзўи “худљўї, худрасї, худогоњї ва худшиносии миллї” 
(ибороти Абдунабї Сатторзода) буда, дар ашъори устодони шеъри муосири тољик - 
Мўмин Ќаноат, Лоиќ Шералї ва Бозор Собир наќши барљаста дорад.  

Адабиѐтшиноси номї Абдунабї Сатторзода дар ин хусус чунин менависад: “Ба 
шарофати онњо (Мўмин Ќаноат, Лоиќ ва Бозор Собир- У.Ю.) исмњое чун Зардушт, 
Авасто, Деваштич, Бухоро, Самарќанд, Балх, Суѓд, Зарафшон, забони порсии дарї, 
Рўдакї, Фирдавсї, Сино, Мавлавї, Шоњнома, Рустам, Сўњроб, Рахш, Тањмина, 
Восеъ, Айнї, Турсунзода, Бобољон Ѓафуров ва ѓ. ба рамз ва тасвирњои шоирона 
табдил ѐфтанд ва дар дилу дидаву гўши њар тољики ватанпарасту миллатдўст љой 
гирифтанд” [6,70].  

Шеърњои дар тавсифи Ватан ва модар навиштаи Шоњбегим низ дар идомаи 
њамин суннатњои устувори адабиѐти муосири тољик аст. Шоирони зиѐде дар тавсифи 
шањри Душанбе шеър эљод кардаанд, вале маъруфтарини он шеъри устод Боќї 
Рањимзода мебошад: 

Аљаб шањри дилорої Душанбе, 
Хаѐлам зеби дунѐї Душанбе. 
Шудам сарсабз дар оѓўши мењрат, 
Чу дил дар синаам љої Душанбе. (Дилорої, Душанбе) 

Шоира аз зовияи дигар ва даричаи нав ба ин масъала нигоњ карда, маќом ва 
љойгоњи пойтахти тољикон – шањри Душанберо бо таркиботи равшани “матлаи 
давлат”, “масдари миллат” ва “тахту авранг ва тољу нигин” ташбењ кардааст. Бояд 
гуфт, ки дар назари нахуст ин шеър хитоба мебошад, вале мухтассоти ин гуна ашъор, 
ќабл аз њама ба бедор кардани эњсоси гарми ватандўстї ва бедории миллї 
нигаронида шудааст.  

Душанбе рўзи аввал шуд ба таърихи навини мо, 
Душанбе - њарфи аввал дар китоби сарзамини мо. 
Душанбе - матлаъи давлат, Душанбе-масдари миллат, 
 Душанбе-тахти мо, авранги мо, тољу нигини мо. (Душанбе) 
Дар бораи шахсият ва фаъолияти Сардафтари адабиѐти муосири тољик устод 

Садриддин Айнї шоирони зиѐде, бахусус Лоиќ, Бозор Собир, Гулназар, Гулрухсор, 
Фарзона шеър гуфтаанд.  

Лоиќ Шералї шахсияти адабї, таърихї, сиѐсї ва эљодии устод Айниро чунин 
тасвир карда: 

Зи лавњи гўрњо, аз мармари сарди мазористон, 
Зи хоки мурдагони зиндатар аз зиндадаргўрон, 
Зи наќши њар катиба, наќши нохун дар тани зиндон, 
Зи соњилњои бедарѐ, зи дарѐњои бељарѐн 
Ту моро кофтї, устод, 
Ту моро ѐфтї, устод! 
 
Зи аъмоќи фаромўшхонањои тираи таърих, 
Зи хоке, ки шуда омољгоњи тири бадхоњон, 
Чу абѐти парешоне, ки монд аз Рўдакї мерос, 
Ту моро љамъ овардї зи њар маљмўаву девон, 
Ту моро зинда гардондї, 
Ба мо моро шиносондї. 
 
Зи маснадњову манзарњо, 
Зи чанги роњи кишварњо, 
Зи авроќи баѐзу њарфи нохонои дафтарњо, 
Зи сарњое, ки рўи дорњо њам буда сарафроз, 
Зи њар доре, ки бишкаста зи бори фитрати сарњо, 
Ту љустї номи тољикон, 
Муроду коми тољикон….[3, 26-28]. 



Ба андешаи Абдунабї Сатторзода «… бештар маќом пайдо намудани маънињои 
шоиронаи миллию таърихї дар шеъри имрўзаи тољик гувоњї бар он медињад, ки дар 
назми граждании мо дар ду дањсолаи охир як навъи нави шеър –шеъри таърих ва сабки 
тозаи нигориш – сабки миллию таърихї» ташаккул ѐфтааст (6, 100). Бозор Собир низ 
аз ин шеъри устод Лоиќ пайравї намуда (худаш онро эътироф кардааст), чењраи адабї 
ва симои таърихии устод Айниро бо воќеъгароии сифр чунин тасвир намудааст: 

… Умри Айнї аз барои халќ сарфи хома шуд, 
Халќи моро дафтари Айнї шањодатнома шуд. 
Сарзамини мо худ аз осори ў сар мешавад, 
Ин замин бо ў ба дунѐе баробар мешавад. 
То ба Айнї гарчи дарѐи сухан шодоб буд, 
То ба ў дар зиндагї пайроњаи ноѐб буд.  
Мисли он рўзе, ки онро метавон дар ѐд дошт, 
Дар лаби Вахшу Зарафшон мардуме беоб буд. 
 
Ин њаќиќат мекунад чашми маро њар бор тар, 
Кас набуд дар Панљрўд аз Рўдакї гумномтар. 
Дар Фаранг аз ањди Сомон гар асар мекофтанд, 
Дар Бухоро тўдае дуздона зар мекофтанд. 
 
То ба Айнї шоирон танњо ба танњо хондаанд, 
Ў суруди инќилоби халќро бо халќ хонд. 
То ба ў аз шоирон девону дафтар мондааст, 
Ў ба мо девону дафтар, њам ватан, њам халќ монд. 
 
Тољиконро аз замин чун донањо дарѐфт ў, 
Чун китоби кўњна аз вайронањо дарѐфт ў. 
Тољикистон гар на, њар як тољике осори ўст, 
Хотири бедори мардум хотири бедори ўст. 
 
Гарчи табъи Рўдакї шеъри закї эљод кард, 
Офарин бар табъи Айнї, Рўдакї эљод кард. 
Гар ба дунѐ рафт Сино чун табиби иллате, 
Кард ўро њиммати Айнї табиби миллате [1, 13-14]. 

Шоњбегим, ки дар навиштањояш аз сабки нигориши устод Лоиќ, Бозор Собир ва 
Фарзона таќлид мекунад, бо таљдиди назар ва руљўи таърихї Душанбеи навбунѐдро 
ба мањди донишу хирад ва конуни илму фарњанги тољикон - Бухоро шабењ (талмењ) 
сохтааст, ки дорои як навъ биниши њунарї ва диди зебошиносї мебошад: 

Дар ин љо ќомати Айнии миллатсоз боло шуд, 
Дар ин љо чашмњои Рўдакї аз шавќ бино шуд. 
Дар ин љо Оли Сомон боз њам њомии Сино шуд, 
Бухоро - мањди дониш, дар Душанбе тоза эњѐ шуд. (Душанбе) 
 
 Шоира бо диди тоза «ман»-и худро дар миѐни анбўњи одамон аз фарљоми 

таќвими замон мепўяд ва дами будан бо ѐрро соати саодати рўзгори хеш мешумарад, 
ки аз табъи салим ва ќарењаи баланди шоирї доштани ў гувоњї медињад. Чунончї: 

 
Зиндагии дили ман ба тамомї дигар аст, 

Мисли ман ҳеч кас ин гуна будан натвонад. 
Ман тамоман дигарам 
На ба мисли дигарон. 
 

Ва далели ҳама ин соати девори ман аст, 
Ки зи поѐн ба ќафо мепўяд 



Ва ҳамон соати бо ту бударо 

Зи раҳи омадааш мељўяд. 
 

Ва далели ҳама тақвими ман аст, 

Ки зи тақвими замон фарқ кунад: 

Сафҳаҳоро ба қафо месипарад 

Ва ҳамон рўзаки бо ту бударо 

Сафҳаи аввалу ҳам охири худ мешумарад. (Соати саодат) 
Аксари шеърњои Шоњбегим ба ишќ, дўст доштани мањбуб, муњаббат ба ѐр, 

хушињои рўзгори љавонї, инчунин дарди њиљрону фироќ бахшида шудаанд. Шоира 
эњсос ва њасби њоли ошиќону дилбарони муштоќро дар ќолаби ѓазал, дубайтї ва 
шеъри сафед сурудааст. Ў дар шеъри «Ману ту» санъати љамъу тафриќро ба кор 
бурда, њолати мушаххас, рўњияи ошиќона, манзараи васлу њиљрон, фазои пуртакопў 
ва эњсоси гарму сарди худро чунин баѐн дошта: 

Ману ту мисли ду тори рубобем, 
Њама оњанги мо оњанги ишќ аст. 
 
Ману ту мисли ду боби китобем, 
Њама мазмуни мо фарњанги ишќ аст, 
 
Вале афсўс, 
Агарчанде ки ду тори рубобем, 
Људо аз њам ба ду торем, ду тор… 
 
Агарчанде ки ду боби китобем, 
Људо аз њам ба ду љилдем, ночор… (Ману ту)  

 Ќањрамони лирикии шоира бештар дарди људої мекашад. Нигоњи маъюси рањпо 
ва танњои дилбар љўѐи дидори ѐр аст, њарчанд номи ѐри дилбанди худро дар «тасбењи 
лабњо» мисли занљир такрор ба такрор зикр мекунад, вале он ѐри номењрубон ба 
дилбар эътино ва эътиборе намедињад.  

Аз ин рањпоии бењудапої, 
Садои номи ту охир рањо шуд. 
Ба гўши њафт милярд одами дањр 
Садои хастаам оњиста љо шуд. 
 
Вале бар гўши ту њарфе нагунљид 
Зи оњанги нидои ѐр, эй ѐр. 
Мане, ки кардаам тасбењи лабњо 
Фаќат занљири номатро ба такрор. (Занљири ном) 

Ишќ ба андешаи Шоњбегим ба “љадвали зарбу њисоб” монанд буда, ба њеч чиз 
шабоњат ва муњимтар аз њама “миллату мазњаб” надорад. Вале посухи он ба ошиќу 
маъшуќ яксон аст, ѐ васл ѐ њиљрон: 

Ишќ гўѐ љадвали зарб аст, 
Љадвали таќсиму зарб аст. 
Миллату мазњаб надорад, 
Нусхае дигар надорад. 
Ишќ гўѐ 
Љадвали зарбу њисоб аст, 
Бар суоли ду ба ду, 
Дар њама љо як љавоб аст.  

Ишќе, ки шоира таблиѓ мекунад, дар бештари онњо њолати ноумедї эњсос мегардад. 
Ин њолат рўњияи маъюскунандаро ифода мекунад ва чунин менамояд, ки ќањрамонии 
лирикии шоира дар љустуљўи ѐри мувофиќ аст. Шоира дар љањони ѐдњо зиндагї мекунад 
ва дар “навори хотири дили ў” таркиботу мусталањоти “ѐдњои садгирењ” “ѐдбуди ѓам”, 



“ѐдгори ишќ”, “мазори ѐдњо”, “риштаи ѐд” “лавњи ѐд”, “занљири ѐд”, “њасрати ѐд”, 
“шишаи ѐд”, “барги ѐд”, “дунѐи ѐд”, “љангали ѐд”,“ѐдномаи дил”, “ѐдњои рафта”, “ѐдњои 
ѓамгин”, “рамзи ѐдбуд”, “ѐдњои парешон”, “бобунаи ѐд”, “сабзѐд”, “ѐдњои љорї” ва ... ба 
мушоњида мерасанд, мисли: 

Ман меравам, ки туро ѐбам, 
Сўи ќафо, 
Аз сафњањои даридаи таќвим. 
 
Ман меравам, ки туро ѐбам, 
Аз зарби ду ба ду, 
Аз чору дуи таќсим. 
 
Ман меравам, ки туро ѐбам 
Аз ѐдњои гуму парешонам. 
Ман меравам, ки туро ѐбам 
Аз лањзаи ќадим. (Ман меравам, ки туро ѐбам) 

Њамин аст, ки зиндагии гузаштаи худро мехоњад фаромўш намояд ва сањфаи 
њаѐти худро “аз сари хат ва бо њуруфи хатти нав” оѓоз бахшад: 

Зиндагиро медиҳам оғоз боз, 

Аз сари хат бо ҳуруфи хатти нав. 

Он ҳама сенуқтаҳоро хат задам… 

Ҳамрањи сенуқтаҳо аз ман бирав! 
Шоњбегим дар гуфтани ѓазал њам табъи худро озмудааст. Њарчанд ин навъи шеър 

дар маљмўаи шоира кам ба назар мерасад, вале гуфтори ў муњкам ва устувор буда, 
суханашро бо таркибњои тоза ва лањни нав баѐн медорад:  

Биѐ сарлавњаи ѓамњои борон, 
Вараќњои диламро боз гардон. 
 
Биѐ, ай мўљиби абри нигоњам 
Маро аз офати ѓам соз пинњон. 
 
Биѐ, барномаи худро дигар кун, 
Биѐву нуќта мон бар номи њиљрон. 
 
Биѐву хандаро арзониям дењ, 
Тулўи офтоби васлу армон. 
 
Маро бо бозгаштат шод гардон, 
Ба мављи тозаи як занги тилфон. 
 
Биѐ, аз имтињони ѓам гузаштам, 
Дар охир аз фани ту сањлу осон. 
Биѐ, барномаи ѓам хатм гардид, 
Суруди интизорї ѐфт поѐн. (Бозѐфтњои шоирона ) 

 
Табъи Шоњбегим модарзод буда, суханаш равон ва сабки баѐнаш сода аст. Эњсос, 

дарк ва биниши шоирона дорад. Дар навиштањои ин бозѐфтњои зебои шоирона ба 
назар мерасанд. Порањои зер, ки љанбаи тасвирї ва њунарии шеър, њолатсозї доранд, 
гувоњи ин гуфтањоянд. Дар даруни чашмњо “дил задан”, яъне тапидан, “оњ кашидан”, 
“нишастан” ва “роњ рафтан” саропо баѐни шоирона аст.  

Даруни чашмҳоят мезанам дил, 

Даруни чашмҳоят мекашам оҳ. 

Даруни чашмҳоят менишинам, 

Даруни чашмҳоят меравам роҳ…(Даруни чашмњо) 



 Ва: 
Ки худро мезанад бар дўши танњої. 
Ва ин пораи шеър: 
 
Ман туро, ай соати макру фиреб, 
Њолиѐ бар рўи деворат занам. 
Бишканї, гардї дупора мисли дил, 
Аќрабакњои дилатро барканам. 

Ё: 
Офтоб аз хонааш кўчидааст. 

Ва: 
Дили ман сард шудаст аз мењрат, 
Осмонам ба замин часпидаст. 
Ях бибастаст дилам аз сардї, 
Ва аз он ишќи ту њам лаѓжидаст. 

Ва:  
Луќмаи нон дар дањоншон гашт зањр, 
Њасрати фарзандњо посира шуд. 

 Вожасозї: 
Калидашро бидењ бар ман, мабодо! 
Дилатро бишканад ин дилшикаста! 

Нуќсонњо 
Дар канори бозѐфтњо дар шеъри њар шоире, ки ба нав сањнаи адабиѐт ворид 

мешавад, одатан нуќсу камбудњои лафзиву маъної ва вазнї дида мешаванд. 
Навиштањои Шоњбегим аз ин мустасно нест. 

Шоира дар шеъри «Офтобї» дар мисраъи: «Зарри халос нест», дар повараќ шарњ 
дода, ки таркиби «зари халос» ба маънои «тилои холис» ояд. Вале ин тавр нест, њеч гоњ 
вожаи «халос» маънои «холис», яъне «зарри тамомиѐр»-ро намедињад. Ин гуна 
корбурди вожа аз љониби шоира иштибоњи фоњиш аст. Бояд ќарина ва гунаи дигареро 
ба кор бурд, то маънии дилхоњ ба даст ояд.  

Дар шеърњои шоираи љавон гоње таркибњо нодуруст ифода ѐфтаанд, аз љумла 
“гулўи завќ”, “бозии баљошав” (ин бозии кўдакон “рустшавакон” ном дорад – У.Ю.), 
«фарѐди нигоњ», «даштњои зиндагї», «биѐбони зимистон», «суди шањри орзу». 

Ба ин намунањо таваљљуњ фармоед: 
Гулўи завќ: 

Бо ту будан дар гулўи завќи ман 
Савти шеъри нотамоме мешавад. 

 
Фарѐди нигоњ: 

Ман хуни љароњати дили шаб, 
Фарѐди баланди як нигоњам. 

 
 Даштњои зиндагї: 

Дар миѐни даштњои зиндагї, 
Гоњ пайдо, гоњ нопайдостам. 

 
Биѐбони зимистон: 

… Шеъри танњоям ба рўи як сањифа, 
Сафњањо боќї сафеданд 
Чун биѐбони зимистон 
Даштњои бењуданду каронанопадиданд. 

Таркиби «биѐбони зимистон», ки сохтаи муаллиф аст, аз лињози маъної иштибоњ 
дорад. Зеро «биѐбон» онљоест, ки аз регу шин иборат мебошад. Дар биѐбон асосан 
гармо њукмфармої мекунад ва дар биѐбон фасли зимистон, бахусус барф намеборад. 



Баъзан дар навиштањои шоира абѐте ба назар мерасанд, ки бори маъноеро ифода 
намекунанд, мисли: 

Наќши пои аспи ќисмат дар уфуќ, 
Ёдгорї оќибат пай мекунам. 

  Ё таркиби «рањпоии бењудапої», ки њеч бори маъно ба худ намекашад: 
Аз ин рањпоии бењудапої, 
Садои номи ту охир рањо шуд. (Занљири ном) 
Таркиби «љўйбори хотир» њам дар осори мутаќаддимин ва мутаохирин дида 

нашуд, ба гумони ѓолиб сохтаи муаллиф аст: 
Бо равиши љўйбори хотирам, 
Мебарам бобунаи ѐдат ба шавќ.  
Дар баъзе аз абѐт ноњамвории мантиќї ва сакта вомехўрад, масалан дар байти 

зер вожагони «афзун» ва «бисѐр», ки як маънї доранд, дар як мисраъ омадаанд. 
Шоира ба хотири пур кардани вазн ин амрро анљом дода, ки нохушоянд аст: 

Ёди ту дар хотири дил, 
Аз њад афзун гашт бисѐр. 

Бархе аз шоирони љавон ва њатто шинохтаи тољик ба хатти сирилик бештар одат 
кардаанд. Масалан, вожагоне, ки бо њарфи «айн» оѓоз мешаванд, дар алифбои 
кунунии тољикї бештар ба «алиф» шабоњат дошта, сабук талаффуз мешаванд. Чунон 
корбасти вожањо асосан ба сактаи вазн рўбарў мегардад. Дар таркиби «навунвон» 
њар се њиљояш баланд (дароз) аст, вале тибќи талаффузи имрўзаи тољикї њиљаи 
аввали ин таркиб кўтоњ воќеъ мешавад, ки дар ин сурат вазн иштибоњ аст: 

Матлаъи навунвонї, 
Нусхаи дилу љонї. 

 Дар навиштањои ин шоираи љавон шиору хитоба низ вуљуд доранд. Ин шиорњо 
њолати як лањзаро ифода месозанд ва аз њунари шоирї орї њастанд: 

Оташу сўзи муњаббат, 
Зиндагї дард асту њасрат. 
Шоњиде дорам? Надорам! 
Пеши кї созам шикоят? (Зиндагї кинои зебост) 

Шоира дар мисраъе “Аз паси оина растам” мегўяд, чї маънї дорад нафањмидам: 
Пушти зиндони њавасњо, 
Ќолаби ѓамро шикастам. 
Шишаи ѐди ту уфтод, 
Аз паси оина растам. 

Яке аз нуќсњои дигари шеъри муосири тољик умумигўї, урѐнгўї ва муљаррадбаѐнї 
(баѐни абстракт)-и матолиб мебошад. Ин гуна ашъор дар аксари навиштањои шоирони 
љавон ба назар мерасад. Нахуст онњо, аз маљрои замони муаллиф дуранд, яъне набзи 
замонаро ифода намесозанд. Дувум, њолат, фазо, замони номуайян ва рўњияи умумї 
доранд. Онњоро наметавон ташхис кард, ки муаллифашон кист ва замони таълифашон 
кадом ќарн аст!!? Њамин гуна хитобањои бењолат ва бефазову безамон дар маљмўаи 
Шоњбегим низ вуљуд доранд. Барои мисол ду намуна меорем: 

 
Кўчањо тангу хамўшу тору бим 
Осмон ѓамхонаи чашми ман аст. 
Ќисса холї аз навозишњои туст, 
Лањзањо саршор аз хашми ман аст. 
 
Соати дастам дигар хобидааст, 
Ваќт охир дод истеъфои худ. 
Бехабар мондем аз ваќту фазо, 
Дар миѐни лањзањои бевуљуд. (Ќоби чашм) 
 
Мисоли дигар: 



Аз китоби сарнавиштам, бедареѓ, 
Меравам, барномаро хат мезанам. 
Коѓазу дастурњои ќолабї 
Аз фарози тори дунѐ меканам. 
 
Меравам аз чор фасли зиндагї 
Мекунам барномаи онро дигар. 
Аз паси њар фасл фасли тозае 
Мерасад беинтињо чун чорагар. (Дастурњои ќолабї) 

  
Рустами Вањњоб дар сарсухани худ аз «зудранљї»-и љавонон, аз љумла Шоњбегим, 

ки шеърашон аз љониби мунтаќидон наќд мешавад, чунин ѐд мекунад: «Љаласаи 
нахустини мањфили «Чароѓи абадї» ба ѐд мерасад, ки дар он донишљўи соли аввале, ки 
худро Маликшоева Шоњбегим муаррифї кард, суханро бо шикоят оѓоз намуд, ки 
баъзе аз доварон ва ноќидон бо хунсардї ва бепарвої нисбат ба мењру алоќаи љавонон 
ба адабиѐт, ба шеър суханоне мегўянд, ки онњоро дилшикаста мекунанд ва аз шеъру 
адабиѐт дур мешаванд. Маълум шуд, ки ў худ низ бо чунин њолате рўбарў шудааст ва 
чанд сол дигар даст ба шеър набурдааст» [9, 4].  

Баръакс, ба андешаи инљониб, њадафи асосии танќиди адабї таъриф ва ситоиши 
шоир на, балки баррасии норасоињои шеър мебошад, то ин ки муаллиф дар оянда 
иштибоњоти худро ислоњ намояд.  

Пайравї аз бузургон 
Њеч шоире дар ибтидои њунари шоирї аз таќлид орї нест. Шоњбегим њам дар 

навиштани шеър ба устодоне чун Лоиќ Шералї, Бозор Собир, Гулрухсор, Фарзона 
ва Фурўѓи Фаррухзод пайравї кардааст. Шеваи баѐн ва вазни ашъораш бештар ба 
сабку сиѐќ ва авзони ашъори устод Лоиќ ва Бозор Собир шабоњат дорад. Ба хотири 
тўл накашидани сухан танњо ба як мисол аз ашъори устодон иктифо мекунем.  

Ба шеъри устод Лоиќ алоќаи шадид доштани шоира диќќати адабиѐтшиноси 
тавонои тољик устод Абдунабї Сатторзодаро љалб кардааст. Устод Сатторзода дар 
маќолаи “Шеъри тољикї бе Лоиќу Бозор” менависанд: “Дар яке аз шуморањои моњи 
ноябри соли 2009 њафтаномаи Донишгоњи миллии Тољикистон “Ба ќуллањои дониш” 
чашмам ба навиштаи донишљўи соли аввали факултаи забон ва адабиѐти тољикї 
Шоњбегим Маликова афтод, ки “Лоиќ куљої?” унвон дошт. Муаллиф дар он аз 
љумла навиштааст: “Имрўзњо дилам шеъри нави ўро мехоњад, вале куљост он Лоиќ, 
ки дилро таскин бахшад” [7, 155]. Албатта, ин гуфтањо гувоњи онанд, ки шеъри устод 
Лоиќ ба эљодиѐти шоираи љавон таъсири мустаќим доштааст.  

Лоиќ дар яке аз шеърњои машњури худ менависад: 
Мезанад борон ба шиша,  
Тора-тора, ришта-ришта. 
Шеърњоям нимкора, 
Саргузаштам нонавишта [3, 46]. 

Пораи зери шоира њам аз лињози маъно ва ба вазни шеъри фавќ мутобиат дорад: 
Зиндагї хуб асту зебо, 
Бе ту аммо нотамом аст. 
Шеърњоям пучу сода, 
Шеърњоям бе ту хом аст. 

Шоњбегим ба шахсияти адабї ва ашъори Бозор Собир эњтироми хоса дошта, яке 
аз шеърњояшро ба ў эњдо кардааст:  

Мисли чил милѐн халќи тољики рўи замин, 
Парчамафрозї накардї, 
Бо дирафши ковиѐнї, 
Мисли мо бозї накардї. 
Баски бо теѓи забон аз душманон 
Ќасди тољикро гирифтї, 



Дасти тољикро гирифтї. 
Ин муњаббати самимї ба шахсияти адабии Бозор Собир дар нигоштањои шоираи 

љавон, албатта бетаъсир намондааст. 
Такрори калимот, ки ба оњангин ва мутантан шудани шеъраш мусоидат 

менамояд, дар шеваи нигориши Бозор Собир љойгоњи хос дорад. Баъдан ин сабки 
баѐнро Низом Ќосим ва Сайѐд Ѓаффор пайравї кардаанд ва худро аз шогирдони 
Бозор Собир мешуморанд.  

Масалан, ба ин абѐт таваљљуњ фармоед, ки аз шеъри «Ширбањо» азх шуда: 
Дар зулфи ту аз рўзи азал мавсими бод аст, 
Дар чашми ту аз рўзи азал мавсими об аст. 

Ва: 
Ѓайри ту дар ин шањр касе ширбадан нест, 
Ѓайри ту дар ин шањр њама ширфурўшанд. 

 Ё: 
Он њалќаи гўшат, ки маро њалќа намуда, 
Чун њалќаи сифр асту вале сифри тилоист. 

Ва: 
Бобои туро љилди китобам њаќи нон аст, 
Момои туро шеъри сафедам њаќи шир аст [1, 49-50]. 

Шоњбегим аз шеваи нигориш устод Бозор Собир илњом гирифтаву пайравї 
карда: 

Олам њама љо намунаи танњоист, 
Олам њама љо намунаи зебоист. 

Ё: 
Байни мо дар зиндагї рабте набуд, 
Байни мо дар зиндагї рабте намонд. 

Ва: 
Мебарад ѐди туро аз ѐди ман, 
Аќрабак беист умре меравад. 
Мебарад ѐди маро аз ѐди ту, 
Аќрабак беист умре медавад. 

Шоираи љавон аз шеъри Гулрухсор њам илњом гирифта, шеъре бо номи 
«Хайрбод» эљод кардааст, ки як навъ хитоба мебошад: 

Меравам аз олами афсонањоят, 
Меравам аз ѐдњоят, 
Меравам аз олами фарѐдњоят, 
Меравам то самти хомўш 
Меравам то кўи уммед, 
Меравам рў сўи хуршед. (Хайрбод) 

Баъзе таркибу истилоњоте, ки дар ашъори Фарзонабону корбаст гардидааст, дар 
эљодиѐти Шоњбегим низ мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Ин нукта шањодат 
медињад, ки Шоњбегим ба ашъори Фарзонабону низ таваљљуњи хоса дорад.  

Фарзона: 
Дар ин ќарне, ки бе Маљнуну Лайлост, 
Њама офоќ маљнунхонаи мост [8, 101].  

Шоњбегим: 
Дар ин асре, ки Маљнун њам маљозист 
Њузурат дар дилам чун офтоб аст. 
Дило, аз нав ќадимї шав, ќадимї, 
Ки Маљнуни навин андар ниќоб аст. 

Фарзона: 
Рўзи милоди муњаббат рўзи милоди Худост, 
Меравам ман, зери поям нардбони кибриѐст [8, 113]. 

Шоњбегим: 
Рўзи мавлуди муњаббат, 



Базми шодї базми ѓам шуд. 
Бе ту дидам хештанро, 
Умри кўтањ боз кам шуд. (Мавлуди муњаббат) 

Фарзона: 
Гуфтам, ки нуќта менињам, инак, зи баъди ишќ, 
На, ишќи ман се нуќта шуду бардавом шуд… [8, 153]. 

Шоњбегим: 

 Зиндагиро медиҳам оғоз боз, 
Аз сари хат бо ҳуруфи хатти нав. 
Он ҳама сенуқтаҳоро хат задам… 
Ҳамрањи сенуқтаҳо аз ман бирав! 

Умед дорем, Шоњбегим, ки бо «Пайѓомбарг» вориди адабиѐт шуд, бо 
«оташбарг»-у «зарринбарг»-њои дигар дарахти тавонои шеъри муосири тољикро 
сабзтар хоњад кард. Шоира дар ин маљмўа ба мардум пайѓом дод, ки ў «шањрванди 
кишвари шеър» ва ба андешаи инљониб маромномаи шоирии худро таъйид сохт: 

Мардум! 
Ай мардуми љањон! 
Аз ў дигар шиноснома напурсед, 
Ў шањрванди кишвари Шеър аст. (Шањрванди кишвари шеър) 

 
Китобнома  

1. Бозор Собир. Бо чамидан, бо чашидан. –Душанбе: Адиб, 1987. -208 с.  
2. Кайковус Унсурулмаолї. Ќобуснома. –Душанбе: Адабиѐти бачагона, 2014. - 

248 с. 
3. Лоиќ Шералї. Девони замон. –Душанбе: Адиб, 2011. - 400 с. 
4. Рањимзода Боќї. Шеърњо ва достонњо. –Душанбе:Маориф, 1983. – 208 с. 
5. Самарќандї Низомии Арўзї. Чањор маќола ва таълиќот. Ба саъй ва эњтимому 

тасњењи Муњаммад Ќазвинї: бо эњтимоми Муњаммад Муин; ба кўшиши 
Мењрдухт Муин. –Тењрон:Садои муосир, 1387. - 736 с. 

6. Сатторзода Абдунабї. Кўњна ва нав. –Душанбе: Адиб, 2004. - 254 с. 
7. Сатторзода Абдунабї. Аз Рўдакї то Лоиќ.  
8. Фарзона. Девон. Панљсад ѓазали дилангез. –Хуљанд: Хуросон, 2014. -540 с. 
9. Шоњбегим. Пайѓомбарг. – Душанбе: Балоѓат, 2015. - 48 с. 

 
ШАЊРВАНДИ КИШВАРИ ШЕЪР 

Дар ин маќола бори аввал ашъори шоираи љавони тољик Шоњбегим (Шоњбегим 
Маликова) мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф њусну ќубњи навиштањои 
шоираро, ки нав ба љодаи шоирї ќадам мегузорад, наќд кардааст.  

Вожањои калидї: ‚Пайѓомбарг‛, шеъри муосири тољик, Шоњбегим, Душанбе, 
шањрванди кишвари шеър. 

 
ГРАЖДАНИН СТРАНЫ ПОЭЗИИ 

В данной статье впервые рассматривается поэзия и творчество молодой 
таджикской поэтессы Шохбегим (Шохбегим Маликова). Автор описал всю красоту и 
нелепость творчества поэтессы, делаюшей первые шаги в мир поезии.  

Ключевые слова: ‚Пайгомбарг‛, современная таджикская поэзия, Шохбегим, 
Душанбе, гражданин страны поэзии. 

 
Citizen of the Country of Poetry 

 
This article is the first to consider the poetry and creation of a young Tajik poetess 

Shokhїegim (Shokhїegim Malikova). The author descriїed all the їeauty and charm of 
the poetess's creativity, who is making the first steps in the world of poetry. 



Keywords: "Paygomїarg", modern Tajik poetry, Shohїegim, Dushanїe, citizen of the 
country of poetry. 
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УДК4 тољик (03)+4 тољик 
МАЗМУН ВА МУНДАРИЉАИ ЃОЯВИИ ПОВЕСТИ «ТОРИ АНКАБУТ» – И 

Љ. ИКРОМЇ 
Њошимова Хуршеда 

ходими илмии шуъбаи адабиёти муосири 
Институти забон ва адабиёт ба номи Рўдакии АИ ЉТ 

 
Табаддулоти бузурги таърихї дар ибтидои садаи ХХ ва дигаргун шудани сохти 

иљтимої боиси таѓйир ѐфтани афкори љамъиятии давр мегардад, ки идеологияи 
пешќадами он, пеш аз њама, дар адабиѐт инъикос гардидааст. Аз ин рў, афзудани 
асарњои таърихї, аз он љума повестњои таърихї њамчун як раванди таърихї бо 
ќонунияти инкишофи љамъият ва таќозои замон алоќаманд буд. Дар баробари 
њикояњои таърихї дар байни солњои 50-90-уми садаи ХХ, повестњои таърихї њам ба 
майдон омадаанд, ки барои омўзиши таърихи инкишофи афкори иљтимої-сиѐсии он 
давр ањамияти бузург доранд.  

Ба аќидаи адабиѐтшинос Маъруфи Раљабї “ќатъи назар аз он ки дар атрофи 
жанри таърихї аќидањои мухталиф вуљуд дорад, омилу сабаби инкишофи он чун 
ќонун, ба таври бањснопазир ќобили ќабул аст. Ба фикри мо, барои инкишофи жанри 
таърихї роли субъект - нависандае, ки ба талаботи замон, барои ба такомули 
њофизаи таърихии халќ љавоб додан ќодир аст, бузург мебошад” [3 ,73]. Аслан 
табиати асосии инкишоф ва такмилѐбии жанри повест ба масъалањои мубраму тезу 
тунди замона ва «ба тањлили љиддии худи раванди инкишоф ва њалли ихтилофњои 
асосии мављудбуда» алоќаманд аст. Воќеан, агар ба марњиллаи инкишофи насри 
муосири тољик назар андозем, пай хоњем бурд, ки жанри ќисса дар марњилањои 
муњимми њаѐти иљтимоию сиѐсии љомеаи мо назар ба дигар жанрњои наср, ба 
воќеияти зиндагї бештар њамовоз гардидааст.  

Дар адабиѐти тољик жанри повести имрўза бо офаридањои устод С. Айнї ва 
шогирдњои ў, хусусан баъд аз солњои 30-ум шакл мегирад ва навъи таърихии повест 
бошад баъд аз солњои 50-уми садаи ХХ вусъат меѐбад. Повестњои таърихие, ки дар 
байни солњои 50-90-уми садаи ХХ эљод шудаанд, иборат аз повести таърихию 
инќилобии Љ. Икромї “Тори анкабут”(1960), повестњои Р. Њодизода “Сапедадам” 
(1970) ва“Ишќи духтари Рум”(1985), повестњои Ў. Кўњзод “Як рўзи дароз, рўзи бисѐр 
дароз” (1977) ва “Њам кўњи баланд ва њам шањри азим” (1983), повести С. Улуѓзода 
“Ривояти суѓдї” (1977). 

Тањлили мазмун ва мундариљаи повести “Тори анкабут”-и Љ. Икромї. Повести 
таърихию инќилобии “Тори анкабут” (1960) бо тасвири муњити Бухоро ва воќеањои 
баъд аз њафт моњи дар болои дарвозахонаи арки Бухоро љилвагар шудани байраќи 
сурхи инќилоб оѓоз меѐбад. Дар ин давра зиддияти аъзоѐни љамъият вобаста ба 
дигаргунињои бузурги таърихї вусъат ѐфт. Ин вазъият ба он вобаста буд, ки дар 
охири садаи ХIX ва ибтидои садаи ХХ бо таъсири рўйдодхои таърихии Россияи 
подшоњї, аз љониби дигар, зери тасарруфи русњо мондани Осиѐи Миѐна, аз он љумла, 
аморати Бухоро, дар муњити Осиѐи Миѐна афзудани норозигии мардум ва инчунин 
бедории шуури зиѐиѐн, равшанфикрон ва маорифпарварон торафт вусъат меѐбад. 
Хусусан мављи њаракатњои озодихоњона ва истиќлолталаби мардуми рус (1905-07) 
Инќилоби Октябр (1918) ба Осиѐи Миѐна, аз он љумла, мардуми Бухоро таъсир 
расонда, сабаби сар задани табадулотњои бузурги таърихї мегардад.  

Баъд аз инќилиби Бухоро соли 1920 садаи ХХ на танњо сохти иљтимої таѓйир ѐфт 
ва љомеаи фарсудаи феодалї аз байн рафт, балки давлати нави устувор – Иттињоди 
Шўравї ба вуљуд омад ва ба пайдоиши муносибатњои нави фарњангиву адабї 
мусоидат намуд. Ана њамин воќеањои таърихии муњити Бухоро ва саргузашти шахсони 
људогонаро Љ. Икромї дар повести “Тори анкабут” ба тасвир гирифтааст. Дар аввал 
нависанда яке аз шабњои бањори муњити Бухоро, кўчањои торик ва дар гузари Аскар-



Бї воќеъ дар тарафи ѓарби шимолии Бухоро таваљљуњи хонандаро ба њавлии бошукўње 
љалб менамояд. Аз ин пас фаъолият ва зиддияти образњои повест дар муњити Бухоро 
нишон дода мешавад, ки дар бораи муњити иљтимоии ибтидои садаи ХХ ва ќувват 
гирифтани муборизањои синфї маълумот медињад.  

Дар повест Љ. Икромї услуби маъмулие, ки дар адабиѐти классикї бештар ба кор 
бурда мешуд, “њикоя андар њикоя”-ро ба кор мебарад. Дар гузари њавлии бошукўње, 
ки нависанда наќли худро оѓоз мекунад, як гурўњи иртиљоиѐн гирд меоянд. Онњо 
гурўње буданд, ки дар давраи амирї бо дуздиву ѓоратгарї ва мардумфиребию 
ќаллобї давр меронданд ва баъди Инќилоби Бухоро ва ташкил ѐфтани сохти нави 
иљтимої ба њеч ваљњ намехостанд мавќеи худро аз даст дињанд. Њадафи онњо ба 
ташкилотњо ва муассисањои навбунѐд ворид шуда, давом додани зулму бедодињои 
ќаблии худ ва аз њисоби мардум соњиби молу сарват шудан иборат буд.  

Яке аз ќањрамонњои марказии повест Ањрорхоља мебошад, ки бо судхўрию 
муфтхўрии худ як андоза ба образи Ќорї-Исмати устод С. Айнї, ки дар повести 
“Марги судхўр” бо номи Ќорї-Ишкамба ном бурда мешавад, монандї дорад. Симои 
Ањрорхољаро нависанда дар повест ба тариќи зайл хеле равшан тасвир кардааст: “дар 
пањлўи ў (Нозир афандї – Њ. Х.) марди ќадбаланди ќоќина ва сиѐњчењраи бузриш 
менишаст, ки чашмони гирдаи тезнигоњ дошт ва дар танаш камзўли сатини сафеди 
дароз, аз болои он љомаи абраастари алочаи базеби ќаршигї ва дар сар саллачаи базеб 
ва олуфтаворона басташуда дошт ” [1, 9]. Ањрорхоља њам ба мардумон ќарз дода, 
фоизи онро дучандон меситонид ѐ хонаашонро бар ивази ќарз аз ќарзодорон кашида 
мегирифт. Ба монанди Ањрорхоља Љ. Икромї образи Њамдамчаро офаридааст, ки бо 
супурдани њуљра, ситондани фоизи ќарз, дуздию ѓоратгарї машѓул буд. Аз номи 
Акамирзо нависанда хислату характери ин тоифа одамонро тавсир карда, маќсади 
онњоро ба хубї ошкор кардааст: “маълум шуд, ки Ањрорхоља њам фоидахўру балохўри 
гузаро будааст ва дар њамин бобат бо Њамдамча сару коре доштааст ва акнун 
омадааст, ки пули худашро гирифта равад” [1, 53.]. Њатто дар њолати љанг, садои тўпу 
тўфанг, сар задани оташ Ањрорхоља ва Њамдамча баринњо дар андешаи молу сарват ва 
бо дуздї ба даст овардани фоида мебошанд ва яке ба дигаре бањри мол даст ба 
гиребон мешавад.  

Ќувват гирифтани ќуввањои аксулинќилобї, ки дар симоњои Муњиддин Махдум, 
Нозир афандї, Ањрорхўља, Саид, Ќозї, шайхи Хољаўбонї нишон дода шудааст, дар 
повест нависанда њадафњои нопоки онњоро зимни тасвири њодисањо ва наќли 
саргузашти се нафар одами бегуноњи дар девонахонаи шайхи Хољаўбонї басташуда 
ошкор мекунад. Дар симои Махдум Муњиддин нависанда шахсеро офаридааст, ки 
зери ниќоб ба њукумати навбунѐд ворид шуда, гўѐ бар зидди аксулинќилобчињо 
мубориза мебурда бошад, вале дар асл ў њадафи нињонии худро дошт. Њадафи аслии 
ин гурўњро нависанда дар љамъомаде, ки дар њавлии Муњиддин Махдум гирд омада 
буд, чунин ошкор меунад: “аз сўњбати имшаба маќсад њам њамин буд, ки бо маслињат 
зўриро ба даст гирем ва ќувватамонро нишон дињем, набошад, агар корро ба раъйи 
ин роњбарњои дањонъяла монед, њукумат аз даст меравад [1, 11]. Дар байни гуфтугўи 
онњо масъалаи пањн кардани забони туркї ва уствор кардани мавќеи забони туркї 
њам ѐдовар мешавад, ки яке аз воќеањои таърихии он давр ва сарчашмаи бисѐр 
бадбахтињои миллати тољик буд. Њамин тавр, нависанда дар повест ба пайдоши 
зиддият замина фароњам меорад.  

Баъд аз Инќилоби Бухоро боќимондањои аморати барњамхўрда, амалдорони кўњна 
ва “муллоњои љадидтарош”, бойњо дар идорањои њукумати љадидњо роњ ѐфта мавќеъ ва 
маќоми худро пайдо карданї мешуданд. Ин вазъият бештари шахсонро, ки аз 
њокимияти навбунѐд пушту паноњ ѐфта буданд, ба сарфањм рафтани моњияти инќилоб 
ва њаќиќати таърихї имкон намедод. Масалан, Акамирзо, ки дар њуљраи Њамдамча 
мезисту бо мирзогї машѓул буд, шоњиди бисѐр воќеањои муњити он ваќтаи Бухоро 
шуд: “дар даруни шањр саркардањо, пешхизматњо ва шербачањои амир њар чї ки ба 
дасташон ояд, кашида гирифта, њар касе ки ба назарошон бад намояд, парронда ва 
охирин љинояткорињои худро ба кор бурда, гурехта мерафтанд. Ман аз даричаи њуљра 



медидам, ки арк месўхт, њавлињо, бозорњо ва мадрасањо њадафи тиру тўп шуда буданд. 
Ман дар андеша будам, ки чї мешаваду, чї мемонад...” [ 1, 54-55]. 

Дар заминаи пайдоиши зиддият Љ. Икромї њамчун нависанда ба хонанда 
мурољиат карда таваљљуњи ўро ба наќли Остонзода ном шахсе, ки муаллими 
хизматнишондода буд, љалб мекунад. Худи нависанда дар повест њамчун шунавандаи 
ќиссаи Остонзода Мурод фаъолият мекунад ва услуби маъмулии “њикоят андар 
њикоят”-ро моњирона ба кор мебарад.  

Наќли Остонзода, яъне Мурод дар бораи афтодани вай ба девонахонаи шайхи 
Хољаўбонї, саргузаштњои Акамирзо ва Ѓиѐсиддин дар повест пай дар њам омада, 
њамин тавр, сирру асрори шайх ва девонахонаи Хољаўбонї ошкор карда мешавад, ки 
дар он шахсони солиму дорои аќли расо бо сабабе дар он гирифтор карда шуда, 
занљирбанд шудаанд. Ин се нафар Мурод, Акамирзо ва Ѓиѐсиддин нафароне буданд, 
ки шоњиди воќеањои бузурги таърихї, инќилоби Бухоро, аз байн рафтани аморати 
зулмовари Бухоро ва ташкил шудани њукумати нав буданд, вале њанўз моњияти ин 
дигаргунињои азими таърихиро дарк накардаанд ва ба макри душманон, 
аксулинќилобчињо гирифтор шуда, ќариб ба њалокат мерасиданд. Дар повест 
њамчунин образњои Лутфия, Шарофљон, Њалимљон, зани Ањрорхоља, модари Лутфия, 
Малоњатљон ва дигарон амал мекунанд, ки барои равшан тавсир шудани воќеањо ва 
кушода шудани хислату характери персонажњои повест кумак расонидаанд. Хусусан 
Лутфия њамчун духтари фаъол ва мубориз тасвир шудааст ва вай дар замони 
њукумати нав савод бароварда, дар муборизаи боќимандањои љомеаи кўњна барои 
ояндаи нек талош дорад. Бояд гуфт, ки образи Лутфия барои нависанда таконе буд 
барои дар оянда офарида шудани симоњои фаъоли занњои тољик дар айѐми 
табаддулотњои бузурги таърихї.  

Њамин тариќ, дар повести “Тори анкабут” дар тасвири воќеањои таърихии баъд 
аз њафт моњи Инќилоби Бухоро бархўрди ќуввањои аксулинќилобию намояндагони 
њукумати нав нишон дода шудааст. Дар зимни ин бархўрдњо нависанда кўшидааст, 
ки ниќоби душманони њукумати навро барканда, њадаф ва талошњои нопоки онњоро 
ошкор созад ва дар баробари ин љавононро ба моњияти воќеањои таърихии садаи ХХ 
ошно карда, онњоро дар мубориза ва бунѐди њаѐти нав аз даст надодани устуворию 
матонат ва мардонагиро талќин намоянд.  
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МАЗМУН ВА МУНДАРИЉАИ ЃОЯВИИ ПОВЕСТИ «ТОРИ АНКАБУТ»-И Љ. 

ИКРОМЇ 
Дар маќола мазмун ва мундариљаи повести таърихии нависанда Љ. Икромї 

баррасї шудааст, ки воќеањои муњимми таърихии баъди инќилоби Бухороро фаро 
гирифтааст. Нависанда кўшидааст, ки дар заминаи воќеањои таърихї ва 
дигаргунињои сиѐсї, иљтимої ва таърихї њаѐти як идда мардуми одиро ба тавсир 
гирад ва ба ин восита њаќиќат ва душманони давлати навбунѐд (Иттињоди Шўравї)-
ро ошкор намояд. Дар повест воќеањои таърихии баъд аз њафт моњи Инќилоби 
Бухоро, бархўрди ќуввањои аксулинќилобию намояндагони њукумати нав инъикос 



ѐфтааст, ки дар зимни ин бархўрдњо нависанда њадафи аслии душманони халќро 
ошкор намудааст. 

 Калидвожањо: повест, таърих, воќеањо, инќилоб, аксулинќилоб, њукумат, аморат. 
  

СОДЕРЖАНИЕ ПОВЕСТИ “ПАУТИНА” ДЖ. ИКРОМИ 
В статье рассматривается содержание повести “Паутина” Дж. Икроми, которая 

охватывает послеревелюционные события Бухары.  
Писатель на основе исторических событий попытался отразить политические, 

социальные и исторические изменения на примере жизни некоторых простых 
человек, и таким образом, раскрыть истину и врагов создавшего нового государства 
(Советский Союз). В повести описывается в основном исторические события после 
семи месяцев Бухарской революции, столкновение контрреволюционеров, 
представителей новой власти, в процессе этих столкновений писатель раскрывает 
истинные намерения врагов народа.  

Ключевые слова: повест, история, события, революция, контрреволюционер, 
провительство, эмират.  

 
CONTENTS STORIES "WEЇ" J. Ikromi 

Annotation. The article deals with the content of the story "The Weї" J. Ikromi that 
covers post-revolutionary Їukhara events. Writer on the їasis of historical events have 
tried to reflect the political, social and historical changes on the example of the lives of 
some ordinary people, and thus reveal the truth and created new enemies of the state (the 
Soviet Union). The story is descriїed in the main historical events after seven months of the 
Їukhara Revolution, collision counter-revolutionaries, representatives of the new 
government, in the course of these clashes writer reveals the true intentions of the enemies 
of the people.  

Keywords: stories, history, events, revolution, counter-revolutionary, provitelstvo, the 
emirate. 
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ОБРАЗИ ЗАН ДАР ОФАРИДАЊОИ МРИДУЛА ГАРГ 
Зебунисо Малахова 

Институти забон, адабиёт, шарќшиносї ва 
мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ 

 
 Дар баробари рушд намудани соњањои гуногун, адабиѐти муосири њиндї низ ба 

пешравињои зиѐде ноил гардида, сабку услуб, интихоби мавзўъ ва тарзи образофарии 
адибон низ таѓйир кард. Чунонки дар китоби тарљумаињолии худ Яшпал ќайд 
менамояд: «Вазифаи адабиѐти мутарраќї дар он аст, ки аз роњи худ боќимондањои 
кўњнаи замони гузашта, ѓуломдорї ва истисморро, ки љомеаро аз рушд кардан 
бозмедоранд, дур созад. Адабиѐт бояд силоњи боэътимод дар дасти шахси мубориз 
барои њуќуќи мардуми зањматкаш бошад, вай бояд ба бунѐдкунандаи зањмат ба 
хотири рушди моддї ва маънавии инсоният илњом бахшад» [9, 223]. Дар ин давра дар 
сањнаи адабиѐти муосири њиндї адибоне ворид мегарданд, ки аз навиштањои онњо 
инсони озодандеш, пешрафта, мубориз барои њуќуќњои худ тасвир ѐфтааст. Яке аз 
чунин адибон нависандаи муосири Њиндустон Мридула Гарг мебошад, ки дар 
маќолаи мазкур мо кўшиш менамоем ба ќадри имкон дар мавриди образи занон дар 
эљодиѐти ў суњбат намоем.  

Мридула Гарг 25-уми ноябри соли 1938 дар шањри Калкуттаи Љумхурии Њиндустон 
ба дунѐ омадааст. Ў курси магистриро дар риштаи иќтисодиѐт дар Донишгоњи Дењлї 
хатм намуда, дар донишгоњњо ва коллељњо аз фанни иќтисодиѐт дарс гуфтааст. Бо 
вуљуди иќтисоддони хуб будан вай ба ин соња раѓбати зиѐд надошт ва ин сабаб гардид, 
ки ў рў ба адабиѐт орад. Дар баробари дониши хуб доштан, Мридула Гарг донандаи 
хуби забонњои њиндї, англисї, урду ва панљобї мебошад. Ў муаллифи бештар аз 20 
китоб аз љумла роман, маљмуаи њикояњо, драма ва очеркњо мебошад.  

Дар адабиѐти муосири њиндї ду нафар нависандаи зан Носира Шарма ва 
Мридула Гарг табуи љамъиятї – фарњангиро аз байн бардоштанд. Масалан, Судња 
Арора дар бораи Мридула Гарг чунин аќидаронї кардааст: «Ваќте ки ў њикояњои 
аввалини худро њамчун зани љавон иншо намуд, аз тарзи баѐни ў чунин ба назар 
мерасид, ки онњоро устоди марде дар давраи камолот навишта бошад» [5]. 

Њикояњои Мридула Гарг аз њикояњои дигар нависандагони муосири њиндї бо 
интихоби мавзуъ, банду баст, сабку услуб, образофарї ва тарзи тасвир фарќ 
мекунанд. Алалхусус, образи занонеро, ки ў офаридааст хеле реалистона мебошанд. 
Ў мањз образи занони њамзамонашро ба риштаи тасвир кашидааст.  

Дар мавриди образ Л.И. Тимофеев дар китоби худ таърифи нисбатан сањењ ва 
равшанро фармудааст: «Образ – тасвири конкрет ва дар айни замон 
умумиятдодашудаи манзарањои њаѐти инсонист, ки тавассути тахайюл эљод шудааст 
ва дорои арзишњои эстетикї мебошад» [4, 55]. Бештари ќањрамонони офаридаи 
Мридула Гарг комилан озод, соњибфикр, ќавиирода ва озодбаѐнанд. Нависандагони 
ќаблї дар асарњои худ образи занонро зиѐд офаридаанд, вале образи занонеро, ки 
Мридула Гарг тасвир кардааст аз онњо ба куллї фарќ мекунанд.  

Агар ба њаѐти занони замонњои ќадими мардуми Њиндустон нигоњ кунем, љабру 
зулме, ки дар сари занони њинду буд, хеле дањшатовар менамояд. Дар даврањои 
ќадим њангоми марги шавњар занро бо ў зинда ба зинда месўзониданд. Ўро њамчун 
ќисмате аз мард њисоб мекарданд ва баъд аз марги шавњар ў дигар њатто њуќуќи 
зинда монданро надошт. Вале, хушбахтона ин мушкилї њалли худро пайдо намуд ва 
ин одат аз байн рафт.  

Мушкилии дигаре, ки то имрўз дар баъзе манотиќи Њиндустон љой дорад, ин 
масъалаи арўсии дуюм барои занон аст, яъне зан баъд аз марги шавњар иљозати бори 
дуюм издивољ карданро надорад. Боз мушкилињои зиѐди дигар ба монанди, зулми 
модарарўс, хоњарарўсон, ба корњои сахту сангин водор намудани келинњо ва як ќатор 



мушкилињои дигари љомеа, ки имрўз на танњо дар Њиндустон, балки дар бештари 
кишварњои Шарќ ба назар мерасанд.  

Албатта бо мурури замон ва гузашти ваќт, таѓйир ѐфтани њолати сиѐсї ва 
идологияи љамъиятї, мавзўи эљодиѐти адибон низ таѓйир меѐбад. Њар давра барои 
инсон мушкилињои навро пеш меорад ва ўро бо муносибатњои нави пањлўњои 
гуногуни њаќиќат рў ба рў месозад [4, 74]. Нисбат ба асарњои адабиѐти давраи ќадим 
ѐ худ давраи миѐна, ќањрамонони зан дар адабиѐти нав фаъолтар ва соњибфикр 
њастанд. Худи нависанда дар мусоњиба бо рўзноманигор Амбика Анантњ март-
апрели соли 2007 дар мавриди занон чунин ибрози назар кардааст: «Агар занон бо 
мушкилињои љомеа мубориза баранд ва ќувваи худро ба ин самт равона созанд, ин 
дар њаќиќат натиљаи хуб хохад дод» [5, http://www/museindia/com /]. Баъд аз хондани 
њар як асари вай фикр кардан мумкин аст, ки ў ин воќеаро аз зиндагии касе гирифта, 
бе ягон таѓйирот рўйи коѓаз овардааст. Ў ба хубї аз олами ботинї ва зоњирии њар 
ќањрамонаш огоњ аст.  

Њар як нависанда дар масъалае, ки бо он хуб ошної дорад, иншо мекунад. 
Офаридањои Мридула Гарг аз он шањодат медињанд, ки ў њамроњи замона ќадам 
мегузорад ва аз дарду мушкилињои љомеаи имрўзаи кишвараш хуб бархурдор аст. 
Дар ин хусус, аќидаи намояндагони «њикояи параллелї» -ро љамбаъбаст намуда, Е. 
Челишев дар китоби худ «Адабиѐти њиндї: дирўз ва имрўз» («Индийская литература: 
вчера и сегодня») иброз доштааст: «Адабиѐт набояд аз ваќт пеш гузарад ва набояд аз 
зиндагї ќафо монад. Он бояд баробари зиндагии мардум рушд намояд. Воќеањои 
рўзмарраро ба ќайд гирад, олами эњсосот ва дарду алами инсони муосири Њиндро 
нишон дињад» [6, 273]. Инчунин андешаи муњаќќиќ ва њиндушиноси тољик Њабибулло 
Раљабов метавонад ин гуфтањоро таќвият бахшад: «Њикояи њиндї дар давраи озодї 
баробари замон ќадам зада, тавонистааст ба тамоми пањлуњои зиндагии инсон 
дахолат намуда, ба љањони ботинию зоњирии вай назар кунад» [2, 130]. Ин нуќтаро ба 
назар гирифта бо боварии том метавон гуфт, ки Мридула Гарг аз зумраи чунин 
нависандагоне мебошад, ки мањз мушкилихои имрўз мављуд будаи на танњо 
кишварашро, балки тамоми олами Шарќро ба ќалам додааст. Ў на аз ваќт пеш 
гузаштаасту на аз зиндагї ќафо мондааст.  

Адабиѐтшиносии маъруфи њинд Намвар Синњ њикояи имрўзаи њиндиро аз нигоњи 
ањамияту маќом дар радифи романи муосири њиндї гузошта, таъкид мекунад, ки 
њикояи имрўзаи њиндї нисбат ба назми њиндї бештар мавќеи љамъиятиро соњиб буда, 
монанди романи њиндї дар инъикоси дигаргунињои зиндагї наќши муњим дорад [2, 
3]. Далели ин гуфтањоро мо метавонем дар њикояњои «Mera – Аз они ман», «Kitni 
qaide – Чи ќадар бандњо», «Ek aur vivah – Боз як туй», «Hari їindi – Холи сабз», «Do 
ek phul – Як-ду гул», «Avkash – Фосилаи ваќт», «Rukavat - Монеа» ва ѓайраи 
Мридула Гарг бубинем.  

Масалан, образи ќањрамони њикояи «Mera – Аз они ман» Мита хеле аљоиб аст. 
Мита духтари соњибмаълумот ва босаводест ва ў бо муњаббат оиладор мешавад, вале 
њангоме ки баъд аз оиладоршавї чанд ваќт мегузараду шавњараш њомиладории ўро 
дастгирї намекунад ва мегўяд, ки њоло онњо барои фарзанддор шудан тайѐр нестанд, 
вай хеле нороњат мешавад. Њатто ваќте ба модараш мурољиат мекунад, модар низ 
мегўяд, ки ба гапи шавњараш гўш кунад. Ин маслињат барои ў як дањшат буд. Охир 
чи тавр фарзандашро кушад. Аммо ваќте, ки ўро шавњараш ба беморхона барои 
исќоти њамл меорад, дар рафти сўњбат бо духтур Мита ба худ меояд ва дарк мекунад 
ки барои њалли ин масъала ў ба касе ниѐз надорад.  

Агар кўдак дар батни вай аст пас танњо ў њаќ дорад барои зинда мондан ва ѐ 
намондани вай хулоса барорад. Ў нусхаи махсусеро барои пур кардан аз дасти 
њамшираи шафќат мегирад ва дар ќисмати «Бо хоњиши худам кўдакамро исќот 
мекунам» ба мулоњиза меравад ва мехоњад чунин нависад: «Ман рўирост мегўям, ман 
кўдаки худамро аз он рў ќатл мекунам, ки вай ягон хел падар надорад. Дар рањми худам 
ўро аз ин рў аз пайдо шудан мањрум карда истодам, зеро аз тухми марде, ки вай пайдо 
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шудааст, он мард падари вай нест, танњо шавњари ман асту халос. Не, шавњар не, танњо 
ошиќи ман аст. Ошиќ њам не, танњо як мард аст, як мард».  

Нусхаро ба њамшира дода, ба шавњараш нигоњ карда оромона мегўяд: «Ту рав, 
ман њам аз ин љо рост ба љойи корам меравам ва ња, шояд ин бегоњ дер ба хона оям, 
корам зиѐд аст. Боз фикр мекунам бояд кори хубтаре пайдо кунам». Шавњараш 
њайрон ба ў менигарад вай бошад, ба паси пардаи утоќ гузашта оњиста-оњиста 
нопадид мегардад. 

Чи тавре ки маълум гашт, Мита зани асри нав аст. Нависанда образи ўро хеле 
бољуръат офаридааст. Гарчанде дар аввал ў рўњафтода шуда, бечора ба назар расад 
њам, дар охир фикрњояшро љамъ намуда, худро ба даст гирифта бо шавњараш тарзе 
гап мезанад, ки ў њайрон мемонад ва баракс ў дар назди Мита хеле бечора ба назар 
мерасад. Дар зиндагии њаќиќї ин гуна њолатњо зиѐд ба назар мерасанд. Прототипњои 
њар як офаридаи Мридула Гарг аз њамин гуна сањнањои воќеии њаѐт гирифта 
шудаанд. Ба аќидаи М.Горкий маводди адабиѐти бадеї ин инсон аст [1, 254]. 
Нависанда тавонистааст њолати рўњии ќањрамонашро хуб дарк намуда, њама 
пањлўњои зиндагии ўро бо тамоми нозукињояш тасвир намояд. 

Дар њикояи дигар «Kitni qaide – Чи ќадар бандњо» ќањрамони њикоя Мина ба 
шавњараш њагоми дар лифт муњкам мондан тамоми саргузашташро наќл мекунад. Чї 
тавр ў як духтараки содаву одї аз табаќаи миѐна ба коллељ шомил шуда, барои дар 
байни мардуми табаќаи боло роњ ѐфтанаш ба мисли онњо либос пўшидаву ба 
монанди онњо сигоркашиву шаробнўширо оѓоз кардааст ва кор то љое мерасад, рўзе 
маст аз нашъаи шаробу кўкнор чанд нафар ўро таљовуз мекунанд. Танњо баъд аз 
табобати дуру дароз аз нашъамандї, падару модар ўро ба шавњар медињанд. 
Шавњараш аз наќли ў карахт шуда чї гуфтанашро намедонад ва пас аз муддате ба 
худ омада мепурсад: «Ба њама зан маъќул аст, ки ўро таљовуз кунанд?» Мина мегўяд: 
« Не, албатта, њар занро метавонанд таљовуз кунанд, аммо ў инро њаргиз намехоњад. 
Инро мард њам намехоњад. Зан ва мард њар ду мехоњанд, ки аз тањи дил якдигарро 
дўст доранд, ишќ варзанд, вале магар дар њаѐт муњаббати самимиро пайдо кардан 
осон аст. Дар аксари одамон мањз ана њамин муносибати маљбурї дида мешавад, ки 
агар онро бо лафзи таљовуз ѐд кунем, хато намекунем».  

Лањзаи љолиб дар њикоя он аст, ваќте ки дари лифт боз мешаваду онњо ба берун 
мебароянд Мина мегўяд: «Ба назарам чунин менамояд, ки аз банди лифт не, балки аз 
банди зиндагї рањо шуда бошам». Манољ бошад фикр мекард: «То ин љо дуруст аст, 
аммо њоло дигар фикри марг не, балки масъалаи зиндагї аст. Оѐ ман шиканљањои 
зиндагии гузаштаи ин занро бардошт карда метавонам? Оѐ ман бо ин зан зиндагї 
карда метавонам»? Дар ин љо анљоми њикояро нависанда ба худи хонанда њавола 
мекунад.  

Хулосабарорї аз ин њикояњо ва ба таври худ ќабул кардану бањо додан ба онњо 
танњо ба худи хонанда њавола мешавад. Хусусияти фарќкунандаи бештари њикояњои 
Мридула Гарг дар он аст, ки ў анљому хулосабарориро ба худи хонанда њавола 
мекунад. Ќањрамони асар – Мина тамоми воќеаи аз сараш гузаштаро бо тамоми 
љузъиѐташ ба шавњараш мегўяду худашро озод њис мекунад, яъне дигар ўро 
виљдонаш азоб намедихад. Аммо оќибати зиндагии вай чи мешавад, маълум нест.  

Суханонеро, ки нависанда аз забони ќањрамонаш овардааст, хеле маънои амиќ 
доранд, яъне зиндагии маљбурї, бидуни муњаббату њамдигарфањмї ба мисли таљовуз 
аст. Дар бештари мамолики Шарќ издивољ бо интихоби падару модар сурат мегирад, 
ки ин метавонад оќибатњои нохуб дошта бошад. Агар љавонон њамдигарро дарк 
кунанду дўст доранд, хуб, аммо агар ба њамдигар писанд наоянд чї? Нависанда гоње 
чунон масъалагузорї мекунад, ки хонанда дар њал кардани он мушкилї мекашад.  

Ќањрамони њикояи «Ek aur vivah – Боз як тўй» Комал духтари њозиразамон аст. 
Аз оилаи сарватманд, зебо, соњибмаълумот, номзади илм. Ба аќидаи ў зиндагї дар 
асоси њамдигарфањмї, њурмату эњтиром ва боварии ду нафар ба њамдигар сохта 
мешавад: «Дар зиндагї мо аз муносибатњои шањвонї дида, ба муносибатњои 
ошиќона бештар ниѐз дорем». Ўро љавоне аз њиндувони Амрико хостгорї мекунад. 



Дар ваќти мулоќот Комал ба ў савол медињад, ки оѐ ў касеро дар зиндагї дўст 
доштааст. Вай љавоб медихад, ки дар Амрико бо зани шавњардори њинду муносибат 
доштааст, дигар на ќабл аз ў ва на баъд аз ў касеро дўст надоштааст. Комал интизор 
буд, акнун туро дўст медорам мегўяд, аммо ў ин тавр нагуфт. Вай мехост фањмад, ки 
барои чи ў ин издивољро мехоњад. Мадан оромона љавоб дод, ки ў зебо аст, босавод 
аст, барои хамин.  

Онњо бо њам хонадор мешаванд, аммо ў њамсафари хости дилашро пайдо 
намекунад. Субњи рўзи дигари баъди тўй, ваќте ки шавњараш ўро таъриф мекунад, 
ки: «Оњо, ту занони амрикоиро низ мот мекардаї» ў аз ин таъриф њеч хушњолї њис 
намекунад. Ў фикр мекард, ки: «Истеъмол ба хуби анљом ѐфта буд». Аз суханони 
ќањрамони њикоя маълум мешавад, ки ў аз ин муносибат хушњол нест. Он касеро, ки ў 
интизор буд, пайдо накард. Ў шавњар кард, аммо њамсафари зиндагиро пайдо 
накард.  

Ин боз як мушкилот аст. Дар ин њикоя љињати равонии инсон низ то љое ба назар 
гирифта шудааст. Ќањрамони њикоя низ мањз њамин нуктаро ќайд мекунад: «Дар 
зиндагї мо аз муносибатњои шањвонї дида ба муносибатњои ошиќона бештар ниѐз 
дорем». Дар њаќиќат зану шавњар бояд ба њамдигар дўст, машваратчї, ошиќу 
маъшуќ бошанд, то ин ки ин хислатњоро берун аз хона, дар љои дигар љустуљў 
накунанд. 

 Њикояи «Hri їindi –Холи сабз» бошад, хеле аљоиб аст. Дар ин њикоя дар бораи як 
рўзи зиндагии зане сухан меравад. Ќањрамони ин њикоя тамоман ном надорад. 
Њарчанд нависанда дар бораи ў наќл кунад њам номи вай дар ягон љо зикр 
нагардидааст. Ин њикоя дар бораи як зани шавњардор аст.  

Ваќте ў субњи барваќт аз хоб мехезад ва диќќат медињад овози шавњараш 
набаромада истодааст, ба ѐдаш меояд, ки шавњараш ба Дењлї рафтааст. Боз ба хоб 
меравад ва чун ин дафъа аз хоб мехезад соат њашту ним шудааст. Як пиѐла чой таѐр 
карда менўшаду, њаммом мегирад. Баъд куртаву пољомаи кабудашро пўшида, 
мехоњад дар пешониаш низ холи кабуд гузорад, аммо баръакс холи сабзи калонеро 
ба пешониаш мечаспонад.  

Ба оина нигоњ карда шавњарашро ба ѐд меорад. Агар Раљан ин љо мебуд њатман 
мегуфт: «Магар њамин њам мувофиќат шуд?» Ба оина нигоњ карда забонашро ба 
аксаш нишон дода мегўяд: «Мувофиќат чист?» ва аз ханда суст мешавад. Гўшворањои 
дарози нуќрагинашро аз ќуттии љавоњироташ бароварда ба гўшњояш меовезад ва боз 
шавњарашро ба ѐд меорад. Ба Раљан ин гўшворњо маъќул нестанд, сунъї њастданд, аз 
њамин сабаб. Баъд сумкаи кўњнаеро ба китфаш гирифта аз дарвозаи хона берун 
мешавад. Таксиро дошта савор мешавад, «Акнун, ки аз хона баромадам ва такси 
киро кардам, бояд љое равам» мегўяд ў худ ба худ.  

Аввалин фикре, ки ба сараш омад, њамонро гуфт: «Ба галерияи Љањонгир». Дар 
галерия тасвирњои кадом як рассоми машњуре ба маърази тамошо гузошта шуда 
буданд. Вай дар назди як тасвир истода хеле ба он нигоњ мекунад. Тасвир бо рангњои 
гуногун ороиш ѐфта буд. Вай ба он тасвир нигоњ карда мегўяд: «Эњ ин мисли куртаи 
ман будааст ку» ва ќоњ-ќоњзанон механдад. Он ќадар баланд механдад, ки марди 
ришдори дар наздаш буда ба ў хеле нигоњи љиддї мекунад. Ба сараш фикре меояд, ки 
шояд њамин мард рассом бошад ва чењраашро љиддї карда аз вай узр мепурсад. Баъд 
аз он ки аз галерия мебарояд тарабхонаеро мебинад ва ба ѐдаш меояд, ки хеле гурусна 
аст. Ба тарабхона даромада зуд фармоиш медињад: «Як нони картошкагии гарм ва 
яхмос, якљоя». Пешхизмат њайрон шуда мепурсад, ки якљоя биѐрам, вай бошад мегўяд, 
ки чї ягон этироз доред. Ба вай хеле маъќул аст гарму сардро якљоя хўрдан. Дар њамин 
лањза боз шавњараш ба ѐдаш мерасад. Агар Раљар ин љо мебуд, аввал љои нишасти 
хубро интихоб мекард, дар интихоби хўрок низ Раљан хеле љиддї аст.  

Сипас ба сараш меояд, ки ягон филм тамошо кунад. Аз тарабхона баромада ба 
тамошои филм меравад. Филм мазњакавї аст. Марде, ки дар пањлўяш нишаста аст 
мисли худи вай хеле зиндадил аст, онњо аз тамошои филм хеле лаззат бурда 



механданд. Баъд аз тамом шудани филм њар ду берун мебароянду ба ќањвахонае 
даромада ќањва менўшанд. Суњбат мекунанд.  

Аввал ў фикр мекунад, ки шояд ин мард њам ба мисли дигар мардњо ягон нияти 
ишќу ошиќї дошта бошад, аммо вай њатто номи ўро намепурсад. Онњо як таксиро 
киро мекунанд ва чун то манзили вай мерасанд, ба ронанда пул додан мехоњад, аммо 
мард ўро боз медорад, ки ман худам бо ронанда њисобї мекунам. Зан њайрон шуда 
мепурсад, ки ин боз барои чї? Мард мегўяд, ки имрўз барои ман хеле рўзи ќиматї 
буд, зеро ман то имрўз касеро бо холи сабз надида будам. Такси оњиста-оњиста рафта 
аз назар нопадид мешавад. 

Чї тавре, ки аз мазмуни њикоя маълум мегардад, ќањрамони њикоя як зани пок 
аст, њељ нияти хиѐнат ба шавњараш надорад, вале ў дар зиндагї шавќу њавасњои 
худро дорад. Ба мисли гўшворањои одї пўшидану гармро бо хунук якљо хўрдан ва 
ѓайра. Дар њикоя як рўзи зиндагии ин зан тасвир карда шудааст. 

 Ќањрамони њикоя ном надорад ва аз ин маќсади нависандаро пай бурдан мумкин 
аст, ки ин њикоя дар бораи зиндагии як зани муайн нест, яъне њар нафаре метавонад 
дар љои ў бошад. Дар њар амале, ки ў анљом медињад шавњарашро ба ѐд меорад. Аз ин 
бамеояд, ки шавњараш ўро хуб дарк намекунад. Баъзан хоњишњои хурди инсонро низ 
ба назар гирифтан хеле муњим аст. Аз ин хел таваљљуњ рўњи инсон баланд мешавад ва 
ў худашро танњо эњсос намекунад. Ин зан аз шавњараш њељ шикоят надорад ва дар 
бораи ў њељ сухани бад њам намегўяд, вале аз тарзи рафтори ў фањмидан мумкин аст, 
ки шавњараш ба табъу завќ ва хоњишњои ў на он ќадар диќќат медињад. Дар навбати 
аввал мазмуни њикоя сода ба назар мерасад, аммо агар аз тарафи дигар нигоњ кунем, 
нависанда он ќадар моњирона ќањрамонашро тасвир кардааст, ки гўѐ ин сањна дар 
пеши чашми кас рух дода истодааст. С.Н. Дасгупта мегўяд: «Асарњои бадеї ин бозї ѐ 
ин ки тахайюлоти тасодуфї нестанд, балки онњоро асарњои шакли муайяни фикрї 
номидан мумкин аст» [3, 14]. 

 Хулоса, дар њар офаридаи Мридула Гарг зиндагии њаќиќї рўйи коѓаз оварда 
шудааст. Ў ба хубї аз олами ботинї ва зоњирии њар ќањрамонаш огоњ аст. Озодбаѐнии ў 
дар аввал даѓал ба назар мерасад, аммо чи тавре ки дар боло зикр намуда будем, 
Мридула Гарг ва Носира Шарма табуи љамъиятї-фарњангиро аз байн бардоштаанд ва 
њаќиќатеро, ки дар бештари маврид одамон аз гуфтани он худдорї менамоянд, љуръат 
карда ба ќалам додааанд. 
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ОБРАЗИ ЗАН ДАР ОФАРИДАЊОИ МРИДУЛА ГАРГ 
Дар маќола сухан аз симои зан дар эљодиѐти нависандаи муосири њиндї – 

Мридула Гарг меравад. Муаллиф дар баробари тањлилу баррасии симои занон дар 
њикояњои ин адиб ба баѐни сохтору сабк ва забони ќањрамонони њикояњо 
пардохтааст. 

http://www/museindia/com%20/


Вожањои калидї: Мридула Гарг, њикоя, образ, зан, адабиѐти њиндї. 
  

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
МРИДУЛЫ ГАРГИ 

В данной статье речь идет об образе женщины в произведениях современной 
индийской писательнице Мридуле Гарги. Приведя пример, нескольких ее рассказов 
мы постарались по мере возможности открыть язык ее стиля, структуры и смысл ее 
рассказов и роль женщины в ее произведениях. 

Ключевые слова: Мридула Гарг, рассказ, образ, женщина, индийская литература. 
THE ROLE OF WOMAN ON MRIDULA GARG’S WORKS 

The present article is aїout the role of woman on the works of modern Indian writer 
Mridula Garg. To give an example of some her stories we tried to underline her style, 
structure and meaning of her stories and role of woman on her works. 

Key words: Mridula Garg, story, image, hindї literature, woman. 
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УДК:82.09 
СИМОИ ПАЙЃАМБАР (С) ДАР АШЪОРИ ИЌБОЛ 

Фирдавси Нусратулло 
Маркази исломшиносии назди Президенти ЉТ 

 
Муњаммад Иќболи Лоњурї бузургтарин шоири Машриќзамин буда, чун эњѐгари 

фарњанги исломї дар Шарќу Ѓарб шуњрат дорад. Асоси фикру андешањои ў, ки реша 
ба баробарњуќуќии љамъият доштаву аз нигоњи ў пояи асосии љамъият љавонон хонда 
мешавад, на танњо дар Шарќ, балки дар тамоми љањон маъруф аст.  

Омўзиши њаѐт ва эљодиѐти Муњаммад Иќбол њанўз аз айѐми дар ќайди њаѐт будани ў 
оѓоз ѐфтааст. Адибону донишмандон, файласуфону шарќшиносон ва дўстону 
мухлисони Иќбол дар Њиндустон, Покистон, кишварњои арабї, Эрон, Афѓонистон, 
Европа ва Тољикистон дар бораи њаѐт ва фаъолияти гуногунсоњаи ў рисолањо, ѐддоштњо 
ва маќолањои бисѐре навиштаанд. Аз љумла, нависандаи маъруфи Њиндустон Мулк Рољ 
Онанд дар маќолае, ки соли 1933 ба адабиѐти тараќќипарвари халќњои Њиндустон 
бахшидааст, шоир ва мутафаккири баландмаќом будани Иќболро таъкид кардааст. 
Соли 1926 бошад, Рашид Ањмад Сиддиќї бо унвони «Паѐми Иќбол» маќолае навишта, 
оид ба баъзе масъалањои фалсафї, иљтимоию сиѐсї ва тарбиявию ахлоќии маснавињову 
девони зикршудаи Иќбол изњори аќида намудааст. Дар адабиѐти даврони шўравии 
тољикон бошад, Абдуллољон Ѓаффоров дар бораи њаѐт ва эљодиѐти Аллома Иќбол 
китобчае зери унвони «Муњаммад Иќбол» соли 1977 ба табъ расонидааст.  

Бо боварї метавон гуфт, ки агар шахсиятњои маъруфтарини сиѐсиву давлатии 
садсолаи охири љањонро раддабандї намоянд, Муњаммад Иќбол, њатман, дар раддањои 
аввали он бузургон ќарор мегирифт. Шеъри Иќбол мондагор аст ва абѐти љаззоби ў 
њанўз њам дар њоли тасхири њазорон ќалбњои ташнагони дурри маънист.  

Хушбахтона, дар партави рўњафзои Истиќлолият ва тањкими муносибатњои 
њамаљонибаи Тољикистон бо кишварњои гуногуни љањон, аз љумла, бо Покистон дар 
Иќболшиносии тољик марњалаи наве арзи вуљуд намуд, ки мевањои аввалини 
шањдбори он ташнагони алфози ширину пурмаънї ва фалсафаю тафаккури ин 
шахсияти мањбубро ѓизои маънавии ќавї медињад. Тайи чанд соли охир дар натиљаи 
фаъолияти пурсамари «Анљумани Иќбол» Куллиѐти форсии Иќбол ба табъ расид, 
маљмўаи маќолањо тањти унвони «Иќболнома» мунташир гардид ва чандин љашну 
конфронсњои илмї ба ифтихори ѐдбуди Иќбол баргузор гардиданд. Дар ин кор 
сањми донишмандони шинохтаи тољик – Расул Њодизода, Алии Муњаммадї, 
Њабибулло Раљабов, Шарафбону Пўлодова ва бисѐр дигарон хеле назаррас мебошад.  

Иќбол на фаќат шоир, балки бузургтарин ислоњгару мутафаккири исломист, ки 
тамоми суханонаш аз сарчашмаи ќуръонї об мехўрад ва тамоми гуфтораш аз 
ањодиси набавї манша мегирад.  

Муњаммад Иќбол ошиќ буд, ошиќи њаќиќат. Мањз њамин ишќ буд, ки ба ў шўру 
шавќ ва њолу ќудрат дод, то тамоми умри худро сарфи бењбуд бахшидани зиндагии 
ќишрњои гуногуни љомеаи љањонї, бахусус, уммати Муњаммад (с) намояд.  

Ту ѓанї аз њар ду олам, ман фаќир, 
Рўзи мањшар узрњои мо пазир. 
В-ар њисобамро ту бинї ногузир, 
Аз нигоњи Мустафо пинњон бигир.  

Бо мурури замон муњаббати Муњаммад Иќбол ба Пайѓамбар (с) зиѐдтар мегашт, 
ба гунае ки дар марњалањои охири њаѐташ ваќте номи мубораки Пайѓамбар (с) ѐ номи 
шањри Мадинаро ба ѐд меовард, беихтиѐр ашки чашмонаш аз шавќу муњаббат нисбат 
ба Пайѓамбар (с)  

љорї мешуд. Ин ишќи бепоѐн, илњоми ўро барои сурудани шеърњои ошиќона 
бармеангехт. 



«Худоѐ ту аз њар ду љањон бениѐзї ва ман гадои даргоњи Туям, агар рўзи мањшар 
ногузир аз ман њисоб мегирї, лутф фармо ва њисобамро аз чашми Мањбубам-
Расулуллоњ (с) пинњон бигир» (1, 120). 

Боиси ифтихори мо мардуми форсзабон аст, ки яке аз таълифоти бузурги Аллома 
«Куллиѐти Форсї» мебошад. Сабаби ба форсї эљод намудани Муњаммад Иќбол аз 
њикояти зерин аѐн мегардад.  

 Мегўянд, «Муњаммад Иќбол боре ба манзили дўстеаш мењмон шуд. Дўстон аз ў 
хостанд, то чанд шеъре ба форсї бигўяд. Инчунин, аз ў пурсиданд, ки оѐ ба форсї 
њам шеър мугўяд? Иќбол гуфта, ки ба љуз чанд порчаи шеърие, ки ба форсї 
сурудааст, то кунун саъй накардааст, то шеъре ба ин забон бигўяд. Дўстон хомўш 
гаштанд ва ба ў чизе нагуфтанд, вале ин нукта ўро мутаассир сохт. Ваќте аз мењмонї 
бозгашт, ба ашъори форсї сурудан камар баст ва дар муддати кўтоње ѓазалњои зиѐде 
эљод намуд, ки дар натиља назми форсии ў аз шеъри ба забони урду сурудааш 
бартарї ѐфт» (9, 82). 

Осори Муњаммад Иќбол, бахусус мунтахаби ашъор ва «Куллиѐти форсї»-и ў дар 
кишварњои форсизабон, борњо интишор ва дастраси ањли илм ва дўстдорони сухани 
ноби Аллома гардидааст.  

Дар Тољикистон бошад, аввалин бор соли 1958 маљмўаи хурде бо номи «Шеърњо» 
ба чоп расид, ки онро шодравон Мирсаид Миршакар мураттаб сохта буд. Мањз ањли 
илму фарњанги тољик бо ашъори Иќбол тавассути маљмўаи мазкур ошно гардиданд. 
Баъдтар, соли 1966 «Паѐми Машриќ» дар тањияи Мирсаид Миршакар ва соли 1978 
«Садои Машриќ» ва соли 1987 «Пайѓоми Шарќ» дар тањияи Абдуллољон Ѓаффоров ба 
чоп расиданд.  

 Бояд таъки намуд, ки «Симои Пайѓамбар (с) дар ашъори Иќбол» њанўз аз 
љониби донишмандон мавриди бањсу баррасии монографї ќарор нагирифтааст. 
Танњо дар робита ба ин метавон аз чанд донишманде, ба монанди Сайид Ѓуломризо 
Саъидї дар китоби «Иќболшиносї», Аллома Сайид Абулњасан Алии Надавї дар 
китоби «Шигифтињои андешаи Иќбол» ва дигарон ѐд намуд, ки дар осори худ 
порчањои шеъриеро, ки Муњаммад Иќбол дар васфи Пайѓамбар (с) сурудааст, 
мавриди баррасї ва тањлилу пажўњиши илмї ќарор додаанду бас. Чунончи Алии 
Надавї дар шарњи ин абѐти Иќбол  

 Дар дили ў оташи сўзанда нест,  
 Мустафо дар синаи ў зинда нест. 
 Бандаи муъмин зи Ќуръон бар нахўрд, 
 Дар аѐѓи ў на май дидам, на дурд. 

афзудааст: «Имрўз мардуми мусулмон аз таълими Ќуръон дур мондаанд ва равиши 
зиндагї аз рўйи фармудаи Ќуръон дар дилњои онњо хомўш гардидааст. Инчунин, 
пайравии онњо бо фармудањои Пайѓамбар (с) суст шудааст, аз ин рў, дину дунѐи онњо 
гирифтори мушкилоти зиѐде гардидааст» (1, 115). 

Чї тавре маълум аст, њадисњои Пайѓамбар (с) баъд аз Ќуръони азимушшаън 
њамчун дувумин сарчашмаи муњимму асосии фиќњ, аќидаи исломї, шариат ва дигар 
илмњои Ислом мебошад. Њадафи асосї ва муњимтарин дурнамои суннати набавї ба 
камол расонидани шахсияти инсон ва устувор намудани пояњои ахлоќи њамида дар 
љомеаи башарї мебошад. Пайѓамбари Худо (с) дар ин замина мефармояд: «Ман 
барои ба камол расонидани пояњои ахлоќи њамида ва хислатњои нек фиристода 
шудаам». Суннати набавї бењтарин фарњанги зиндагї ва олитарин рафтори 
инсониро дар тўли таърихи њазору чањорсадсолаи худ барои љањониѐн таќдим 
намудааст. Аз њамин лињоз, Иќбол худро шефтаи фармудањои Расулуллоњ (с) намуда, 
дар ашъори худ, ба хусус дар маснавии «Румузи бехудї» пайравї намудан аз 
фармудањо Ў (с) ва муњаббати зиѐд доштани худро ба Ў (с) бештар тавсифу таъкид ва 
умматонро бо ин тарбия намудааст: 

То маро афтод бар рўят назар, 
Аз абу ум гаштаї мањбубтар. 

Байти мазкур ишора ба њадиси Пайѓамбар (с) аст, ки фармудаанд: 



يؤمه أحدكم حتّى أكون أحّب إليو مه والده وولده والنّاس أجمعيه ال  
«Муъмини комил нафарест, ки Ман назди ў аз падару модар ва фарзанд ва умуман, 

аз тамоми мардум мањбубтар бошам» (2, 15). 
Хулоса. Иќбол дар баробари шоир ва файласуф будан пеш аз њама дўстдори 

Худо ва Расули Ў (с) буда, дар ашъори худ тамоми мусулмононро ба пайравии 
Худову Расул (с) фаро мехонад. Моњияти шеъри Иќбол озодї ва худогоњист. 
Бинобар ин њар соњибзавќе, ки ашъори Иќболро мутолиа мекунад, њатман, худро дар 
талотуми пуртуѓѐни афкори ў асир мебинад. 

Баъд аз тањлилу баррасии шеърњои Муњаммад Иќбол дар робита басирату 
рисолати Пайѓамбар (с) чунин бар меояд, ки ашъори ў саршор аз баѐни муњаббати ў 
нисбат ба Расули Худо (с) буда, дар зимни онњо ба мардуми мусулмон нидо мезанад, 
ки агар наљот мехоњанд, пас, њамон роњеро паймоянд, ки Пайѓамбари Худо (с) ба 
онњо роњнамої намудааст. Наљоти уммати Ислом-ба андешаи Муњаммад Иќбол, 
танњо дар чанг задан ба Китоби Худову ањодиси набавї мебошад, ки ин нукта аз 
оѐти ќуъонї ва сунани набавї об мехўрад. 

Дар ин китоб симои Пайѓамбар (с) дар эљодиѐти Муњаммад Иќболи Лоњурї 
мавриди баррасї ва тадќиќ ќарор гирифтааст. Ва дидгоњи љолиби Аллома рољиъ ба 
ањодис, номњову сифатњои камол ва сиратњои бе мисли љаноби Расулуллоњ (с) 
тавасути шеъри љаззоб ва шеваи мумтози шоир акс ѐфтаанд.  

Рисолаи мазкур барои гурўњи васеи хонандагон ва инчунин мутахассисони 
адабиѐту њадис аз ањмият холї набуда, љињати шинохти симову сирати Пайѓамбари 
гиромиќадр, ки умедаст, як василаи хуб ва дастури муфиде хоњад буд. 
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СИМОИ ПАЙЃАМБАР (С) ДАР  
АШЪОРИ ИЌБОЛИ ЛОЊУРЇ 

Дар ин маќола симои Пайѓамбар (с) дар эљодиѐти Муњаммад Иќболи Лоњурї 
мавриди баррасї ва тадќиќ ќарор гирифтааст ва дидгоњи љолиби Аллома рољиъ ба 
ањодис, номњову сифатњои камол ва сиратњои бемисли љаноби Расулуллоњ (с) 
тавасути шеъри љаззоб ва шеваи мумтози шоир акс ѐфтаанд. 

Вожањои калидї: суннат, њадис, сират, (њаѐти Пайѓамбар(с) ), ахлоќ, фиќњ, 
ислоњот( бозсозї, ислоњи шахсият ва љамъият).  

  
ОБРАЗ ПРОРОКА, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ, В 

ПОЭЗИИ МУХАММАД ИКБАЛ ЛОХУРИ 
В статье исследован образ пророка, в творчестве Мухаммад Икбола Лохури. 

Поэт, мыслитель передает свое видение основных аспектов бесподобного образа 
пророка, да благословит его аллах и приветствует, и его совершенные атрибуты через 
виртуозное стихосложение в превосходном стиле свойственном мыслителю 
гениальному поэту. 



Ключевые слава: сунна, хадис, сират,(жизнеописание пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует ), ахлак (нравы), фикх (мусульманское право), ислахат 
(реформирование в данном случай, исправление личности и общества в целом) итд. 

 
THE IMAGE OF THE PROPHET SALLALLAAHU 'ALAIHI WA SALLAM, IN THE 

POETRY OF MUHAMMAD IQЇAL LOHURI 
In the article studied the image of Prophet, in the works of M. Ikїol Lohuri. Poet, 

thinker transmits its vision of the main aspects of the incomparaїle image of the Prophet 
sallallaahu 'alaihi wa sallam, and his perfect attriїutes through masterly verse in excellent 
style is characterized їy great poet thinker. 

Keywords: Sunnah, Hadith, Sirat, (їiography of the Prophet sallallaahu 'alaihi wa 
sallam), Akhlaq (manners), Fiqh (Islamic law), islahat (reform in this case, the correction of 
the individual and society as a whole) and so on. 
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УДК:297 
ШАРЪУ ШЕЪР  

Ќиёмзода Абдулњамиди Абдулњаким 
Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ ЉТ 

 Аршу шаръу шеър аз њам хостанд,  
 То ду олам з-ин се њарф оростанд [3, 149].  

 
Маќсаду муроди инљониб аз калимаи шеър аз нигоњи луѓат, истилоњ ва ѐ адѐни 

пешин нест, балки маќсади ман аз шаръ њамоно дини ислом мебошад. Арабњо аз 
миллатњои сомї буда, дар Љазиратулараб Яманро мањди тамаддуни аъроб 
шуморидаанд. Аъроб ба ду даста таќсим мешаванд: аъроби боида, ки осорашон аз 
миѐн рафтааст, монанди Од, Самуд, Њудайc ва аъроби боќия, ки Ќањтониѐн, яъне 
мардуми аслии Яман ва Аднониѐн арабшудањо, касоне, ки ба ин сарзамин кўч 
кардаанд. 

Нигорандаи ин сатрњо бар ин назар аст, ки забони арабї яке аз ќадимтарин 
забонњои дунѐст ва он њамеша љавлонгоњи шеър будааст ва чи аъроби мутамаддин ва 
чи сањронишин бо фунуни шеъру наср сару кор доштаанд. Дар њаќиќат, њунари 
суханварї ва шеъргўй аз муњимтарин ва нерўмандтарин шевањои аъроби пеш аз 
ислом буд.  

Агарчи шеър роњи дуру дарозеро дар фарњанги араб тай кардааст, вале танњо чизе, 
ки ба дасти мо расида осори манзум ва мансурест, ки ба якуним ќарн пеш аз ислом 
бармегардад ва ин осор аз ањволи аъроби бостонї хабар дода ва хабаррасони 
ќадимтарин ганљинаи араб, яъне шеър мебошад. Агарчи њар ќабила раис дошт, вале 
ќудрати шоир болотар аз ќудрати раиси ќабила буд. Зеро шоир бо як байт бар шукўњи 
ќабилаи худ меафзуд ва душмани ќабилаи худро хору залил нишон медод. Аз ин рў, њар 
ќабилае кўшиш мекард, ки пеш аз доштани пешво шоир дошта бошад ва чун дар 
ќабилае шоир падид меомад, љашнњо мегирифтанд.  

Аммо ин нуктаро набояд фаромўш кард, ки мавзўъоти шеъри љоњилї, ањволи 
иљтимої ва табии шоир ва муњити ў мисли фахр, хамр, мадњ, њаљв, тавсифи љамодот, 
наботот ва њайвонот буд. Аз ин рў, доманаи шеъри љоњилї васеъ нест ва сувари хаѐл 
дар шеъри љоњилї њамагї мањсусанд. Мисол, Шанфаро мегўяд: 

Валидунакум ањлуна сайиди амлас, 

Варќатъ зањлула ва арфаъа љиѐла [6, 11]. 

 (Ба љои шумо маро хешовандоне њаст: гурги тезрав ва море нармпўст ва кафтори 
бо мўйњои дарњам печида). 

 Ва њамчунин Зуњайр мегўяд: 
Ло ањадал уму ман Њатияњ њиљоа банияњ,  
Ва њиљоал маряњ мин лавомањ мота ало фарияњ [6, 22]. 

 (Њељ кас фурўмоятар аз Њатия нест, фарзандон ва зани худро њаљв кард ва аз 
нодориаш бар пушти хари мода мурд).  

Нобиѓаи Зубиѐн мегўяд:  
Дуокалњаво вастањлитукал манозила,  
Ва кайфа тасобил марьа вашайба вашомил [6, 27].  

 (Њаво туро фаро хонд ва гумроњат сохт. Пас марде, ки бар ў пирўз шуда, чї гуна 
њавоварзї кунад) . 

Муаллаќот ќасоиди тўлонї ва зеботарин ашъори љоњилие њастанд, ки то ин 
замон расидаанд. Дар њаќиќат, аз тамоми дару девори Љазиратулараб пеш аз ислом 
садои шеър баланд буд. Дар назди Каъба бозоре буд, бо номи Уккоз, ки дар он љо 
суфаи бузурге сохта буданд ва њар сол аз тамоми ќабилањои араб шоирон ба он љо 
љамъ омада, шеъри худро мехонданд ва бењтарин шеър интихоб шуда, дар Уккоз насб 
карда мешуд.  



Дар соли 570-и мелодї Муњаммад (с), фарзанди Абдуллоњ дар Макка ба дунѐ 
омад ва даврони кўдакиро дар ятимї пушти сар нињод. Бањори умри мубораки 
њазрати Муњаммад (с) ба чињил расид ва дар ѓори Њиро аз љониби Парвардигор ба 
воситаи Љабраили амин ба ў вањй нозил шуд. Ва ў мардумро ба тавњид ва ислом 
даъват кард. Ќуръон, ки онро Фурќон ва Мусњаф низ гўянд, китоби мо мусулмонон 
аст. Ва он чиро ки дарбар дорад, бояд бад-он имон овард ва бад-он амал кард. 
Ќуръон 114 ќисм дорад, ки аз љињати тўл яксон нестанд ва њар ќисмро як сура 
мегўянд. Сурањо ѐ маккї, ѐ мадинї мебошанд. Сурањои маккї 92-то, сурањои мадинї 
22-то. Ќуръон дар аввалњои нозилшавї бар ќитъањои чўб, пўст, санг ва барги хурмо 
мактуб мешуд ва бархе аз асњоб низ онро азбар карда буданд. Дар ањди Усмон соли 
645-и мелодї њамаи оѐти ќуръониро дар дафтарњо навиштанд ва он асоси улуми 
динии ислом шуд. Услуби Ќуръон услуби хос аст. На шеър аст, на насри мурсал аст, 
вале аз нигоњи балоѓат ташбењ, тамсилу истиора дар љои аввал меистад. Китобњои 
зиѐд дар бораи Ќуръон навишта шудаанд, ки зикри онњо дар ин љо маљоли сухан нест 
[6, 88]. 

Дар ин гавњари њастибахш як бор калимаи шеър ва як бор калимаи шуаро ва ду 
бор калимаи шоирун ва ду бор калимаи шоирин омадааст, инчунин як сура бо номи 
«Шуаро», ки дорои 227 оят мебошад, зикр ѐфтааст.  

Њоло аз нигоњи Ќуръон, ки манбаи асосии дин аст, мавзўи шеърро баррасї хоњем 
кард. Дар авохири сураи мубораки «Шуаро», яъне аз ояти 221 то 227 њамчунин, дар 
сураи муборакаи «Алњоќќа» аз ояти 41 то 43, дар сураи муборакаи «Тур» дар оѐти 22 
ва 30, дар сураи муборакаи «Соффот » ояи 36 ва хулоса, дар дили «Ќуръон», яъне дар 
сураи муборакаи «Ёсин» дар ояти 69 Парвардигор мефармояд:  

 «Ва ба ў шеър наѐмўхтаем ва дар шаъни вай нест, њаќќо, ки Ќуръон ѐдоварии 
равшанест» [12, 164]. 

Мазмуни тафсири оѐти зикршуда чунин аст: 
Шоирони мушрик чун Ибни Забеърї, Њубайра ва шунавандагоне, ки пайравии 

эшон мекунанд, яъне онон дар боби мазаммати ислом ва њаљви Пайѓамбар (с) шеър 
гуфтанд ва мушрикон он ашъорро њар љо мехонданд. Њисон ибни Равоња яке аз 
асњоби Пайѓамбар (с), ки шоир буд, назди Расул (с) омад ва гуфт: 

“Метарсам бар ин сифат бимирам” (яъне Худованд гуфта буд, ки шоирон касоне 
њастанд, ки гумроњон аз онњо пайравї мекунанд). Баъд аз ин ояти дигар нозил шуд ва 
истисно кард, яъне «Магар онон, ки имон овардаанд ва Худоро зиѐд ѐд карда ва 
корњои шоиста мекунанд». Яке аз корњои шоиста ѐди Худо дар ашъор аст, яъне 
шеърњо дар тавњид ва даъват ба ислом ва итоат аз Расул (с) ва дурї аз љањлу ѓафлат 
ва безорї аз тањќири инсон махсусан њаљви занон. Бале, Ќуръон посухи 
дандоншикане ба касоне, ки ба Пайѓамбар (с) туњмати шеъру шоирї задаанд, мегўяд: 
«Мо бар ў шеър таълим надодаем ва шоистаи ў нест, ки шоир бошад». Чаро 
Пайѓамбар (с)-ро дар ин мавзўъ муттањам кардаанд, дар њоле ки ў њаргиз шеър 
нагуфта буд. Ин ба он хотир буд, ки нуфузи Ќуръон дар дили мардум эњсос мешуд ва 
зебоињои лафз ва маъно ва фасоњату балоѓати Ќуръон ќобили инкор набуд. Яъне, 
касоне дар аввалњои пайдоиши ислом бо шунидани чанд ояи муборака исломро 
пазируфтаанд ва ба оѓўши Ќуръон паноњ бурдаанд. Аз ин фурсат душманони дин 
истифода бурда, роњи туњмат задан ба Пайѓамбар (с)-ро пеш гирифта, дар њар ќабила 
замзамаи шеъру шоириро ба ў нисбат медоданд. Чаро шоистаи Пайѓамбар (с) нест, 
ки шоир бошад? Ба хотири ин ки роњи вањй аз роњи шеър комилан људост [12, 298-
552].  

1. Маъмулан, сарчашмаи шеър тахайюл ва пиндор аст, шоир бештар бар болу 
пари хаѐл савор шуда парвоз мекунад, дар њоле ки вањй аз мабдаи њастї сарчашма 
мегирад ва бар мењвари воќеиятњо мегардад. 

2. Шеър аз авотифи мутаѓаййири инсонї мељўшад ва доиман дар њоли дигаргунї 
аст, дар њоле ки вањй баѐнгари њаќоиќи собити осмонист. Лутфи шеър дар 
иѓроќгўињо ва муболиѓањои он аст, то он љо ки гуфтаанд, бењтарин шеър 
дурўѓомезтарини он аст. Низомї низ дар ин маврид мефармояд: 

Дар шеър мапечу дар фанни ў, 



Чун акзаби ўст ањсани ў [9, 476]. 
Дар њоле ки паѐми вањй љуз садоќат ва њаќиќат чизе нест. 
3. Шоир дар бисѐре аз маворид ба хотири зебоињои лафз ночор аст, ки худро 

таслими алфоз кунад ва чї басо њаќоиќе, ки дар ин миѐн поймол гардад, бале, шеър 
маљмўаи шавќњоест, ки аз замин ба осмон парвоз мекунад, аммо вањй маљмўаи 
њаќоиќе њаст, ки аз осмон ба замин нозил мегардад, пас ин ду роњ аз њам људоянд. 
Бинобар ин, маълум гардид, ки ислом дар њама њол маслињати инсон ва инсониятро 
мулоњиза мекунад, яъне тафовут байни шеъри исломї ва ѓайриисломист. Дин байни 
он чи шоистаи инсон аст ва он чи шоистаи инсон нест људої ќоил аст, яъне шеъре, ки 
дорои таањњуд буда ва рўиши њамаљониба дар ќолабњои гуногуни зиндагист, аммо 
шеъри ѓайридинї монанди њайвони афсоргусехтаест, њар чї мечарад фарќ байни оби 
гуворо ва ногувор намекунад ва барои тањрики авотиф аз њар тасвире бањра мељўяд, 
бидуни таваљљуњ ба навъи маънои он, њатто пардадарї аз обрўи зан бошад, вале 
шеъри исломї њудудро нигоњ медорад. Нигоранда бар ин назар аст, ки ислом бо зоти 
шеър мухолиф нест, балки бо шеъри гумроњкунанда ва аз роњи рост дуркунанда 
мухолиф аст. Худи Расул (с) бо шеъре, ки тањќири инсон дар он набуд, мувофиќ буд 
ва асњоб барои дарки алфози Ќуръон ба шеъри љоњилї эътино доштанд ва аз он 
истифода мекарданд ва ин нишонаи он аст, ки ислом шеъри љоњилиро комилан рад 
накарда, балки абѐтеро, ки олуда ба њавову њавас бошад ва тањќири инсон дар он 
бошад, намепазирад.  

Пас аз Ќуръони маљид муњимтарин манбаъ, яъне ањодиси набавї дар дили 
мўъминон љой дорад ва љамъоварии он ањодисро шермардони мусулмони тољик 
Имом Бухорї ва Имом Муслим ба анљом расонидаанд. Дар Сањењайн омадааст: 
Пайѓамбар мефармоянд “Њамоно шеър ќисмате аз дониш аст ва њамчунин 
фармудаанд: Таъсири шеър дар шикаст додани душман бештар аз таъсири шамшер 
ва тир аст” [5, 200 -201]. Аммо он ашъоре, ки дар мазаммати ислому Пайѓамбар(с) аз 
љониби куффор ва мушрикон, ки ба назм гуфта буданд, асњоб онњоро ба куллї аз 
байн бурданд, зеро як навъ беэњтиромї ва густохї нисбат ба Пайѓамбар (с) буд ва 
шояд дар оянда мавриди фитна ва фасод дар миѐни мусалмонон мешуд ва аз нигоњи 
дигар замоне шуд, ки њамаи Ќурайш исломро пазируфт ва он густохињоро барои худ 
бенангиву беномусї медонистанд. Шайхулислом Муњаммади Ѓазолї(р) дар“ Кимиѐи 
саодат” рољеъ ба ин мавзўъ матлаби таърихиеро баѐн фармудаанд : 

«Он ки дар дил сифати мањмуд бошад, ки самоъ онро ќувват нињад ва ин чањор 
навъ бувад. Навъи аввал суруду ашъори њољиѐн бувад дар васфи Каъба ва бодия, ки 
оташи шавќи хонаи Худои таолоро дар дил биљунбонад, чунон ки Расул (с) ба 
Мадина расид пеши вай боз шуданд даф мезаданд ва шодї мекарданд ва ин шеърро 
мехонданд: 

Талаъал бадру алайна минсаниятил вадоъ 
Ва љаба шукру алайно мо доъаллоњи доъ....» [2, 478 -479]. 
Ногуфта нагзарам, асњоби њазрати Муњаммад (с) дар њангоми сохтани нахустин 

масљид дар шањри Мадина, ки ба номи масљиди Ќубо ѐд мешавад , ин байтро такрор 
ба такрор замзама мекарданд:  

Аллоњума ло ъайша илло ъайшал ахирањ фарњам ило ансору вал муњаљирањ  
Маънии ин байт : Парвардигоро њељ зиндагие нест магар зиндагии охират, пас 

бар муњољирон ва ансор рањм кун ! [11 ].  
Њассон ибни Собит, Каъб ибни Молик, Абдуллоњ ибни Равоња, Каъб ибни Зуњайр 

ва чанд нафари дигар аз асњоб шеър мегуфтанд, барои мисол Каъб ибни Зуњайр 
ќасидаи «Бонат суъад»-ро назди Расули Худо хонд ва Пайѓамбар (с) «Бурди худро бар 
ў њадя намуд». Аз ин рў он ќасидаро «Ќасидаи бурда» ва мо, тољикон низ онро 
«Ќасидаи бурда» мехонем. Ин ќасида дорои 58 байт буда, аз байти 34 то 58 дар мадњи 
Пайѓамбар(с) ва ѐронаш мебошад. Барои намуна мазмуни се байт оварда мешавад: 

«Пайѓамбар (с) њаммонанди нуре аст, ки аз ў равшанї мегиранд ва шамшере њаст 
њиндї аз шамшерњои баркашидаи Худованд, аз миѐни гурўње аз ќавмаш, ки чун 
ислом овардаанд, гўяндаи онњо дар Макка фармон дод: “Акнун њиљрат кунед” 



муњољират карданд ва њамвора дар майдони набард на нотавонанд ва на нопойдор ва 
на аз онњо, ки силоњ меафкананд ва бар душман пушт мекунанд» [13, 33]. 

Аз мутолиоти дар ин замина дошта ба натиљае расидам, ки дар воќеъ дини ислом 
танзимро дар тамоми абъоди зиндагї риоят кардааст. Шеър ќисмате аз зиндагист ва 
василаест барои њадафи дуруст, на ин ки василае бошад барои њавои нафси худ ва 
тањќири дигарон. Ислом њаргиз зидди шеър набуда ва нест, балки зидди касонест, ки 
аз шеър нодуруст истифода бурда, мардумро гумроњ карда аз роњи равшани тавњид 
ба роњи зулмоти ширк ташвиќ мекунанд. Барои пайванди ислом бо шеър ва 
пурќувват кардани ислом шеърро ривояте аз китоби “Адли илоњї”-и Муртазо 
Мутањњарї меоварам: «Ќайс ибни Осим, ки аз асњоби Расули акрам (с) аст, наќл 
мекунад: 

«Ки рўзе бо гурўње аз бани Тамим хидмати Пайѓамбар (с) шарафѐб шудам, 
гуфтам ѐ Расулаллоњ, мо дар сањро зиндагї мекунемва аз њузури Шумо камтар 
бањраманд мегардем, барои мо мавъизае бифармоед. Расули Худо фармуданд: “ 
Барои ту ба ночор њамнишине хоњад буд, ки њаргиз аз ту људо намегардад, бо ту дафн 
мегардад, дар њоле ки ту мурдаї, ў зиндааст, њамнишини ту агар шариф бошад, туро 
гиромї хоњад дошт ва агар нобакор бошад, туро ба домони њаводис месупорад. Он 
гоњ он њамнишин бо ту њашр мегардад ва дар растохез бо ту барангехта мешавад ва 
ту масъули он хоњї буд. Пас, диќќат кун, њамнишине интихоб мекунї, нек бошад, 
зеро агар ў нек бошад, мояи унси ту хоњад буд ва дар ѓайри ин сурат, боиси вањшати 
ту мегардад, он њамнишин кирдори туст”. Ќайс гуфт:  

Эй Расули Худо, мехоњам андарзњои шуморо ба сурати шеър тартиб дода, њифз 
кунам. Расули Худо дастур фармуданд, ки касе ба дунболи Њассон ибни Собит 
биравад, вале ќабл аз он ки Њассон биѐяд, Ќайс, ки аз суханњои гуњарбори Расули Худо 
ба њаяљон омада буд, дар њузури расули Худо андарзњои њазратро ба сурати шеър арза 
дошт. Пайѓамбар хушњол шуд ва фармуданд:  

«Донишмандон ворисон анбиѐянд» [4, 50-52]. Ин нуктаро озодмарди вораста аз 
мансабу ном, яъне Муњаммад Иќболи Лоњурї чї зебо фармудааст: 

Шеърро маќсуд агар одамгарист, 
Шоирї њам вориси пайѓамбарист [10, 294].  

Нуктаи муњимме, ки дар фарљоми маќолаи худ мехоњам баѐн кунам ин аст, ки 
адабиѐти миллати мо, махсусан назму шеъри мо, баѐнгари пайвасти шеър бо дин аст 
ва худи ин мафњум нишон медињад, ки дин зидди шеър нест. Аз ин рў, аз даврони 
устод Рўдакї то замони устод Айнї шеърњои бузургони миллати мо низ моломоли 
мафњумњои динї буду њаст.  

 Дар њаќиќат, ислом як абре буд ва бар њар хоке борид, лекин файзи он борон 
ба ќадри истеъдоди миллатњо будааст. Њар хоке, ки ќобилияти он беш буд, бештар 
файзѐб гардид. Шоирї, ки як љавњари миллии мо мебошад, ислом онро рўњи тоза 
дамид ва тараќќї дод. Њамаи бузургони миллати мо, ки ба љањониѐн мероси 
гаронбањое гузоштаанд, пайванди шеъру динро ба хубї медонистанд. Бе њељ шакку 
тардид њама дар дини ислом буданд. Аз хирмани ганљинаи бузургон хўшае аз Носири 
Хусрави Ќубодиѐнї арза медорам: 

Шеърам бихону фахр мадон мар маро ба шеър, 
Дин дон, на шеър фахри ману њам шиории ман [7, 299]. 

Пеш аз хотимаи сухан аз боби панљуми «Муфизу-л-анвор ва девони ашъор»-и 
Абудулњайи Муљахарфї (1867-1931), ки дар таърифи шеър гуфта шудааст, сухан 
меоварам: «Бидон, ки шеър аз шуъур аст, яъне аз огоњии дил, љуз шуъарое, ки аз рўйи 
лањв гуфта шавад дар ќадњу мазаммати бародари муъмин ва амсоли он. Баъзе аз 
сањобањо шеърњо мегуфта ва ба љаноби рисолатмаобї маъруз медошта ва он сарвар 
мешунида. Шахсе аз ашъори Умая ибни Абисалт то сад байт адо намуда, њар бор, ки 
аз гуфтан боз истодї фармудї: - Њињи ! Яъне дигар бигўй ва Умар ибни Сарид ва 
Умари Форуќ разияллоњу анњумо ва сањоба овардаанд аз расул (с) , ки фармуданд дар 
шеър :- «иннању каломун њасануњу њасанун а ќабењуњо ќабењун» ва ин њадис дар 
«Мишкот» аст дар китоби «Кашф-ул- мањљуб» аст, ки он андалеби бўстони «ва мо 
янтиќу анил њаво» [8,73].  



Дар хотима, бо каломи ширину пурфайзи Љалолиддини Балхї маќолаи худро ба 
поѐн мебарам, зеро доманаи мавзўъ хело васеъу љузъиѐташ васеътар аст! 

Оби њайвон хон, махон инро сухан, 
Рўњи нав бин дар тани њарфи куњан [1, 118]. 
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POEM FROM RELIGION POINT OF VIEW  

The eloqunce and poetry aze always considered and will stay as the most important 
expression among Araї people. The interpretation of religion as the follow : “ The poet is 
that man when seducers їelievers in God followed him and did a lot of decent joї”. One of 
the major thing in Gods conduct it iz a referring of God in poems. The prophet (p.ї.u.h) 
approred the poems in which are not seen the Human degradation in a whole: “Poemz aze 
the pazt of knowledge”. The fziends of messanger (Muhommad peace on him and his friends) 
also agree with poems the refore the Islam religion is never agains poetry.  

Keywords: Sam, poetry, Shanfara, Zookhair, Muhammad, Kuran, khadis, faith, Iїn 
Hassan, Iїn Ravaha.  

 
 ПОЭЗИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РЕЛИГИИ  

Красноречие и поэзия являлись и будут являться важнейшим орудием выражения 
у арабов. Трактовка религии о поэзии такова " поэты это те, за которыми следуют 
заблуждавшийся, может быть те, каторые увереавали в Аллаха и совершали 
достойные поступки . Одним из таких поступков является упоминание Аллаха в 
стихах. Пророк) мир ему( одобряя стихи )поэзию( в которых нет унижения человека –
человечества в целом, говорит : " Стихи это часть знании". Друзья Мухамеда )мир ему( 
также отметили о том, что и не противоречивы поэзии, но оно творение 
заблуждавшейся поэзии. Таким образом, ислам никогда не был и не будет 
противостоять поэзием. 



Ключевые слова: Сом, поэзия, Шанфаро, Зухайр, Мухаммад, Коран, хадис, вера, 
Ибни Хаcсон, ибни Раваха,  

 
ШАРЪУ ШЕЪР  

Суханварї ва шеър яке аз пурќудраттарин нерў дар баѐни мардуми араб ба 
шумор меравад. Назари шаръ дар бораи шеъру шоир ин аст, ки шоирон касонеанд, 
ки аксари гумроњон аз онњо пайравї менамоянд… ва низ шоироне њастанд, ки 
амалњои шоиста анљом медињанд. Яке аз ин амалњои шоиста зикри Худо дар шеър 
аст. Паѓамбар (с) шеъреро меписандиданд, ки дар он эњтироми инсон баѐн 
гардидааст ва дар ин бора мефармоянд: «Шеър ќисмате аз дониши башарист». Ёрони 
Пайѓамбар(с) низ шеъру шоирони гумроњро танќид намуда, шеъри асилро сутудаанд. 
Бинобар ин, шаръ њаргиз хилофи шеъри асил набудааст. 

Вожањои калидї: сомї, шеър, Шанфаро, Зуњайр, Ќуръон, њадис, шаръ, Ибни Њассон, 
Ибни Равања.  
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БАЁНИ ЧАНД ИСТИЛОЊИ ФОЛКЛОРЇ ДАР АШЪОРИ АБЎАБДУЛЛОЊИ 
РЎДАКЇ 

Фаридун Исмоилов 
Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ ЉТ 

 
Пажўњишњо дар бораи њаѐту фаъолият ва осори Абўабдулоњи Рўдакї нахуст аз 

тарафи форсизабонон ва чанде пас аз замони зиндагии шоир дар ибтидои асри XIX 
аз љониби аврупоиѐн мавриди тадќиќот ќарор гирифтааст. Донишмандону 
пажўњишгарони илмњои гуногун њаѐту эљодиѐти ўро ба риштаи пажўњиш кашидаанд, 
вале ин њама тадќиќоту омўзиш нисбат ба маќому манзалат ва нубуѓи шоирии устод 
Рўдакї кофї нест. Аз ин лињоз, месазад, ки осору зиндагиномаи устоди шоирони 
Аљамро боз њам бештару хубтар биомўзем. Бинобар ин мо низ тасмим гирифтем, ки 
тавассути маќолае рољеъ ба баъзе масоили алоќамандии ашъори Рўдакї бо эљодиѐти 
шифоњии мардум андешањои хешро баѐн намоем. Масъалаи равобити осори 
шифоњии мардум бо адабиѐти хаттї борњо аз љониби адабиѐтшиносон ва 
фолклоршиносон зимни маќолоту асарњояшон зикр гардидааст. Аз мутолиаву 
омўзиши ашъори Рўдакї чунин бармеояд, ки осори шоир бо эљодиѐти шифоњии 
мардум алоќаи наздик доштааст. 

Пажўњишгарони њаѐт ва осори Рўдакї, робитањои њаматарафа доштани назми 
замони Рўдакї ва эљодиѐти шифоњии мардумро борњо собит намудаанд. Рољеъ ба ин 
масъала шарќшиноси рус Е.Э. Бертельс дар китоби худ «История персидско-
таджикской литературы» (Москва, 1960) тадќиќоти хуберо ба анљом расонида, аз 
љумла, чунин менависад: «Ин адабиѐт дар марњилаи муборизаи шадид дар роњи 
барќарор намудани маданияти миллї пойдор гардид, бо эљодиѐти халќ робитаи зич 
дошт ва аз он њусну тароват мегирифт» [1, 245]. 

Яке аз сабабњои равобити ашъори Рўдакї бо эљодиѐти халќро пажўњишгарони 
ашъори шоир дар мавќеи тасвири зебоињои табиат дар таълифоти ў медонанд. 
Воќеан, дар осори Рўдакї тасвири зебоињои табиат мавќеи муњимро ишѓол мекунад. 
Чунончи, дар мисраъњои зерин шоир ташбењоти «хандидани лола» ба сони чењраи 
Лайло ва «гиристани абр»-ро басони дидаи Маљнун ва шоир тамоми латофату 
таровати зебоињои бањорро зимни ин мисраъњо тасвир кардааст: 

Бихандад лола бар сањро, ба сони чењраи Лайло, 
Бигиряд абр бар гардун ба сони дидаи Маљнун. 
Зи оби љўй њар соат, њаме бўи гулоб ояд, 
Дар ў шустаст пиндорї, нигори ман рухи гулгун [2, 32]. 

Аз баррасии ашъори шоир чунин бармеояд, ки осори Рўдакї бо аксари жанрњои 
эљодиѐти шифоњии мардум алоќамандї дорад. Бояд тазаккур дод, ки дар ин маќола 
сухан дар бораи истифодаи истилоњоти жанрњои фолклорї дар ашъори Рўдакї ва 
њамчунин бардошти шоир аз эљодиѐти шифоњии мардум ва алоќамандии ин ду осори 
арзишманд меравад.  

Дар ашъори ба мерос мондаи Рўдакї истилоњоти фолклорї, махсусан номи 
жанрњои эљодиѐти шифоњии халќ чун: афсона (дар шакли «фасона»), суруд, муаммо, 
зарбулмасал (масал), ќисса ва панд зикр шудаанд. Бояд ќайд намоем, ки истилоњоти 
мавриди зикрро шоир ба маъниву мазмунњои мухталиф ба кор бурдааст. Баъзе аз ин 
истилоњот ба маънии аслии худ ва баъзеи дигар мазмуни маљозиро ифода мекунанд. 
Дар бораи истилоњоти дар боло номбаршуда ба таври алоњида дар поѐн сухан хоњем 
гуфт. Зарур донистем, ки дар ин хусус чанд сухан рољеъ ба жанри афсона гуфта 
бошем. 

Афсона яке аз жанрњои маъмулу машњури насри шифоњии мардум буда, мавзуоти 
мухталифи њаѐтии љомеаро фаро мегирад ва њамчун жанри фолклорї таърихи куњан 
дорад. Мардуми тољик аз ќадимулайѐм тавассути афсонањо ормону орзуи худро баѐн 



менамуданд ва афсонагўиву афсонахонї низ дар байни мардум то ин замон роиљ 
мебошад.  

Калимаи «афсона» дар аксари фарњангу луѓатномањо бештар дар як шаклу 
мазмун зикр шудааст. Масалан, дар Фарњанги забони тољикї (1969) ин истилоњ ба ду 
маънї шарњ дода шудааст: «1. Ќисса, достон, њикоят, наќл, саргузашт. 2. Сафсатта, 
дурўѓ, суханњои бофтаву сохта» [7, 101]. 

Афсонаро њамчун жанри алоњида ва махсуси фолклори тољик олимону 
муњаќќиќони зиѐде чун Амонов Р., Шермуњаммадов Б., Обидов Д., Рабиев Љ., 
Рањмонї Р., Мирзоева Ш., Рањимов Д. ва дигарон аз нуќтаи назари илмї борњо 
мавриди пажўњиш ќарор додаанд. Фолклоршиносон жанри афсонаро аз лињози 
маънову мазмун ва сохторашон гурўњбандї намудаанд. Дар хусуси жанри афсона 
китобу маќола ва рисолањои илмї низ ба табъ расидаанд.  

Истилоњи «афсона»-ро мо дар ашъори шоирону нависандагони адабиѐти 
классикї низ дучор мешавем. Чунончи, дар ашъори Рўдакї ин истилоњро дар ду 
мисраи шеърї вохўрдем. Шоир дар њарду маврид истилоњи афсонаро дар шакли 
«фасона» ба кор бурдааст. Фасона шакли кўтоњшудаи афсона мебошад, ки бештар 
дар назм ба чашм мерасад. Дар мисраи зерин шоир истилоњи фасонаро маљозан ба 
кор бурдааст. Мурод аз гуфтаи шоир ин аст, ки некиву хубї ўро бисѐр доруи 
давобахш шудааст, яъне доруи хуб шуда ва бадї ўро сахт азоб дод, миѐнашро 
бишкаст:  

Некї ўро фасона дору шуд, 
Бадї ўро камар-т сахт битанљ! [2, 34]. 

Дар байти зер Рўдакї ибораи «фасонаву бод»- ро ба кор бурдааст, ки мурод аз 
гуфтаи шоир «фасона» њељ аст, яъне чизи беасос ва пучу бефоида мебошад. Ба 
андешаи ќањрамони лирикї дар дунѐ бояд инсон њамеша шоду хуррам зиндагї кунад, 
вагарна дигар масоили дунявї мислу монанд ба афсонаву бод аст: 

Шод зї бо сиѐњчашмон шод, 
Ки љањон нест љуз фасонаву бод! [2, 34]. 

Суруд яке аз жанрњои лирикии осори шифоњиву китобї буда, онро дар байни 
мардуми тољик бо истилоњоти «тарона», «ашўла», «байт» ва ѓайра ба кор мебаранд. 
Сурудњои фолклориро фолклоршиносон аз рўи маъниву мазмун ва сохторашон ба 
њашт гурўњ таќсим кардаанд. Суруд ѐ худ тарона асосан жанри фолклорї мебошад. 
Дар осори хаттї дар шакли шеър ва ѓазал истифода мешавад. Сурудњои фолклорї аз 
китобї бо содагиву шевои гуфторашон фарќ мекунанд. 

Истилоњи «суруд» дар Фарњанги забони тољикї ба маънии хониши инсон ва 
паррандањо, ашўла, њофизї истифода шудааст [7, 277]  

Дар осори Рўдакї калимаи «суруд»-ро дар се мисраъи шеърї ба маънии хондани 
суруд, ашўла ѐ њофизї кардан дучор мешавем. Рўдакї худ шоири тавоно, овозхони 
хуб, машшоќ ва навозандаи асбобњои мусиќии барбат, уд, чанг буда, албатта, 
овозхониву санъати мусиќиро хеле зиѐд дўст медошт ва ин истеъдоди худовандии ўро 
аксари донишмандон эътироф кардаанд. Масалан, дар мисраи зерин амали машшоќї 
ѐ сурудхонї бо асбоби мусиќї тасвир ѐфтааст ва овозхонии худи шоир бо навозиши 
асбоби чанг баѐн шудааст: 

Рўдакї чанг баргирифту навохт, 
Бода андоз, к-ў суруд андохт [2, 31]. 

Дар мисраи дигар шоир шунидан ва гўш кардани сурудро хуш пиндошта, 
шунидани гиряву ноларо бар хилофи он мепиндорад. Гўш кардани суруд ба инсон 
рўњияи болида мебахшад ва шоир таъкид мекунад, ки њамеша гўши ту солу моњ ба 
шунидани суруду мусиќист ва њељ гоњ шунидани нолаву гиряро намехоњї. Бинобар 
ин метавон гуфт, ки санъати машшоќиву сурудхонї хусусиятњои тарбиявї, ахлоќї ва 
табобатї низ доранд ва инсонњоро рўњан шоду хурсанд мегардонанд. Чунончї:  

Гўши ту солу мањ ба рўду суруд, 
Нашнавї неваи5 хурўшонро [2, 76]. 

                                                           
5 Нева- нола, афѓон, хурўш, гиря, навња. 



Сурудхониву навозиши асбобњои мусиќї низ санъати хоси худро дорад ва овози 
фораму машшоќии хуб њамеша ба њамаи мардум писанд меояд, аммо баръакси он 
бошад, яъне овози нохуш ва навозиши нољур ба гўши кас хуш намеояд. Дар байни 
мардум маќолу зарбулмасалњое низ роиљанд, ки чунин мазмунро ифода мекунанд. 
Маќоли «Овози хунукта набарор, ки боз борон наборад» дар чунин маврид истифода 
бурда мешавад. Њамин мазмунро аз мисраи зерини шоир дарѐфтан мумкин аст. Рўдакї 
касеро танќид карда гуфтааст, аз хондану навозиши ту њељ роњат дида наметавонам ва 
аз нофорамии чунин овози нохуш мардум нороњат мешаванд ва шояд ба дарди сар 
гирифтор шаванд. Байт:  

Њељ роњат менабинам дар суруду рўди ту, 
Љуз, ки аз фарѐду захма-т халќро котура6 хост [2, 78]. 

Ќисса яке аз жанрњои њаљман калони насри шифоњї буда, мавзўъњои мухталифро 
фаро мегирад. Ќиссахонї ва ќиссагўйї низ яке аз суннатњои мардумї мебошад, ки 
дар байни халќи тољик аз даврањои ќадим роиљ будааст. Аксарияти ќиссањо дар 
бораи ашхоси таърихиву динї гуфта мешаванд. Рољеъ ба ин масъала фолклоршиноси 
тољик Рањимов Д дар китоби худ «Фолклори тољик»(2009) чунин менависад: «Дар 
байни мардуми тољик ќиссањо аз рўзгори паѐмбарон, оид ба корнамоињои Амир 
Њамза, њазрати Алї, Имом Њусайн, авлиѐву малоик ва инчунин тасвири бињишту 
дўзах њикоят карда мешаванд, ки бегумон аз адабиѐти динии китобї маншаъ 
гирифтаанд» [5, 131]. 

Дар фолклори тољик намунањои зиѐде аз ќиссањои омиѐна гирдоварї шудаанд ва 
дар баъзе китобу маљаллањо рўйи чоп омадаанд. Ќиссањо дар бораи рўзгору 
фаъолияти њазрати Алї, Муњаммад (с), Имом Њусайн ва Имом Њусейн ва дигар 
авлиѐву ашхоси таърихї аз байни халќ љамъоварї шудаанд, ки то ба имрўз дар 
бойгонии фолклори тољик нигоњ дошта мешаванд. 

Дар ашъори боќимондаи Рўдакї дар се мисраи шеърї калимаи «ќисса» зикр 
шудааст, ки мавзўоти мухталифро фаро мегирад. Чунончи, шоир дар рубоии зер 
калимаи «алќисса»-ро ба ќалам медињад, ки маънии хулоса, хулосаи калом ва ќисса 
кўтоњро ифода кардааст: 

 Дар ишќ чу Рўдакї шудам сер аз љон 
В-аз гиряи хунин мижаам шуд марљон. 
Алќисса, ки аз дасти азоби њиљрон, 
 Дар оташи рашкам дигар аз дўзахиѐн! [2, 72]. 
Дар байти дигар шоир ибораи «ќисса тамом»-ро истифода бурдааст, ки маънии 

хулосаи суханро ифода мекунад. Инчунин, дар мисраи дуюм шоир оид ба маъракаи 
каљабозї, яъне ангуштаринбозї, ки як навъ бозии маъмули халќї мебошад, ишорае 
намудааст:  

Њангомаи шаб гузашту шуд ќисса тамом, 
Толеъ ба кафам яке наяндохт каља7! [2, 73]. 

Рўдакї дар ќасидаи «Модари май» аз саргузашти њазрати Нўњ ѐдовар шуда, дар 
хусуси ќиссаи тўфон маълумот додааст. Ќиссаи тўфон ишора ба «Тўфони Нўњ» ва 
«Киштии Нўњ» аст. Мувофиќи маълумоти ќиссаву ривоѐти ќадимї нахуст аз љоними 
Худованд тавассути њазрати Нўњ вањй меояд, ки башарият ба мављудияти Аллоњ 
бовар кунанд ва пайрави њазрати Нўњ бошанд. Дар ибтидо халќ ба ин паѐм бовар 
надошт ва аз ин сабаб иродаи илоњї бар он ќарор гирифт, ки одамоне,ки гунањкор 
буданд, нобуд созад. Ќабл аз воќеъ шудани тўфон ба Нўњ амр шуд, ки киштие 
бисозад ва худ бо њашт нафар наздиконаш ва аз њар љонвар як љуфт интихоб карда ба 
киштї нишинанд. Њамин тавр тўфон барпо шуда, об 150 рўз аз замину осмон љорї 
шудааст ва аз ќуллаи кўњњо даргузаштааст. Њамаи одамон ва љонварон, ѓайр аз 
онњое, ки дар киштии Нўњ буданд, њалок гардидаанд. Оќибат тўфон ором шуда, обњо 
хушк шудаанд ва бо сабаби ин киштї онњо зинда мондаанд. Байт:  

…Бо ду кафи ў зи бас ато, ки бибахшад, 

                                                           
6 Котура- саргаштагї, саргардонї, њайронї; дарди сар. 
7 Каља- ангуштарини бенигин. 



Хор намояд њадису ќиссаи тўфон! [2, 56]. 
Панд яке аз намунањои паремологияи фолклорист, ки дар байни мардум бо 

истилоњоти насињат, панду насињат, сухани нек, њикмат истифода мешавад. Мардум 
панду насињатњоро барои маслињат додани љавонону наврасон истифода мебаранд. 
Дар адабиѐти хаттї низ ин жанр љойгоњи махсус дорад. Осори шоирону 
нависандагони мо саршор аз панду андарз мебошанд.  

Дар осори Рўдакї калимаи «панд» ба маъноњои насињат ва таљриба гирифтан 
истифода шудааст. Ибораи феълии «панд додан» дар мисраи зер ба маънии дарси 
њаѐт омўзондан ва ибрат нишон додан истифода шудааст. Шоир иброз менамояд, ки 
инсон аз њаѐту зиндагї дар гузашти замон ба худ таљрибаи њаѐтї мегирад ва агар 
шахс ба замона накў ва бо диду зењни боаќлона, бошуурона назар афканад, аз он 
панд гирифта метавонад. Бояд зикр намоем, ки инсони мулоњизакор аз гузашти 
рўзгор таљрибаи хуб мегирад ва замона саросар пур аз панду андарз аст. Чунончи, 
Рўдакї мефармояд: 

Замона панде озодвор дод маро, 
Замонаро, чу накў бингарї, њама панд аст [2.32]. 

Дар мисраи дигар шоир истилоњи мазкурро ба маънии њукм, фармони шоњ ба 
ќалам медињад. Мурод аз гуфтаи шоир ин љо он аст, ки шахсе ки аз гуфта ѐ амри 
подшоњ дасткашї мекунад, оќибат ба балое гирифтор мешавад. байт: 

  Њар ки сар аз панди шањриѐр бипечид, 
Пои тарабро ба доми гурм дарафганд [4, 190]. 

Панд гирифтан ѐ панд шунидан ва ибрат гирифтан низ яке аз масъалањои 
иљтимоии тарбияи инсоният мебошад, Рўдакии бузургвор дар ашъори худ ишорае 
намудааст:  

Сирати он шоњ пандномаи аслист, 
З-он ки њаме рўзгор гирад аз-ў панд [4, 190]. 

Дар байти боло калимаи «панднома» зикр шудааст, ки маънии китоби панду 
насињат, насињатнома ва андарзномаро ифода мекунад. Чунончи, шоир дар абѐти 
дигар дар бораи яке аз китобњои пурарзиш, ки дар он оид ба одилона идора кардани 
давлат маълумот дода мешавад ва ба ќалами шоњи одилу тавоно Хусрави Анўшервон 
мансуб будани он иттилоъ додааст: 

Сирати ў буд вањйнома ба Кисро, 
Чунки ба ойинш Панднома биѐганд [4, 190]. 

Масал ѐ худ зарбулмасал як навъ жанри хурди адабиѐти шифоњї буда, он дар 
байни мардум ва дар осори шоирон њамчун яке аз унсурњои хулосакунандаи фикр 
истифода мешавад. Зарбулмасалњоро одамон аз таърихи гузаштаи дур, аз як насл ба 
насли дигар интиќол медињанд ва аксарияти зарбулмасалу маќолњо аз таљрибаи 
њаѐтї ва рўзгори мардум ба зуњур омадаанд. Дар хусуси таъриф ва тавсифи жанри 
зарбулмасал фолклоршиноси тољик Бозори Тилавзод дар асари тадќиќотии худ 
«Поэтика таджикских народных пословиц и поговорок» чунин менависад: 
«Зарбулмасал матни мўљази таърихан ба вуљудомада ва аз нигоњи семантикию 
грамматикї устувор мебошад, ки дар он бо образњои равшан афкори умум, њикмат 
ва таљрибањои чандинасраи мардум дар контекстњои таърихї-географї, љамъиятї-
сиѐсї ва психологї хулоса шудаанд» [6, 265]. 

Дилшод Рањимов дар «Донишномаи Рўдакї» (2008) андешањои хешро рољеъ ба 
равобити осори Рўдакиву фарњанги мардум дар як чанд маќолањои алоњида баѐн 
намудааст. Ў дар баробари андешањои худ аз осори шоир мисолњо оварда, фикри 
худро таќвият медињад: «На танњо дар шеъри Рўдакї, балки дар осори ќариб њамаи 
адибони адабиѐти форсу тољик истилоњи «масал» барои ифодаи навъи хурди 
адабиѐти китобию шифоњї − зарбулмасал ба кор рафтааст» [3, 84-85]. 

Истилоњи «масал» дар Фарњанги забони тољикї ба маънињои «њикояти воќеии 
ибратомез, ќисса ва афсонаи кинояомез; сухани њикматноки маъмул дар байни халќ» 
зикр шудааст [7, 647]. 

Дар ашъори Рўдакї калимаи «масал»-ро дар ду байти алоњида мушоњида 
менамоем, ки маънињои мухталифро ифода мекунанд. Ин истилоњро дар фолклори 



тољик дар шакли зарбулмасал ба кор мебаранд, аммо дар адабиѐти классикї 
алалхусус, дар ашъори Рўдакї мо онро дар шакли «масал» дучор мешавем. Рўдакии 
бузургвор њамчун шоири борикбин ва закитабъ ба тамоми нозукињову мављудияти 
њаѐти олами зинда аз лињози таљрибаи њаѐтї назар карда, тавонистааст, намунањои 
зиѐдеро аз фарњанги мардум самаранок истифода намояд. Масалан, дар мисраъњои 
зерини шоир намунаи чистонро мушоњида кардан мумкин аст. Шоир аз мушоњида ва 
таљрибањои зиндагї истифода намуда, дар бораи растании ревољ (чукрї) ба шакли 
шеърї чистоне тартиб додааст, ки аз мазмуни мисраъњои шеърї љавоби онро 
мантиќан дарк кардан мумкин аст. Ба андешаи мо ин чистон мазмунан њамин 
љавобро талаб мекунад. Дар мисраъњои зерин шоир калимаи масалро ба маънии 
монандї, шабоњат ба чизе ѐ ба мисли чизе ба кор бурдааст: 

Он чист бар он табаќ њаме тобад, 
Чун мулњам зери шаъни уннобї? 
Соќаш ба масал чу соиди њуро, 
Пояш ба масал чу пойи мурѓобї [2, 61]. 

Дар байти дуввум шоир истилоњи мазкурро ба маънии аслии худ ба ќалам 
додааст. Инчунин, дар байти зайл мазмуни зарбулмасали халќии «Як дари баста - сад 
дари кушода» баѐн шудааст, ки мурод аз гуфтаи шоир ин љо ин аст. Агар одам барои 
чизе ба хонаи шахси дигар равад ва он шахс хоњиши ўро рад кунад, пас ў метавонад, 
ки ба хонаи њамсояи дигар рафта, эњтиѐљоташро амалї гардонад.Бинобар ин дар 
байни мардум мегуянд, ки «як дар пўшида бошад, сад дари дигар кушода аст». Байт: 

Дурусту рост кунод8 ин масал: «худой варо 
Агар бибаст яке дар, њазор дар бикшод» [2, 35]. 

Муаммо низ яке аз жанрњои маъмули адабиѐти китобиву шифоњї мебошад. Дар 
муаммо гўянда њодисае ѐ воќеаеро тасвир менамояд, ки бо суханони пардапўшона 
гуфта мешаванд ва онро шунаванда фикр карда, посухеро барои савол меѐбад. Дар 
фолклори тољик низ намунањои зиѐди муаммоњои халќї мављуд мебошанд ва дар 
байни халќ низ муаммогўї дар њар давру замон роиљ мебошад.  

Дар осори китобї муамморо ба шакли шеърї бо суханони маљозиву пўшида 
ифода мекунанд. Дар муаммои китобї номи шахсе ѐ чизе тавассути санъатњои бадеї 
нињон карда мешавад.  

Калимаи муамморо мо танњо дар як мисраи шеърї аз ашъори Рўдакї дучор омадем, 
ки ба маънии аслии худ истифода шудааст.  

Њамчу муаммост фахру њиммати ў шарњ, 
Њамчу Абастост фазлу сирати ў Занд [2, 38]. 

Њамин тариќ, бояд гуфт, ки дар ашъори бозмондаи Рўдакї на танњо истилоњоти 
эљодиѐти шифоњии мардумро дучор меоем, балки намунањои дигари фарњангу 
суннатњои халќро мушоњида кардан мумкин аст. Рўдакї чун шоири тавоно аз оину 
маросимњои миллї ва суннатии мардум бохабар буда, дар ашъори ба мерос гузоштаи 
худ аз онњо ишорае намудааст. Корбурди Рўдакї аз бањри пургавњари фарњанги 
мардум бо ин намунаву ишорањое, ки дар боло зикр шуданд, мањдуд намешаванд. 
Чунин шодобу бањравар шудан аз фарњанги мардум ва эљодиѐти халќ табиист, ки 
мундариљоти шеърњои шоирро рангин карда, зудтар дар дилу дидаи хонандагон љой 
мегиранд. Аз ин лињоз месазад, бисѐр пањлўњои дигари ашъори Рўдакиро, ки марбут 
бо эљодиѐти халќ мебошанд, амиќтару даќиќтар омўхт. 
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БАЁНИ ЧАНД ИСТИЛОЊИ ФОЛКЛОРЇ ДАР АШЪОРИ АБЎАБДУЛЛОЊИ 

РЎДАКЇ 
Дар ин маќола дар хусуси корбурди истилоњоти осори шифоњии мардум дар 

ашъори Абўабдуллоњи Рўдакї ва инчунин оид ба равобити ашъори Рўдакї бо 
эљодиѐти халќ маълумот дода шудааст. Рўдаки яке аз шоирони бузурги адабиѐти 
классикии тољику форс буда, дар ашъори пурарзиши ў бисѐр намунањои фарњанги 
мардум аз рўи таљрибаву мушоњидањои шоир истифода шудаанд. Муаллиф дар ин 
маќола барои таќвияти фикрњои худ аз осори шоир ва эљодиѐти шифоњї мисолњо 
оварда, ба хулосае меояд, ки ашъори Рўдакї бо эљодиѐти шифоњии мардум алоќаи 
наздик дошта, дар осори ў намунањои осори фолклориро мушоњида кардан мумкин 
аст. 

Вожањои калидї: Рўдакї, адабиѐт, фолклор, афсона, шеър, устура, тарона, панд.  
 

ИЗЛОЖЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ  
ФОЛЬКЛОРА В СТИХАХ РУДАКИ 

В данной статье затронут вопрос взаимоотношение таджикско-персидской 
классической поэзии с устным народным творчеством. Автор констатирует, что великий 
поэт основоположник таджикско-персидской литературы Абуабдулло Рудаки в своѐм 
многограном творчестве широко исползовал образцы устного народного творчества. 
Особенно в стихах Рудаки встречаются некоторые термины таджикского фольклора, 
такие как афсона (сказка), суруд (песня), масал (пословица), ќисса (легенда) и др. В 
статье приведени и анализированы конкретные примеры из творчество поэта связанные 
с фольклором.  

Ключевые слова: Рудаки, литреатура, фольклор, сказка, песня, легенда, стихи, 
назидание. 

 
EXPRESSION OF SOME FOLKLORE TERMS IN THE POETRIES OF RUDAKI 
In this article is taken in to consideration the question of relation їetween Tajik-

Persian literature and oral folk tradition. Author states that Aїuaїdullo Rudaki їroadly 
used in his poetries examples of the Tajik folklore. Especially attention was paid to the 
folklore terms such afsona (folktale), surud (folksong), masal (proverї), qissa (legend) and 
etc. In the article are used concrete examples from poetries of the poet connected with 
folklore.  

Keywords: Rudaki, literature, folklore, folktale, folksong, legend, poetry, morality. 
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ҚОИДАҲОИ НАШРИ МАҚОЛАҲО БАРОИ МУАЛЛИФОН 

Маҷаллаи «Суханшиносӣ» нашрияи Институти забон, адабиѐт, шарқшиносӣ ва 

мероси хаттии ба номи Рӯдакии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (ш. Душанбе) 
мебошад.  

Дар маҷалла мақолаю тақризҳо ва ахбор дар бахши филология ва шарқшиносӣ 
ба табъ мерасанд.  

Маҷаллаи «Суханшиносӣ» ба забони тоҷикӣ нашр гашта, мақолаҳо ба 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. 
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ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ 
Журнал «Словесность» издается Институтом языка, литературы, востоковедения 

и письменного наследия имени Рудаки Академии наук Республики Таджикистан (г. 
Душанбе). 

В журнале публикуются статьи, сообщения, рецензии, информационные 
материалы по филологии и востоковедению. 

Журнал выходит на таджикском языке; к публикации также принимаются статьи 
на русском и английском языках. Статьи сопровождаются резюме на таджикском, 
русском и английском языках. 

В предлагаемых для публикации научных статьях автор должен дать 
обоснование актуальности темы, четкую постановку целей и задач исследования, 
научную аргументацию, обобщения и выводы, представляющие интерес своей 
новизной, научной и практической значимостью. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ 

1. Автор представляет рукопись на таджикском или русском языке. Резюме к 
статье должно быть представлено на таджикском, русском и английском языках, 
объем которого не должен превышать 1 страницы. 

2. Текст должен быть отпечатан на принтере - размер шрифта 12 - с одной стороны 
белого листа бумаги стандартного формата (A4). На странице рукописи должно быть не 
более 28 строк, отпечатанных через два интервала (это относится также к примечаниям 
и сноскам). Поля рукописи: верхнее и нижнее - 2,5 см, левое и правое - 3 см. Размер 
абзацного отступа - 0,5 см.  

3. К рукописи прилагаются: 
а) сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, место 

работы, должность, домашний адрес, индекс почтового отделения, номера 
служебного и домашнего телефонов, при наличии - адрес электронной почты); 

б)  статья должна быть отпечатана на компьютере и представлена редакции 
одновременно с CD, содержащей файл авторского материала, выполненного в 
текстовом редакторе Word; шрифты, если таковые использовались для латинских или 
иных символов, с указанием их названия. 

4. Предельный объем рукописей: 
• статья - 16 страниц, резюме - 1 страница; 
• сообщение - 8 страниц, резюме - 0,5 страницы; 
• рецензия - 4 страницы;  
• хроника научной жизни - 4 страниц. 
5. Заглавие статьи печатается строчными буквами и отбивается тремя 

интервалами снизу от текста. 
6. Цитаты тщательно сверяются с первоисточником и визируются автором на 

оборотной стороне страницы.  
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