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ЗАБОНШИНОСЇ
УКД 491.55

ВАЊДАТИ МИЛЛЇ ВА НАЌШИ ОН
ДАР РУШДУ ГУСТАРИШИ ЗАБОН
Мирзоев Сайфиддин
Институти забон, адабиёт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии ба номи
Абўабдулло Рӯдакии АИ ЉТ
Мо, ки имрўз дар остонаи 20-умин солгарди Вањдати миллї ќарор
дорем, дар ин муддат дар мамлакат дар тамоми соњањо таѓйироту
дигаргунињо ба вуљуд омад. Махсусан риштањои илму маориф,
техникаву технология, иќтисод, сиёсат, забону адабиёт густариш
ёфтанд. Баробари рушду инкишофи соњањои дигар мардуми тољик дар
ин давра дар риштаи илми забоншиносї низ ба ќадри имкон ба
комёбињои назаррас ноил гардид.
Яке аз масъалањои асосї ва муњими забоншиносї, ки дар солњои
охир таваљљўњи донишмандони тољикро ба худ кашидааст, ин омўзиш
ва пажўњиши луѓоту истилоњот ва муайян намудани ќонунњои ѓанї
гардидани захираи луѓавии забон мебошад.
Вожасозї яке аз роњњои асосї ва муњими ѓанї гардонидани
таркиби луѓавии њар як забон, аз љумла, забони тољикї низ буда, бо
чунин усул дар забон истилоњоти зиёде ба вуљуд омадааст. Усули
луѓавї-синтаксисї, аниќтараш аз иборањои изофї сохта шудани
вожањои мураккаб, махсусан, калимањои мураккаби сељузъа идомаи
мантиќии давраи адабиёти классикї ва давраи нав мебошад, ки имрўз
ба њукми анъана даромадааст, бавижа дар доираи соњањои бонку
бонкдорї, корхонаву муассисањои гуногун, тарабхонаву ошхонањо ва
амсоли инњо. Чунин роњњои вожасозї пас аз истиќлолияти
кишварамон, хосатан баъди ба даст овардани Вањдати миллї ќудрату
суръати тоза гирифт. Чунки Вањдати миллї ба мардуми тољик нерўи
тозаву бунёдкорона ва созанда бахшид, ки ин раванд ба соњањои
мухталифи забон низ бетаъсир намонд. Аз ин љињат, Вањдати миллї
барои ба таври амиќ њал намудани масъалањои миллї, махсусан
омўзиш ва баррасии мавзўъњои гуногуни забон шароити мусоид
фароњам овард. Дар ин давраи начандон тўлонї соњањои хољагии
халќ: иќтисод, иљтимоиёт, илму фарњанг аз нав маљрои худро пайдо
кард, ки ин яке аз дастовардњои бисёр муњими Вањдати миллї буд. Ба
5
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њамин минвол, соњаи забон њам оњиста-оњиста ташаккул ёфтан
гирифт, ки ин њам ба сулњу суботи кишвар ва Вањдати милливу
вањдатофарини он вобастагии мустањкам дорад.
Забон падидаи љамъиятї буда, њамќадаму њамнафаси замон аст
ва хоњ нохоњ ба таѓйироту тањаввулот дучор меояд ва захираи луѓавии
он дигаргуну гуногунранг мешавад. Аз њамин љињат, дар њар як давраи
таърихї вожаву истилоњоти фарохури замон ба вуљуд меоянд.
Вожањои нав бо роњњои хоси калимасозии њар як забон бозсозї
мешаванд, ки дар чунин њолат он вожањо ба худ маъноњои навро ќабул
мекунанд ё шакли дигар мегиранд. Фарњанги њар як забон, аз љумла,
забони тољикї низ аз чунин таѓйироту тањаввулот бебањра нахоњад
монд.
Барои ба таври амиқу ҳамаҷониба муайян кардани нақши
истилоҳоти мураккаби сеҷузъа ва ё бисёрҷузъа, ки дар забони тоҷикӣ
дар давраи истиқлолияти кишварамон ба вуҷуд омадаанд, ки дар ин
самт то њол кори илмии назаррасе рўйи кор наомадааст.
Аз ин љињат, мо тасмим гирифтем дар ин маќола ду вожаи
соҳавии мураккабро мавриди омўзиш ва баррасї ќарор дињем, ки бо
номҳои занбӯриасалпарварӣ ва тоҷиктрансгаз дар забони тоҷикӣ
маъмул гаштаанд ва мањсули давраи Вањдати миллї мебошанд.
Дар мақолаҳои қаблии ба нашррасида вожаҳои мураккаби соњаи
бонку бонкдорї, дар мисоли Агроинвестбонк, Соҳибкорбонк, Тоҷиксодиротбонк, Тоҷпромбонк мавриди пажўњиш ќарор дода шуда
буданд [ 76-85].
Ба ин масъала ба хотири он таваҷҷўҳ зоњир шудааст, ки ин
навъи калимаҳо љамъоварї гарданд ва ба риштаи пажўњиш кашида
шаванд. Ба хотири он ки ин масъала аз мадди назари донишмандони
забоншиноси ќаблї дур монда, дар ин бора асари мукаммал ё
рисолаи илмии махсус ба вуҷуд наомадааст. Ҳол он ки дар таркиби
луғавии забони тоҷикӣ истилоҳҳои мураккаби сеҷузъа ва ё бисёрҷузъа
кам нестанд. Дар давраи Вањдати миллї истифодаи чунин навъи
вожаҳо густариш ёфта истодааст, ки маводи дар ихтиёрдоштаи мо
шаҳодат бар ин медињад.
Масалан, соҳаи парвариши занбӯри асал ва аз он омода
намудани асал яке аз пешањое ба њисоб меравад, ки рўз то рўз
густариш меёбад, чунки талабот ба он бештар шудааст. Бинобар
ҳамин, дар заминаи он вожаҳои фарохури замон ба вуҷуд омадаанд,
ки ин равиш ба маишат ва фарњанги мардум алоќаманд мебошад. Аз
ин рў, вожаву истилоњоти соњаи асалпарварї як бахши асосии манбаи
луѓавии забони тољикиро фаро мегирад, ки пажўњиши махсусро
мехоњад. Чунки љараёни кору фаъолияти инсон дар парвариши
6
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занбўри асал собиќаи дуру дарози таърихї дошта, як ќисми ризќу
рўзии инсон аз он вобаста аст.
Дар ин маќола яке аз вожањое, ки ба ин соња марбут аст ва бо номи
занбӯриасалпарварӣ дар байни тољикон маъруфият пайдо намудааст,
мавриди тањлил ва пажўњиш ќарор мегирад.
Вожаи занбӯриасалпарварӣ аз љињати сохт мураккаби бисёрҷузъа
ва омехта буда, аз њиссањои гуногуни нутќ таркиб ёфтааст. Љузъи якум
занбӯр, исм аст ва номи њашаротро ифода мекунад. Љузъи дуюм бандаки изофї ва љузъи сеюм асал мебошад, ки он њам исм буда, номи шириниро мефањмонад. Љузъи чорум асоси замони њозираи феъли парвар (аз
парваридан, парвариш кардан) аст, ки маънои феъли амалро дорад.
Љузъи панљум пасванди –ї буда, дар сохтани исмњои абстракт наќши
махсусро ифода мекунад ва аз њиссањои гуногуни нутќ вожањои нав месозад. Яке аз вазифањои ин пасванд он аст, ки аз баъзе калимањо номи
касбу њунар, пеша месозад. Пасванди –ї на танњо дар сохтани вожањои
сода, балки дар ташкили калимањои мураккаб, аз љумла истилоњњоти
мураккаби сељузъа суффикси пурмањсул ба њисоб рафта, ин навъи истилоњот касбу њунар ва машѓулиятро ба таври умумї људо аз шахс ифода
мекунанд.
Аз љињати баромад асосњои вожаи мавриди пажўњиш ба забонњои
тољикї ва арабї тааллуќ доранд. Чунончи, вожањои занбӯр, парвар
(парваридан) тоҷикӣ буда, асал аз арабї вориди забони тољикї шудааст.
Вожаи арабии асал бар ивази калимаи тоҷикии ангубин ё гунаи дигари
он, ангабин, ки бунёди куњан дорад, дохил гардида, мавқеи худро дар
забони тоҷикӣ мустаҳкам намудааст. Вожаи арабии асал доираи истифодаи калимаи аслии тоҷикиро чунон танг карда баровардааст, ки
тоҷикон дигар ба мафҳуми он кам сарфаҳм мераванд. Ба таври дигар
гӯем, вожаи ангубин ба ёди фаромӯшӣ рафта, дар захираи луғавии забон
ҳамчун вожаи куҳнашуда боқӣ мондааст. Акнун имрўз фурсате фароњам
омадааст, ки бояд чунин вожањои бунёдиро аз нав зинда сохта, ба истифодаи мардум супорем.
Вожаи занбӯр мафҳуми умумии навъҳои мухталифи занбӯрҳо
фаҳмида шуда, бо иловаи бандаки изофӣ ва асал ибораи занбӯри асал ба
вуҷуд омадааст, ки маънои нисбатан мураккаб, яъне танҳо навъи занбӯри асалро ифода мекунад. Баъдан ба ин ибора ҷузъи дигар, ки асоси
замони ҳозираи феъли парваридан мебошад, пайваст гардида, вожаи
мураккаби занбӯриасалпарвар-ро ташкил намудааст ва маънои “пеша,
ҳунар”-ро касб кардааст. Пас ҷузъи ёрирасони дигар ба ин калима
пасванди –ӣ ҳамроҳ шуда маънои онро дигар кардааст. Аз вожаи занбӯриасалпарвар, ки маънои машѓулиятро дорад, пасванди –ӣ аз он
маънои соҳавии ин машғулиятро ба вуљуд овардааст.
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Аз ин ҷо маълум мешавад, ки вожаи занбӯриасалпарварӣ чанд
зинаи калимасозиро аз сар гузаронидааст. Зинаи аввал ба андешаи мо
асалпарвар буда, ба шахсе ишора мешавад, ки ба парвариши асал тайёр кардани асал машғулият дорад, ё пешаи махсуси ин соҳа ба
шумор меравад. Дар зинаи дуюм аз вожаи асалпарвар тавассути
пасванди шаклсози –ӣ калимаи асалпарварӣ сохта шудааст. Баъдан
чун асал аз занбӯрҳои махсус гирифта мешавад, бинобар ҳамин, ба
вожаи асалпарварӣ занбӯрро низ пайвастанд, ки он ба шакли занбӯриасалпарварӣ рўйи кор омадааст.
Тоҷиктрансгаз. Ин вожа ҳам истилоҳи тозабунёди давраи истиқлол буда, дар натиҷаи ба вуҷуд омадани корхонаву ташкилотҳои хусусияти миллидошта ба миён омадааст. Газ ва тавлиди он яке аз соҳаҳои
муҳими хоҷагии халқ мебошад, аз ин рӯ роҷеъ ба ин соҳа низ вожаву истилоҳоти гуногуне ба захираи луғавии забон ворид гардида истодааст,
ки аз калимаҳои сода, сохта, таркибӣ ва мураккаб иборатанд.
Чун мо ба баррасии вожаҳои мураккаби сеҷузъаи забони тоҷикӣ
сару кор дорем, бинобар ҳамин танҳо чунин навъи истилоҳот мавриди
пажӯҳиш қарор мегирад. Дар маводи дар ихтиёрдошта оид ба ин қисмати масъала як вожа ба мушоҳида расид, ки он дар ин маќола тањлил ва
тањќиќ мешавад.
Ин истилоҳ тоҷиктрансгаз буда, аз се ҷузъи мустақилмаъно ба
вуҷуд омадааст, ки аз ҷиҳати баромад ба забонҳои гуногун марбут аст.
Қисми аввали калима “тоҷик” мебошад, ки маънои он ба њама маълум
аст ва ҳоҷат ба шарњу тавзењи зиёдатї надорад. Вале ҷузъҳои дуюм ва
сеюм, гарчанде ба назар одї ва фаҳмо расанд ҳам, шояд аксарияти хонандагону муҳаққиқон аз баромаду сайри таърихии ин вожаҳо огоҳӣ
надошта бошанд. Аз ин рӯ, мо то қадри имкон барои хонанда дар бораи
ҷузъҳои дуюму сеюм ҳаддалимкон равшанӣ меандозем, то онҳо низ
огоҳӣ пайдо кунанд, ки чӣ гуна ин калимаҳо ба забони мо ворид шудаанд. Албатта, таҳлил ва таҳқиқи чунин навъи истилоҳот кофтукови махсусро талаб мекунад ва бояд луғатҳои гуногунро мутолиа кард, ки каме
заҳматталаб, вале хеле муфид ва кори судманд мебошад.
Ба ҳамин минвол ба истилоҳоти тоҷик вожаи ғайритоҷикии транс
ҳамроҳ шудааст, ки ин калима дар забони тоҷикӣ дар шакли алоҳида ба
кор намеравад. Вожаи транс аз ҷиҳати баромад аз забони лотинӣ ба гунаи trans буда, шояд аввал ба забонҳои аврупоӣ, баъдан ба забони русӣ
ва аз забони русӣ ба забони тоҷикӣ ҳам роҳ ёфтааст.
Ҳамин тавр, вожаи trans асосан лотинӣ буда, маънои аз байни чизе
ҳаракат карданро ифода мекунад. Trans (транс) ҷузъи аввали таркиби
вожаҳои мураккабе мебошад, ки мафҳумҳои зеринро мефаҳмонад: 1. аз
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байни ягон фазо ҳаракат кардан, бурида гузаштани он: трансмиссия; 2.
берун аз чизе, дар тарафи дигари чизе будан: трансатлантикӣ. Барои
пайдо намудани иттилои бештаре метавон ба “Луғати тафсирии калимаҳои русӣ-интернационалӣ” (1984); “Большой словарь иноязычных
слов” (2004); “Иллюстрированный тольковый словарь иностранных
слов” (2008) ва ғ. муроҷиат кард.
Ҷузъи сеюми вожаи мавриди назар газ мебошад, ки барои мардуми мо маъмул аст, чунки онро дар хона барои пухтани ғизоҳои гуногун истифода мебаранд. Инчунин баъзе мошинҳо низ ба воситаи
газ кор карда, ҳаракат мекунанд. Бо вуҷуди маъмул будани номаш ба
гумони мо аз баромаду сайри таърихӣ ва таърихи пайдоишу муаллифи он итиллоъ надоранд.
Вожаи газ юнонӣ буда, дар забони юнонӣ ба сурати chaos (хаос)
маъруфият доштааст. Баъдан аз юнонӣ ба забони фаронсавӣ ба гунаи
gaz (газ) ворид гардидааст. Дар асри 17 донишманди голландӣ
Я.Б.Гелмонт вожаи номбурдаро ба сифати истиллоҳ ба соҳаи илм дохил
кардааст, ки то имрӯз дар забонҳои дунё дар ҳамон шакл ва ё бо баъзе
тафовутҳои овозӣ ба кор меравад. Ҳатто дар забони арабӣ, ки дар
алифбои онҳо овози “г” мавҷуд нест, бо вуҷуди ин дар баъзе ҳолатҳо
онҳо низ ин калимаро дар шакли “гоз” ё “газ” талаффуз мекунанд.
Вожаи gaz (газ) дар “Луғати тафсирии калимаҳои русӣ-интернационалӣ” ба таври зайл шарҳу эзоҳ ёфтааст, ки фаҳмидани маънои он
барои хонанда аз манфиат холӣ набуда ва хеле судманду муфид арзёбї
хоҳад шуд: “... ҳолати агрегатии модда, ки дар он энергияи кинетикии
ҳаракати ҳарорати зарраҳои он (молекулаҳо, атомҳо, ионҳо) аз энергияи
таъсири байниҳамдигарии онҳо хеле зиёд аст ва аз ҳамин сабаб, зарраҳо
озодона ҳаракат мекунанд, дар тамоми ҳаҷми дастраси худашон паҳн
шуда метавонанд; дар шароити муқаррарӣ гидроген, оксиген, азот газ
ҳисоб меёбад...” [5, 72].
Ё ин ки газ вожаи фаронсавӣ буда, аз калимаи chaos (хаос)-и
юнонӣ гирифта шудааст ва маънои “бетартибӣ, њараҷумараҷ”-ро дорад [5, 72].
Вожаи газ дар ин маъно дар ФЗТ-и соли 1969 ба нашррасида ба
мушоҳида намерасад, аз ин ҷо чунин бармеояд, ки ин калима ба забони
тоҷикӣ дар замони Шӯравӣ тавассути забони русӣ бидуни таѓйир, яъне
ба сурати “газ” ворид гардида, маъруфият пайдо кардааст.
Ҳамин тавр, ба вожаи тоҷиктранс калимаи газ васл шуда, истилоҳои тоҷиктрансгаз ба вуҷуд омадааст, ки номи яке аз ташкилот ё муассисаҳои давлати Тоҷикистон мебошад. Ин истилоҳ низ маҳсули давраи
Истиқлол буда, аз вожаҳои баромади тоҷикӣ, лотинӣ ва юнонӣ дошта
9

СУХАНШИНОСЇ, №1 2017
сарчашма гирифта, ба сурати истилоҳи мураккаби сеҷузъа даромадааст,
ки онро метавон ба фарҳангҳои минбаъда таҳиямешуда ворид сохт.
Яъне чунин навъи истилоҳоти мураккаби сеҷузъа барои такмили
фарҳангҳои тафсирӣ, соҳавӣ муфиду судманд арзёбӣ мешавад. Чунки
аксарияти калимаҳои мураккаби сеҷузъа дар фарҳангҳои мавҷудаи забони тоҷикӣ сабт нагардидаанд. Инчунин, ин навъи истилоҳот бори
нахуст аз ҷониби нигорандаи ин сатрҳо мавриди таҳлил ва пажӯҳиш
қарор мегирад.
Аз тањлил ва пажўњиши вожањои мураккаби сељузъа ба чунин
натиља расидан мумкин аст, ки як ќисмати ин навъи калимањо аз таркибу иборањо ба вуљуд омада, ба маъноњои гуногун соњиб шудаанд. Аз
ин рў, метавон гуфт, ки вожањои мавриди назар дар давраи нави ташаккули забони тољикї маќоми хосса пайдо карда, дар фарњангњои нав сабт
хоњанд шуд.
Њамчунин ањамияти илмиву иљтимоии ин маќола дар он инъикос
меёбад, ки ба ин восита метавон барои баланд бардоштани савияи дониши муњаќќиќони љавон, донишљўён, аспирантњо, унвонљўёни тољик
заминаи мусоиду судманд фароњам овард.
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ВАЊДАТИ МИЛЛЇ ВА НАЌШИ ОН
ДАР РУШДУ ГУСТАРИШИ ЗАБОН

Дар ин мақола ду истилоҳи мураккаби сеҷузъаи соҳаҳои асалпарварӣ ва тавлидоту истеҳсоли газ, ки дар забони тоҷикӣ дар давраи
Вањдати миллї ба вуҷуд омадаанд, мавриди таҳлил ва пажӯҳиш қарор
гирифтаанд. Вожаҳои мавриди таҳқиқ истилоҳҳои занбӯриасалпарварӣ
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ва тоҷиктрансгаз буда, ҳар як ҷузъ ба таври ҷудогона таҳлил шудааст.
Вожаҳои номбурда аз ҷиҳати сохт, калимасозӣ, баромад, сайри таърихї
ва муаллифи бархе аз вожаҳо баррасӣ гардидааст.
Вожаҳои калидӣ: занбӯриасалпарварӣ, забони тоҷикӣ, арабӣ, занбӯр, асал, тоҷиктрансгаз, транс, газ, забони франсавӣ, лотинӣ, юнонӣ,
вожаҳои мураккаби сеҷузъа, калимасозӣ.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИМИРЕНИЯ И ЕДИНСТВО
И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА

В этой статье исследуются два сложных трехкомпонентных терминов по пчеловодству, добычи и переработки газа, зародившиеся в период Национального примирения. Термины пчеловодства и таджиктрансгаз исследуются в статье по структуре, этимологии, словообразованию,
историческим обозрениям.
Ключевые слова: пчеловодство, таджикский язык, арабский, пчела,
мёд, таджиктрансгаз, транс, газ, французский язык, латинский, сложные
трехкомпонентние слова, словообразование.

NATIONAL UNITY AND ITS ROLE IN DEVELOPMENT
OF THE NATIONAL LANGUAGE

This article discusses three-component words (terminology) related to
the beekeeping and gas extraction and processing, which has evolved in the
last 25 years in Tajik language. The two main word-terminology, which are
analyzed in detail are zamburiasalparvari and tojiktransgaz. These are examined based on individual word particle and also provided etymology of the
main parts. The examination focuses on historical, derivation and word formation of these lexical units.
Keywords: beekeeping, Tajik language, Arabic, bee, honey, trans -, gas,
French language, Latin, word-formation.
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АНЪАНАЊОИ ЗАБОНШИНОСИИ
ЊАВЗАИ ИЛМИИ ХУЉАНД
Ѓиёсов Нурулло Исматович
ДДХ ба номи академик Б. Ѓафуров
Таљрибаи кишварњои мутараќќии дунё аз он шањодат медињад,
ки истиќлолияти комили њар як кишвар ва маќоми хоса дар байни
кишварњои мутамаддини љањон пайдо намудани он аз якчанд омилњо
вобаста аст, ки муњимтарини он рушди илму маориф аст, зеро њамаи
дастовардњои дигари љомеа дар њамин замина ба вуљуд меоянд ва
чигунагии он аз поя ва маќоми илму маърифат дар ин љомеа вобастагии зич дорад.
Љои бањс нест, ки бузургтарин дастоварди Тољикистон дар замони шўравї тарњрезї, поягузорї ва бунёду рушди илму маориф дар
шакли нињоди ба куллї нав дар муќобили системаи мављуда (агар онро система номидан мумкин бошад) ва пўсидаи аморатї буд.
Банда бењуда таркиби «илму маориф»-ро дар якљоягї истифода
набурда истодаам, зеро њатто нигоњи сатњї ё сайри кўтоње ба таърихи
илми тољик дарак аз он медињад, ки бунёди онњо дар солњои 20-30
ќарни гузашта бидуни якдигар ва дар алоњидагї аз имкон берун буд.
Чун мо имрўзњо дар арафаи таљлили љашнњои 85-солагї ва 25солагии таъсиси мутаносибан Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи
академик Б.Ѓафуров ва Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати
Тољикистон ќарор дорем ва манзури мо дар баробари љашн гирифтани ин падидањои таърихї ёде аз дастовардњои илмї њам кардан аст,
бояд эътироф њам бикунем, ки њавзаи илмии Хуљандшањр мадюни
донишгоњњо ва дар садри онњо Донишгоњи давлатии Хуљанд аст. Чунин њолат аз њамон сиёсате сар задааст, ки дар даврони Шўравї
маъмул буд, яъне сиёсати аз њад зиёд мутамарказонидани фишангњои
сиёсиву иќтисодї ба илм њам бетаъсир намонд. Вале, хушбахтона,
ташкили донишкадаву коллељњои гуногун дар марказњои вилоятї ва,
пеш аз њама, дар ќисмати шимоли Тољикистон ин камбуд ва холигоњро то андозае бартараф кард.
Аз ин рў, метавон гуфт, ки њавзаи илмии Хуљандшањр њам бо
тамоми самту љараён ва проблемањои фарогирифтаи хеш баробар бо
аввалин мактаби олии Хуљанд аст.
Марњалаи рушди ин њавзаро метавон ба ду давра таќсим кард:
Давраи якум, ки солњои 30-50-умро фаро мегирад, давраи ташаккули
13
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донишкада, тайёр намудани кадрњо, сохтмони пойгоњи шоистаи илмї
барои тадќиќот бошад, давраи дуюм, ки аз солњои 60-ум оѓоз ёфта, то
имрўз давом дорад, давраи рушд ва камолоти илмии ин њавза мањсуб
мешавад.
Воќеан њам, имрўз њавзаи илмии Хуљандро на танњо дар Тољикистон, балки берун аз он њам мешиносанд ва эътироф мекунанд. Гузашта аз ин, Хуљанд имрўз ба масобаи пойтахти фарњангии Тољикистон
љойгоњ пайдо намудааст ва аксари намояндагони илмии Душанбе ва
минтаќањои гуногуни Тољикистон дар баромадњои расмию ѓайрирасмии
худ эълом медоранд, ки имрўзу фардои илми тољик аз њавзаи илмии
Хуљанд вобастагии ќавї дорад. Њадаф аз овардани ин нукта кибру
ѓурур ё аз њад зиёд нишон додани љойгоњи њавзаи илмии Хуљанд ва дастовардњои ин њавза нест, балки таъкид аз ду чиз аст. Якум, бар гардани
олимони ин њавза масъулияти азими таърихї вогузор шудааст. Дуюм,
дар паси њамаи ин эътироф талошу сиёсати оќилона ва дурбинонаи
рањбарони љумњуриву вилоятї ва, аз њама муњим, зањмати дањњо нафар
олимоне меистад, ки њаёти хешро дар роњи расидан ба ин поя нисор
кардаанд, рисолати хешро дар тарбияи кадрњои илмї ва тањкими ин
њавза дида, ба љуз ин маќсад аз пайи чизе дигар нашудаанд. Њавзаи забоншиносии Хуљанд дар масъалаи ташкил ва бапохезии худ, филмасал,
мадюни чанд нафар аст, ки дар байни эшон устод Файзулло Абдуллозода дар маќоми аввал меистанд. Файзулло Абдуллозода (с.тав.1909 с.ваф.1966) - дастпарвари Донишгоњи Тошканд, аз соли 1932, яъне баробари таъсиси Донишкадаи омўзгории Хуљанд дар ин љо ба њайси муаллим, мудири шўъбаи илм, аввалин мудири кафедраи забон ва адабиёти
тољикї фаъолият бурдаанд. Мањз ба шарофати њамин шахс дар кафедра
як зумра мутахассисони болаёќат љамъ ва самтњои илмии кафедра муайян карда мешавад. Вале љанги хонумонсўзи солњои 1941-1945 иљрои ин
наќшањоро ба таъхир мегузорад. Бо вуљуди ин, њанўз аз ибтидои солњои
50-ум устодони кафедра дар мавзўъњои шевашиносї, калимасозї ва
синтаксиси забони тољикї тадќиќот мебаранд. Мисоли ин гуфтањо рисолаи номзадии иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї Олимљонов Бобољон (с.тав.1910 – с.ваф.1990) мебошад, ки соли 1956 тањти унвони
«Особенности лексики ленинабадского говора таджикского языка» дар
Университети давлатии Москва бо автореферат чоп ва ба њимоя пешнињод мешавад. Њамзамон Ќумрї Тоњирова (с.тав.1922 – с.ваф.1995) ба
омўзиши шеваи тољикони ноњияи Бўстонлиќи Ўзбекистон машѓул шуда,
соли 1952 рисолаи номзадии хешро дар ин мавзўъ дифоъ мекунад. Дар
пањлўи онњо иштирокчии дигари ЉБВ Турсунов Абулќосим (с.тав.1920 –
с.ваф.2002) бо омўзиши иборањои фразеологии шеваи Ленинобод камари њиммат баста, якчанд маќолањои эшон дар маљмўаи маќолањои забоншиносї дар Хуљанду Душанбе чоп мешавад. Њамин сарњалќагон бу14
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данд, ки баъдтар ба арсаи ин њавза китобу маќолањои Темурхон Маќсудов (с.тав.1928 – с.ваф.1993), Њувайдулло Љалиловро (с.тав.1932 –
с.ваф.1998) дар масъалањои марбут ба шеваи Исфара ва воњидњои фразеологї [7,13] бароварданд. Ва имрўз муњаќќиќоне, ки дар риштаи шевашиносї кор мебаранд ё ба тадќиќи иборањои забони адабї ё шевањо
машѓуланд, бояд бидонанд, ки эшон пайравони ин устодони шањиру
зиндаёд ва идомадињандагони аввалин суннатњои ин њавзаи илмї мебошанд. Боиси хурсандист, ки ин самти ќариб ба боди фаромўшї рафта ба
туфайли зањматњои чанд муњаќќиќони ин њавза боз аз нав эњё шуд ва далели ин гуфтањо чоп шудани чунин асарњо, ба мисли «Лањљаи Хуљанд
(лексика ва фразеология)» ва «Њазору як таъбири лањљаи Хуљанд»-и Б.
Осимова [16; 17], «Фарњанги воњидњои фразеологии лањљаи Хуљанд»-и
устоди гиромиќадри мо А.Зоњидов ва Б.Осимова [11], «Лексика ва
фразеологияи лањљаи тољикони Андараќ»-и С.Ўзбеков [22], ки аз шумори аввалин тањќиќот аст бахшида ба мухтассоти лањљаи тољикони
ин мањалли воќеъ дар ноњияи Лайлаки вилояти Боткенти Љумњурии
Ќирѓизистон ва чанд рисолаву маќолањои дигар њам мебошад.
Дар тадќиќи самти дигар - калимасозї хидмати Мўъминљон Турсунов (с.тав.1924 – с.ваф.1979) муассир аст. Ў соли 1954 рисолаи номзадии худро, ки ба калимасозї бахшида буд, дифоъ мекунад. Ў аз аввалин муњаќќиќонест, ки калимањои мураккаби навъи пайвасту тобеъ ва
воситањои бањамоии онњоро ба риштаи тањќиќ кашидааст. Зимнан, чунин тадќиќотро имрўзњо шогирди М.Турсунов – устод А.Зоњидов идома дода истодаанд ва дар асари пурарзиши худ – «Таъсири забони русї
ба калимасозии забони адабии тољик» [10] хусусиятњои тањаввулоти
калимасозиро дар забони адабии тољикї дар нимаи дуюми асри ХХ
баррасї намуда, наќши забони русиро дар маљрои калимасозї нишон
додаанд. Дар рисола муаллиф кўшидааст ба масъалањои печидаи калимасозї рўшанї андохта, ќолабњои сараю носараро аз њам људо созад
ва ба ѓалатњои зиёди пешина њам ишора кунад.
Дар солњои 60-ум, алалхусус баъди ба ду кафедраи мустаќил –
кафедраи забони тољикї ва кафедраи адабиёти тољикї таќсим шудани он забоншиносї дар Хуљанд ба пояи баландтар мебарояд. Ба
назар чунин мерасад, ки омили дигари ин рушд ба кафедра омадани
як зумра устодони нав њам мебошад, зеро мањз дар њамин солњо
фаъолияти илмии чунин забоншиносон, ба мисли Фарњод Зикриёев
(с.тав.1940 – с.ваф.2015), Темурхон Маќсудов, Ўѓулой Ањмадова
(с.тав.1932 – с.ваф.2009), Саидмурод Њољиев оѓоз ва эшон дар
риштањои нав – морфология, синтаксис, таърихи забон тадќиќотњои
хешро анљом медињанд. Мањз дар њамин солњо самтњои асосии
тадќиќотї дар њавзаи забоншиносии Хуљанд муайян мешаванд ва то
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солњои истиќлолият ин самтњо бетаѓйир мемонанд. Дар ин солњо силсилаи китобу дастурњо ва маќолањои эшон аз дасти чоп мебарояд, ки
дар байни онњо китобњои «Шаклњои феълї бо ёридињандаи истодан
дар забони адабии тољик»-и Ў.Ањмадова [3], «Лексикаи забони
адабии њозираи тољик»-и Ќ.Тоњирова дар зери тањрири Р.Ѓаффоров
[21] маќоми хоса дорад.
Солњои 70-80-ум њавзаи забоншиносии тољик дар Хуљанд ба
фаъолияти чунин муњаќќиќони шинохта, ба мисли Ф. Зикриёев, А.
Насриддин, А. Абдусатторов, А. Зоњидов, С. Њољиев, Ў. Ањмадова, Њ.
Љалилов, А. Давронов, М. Дадохонов, Н. Њикматуллоев вобаста аст.
Китобњои «дар бораи воњидњои фразеологї ва вазифаи синтаксисии
онњо»-и Ф.Зикриёев, Т.Маќсудов ва Њ.Љалилов [7], «Љумлањои пайрави тарзи амал ва монандї дар забони адабии тољик»-и Ф.Зикриёев [8]
ва «Структурно-семантические особенности таджикского паратаксиса»-и ба забони русї навиштаи њамин муаллиф [9], «Лексика ва фразеологияи шеваи Исфара»-и Т.Маќсудов [13], «Баъзе масъалањои
муњими таълими забони тољикї дар синфњои 1У-УШ»-и С.Њољиев [27]
ва «Забони адабии тољик дар ибтидои асри ХХ»-и њамин муаллиф
[28], «Забон ва услуби М.Турсунзода (лексика)»-и А.Абдуќодиров [1]
ва «Хусусиятњои луѓавии назми Мирзо Турсунзода»-и њамин муаллиф
[2], аз як тараф, ба дастовардњои ин њавза далолат кунанд, аз сўи дигар, ба самтњои нави тадќиќот дар ин њавза – проблемањои методикаи
таълими забони тољикї дар макотиби тањсилоти умумї ва услубшиносї ишора мекунанд.
Дар ташаккул ва рушди забоншиносии тољики њавзаи илмии
Хуљанд хидмати доктори улуми филологї, профессор, Барандаи љоизаи давлатии ба номи Абўалї Сино дар соњаи илму техника Фарњод
Ќобилович Зикриёев муассир аст. Ў баъди хатми факултаи таъриху
филологияи Донишкадаи давлатии омўзгории ба номи С.М. Кирови
ш. Ленинобод (њозира ДДХ ба номи акад. Б. Ѓафуров) соли 1962 ба
шўъбаи рўзонаи аспирантураи ДДО ба номи Т.Г. Шевченкои ш. Душанбе дохил мешавад ва тањти роњбарии узви вобаста АУ ЉТ Н.
Маъсумї рисолаи хешро тањти унвони «Љумлањои пайрави тарзи амал
ва монандї дар забони адабии њозираи тољик» дар соли 1970 дифоъ
мекунад ва соли 1976 онро дар шакли монография чоп менамояд.
Баъди њимоя фаъолияти хешро дар донишгоњ идома медињад ва
солњои 80-ум ба тањќиќи пањлўњои гуногуни љумлањои мураккаби пайваст машѓул мешавад. Соли 1986 монографияи Ф.Ќ. Зикриёев бо номи
«Структурно-семантические особенности таджикского паратаксиса»
[9] ба забони русї чоп мешавад. Соли 1987 дар мавзўи «Хусусиятњои
16
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сохторию маъноии љумлањои мураккаби пайваст дар забони адабии
њозираи тољик» рисолаи доктории хешро дифоъ менамояд [8].
Устод Ф.Ќ. Зикриёев дар тамоми солњои фаъолияти худ дар
ДДХ ба номи акад. Б. Ѓафуров њалќаи пайваст байни олимони
Хуљанд бо олимони Душанбе буданд, зеро сараввал худашон бо
њавзаи забоншиносии Душанбе њамкории зич доштанд ва њамкорону
устодони донишгоњро ба ин амал њидоят менамуданд. Осори зиёди
эшон њам бозгўи ин њаќиќат аст. Рўйдоди муњимтарини фаъолияти
Ф.Ќ. Зикриёев ва њам њавзаи илмии Хуљанд дар солњои 80-уми ќарни
гузашта њамкорї дар навиштани «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» мебошад. Тибќи дастури раёсати Институти забон ва
адабиёти ба номи Рўдакии АУ Тољикистон ва њайати тањририяи ин
асари пурќимат навиштани фаслњои «Љумлањои мураккаби пайваст»
ва «Љумлаи пайрави туфайлї» (Грамматикаи забони адабии њозираи
тољик. Љ.2. Љумлањои сода ва иборањо. Душанбе: Дониш, 1989; Грамматикаи забони адабии њозираи тољик. Љ.3. Љумлањои мураккаб. Душанбе: Дониш, 1989) бар ўњдаи профессор Ф.Ќ. Зикриёев вогузор мешавад, ки ин, аз як тараф, боиси ифтихори њавзаи забоншиносии
Хуљанд њам бошад, аз љониби дигар, аз наќши олимони ин њавза дар
рушди забоншиносии тољикї гувоњї медињад. Гузашта аз ин, мо фахр
дорем, ки асари дастаљамъонаи забоншиносии тољик барои дарёфти
Љоизаи ба номи Абўалї ибни Сино аз тарафи Институти забон ва
адабиёти ба номи Рўдакї пешнињод гардида, дар радифи муаллифони
дигар устод Ф.Ќ. Зикриёев њам сазовори ин унвони баланд – Барандаи љоизаи давлатии ба номи Абўалї ибни Сино дар риштаи илм ва
техника гаштанд.
Бояд гуфт, ки доираи масоили тадќиќоти устод Ф.Ќ. Зикриёев
бо синтаксис мањдуд набуд ва устод ба масъалањои лексика, таркиби
луѓавии забони адабии муосири тољикї, фразеология, услуб, методикаи таълим, типология ва масоили дигари назарияи забоншиносї њам
таваљљўњ зоњир кардаанд. Дар тўли фаъолияти илмии ќариб ним асри
хеш тањти роњбарии устод Ф.Ќ. Зикриёев ќариб 30 нафар рисолањои
номзадї ва доктории худро њимоя ва ба унвонњои баланди номзад ва
докторони улуми филология сазовор гаштаанд.
Камолоти ин њавза ба солњои 90-ум рост меояд. Ба ин рушд, ба
фикри мо, якчанд омилњои муњим мусоидат карданд, ки дар саргањи он
ду-се њодиса меистад. Яке ба Донишгоњи давлатии Хуљанд табдил ёфтани собиќ Донишкадаи давлатии омўзгорї ба номи С.М. Киров мебошад. Фарќи љиддии донишгоњ ва таълим дар он аз дигар навъњои
мактаби олї дар он аст, ки донишгоњ, пеш аз њама, барои муассисањои
17
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илмї бояд кадр тайёр кунад. Бино бар ин, дар замони шўравї теъдоди
донишгоњњо ангуштшумор буд. Наќшањои таълимї дар донишгоњ мутаносиб ба ин њадаф тарњрезї шуда, ба он фанњое бояд дохил шаванд,
ки хатмкунандагонро пеш аз њама ба малакаи навиштани рисолањои
илмї, бурдани тадќиќоти илмї ва амсоли он ошно кунад. Гузашта аз
ин, кафедрањои донишгоњ њатман дар самтњои муайян тањќиќоти илмї
баранд ва ин кафедрањоро мањз бо њамин дастовардашон шиносанд ва
эътироф кунанд. Ба ин маънї, њар як кафедраи донишгоњ дар баробари
таъмини маљрои таълими тахассусї бояд масъули як ё якчанд риштаи
тањќиќот дар самтњои тахассуси кафедра бошад.
Омили дигар ва муассир ба њавзаи илмии Хуљанд шомил шудани
як ќатор олимони љавон аз Душанбе (Нурулло Fиёсов, Абдуљамол
Њасанов, Туѓралхон Шокиров, Савринисо Fанизода ва дигарон)
мањсуб мешаванд, ки бо сабку равияњои худ ба ин њавза навоварие
ворид карданд. Кушода шудани аспирантура ва ташкил намудани
Шўрои њимояи рисолањои номзадї такони љиддї ба рушди ин њавза
ва ба як мактаби бузурги илмї табдил ёфтани он дод.
Омили сеюм, дар маркази вилоят ташкил ё ифтитоњи донишгоњ ё
шўъбањои макотиби олии Душанбе мебошад, ки дар саргањи он кушодашавии Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон, шўъбаи хуљандии Донишкадаи политехникии Тољикистон ба
номи акад. М. Осимї меистанд. Табиист, ки ин донишгоњу донишкадањо самт ва фаъолияти дигар доранд ва бо њадафњои муайян ташкил
шудаанд. Вале мављудияти кафедрањои забонњои тољикї, англисї ва
русї дар њамаи онњо ва, аз њама муњим, ба кори кафедрањо ва раёсати
ин мактабњои олї љалб шудани шахсиятњои илмї ба он оварда расонид, ки дар ин мактабњо низ дар самтњои муайяни забоншиносї
тадќиќотњои арзанда бурда мешаванд. Филмасал, дар ДДЊБСТ дар
тадќиќоти чунин самтњо, ба мисли омўзиши муќоисавии топоним ва
антропонимњои тољикї-русї (дотсент Д.Д. Мирзоева), фразеологизмњои англисї, русї ва тољикї (дотсент М.Назирова) ё хусусиятњои
маъноиву сохтории иборањои фразеологии тољикї ва русї (дотсент
М.М. Атоева), тадќиќотњои сотсиолингвистии лексикаи русї-тољикї
аз нигоњи забоншиносии муќоисавї ва њамчунин масоили марбут ба
усули таълими забонњои русї ва англисї (дотсентон Д.Д. Мирзоева,
Н.Ю. Пўлодова), этнолингвистика (проф. И. Рањимї) ва ѓайра ба комёбињо и назаррас ноил шудаанд. Аз љониби устодони ин донишгоњ ё
дар ин донишгоњ ба табъ расидани осори зиёди илмї, масалан аввалин бор дар љумњурї чоп шудани чунин тадќиќоти этнолингвистии
комил тањти унвони «Этнографическая лексика иранских языков в
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историческом освещении»-и проф. И. Рањимов [18], «Таджикская
юрислингвистика, ее задачи и перспективы» [29] ва «Фарњанги
тољикї-русии истилоњоти њуќуќ»-и проф. Т.Шокиров [30], «Сї
маќола»-и дотсент Н.Ѓиёсов [5], чопњои интиќодии «Маноќиби
Имоми Аъзам» [14], «Тарљумаи Таърихи Яминї» [20], «Донишномаи
Ќадархон»-и ал-Форуќї [6] ва «Луѓати фурс»-и Асадии Тўсї [12] бо
таълиќоту тавзењоти мабсут аз љониби Н.Ѓиёсов шањодат аз он
медињад, ки дар ин донишгоњ низ нерўњои бузурги илмї љамъ омадаанд ва донишгоњ воќеан њам ба яке аз марказњои муњими тањќиќоти
филологї табдил ёфтааст.
Умед аст, ки дар ин мактабњои њавзаи илмии Хуљандшањр низ
дар як самтњои муайян фаъолияти илмї мебаранд, то дар маљмўъ ба
њалли ягон проблемаи калони забоншиносии муосири тољикї меораду ин мактабњоро низ бо њамин самти фаъолияташон дар љумњурї ва
берун аз он эътироф мекунанд ва мешиносанд.
Аз рўйдодњои муассир ва таќдирсози ин солњо ифтитоњи Маркази пажўњиши тамаддуни давраи Сомониён (соли 1998) ва Факултаи
забонњои шарќ (соли 1999) мањсуб мешаванд, ки њар ду барои
нашъунамои ин њавза ва тавсиаи доираи пажўњиши масоили мубрами
забоншиносии тољикї хидмати бебањо карданд.
Ин буд, ки аз солњои 90-ум то имрўз чанд иттиљоњоти муњим дар
ин њавза сурату масири хешро пайдо карданд ва тадќиќотњои дар ин
самтњо ба вуљудомада дар доирањои гуногуни илмии Тољикистон хуб
пазируфта шуданд.
Дар баробари самтњое, ки устод Фарњод Зикриёев тарњрезї ва
чандин шогирдони эшон дар ин љодањо (Ў.Умаралиева, С.Кенљаев,
С.Ўзбеков, Б.Розиќов) рисолањои номзадии хешро дифоъ намуданд, се
самти муњим – лексикография, таърихи забон ва услубшиносї ба мадди аввал баромад. Иттиљоњи якум, ки дар саргањи он устоди зиндаёди
мо – Абдулманнони Насриддин меистанд, имрўзњо ба шиносномаи
мактаби забоншиносии Хуљанд табдил ёфтааст. Воќеан њам чандин
самтњо, алалхусус фарњангпажўњї, хос ба мактаби Хуљанд шуд. Дар
хотир дорам, ки њанўз соли 1994 љињати иштирок ба конфаронси илмии байналмилалї - «Њазораи «Шоњнома»-и Абулќосими Фирдавсї»,
ки 5 – 9 сентябри њамон сол баргузор шуд, бо устодон Абдуллољон
Сатторов, Усмонљон Ѓаффоров ва Њунарманди мардумии Тољикистон
Маъруфхоља Бањодуров озими Душанбе шудем. Устод Абдулманнони
Насриддин њам бояд мерафтанд, вале кадом муњимми хидматии дигар
рўи кор омад ва аз эшон хоњиш карданд, ки аз ин сафар ва иштирок
дар он конфаронс ин дафъа худдорї кунанд. Дар Душанбе, бо истифо19
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да аз фурсати муносиб, ба факултаи суханшиносии Донишгоњи миллии
Тољикистон ба назди устод Худої Шарифов рафтем, ки он ваќт декании ин факултаро бар зимма доштанд. Зимни сўњбат дар бораи вазъи
корњои илмї эшон таъкид карданд, ки дар Донишгоњи миллї чанд сол
аст, ки ба мавзўи фарњанг ва фарњангнигорї касе даст намезанад, зеро
медонанд, ки мактаби Хуљанд дар ин самт мутахассисони варзида дорад ва Хуљанд ихтисоси бештар ба ин мавзўъњо аллакай пайдо намудааст. Ин фикр дар чанд сўњбатњои баъдї аз љониби дигар олимон њам
таъкид шуд, вале дар он ваќт чун бори аввал гуфта мешуд ва ногањонї
буд, дар зењни банда сахт љойгир шуд. Бешак, ин фикр дастгиркунанда
ва шоњиди мутлаќи ду хулосаи муњим аст: 1. Дуруст ва илмї будани
мавќеи роњбарияти илмии факулта ва донишгоњ. 2. Хидмати арзанда
ва шоистаи проф. Абдулманнони Насриддин дар ташаккули суннатњои
мактаби илмии Хуљанд дар охири ќарни ХХ ва ибтидои ќарни нав,
хоссатан дар лексикография. Фарњангњои форсии асрњои Х1-Х1Y аз
нигоњи наќду тасњењи матни осори адабї (Саидов Саидумрон, 1996),
тавсиф ва масоили марбут ба танзими фарњангњои тавсифот дар назми
форсї-тољикии классикї (Тољибоев Шарифљон, 1998), фарњангњои истилоњї ва хасоиси онњо (Зоиров Њалимљон, 2002), хусусиятњои лексикографии луѓатномаи устод Айнї (Ањмадов Мирзоњабиб, 2002),
љињатњои адабї-матншиносии фарњанги «Шарафномаи Манярї» (Рустамов Шавкат, 2004), хусусиятњои луѓатнигории форсї-тољикї дар
нимаи дувуми асри Х1Х ва аввали асри ХХ дар мисоли «Фарњанги Низом» (Сатторова Матлубахон, 2004), усули ташрењи шакл ва маънои
калима дар фарњангњои ќарни ХY11 (Ѓиёсова Фирўзахон, 2006) ва
њамчунин мавзўъњои марбут ба шарњ, аз ќабили «Шарњи ќасоиди
Хоќонї»-и Алавии Шодиободї ва масъалањои маърифати бадеї (Келдиёров Тољибой, 2000), тањлили ашъори Њофиз дар шарњи Судї (Бобоева Мўътабархон, 2007), ки тањти роњбарии устод Абдулманнони
Насриддин дар шакли рисолаву монографияњо дар Хуљанд тайи ин
солњо њимоя ва ба зевари табъ ороста шудаанд, аз як тараф, баёнгари
матлаби фавќуззикр бошанд, аз љониби дигар, аз вусъати андеша ва
ормонњои рањбари илмии ин муњаќќиќон дар масъалаи фарњангпажўњии тољикї ва масири ин илм дарак медињад.
Худи Абдулманнони Насриддин дар мактаби бузурги фарњангпажўњии Душанбе, аниќтараш дар мактаби устод В.А.Капранов тарбия
ва њамчун муњаќќиќи мумтоз ба камол расиданд. Аз тадќиќи фарњанги
тафсирии ќарни Х1Х - «Шамс-ул-луѓот» ба пажўњиши шарњњо дар
таърихи адаби форсї-тољикї ва аз он ба масоили нусхашиносї, наќду
баррасї, матншиносї гузаштанд.
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Аз солњои 90-ум то имрўз ва дар мавзўъњои мухталифи ин самт
шогирдони зиёди Абдулманнони Насриддин, Абдуљамол Њасанов ва
Нурулло Fиёсов ба мисли М.Ўрунова, М.Ањмадов, М.Сатторова,
Р.Каримхољаева, Ф.Ѓиёсова, И.Болтубоев, Ф.Љалолова, М.Хољаева
ва дигарон рисолањои илмии хешро дифоъ ва чандин кутубу рисолањои хешро чоп намудаанд.
Лозим ба таъкид аст, ки омўзиши фарњанг дар њавзаи забоншиносии Хуљанд тайи дањсолаи охир сифатан таѓйир ёфт, мавзўъњои
баррасии он доманадортар шуд ва шаклу мазмуни дигар пайдо
намуд. Бори аввал дар Хуљанд ба чоп расидани чор фарњанг – «Фахри
Ќаввос» аз љониби М. Хољаева ва С.Саидов [24], «Сурмаи Сулаймонї» аз љониби Ф.Fиёсова [18], «Фарњанги Ќадархон» (чопи факсимиле) аз љониби Н.Ѓиёсов ва Р.Низомиддинова [6] ва «Луѓати фурс»-и
Асадї аз љониби Н.Ѓиёсов [12] бурњони ќотеи ин гуфтањост. Дар
назар аст, ки соли дигар боз ду-се фарњанги дигар ба чоп омода шавад.
Гузашта аз ин, фарњангњои соњавї ва осори адибони алоњида
омода ва нашр шуданд, ки мисоли онњо «Фарњанги истилоњоти мусиќии «Шоњнома»-и Н.Њакимов [25], «Фарњанги тољикї-русии истилоњоти њуќуќ»-и Т.Шокиров [30], «Фарњанги воњидњои фразеологии
лањљаи Хуљанд»-и А.Зоњидов ва Б.Осимова [11], «Фарњанги ном»-и
Фарзонаи Саидумрон [23] ва «Фарњанги ашъори Камоли Хуљандї»-и
Абдуљаббори Шоњањмад [31] мебошад. Фарњанги Фарзонаи Саидумрон, ки бо дастгирї ва њидояти бевоситаи Асосгузори сулњу вањдат –
Пешвои миллат, Президенти кишвар мўњтарам Э. Рањмон рўи чопро
дид, шомили беш аз 2000 номи занонаю мардона бо шарњу тафсири
онњо мебошад. Мусанниф дар баробари овардани номњо ва шарњи
маъно абёти зиёдеро њам аз осори адибони гузаштаву муосир меорад,
ки маънию моњияти ин номњоро барљастатар бозгў мекунанд ва, аз
љониби дигар, ба баландшавии завќи номшиносї ва маънишиносии
хонандагони фарњанг мусоидат менамоянд.
«Фарњанги ашъори Камоли Хуљандї», ки њосили кори 22-солаи
«ин мардикори фарњанги тољик» [31,7], ба ќавли худи мусаннифи он,
мебошад, шомили 16 њазор вожаву иборањои дар ашъори Шайх Камол ба кор бурда аст. Дар баробари овардани маънои калимањо
А.Шоњањмад кўшидааст, ки то андозае вожаву иборањои мустаъмалро шарњ њам дињад ва ба ин васила шеваи луѓатнигории
маъмулиро бо шеваи шарњнависї бо њам омехта намояд. Лозим ба
ќайд аст, ки дар ин кор мусанниф муваффаќ њам шудааст ва ин амал
аз вежагии тозаи ин фарњанг ва муаллифи он мањсуб мешавад.
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Самти дигар тадќиќоту осорест, ки ба таърихи забони тољикї
бахшида шудаасту бори асосии он бар дўши профессор Абдуљамол
Њасанов вогузор шудааст. Асос ва зербинои аксари ин гуна
тадќиќотро проф. А.Њасанов бо асари фундаменталии худ тањти унвони «Унсурњои луѓавї ва сарфию нањвии осори садањои Х-Х111 дар
гўиши шимолї (бахши Фарѓонаи ѓарбї)» [26] гузоштанд. Тадќиќоти
шогирдони эшон ба масъалањои гуногуни фонетикиву лексикї ва
морфологї аз нигоњи диахронї бахшида шудаанд ва муњимтарин
нукта дар ин љода ин аст, ки муњаќќиќони баркамолу љавони мо – Рустамљон Усмонов, Юсуфљон Кенљаев, зиндаёд Икромиддин Болтубоев, Оќилхоља Сулаймонов, Осимљон Мирмуњаммадов, Муаттар
Рањматова, Зоирљон Ќўрѓонов, Мунзифа Бобоева ва дигарон хусусиятњои забонии намунањои бењтарини адабиёти классикї, аз ќабили
«Шоњнома», «Таърихи Байњаќї», «Маснавии маънавї» ва ѓайрањоро
ба риштаи тањќиќ кашиданд.
Самти сеюм ба фаъолияти илмї ва мактаби проф.
А.Абдуќодиров алоќаманд аст, ки намояндагони он хусусиятњои
луѓавию услубии забони осори намояндагони барљастаи адабиёти
муосири тољикиро мавриди тањќиќ ќарор додаанд. Шоњиди ин
гуфтањо чоп шудани асари бунёдии худи проф. А. Абдуќодиров бо
номи «Хусусиятњои луѓавии назми Мирзо Турсунзода» [2], ба сари
кор омадани рисолањои номзадии муњаќќиќони љавони мо, амсоли
М.Олимљонов ва китоби ў – «Хусусиятњои луѓавию услубии насри
таърихї» дар асоси баррасии эљодиёти С.Улуѓзода [15], Ш. Рањматов
(вазифањои услубии воњидњои фразеологии забони тољикї), Б.
Мањкамова (воњидњои фразеологї дар назми Лоиќ), Г. Мањкамова
(антонимњо дар ашъори Лоиќ), Ш. Њакимова (муродифот дар ашъори
Лоиќ), Д. Эшонова (калимањои сермаъно дар ашъори Лоиќ), М.
Неъматова (халќияти забони назми а.ХХ дар мисоли эљодиёти С.
Айнї, М. Турсунзода ва Лоиќ) ва њамчунин рисолањои илмии акнун
ба итмом расидаи И. Њикматуллоев (Забон ва услуби Пўлод Толис)
ва М. Саидхољаева (Воњидњои фразеологии забони тољикї ва тањвили
онњо ба забони русї) ва ѓайрањо мебошад.
Ба шарофати фаъолияти илмии С. Ѓанизода, ки тањти роњбарии
устоди гиромиќадри њамаи забоншиносон М.Н. Ќосимова
тањќиќоти хешро мебаранд, силсилаи маќолаву китоб рољеъ ба љанбањои муњими таносуби сохтори ономасиологии калимањои мураккаби забони тољикї ва синтаксисро рўи кор оварданд ва бо ин калимањои мураккабро аз мавќеи синтаксиси актуалї мавриди тањкиќ
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ва дар заминаи омилњои забониву ѓайризабонї ќонуниятњои ташаккули онњоро аз нуќтаи назари ономасиология баррасї намуданд [4]
Омўзиши забони арабї ва форсии муосир доманаи мавзўъњои
тадќиќоти забоншиносии муосири тољикро дар ин хитта фарохтар
кард ва чанд корњое, ки дар ин самт шуданд ва мешаванд, моро умедвор бар он мекунад, ки чанде нагузашта њавзаи забоншиносии
Хуљандро боз бо дастовардњо дар муќоисаи забонњои арабиву тољикї
низ хоњанд шинохт.
Табиист, ки дар ин як гузориш њамаи пањлўњои тадќиќот ва
њамаи ашхосро бо дастовардњои илмиашон фаро гирифтан аз имкон
берун аст. Банда бар он кўшидам, ки сурати умумии дастовардњои ин
мактабро бозгў намоям ва ба ин васила сањми онро дар рушди забоншиносии муосири тољикї то андозае возењ кунам. Аз љониби дигар кўшидам, то ба умдатарин самту тадќиќотњои он, каме бошад
њам, рўшанї андохта шавад. Бо маъзарат аз дур мондани мавзўъе ё
касе аз мадди назар, дар фарљоми маќолаам, бо истифода аз ин фурсати мусоид, мехоњам як масъалаи муњимро таъкид кунам. Имрўз зарурати тањия намудани як китобе, ки њамаи маќолањо, дастурњо, китобњои дарсї, китобњои илмии ба забони тољикї ва умуман забоншиносї марбути аз тарафи олимони вилояти Суѓд навишташуда пайдо
шудааст. Њар касе, ки ба ин кор њиммат мекунад, хидмати бебањое ба
забоншиносии тољикї хоњад кард.
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АНЪАНАЊОИ ЗАБОНШИНОСИИ
ЊАВЗАИ ИЛМИИ ХУЉАНД
Дар маќола муаллиф дар бораи ташаккули илми забоншиносї дар
хавзаи илмии Хуљанд сухан ронда, ташаккулёбии онро тавъам бо рушди
соњаи маориф ва илм дар Тољикистони Шимолї мебинад. Бо сайри
таърихї ба фаъолияти олимони ин њавза муаллиф муњимтарин дастовардњои ин њавзаро муайян ва самтњои фаъолияти онро дар нимаи дуюми асри ХХ ва ибтидои ќарни ХХI нишон медињад ва бо ин сањми забоншиносон ва њавзаи илмии Хуљандро дар рушди забоншиносии муосири тољикї мушаххас менамояд. Муаллиф ба хулоса меояд, ки олимони забоншиноси ин хавза, махсусан, дар тањќиќу баррасии масоили
марбут ба синтаксиси забони муосири тољикї, таърихи забонњои эронї,
шевашиносї, услубшиносї, юрислингвистика, ономасиология ба дастовардњои бузург ноил шудаанд. Аммо њавзаи илмии Хуљанд њамоно
шўњрати бештар бо осори илмии худ дар риштаи фарњангнигорї дорад,
ки дар саргањи он профессори зиндаёд Абдулманнони Насриддин
меистоданд ва мактаби эшон имрўз њам анъанањои ташаккулдодаи
асосгузори хещро идома медињад.
Калидвожањо: Забоншиносї, њавзаи илмии Хуљанд, фарњангнигорї, таърихи забонњои эронї, Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес
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ва сиёсати Тољикистон, Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи акад. Б.
Ѓафуров

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ
ХУДЖАНДСКОГО НАУЧНОГО КРУГА
В статье, затрагивается история возникновения и становления
Худжандского научного круга, связанная со становлением и развитием системы образования и науки в Северном Таджикистане. Небольшой исторический экскурс и анализ научной деятельности лингвистов
названного научного круга даёт возможность выделить их основные
достижения, уточнить приоритетные направления деятельности во
второй половине ХХ в. и начале ХХI в. Тем самым определён вклад
лингвистов научного круга Худжанда в развитие таджикского языкознания. Высказано мнение, что языковеды Худжандского научного
круга внесли огромный вклад в исследование проблем, связанных с
синтаксисом современного таджикского языка, историей иранских
языков, диалектологией, стилистикой, ономасиологией. Однако известность Худжандского научного круга и сегодня, прежде всего, связана с научными достижениями в области лексикографии, у истоков
которой стоял покойный профессор А. Насриддин, школа которого
по сей день сохраняет лучшие традиции, заложенные её основателем.
Ключевые слова: лингвистика, Худжандский научный круг, лексикография, история иранских языков, лексикология, стилистика.

LINGUISTIC TRADITIONS
OF KHUJAND LITERARY CIRCLE
In his article author discusses the history of formation and development
of literary circle in Khujand in particular in the framework of formation and
development of the education and academic system in the Northern Tajikistan.
Based on examination of the history of academic developments in the sphere of
philology author points to the significance of input of the literary circle and
their principal achievement providing new directions of academic activities in
the second half of the twentieth and early twenty first century. Accordingly the
role and contribution of the linguists and literature scholars from Khujand is
brought into discourse that significantly contributed in Tajik philology. Aspects
of the contribution by Khujand-based scholars in the fields of problems of syntax of the Modern Tajiki, history of Iranian languages, dialectological studies,
stylistics, juridical linguistics and so in highlighted and examined. Particular
reference is given to the academic activities of late A. Nasiddinov professor of
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linguistics who is considered as one of the founders of the linguistic studies in
Khujand.
Keywords: linguistics, Khujand literary circle, lexicography, history of
Iranian languages, the Tajik State University of Law, Business and Politics.
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ТАРКИБ ВА КАЛИМАСОЗЇ ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ
Темурова Момагул
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М.С. Осимӣ
Забони тоҷикӣ яке аз забонҳои қадимаи ҳиндуаврупоӣ аст. Ин
забон дар асрҳои 1Х- Х бо номи порсии дарӣ ба сифати забони адабӣ
ташаккул ёфт ва дар тӯли зиёда аз ҳазор сол системаи луғавию фонетикӣ ва грамматикию услубии худро ҳифз намудааст.
Албатта, калима ва калимасозӣ дар инкишофи забони адабӣ ва
бой гардонидани таркиби луғавии забон роли ниҳоят муҳим мебозад.
Маъдум аст, ки «калима воҳиди асосӣ, воҳиди марказии забон
ба шумор меравад»[1,37] .Бо тамоми воҳидҳои дигари забон алоқаи
зич дорад ва онҳоро ба ҳам алоқаманд мекунад.
Дар инкишоф ва тараққиёти забон дар бой гардонидани таркиби луғавӣ калимаҳои мустақил роли калон мебозанд.Ҳаминро бояд
кард, ки на ҳама калимаҳои мустақил ин вазифаро адо карда метавонанд. Бинобар ин саҳми калимаҳо ва аҳамияти онҳоро аз рӯйи талаботҳои зерин муайян мекунанд:
1. Хусусияти номгузорӣ доштан ё надоштан
2. Мафҳумро ифода кардан ё накардан
3. Аъзои ҷумла шудан ё нашудан
Вобаста ба ин талаботҳо аз ҳиссаҳои мустақили нутқ; исм, сифат, феъл ва зарф метавонанд ин хусусиятро доро бошанд.Ин ҳиссаҳои нутқ ба ин талаботҳое, ки дар назди калима гузошта шудааст,
пурра ҷавоб дода метавонанд.Онҳо ҳам хусусияти номгузорӣ доранд,
ҳам мафҳумҳои гуногунро ифода мекунанд ва ҳам дар ҷумла ин ё он
вазифаи синтаксисиро иҷро мекунанд. Ϝайр аз ин дар сохтани калимаҳо ва ба ин восита дар бой гардонидани таркиби луғавии забон
саҳми арзандае доранд.
Муҳимтарин хусусияти таркиби забони тоҷикӣ ин аст, ки таркиб
фақат бо пасванд намешавад. Забони мо нируе дорад, ки бе пасванд
таркибҳои пурмаънӣ бисозад. Масалан, бо ёрии пасванд аз калимаи
дониш мешавад, ки даҳҳо таркиб сохт: аз ҷумла калимаҳои донишманд, донишвар ва донишкада. Ин таркибҳо бо пасвандҳои маъму28
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лии забони тоҷикӣ сохта шудаанд. Вале агар дақиқтар таваҷҷуҳ кунем, ин вожаҳо аз таркибҳои донишҷўй ва донишпажўҳу донишсаро,
ки ду калимаанд ва бо ҳам иртиботи решагӣ ҳам надоранд, зеботар
нестанд. Таркибҳои сонӣ ҳам зебо ҳам пурмаънӣ ва ҳам шоиронаанд.
Ин хусусияти таркибсозии забони тоҷикиро дар гузашта
фарҳангнависони мо ҳадафмандона пайгирӣ кардаанд. Онҳо фақат ба
дунболи пасвандҳо ва қиёфаҳои таркибӣ нагаштаанд, балки завқи
таркибписандиро дунболагирӣ кардаанд. Мутаассифона, хусусияти
воло ва пурғунҷоиши таркибсозии забони тоҷикӣ дар илми забоншиноси ҳанўз ба таври ҷомеъ таҳқиқ ва арзёбӣ нашудааст. Ба ин далел,
мо хостем дар ин мақола сохтори таркибии сифатҳои мураккабро
тадқиқ кунем. Дар ин замина мо чор гурўҳи сифатҳои мураккабро дастабандӣ кардем, ки иборатанд аз:
1. Сифати ташбеҳӣ
2. Сифати иснодӣ (нисбат додан )
3. Сифати фоъилӣ (исму феъл)
4. Сифати дорандагӣ
Дар ин навъи сифати ташбеҳӣ исми дувум ба исми аввал ташбеҳ
мешавад. Ин хусусияти таркибсозии забони тоҷикиро мо дар осори
адабӣ ва илмии замони Рудакӣ ба ин тараф мушоҳида мекунем. Ин
тарзи таркибсозӣ дар оғоз дар забони шеър мансуб буда, баъдтар дар
наср низ нуфуз пайдо кардааст. Мисол: моҳру (соҳиби рўи чун моҳ)
моҳсимо, (симояш монанд ба моҳ) сарвқад (дорои қадди чун сарв),
камонпой (каҷпо), дадманиш (дорои афъоли ҳайвонӣ), гуландом (дорои андоми чун гул), офтобрух (дорои рухи чун офтоб), гургсифат
(дорои сифати гургона), бодомчашм (дорои чашмони монанд ба бодом), дарёдил (каси дилаш ба дарё монанд), булбулзабон касе (забонаш ширин).[2; 41]. ва ғайра
а) моҳрух:
Дидам ба раҳ он нигори хандаро,
Он моҳрухи ситорадандонро. Муиззӣ.
б) моҳсимо:

Надонам аз чи сабаб ранги ошноӣ нест,
Сиҳиқадони сияҳчашми моҳсиморо. Ҳофиз.

в) сарвқад:

Бас сарвқадони симпайкар
Чун сабза ба хок хуфта андар. Шоҳин.
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Г) камонпой :
Заҳли равиш качқадамонро магир, ни

Аспи камонпой напўяд чу тир. Амир Хусрави Деҳлавӣ.

Д) гуландом:

Дар мазҳаби мо бода ҳалол аст, валекин
Бе рўи ту, эй сарви гуландом, ҳаром аст. Ҳофиз.

Барои ба дарозо накашидани мақола мо аз зикри мисолҳо барои
дигар сифатҳои мураккаб худдорӣ карда, афзуданием ки ин тарзи сифатсозӣ дар забони шеъри гузашта ҷойгоҳи хос дошта, таҳқиқи он ба
шинохти сабки шеъри шоирони ҷудогона ва муайян намудани хусусиятҳои хоси забони ин ё он давр ёрӣ мерасонад.
Сифати иснодӣ (нисбӣ)
Дар заминаи қиёсу муқобилаи осори назму насри адабиёти гузашта метавон хулоса кард, ки дар ин навъи сифати мураккаб исми аввали
таркиб нақши нисбат додашударо иҷро мекунад. Илова ба он ки ин
намуди сифати мураккаб дар осори адабӣ ҷойгоҳи хос дорад, дар шароити имрўза намудҳои тозаи он низ аз забони форсӣ ба забони тоҷикӣ
ворид шуда истодааст. Аз ҷумла ҷаҳонватан (яъне, ватанаш ҷаҳон аст).
Мисолҳои дигар:
А) ҷафопеша (ҷафоҷў, ҷафокор, ҷафогар, ситамгар)
Ёри мо нест ситамгору ҷафопеша, вале
Мо зи бахти бади худ қобили ҷавру ситаме. Ҳилолӣ.
Шаклҳои зерини ин таркиб низ мавриди истифода ҳастанд: ҷаннатмакон, меҳройин, инсонмадор, урупомеҳвар, меҳройин, ҳунарпеша, мардумсолор, забонбунёд ва ѓайра.
Сифати фоъилӣ.
Дар забони тоҷикӣ шумори бисёр зиёде аз сифатҳои мураккаб
дорои сохтори исм ва решаи феъл ҳастанд. Монанди: гулфурўш
(фурўшандаи гул), мардумгурез (касе, ки аз мардум мегурезад ), донишҷў(ҷўяндаи дониш),
Чунин намуди сифат аз феълҳои табдилӣ низ сохта шудаанд. Монанди, сулҳталаб, худотарс, гўшхарош ва ғайра. Ба назар чунин менамояд, ки дар забони тоҷикӣ қисме аз исмҳо, ки амалан аз онҳо феъли
табдилӣ сохта нашудааст, низ решаи феъл ба шумор меравад ва дар
таркиб бо исм монанди решаи як феъл амал мекунанд. Масалан, ҳамон
тавр ки гўшхарош ба маънии харошандаи гўш аст. Ҷоннисор низ ба
маънии нисоркунандаи ҷон мебошад. Мутаассифона, чунин намуд ва
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таркибҳои феълӣ дар забоншиносии тоҷик, ба дараҷаи лозимӣ омўхта
нашудааст ва хостори таҳқиқи ҷудогона мебошад. Дар заминаи он чи
гуфта шуд, метавон мисолҳои фаровоне ёфт, ки сифатҳои мураккаби
тоҷикӣ ба ин тарз, яъне исму решаи феъл сохта шудаанд. Зайли намуна
чанд мисол меоварем:
А) шершикор (шикоркунандаи шер):
Шерон ҳама шикорони ғизолони шўхи ту
Ҷуз қасди сайди шершикорон намекунӣ. Ҷомӣ.
Б) шабнавард (чароғи шабнавард):
Боз бахшад бинишам он моҳи фард,
Дар замон ҳамчун чароғи шабнавард. Ҷалолиддини Балхӣ.
В) шабпаймо (шабгард, дар вақти шаб гарданда, роҳпаймо дар
шаб):
Моҳи шабпаймо, к- нолам хӯшачини ҳусни ўст,

Донае монанди холи ў надорад хирманаш. Исмати
Бухороӣ.

Г) гуфторфурўш (суханфурўш, гапфурўш, сергап):
Боре сухан аз ошиқӣ аз баҳри чӣ гўянд,
Онон, ки чу Хусрав ҳама гуфторфурўшанд.

Амир Хусрави Деҳлавӣ.

Сифати дорандагӣ.
Дар забони тоҷикӣ аз таркиби сифат бо исм сифати мураккабе
сохта мешавад, ки аксаран бар дорандагӣ далолат мекунанд: монанди
қавипанҷа (дорои панҷаи қавӣ), резандом (дорои андоми рез), бадсиришт (дорои сиришти бад)ва ѓайра. Дар баъзе мавридҳо аз таркиби
ду исм низ сифати мураккабе сохта мешавад, ки дорандагиро ифода
мекунад ва исми аввал монанди сифат аст. Аз ҷумла: обиларў (дорои
рўйи обиладор), оташмизоҷ (дорои миҷози оташин), дарвешмаслак
(дорои маслаки дарвешӣ)[3; 57]. ва ѓайра.
А) обиларў:

Шаб яке зангии пасте, ки бувад обиларў,
Рўз румии дарозе, ки бувад бас ба ҷамол. Бадри Чочӣ.
Б) оташмизоҷ:

Таби оташмизоҷи ишқ дилсўз аст, медонам,
Аҷоиб ташнаҷонам,чашм дур зақан дорам. Мулҳам
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Зимнан бояд гуфт, ки баъзе сифатҳоеро ки аз таркиби ду исм
сохта шудаанд, наметавон дар гурўҳҳои зикршуда дохил кард. Монандӣ, душманком, дилраҳм, шерфаҳм, дастпоча ва ғайра. Барои ин
намуди сифатҳо бояд таҳлиле ҷудогона анҷом дод.
Аз он чи гуфта шуд, метавон иқрор кард, ки забони тоҷикӣ имконоти номаҳдуди таркибсозӣ дошта, моро водор месозад, ки фақат
ба дунболи пасвандҳо ва қиёфаҳои таркибӣ нагардем, балки дунболи
завқи таркиб бошем. Ин ҳодисаи забонӣ ифодагари мушаххасот ва
имкониятҳои рушди забони тоҷикист.
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ТАРКИБ ВА КАЛИМАСОЗЇ ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ
Дар маќола дар бораи калимасозї дар забони тољикї сухан
меравад. Метавон иқрор кард, ки забони тоҷикӣ имконоти номаҳдуди
таркибсозӣ дошта, моро водор месозад, ки фақат ба дунболи
пасвандҳо ва қиёфаҳои таркибӣ нагардем, балки дунболи завқи таркиб бошем. Ин ҳодисаи забонӣ ифодагари мушаххасот ва имкониятҳои рушди забони тоҷикист.
Калидвожањо: таркиб, калимасозї, забони тољикї, таркиби луғавии
забон, пасванд, ҳиссаҳои мустақили нутқ.

СТРУКТУРА И СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье, в основном речь идёт о словообразование в таджикском языке. Нужно отметить, что таджикский язык имеет множество
вид слов и словообразования и это касается суффиксов, префиксов и
других раздельные ячеек, которые мы не только обращаем внимания
а в их разделов и части. Эти языковые явления излагают конкретных
и развевающих видов и структуре в таджикском языке.
Ключевые слова: структура, словообразования, таджикский язык,
языковой состав, словаря, суффикс, самостоятельный часть речи.
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THE STRUCTURE AND WORD FORMATION
OF TAJIK LANGUAGE

The article, especially is about the word formation of Tajik Language. It will be observed, that Tajik Language consist of various kinds of
word and word formation and it depends on suffices, prefixes and other
deviled parts, which we pay attention also in their parts. These Language
phenomenon’s have concrete and improvement parts and structures in Tajik Language.
Keywords: structure, word formation, Tajik Language, suffices,
parts of speech.
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АДАБИЁТШИНОСЇ
УДК 891.55.0921

ДИДГОЊИ АДАБИИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ
Њоким Ќаландариён
Институти забон, адабиёт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии ба номи
Абўабдулло Рӯдакии АИ ЉТ
Шайх Камоли Хуљандї, «к-аз мењри ў пур аст замири мунири
мо», аз мањбубтарин шоирони ќаламрави мовароуннањрї мањсуб
меёбад. Дар тазкираи «Хизонаи омира»-и Мир Ѓуломалихон Озоди
Билгиромї дар бораи шањомату каромати Шайх ривояти аљибе
омадааст. Мувофиќи ин гуфтор «Бисотї мўътаќиди Исмати Бухорї
буда, мункири Шайх Камоли Хуљандї ва дар маќтае гўяд:

Ѓазалњои Бисотиро Камол аз худ мадон камтар,
Ки парвардаст чун Хољу ба оби дида Салмонаш.
Гўянд, Шайх Камол аз Бисотї ранљид ва ин байт дар дуои бад
нисбат ба ў гуфт:

Бо он ки чун чароѓи сањар шуд љавонамарг,
Њам дер зист муддаии зудмири мо.
Дуои Шайх муассир афтод ва Бисотї дар фурсати каме бисоти
њаёт дарнавардид» [4, 147].
Аз ин рў, сухане гуфтан, ки асли сухани Камол ва ќимату арзиши шеърашро баён карда тавонад, кори осон нест.
Дар ин маќола тасмим гирифтем, то ба тариќи иљмол дар бораи
дидгоњи адабии Камоли Хуљандї изњори назар намоем. Мунаќќидони
шеъри форсии тољикї огоњанд, ки ба ќавли бештари муњаќќиќони чи
бумиву чи хориљї масъалањои назарияи адабї ва наќди адабї реша
дар суннати фарњанги ѓарбї доранд. Агар ин андешаро мутлаќан
ќабул кунем, пас, ин савол ба миён меояд, ки оё метавон бидуни такя
бар мабонии назарї асари наѓзи адабиро офарид ва ё адиби хуб шуд?
Агар мо ин саволи мазкурро љавоби мусбат бидињем, пас, осори гаронмояву зебову гирову устувори њазорсололаи мо танњо њосили завќи
шахсии њар як адиб будасту халос. Аммо ин навъ хулосабарории мо
низ мантиќан дуруст нест.
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Шайх Камоли Хуљандї яќинан аз мавозину ќавонини оламгири
мундариљ дар наќду назарияи адабии ѓарбї огоњ набудааст. Чун огоњ
набудааст, осори оламшумул аз худ боќї мондааст. Пас, ин мероси
зиќимати њазорсолаи мо бар асоси мизонњову дастурњои назарии ѓарбї
таълиф наёфтааст. Чун бар мабнои мизону дастурњои назарии ѓарбї
иншо нашудаанд, пас, аљдодони адабии Камол наќду назари вижаи
худро дар адаб доштаанд ва аз он бањра гирифтаанд. Аммо мутаассифона, аз он давра китоби мустаќиле ба забони форсии тољикї, ки тамоми меъёру мизону дастури асари адабиро муайян намуда бошаду
решаву заминаи офарида шудани осори наѓзро мушаххас намояд,
дастрас нест. Ин бањси алоњида аст ва дарди маънавии танњо ин љонибу ин замон нест ва муњаќќиќони зиёде бар он даво љустаанд ва шояд
метавон гуфт, ки натиљае ба онњо то андозае даст њам додааст.
Аз омўзиши манзумањои классикии форсии тољикї як чиз бар мо
мусаллам гашт, ки нуктањои наќдомез ва фавоиди наќдомўз дар онњо
зиёд ба назар мерасанд. Њарчанд удабои классикии мо аз мабонии
назариявї номе набурда бошанд њам, пояи бунёдњои шоиронаву
жанрњои мустаќили адабї ва мояњои њамоњангии шаклу забону
муњтаворо риоя намудаанд ва њамчунин аз усулњои халќи жанрњо хуб
бањра бурдаанд ва дар натиља шоирони бузурги адаби форсии тољикї
дар дастгоњи андеша ва фикри худ аз назария, шаклу равиши бисёр
устувор ва мустањкам бањра мебурдаанд ва дар наќду санљиши осори
дигарон ќоидањои бисёр муњкамро корбаст мекарданд.
Дар адаби форсии тољикї шоирон муњимтарин табаќаи
фарњангї дар пайандозии љараёнњои интиќодї будаанд. Бинобар ин,
наќди адабї бештару пештар аз њар љое дар миёни осори манзум
рушд ва густариш ёфтааст. Дар гузаштаи адаби форсии тољикї камтар шоиреро метавон ёфт, ки дар шеър ва назми худ ба навъе вориди
ќаламрави наќд нагашта ва шеър ё байти интиќодї нагуфта бошад.
Дидгоњњои интиќодии шоирон асосан дар ду бахш баён мешуданд:
1. Наќди шеър
2. Наќди шоир.
Сартосари майдони адаби форсии тољикї аз ин ду навъи интиќодї
ва мавзўоти наќди адабї саршор аст. Мо бо намунањои наќди шоирон
аз шеър ва шахсияти якдигар дар адаби форсии тољикї нињоят зиёд рў
ба рў мешавем ва њатто дар осори шоирони асрњои IX-X низ ин намунањо бисёр ба назар мерасанд. Чунончи ин байти Шањиди Балхиро дар
наќди яке аз гўяндагони аср мешунавем, ки шеъраш ба ќавли Рўдакї
«лафз њама хубу њам ба маънї осон» надоштааст:
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Даъвї кунї, ки шоири дањрам, валек нест
Дар шеъри ту на њикмату на лаззату на чам.
Бо таваљљуњ ба девони ашъоре, ки аз Шайх Камоли Хуљандї
барљой мондааст, метавон то њудуде ба навъи нигоњи шоир ба наќд ва
адабиёт наздик шуд ва њосили дидгоњњои ўро дар чанд нуктаи умда
гунљонид:
1. Шеъри ноб ва вижагињои он.
Муњимтарин заминае, ки Камол дидгоњњои адабии худро ба
миён кашидааст, муаррифии шеъри ноб ва хасоиси он аст. Шоир барои исботи бартарии њунари хеш ва исботи нубуѓи халлоќонаи худододи худ дар миёни анбўње аз нозимони сахткўшу сустандеша, ки ё
тањаммули зуњури ин истеъдодро надоранд ва ё гули маониро аз боѓи
ашъори ў дуздиданианд, мегўяд:

Боѓест пур аз гули маонї
Девони Камол, тозааш дор.
Шеъри дигарон чу хори уштур,
Перомуни ў фарози девор.
То сунбулу наргисаш начинанд,
Дуздони гули раёзи ашъор [2, 596].
Шеъри хуб аз дидгоњи Камол вижагињои зерро дорад:
1. Шеъри ноб аз лафзу маънои устувор бархўрдор аст ва ба ифодаи Камол «хаёлоти латифу лафзу њарф»-и зариф дорад:

Чу девони Камол афтад ба дастат
Навис аз шеъри ў чандон, ки хоњї.
Хаёлоти латифу лафзу њарфаш,
Агар хоњї, ки дарёбї камоњї [2, 601].
1.1. Шеъри ноб зиёд содалавњонаву содаписандона набошад, бал
андешае талаб кунад, ки ба фањми он тавон расид:

Зи њар лафзаш равон магзар чу хома,
Ба њар њарфе фурў рав чун сиёњї [2, 601].
1.2. Шеъри ноб бо такя ба додањои азими дониши башар њамроњ
бо лутфи эзидї дар вуљуди шоир аст, яъне њар шеъри ноб бояд аз ду
рукн – рукни таљрибањову ёфтањои маърифатї, илмиву адабие, ки
шоир бо кўшиш онњоро касб мекунад ва рукни завќу лутфи нигоњ ва
забони шеър, ки Худо якбора ба шоир мебахшад, иборат бошад:

Камол, ашъори аќронат чу эъљоз,
Гирифтам сар ба сар вањй асту илњом.
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Чу холї аз хаёли хос бошад,
Хаёл аст он, ки гирад шўњрати ом [2, 609].
1.3. Шеъри ноб иртиботе ба њаљму миќдор надорад, балки зоту
сифоти шеър гувоњи хубии он аст ва на сухани пуру фаровон, зеро
гуфтаи кам, агар шеъри ноб аст, шоирро љойгоњи устувор дар дилњо
ва чашмњо мебахшад:

Гуфт соњибдиле ба ман, ки чарост,
Ки туро шеър њасту девон нест?
Гуфтамаш: Аз бањри он ки чун дигарон
Сухани ман пуру фаровон нест.
Гуфт: Њарчанд гуфтаи ту кам аст,
Камтар аз гуфтањои эшон нест [2, 609].
Ё ин ки дар байти зер Камол танњо «як байти љарида» «аз
гуфтаи ширин»-и худро болотар аз «сад дафтари шеър аз Њасану Хусраву Салмон» мењисобад:

Сад дафтари шеър аз Њасану Хусраву Салмон
В-аз гуфтаи ширини ту як байти љарида [3, 954].
2. Тавсифи табъи хеш.
2.1. Яке аз муњимтарин усулњои наќди адабї, мундариљ дар
шеъри Камол, навъи нигоњи шоир ба шеъри хеш аст. Дар воќеъ,
њасби њолњое, ки Камол аз шеъру фикри шахсияти хеш ироа мекунад,
бисёр љолибу тоза аст. Ў дар муориза бо шоирони њамзамонаш хеста,
камоли сухани худро аз зини «шарафи рўзгори ањли сухан» фуровардани шоирони дигар медонад:

Буд ваќте Камол Исмоил
Шарафи рўзгори ањли сухан.
Ба камоли ту дар сухан, к-имрўз,
Он Камол ин шараф надошт, ки ман [2, 599].
Муфохароту мубоњоти шоир њам љолибанду њам ниёз ба андешаи бештаре доранд. Њарчанд Камол дар замони худаш аллакай
соњибшўњрат будааст ва замоне баъд њам ўро чун:

Орифи њаќшинос Шайх Камол,
Ки љањонро ба шеъри тар бигруфт.
То сухан аз дањон бурун афтод,
Кас сухан мисли он бузург нагуфт [2, 10],
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шинохтаанд, дар баробари шеъри худ ночизу камарзиш шумурдани
гуфтаи Шайх Саъдиву Њофизу Њасани Дењлавиву Амир Хусраву Салмони Соваљиву Мавлонову Аттору Низомии Ганљавиву дигарон љойи
бањс дорад. Ба изњори Камол сўфиён дар шеъраш “бўйи сухани Аттор”
ёфтаанду “маст шуданд”, чун “нусхаи риндї басе мутолиа карда”, ба
хулосае меояд, ки “нашуд ба тарзи ѓазал њаминони мо Њофиз”, суханашро “на кам аз гуфтаи Саъдї” пиндошта ба шунидани каломаш
Саъдї “фурў шустї ба гозургоњ дафтар” андешида дар баробари
гуфтораш Саъдии ширингуфторро “хамўш бењ” амр медињад ва “дар
пеши суханварони олам” на танњо “Зањир аз љой”, балки “Анварї њам”
равад ва ахиран бо ин бартариљўйињо ќаноат накарда худро “шарафи
рўзгори ањли сухан” мењисобад. Албатта, дар ќудрати суханварии Камол тардиде нест, аммо манбаи ин манманињо, ки ахлоќи шоирї онро
ќабул надорад, номаълум ба назар мерасад. Иллати ин муфохароту нозишу ифтихоротро Камол худ низ изњор намекунад. Дар њоле, ки Њофизи хушгуфтор мухотабро “сустназм”-е ќарор дода, “луфти сухан”-и
худро “худодод” муаррифї мекунад ва аз “устоди азал” ба “дуои субњу
оњи шаб” мазмун ба орият мегирад. Ин Њофиз аст, ки бо њамаи он бузургиаш шеъри Зањирро хубу шеъри Салмону Хољуро ќавї мењисобад,
на сусту номаќбул ва баъд, ба шарофати њузури ѓайб, дар сухани дигарон айб мељўяд. Ин масъала мўњтољ ба тафсиле дар њадди маќолаи мустаќил аст ва мавзўи бањси мо дар ин љо нест (Дар бораи намунањо аз
ифтихорияњои бештари Шайх Камол ниг.: [1, 586-590].
2.2. Шоир зимни муќоисаи худ бо дигарон муњимтарин вижагињои зењнї, равонї ва забонии худро бозгў менамояд. Ў «лоф аз
сухани чу дурр»-и худ мезанад ва ба таъни њасудони ќолабигўй, ки
дар таълифи шеър таќлид ба ќолаби пешиниён мекунанд, бармехезад:

Дурри суханам, к-аз ў занам лоф,
Лоф аз сухани чу дурр тавон зад.
Бар фарќи њасуди ќолабигўй,
«Он хиште бувад, ки бар тавон зад» [2, 603].
2.3. Ба таъкиди Камол дониш дар шеър доштану тарзи шеър суруданро фањмидану тавонистан њанўз камоли шоирї нест, балки дарёфтани сухани нозуку борик асли маќсуд аст. Шоир дар офаридани
сухани нозуку борик ба марњалае расидааст, ки огоњона, на маѓрурона, дар баробари онњое, ки забон бар ў боз кушоданд, забони њол аз
бузург будани худ мегўяд:

Дарёб Камол, он сухани нозуку борик,
Озурда макун хотират аз кас ба сари мўе.
38

СУХАНШИНОСЇ, №1 2017
Гар бо ту баробар зияд он сўфии аќраъ,
Ёд аст маро дар њаќќи ў байти накўе:
Бадхоњи ту худро зи бузургї чу ту донад,
Лекин масал аст ин ки «чанореву кадуе» [2, 603].
2.4. Шайх Камол зоёии табъи худро мањсули буридагињояш аз
тамаъву бандагї медонад ва дар муќобили нозимони ќофиягўйи зарталаби њалќабагўш бармехезад ва аз «нахли маонї басе» доштанаш
ифтихор мекунад:

Зарталабон њамчу дур њалќабагўш омаданд,
Шукр, к-аз озодагї банда дар он силк нест.
Боѓ агарам нест, њаст нахли маонї басе,
Нахли маро баргу шох љуз вараќу килк нест.
Хонаи мулки маро нест ба љуз байти шеър,
Мулки дигар ќофияст, ќофия худ мулк нест [2, 605].
2.5. Шоир аз истеъдоду тавоноии нодири худ ёд мекунад ва
табъашро ба иксир ташбењ медињад, ки њар суханашро мубаддал ба
зар мекунад. Ин «ѓояти лутфу обдорї»-и девонаш аст, ки аз хондани
он дањон пуршакар мешаваду њасуд шарманда:

Табъи ту, Камол, кимиёест,
К-аз вай сухани ту њамчу зар шуд.
Девони ту дї касе њамехонд,
Дидам, ки дањон-ш пуршакар шуд.
Аз ѓояти лутфу обдорї,
Њосид суханат шуниду тар шуд [2, 607].
Ќавли муњаќќиќи афѓон Орифи Ориф дуруст аст, ки «бештарини
нигоњи Камол ба муфохара ва нозиш ба шеъру ќудрати шоирияш буда ва бештар аз ин ки дигаронро наќд кунад ва ба онон назар дошта
бошад, ба худаш назар дошта ва дар бисёрии маворид сухани худро
бартарин суханњо хондааст» [5, 275].
Хулласи калом, Шайх Камоли Хуљандї дар љињатдињии масоили
бунёдини адаби асри худ наќши бисёр муњим доштааст ва бархе аз
муњимтарин аркони наќди адабиро пай рехтааст, ки барои дарк ва
фањми навъи нигоњи мо ба наќди адабї бисёр ќобили таваљљуњ ва эътиност. Ин навъ наќду назарияњои Камол намунањои бештаре дорад, ки
дар ин фурсат ба ин чанд нукта кифоят намудем ва метавон бедудилагї
ќазоват кард, ки Шайх Камоли Хуљандї яке аз бунёдгузорону ободкунандаи тарабободи сухан аст, ки доди сухан дода ва ба ќавли худаш, суханаш сењр аст, ки њалолаш бод ва ѓаробат дорад ва санъатталабон бењ
зи ў устоде наёбанд:
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То фикрати ман нињод бунёди сухан,
Обод шуд аз ман тарабободи сухан.
Мехост сухан зи дасти бетабъон дод,
Додам ба ишорати сухан доди сухан [2, 615].
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ДИДГОЊИ АДАБИИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ

Дар ин маќола бо такя ба намунањое чанд аз ашъори Камол, ки
аз тавоноии суханофарии худ нозида, дар танќиди шеъри шуарои
пешгузаштаву муосираш кўшидааст ва бо ин амал асоси назария ва
наќди адабиро гузоштааст, сухан меравад. Муаллиф тасмим гирифтааст, ки дар бораи дидгоњи адабии шоир изњори назар намуда, андешаи муњаќќиќонеро, ки решаи масъалањои назарияи адабї ва наќди
адабиро дар суннати
Калидвожањо: Камоли Хуљандї, наќди адабї, назарияи адабї,
адабиёти форс
фарњанги ѓарбї пиндоштаанд, рад намояд.
ии тољикї, шеъри ноб, наќди шеър, наќди шоир.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗГЛЯДЫ КАМОЛА ХУДЖАНДИ
Предлагаемая статья основана на образцах поэзии Камола, который известен красочностью, выразительностью художественного
стиля и критикой поэзи и своих предшественников и современников,
чем заложил основы теории литературы и литературной критики. Автор статьи постарался изложить литературные взгляды поэта для того, чтобы опровергнуть мнение тех исследователей, которые считают,
что корень вопроса о литературной теории и литературной критике
заложен в традициях европейской культуры.
Ключевые слова: Камол Худжанди, литературная критика, литературные взгляды, персидско-таджикская литература, критик стихов, критик поэтов.
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ФОЗИЛОНИ ЊАМНИШИН
БО ХОЉА КАМОЛИ ХУЉАНДЇ
Насриддинов Фахриддин Абдуманонович
Муассисаи давлатии «Маркази илмии Камоли Хуљандї»
Маърифати орифони њамнишин бо Хоља Камоли Хуљандї то њол
дар камолшиносї мавриди тањќиќи хосаву амиќ ќарор нагирифтааст.
Он чи ба назар мерасад, танњо ба љузъе аз мавзўъ пайванд мегирад.
Тањќиќи мавзўъ метавонад дар шинохти шахсият, љањонбинї ва
лавњањои муњими зиндагии Хоља Камоли Хуљандї санадњои љолибро
пешорўи муњаќќиќон ќарор бидињад.
Таваљљуњ ба табаќоту тазкирањо, маноќибу таърихномањо,
ашъори худи шоир ва анбўње аз сарчашмањои дигар равшан месозад,
ки дар байни ин гурўњи манобеъ асноди тоза ва мадорики ноомўхтаи
фаровони марбут ба мавзўъ мањфуз аст.
Аз баррасии манобеъ равшан мегардад, ки иддае аз орифон бо
Хоља Камоли Хуљандї бевосита њамнишин будаанд, иддае аз фозилони муосир иродату пайванд доштаанд, аммо муљолисати онон бо
Хоља Камол дар манобеъ сарењ зикр наёфтааст ва гурўње дигар, ба
эњтимоли ќавї, дар суњбату мањзари ин шоири Хуљандї будаанд. Аз
ин сабаб, зарур донистем, ки мавзўъро дар се бахши алоњида бо муаррифии умдатарин нукоти марбут ба зиндагиномаи орифон ва донишмандони њамнишин бо Камоли Хуљандї баррасї намоем.
I. Орифоне, ки ба тасрењи манобеъ бо Хоља Камоли Хуљандї
њамнишин будаанд.
1. Хоља Мањмуди Шошї. Аз орифони Шоши (Тошканд) рўзгори
Камоли Хуљандист. Хоља Мањмуди Шошї аз табори урафои номї ба
дунё омадааст. Падари ў Хоља Шињобуддини Шошї [12, 4, 389] аст,
ки ў ба се ё чањор пушт ба љадди бузурги худ Хоља Муњаммади Номии Баѓдодї мепайвандад [18, 101]. Насаби Хоља Мањмуди Шоширо
то Абўбакри Сиддиќ пайвастаанд [1, 35]. Аз гузориши Муњаммад ибни Бурњониддини Самарќандї бармеояд, ки асли Хоља Мањмуди
Шошї аз Баѓдод будааст. Чун Хоља Ќаффоли Шошї (ваф. 395/1004)
ба Баѓдод мерасад, Муњаммади Номї ба сафи шогирдони ў ворид
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гардида, ба Шош меояд ва он љо мондагор мешавад [18, 101-102].
Хоља Мањмуди Шошї домоди Хоља Довуд ибни Хованди Тањур ибни
Шайх Умари Боѓистонї мебошад. Хоља Убайдуллоњи Ањрор (тав.
806/1440 – ваф. 895/1498), ки аз пешвоёни тариќати наќшбандияи асри
XV мебошад, писари ўст.
Хоља Мањмуди Шошї чун аксари орифон аз зироат касби рўзї
менамудааст. Ба ин мўљиб, гоњ «Хоља Мањмуди Кишоварз» низ хонда
шудааст [1, 34].
Хоља Мањмуди Шошї аз ирфон «шурбе тамом ва њаззе вофир
дошта»-аст [12, 2, 389].
Тибќи навиштаи Абдуррањмони Љомї, Хоља Камоли Хуљандї
«чанд гоњ дар Шош мебуда» [24, 609]. Мулоќот ва суњбати Хоља Камол бо Мањмуди Шошї дар њамин фурсат сурат пазируфта ва,
зоњиран, муддатњо дар њалќаи орифон бо њам будаанд. Мавлоно
Љомї марбут ба пайванд ва дўстии њарду чунин наќлеро овардааст:
«Хоља Убайдуллоњ, адомаллоњу баќоању, мефармуданд, ки: «Вай чанд
гоњ дар Шош мебудааст. Волиди ман мегуфт, ки вай дар он муддат,
ки он љо буд, њайвонї намехўрд. Як бор аз вай илтимос кардем, ки:
«Чї шавад, ки таоме, ки дар он гўшт бошад, хўрда шавад?» Маро гове буд, баѓоят хубу фарбењ. Хидмат Шайх бар ваљњи тийбат фармуд,
ки њар гоњ, ки ту гови худро бикушї, мо гўшт бихўрем». Ман, бе он
ки вайро вуќуф бошад, говро бикуштам ва аз он таоме муњайё сохтам.
Ба љињати хотири ман аз он гўшт бихўрд» [24, 609].
2. Шайх Зайниддини Хофї. Аз орифон ва донишмандони номвари Хуросон дар нимаи дувуми асри XIV ва аввали асри XV аст. Дар
оѓози соли 757/1356 ба дунё омадааст [20, 7, 260]. Барои касби илм ва
маорифи ирфонї ба муњимтарин шањрњои Мисру Шом, Ироќу Њиљоз
ва Хуросону Мовароуннањр сафар намудааст. Шайх Исмоили Сисї,
Шињобуддини Сайрофї, Нуриддин Абдуррањмони Мисрї, Абўтоњир
Ањмади Хуљандї, Зайни Ироќї, Камоли Хуљандї аз љумлаи машоихи
ў ба њисоб мераванд.
Нисбати тариќати ў ба Шайх Нуриддин Абдуррањмони Мисрї
мепайвандад.
Гурўње аз орифони он рўзгор, ба мисли Шайх Шамсуддинмуњаммади Табодаконии Тўсї, Шайх Садриддини Равосї, Шайх Шињобуддини Сайвосї, Мавлоно Шамсиддинмуњаммади Асад, Мавлоно
Шињобуддини Берљандї, Љамолиддини Найрезї, Љамол Муршидии
Маккї, Товусї, Дарвеш Ањмади Самарќандї дар мањзари ў ба камолоти маънавї расидаанд [24, 494; 11, 1, 160-162; 619; 18, 250; 2, 2, 74;
12, 1, 302; 324].
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Зайниддини Хофї соњиби таълифоти арзишманд низ буда ва нигоштањояш дар рўзгори худи ў мавриди таваљљуњи ањли ирфон будааст [18, 249].
«Шарњи «Манозилу-с-соирин»-и Абдуллоњи Ансорї», «Васоё»,
«Манњаљу-р-рашод линафъи-л-ибод», «Одобу-с-суфия» ва «Таќрирот»
аз љумлаи осори ў ба шумор мераванд [21, 41; 15, 7, 22, 228, 392; 8, 1000].
Шайх Зайниддини Хофї дар Табрез мањзари Хоља Камоли
Хуљандиро дарёфтааст. Тибќи навиштаи Њофиз Њусайни Карбалої,
Зайниддини Хофї бо орзуи хидмат ва тарбият дар мањзари Хоља Камоли Хуљандї ба Табрез меояд. Аммо зуњду таќашшуфи Хоља ба
њоли онваќтаи Зайниддин рост намеояд. Он гоњ назди Шайх Исмоили
Сисї мешитобад, вале ў ба сабаби куњансолї ўро ба шогирдї намепазирад 1 ва назди Абдуррањмони Мисрї мефиристад. Дар Миср ба
олами мукошафа рањ намеёбад ва дар руъё бо иршоди Хоља Камоли
Хуљандї футўњ барояш мерасад. Ин иршод мўљиби иродати хосаи ў
ба орифи Хуљандї мегардад. Чунончи навиштааст: «Њазрати Шайх
Зайниддин Абўбакри Хофї, ќуддиса сирруњу, ба Табрез, ки ташриф
оварда, ба иродаи иродату муридии њазрати Шайх омадаанд, аз рўи
эътиќоду ихлос. Чун ба хидмати Шайх расидаанд, тазањњуду таќашшуфи мумї илайњи бо камоли ирфону назари поки эшон бар љавонон
рост наёмада, дил ба муридии њазрати Шайх натавонистааст нињодан. Аз хидмати њазрати Шайх ба мулозимати њазрати Шайх Исмоили Сисї, ќаддасаллоњу сиррању, расида, бенињоят муътаќид гашта ва
майли иродати эшон намуда. Њазрати Шайх Исмоилро кибари син
дарёфта буда, ќабули ин маънї нанамудаанд. Тарѓиби эшон ба хидмати њазрати Шайх Нуруддин Абдуррањмони Мисрї, ќаддасаллоњу
сиррању, карда ва гуфта, ки «шуморо ба Миср мебояд рафтан, руљўи
такмили шумо аз олами ѓайб ба он љаноб шуда. Фааммо ба он љо, ки
мерасї, Шайх Нуруддин Абдуррањмонро мункир нагардї, чї ўро асбоби зоњирї њаст ва ѓуломони таркишбанд дорад, ки ќибоби ўянд,
њамчунон ки назар ба љавонону майли суњбати эшон Шайх Камолро.
Фааммо Шайх Камолро хилватест бо њазрати Њаќ, љалла ва ало, ки
ўро инњо нуќсон намерасонад». Ба њар њол ба Миср рафта, ба хидмати мушорун илайњи мерасад ва инобат мекунад. Ва ба ишораи олии
вай ба хилват менишинад. Вайро фатње намешуда, аз ин маънї бисёр
мунзаљир буда. То шабе дар воќеа Шайх Камолро мебинад, ки аз
љониби ќибла аз миёни девори хилват берун омаданд ва дилдорї
Аз ин санад бармеояд, ки ин мулоќоти Хоља Камол бо Зайниддини Хофї пеш аз
соли 785/1383 сурат гирифта будааст. Зеро Исмоили Сисї дар соли ёдшуда аз дунё
даргузаштааст (11, 2, 107).
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намуданду гуфтанд, ки: “Дар намози субњ дар рўзи љумъа, баъд аз
«Фотиња» сураи «Ќоф» бихон, ки фатњи куллї рўй хоњад намуд”. Ба
фармуда амал намуда. Баъд аз он вайро футуњоти маънавї даст дода,
кораш ба итмом мерасад. Баъд аз он мутаваљљењи Табрез мегардад.
Ваќте ба Табрез меояд, ки њазрати Шайх Камол аз дунё рењлат фармуда буда. Таассуфи бисёр бар фавти он бузургвор мехўрад. Муддате
бар сари мазори њазрати Шайх сокин мегардад ва фуюзоти бешумор
аз ботини он ќудваи аброр ба он зубдаи ахёр мерасад» [11, 1, 502-503].
Њамчунин, Мавлоно Љомї низ аз суњбат ва мањзари Камолро ёфтани
Шайх Зайниддини Хофї хабар дода, чунин нигоштааст: «Шайх Зайниддини Хофї, рањимањуллоњу, мегуфтааст, ки дар ваќти тањсили
улум дар Табрез ба суњбати вай расида мешуд. Маро ба ин тариќ далолат мекард ва мегуфт, ки ба нисбати иродати мо дарой. Ман гуфтам, ки маро нисбат ба шумо даѓдаѓањо дар хотир мегардад. Гуфт:
«Бигўй, ки то аз он љавоб гўям». Ман њељ нагуфтам, аммо дар авохир,
ки ба ин тариќ даромадам ва маро дар он гушоде шуд, донистам, ки
вайро мартабаи иршод, ки пеши вай кор тавон кард, будааст» [24,
610].
3. Шоњ Њусайни Сарипулї. Аз урафои маъруфи Озарбойљон мебошад. Ў ба «Шоњ Њусайни Валї» низ машњур аст. Шоњ Њусайни Сарипулї аз табори бонаљобат ва њаќоиќмашраб ба дунё омадааст.
Насаби ў аз тарафи падар ба Шайх Шињобуддини Суњравардї (ваф.
587/1191) ва аз тарафи модар ба Шайх Сафиуддин Исњоќ Њусайнии
Ардабилї (ваф. 735/1334) мепайвандад [16, 178-179; 22, 159-160].
Соли 767/1366 ба дунё омадааст [16, 136-137]. Дар љавонї ба илми маонї, њадис, фиќњ, тафсир, мантиќ ва арабия табањњури кофї ба
даст меорад. Он гоњ ба сарзамини Шом сафар мекунад ва дар он љо
дар илми љафру аъдод саромади рўзгораш мегардад. Њафт мартаба ба
зиёрати Байтуллоњ мушарраф мешавад.
Шайх Муњаммади Њиллї, Шайх Тої, Шайх Њасани Самарќандї
аз љумлаи маъруфтарин устодони ў њисоб меёбанд [22, 159-160; 9, 187].
Шоњ Њусайни Сарипулї назди хосаву омма бисёр мукаррам будааст. Салотини он рўзгор, ба мисли Шоњрух Мирзо, Ќаро-Юсуф,
Ќаро-Искандар, Љањоншоњ ба ў иродат доштаанд [11, 1, 389; 16, 137].
Шоњ Њусайни Сарипулї аз умри тўлонии боэњтиром бархурдор
гардида, соли 861/1457 аз дунё даргузаштааст.
Бино ба навиштаи Ибни Карбалої, Шоњ Њусайни Сарипулї ба
Хоља Камоли Хуљандї иродати хоса дошта ва бо ў муљолисат фармудааст. Чунонки навишта: «Шоњ Њусайни Сарипулї… ба шарафи
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суњбати њазрати Шайх Камоли Хуљандї, ќаддасаллоњу таоло сиррању, мушарраф гашта. Чун њазрати Шайх Камол аз дунё рењлат
фармудаанд, Шоњ Њусайн бар сари мазори эшон муљовир буда, то
шабе вайро њолате рўй намуда шамъе аз шамъњо(ро), ки бар сари
марќади њазрати Шайх равшан карда будаанд, бардошта ва ба ин љо
омада, ки алњол такя ва мадфани вай аст. Ва фармуда, ки Шайх ин
љоро ба мо њавола карданд ва амр фармуданд, ки ин љо бошем. Аз он
ваќт то њангоми рењлат… он љо сокин будаанд» [11, 1, 521].
4. Хоља Муњаммадширини Маѓрибї. Ориф ва шоири маъруфи
муосир бо Камоли Хуљандист. Соли 749/1348 дар музофоти Табрез ба
дунё омадааст. Аз машоихи зиёд бањра бардоштааст. Аммо аз њама
бештар аз Шайх Исмоили Сисї касби файз намуда, ўро пири тариќати хеш баргузидааст. Бештар дар маѓрибзамин рўзгор гузаронида, касби футўњоти ирфонї намудааст. Љомї нисбати хирќаи ўро ба
Муњйиддин ибни Арабї пайвастааст [24, 610]. Муњаммадширини
Маѓрибї соли 809/1406 аз дунё даргузаштааст. «Асрору-л-фотиња»,
«Љоми љањоннамо», «Дурару-л-фарид», «Нузњати Сосония» ва девони
ашъор аз таълифоти ў мањсуб мегардад.
Муњаммадширини Маѓрибї бо Хоља Камол мусоњибат дошта ва
мавридњое ба бузургвориаш иќрор овардааст. Дар «Љавоњиру-ласрор»-и Озарї, «Нафањоту-л-унс»-и Љомї, «Маљолису-л-ушшоќ»-и
Камолиддини Хоразмї, «Равзаи атњор»-и Њашрии Табрезї, «Натоиљу-л-афкор»-и Ќудратуллоњи Гупомавї, «Маноќиби Шайх Маслињатдини Хуљандї» ва чанд манбаи дигар аз мусоњибати њар ду сухан рафтааст.
Аз љумла, Абдуррањмони Љомї навишта: «Мавлоно Муњаммадширин, машњур ба Маѓрибї... бо Шайх Камоли Хуљандї, рањимањуллоњу таоло, муосир буда ва суњбат медоштааст.
Гўянд, дар он ваќт, ки Шайх ин матлаъ гуфта будааст, ки:

Чашм агар ин асту абрў ину нозу ишва ин,
Алвидоъ, эй зуњду таќво, алфироќ, эй аќлу дин.
Чун ба Мавлоно расидааст, гуфта, ки: «Шайх бисёр бузург аст,
чаро шеъре бояд гуфт, ки љуз маънии маљозї мањмиле дигар надошта
бошад?» Шайх онро шунидааст, аз вай истидъои суњбат карда ва худ
ба табх ќиём намуда ва Мавлоно низ дар он хидмат мувофиќат карда.
Дар он асно Шайх он матлаъро хондааст ва фармудааст, ки:
«Чашм айн аст. Пас, мешояд, ки ба лисони ишорат аз айни ќадим, ки зот аст, ба он таъбир кунанд. Ва абрў њољиб аст. Пас метаво46
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над буд, ки онро ишорат ба сифот, ки њиљоби зот аст, доранд». Хидмат Мавлоно тавозуъ намудааст ва инсоф дода» [24, 610-611].
Аз ин матлаб, илова бар суњбати Муњаммади Маѓрибї бо Хоља
Камол, иќрори Маѓрибї бар љалолати ќадр ва умќу вусъати андешаи
ирфонии орифи Хуљандї низ равшан мегардад. Зоњиран, Муњаммадширини Маѓрибї ќабл аз ин мењмонї дар муориза бар ин байти Хоља
Камол ашъоре низ гуфта будааст, ки поёнтар аз забони ориф ва
шеършиноси маъруфи асри XV Шайх Озарии Тўсї оварда хоњад шуд.
Шоистаи ёдоварист, ки Њашрии Табрезї низ ин воќеаро наќл
фармудааст. Ќисмати оѓозии навиштаи ў тафсили бештар дорад ва аз
он њузури чанд орифу донишманди дигар, ки он љо ташриф доштаанд, низ равшан мегардад. Чунонки оварда: «Рўзе Мавлоно Муњаммади Маѓрибї ва Мавлоно Муњаммади Машриќї ва Мавлоно
Муњаммади Ассор ва Мавлоно Муњаммади Халилї ба суњбати касирулбењљати Шайх рафтанд ва Шайх худ бинафсињи мутаваљљењи табх
шуданд. Яке аз муридон гуфта, ки шумо бо ёрон ба суњбат машѓул
бошед ва ин хидмат ба банда руљўъ фармоед. Шайх фармуда, ки фалаки даввор њаргиз сонї аз ин чањор Мавлоно Муњаммад ба арсаи
рўзгор наёварда, ки имрўз мењмони мананд. Худ мехоњам, ки аз шарафи ин хидмат бањравар шавам. Баъд аз таќдими маросими табх,
машѓули суњбат мешавад. Ваќте Шайх ин ду матлаъ фармуда буданд:
Чашм агар ин асту…» [22, 64].
5. Мавлоно Муњаммад Ассори Табрезї. Аз сўфимашрабон ва
шоирони боэътибори Табрез аст. Дар њудуди соли 720/1320 дар
Табрез ба дунё омадааст. Тавассути Шайх Исмоили Сисї аз тасаввуф
бањраи тамом ёфтааст. Муњаммад Ассор аз шеъру ирфон файзи бенињоят бардошта буд. Ибни Карбалої навишта: «Вайро девонест
муштамил бар фунуни ашъор аз ќасоиди ѓарро ва ѓазалњои обдор ва
муќаттаот ва рубоиёт ва ѓайру золика» [11, 1, 363]. Маснавии «Мењр
ва Муштарї»-и ў аз шуњрати хоса бархурдор аст. Ў дар илми арўзу
ќофия ва фунуни балоѓат низ осоре доштааст. Имрўз нусхањое аз рисолаи «ал-Вофї фї теъдоди-л-ќавофї»-и ў мањфуз мондааст [8, 4, 638].
Муаллифи «Силсилату-л-авлиё» даргузашти ўро дар соли 792 ё
793/1390-1391 дониста, мањалли дафни ўро дар Чарандоби Табрез
навиштааст [11, 1, 366].
Аз навиштаи Њашрии Табрезї, ки ќаблан зимни мусоњибати
Муњаммадширини Маѓрибї бо Хоља Камол иќтибос гардид, суњбати
Мавлоно Муњаммад Ассори Табрезї низ бо шоиру орифи Хуљандї
равшан аст. Афзун бар ин, Ибни Карбалої низ ба сароњат аз дўстии
онњо хабар дода, њатто ба борњо суњбат доштанашон ишора намуда47
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аст. Он гуна, ки навишта: «Он покизаашъори валишиор Мавлоно
Њољї Муњаммад Ассор… муосири њазрати Шайх Камоли Хуљандї ва
Мавлоно Муњаммади Маѓрибї, ќуддиса сирруњумо ва бо эшон
суњбат медошта» [11, 1, 363].
6. Мавлоно Муњаммади Машриќї. Зоњиран, мурод ориф ва хаттоти камназири Табрез Мавлоно Шамсиддин Муњаммади Ќаттобии
Машриќии Табрезист, ки ба Хоља Камоли Хуљандї иродат дошт. Ў
дар сулук шогирди Муњаммадширини Маѓрибї буд. Саъдуддини
Табрезї дар хат устоди ў мањсуб мегардад [11, 1, 371]. Санади хати
устодони хушнависи Озарбойљону Хуросон тавассути писараш Абдуррањими Хилватї ба ў мепайвандад. Ў дар ирфон машраби олї
доштааст ва аз «куммали авлиё» хонда шудааст [11, 1, 84; 16, 103]. Соли 812/1409 зимни сафари њаљ дар Њалаб аз дунё даргузаштааст [11, 1,
83]. Љањони фикрї ва машраби ирфонии Мавлоно Муњаммади Машриќї улфату иродати ўро нисбат ба Хоља Камоли Хуљандї ба бор
овардааст. Чунонки зимни табйини мусоњибати Муњаммадширини
Маѓрибї бо Камоли Хуљандї аз «Равзаи атњор»-и Њашрии Табрезї
иќтибос гардид, Мавлоно Муњаммади Машриќї низ дар он љамъ
њозир будааст. Афзун бар ин, ду писари худ Хоља Абдуррањими Хилватї ва Хоља Абдулњайро дар хурдсолї ба мањзари Шайх Камол фиристодани ў, ки поёнтар наќл меёбад, далели гўёи дўстї ва иродати ў
ба ин орифи Хуљандист [11, 1, 86-87].
7. Мавлоно Муњаммади Халилї. Аз наводири рўзгори худ будааст. Агар гузориши Њашрї сањењ бошад, ў низ суњбати Хоља Камолро
дарёфтааст. Шайх Камол ўро дар сафи мењмонони худ аз нодирагон
хондааст [22, 64]. Њашрии Табрезї, илова бар зикри мусоњибати ў бо
Хоља Камол, дар зикри азизоне, ки дар мазори «Бобо Мазид» мадфунанд, аз ў ёд намуда, аз љумлаи ягонагони аср ва нодирагони дањраш
хондааст. Он љо, ки навишта: «Љамъи касир ва љамми ѓафир аз авлиё
ва машоих ва атќиё ва сулањову фузало дар њазираи Бобо Мазид 2
мадфунанд. Аз он љумлаанд: Мавлоно Исњоќи Воиз ва Мавлоно
Муњаммади Халилї ва Дарвеш Пирмуњаммади Ќории Шодиободї ва
Мавлоно Шайх Муњаммади Ќорї… Љамоати мазур њар як ягонаи аср
ва нодираи дањр будаанд» [22, 110-111]. Дар «Равзоту-л-љинон» низ ин
матлаб зикр гардидааст [11, 1, 96]. Ибни Карбалої аз Мавлоно
Муњаммади Халилї ном шахс, ки дар хушнависї ягонаи рўзгори худ
2 Бобо Мазид – лаќаби ориф ва ќутб, ки номи ў Мавлоно Муњаммад будааст. Соли
620/1223 даргузаштааст (22, 107-108). Мазори «Бобо Мазид» аз љумлаи маконњои
муњтарами Табрез мебошад ва он љо авлиёи зиёд мадфунанд (11, 111).
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будааст, дар чанд маврид маълумот додааст [11, 1, 85, 96, 98, 193].
Тибќи гузориши Ибни Карбалої, ин Мавлоно Муњаммади Халилї
фарзанди Мавлоно Њасани Халилї мебошад, ки ў яке аз њофизони
Ќуръон ва ќориёни бебадили Табрез будааст ва аз аиззаи рўзгори худ
ба шумор мерафтааст [11, 1, 193].
Ин Мавлоно Муњаммади Халилї шогирди Хоља Абдуррањими
Хилватї мебошад [11, 1, 85]. Он гуна, ки дар идома наќл меёбад, Хилватии мазкур аз шогирдони Камоли Хуљандист. Чун Хилватї дар
хурдсолї, дар поёни асри XIV мањзари Хоља Камолро дарёфтааст ва
мусоњибати Муњаммади Халилї то соли 792/1390 сурат гирифтааст 3,
бояд Муњаммади Халилии мусоњиб бо Хоља Камолро, ки муаррифї
ёфт, шахсе дигар њисобид, ё ин ки Њашрї, чун иддае аз гузоришоти
хеш, дар сабти номи ў дар силсилаи мењмони Хоља Камол бетаваљљуњї намудааст.
8. Хоља Абдуррањими Хилватї. Ориф, донишманд ва хушнависи
маъруфи Табрез аст. Писари Мавлоно Шамсиддин Муњаммади Ќаттобии Машриќии Табрезист. Дар охирњои асри XIV ба дунё омадааст. Ў
аз мањзари Камоли Хуљандї касби файз намудааст. Њамчунин, аз
мањзари Муњаммадширини Маѓрибї, Хоља Алии Сафавї, Шайх Зайниддини Хофї, Шоњ Њусайни Сарипулї, Мавлоно Музаффари Баззозї,
Мавлоно Шарафуддини Торумї ва чанд орифу донишманди рўзгори
хеш бањра бурдааст.
Ибни Карбалої аз маќоми ў дар хаттотї ва мактаби хушнависии ў матолиби зиёдеро баён доштааст [11, 1, 83-85].
Хилватї дар шеър, бахусус шеъри ирфонї, устод буд. Бо тахаллуси «Машриќї» шеър мегуфт. Имрўз нусхаи ягонаи девони ў дар
Китобхонаи Британия – воќеъ дар Лондон, тањти шумораи Or.3313
нигањдорї мешавад.
Хилватї таълифоти арзишманде аз худ ба мерос гузошта, ки
њама аз маќоми илмї ва манзалати ирфонии ў дарак медињанд. Осоре,
чун «Мафотењу-л-ѓайб», «Њошия бар «Шарњи истилоњот»-и Абдурраззоќи Кошї», «Миръоту-л-ибод фї маърифати-л-маод», «Шарњи
рубоии њуроия», «Шарњи абёти мушкили «Гулшани роз» аз љумлаи
муњимтарини онњо мебошанд. Хоља Абдуррањими Хилватї соли
859/1454 дар Табрез аз дунё даргузаштааст.
Ба тасрењи Ибни Карбалої Хоља Абдуррањими Хилватї дар
хурдї ба суњбати Камоли Хуљандї расида ва аз ў ањодису ашъоре фаро гирифтааст. Наќли Ибни Карбалої асноди љолиберо, илова бар
Ин назар бино бар соли вафоти Муњаммад Ассори Табрезист, ки ў низ дар он
суњбат њузур дошт.
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маърифати мусоњибати њар ду, дар заминаи шинохти љањонбинї, афкор, манзалат, ашъори тозии Камоли Хуљандї дар худ дорад. Ба ин
мўљиб, онро пурра иќтибос меоварем: «Навбае дар туфулият њазрати
Хоља (яъне, Хилватї – Ф.Н.) бо бародари худ Хоља Абдулњай ба хидмати њазрати Шайх Камоли Хуљандї расидаанд. Моњи мубораки рамазон буда. Њазрати Шайх фармуданд, ки имрўз бо шумо суњбат медорем, ки Шамсуддин (яъне, падари Хилватї – Ф.Н.) донист, ки мо
бар сари сафарем, шуморо пеши мо фиристод. Ва баъд аз он фармудаанд, ки таом љињати эшон оваред. Эшон фармудаанд, ки мо барўзаем. Њазрати Шайх фармуданд, ки шумо њанўз мукаллаф ба таклифи
рўза нашудаед, бихўред. Эшон аз камоли итоат ва инќиёд њасбуламри
њазрати Шайх ифтор кардаанд. Баъд аз ифтор њазрати Шайх фармуд,
ки шуморо зиёдати дигар низ мекунам. Ду њадис мехонем, шумо ёд
гиред ва як байт аз љумлаи ашъори ман, ки дар девонам нест. Ва њадисњо ќудсї аст. Ва ин аст аввал: «ас-Савму лї ва ана аљзї бињи»,
дувум: «Таљавваъ таронї таљаррад тасил». Ва байт ин аст:

Гирифтам остини дўст, он љо дасти худ дидам,
Чунонаш даст бўсидам, ки дасти хеш бўсидам.
Њазрати Хоља гирифтани ањодисро аз Шайх ба назм оварда дар
ќитъае ва он ин аст:

Шунидам ман аз шайхи комил Камол,
Ду ќудсї њадису гирифтам ба дил.
Нахустин-ш «ас-Савму лї»-ву дигар
«Таљавваъ таронї таљаррад тасил».
Ва он байтро низ ба тариќи назм дароварда. Ва он ин аст:

Шунидам њам аз ў байте, ки дар девони худ гуфт:
Ман ин як байт нанвиштам, ман ин асрор пўшидам:
«Гирифтам остини дўст, он љо дасти худ дидам,
Чунонаш даст бўсидам, ки дасти хеш бўсидам» [11, 1, 86-87].
Иродати Хилватї ба Хоља Камоли Хуљандї аз ќитъаи зерин, ки
дар таърихи вафоти Хоља гуфтааст, низ пайдост: «Њазрати Хоља Абдуррањими Хилватї, рањимањуллоњу, таърихи фавти эшонро дар сурати ќитъа ба назм дароварда:

Орифи њаќшинос, Шайх Камол,
Ки љањонро ба шеъри тар бигруфт.
То суханро сухан бурун афтод,
Кас сухан њамчу он бузург нагуфт.
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Њаштсаду се гузашт, к-он хуршед,
Њамчу мањ дар сањоби ѓайб нуњуфт» [11, 1, 510].
9. Хоља Абдулњай. Бародари Хоља Абдуррањими Хилватист. Аз
иќтибосе, ки боло дар мавриди мусоњибати Хилватї оварда шуд,
равшан гашт, ки Хоља Абдулњай бо бародари худ њамроњ ба суњбати
Хоља Камоли Хуљандї расидааст. Хоља Абдулњай дар хонадони комилан ирфонї тарбият ёфт ва дар хушнависї камназир буд. Дар хат
татаббуи Ёќути Мустаъсамї менамудааст ва дар он бар пояе расида
буда, ки тафовути хати њар ду мушкил будааст [11, 1, 85]. Ў соли
825/1422 дар љавонї аз дунё даргузаштааст ва дар њазираи Бобо Мазид канори Муњаммадширини Маѓрибї ба хок супоридаанд.
Шоистаи ёдоварист, ки Њашрии Табрезї аз мусоњибати Шайх
Озарї бо Хоља Камоли Хуљандї низ ёдовар шудааст. Он љо, ки
навишта: «Ва низ ваќте њазрати Шайх Камол дар шеъре фармуда:
«Коф»-и куфри мо зи «То Њо» бартар аст», чун ба Мавлоно Муњаммади Маѓрибї хондаанд, бар Шайх эрод гирифта ва дар маънии
куфри мањмуду мазмум ин абёт гуфта:
Аз саводулваљњи фи-д-дорайн агар дорї хабар,
Чашм бигшову саводи фаќру куфри мо нигар...
Пас нагўяд: «Коф»-и куфри мо зи «То Њо» бартар аст»,
Њар кї бошад аз маониву њаќоиќ бањравар.
Дар он вило (асно, њангом – Ф.Н.) Шайх Озарї ба Табрез меояд
ва мобайни ин ду бузург муњокима менамояд ва мегўяд, ки …» [22,
65]. Ин низ бояд аз бетаваљљуњии Њашрї дониста шавад. Зеро Озарї
соли 784/1382 дар Исфароин ба дунё омадааст ва дар мењани худ ба
камолоти илмї расидааст. Хоља Камол соли 803/1401 аз дунё даргузаштааст. Дар ин таърих Озарї куљову ба Табрез омада байни ду бузургвор доварї намудан куљо?! Асли ин матлаб дар «Љавоњиру-ласрор»-и Озарї (соли таълифаш пас аз 830/1427) чунин омадааст:
"Ваќте Шайх Камоли Хуљандї, рањимањуллоњу, шеъре гуфта буд,
матлаи он ин буд:

«Коф»-и куфри мо зи «То Њо» бартар аст,
– Мавлоно Муњаммади Маѓрибї, ки аз мувањњидони он рўзгор буд,
дар муориза бар ў эрод гирифта буд ва ќитъа дар маънии луѓази
мањмуд ё мазмум гуфта ва табйини њар як карда. Ин аст:

Аз саводулваљњи фи-д-дорайн агар дорї хабар...
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Эроди Мавлавї аз рўи истилоњи ќавм агарчи ворид аст, фааммо
аз сухани Шайх, ки «Коф»-и куфри мо зи «То Њо» бартар аст», ин
маънї маълум намешавад, ки бар ў эрод расад. Мурод ба «То Њо» хитоб ба Ањмад аст ва он ки Шайх гуфтааст, ки «Коф»-и куфри мо зи
«То Њо» бартар аст, баёни лисони њадис аст ва шак нест, ки «коф»-и
калимаи Ањадї, ки куфри ѓайрест, бартар аст аз «То Њо»-и Ањмадї,
ки он ишорат ба чањордањ њуруфи муњкамот, касрати ѓайрат аст. Ва-ссалому ъала-л-лазина йастамиъуна-л-ќавла файаттабиъуна ањсанању.
Валлоњу аълам" [23, 181].
Чунонки равшан аст, ќазовати илмии Озарї аз љониби Њашрї
ба муњокимаи њузуриву шуњудї маънї ёфта ё тањриф пазируфтааст.
Њамчунин, бояд тазаккур дод, ки дар «Маноќиби Шайх Маслињатдини Хуљандї» иродат ва дўстии Саййид-ато низ зикр ёфтааст
[14, 163]. Саййид-ато, ки ба Њаким-ато низ маъруф аст (6, 6, 8056), яке
аз машоихи тариќати ясавия мебошад ва муриди Зангї-ато хонда
шудааст [14, 163]. Ба он мўљиб, ки Саййид-ато тахмин як аср муќаддам аз Хоља Камол аз дунё гузаштааст [10, 305], гузориши манобеъ аз
ѓалати таърихї холї намебошад.
II. Орифоне, ки дар манобеъ аз дўстиву иродати онон бо Хоља
Камол сухан рафтааст, аммо муљолисати эшон сарењ зикр наёфтааст.
1. Мавлоно Наљмуддини Торумї. Аз орифон ва донишмандони
Табрез дар охири асри XIV ва ибтидои асри XV аст. Наљмуддини Торумї нахуст дар мањзари падари худ Шайх Шарафуддини Нурї, ки аз
урафои номии Табрез буд, илм омўхт. Сипас даќоиќи ирфонро аз
Шайх Сафиуддин Исњоќи Ардабилї фаро гирифт ва аз ў иљозати иршодро ба даст овард. Пас аз даргузашти падараш дар зовияи ў “аз
љињати иршоди ибод аќди маљолиси насоењу мавоиз” [16, 127] боз
намуд ва саљљодаи иршод бигустурд.
Санади иршоди Наљмуддини Торумї тавассути устодони Шайх
Сафиуддин то Алї ибни Абўтолиб мепайвандад [22, 53].
Абдуррањими Хилватї дар зикри каромот ва њолоти ў матолиберо ба ќалам овардааст [11, 1, 222-223].
Наљмуддини Торумї, илова бар табањњур дар илми сўфия, дар
фанни иншо низ нубуѓи хоса дошт. Тарљумаи тазкираи Шайх
Муњаммади Куљаљї ба форсї, ки Мавлоно Њасани Паласї онро ба
арабї нигошта буд ва тарљумаи “Комилу-т-таворих”-и Ибни Асир, ки
ба тасрењи манобеъ дар камоли фасоњат будаанд [11, 1, 223; 6, 13,
9762], шавоњиди адли ин иддао мебошанд.
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Соли даргузашти Наљмуддини Торумї даќиќ нест. Такя бар санаде, ки аз тафањњус ба даст меояд, њамин ќадар метавон ёд кард, ки
то соли 811/1408 дар ќайди њаёт будааст.
Хоља Камоли Хуљандї ва Мавлоно Наљмуддини Торумї ба њам
дўстиву иродат доштаанд. Бешак, борњо бо њам њамнишин буда, ки
Камоли Хуљандї дар шаъни ў ќитъаи зеринро сурудааст:

“Муншии чархрову туро, эй фариди аср,
Бо он ки њар ду наљм гирифтанд торумї.
Бошад тафовуте зи замин то ба осмон,
З-он наљм то ба рутбати ин Наљми Торумї» [5, 427].
2. Мавлоно Тољуддин Алии Миншорї. Аз орифон ва муќриёни
машњури Табрез аст. Дар илми ќироат санади ў хеле олї афтодааст ва
тавассути устодаш Мавлоно Љамолуддин Амираи Ќаввос то имом
Шотибї ва аз ў то Пайѓамбар (с) мерасад.
Мавлоно Тољиддин дар мањаллаи Виљевияи Табрез мезистааст
ва он љо масљиде бино намуда будааст [11, 1, 159]. Дар ваќфномаи
њамин масљид мусалсал алќоби марбут ба Мавлоно Тољиддин зикр
гардида, ки њама аз љалолати ќадри ў дарак медињанд [11, 1, 159].
Бешубња, ў бо Хоља Камоли Хуљандї мулоќот доштааст, вагарна ниќори андаке, ки байни њар ду вуљуд доштааст, дар манобеъ зикр
намеёфт. Зоњиран, ин сустмењрї ба номувофиќии шеваи сулуки эшон
пайванд мегирад. Зеро Ибни Карбалої навишта: “Миёни вай (Мавлоно Тољиддин – Ф.Н.) ва њазрати Шайх Камоли Хуљандї андак
ниќоре буда. Ба воситаи он ки Мавлонои мушорун илайњ дар камоли
таќашшуфу зањодат буд ва њазрати Шайх дар ѓояти ирфону машраби
тасаввуф. Ва масали маъруф аст. Мисраъ:
“Ки буъдалмашриќайн омад миёни Шайху Мавлоно” [11, 1,
160].
3. Шайх Муњаммади Сонии Куљаљї. Аз орифону бузургмардони

Табрез аст. Марљаи хавосу авоми ањди хеш буд. Ўро барои тафовут
бо љадди аълои табориаш – Мавлоно Шайх Муњаммади Куљаљонї
ибни Хоља Сиддиќ “Шайх Муњаммади Сонии Куљаљї” мехонанд.
Бештар ба “Хоља Шайх” маъруф аст. Силсилаи насаби ў ба тариќи
зайл бо ў ба як асл мепайвандад: “Хоља Шайх Муњаммад ибни Хоља
Иброњими сонї ибни Хоља Ањмадшоњ ибни Хоља Иброњими аввал
ибни Хоља Сиддиќ” [11, 2, 41; 539].
Шайх Муњаммади Сонии Куљаљї афзун бар сармояи маънавї, аз
сармояи моддї низ бархурдории хоса доштааст. Дар Табрез, Баѓдод,
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Шом ва дигар шањрњо мадорис, масољид, хонаќоњу зовияњо бино
намуда будааст [11, 2, 41; 539].
Тўмори ваќфномаи “Абвобу-л-бирр”-и ў дар ин замина матолиби зиёдеро то имрўз мањфуз доштааст [11, 2, 537-540].
Эътибори камназири ў салотини элхониро ба њарос андохта буд.
Тибќи навиштаи муаллифи “Равзоту-л-љинон” њамин ангеза мўљиб
гардид, то аз љониби Султон Ањмади Љалоир (њукм. 784-813) дар
Баѓдод пинњонона ба шањодат расонида шавад [11, 2, 41; 9, 313-314].
Шайх Муњаммади Сонии Куљаљї ва Хоља Камоли Хуљандї бо
њам мулоќот доштаанд. Ваќте ки Хоља Камол аз Сарой боз ба Табрез
меояд. Шайхи мавсуф барои Хоља Камол хонаќоњу мадрасаи олие
бино менамояд. Ибни Карбалої ин воќеаро чунин ба ќалам оварда:
“Дар сари хиёбони Табрез мавзеъест машњуру маъруф ба «Абдуллоњи
Љаббачї». Муддати мадид он љо мебошанд, то он ки Тўќтамишхон
мутаваљљењи Табрез мешавад ва Табрезро гирифта, нањбу ѓорат мекунад, дар шуњури санаи сабъа ва самонина ва сабъумиата (яъне, 787 –
Ф.Н.), чунонки дар мутуни таворих мазкур аст. Ва њазрати Шайхро
њамроњ мебаранд, то муддати санаи самона ва тисъина ва сабъумиата
(яъне, 798 – Ф.Н.) он љо мебошанд, чунончи ёздањ сол он љо буда
бошанд. Дар ин муддат ёди Табрез мекарда ва орзуи он балдаи
таййиба менамудаанд. То охир Амир Темур бар сари Тўќтамишхон
мераваду Саройро ѓорат мекунад ва њазрати Шайхро ба Табрез
меоваранд. Ин навба, ки ташриф меоваранд, дар Валиёнкўй ќарор
мегиранд. Табрезиён аз вазеъву шариф ва ањоливу адонї ва бузургу
кўчак дар камоли итоат ва инќиёду эътиќод нисбат ба мушорун
илайњи будаанд. Чунонки султону аозими-л-машоихи ва-с-судур Хоља
Шайх Муњаммади Сонии Куљаљї, ал-машњур ба «Хоља Шайх»,
рањимањуллоњу, љињати њазрати Шайх хонаќоње ва мадрасае дар
њаволии иморати Хоља Алишоњ сохтаанд, чунонки гунбаду баъзе аз
он иморат њанўз боќї аст. Ва таклифи бисёр намудаанд ба истиќрори
эшон дар он љо. Ќабул нанамудаанд ва фармудаанд, ки «сари Камол
ба гунбади фалак фуруд намеояд, мехоњед, ки фиреб хўрда ба ин гунбад cap фуруд оварад?” [11, 2, 502].
Чунинки равшан гардид, ин воќеа соли 798/1036 сурат гирифтааст. Агарчи дар матн лафзи сарењ аз мусоњибати њарду зикр наёфтааст,
аммо фањвои куллии матолиб дўстии њардуро ба таври комил баён
медорад.
III. Орифоне, ки ба эњтимоли ќавї бо Хоља Камоли Хуљандї
мулоќот доштаанд.
54

СУХАНШИНОСЇ, №1 2017
1. Шайх Исмоили Сисї (ваф. 785/1384). Аз бузургтарин орифони
Табрезу њаволии он аст. Муршиди аксари машоихи Озарбойљони
Шарќї ба њисоб меравад. Њузури ўро дар маљолису њалќањои ањли
тасаввуфи Табрез ва атрофи он мояи футўњ њисобида мешуд. Бештари
мусоњибони Хоља Камоли Хуљандї дар суњбати ў низ будаанд.
2. Шайх Абдуллоњи Хуљандї. Аз нахустин орифони наќшбандии
Хуљанд ва шогирди хосаи Бањоуддини Наќшбанд (ваф. 791/1388) мебошад [3, 96-97]. Дар Хуљанди ањди Камоли Хуљандї аз маќоми хоса
бархурдор буд. Ба «Абдуллоњи Сабзпўш» низ маъруф аст [14, 162].
3. Султон Хоља Алии Сафавї. Аз урафои бузургест, ки шогирди
Камоли Хуљандї – Абдуррањими Хилватї аз мањзари ў мустафид
гардидааст [11, 1, 85].
4. 4-5. Мавлоно Фахриддини Аррагар ва Мавлоно Ѓиёсиддин
Муњаммади Наќќош, ки њар ду ориф, муќрї ва муфассир будаанд.
Њар ду аз шогирдони Мавлоно Тољиддин Алии Миншорї мебошанд,
ки алоќаи ў бо Хоља Камоли Хуљандї дар бахши ќаблї зикр ёфт.
5. Мавлоно Низомиддин Абдуссамад, ки муфассир, муќрї,
муфтї ва орифи номвари Табрез муаррифї гардидааст [11, 1, 362,363].
Мусоњиби Хоља Камол – Муњаммади Ассори Табрезї дар марсияи ў
ашъоре сурудааст [11, 1, 363].
6. Мавлоно Зиёуддини Баззози Табрезї, ки аз урафои кибори
Табрез аст. Аксар «Мавлоно Зиёуддин Баззозии бузурги Табрезї» ёд
мешавад [11, 1, 366]. Аз мањзари Шайх Исмоили Сисї бањра бардоштааст.
7. Мавлоно Абўмуњаммад Нуриддин Абдуррањими Баззозї. Аз
орифони Табрез, ки дар мањзари дўст ва мусоњиби Камоли Хуљандї –
Муњамадширини Маѓрибї ба камолоти ирфонї расидааст ва шогирди хосаи ў будааст [11, 1, 366-369].
8. Пир Шайхї, ки «бисёр азизулвуљуд буда, муриди њазрати
Шайх Исмоили Сисї»-ст [11, 1, 427]. Дар ањде, ки Камол дар Табрез
ќарор дошт, аз манзалати волии ирфонї бархурдор будааст [11, 1, 428].
9. Хоља Иброњим ибни Хоља Ањмадшоњи Куљаљї, ки гўё дар
Макка ба воситаи Шайх Исмоили Сисї суњбати ќутбро дарёфтааст
[11, 2, 39; 104]. Аз урафои бузурги нимаи дувуми асри XIV Табрез аст.
Он чи дар ин бахш оварда шуд, ба масобаи муште аз хирвор аст.
Бешак, бо таваљљуњ ба манобеъ ва тааммуќ дар љустуљўи орифоне, ки
дар Мовароуннањру Табрези ањди Камоли Хуљандї зистаанд ва бо
муљолисону иродатмандони Хољаи Хуљандї пайванд доштаанд, метавон боз садњо нафарро ёд намуд, ки Пир Муњаммади Гелонї, Мав55
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лоно Мањмуди Хатиб, Хољахонди Хољакасї, Шайх Абўбакр ибни
Пир Њољї, Хоља Машоихи Њамидї, Мавлоно Каримуддини Миёвонї,
Пирмуњаммади Галлабон, Пир Тољи Тўламї, Мавлоно Муњйиддини
Маёвонї љумлаи онњоянд.
Аз тањќиќи мавзўъ, афзун бар маърифати муљолисони Хоља Камоли Хуљандї, асноди фаровон дар мавриди шинохти ањволу афкори
ин орифу шоири Хуљандї ба даст меояд, ки метавон чанде аз муњимтарини онњоро ба тариќи зайл баршуморид:
а) Шеваи шарњ ва маърифати ашъор;
б) маќоми ирфонї ва љамъиятї;
в) мактаби ирфонии шоир ва хусусиятњои он;
г) шогирдон ва муридон;
ѓ) пайванди шоир бо илми њадис;
д) маърифати мактаби фиќњї;
е) шинохти абёти тоза;
ё) машраби ирфонї;
ж) вазъи адабу ирфон дар ањди шоир.
Бояд таъкид намуд, ки тањќиќи густардаи мавзўъ, ки шомили
маърифати тамоми шахсиятњои мусоњиб ва њамнишин бо Хоља Камоли Хуљандї бошанд, метавонад уќдањои номакшуфи љањонбиниву
рўзгори ин фарзанди ифтихорофари тољикро бозкушої намояд ва дар
камолшиносї санадњои тозаеро пешорўи ањли тањќиќ ќарор бидињад.
Зеро дар ашъори худи шоир ва манобеъ гоње ишора ва гоње зикри сарењ аз иродат ва муљолисату мулоќоти Хоља Камол бо салотин, шуаро, њакимон, њунармандон, ходимону пайвандон, ба мисли Султон
Њусайни Љалоир, Султон Ањмади Љалоир, Тўхтамишхон, Мирзо Мироншоњи Гўраконї, Фарњод-оѓо, Мирвалї, Хусрави Фаххор, Рафеи
Довудї, Шайх Муњаммад, Њофизи Барбатнавоз, Хурдаки Самарќандї, Маъљарии Самарќандї, Маозии Табрезї, Муњаммади ходим ва дигарон ба назар мерасад.
Итминон дорем, ки минбаъд ба тањќиќи ин мавзўъ таваљљуњи
бештар зоњир мегардад ва пажўњишњои амиќтар сурат мепазирад.
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ФОЗИЛОНИ ЊАМНИШИН
БО ХОЉА КАМОЛИ ХУЉАНДЇ
Маќола дар мавриди фозилони орифи њамнишини Камоли
Хуљандї бањс мекунад. Муњаќќиќ мавзўи мазкурро дар такя ба сарчашмањои дастиаввал, ки рољеъ ба Камоли Хуљандї маълумот додаанд, ба муомилоти илмї кашидааст. Ў дар маќола дар бораи бештар
аз бист орифи дўст ва њамнишини Камол бо овардани мухтасари
шарњи њоли онњо хабар додааст.
Дар натиљаи тањќиќ љанбањои ноомўхтаи љањонбинии Камоли
Хуљандї ва маќоми маънавии ў равшан мегардад.
Вожањои калидї: Камоли Хуљандї, ирфон, шуаро, орифон,
Хуљанд, Табрез.
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УЧЕНЫЕ СПОДВИЖНИКИ КАМОЛА ХУДЖАНДИ
Рассматривая связь единомышленников - современников Камола Худжанди, автор опирается на важные материалы, в которых
впервые упоминался поэт.
В статье отмечается дружба и связи более двадцати учёных единомышленников и последователей поэта с одновременным представлением краткой биографии каждого из них.
В результате исследования всё шире постигаются неизученные
стороны мировоззрения Камола Худжанди и его социальный статус.
Ключевые слова: Камол Худжанди, суфизм, теософы, Тебриз,
сподвижник.

ACETIC – SCHOLARS CONTEMPORANEOUS
WITH KAMAL KHUJANDI
Present article discusses the literary and friendship links between Kamal
Khujandi and his contemporaneous acetic-scholars. Author explores the topic
based on the earliest narratives where Kamol’s name had been mentioned and
his activities recognized. Aauthor examines the friendship ties between over
twenty poet-scholars with Kamal Khujandi providing biographical notes about
each of them.
Keywords: Kamal Khujandi, theosophists, poets, theosophist, beyond the
river, Khujand, Tabriz
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ЖАНРИ ЃАЗАЛ ДАР ЭЉОДИЁТИ ФАРЗОНА
Неъматљон Файзуллоев
ДДХ ба номи академик Бобољон Ғафуров
Шоири халќии Тољикистон, устод Фарзона дар таърихи адабиёти
навини тољик њамчун мўътаќид ва эњёгари жанрњои анъанавии назм –
ѓазал, рубої ва дубайтї маъруфияти тамом дорад. Зеро ў аз нахустин
ќадамњои эљодиаш дар баробари таълифи шеъри нав, шеъри нимої ба
осори бегазанди классикони адабиёти тољику форс, хоса, эљодиёти
Румї, Саъдї, Њофиз, Камол, Љомї, Бедил ва дигарон таваљљўњи сидќї
гуморид ва аз мактаби нодири адабии ин суханварони бузург асрори
сухан, дарси њунар, дарси мањорат омўхт ва ин таљрибаро дар љараёни
фаъолияти адабии хеш пайваста ба кор гирифт.
Эљодиёти ѓаноманду рангини эшон аз анвои мухталифи адабї
фароњам омадааст, аммо ѓазал дар он мавќеи асосї ва маќоми хоса
дорад. Аслан, ѓазал аз љумлаи дилкаштарин, марѓубтарин, равону салистарин ва оњангноктарин навъи ашъори ѓиної буда, бино ба табиати асливу зотии худ, ки фарогири он њама назокату латофат ва шираву шарбати каломи бадеъ аст, мавриди назари кулли суханварони
асил ќарор гирифтааст. Ба ин маънї, ѓазалро шоњи жанрњои адабии
назми классикї метавон донист. Њар шоири тавоное, ки дар ин жанр
доди сухан додааст, ё худ ба ќавли Хоља Њофиз, воќеан, “дур суфтааст”, бегумон дар таърихи адабиёти беш аз њазорсолаи мо шўњрат ёфтааст.
Шоираи маъруф ва мањбуби давр Фарзонабону, ки низ дар ин
радиф аст, њанўз аз овони љавонї бо дарки моњият ва арзиши сухани
бадеъ дар ин ќолаби шеърї ѓазалсароиро рисолати касбї, мояи ифтихор ва љавњари эљодиёти хеш донист ва маҳз бо ҳамин жанр ба адабиёти мо қадам гузошт. Рӯзномаи љумњуриявии “Комсомоли Тоҷикистон”
ҳанӯз дар соли 1985 ин шоираи ҷавонро бо се ғазалаш ба хонандагони
хеш муаррифӣ намуда буд [2]. Њамчунин аз он ки дар аввалин маљмўаи
кўчаки ашъори ў “Тулўи хандарез” (Душанбе, 1987) нўњ ѓазал мушоњида гардид, маълум мешавад, ки шоира аз ибтидои таљрибаи эљодиаш ба ин жанр њусни таваљљўњ ва дилбохтагии хоса доштааст. Минбаъд аз маљмўа то маљмўаи дигар миќдори ѓазалиёти эшон торафт
бештар шудан гирифт, ки инро маљмўањои “Шабохуни барќ” (Душанбе, 1989), “Ояти ишќ” (Душанбе, 1994), “То бекаронањо” (Хуљанд,
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1998), “Меърољи шабнам” (Душанбе, 2000), китоби сељилдаи “Ќатрае
аз Мўлиён” (Хуљанд, 2003), “Як ѓунча роз” (Хуљанд, 2005), “Мўњри гули мино” (Хуљанд, 2006), “Сад барги ѓазал” (Хуљанд, 2008), “Саду як
ѓазал” (Душанбе, 2011), “Себарга” (Хуљанд, 2011), “Парниёни љон”
(Душанбе, 2011), “Набзи борон” (Тењрон, 2013), “Девон” (Хуљанд,
2014), китоби дуљилдаи “Њама гул, њама тарона” (Хуљанд, 2014) ва
ѓайра равшан собит месозанд.
Чунонки аз номгўи ин асарњо бармеояд, агар ду маљмўаи њамноми
шоира ва “Девон”-и ў комилан аз ѓазал фароњам омада бошад, пас
ќисмати аъзами ашъори китобњои калонњаљму мўњташами “Мўњри гули
мино”, “Себарга” ва “Њама гул, њама тарона”-ро танњо ѓазалњо ташкил
додааст. Бо такя ба маводи ин осори нашршуда метавон тахмин намуд,
ки теъдоди умумии ѓазалњои Фарзона феълан таќрибан ба 700 адад
расидааст. Яъне, ин маънои онро дорад, ки ѓазал кайњо инљониб ба
жанри калидии эљодиёти шоира мубаддал гаштааст ва дар муайян
намудани симои хоси адабии ў наќши босазое дорад. Аѓлаби
муњаќќиќони ватаниву хориљии эљодиёти Фарзона низ бар ин назаранд.
Ба ин маънї, дар Пешгуфтори “Девон”-и шоира, ки аз панљсад ѓазали
дилангез таркиб ёфтааст, чунин омадааст: “Девони ѓазалиёти Фарзонаи
Хуљандї дар радифи гаронбортарин ва писандидатарин девонњои шуарои номвари адабиётамон љои муносиб ёфта, шўњрату манзалати шеъри
хушгувори тољикиро волотар хоњад кард” [8, 6].
Доираи мавзўоти ѓазалиёти шоира хеле фароху доманадор буда,
тамоми соњањои њаёти иљтимоиву маънавї, таърихи халќу миллат ва
кишвари моро фаро гирифтааст. Тасвири дигаргунињои суръатафзои
зиндагї, тараннуми ватан ва манзарањои табиат, васфи бузургони
илму адаб ва ифтихор аз ниёгони шарофатманди хеш, ситоиши волидайн ва хислатњои њамидаи инсон, накўњиши бадиву хиёнат ва дигар
айбу љурмњои одамї, тавсифи дўстиву рафоќат ва некиву накўкорї,
тарѓиби анъанаву суннатњои миллї, парастиши адлу инсоф ва њиммату љавонмардї, замзамаи њаёти љавонї ва ишќу муњаббати поки инсонї аз љумлаи мавзўъњоест, ки дар ѓазалиёти эшон бо рангубори тозаи бадеї ва дар заминаи бозёфтњои љолиби шоирона инъикос ёфтаанд. Аз њаллу фасли бадеии њар кадоми ин масоил диди хоси эстетикии муаллиф равшан зуњур ёфта, садои рўњбахши дили пурмењри ў
малењу форам ба гўш мерасад.
Ќисмати аъзами ѓазалиёти Фарзона чун осори њамгуни дигар
суханварон ба мавзўи љовидонии адабиёт – ишќ бахшида шудааст.
Аслан табиат ѓазалро мањз барои ишќиясарої ва ишќро барои ин
шакли ѓиноии шеърї офаридааст. Ба ибораи дигар, сохту ќолаби
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жанри ѓазал ва дигар унсурњои хоси бадеии он барои ифодаи маънову
мазмунњои ишќї ва ифшои розу сўзу дили инсон басо созгору мувофиќ аст. Аз ин љост, ки шоира имконоти жанрии ќолаби мазкури
шеъриро љињати ибрози афкору андешањои ошиќонаву орифонаи хеш
љиддан ба кор гирифт ва дар ѓазалњояш мафњуми ишќро ба маънои
хеле васеъ – ба маънои ишќ ба инсон, ишќ ба табиат, ишќ ба офаридгор, ишќ ба ёр ва ѓайра амиќу муфассал ва навгароёна шарњу
тавзењ додааст.
Ѓазалњои ишќии шоира, аз ќабили “Дубора сўи ту боз омадам,
салом азизам”, “Ќасам ба номи бањорон, ки ман аз они туям”, “Ягонае чу ту дар ин дудар наёфтаам”, “Дили ман бори дигар дилбарона
метапад ё не”, “Њама оѓози неки ман зи дидори нахустинат”, “Ишќ
меояду дил њам ба задан меояд”, “Рўзе даруни вожаи ишќ ошён
кунам” ва “Рўзи милоди муњаббат рўзи милоди Худост”, ки намунае
аз хирворанд, хеле равону салис, хушоњангу дилнишин буда, бо
мазмунњои бикр, тару тозагии тасвир, бадеияти сухан ва бозёфтњои
ѓоявию эстетикии муаллиф бартарї доранд. Масалан, дар ѓазали зерин, ки мужда аз омади як навќалами хушнигоњу хушадо ба майдони
адабиёт аст, васоити тасвири бадеї, амсоли маљозу истиора, тавсиф,
таљнис, тазод, таркибу иборањои рехтаи халќї, бартарии њиљоњои кушода ва дигар унсурњои шеърият оњангнокї ва мавзунияти байту мисраъњоро таъмин намуда, барои барљаставу муассир ифода ёфтани
мазмун хидмат кардаанд:

Њама оѓози неки ман зи дидори нахустинат,
Ба дил чизе намеѓунљад, ба ѓайри ёди ширинат.
Сиёњї мезанад чашмам зи дарди дурият њар дам,
Ба пеши чашм меояд, ба љавлон мўи мушкинат...
Агарчи ёди ту дар сар, бибурдам хешро аз ёд,
Маро њаргиз намебинад, нигоњи чашми худбинат.
Чу ту бо теѓи хунсардї дили моро ќалам кардї,
Ќалам њам теѓ мегардад, кунун бар разму бар кинат [3, 39].
Дигар аз мавзўъоти муњими эљодиёти Фарзона васфу ситоиш ва
парастиши волидайн, бахусус, модар аст, ки тасвири он њам дар
шеърњои љадид ва њам дар ашъори суннатии шоира ба нудрат дучор
меояд. Шеърњои “Башорати нотамом”, “Садои сабзи имон”, “Шабоњат” ва ѓазалњои “Омадам хона, дар кушо модар”, “Бемор нашав,
модар, бемор нашав, модар”, “Њарири љон ба роњат густарам, фармой, модарљон”, “Дер зї, эй модари фархундаам” ва “Аз ѓайб сипар
дорам, зеро ки туро дорам” аз он љумлаанд. Ин навъ сурудањои самимии эшонро, ки бо биниши хоси шоирона ва услуби фардии эљодї су62
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рат гирифтааст, идомаи мантиќии “Модарнома”-њои устод Мирзо
Турсунзода ва Лоиќ Шералї дар даврони нави таърихї метавон донист. Муњимтарин рукни эстетикии тасвир дар ѓазалњои мавриди
назар аз нигоњи зан (духтар) офарида шудани симои љовидонї, симои
гарму нуронии модар мебошад. Ин љо шоира модарро њамчун сарчашмаи зиндагонї, асоси њастии инсон, нуру сафои хонадон, мўнису
дилбанди фарзандон ва мояи ифтихору сарбаландии хеш ситоиш
намуда, ќадру манзалати ўро аз шамсу ќамар њам, ки мабдаи кулли
мављудоти олам аст, болотар гузоштааст. Аз њар сатру байти ин
ѓазалњо, ки бо њусну назокати сирф занонаи тасвир ороиш ёфтааст,
садоќати тамом ва мењри бењамтои шоира нисбат ба модари оќилу
донишманд ва азизу муќаддаси хеш барало њувайдост. Порчањои зерин, ки аз се ѓазали эшон иќтибос шуд, далели рўшани ин гуфтањост:

Аз ѓайб сипар дорам, зеро ки туро дорам,
Тўмори ќамар дорам, зеро ки туро дорам.
Аз шамс ба ќадр афзун, аз бадраи бадр афзун,
Ман чизи дигар дорам, зеро ки туро дорам.
Шодии дилам, модар, њодии дилам модар,
Дар ишќ сафар дорам, зеро ки туро дорам [7, 23].
***
Бемор нашав, модар, бемор нашав, модар,
Нагзор, маро нагзар, бемор нашав, модар.
Бардор сар аз болин, аз ќулла шуъо барчин,
Хуршеди фурўзонфар, бемор нашав модар.
Аз синаи чоки ман бемор шавї, афтад
Ёќут ба хокистар, бемор нашав, модар [6, 103].
Њарири љон ба роњат густарам, фармой, модарљон,
Бад-он њастии зебо њастиям орой, модарљон.
Нарав, доим бимону офтобона ба рўи мо
Дари фардову фардои дигар бикшой, модарљон.
Кушоиш хостам дар ин гузаргоњи гирањбаста,
Дуъо кун, эй накўфоли муборакрой, модарљон [7, 20].
Дигар аз сурудањои бисёр равону дилнишин ва њиссиётбарангези
Фарзона, ки ба инъикоси бадеии симои нотакрори шахсиятњои
алоњидаи таърихї тааллуќ дорад, ѓазали “Диле овар, ки чун дарё
булўрист” мањсуб мегардад. Дар ин ѓазали нобу шево, ки ба ќобилияти
баланди забондонї, ибораорої ва таркибсозињои шоиронаи муаллиф
ишорат мекунад, чењраи инсонии яке аз фарњехтагони илму адаби
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тољик, донишманди фозилу фарзона, устод Муњаммадљон Шакурии
Бухорої бо камоли эњтиром ва дилгармии тамом офарида шудааст:

Диле овар, ки чун дарё булўрист,
Садояш муждаи гулњои сурист.
Чунин дилро дили ман мешиносад,
Дили поки Муњаммадљон Шакурист.
Тањаммулњои айюбонаи ў
Бигўяд: маънии мардї – сабурист.
Ба сар ўро табар омад зи шаш сў,
Нашуд бибрида, зеро нахли турист.
Гирифторем бар он љазби содиќ,
Ки ѓайбаш пеши мо фаррухњузурист.
Чї бемисласт ин фархундатаркиб,
Ба симо одаму бар хулќ нурист [8, 90].
Чунонки мебинем, дар умќи ин ѓазали кўчак, ки њамагї аз шаш
байт фароњам омадааст, шоира як олам маъноро ѓунљоиш додааст.
Ин љо таркибу иборањои пурмаънои “Дарёи булўрї”, “Гулњои сурї”,
“Дили пок”, “Тањаммулњои айюбона”, “Нахли турї”, “Љазби содиќ”,
“Фаррухњузурї” ва “Фархундатаркиб”, ки аѓлаби он мањсули тафаккуру тахайюли шоиронаи худи муаллиф аст, барои бозгўй кардани
фазилатњои шоистаи инсонї ва олимии ин донишманди покнињоду
накўном мусоидат кардаанд.
Ба пиндошти мо, дар умќи њар байти ин ѓазал њикмате нињон
аст. Масалан, байти чањорум, ки ишораи нозуки шоира ба рўзњои тираи зиндагии устод аст, хонандаи огањро ба дарёи фикру хаёлњои
ѓамангез ѓўтавар месозад. Ин љо муаллиф аз тањаммулпазирї ва иродаву имони эшон дар мавриди мардонавор паси сар намудани озмоишњои сахти зиндагї ва дигар љабру азобњои рўњии ба сари ў омада
ёдовар шуда, ба рўњи бешикасти мавсуф сано хондааст. Дигар дар
мисраи хулосавї “Ба симо одаму бар хулќ нурист” гуфтани шоира
шояд ишораи њикматомез ба хилќати нодири инсонї ва фариштаи
заминї будани ин устоди зиндаёд бошад. Нињоят, дар мисраи сеюми
ѓазал пањлўи њам омадани ду дил-дили устод ва дили шогирд, ки
намунаи зебои бозии сухан аст, як навъ маънои рамзї гирифта, аз
пайванди маънавию рўњонии муаллиф бо ин пири хирад, аз мењру самимият ва ихлосу эътиќоди шогирд нисбат ба шахсият ва осори гаронќадри устоди муаззам дарак медињад.
Дар ѓазалиёти Фарзона тасвири бадеии кишвари тољикон ва бедории шуури миллї низ љойгоњи хоса дорад. Дар ин љода яке аз са64
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мимитарин ва муассиртарин сурудањои шоира, ки аз лињози мавзўъва
ѓоя бо шеъри машњури Муњаммад Иќбол “Эй ѓунчаи хобида, чу
наргис нигарон хез, Кошонаи мо рафт ба торољи ѓамон, хез” иртибот
дорад, ѓазали пурмояи “Аљам бедор мегардад” мебошад, ки дар он
њофизаи таърихии муаллиф ва тафаккури миллии ў равшану возењ ба
зуњур омадааст:

Љарас лабрези афѓон шуд, Аљам бедор мегардад,
Зи њар лаб бонги исён шуд, Аљам бедор мегардад.
Дар ин хомўшии мурда паёми зиндае омад,
Ки дар мурдоб тўфон шуд, Аљам бедор мегардад.
Ба Љоми Љам назар кардам, ки Фирдавсї расиду гуфт:
Њар он чї хостї, он шуд, Аљам бедор мегардад.
Таљаддуд омаду эњё, Фаридун омаду Доро,
Тањамтан бар Самангон шуд, Аљам бедор мегардад.
Дари ѓафлатпаноњон боз, лаби гунгон суханпардоз,
Халоиќ Мавлавихон шуд, Аљам бедор мегардад.
Рањонд аз аљнабї худро, зи буди ќолабї худро,
Сари худро саробон шуд, Аљам бедор мегардад.
Намози бомдод омад, такопўи њаёт омад,
Њадиси хоб поён шуд, Аљам бедор мегардад [3, 461]..
Чунонки маълум аст, ин ѓазали фалсафии саршор аз ѓояњои олии
ватанхоњиву миллатпарвариро эшон таќрибан 25-26 сол муќаддам,
дар давраи љавонии хеш, дар солњои аввали истиќлолияти давлатии
Тољикистон ин ќадар амиќу нишонрас ва њаяљонбахш гуфтааст. Дар
он диди амиќи таърихї, назари сиёсї ва љањонбинии пурвусъати муаллиф ба хубї эњсос мешавад. Њисси баланди худогоњиву хештаншиносї, ифтихор аз ниёгони бузурги хеш ва эътимод ба фардои дурахшони кишвар њар сатри ин ѓазали љаззобу хушоњангро, ки аз лињози
услубу бадеият ва шеърият низ љолиби диќќат мебошад, фаро гирифтааст. Ин љо, бахусус, корбурди бамавќеъ ва широнаи санъати
талмењ образнокии сухан ва таъсири њиссии онро бамаротиб афзудааст.
Шоира дар мавзўи хештаншиносї ва ёди таърихї чандин ѓазали
дигар дорад, ки аз байни он офаридањо диќќати адабиётшиноси номвари тољик, устод Муњаммадљон Шакуриро ѓазали «Даст ба кору дил
ба ёр, ёр куљову кор ку?» бештар ба худ љалб намудааст, ки тору пуди
он, дар воќеъ, бо афкору андешањои ниёгони шарофатманди мо сиришта шудааст:
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Даст ба кору дил ба ёр, ёр куљову кор ку?
Бо чї шитоб омадам, вой, ки интизор ку?
Рўд, ки хушк шуд, чї монд, ќатраи охирин куљо
Ќофила рафт, рафт, рафт, аз пайи он ѓубор ку?
Ташна шудам, ки омадам, ташнаи оби Мўлиён,
Њодии роњ ханда зад, гуфт, ки љўйбор ку?...
Маќбарањои рафтагон муждаи бўстон дињанд,
Дўст бигў, зи мондагон мояи ифтихор ку?
Рафт њазору як шабат, рафт, аз он фасона монд,
Ќисса бизан барои ман, он яке аз њазор ку? [4, 126]
Дар бобати бо таърих ва адабиёту фарњанги бостонии мо иртибот доштани ин ѓазал устоди равоншод чунин гуфтааст: «Дар ин
шеър «даст ба кору дил ба ёр» аз шиорњои наќшбандия аст, ки шўњрат
дошт ва дастури амали мардум дар зиндагї буд. «Љўи Мўлиён» ишора ба шеъри устод Рўдакї «Бўи љўи Мўлиён ояд њаме» ва шукўњи
даврони Сомониён аст. Ин ишорањои таърихї андешањои шоираро
дар бораи бохтњои маънавии миллат мушаххастар баён мекунад» [8,
437]. Умуман дар китоби азимњаљму арзишманди «Нигоње ба адабиёти тољикии садаи бист» (Душанбе, 2006) мавсуф аз эљодиёти Фарзона
бо дили гарму назари нек борњо ёдовар шуда, наќши осори ўро дар
интишор ёфтани эътибору нуфузи шеъри тољикї миёни кишварњои
њамзабон ва дар пањнои љањон махсус таъкид сохтааст.
Бояд гуфт, ки ѓазалиёти Фарзона на танњо аз лињози ѓояву мундариља ва дарунмоя љолиби таваљљўњ аст, балки аз нигоњи санъату
мањорати нигорандагї, манзаранигориву образофаринї, риояи таносуби сухан ва мантиќи фикр, калимасозиву ибораорої, ќофияпардозињои шоиронаи шигифтангез ва дарёфту баёни маънињои ѓайримунтазира, ки асоси навгарої ва тозапардозињост, афзалият дорад.
Шоира, хусусан, ба корбурди эљодкоронаи саноеъи бадеї, ки ба сухан
њусну назокат ва љилои хоса мебахшад, эътибори љиддї медињад. Воситањои маъмули тасвир, аз ќабили маљозу истиора, муболиѓаву
иѓроќ, тазоду муќобила, тавсифу ташбењ, талмењу таљнис, ирсоли масал ва ѓайра, ки дар њар ѓазали эшон ба мушоњида меояд, шираву
шарбати сухан ва бадеияти каломро таќвият дода, љанбаи њаяљонбахшии онро ба маротиб афзудааст.
Байтњои зерини пурмаънои пандомезу ошиќона, ки зимни истифода аз тавсифу талмењу ташбењ ва дигар унсурњои шеърият ташаккул ёфтааст ва ба балоѓати назми муаллиф ишорат мекунад, намунаест аз ганљинаи ѓании ѓазалиёти шоира:
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Даљла бигзор фаромўш кунад, некї кун,
Нор њам ѓасби Сиёвуш кунад, некї кун…
Дар њар аљзои ту ангезаи сад Њурмуз њаст,
То аљал ояду хомўш кунад, некї кун [6, 276].
Садои ишќ! Давоми роњам чароѓон кун,
Маро фаришта кун, оре, маро њам инсон кун.
Биё ба чашми ѓизолам, набераи Маљнун,
Маро ба бар кашу хушбахт чун биёбон кун [6, 21].
Умуман, яке аз падидањои бисёр љолиби ифодаи афкори фалсафию эстетикии Фарзона ѓолибан тавассути корбурди моњиронаи образњои маъмулу анъанавии назми классикии тољику форс сурат гирифтааст, ки мисоли зайл низ аз он љумла мебошад:

Зи љањони пуршаётин биравам, дигар наёям,
Шунавам дуои ёсин, биравам, дигар наёям...
Чу ба ба љони ташнаи ман нарасид пайки Фарњод,
Биравам ба хоби ширин, биравам, дигар наёям... [8, 289]
Дар ин ѓазали равону салиси саршор аз радифу ќофияњои дохилї, ки оњангнокї ва мавзунии байту мисраъњо, пеш аз њама, бо он
иртибот мегирад, воситаи асосии тасвири бадеї санъати талмењ мебошад. Ин санъат, ки далели боризи љустуљўњои эљодї ва тафаккури
фарохи муаллиф мебошад, дар таъмини образнокии фикр ва
сермаъно гардидани калимаву иборањои шеърї наќши мунир бозида,
таъсири њиссї ва љанбаи њаяљонбахшоии сухани шоираро хеле таќвият додааст. Ин љо њамчунин ба љои вожаи “Дил” махсус ба кор
рафтани мафњуми “Љон” ба барљаставу муассир ифода ёфтани маъно
мусоидат кардааст, зеро дар урфият одатан “Дили ташнаи ишќ” ё худ
“Дилам ташна монд” мегўянд. Аз ин рў, ибораи шоиронаи “Љони
ташна”, ки њусни бадеї ва шеърияти каломро фузун сохтааст, шояд
яке аз бозёфтњои адабии ин суханвари навгаро бошад.
Дигар аз хусусиятњои барљастаи услуби эљодии Фарзона корбурди махсуси як идда калимоти калидист, ки њам дар шеърњои љадид
ва њам дар ашъори суннатии ў пайваста мушоњида мегардад. Дар
ѓазалиёти эшон, бахусус, вожањои “бањор”, “булбул”, “дарё”, “дил”,
“дўст”, “моњ”, “офтоб”, “субњ” ва ѓайра хеле серистеъмол буда, дар
матнњои мухталифи шеърї њар маротиба бори ягон вазифаи ѓоявию
эстетикиро кашидаанд. Яъне такрор ба такрор омадани ин вожањо
дар њар ѓазал њаргиз амри тасодуф набуда, балки бо маќсадњои муайяни эљодї сурат гирифтааст ва дар ифодаи сањењи андешањои ишќї,
ирфонї ва фалсафии шоира наќши рўшан гузоштаанд.
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Хуллас, шоираи тавонои мо ба ѓазал, ба ин маъруфтарин ва
мањбубтарин жанри суннатї њамчун заршинос муносибат карда, тамоми дорої ва имкониятњои бадеию услубии онро ба манфиати эљодиёти хеш бо камоли њунармандї корбаст намудааст. Аз ин рў, ѓазал
дар ташаккули симои адабии эшон ва шукўњу рифъати осори ў љиддан мусоидат кардааст. Мањз дар ѓазал, ки оинаи чењранамост, њунари волои шоирї, истеъдоди фитрии эљодї, чењраи гарму нуронї, тамкину хоксориву фурўтанї ва дигар фазилатњои шоистаи касбиву инсонии Фарзона равшан ба љилва омада, ўро ба чашми њаводорони
каломи муќаффову мухайял њамчун шоири файласуф, шоири мутафаккир муаррифї намудааст.
Дар фарљом бояд гуфт, ки ба омўзиш ва тањќиќи эљодиёти рангини Фарзона, минљумла ѓазалиёти ў дар радифи адабиётшиносону
мунаќќидони маъруфу соњибтаљрибаи ватаниву хориљї олимони нисбатан љавони хушзењну болаёќат низ торафт бештар таваљљўњ гуморида истодаанд. Дањсолањои охир аз љониби эшон бомуваффаќият
дифоъ гардидани чандин рисолањои номзадї, ки тањти роњбарии бевоситаи донишмандони шеършинос сурат гирифтааст ва њамчунин
дар ќаламрави Тољикистону кишварњои хориљї пайваста ба табъ
расидани китобу маќолањои сершумор оид ба осори сењрангези шоира гувоњ бар ин медињад, ки эљодиёти ў дар таърихи назми муосири
тољик, барњаќ, як воќеаи муњими адабї ва падидаи тозаест.
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ЖАНРИ ЃАЗАЛ ДАР ЭЉОДИЁТИ ФАРЗОНА

Дар мақола оид ба мавқеи ғазал дар эчодиёти шоираи муосири
тоҷик Фарзона сухан рафтааст. Муаллиф нишон медиҳад, ки мавқеи
ғазал дар эҷодиёти Фарзона чашмрас буда, он ҳам аз нигоҳи мавзӯъ ва
ҳам аз ҷиҳати фарогирии матолиби иҷтимоии замон аз сойири
ғазалҳои шоирони муосир фарқ менамояд. Қайд мегардад, ки ғазалиёти шоира, ғайр аз мавзӯи анъанавии ин жанри лирикӣ – ишқ, боз ба
тасвири манзараҳои табиати Тоҷикистон, симои ашхоси таърихӣ,
мавзўи хештаншиносї ва ёди таърихї, инъикоси авзои иҷтимоии замон ва тасвири образи ҷовидонии модар бахшида шудаанд. Муайян
карда мешавад, ки яке хусусиятњои барљастаи услуби эљодии ғазалиёти
Фарзона корбурди махсуси як идда калимоти калидист, ки њам дар
шеърњои љадид ва њам дар ашъори суннатии ў пайваста мушоњида мегардад. Собит мегардад, ки ѓазал дар ташаккули симои адабии эшон
ва шукўњу рифъати осори ў љиддан мусоидат кардааст.
Вожаҳои калидӣ: Фарзона, ғазал, назми муосири тоҷик, мавзӯъ,
ғазали ишқӣ, ғазали иҷтимоӣ, фалсафаи шеър

ЖАНР ГАЗЕЛИ В ТВОРЧЕСТВЕ ФАРЗОНЫ

В статье речь идет о роли и месте жанра газель в творчестве современной таджикской поэтессы Фарзоны. Автор определяет, что
упомянутый жанр занимает видное место в творчестве поэтессы и отличается от газелей других современных поэтов как с точки зрения
тематики, так и в аспекте охвата социальных вопросов времени. На
основе анализа произведений Фарзоны выявляется, что газели поэтессы, кроме темы любви – традиционной для этого лирического
жанра, посвящены также описанию пейзажей Таджикистана, изображению образа исторических личностей, теме самосознания и исторической памяти, отражению социальной обстановки времени и бессмертного образа матери.
Автор формирует вывод о том, что одной из ярких особенностей
творческого стиля Фарзоны в сочинении газелей является использование ряда ключевых слов, которые прослеживаются как в стихотворениях, написанных в новых формах, так и в стихах, созданных в традиционной манере. Доказывается, что обращение поэтессы к сочинению газелей в значительной мере способствовало формированию литературного образа и приданию величия ее произведениям.
Ключевые слова: Фарзона, газель, современная таджикская поэзия, тема, любовная газель, философия стиха.
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GHAZAL GENRE IN WRITINGS OF FARZONA
This article examines the role and place of ghazal genre in writings of
one of the contemporary Tajik poets Farzona. By pointing out the special
place of ghzal in writings of Farzona author contrasts the themes and other literary mechanisms employed by between her and other contemporary
poets.
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ВИЖАГИЊОИ УСЛУБЇ ВА ЊУНАРИИ
«АС-САВОД-УЛ-АЪЗАМ»-И АБУЛЌОСИМИ
САМАРЌАНДЇ ВА «ТАРЉУМАИ «ТАФСИРИ ТАБАРЇ»
Fаффорова Умеда
ДДХ ба номи академик Б.Fафуров
Ќарни Х бо мављудияти таълифоти фаровоне, ки бахшњои мухталифи насрро њам аз тарафи услуб ва њам аз назари муњтаво ба вуљуд
овардаанд, вусъати насри форсу тољикро азамат бахшидааст. Аз сўи
дигар, ањди мазкур чун дар саргањи ташаккули адабиёти форсу тољик
ва марњилаи оѓози он шинохта шудааст, вобаста ба ин метавон
натиљае њам гирифт, ки бунёди муњимтарин анвои наср, хоса насри
мазњабї ба ин марњилаи таърихї низ пайванд мегирад. Дар канори
«Тарљумаи «Тафсири Табарї» рўи кор омадани теъдоди фаровони
осори мазњабиву ирфонї ва ташаккули насри фору тољик дар ин давра аз ин нукта дарак медињад.
«Ас-Савод-ул-аъзам»-и Абулќосими Самарќандї аз зумраи
њамин гуна осори мазњабии динї аст, ки дар ќарни Х дар тафсири
аќоиди фиќњи њанафї ба ќалам омадааст. Дар аксари сарчашмањо номи ин китоб «Рисола дар ањкоми фиќњи њанафї» зикр шудааст [1, 168].
Вале он соли 1348 њ. бо унвони аслии худ «Ас-Савод-ул-аъзам»
бо кўшиши Абулњай Њабибї ба нашр расидааст. Муаллифи асар дар
њаљми 61 масъала муњимтарин аркони фиќњи њанафиро ба риштаи
шарњу тафсир даровардааст. Њарчанд ки дар тамаддуни исломї ин
китоб њамчун асари муътабари динї ва ташрењи аќоиди фиќњи
њанафї ихтисос ёфтааст, вале он аз арзиши адабї холї нест. Абулњай
Њабибї дар муќаддимаи асар ин арзишро ба таври зайл муќаррар
намудааст: «Арзиши адабї он аст, ки яке аз куњантарин насрњои дарї
аст ва агар аз он аср бештар аз њазор сол, сатре њам ба даст ояд,
муѓтанам ва нигоњдоштанї аст, њол чї расад ба китобе, ки чандсад
барг дорад ва намояндаи сабки куњани тарљума ва насрнависии забон
бошад» [3, 8].
Муќобалаву муќоисаи љанбањои услубї ва тањлили ќиссањои ин
асар бо ќиссањои ќуръонии «Тарљумаи «Тафсири Табарї» имкон
медињад, ки мо рољеъ ба вижагињои услубиву њунарии њар ду асар ба
натиљањои муайян бирасем. Дар њоле ки «Ас-Савод-ул-аъзам» низ ба
гунае асари тафсирї буда, аркони фиќњи њанафиро ба риштаи тањри71
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ру тавзењ даровардааст ва баробари ин аз муњимтарин намунањои
насри динї аст, ки дар ќарни Х дар канори «Тарљумаи «Тафсири Табарї» ба ќалам омадааст.
Нахустин умумияте, ки миёни ин ду асар ба мушоњида мерасад,
дар мавзўи ба њам наздик таълиф шудани онњо мањсуб мешавад, зеро
манзараи умумии тафсир низ мабоњиси динї буда, дар «Ас-Савод-улаъзам» низ аркони дини мубини ислом аз дидгоњи фирќаи људогона
шарњу тавзењ меёбад. Ба ин ваљњ, њар ду асарро аз рўи муњтавиёт мутобиќи таснифоти наср аз љониби адабиётшиноси мумтози тољик
Н.Салимї ба бахши «насри динї» шомил намудан мумкин аст [2, 272].
Ин умумият ба сабки асарњо низ албатта бетаъсир намемонад.
Зеро агар ба равиши баёни њар ду асар мувољењ шавем, маълум мешавад, ки дар њар ду асар нуктањои динї аз забони шахсиятњои маъруфи
олами ислом тавзењ мешавад. Баробари ин, дар њар ду асар ќиссањо
ба ваљњи тавзењи нукоти аслї ќаламдод мешаванд. Масалан, агар дар
«Тарљумаи «Тафсири Табарї» ќиссањо ваљњи тафсири нукоти дар
оёти ќуръонї љойдошта наќл шаванд, дар «Ас-Савод-ул-аъзам» ин
ќисас ба хотири таъйиди дастурот ва аркони муњимтарини фиќњи
њанафї оварда мешаванд, ки ин улум низ бар Ќуръон ва мабонии дини мубини ислом такя менамоянд. Дар мавриди тавзењи ин нукта
борњо ба ќиссањои «Тарљумаи «Тафсири Табарї» мурољиат намудем
[ниг.: 4].. Айни њол ќиссаеро аз «Ас-савод-ул-аъзам» наќл хоњем кард,
ки равиши хоси љанбаи тафсирии асарро бозгўї карда, нукоти
њамоњанги онро бо «Тарљумаи «Тафсири Табарї» ташрењ мебахшад.
Дар тафсири масъалаи бистум, ки ба шарњубасти моњияти сироти њаќ тахсис ёфтааст, ин ќисса зикр шудааст: «Абўњурайра, разияллоњу анњу, ривоят кунад, ки рўзе ба наздики Расул, саллаллоњу
алайњи ва саллам, шудам. Расулро дидам, ки намоз нишаста мекард.
Гуфтам: «Ё Расулаллоњ! Чї будааст, ки намоз нишаста мегузорї?»
Гуфт: «Ё Абўњурайра, аз гуруснагї ва заифї истода наметавонам гузорид. Дар пеши мо аќабаест бас баланд, яъне сирот, бар он натавон
рафт, магар касе, ки сабукбор бошад».
1. Абўњурайра гуфт: «Ё Расулаллоњ! Ман аз сабукборон њастам!»
Гуфт: «Ё Абоњурайра! Ќути фардо дорї?» Гуфт: «Дорам». Гуфт «Ќути
пасфардо дорї?» Гуфт: «На». Гуфт: «Агар ќути пасфардо медоштї, ту
аз гаронборон будї» [3, с.128].
Вобаста ба наќли ќиссањо дар «Ас-савод-ул-аъзам», ки яке аз
онњо дар ин љо зикр гардид, дар канори умумиятњои услубї фарќиятњои куллї миёни ќиссањои њар ду асар ба чашм мерасад, ки метавон
онњоро ба таври мушаххас чунин таъкид намуд:
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1. Дар «Тарљумаи «Тафсири Табарї» ќиссањо хусусияти тафсилї
дошта, бо вусъати хоса ва доираи васеи амали ќањрамонњо наќл мешаванд. Масалан, баъзе ќиссањо љузъиёти зиндагии ќањрамонњо -– паёмбаронро аз ибтидо то интињои умр дар бархўрд бо ашхоси дигар фаро
мегиранд. Аммо чунин тафсилот дар ќиссањои «Ас-Савод-ул-аъзам» ба
мушоњида намерасанд. Балки ин ќиссањо мушаххасии баён ва фарогирии љузъиёти хоси зиндагии ќањрамонњоро соњиб мебошанд. Чунонки
аз ќиссаи болої маълум мешавад, дар он танњо як лањзаи суњбати
Абўњурайра бо Расули Акрам (с) ба сурати як ќисса наќл шудааст.
2. Доираи амалиёти ќањрамонњо дар ќиссањои «Ас-Савод-улаъзам» хеле кўтоњ ва танг буда, гоњо ба як гуфтори кўтоњ ба анљом
мерасад. Аммо дар заминаи ин гуфтори кўтоњ як рукни муњими динї
шарњубаст меёбад ё андешаи назарии муаллифи асар тасдиќи хешро
меёбад. Ба ибораи дигар, ќиссањои «Ас-Савод-ул-аъзам» аз рўи
мавзўи дар бахшњои асар матрањшаванда љой гирифта, ба як самт –
ба субут расонидани фикри муаллиф равона карда шудаанд. Масалан,
ќиссаи «Меърољи Расули Акрам» дар њар ду китоб зикр шудааст. Вале дар «Тарљумаи «Тафсири Табарї» бо тафсилоти бештаре ва наќли
куллияи љузъиёти он ба ќалам омадааст. Дар «Ас-Савод-ул-аъзам» ба
ваљњи тафсири ин нукта, ки Худованд њар паёмбареро меърољ ба таври махсус дод ва аспе муайян муќаррар намуд, нуктањои марбут ба
ин матлабро аз ќиссаи «Меърољи Расул» ба шакли ќиссаи мустаќил
даровардааст. Нињояти ќиссаи мазкур дар «Ас-Савод-ул-аъзам»
гуфтори болоро ба субут мерасонад: «…Ва маркаби Идрис бар он
фаришта кардем, ки њам бар офтобмуваккал аст. Ва маркаби Нуњ сафина кардем. Маркаби Иброњим манљаниќ кардем ва маркаби Сулаймон бод кардем. Ва маркаби Мўсо асо кардем. Ва маркаби Исо,
алайњи-с-салоту ва-с-салом, пари фариштагон кардем. Ва маркаби
Мустафо, саллаллоњу алайњи ва саллам, Буроќ кардем ва Меърољ
кардем, Љазум кардем, Рафраф кардем, Љабраил кардем, Иззат
кардем, Ќудрат кардем» [3, 123]. Дар ин њолат рўшан мешавад, ки дар
ќиссањои ин асар љанбањои назарї ва шарњи матолиби динї нуфуз
доранд. Аз ин рў, такрори њамоњанги љумлањо ба хотири таваљљуњи
муаллиф ба услуби илмї ва дар мадди аввал ќарор доштани тафсири
нукоти назарї сурат гирифтааст.
3.Вобаста ба ин порчаи аз ќиссаи «Меърољ» дар «Ас-Савод-улаъзам» наќлшуда метавон як фарќияти онро аз наќли ќиссаи
«Меърољ» дар «Тарљумаи «Тафсири Табарї» зикр намуд, ки ба
муњтавои ќиссањо пайванд мегирад. Дар «Ас-Савод-ул-аъзам»,
чунонки дар боло ишора шуд, наќл мешавад, ки дар љараёни Меърољ
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Расули Акрам(с) то Байтулмуќаддас маркаби Паёмбар Буроќ буд ва
аз Байтулмуќаддас то осмони дунё Меърољ буд. Ва аз осмони дунё то
осмони дуюм маркабаш Љазум буд. Ва аз осмони дувум то сидратулмунтањо маркабаш Љабраил буд. Ва аз сидратулмунтањо то мазњари
аъло маркабаш Рафраф буд. Ва аз манзари аъло то ба курсї маркабаш Тойид буд. Ва аз курсї ба арш Иззат буд. Ва аз арш то ба ќоба
ќавсайн маркабаш Ќудрат буд…[3, 123]. Аммо дар «Тарљумаи «Тафсири Табарї» ин нуктаи дар «Ас-Савод-ул-аъзам» омада вуљуд надорад ва танњо аз Буроќ њамчун маркаби шаби Меърољи Расули Акрам
(с) ёд шудааст.
4. Аз назари сабку услуб ва тарзи баён дар забони ќиссањо
фарќияти куллї ба мушоњида мерасад. Агар љанбањои бадеї дар
«Тарљумаи «Тафсири Табарї» афзалият дошта бошанд, дар «АсСавод-ул-аъзам» ба иќтизои нуфузи матлабњои илмии динї ва ниёз ба
шарњу тавзењи аркони исломї арзишњои адабї нисбатан камтар ба
мушоњида мерасанд. Аз ин рў, њарчанд њар ду асар тибќи дастури табаќабандии Н.Салимї ба гурўњи насри динї шомиланд, вале «АсСавод-ул-аъзам» бештар мухтассоти насри илмии диниро фаро мегирад ва «Тарљумаи «Тафсири Табарї» насри бадеии диниро. Аз ин нигоњ, дар забони «Ас-Савод-ул-аъзам» нуфузи истилоњоти динї ва
ташрењи онњо махсусиятњои илмии онро афзалият бахшидааст. Њарчанд дар «Тарљумаи «Тафсири Табарї» ин гуна ташрењоти аркони
динї ба мушоњида мерасад, вале онњо дар доираи амалиёти васеи
ќањрамонњо ва гуфтори онњо ба зуњур омадаанд ва дар њоле, ки баёноти тафсиру шарњи аќоиди динї дар асар ба гуфтори муќаррарии
ќањрамон табдил ёфтааст, ин нуфузи услуби илмиро дар забони асар
ночиз намуда, љанбањои бадеиро таќвият бахшидааст.
5. Дар забони ќиссањои «Ас-Савод-ул-аъзам» бештар истилоњоти
хоси динї ба зуњур омада, ќањрамонони ќиссањо ба њайси муфассирони аќоиди назарии муаллиф ба љилва омадаанд. Самти њаракати хатти сужаи ќиссањои ин асар ќаблан даќиќ аст. Зеро ваќте хонанда
масъалањои назарии «Ас-Савод-ул-аъзам»-ро дар оѓози њар бахш мутолиа менамояд, алаккай пай мебарад, ки ќиссањои омада бештар ба
тафсири њамин аќоид такя мекунанд. Шояд сабаби асосии мањдудияти амали ќањрамон ва тафсил наёфтани воќеањо дар ин ќиссањо ба
њамин нукта вобаста бошад. Аз сўи дигар, метавон натиљае ба даст
овард, ки њамин гуна љузъиётандешї дар ќиссањои «Ас-Савод-улаъзам» ва дар сурати наќлњои кутоњ шарњ додани масъалањои назарї
барои эљоди њамин гуна ќиссањои хурд дар кутуби тафосир ва осори
диниву мазњабї ва ирфонии ќуруни мобаъд замина гузоштааст, ки ин
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мухтассотро мо дар «Кашф-ул-асрор»-и Майбудї ва осори дигар ба
мушоњида мегирем.
6. Њарчанд дар забони ќиссањои «Ас-Савод-ул-аъзам» нуфузи
услуби илмии динї ба мушоњида мерасад, вале вуљуди худи ќиссањо
њамчун навъи адабї љанбањои адабии асарро боло мебардоранд ва
онро мўљиби ќиёс бо арзишњои адабии «Тарљумаи «Тафсири Табарї»
ќарор медињанд. Њол он ки аслан ин асар дар шумори осори маъруфи
динии илмии форсї эътироф шудааст ва бештар ба љанбањои тањлилии назарї такя мекунад.
7. Ќиссањои «Ас-Савод-ул-аъзам» бештар аз забони касе наќл
мешаванд ё аз номи шахси севум ривоят ё наќл мегарданд. Аз ин рў,
аксари онњо бо љумлаву иборањои «…гўянд», «Ривоят кунанд, ки»,
«Дар хабар омадааст, ки» ва монанди ин оѓоз мешаванд. Масалан,
дар масъалаи нуздањум ќиссае бо љумлаи «Ва аммо дар хабар омадааст, ки» оѓоз ёфтааст. Ин равиш дар ќиссањои «Тарљумаи «Тафсири
Табарї» љой надорад ва тавре ки зикр шуд, ќиссањои тафсир бештар
ба таври мустаќим ва муфассал аз номи муфассир наќл мешаванд ва
гоњ гоње дар вусъати ќиссањо ба ин гуна руљўъњои дар оѓози ќиссањои
«Ас-Савод-ул-аъзам» омада дучор меоем, ки хеле кам ва ночизанд.
8. Ќиссањои «Тарљумаи «Тафсири Табарї» бештар њамдигарро
пурра мекунанд ва мисли ќисса андар ќисса баён шудаанд ва чунонки
зикр гардид, дар эљоди ин навъи ќиссањо китоби мазкур дар адабиёти
форсу тољик сањми бориз гузоштааст. Аммо дар ќиссањои «Ас-Саводул-аъзам» бештар аз љињати муњтаво њамоњангї ва пайванд ба мушоњида мерасанд, аммо давомнокї ва иттисоли хатти сужа дар онњо
љой надорад. Ин њамоњангї ва пайванди мавзўии онњо мебошад,
танњо дар дохили як бахш ба ваљњи ягонагии мавзўи ќисмати асар ба
зуњур меояд.
9. Дар забони «Тарљумаи «Тафсири Табарї» бештар муњимтарин хусусият ва ќавоиди хоси забони насри асри Х мањфуз аст, вале
ин вижагињо дар сабку услуби «Ас-Савод-ул-аъзам» ба мушоњида
намерасад. Њарчанд «Ас-Савод-ул-аъзам» ба забони софу сода ва
фањмо иншо шуда, бархе аз мухтассоти сабки асри Х-ро бозгўї мекунад, аммо дар ќиёс ба тафсир касрати муарработ, нуфузи забони
арабї ва кам гардидани равишњои хоси насри Х ба он хос аст. Ин аз
он дарак медињад, ки забони «Ас-Савод-ул-аъзам» бо он вижагињои
хоса, ки соњиб аст, ташаккули марњилаи нави забони насри илмии
диниро заминагузорї кардааст.
10. Агар ба равиши таълифи њар ду асар таваљљуњ зоњир намоем,
аз назари аввал њаммонандињо дар эљод ва љойгузинии ќиссањо
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мављуд аст. Масалан, «Тарљумаи «Тафсири Табарї» баъд аз зикри
тарљумаи оёт ба наќли ќиссањо шурўъ мекунад ва пас аз анљоми ќисса
бо љумлаи «Бозгаштем ба Ќуръон» матолиби худро идома медињад.
Дар «Ас-Савод-ул-аъзам» пас аз шарњи назарии аќоиди њанафї барои
таъйиди андешањои худ муаллиф ќиссањои ќуръонї ва наќлњо аз
рўзгори ашхоси акобири мазњаб ва ирфон меоварад. Мунтањои ќиссањои ин асар бошад, љанбаи матлаби назариро таъйид месозанд ва
баъд аз анљоми ќисса муаллиф бо љумлаи дигар бардошт ва хулосаи
худро ба њукми мулоњизаи тасдиќии назари аввала баён месозад. Масалан, дар љараёни наќли ќиссаи «Меърољ» натиљаи нињоии хешро
муаллиф ба таври зайл овардааст: «Ва андар Меърољ оёт ва ахбор бисёр омадааст. Аммо ин бас бувад оќилро» [3, 123].
Дар маљмўъ, њар ду асар бо зуњури хеш дар таърихи насри форсу
тољик ду шохаи як бахши аъзами осори мансур – насри диниро пурвусъат ва њатто пайрезї намудаанд. Агар «Ас-Савод-ул-аъзам» аз намунаи барљастаи насри илмии динї шинохта шавад, «Тарљумаи «Тафсири Табарї» дар эљоди насри бадеии динї ва бад-ин васила густариши ќиссањои ќуръонї дар адабиёти форсу тољик маќоми арзанда
гузоштааст.
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ВИЖАГИЊОИ УСЛУБЇ ВА ЊУНАРИИ «АС-САВОД-УЛ
АЪЗАМ»-И АБУЛЌОСИМИ САМАРЌАНДЇ ВА
«ТАРЉУМАИ «ТАФСИРИ ТАБАРЇ»
Муаллиф дар маќолаи «Ас-Савод-ул-аъзам»-и Абулќосими Самарќандї ва «Тарљумаи «Тафсири Табарї» хусусиятњои услубии
умумї ва фарќкунандаи ин ду асари мансури мазњабии давраи Сомониёнро баррасї намудааст. Дар асоси тањќиќи муќоисавї муаллиф ба
хулосае меояд, ки ќиссањои «Ас-Савод-ул-аъзам» нисбат ба ќиссањои
«Тарљумаи «Тафсири Табарї» ѓайрибадеї њастанд, зеро дар ин асар
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истилоњоти динї фаровон буда, услуби илмї истифода шудааст. Бинобар ин, муаллиф ин асарро ба намунањои насри илмии динї ва
«Тарљумаи «Тафсири Табарї»-ро ба намунаи насри бадеии динї нисбат медињад.
Вожањои калидї: «Ас-Савод-ул-аъзам»-и Абулќосими Самарќандї, «Тарљумаи «Тафсири Табарї», сабк, адабиёти форсу тољик,
ќарни Х, љанбањои адабї, вижагињои њунарї, ќисса, насри динї.

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ОСОБЕННОСТИ «ТАРДЖУМАИ «ТАФСИРИ
ТАБАРИ»-И «АС-САВОД-УЛ-АЪЗАМ»
АБУЛЬКАСИМА САМАРКАНДИ
В данной статье анализу подвергнуты общие и отличительные
стилистические особенности в этих двух прозаических религиозных
произведениях периода Саманидов. На основе сопоставительного
анализа автор приходит к выводу, что предания, приведенные в «АсСавод-ул-аъзам», являются менее художественными по сравнению с
киссами «Тарджумаи «Тафсири Табари», так как в этом произведении
изобилуют религиозные термины и используется строгий научный
стиль. Поэтому автор относит данное произведение к образцам религиозно-научной прозы, а «Тарджумаи «Тафсири Табари»- к образцам
художественно-религиозной прозы.
Ключевые слова: «Ас-Савод-ул-аъзам» Абулькасима Самарканди, «Тарджумаи «Тафсири Табари», стиль, персидско-таджикская литература, Х век, художественные особенности, кисса, религиозная
проза.

STYLISTIC AND ART FEATURES OF "TARJUMAI
«TAFSIRI TABARI" AND"AS-SAVOD-UL-A’ZAM"
OF ABULQASIM SAMARQANDI
In article "Stylistic and art features of "Tarjumai « Tafsiri Tabari"
and Abulkasim Samarkandi's "As-Savod-ul-a’zam" the author analyzes the
general and distinctive stylistic features in these two prosaic religious
works of the Samanid period. On the basis of the comparative analysis the
author comes to a conclusion that the legends provided in "As-Savod-ula’zam" are less art, in comparison with the legends of "Tarjumai «Tafsiri
Tabari" as in this book many religious terms and strict scientific style are
used. Therefore the author carries this work to samples of religious and
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scientific prose, and "Tarjumai « Tafsiri Tabari" to samples of art and religious prose.
Keywords: "As-Savod-ul-a’zam" of Abulqasim Samarkandi,
"Tarjhumai « Tafsiri Tabari", style, Persian-Tajik literature, X th century,
art features, story, religious prose.
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ШИНОХТИ ФУРЎЃИ ФАРРУХЗОД ДАР ТОЉИКИСТОН
Матлубаи Мирзоюнус
ДДХ ба номи академик Бобољон Ғафуров
Фурўѓи Фаррухзод аз пурфурўѓтарин чењрањои њунари адабї
дар садаи ХХ аст, ки партави нубуѓи шоириаш на танњо ба шеъри
Эрон, балки ба ашъори кулли форсизабонон то имрўз рўшанї мебахшад.
Зимнан барои шеъри хуб мафоњими ваќту фазо, марзу бум нисбї
аст, яъне бо он ки шеър зодаи замони мушаххас ва фарогири фазои
мушаххас аст, бе њељ душворї деворњои сангини ќарнњоро рахна мезанад ва бе рухсатнома аз марзњои мамолики мухталиф мегузарад ва
дар остонаи дилњои њассос ќарор мегирад. Боќї, ба ихтиёри дил аст,
ки дарро рўи он шеър мекушояд ё не. Ба ин далел аз Робиа то Фурўѓ,
бо он ки дањ ќарн ин дуро аз њам људо мекунад, фосилаи зиёде нест.
Фурўѓ агар зинда мемонд, имсол ба синни 80 мерасид. Таваллуди ў ба 15 даймоњи соли 1313 баробар ба 5 январи 1935 ва вафоташ ба
24 бањмани соли 1345 баробар ба 14 феврали 1967 мувофиќ омадааст.
Дар ин фурсати кўтоњ – њамагї 32 соле, ки сарнавишт барояш муќаррар карда буд, ў чањор маљмўаи ашъор, аз љумла «Асир», «Девор»,
«Исён», «Таваллуде дигар»-ро интишор намуд ва ба унвони як шоири
навгаро ва соњибсабк эътироф гардид.
Дар Тољикистон аввалин бор ашъори Фурўѓ дар солњои 60-уми
асри мозї ба табъ расид. Ба ќавли муњаќќиќи љавони тољик Шоира
Пўлодова «пораҳое аз чакидаҳои хомаи Фурӯғи Фаррухзод солҳои
60-ум тавассути матбуоти даврӣ, аз ҷумла маҷаллаи “Садои Шарқ”
№1 аз соли 1966 (шеърҳои “Бӯса”, “Хотирот”, “Даъват”) ва №10 аз
соли 1970 (шеъри “Посух”) интишор ёфта буд» ва соли 1973 дар
маљмўаи «Амвољи Ќорун», ки шомили намунањои ашъори адибони
муосири Эрон буд, 22 шеъри Фурўѓ љой дода шуд [2]. Ин маљмўа аз
љониби ањли адаб ва њаводорони шеър хеле хуш пазируфта шуд ва як
воситаи хуби ошної бо шеъри имрўзи Эрон, аз љумла Фурўѓи Фаррухзод гардид.
Дар шакли китоби алоњида ашъори Фурўѓ дар Тољикистон бори
аввал соли 1983 бо эњтимоми муњаќќиќи хушзавќи тољик Наима
Ќањњорова тањти унвони «Таваллуде дигар» ба табъ расид. Бояд гуфт,
ки ин маљмўа такрори китоби њамноми шоир набуда, балки мунтаха79
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би ашъори Фурўѓ аз тамоми мероси адабии ўст. Дар пешгуфтори
мухтасаре, ки ба ќалами мураттиб мансуб аст, ў саъй намудааст, ки
чанд сухан рољеъ ба зиндагї ва марги Фурўѓ бигўяд ва чењраи ўро аз
назари донишмандон ва шоирони Эрон боз намуда, дар айни њол
назари худро дар бораи њунар ва ибтикори ў ба ќалам дињад. Аз љумла, ба андешаи Наима Ќањњорова, «ў барњаќ њассосияти Њофиз, Мавлоно Љалолиддини Румї, Абдуллоњи Ансориро дошт. Дар аксари
шеърњои ў ин њассосиятро хонанда мушоњида хоњад кард, алалхусус
дар маснавии «Ошиќона»-аш. Барљастагии шеъри Фурўѓ дар самимият ва садоќати он аст. Шеър бењтарин ифодакунандаи њиссиёти латифи инсонї, забони розу ниёзњои башар аст. Ин њама сўзу мастї,
шўру шавќ ва гиромитарин андешањо дар сатрњои рангини Фурўѓи
Фаррухзод шакл пазируфтаанд » [15, 12]. Маљмўаи мазкур, ки хеле
зуд камёб гардид, пас аз дањ сол дубора бо теъдоди 6000 ба табъ
расид ва ин бор низ алоќамандон бо камоли ташнагї онро харидорї
карданд.
Агар як роњи ошноии хонандагони тољик бо Фурўѓи Фаррухзод
интишори ашъори ў дар матбуоти даврї, маљмўањои дастљамъї ва
китобњои алоњида бошад, роњи дигар таълифоти ањли адаб ва
пажўњишгарон дар доиратулмаорифњо, китобњои дарсї, маќолоти
илмї ва тањќиќї мебошанд. Дар ин амр хидмати профессор Худойназар Асозода, суханвар ва њунарманди мумтоз Муњиддини Олимпур,
шоири соњибназар Фарзона, адабиётшиносон Субњони Аъзамзод,
Нуралии Нурзод, Фирўз Набиев ва чанди дигар шоистаи зикр аст.
Устоди шодравон Асозода тарљумаи њол ва намунањои ашъори
Фурўѓро ба китоби дарсии донишљўёни бахшњои забон ва адабиёт
ворид намуда, дар тарѓиби шахсият ва њунари Фурўги Фаррухзод
хидмати босазое анљом дод. Муњиддини Олимпур рисолати худро дар
пайвастани кулли форсизабонон, шиносонидани ситорањои Шарќ дарёфта буд, бинобар ин ошної бо Нодири Нодирпуру Фурўѓи Фаррухзод ва њофизону сарояндагони номвари кишварњои Эрону Афѓонистон дар солњои 80 ва ибтидои солњои 90 (то замоне ки зинда буд)
аз љониби ў њам дар барномањои телевизионї, њам тавассути аккосињои њунармандона ва њам тариќи расонањои хабариву нашрияњо сурат гирифтаанд. Дар як буклете, ки бо тиражи хеле зиёд интишор
намуда буд, се акси се шоири саршиноси се кишвари форсизабон:
Симини Бењбањонї, Лайло Сароњат Рўшанї ва Фарзонаи Хуљандиро
бо намунањои ашъорашон љой дода буд.Он замон Фарзона њудуди 25
сол дошт. Ва њамин Муњиддини Олимпур буд, ки бори аввал сабти
садои Фурўѓро ба ў шунавонд ва ангезањои шигифтангезе дар зењни ў
рў заданд:
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«Чанд сол пеш, вақте Муҳиддини Олимпур сабти овози
Фурўғро, ки шеъри имрўз ё ба истилоҳ шеъри сафед хондааст, бароям
шунавонид, ман дар баробари он фазои густарда ҳайрон мондам. Ин
тариқи ба форсї сухан гуфтан ҳанўз барои ман ноошно буд. Зеҳни
ман, ки ҳамеша аз ашъори суннатї, ки зарбею тамкине дорад ва садоҳову рангҳову эҳсосу растагориҳо низ дар ҳисори аркони арўз сурат мегиранд, пур буд ва ман омода набудам, дар ин фазои нав
фикрамро парвоз диҳам. Яъне он вақт он ашъори Фурўғро нафаҳмидам ва ба шеъри суннатияш дил бастам, вале пеши худ меандешидам,
ки Фурўғ як давраи том ғазал гуфтааст, басо мароҳилро аз шеъри
анъана сипарї кардааст, то оқибат дар шеъри озод худро онгуна, ки
мехост, офаридааст. Маљмўаи «Таваллуде дигар», ки нуқтаи ављ аст
дар шеъри Фурўғ, танҳо як ғазал дорад, дигар боқї ҳама ашъори мутанаввеъ ҳастанд. Аммо он ғазал ҳам он чунон Фурўғомез шудааст,
ки нақши хутути гўяндааш равшан ба назар меояд…Ў тамоми он
самбулҳову устураҳои ҳазорсоларо, ки оростагари ғазал буданд, сўе
гузоштааст ва маънию калимотро аз љаҳони худ гирифтааст» [12, 37].
Фарзона, ки ањли адаб ўро гоње пайрави Фурўѓ мехонанд, њам
дар маќолаи махсус ва њам мусоњибаву сафарномањои худ борњо
назар ва муносибати худро ба шеъри Фурўг баён намудааст. Маќолаи
ин шоири тољик тањти унвони «Дарёи сўзон», ки соли 1993 таълиф
шудааст, њам дар матбуоти даврї ва њам дар китоби шоир, ки бо
њамин ном интишор ёфт, хеле нуктањои зарифро дар иртибот бо
њунари шоирии Фурўѓ боз менамояд. Нахуст, суоле бармеояд, ки чаро
ин маќола «Дарёи сўзон» унвон гирифтааст? Худи муаллиф ба ин суол чунин посух медињад: «дарёи жарфнои пургавҳар, ки номаш Фурўғ
аст. Ин дарёи мўъљиза аст ё дарёи сўзон. Ва ман, мане, ки аз обу оташ
метарсам, дар соҳили ин дарё нишастаам ва меандешам, ки чї гуна
худро бояд созам» [12,39]. Чунонки аз ин гуфта бармеояд, сухан дар
бораи пайравї ё таќлид нест, сухан дар бораи худсозист.
Медонем, ки аксари муњаќќиќон саъй намудаанд, ки рамзу рози
унвони маљмўањои Фурўѓро ба таври худ шарњ дињанд. Фарзона
мегўяд, ки «Ман ин номҳоро барои худ андак дигаргунатар тафсир
кардаам. «Асир» ва «Девор» дар замоне ба зуҳур омадаанд, ки Фурўғ
ҳанўз дар деворҳои дунёи хонаводагии худаш равзана мељуст ба
дунёи бузургтар, ҳанўз асири он калимоту самбулҳои маъмуле буд, ки
аз дигарон буданд ва ба парниёни ҳарири шеъри ў дарбеҳ мешуданд.
Ин давраи љустуљўҳо буду талошҳо барои аз ҳама муҳосираҳои рўҳї
раҳо шудан ва худро офаридан. Ин даврае буд, ки ў ҳамчун Шоир дар
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батн шакл мегирифт ва рўзе бояд ба тамомї мерасиду берун меомад
ва ин лаҳазоти берун омаданро ў «Исён» ном дод ва баъд таваллуд
шуд Шоири комил, Шоире, ки буданаш мехост» [12, 37].
Барои њар соњибќалам масъалаи асосї расидан ба маќоми
соњибсабкї аст. Сабк зоњиран намоишгари либоси фикр аст, яъне ѓолибан мутааллиќ ба шакли асар аст, њарчанд ки «тарзи баён» ва матлабе, ки баён мешавад, бояд пайванди бехалал дошта бошанд. Дар
бораи тарзи баёни Фурўѓ андеша карда, Фарзона мегўяд: «Ман фикр
мекунам, ки Фурўғ барои шеъраш хеле вақт пироҳани муносиб љустааст, пироҳане, ки дар он ҳама тани пуршукўҳи шеъраш бо он рўҳи
ношикебо љо шаванд, вале баъд дарёфтааст, ки беҳтарин пироҳан барои шеър урёнист. Урёнї! Яъне, чи гуна урёнї? Урёнии оина, урёнии
об. Агар ба рўи оина парда кашед, љавҳараш нонамо мешавад, пас
шумо худро чи гуна мебинед?». Пайванди Фурўѓ бо зиндагии воќеї аз
назари Фарзона хеле ќавист, он сон аст, ки ў «ҳаргиз аз корбасти вожаҳое, ки моли шеър набуданд, парҳез намекунад ва мегўяд: « ба ман
чї, ки ин калимот шоирона набуданд. љон, ки доранд, шоиронаашон
мекунем». Дар шеъре омадааст:

Овози гунги ҳамҳамаи қурбоғаҳо
Печида дар сукути пур аз рози нимашаб.
Қурбоға чи мављуди дағал аст. Ҳам худаш ва ҳам номаш. Аммо
ин дуруштиву зиштї батамом барҳам мехўрад, вақте ба шеъри Фурўғ
ворид мешавад. Ба шеъри ваҳшии худрўй, ба шеъре, ки ороиши
маснўиро хуш надорад, ба шеъре, ки тамомии зебоияш дар ҳақиқати
самимонаи ўст» [12, 40]. Мисли њамин ворид шудани «бастанї» ба
шеър, ё «финљони чой».
Фарзона ба нубўѓи шоирии Фурўѓ арљ менињад, аммо дар баробари ин барои зењни ў баъзе нуктањое пазируфтанї нест, Чунончи ворид
кардани тафсилот ва рози шабистон ба шеър аз назари ў, «таљовуз ба
њаддњои худовандї» аст. Дар баробари ин шоири тољик дарк мекунад,
ки Фурўғ «бепарда сухан мегўяд ва ҳақиқати худро мекушояд. Хаёле ҳам
намекунад, ки агар рўҳониён мехонанд, чї мегўянд ва агар вазирон мехонанд ё чўпонон. Не, ў ба роҳи худ меандешад ва ба ин роҳи кўтоҳ, ки
аз фосилаи мелод то марг вуљуд дорад. Ва агар чизеро ҳам пинҳон медошт, ў ба худ хиёнат мекард, зеро миёни ў ва хонандааш девор сар мекашид, инҳо ба ҳам маҳрам намешуданд» [12, 41].
Њоло муњаќќиќони зиёде дар Эрону Афѓонистон ва Тољикистон
мехоњанд ќаробати шеъри Фарзонаро бо шеъри Фурўѓ муайян ку82
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нанд. Чунончи, шоир ва муњаќќиќи афѓон Дастгири Ноил дар
маќолаи “Фурӯғ, Фарзона ва шеъри имрӯз”[5], адабпажўњони эронї
Алиасғари Шеърдӯст дар китоби. “Чашмандози шеъри имрӯзи
тоҷик”[16], Парвона Барорпур. дар рисолаи, “Омўзиши муќоисавии
масоили ашъори Фурўѓи Фаррухзод ва Фарзонаи Хуљандї” [9], Симини Файзуллоњї “Тањќиќи муќоисавии оњангњои иљтимої дар
ашъори Фурўѓи Фаррухзод ва Гулрухсор Сафиева” [10], Алиасғари
Буванди Шаҳриёрӣ ва Тоҳира Сайидризоӣ “Муқоисаи шеъри Фурӯғи
Фаррухзод, Фарзонаи Хуҷандӣ ва Холида Фурӯғ аз манзари назарияи
Љонсун ”[1],адабиётшиноси тољик Нуров Нуралї дар маќолањои
“Фурӯғ, Сипеҳрӣ дар вусъатободи шеъримуосири тоҷик”[1] ва “Фурўѓ
ва шеъри бонувони тољик” талош кардаанд, ки пайвандњои зењнии
шеъри Фурўѓро бо ашъори занони шоири дигар, аз љумла Фарзона ба
риштаи тањќиќ кашанд.
Дар иртибот бо масъалаи пайравї ва идомаи суннатњои адабї
Фарзона мисоле аз Фурўѓ меорад: «Фурўғ дар мавриди шеъри Нимо
Юшиљ – нахустин гўяндаи шеъри нав гуфта буд, ки «Ман ҳаргиз намехоҳам муқаллиди бевиљдони Нимо бошам». Ман ҳам ҳаргиз намехостам муқаллиди маънирабои Фурўғи Фаррухзод бошам ё Ахавони Солис, ё Сипеҳрї, ё устодон Лоиқу Гулрухсор ё каси дигар» [12, 41].
Фарзона дар як идда осори дигари худ, аз љумла сафарномаву
мусоњибаву маќолоташ низ назари худро ба шеъри Фурўг баён намудааст, ки њамаи онро метавон бо њам маљмўа кард. Чунончи, дар сафарномаи Ингилистон “Хуршедҳои шаҳри туманпӯш”, сафарномаи
Эрон “Шеъри хокї, шеъри обї, шеърњои офтобї”, дар мусоњиба бо
адабиётшиноси варзидаи Эрон Муњаммад Њуќуќї ва дар маќолаи
“Паёми гули ёс” рољеъ ба шаклу ќолаб, њунари маънисозї ва тасвирнигорї, вожагузинї, авзони арўз ва ќолабњои нави шеърї изњори
назар намудааст. Дар маќолаи охир Фарзона аз њунари шоирии бонувони суханвар њарф зада, дар айни њол шеъри Фурўгро бо ашъори
яке аз муваффаќтарин шоирони имрўзи тољик Гулрухсор муќоиса мекунад:
«Масалан, Фурўғ панљараро дўст медошт. Нигоҳи ў ба хутути
дунё ба василаи як панљарае буд, ки ўро ба меҳмонии офтоб ва
гунљишкон мебурд. Фурўғ бузургтарин масоили иљтимоъро бо
ҳарфҳои отифї мегуфт. Ў хеле нарму латиф сухан мегуфт, аммо чунон
мегуфт, ки љаҳон ўро мешунид. Ў сиёсї набуд, аз матолиби хусусии
худ, ки ҳамзамон эҳсоси ҳамагонии кулли инсонҳо ҳам ҳаст, ҳарф мезад. Аммо Гулрухсор шоирест, ки шахсияти худфурўзаш дар чорсў
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љарақа мезанад. Љараси фарёдаш хуфтаҳои ҳазорсоларо бармехезонад, љуръату љасорати беназираш дили мардҳоро меларзонад. Касе
тасаввур намекунад, ки ў баъди ҳамаи садамаҳои рўҳонї ва сактаҳои
иљтимої таслимшудаву фурўнишаста дар баробари панљарае ашк резад. Ў вақти қиёми шадидтарин дардҳо истеъдоди хандидан ва ранљро
мағлуб кардан дорад. Ў вуљуду суруди захминашро боз ба майдони
пайкор меорад, ў ба мо латифаи ширин намегўяд, балки разм мекунад
бо аҳреманони зиндагї, бо қотилони имон, бо веросторони беинсофи
рўҳи башар, бо зулми тақвим, бо ҳар чи наҳс, бо ҳар чи зишт» [13, 86]
Шоир ва адабиётшиноси тавонои тољик Нуралї Нуров дар
маќолаи худ аз ташаккули мактаби нерўманди шеъри Фурўѓ дар
Тољикистон, бардошти шоирони тољик Фарзона, Адиба, Гулноз,
Шањнозро аз Фурўѓ њарф зада, аз ашъори њар кадоми инњо намунањоеро меорад ва бо шеъри Фурўѓ рў ба рў мегузорад. Чунончи менависад:
“Фарзона, шоири шўњратёри тољик, ки бешак, аз пешгомони
адабиёти имрўзи форсї шинохта шудааст, бо эътиќоду ихлосе тамом
ба дунболи Фурўѓ сухан ба забон меоварад ва ин шеъри худро, ки
“Номаи табрик” унвон дорад, истиќболияе аз шеъри “Эй њафтсолагї”и Фурўѓ медонад ва дар оѓози шеър ба ин ишора њам карда:

Шоњонаи азиз!
Ин субњи шањрвар (шањревар) ба ќудуми ту офтоб,
Гулдастае зи хўшаи анвор бастааст.
Бар остонае, ки ќадам менињї, бубин,
Тарҳи азизи кӯдакии ман нишастааст.
Имрӯз ман аз ойина мепурсам,
Тасвири ҳафтсолагиам ку?” [7]
Дарвоќеъ шеъри «Эй њафтсолагї»-и Фурўѓ аз љаззобтарин
ашъори ин суханвар аст, ки ба ќавли Фарзона, њар кас, њатто касе ки
маънишинос нест, аз он андўњи бохтанро ба хубї эњсос мекунад:

Эй ҳафтсолагї!
Баъд аз ту, ки љои бозимон зери миз буд,
Аз зери мизҳо
Ба пушти мизҳо
Ва аз пушти мизҳо
Ба рўи мизҳо расидем.
Ва аз рўи мизҳо бозї кардем
Ва бохтем, ранги туро бохтем.
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Аммо бояд гуфт, ки агар дар шеъри Фурўѓ андўњу яъси шоир
ифода ёфта бошад, дар шеъри Фарзона, ки эњдо дар рўзи њафтсолагии
кўдакаш аст,
хотироти ширини кўдакї бозгў шудааст ва ин шеър номаи шодиангез аст.
Маќолаи дигари Нуралї Нуров «Муфассири руъёњо» наќде ба
китоби нависандаи ин сатрњо «Шукуфаи андўњ» аст, ки дар он муаллиф бо камоли донишмандї ва некназарї ин китобро аз назари
мўњтаво ва сабк ба риштаи тањќиќ мекашад [8].
Дар маќолаи адабпажўњи жарфнигар Субњони Аъзамзод «Нимнигоње ба шеъри Фурўѓ ва навгонии фурўѓшиносии тољик» низ, ки
рисолаи мо «Шукуфаи андўњ» мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст, муаллиф на танњо ба ин асар бањо медињад, балки назари худро низ ба
шеъри Фурўѓ ва фурўѓшоносии тољик баён менамояд. Ў дуруст ќайд
мекунад, ки рољеъ ба пањлуњои зиндагї шахсият ва дањои шоирии
Фурўѓ як зумра осори тањќиќие ба ќалами пурмоятарин ва бонуфузтарин муњаќќиќони эронї, зубдагони тањќиќоти адабии эроншиносї дуктур Ризо Бароњанї, дуктур Сируси Шамисо, дуктур
Фатњуллоњи Давлатшоњї, Бењрўзи Љалолї, Муњаммади Њуќуќї ва
чанде аз пажўњишгарони тољик, амсоли профессор Худойназар Асозода ва Наима Ќањњорова таълиф шудаанд. Агар арсаи пажўњишњои
мутааддиди фурўѓшиносиро шабењи корзори пурнабарди њастиёбии
муњаќќиќон бишуморем, эшон бо як талоши љонгудозонае барои
«бозхонии хутути рамз, омезиши чашмњову дастњо, оинаву панљарањо
ва шабњову тирагиву зулматњои хастагинопазир»-и Фурўѓ даст ёзидаанд, ки нињоят чашмгиранд» [4,42].
Дар бораи равобити адабии Тољикистон бо Эрон ва масоили
шинохти Фурўѓи Фаррухзод дар кишвари мо муњаќќиќи љавон Шоира Пўлодова зимни дастабандии осори марбут ба ин шоир маќолаи
судманде таълиф намудааст [10].
Дар поёни ин маќола чанд њарфе рољеъ ба рисолаи «Шукуфаи
андўх» [6] афзуда мешавад. Ин рисола соли 1999 таълиф шуда, дар 232
сањифа интишор ёфтааст. Рисола аз пешгуфтор, ду боб, сўгномањои
шоирон дар марги Фурўѓ ва китобнома иборат аст. Агар дар боби
аввал лањазоти зиндагии воќеии Фурўѓ дар фазои шеъри ў мавриди
тањќиќ ќарор гирифта бошад, дар боби дуюм ба зиндагии њунарии
Фурўѓ таваљљўњ зоњир шудааст. Дар ин ќисмати китоб љањоншиносии
Фурўѓ, калимаву таркиботи калидї, аз љумла «дастњо», «оина», «паранда» ва «шаб» дар маърази тањќиќ ќарор гирифта, муаллиф 6
шеъри Фурўѓро тафсир намудааст. Дар фаслњои дигари рисола
85

СУХАНШИНОСЇ, №1 2017
муњимтарин аносири бадеии шеъри Фурўг ва ибтикори ин шоир дар
шеъри форсї ба ќалам омадааст.
Њамин тариќ, маълум мешавад, ки шинохти Фурўг дар Тољикистон ќариб 50 сол аст, ки идома дорад. Вале бояд гуфт, ки њам дар
бознашри ашъори ў ва њам дар тањќиќи осораш њанўз њам имкон дорад, ки корњои муњиму арзишманд ба сомон бирасад. Зеро Фурўѓ
воќеан њам мисли њељ кас набудааст, зеро, ба ќавли щоири иродатманди ў «касе ба он ављи офтобии сухан чун Фурўғ бебоку зебо раҳ
накушодааст. Бонуе дар меҳроби дилҳо ингуна равшанчароғе наафрўхтааст, ки Фурўғ. Бонуе, ки вуљудаш ва рўҳаш ҳама фарёди зебої
буданд» [11, 39].Бинобар ин ба итминон метавон гуфт, ки шинохти
Фурўѓ дар Тољикистон идома дорад ва адабпажўњии тољик рисолаву
маќолоти навоваронаву пурмояро аз донишварон њамеша интизор
аст.
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ШИНОХТИ ФУРЎЃИ ФАРРУХЗОД ДАР ТОЉИКИСТОН
Дар маќола таърих ва мўњтавои осоре, ки барои шинохти шоири бузурги Эрон Фурўѓи Фаррухзод мусоидат мекунанд, мавриди
баррасї ќарор гирифтааст. Муаалиф на танњо ба масъалаи нашри
осори шоир дар Тољикистон, балки рољеъ ба интишори маќолаву
гузориш ва монографияњои марбут ба шеъри ў таваљљўњ зоњир намудааст.
Дар маќола осори адабиётшиносон њам ба тартиби хронологї
ва њам дар иртибот бо масоили мењварии Фурўѓшиносї – ибтикорот
дар шеъри форсї, мавзуъву мўњтаво, поэтикаву сабк мавриди тањќиќ
ќарор гирифтаанд. Зикр мешавад, ки эљодиёти Фурўѓи Фаррухзод ба
шеъри муосири тољик низ таъсиргузор аст. Дар хулоса рољеъ ба нашри маљмўаи ашъори шоир, силсилаи маќолоти илмї, очерки сафарї,
монографияи махсус ва ашъоре, ки ба ифтихори ин шоир дар
Тољикистон рўи кор омадаанд, сухан рафтааст.
Вожањои калидї: Фурўѓшиносї, маљмўаи ашъор, маќола, сафарнома, адабпажўњ, эроншиносї, сабк, муњаќќиќ

ФУРУГОВЕДЕНИЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Статья посвящена изучению творчества известной иранской поэтессы Фуруг Фаррухзод в Таджикистане. В ней рассмотрены не
только вопросы издания творчества поэтессы в Таджикистане, но и
публикация статей, заметок и монографии, посвященных ее поэзии.
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Работы литературоведов анализируются как в хронологическом
порядке, так и в связи с поставленными в них проблемами фуруговедения относительно ее новаторства в персоязычной поэзии, тематики,
содержания, поэтики, стиля. Устанавливается, что творчество Фуруг
Фаррухзод оказало влияние и на таджикскую современную поэзию.
Делается вывод о существовании специальных изданий ее сборников
стихов, цикла литературоведческих статей, путевых заметок, отдельной монографии, а также стихов, посвященных Фуруг Фаррухзод
Ключевые слова: Фуруговедение, сборник стихов, статья, петевые заметки, литературовед, иранистика, стиль, исследователь
FURUGH FARRUHZOD IN TAJIKISTAN
The article deals with the study of the great Iranian poetess Furugh
Farruhzod in Tajikistan. The author considers not only the publication
issues of the poetess's writings in Tajikistan, but also the publications of
articles and monograph length studies devoted to her poetry.
The article presents chronological analaysys all the available publication
and scholarly works in connection with Furugh Farrukhzod in the cotext
od litarture genre studies focusing on her innovation in the Persian poetry,
themes, content, poetics, style. Without doubts Furugh Farruhzod’s works
had also impact on the Tajik contemporary poetry.
Keywords: Furugh studies, a collection of poems, article, travel
notes, specialist in literature, Iranian Studies, style, researcher
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БАРРАСИИ МАСОИЛИ МАТНШИНОСИИ
ОСОРИ ТУЃРАЛ ДАР ЊОШИЯИ ТАСЊЕЊ
ВА ТАЊИЯИ ДЕВОНИ Ў
Абдуллоев Ромизљон Холмуминович
Донишгоњи Давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓ.Ѓафуров
Бо тасњењ, тавзењот ва пешгуфтори шоир ва муњаќќиќи тољик Нуралї Нурзод омода гардидани «Девон»-и нисбатан мукаммали ашъори
шоири маъруф ва суханвари мумтози нимаи дувуми асри нуздањ ва ибтидои асри ХХ Наќибхон Туѓрали Ањрорї ишорат ба домана пайдо
кардани фаъолияти илмии Нуралї Нурзод дар бахши анљом додани
пажўњишоти арзандаву ќобили мулоњиза ва табъу нашри осори њамин
гуна пайравону алоќамандони мактаби бедилї, ки дар як давраи муайян
бар асари њаводиси таърихї мавриди наќду баррасї ќарор нагирифта
буданд, дорад. Ба таъбири дигар, Нуралї Нурзод бо гироиши бештараш ба омўзишу маърифати ашъори Мирзо Абдулќодири Бедил ва
бозгўї кардани таъсири он ба суханварони баъдии ќаламрави Мовароуннањр њамоњангиаш ба раванди тасњењу нашри нусах низ бараъло эњсос
мешавад, ки љараён гирифтани чунин шева њам муљиби табъи нашри
нави «Девон»-и Наќибхон Туѓрали Ањрорї дар шароити кунунї гардид.
Њамин гуна воќеаи муњиму хотирмон барои илми тољик чандин сол
ќабл аз ин дар соли 2007 њангоми аз чоп баромадани «Девон»-и бозмондаи падарсолори шеъри форсї Абўабдуллоњи Рўдакї ба вуќўъ пайваста буд, ки шарафи тањияи онро муњаќќиќи донишманди тољик Ќодири Рустам бар дўш дорад. Омода намудани чунин нусхањои хуби илмїинтиќодї ёрмандие барои ба марњалаи сифатан нав ворид гардидани
матншиносии амалї дорад, ки сањми Ќодири Рустам ва Нуралї Нурзод
дар ин радиф бо тасњењи «Девон»-њои Рўдакиву Туѓрал бенињоят калон
мебошад. «Девон»-и ба тозагї омоданамудаи муњаќќиќ Нуралї Нурзод
бар асоси нусхаи чопи сангии соли 1916 дар Бухоро интишор ёфта ва
муќобала бо нашрњои охир тасњењ гардида, њовии 331 ѓазал, 11 ќасида
ба шумули “Фироќнома” (дар ҷавоби “Фироќнома” – Анварӣ ва Хоҷуи
Кирмонӣ), 12 мухаммас, 5 мусаддас, 1 мусамман, “Соќинома”,
“Наврўзнома”, чанд маснавии кўтоњ, ки бо номи «Арза” омадаанд, њамчунин маснавии нотамоми “Лайлӣ ва Маҷнун”, 9 рубоӣ мебошад.
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Тавре аз муќаддимаи «Девон» бармеояд, он бар асоси тартиби
тањияи «Девон»-и чопи сангии соли 1916 мураттаб гардида, зимнан вобаста ба суннати тањияи девонњо дар гузашта ѓазалиёти дар ин нашр
мављуд набуда бо муќобала аз нашрњои дигар ворид карда шудааст. Бо
он, ки чопи сангии «Девон»-и дар соли 1916 нашршудаи шоир аз камиву
костињо орї нест зимни рўйи кор овардани њамин гуна нусхањои љадид
ба сифати яке аз маъхазњои муњими осори суханвар дар ибтидои асри
гузашта мавриди назари муњаќќиќ ќарор гирифтааст. Бо вуљуди мављуд
будани баъзе масъалањои норавшани пањлўњои фаъолияти эљодии шоир
пас аз нашри ин «Девон», шахсан ба такмилу тањрири нусхаи «Девон»-и
худаш машѓул шудани Наќибхон Туѓрал њам, ки нусхаи чопи сангии
мазкур натиљаи он аст, хушбахтона маълумотњо њастанд ва дар љараёни
тасњењ таваљљуњи муњаќќиќро њамин гуна афзалиятњо ба худ кашида, ўро
водор ба он кардааст, ки бо нигоњ доштани хусусияти ин нусхаи муњими
ашъори шоир ба чопи нашри илмї-интиќодии «Девон»-и суханвар
иќдом намояд. Њарчанд дар нашрњои ќаблї ишорањое дар асоси ин
нусха чоп гардидани онњо мављуданд, вале боз њам маълум гардид, ки
њанўз ба таври бояду шояд ин масъала мавриди назари мусањњењон
ќарор нагирифтааст. Муњаќќиќ бо љалби як дафтари мусаввадаи шоир,
ки фарогирандаи намунањои тозаи сурудањои шоир ба њисоб меравад,
мушаххасан ба бозгўии равишњои пешанамудааш дар раванди тасњењи
ашъори шоир пардохта, имкони ба ин «Девон» ворид намудани ашъори
дар матбуот нашршудаи Наќибхон Туѓралро пайдо кардааст, ки то ин
дам дар ягон маљмўаи осори чопшудаи суханвар ба табъ нарасидаанд.
Чун таваљљўњи муњаќќиќ дар њангоми бањогузорї ба осори матбўи суханвар ба барќарорсозии асолати матни мавриди назар бештар љалб
гардидааст, бо баробари зикри ин гуна масоил ишорањоеро ба чигунагии табъи ашъори Туѓрал низ рўйи кор овардааст. Масалан, бо нишон додани ин се байти маќтаи ќасидаи дар «Гулшани адаб» батабърасида:

Гар муддаї даъво кунад, ин назмро иншо кунад,
Худро абас расво кунад, зеро ки њазён парварад.
Осон набошад ин сухан, дуррест аз бањри адан,
К- аш оварї дар анљуман, моно, ки нуќсон парварад.
Ин назми Ќоонї бувад, гў Бедили сонї бувад,
Абётро бонї бувад, сад ќасру айвон парварад.
ки матнаш бо нусхаи чопи сангї мутобиќат доштааст, перомуни забт
нашудани 17 байти ин ќасида дар нашрњои дигар иттилоъ додааст, ки
истифодаи ин равиш њам метавонад ёрмандие дар нишон додани манзараи умумии осори то ин дам ба алоќамандони шеъри Туѓрал манзур90
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гардидаи шоир дошта бошад. Муњаќќиќ бо зикри ин се байти ќасидаи
шоир, ки бори аввал тавассути «Гулшани адаб» пешорўи ањли фазлу хирад гузошта шудааст, афзалияти њамин гуна сарчашмањоро дар муаррифии мероси чунин суханварони ношинохтаи солњои њаштодуми асри
гузашта бозгў кардааст. Бо назардошти чунин омил сабабњои дар
“Гиёњи мењр” њазф гардидани ѓазалњои шоирро пайдо намуда, навиштааст: “Албатта, яке аз сабабњои берун мондани чанд ѓазал аз ин маљмўа,
ки онњо дар чопи сангии соли 1916 мављуданд, шояд марбут ба иќтизои
сиёсати давр бошад, чун асосан ѓазалњои наёмада бештар матолиби диниву ирфонї ё хусусияти мунољотї ба худ касб кардаанд”. Як афзалияти
дигари нашри мазкур њазфи ашъори илњоќї ва дар ин замина муайян
намудани муалифони онњо мебошад, ки ба доманаи васеъ доштани љараёни кори тасњењи муњаќќиќ ишорат мекунад.
Дар ин раванд њам аз 7 ташбиби овардашуда дар китоби
“Гиёњи мењр” танњо як ададашро моли Наќибхон Туѓрал медонад,
ки бо матлаи:

Соќиё, лабрез кун паймона, омад навбањор,
Май хуш аст он љо, ки бошад хоса андар сабзазор!
оѓоз гардида. Ковишњои илмии муњаќќиќ дар идомаи њамин гуна бозёфтњо боиси ошкор шудани заминањои ба Наќибхон Туѓрал нисбат ёфтани 6 ташбиби ќасидаи Салмони Соваљї гардидааст. Њарчанд дар
нашрњои дигар дар бахши ќасидањои шоир ин ќасидањо, ки матлаъашон
дар зер оварда мешаванд:

Бањору нигору шароби љавонї,
Касеро, ки бошад, зињї комронї.
Турки оњучашмам, эй оњуи чашмат шергир,
Сайди оњуи туам, бар сайди хеш оњу магир;
Шоњиди моњрухи ид барандохт ниќоб,
Соќиё, љилваи хуршеди тараб дењ зи њиљоб!;
Васфи моњи ман чу шеъреро мунаввар мекунад,
Офтоб аз матлаъи он шеър сар бар мекунад;
Ваќти субњ асту лаби Даљлаву айёми бањор,
Эй писар, киштии май то хати Баѓдод биёр!;
Боди Наврўз насими гули раъно овард,
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Гарди мушки Хутан аз домани сањро овард.
њазф гардидаанд, вале ќисмати ба Салмони Соваљї оид будани њамин
гуна гузоришот бори нахуст аз љониби мураттиби нашри њозир ба
алоќамандони каломи Туѓрал манзур карда шуд, ки ин њам ба боз шудани як масъалаи норавшани осори Наќибхон Туѓрал ишорат мекунад.
Тафовутеро байни њунари ин ду шоир эњсос накардан агар аз як љињат
бастагї ба њунари волои суханварии Наќибхон Туѓрал дар љодаи сурудани њамин гуна ќасидањои устодонаву халлоќона дошта бошад, аз
љониби дигар ба хатти сирилик нашр нашудани “Девон”-и Салмони
Соваљї низ рабт дорад, ки мутаассифона имрўз њам ин мушкилї рафъ
нагардидааст. Маљмўан, љусторњои муњаќќиќ як андоза гироиши
Наќибхон Туѓралро ба рубоиёти Абўсаиди Абалхайр, Зањирии Форёбї
ошкор сохтаааст ва инчунин аз сабаби як будани номи Туѓрал ибни Арслон ибни Туѓрал ибни Султон Маликшоњ бо тахаллуси Наќибхон
Туѓрал як рубоии он низ ба суханвар нисбат дода шудааст. Як хусусияти
дигари фарќкунандаи нашри нави “Девон”-и Наќибхон Туѓрал дорои
тааллиќот ва тавзењот будани он аст, ки маљмўан наздики 50-сањифаро
ташкил медињад. Дар ин бахш фарќият ва тавзењоти воридкардаи
муњаќќиќ бо риояи тартиби “Девон” аз рўйи матни нусхаи чопи сангии
соли 1916 рўйи кор омада, тафовутњои дар раванди тасњењ бавуљудомада
бо усули раќамгузорї нишон дода шудаанд.
Муњаќќиќ танзими ѓазалњое, ки аз кутубу сарчашмањои дигар дарёфт намудааст, бо нигоњ доштани усули девоннигорї ба роњ монда,
ќайдњояшро дар тавзењот доир ба он ворид сохтааст. Бо овардани намунањо дар муќаддима њарчанд мулоњизањояш мухтасаран ба миён омадаанд, дар бахши тавзењот доманаи чунин ибтикороташ вусъат ёфта, аз
њар љињат њалли масъалањои мавриди назар дар асоси меъёрњои илмї
сурат гирифтаанд. Масалан, дар мавриди ѓазали нахустини “Девон”-и
Туѓрал, ки бо матлаи

Ба аљз аз нотавонињо агар бурдї ту роњ он љо,
Садои кўси навбат зан зи моњї то ба моњ он љо!
оѓоз шудааст, менависад: “Ин ѓазал бори аввал дар китоби «Навойи кибриё» ба нашр расидааст. Дар нусхањои “Гиёњи мењр,” ва “Девони ашъор”, “Куллиёти ашъор” мављуд нест”. Њамчунин муњаќќиќ дар
бораи як ѓазали нави нуњбайтаи тањти раќами 174 дар тавзењот овардашуда, ки матлааш “Бод муборак туро тавќи маќоми Халил, Fулбаи
тавќи ту шуд бо њарами њаќ далел” мебошад, навиштааст: “Ин ѓазал дар
нусхањои дигар мављуд нест ва бори аввал нашр мешавад. Ғазал
аз
китобхонаи шахсии шодравон Шуљоъ Маҳмадшоев дарёфт шудааст.”
Шеваи дигари пешанамудаи муњаќќиќ ба инобат гирифтани истифодаи
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васеи истилоњот дар шеъри Туѓрал ба њисоб рафта, дар ин замина бо
ворид намудани баъзе намунањои ашъори сарфиназаршуда дар нашрњои дигар кўшиши такмил бахшидани ќисматњои нокомили “Девон”-и
шоирро анљом додааст.
Ин равиш дар мавриди як рубоии шоир ба кор рафтааст, ки дар
муќаддима муњаќќиќ ба он ишора намудааст. Ў барои ба асолати каломи суханвар роњ пайдо намудан зарурати тавзењи бархе аз ин мафоњими
вожагонро эњсос намуда, фарќиятњои матниву маъноии истилоњњои
осори суханварро бо нашрњои дигар нишон додааст. Масалан перомуни
истилоњи “думи аќраб” дар байти “Ба назди мо чи дами мору чи думи
аќраб, Ба сўи мо мафикан беш аз ин ту санги љафо» менависад: «Дар
нашрњои дигар «ибораи охири мисраъ ба шакли дами аќраб» омада, ки
ба назар ѓалат аст. Дар соири фарњангњо њамчун истилоњи нуљум низ
ибораи мазкур ба шакли «думи аќраб» ба маънии яке аз манозили ќамар
дар бурљи аќраб тавзењ ёфтааст”.
Њамчунин дар мавриди истилоњи фалсафии “кайфу кам”, ки дар
нашрњои дигар ба шакли даѓали “кайфи дил”сабт гардидааст, чунин
мулоњиза дорад: “ Ин дар нашрњои ахир чунин омада: “Эътибори мову
ман аз нашъаи кайфи дил”. Аммо дар нашри “Гиёњи мењр” ва “Корвони
муњаббат” ба шакли сањењ мазкур аст. Ба назар мерасад, ки њамон сурати дар матни чопи сангї омада сањењ мебошад, чун ба иќтизои матлаби
шоир кайфу кам бар асли маънї наздик аст. Кайфу кам дар луѓат ба
маънии чигунагї ва чандї истифода мешавад ва ба унвони истилоњи
фалсафї ба гунаи сифат ва миќдор тафсир мешавад. Ин ѓалат танњо дар
матни электронии “Китобхонаи электронии шеъри форсї” – Дурљ ислоњ
гардидааст.” Бо ба инобат гирифтани робитаи маъноии калимањо бо
мисраъњои дохили байт имкони бартарф намудани камбудињои матнии
“Девон”-и Туѓралро пайдо карда, бо ин роњ ќисматњои шубњаноки каломи суханварро бартараф кардааст, ки ин њолатро дар мисоли байти
зер мушоњида карда метавонем:

Кушо имрўз абвоби тавассул,
Шаби њиљронат, эй золим, сар омад.
“Дар нашрњои дигар ин мисраъ ба шакли “Кушо имрўз абвоби табассум” омадааст. Аммо бо таваљљўњ бар ин ки дар мисраи дувуми байт
“Шаби њиљронат,эй золим, сар омад” таъкид шуда, сурати абвоби тавассул сањењтар ба назар мерасад”.Усули дигари пешанамудаи муњаќќиќ
ба маъниофаринии шоир рабт дорад. Ў дар раванди интихоби шакли
дурусти фарќиятњо ба шарњи ашъори суханвар пардохтааст, ки ин равиш њам дар тавзењот боиси рўйи кор омадани шарњи теъдоди зиёди
байтњои Туѓрал гардидааст. Масалан, дар мисоли тафовутњои
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байти тањти раќами 214 дар “Девон” овардашуда менависад: “Дар
нусхањои дигар ба шакли «То ки дидам бо ќадаш гесўи Лайлояш лафиф» омада. Аммо ин љо бо таќозои ин ки вожаи «лаблоб» ду маънї
дорад ва аввал соњир, афсункунанда ва дувумї навъе аз гиёње, ки онро
ошиќи печон њам гўянд ва «лафиф» ба маънии «дар њам печида» корбурди ин вожа сањењ аст ва њосили сухани Туѓрал њам он аст, ки ба мисли сарв ман њам ба бори тааллуќ печидам, чун дидам, ки ба ќадди ў
гесўи мисли гули ошиќи печон печидааш дарњам печида буд.” Њамчунин
дар тавзењи тафовутњои байти “Баски дар бањри маонї ѓўта хўрдам чун
гуњар, Муштамил бо чанд маънї њамчу илё гаштаам” истифодаи чунин
равиш мушоњида мешавад: “Дар нусхаи аслї ба шакли “ »اﯾﻠﯾﺎомадааст ва
чун матлаби шоир таъкид бар бисёрмаъної аст, вожаи мазкур дар
“Луѓатнома”-и Дењхудо ба чанд маънї шарњу тавзењ ёфтааст. Аз љумла,
Сиддиќи Акбар, номи шањрест, ки Илиёи пайѓамбар ба он мансуб аст,
номи Байтулмуќаддас аст, номи яке аз Пайѓамбарони бани Исроил аст
ва амсоли ин. Маљмўан ин вожа ба 9 маънї тавзењ шудааст. Аз ин рў,
њамин бисёрмаъноии вожаи мазкур ишорат бар он дорад, ки он ба мантиќи матн мутобиќат дорад”. Шеваи дигари истифодашуда дар љараёни
тасњењ ба тафовутњои нусхаи асл ва бозгўии баъзе камбудињои матнии
он нигаронида шудааст, ки ин њам ёрмандие дар чигунагии миќдори муайяни жанрњои адабї ва байтњои алоњида дар нусхаи чопи сангии “Девон” дорад. Ин равиш иловаву намунаи сурудањои суханварро баъди
нашри нусхаи чопи сангї ошкор сохтааст. Чунин масоил дар ќисмати
294-уми тавзењот дар мисоли ѓазале, ки бо матлаи “Сарву санавбар шуд
хиљил аз ќомати зебои ў, Ошуфта сунбул бо суман аз зулфи анбарсои ў”
оѓоз мешавад, оварда шудааст: “Ин ѓазал дар нусхаи чопи сангии Девон
мављуд нест”. Њамчунин пешу пас омадани банди дањуми мухаммаси
“То ба боѓи њусн нахли ќоматат шуд љилвагар” яке аз њамин гуна тафовутњои нусхаи чопї сангї ошкор гардидааст. Муњаќќиќ дар забти
байтњои тазминшудаи ашъори Абдулќодири Бедил тафовутњои чашмрасеро дар ќиёси нусхањои мўътамади девони ў ба ќайд гирифтааст.
Масалан, ин њолат аз ќисмати 309-уми тавзењот доир ба байти “Шарми
њусн ойина донад рўи тобони туро,Чашми исмат сурма хонад гарди домони туро” –и банди аввали “Мухаммас бар ѓазали Бедил” ба мушоњида мерасад: “Дар аксари нусхањои девони Бедил байти матлаъи
ѓазал ба шакли «Њусни шарм оина донад руи тобони туро» омадааст. Ба
назар мерасад, ки дар нусхаи чопи сангии “Девон” ин байт иштибоњ чоп
шудааст ва аз рўи он ба тамоми нашрњои дигар ворид гардида”. Истифодаи чунин равишњо нишон медињанд, ки аз њар љињат муњаќќиќ таваљљўње ба тафовуту фарќиятњои нусхањо, аз љумла аз њамон нашри чопи
27T9
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сангї то рўйи кор омадани нусхаи њозир зоњир намуда, дар љодаи
барќарор сохтани асолати матнии осори шоир ба сифати пайраву
алоќаманди сухани волои Туѓрал хидмати шоистаеро анљом додааст.
Баъди даргузашти фурсати начандон тўлонї аз нашри ин нусхаи интиќодии “Девон”-и шоир, муњаќќиќ тариќи нашриёти “Ношир” рисолаи
“Султони авранги сухан” - ро аз чоп баровард. Ба назар мерасад, ки дар
ин љо њам нуктаву назарњое доир ба ќисматњои људогонаи “Девон”- и
суханвар тањти унвони “Такмилае ба тасњењ ва тавзењоти “Девон”-и
Туѓрал” баён гардидаанд. Бо он ки ин нашри илмї-интиќодї ба иллати
кўтоњии ваќт таъљилї рўйи чоп омад, табиї, ки имкони бартараф кардани њамаи ѓалату фарќиятњо дар кори тањияи девон на њама ваќт ба
даст меояд, вале аз такмилаи мазкур бар меояд, ки дар вусъати анљоми
чунин кори њаљман бузург танњо љузъиётњои алоњидаи 15 байти “Девон”
боќї мондааст. Ин санад ба он ишорат мекунад, ки интизорињои тайи
чанд дањсола кашидаи муњаќќиќон дар љодаи омода намудани њамин
гуна “Девон”-и љавобгў ба меъёрњои санљидашудаи матншиносї бесамар намонда, бо сурат гирифтани чунин љусторњо инсофан шеъри ин
шоири њунарманд аз таъбиру ифодањои каммояву бегона озод гардиданд.
Муњаќќиќ дар баробари ба рисолаи њозир илова кардани бахши
“Такмила...” дар вусъати сањифањои 275-280, дар фасли “Матншиносї
ва нашри ашъори Туѓрал”, ки ба масоили матншиносии осори суханвар
нигаронида шудааст, доир ба ифодањоиарабї ва имлои калимањои шаклан тарзи навишташон ягонаи байтњои мавриди назар низ таваљљўњ
зоњир намудааст. Масалан, дар бораи калимаи “ябруњуссанам”-и байти
“Гаштї аз дарси камол имрўз ѓофил мар туро, Њамчу ябруњуссанам як
номи инсонї бас аст” мехонем: “Дар мавриди ин байт ва чигунагии бад
ин сурат омадани он дар Девон дар бахши “Матншиносї ва нашри осори Туѓрал” нукоте таъкид ёфт. Мисраи дувуми ин байт дар матни чопи
сангї чунин омада: “Њамчу ябруљуссанам як номи инсонї бас аст”. Бо
такя бар матни чопи сангии ин мисраъ дар маљмўањои “Гиёњи мењр”,
“Корвони муњаббат” низ чунин омада. Дар нашрњои баъдї байти мазкур тасњењ ёфта, ба шакли “ябруњассанам” зикр гардидааст. Аммо
навишти вожаи мазкур дар “Мунтхаб-ул-ашъор” ва соири фарњангњои
форсї ба шакли “ябруњуссанам” аст, ки дар нашри охири девон ба сурати мазкур љой гирифт”. Муњаќќиќ дар зимни баёни андеша ва љонибдории варианти дурусти байти суханвар бо овардани дурдонањои пурбор
истифодаи фаровоне аз ганљинаи адабиёти классикиамон анљом додааст. Дар ќисмати фасли “Бозтоби гулу гиёњ ва олами наботон”-и рисо95
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лаи њозир муњаќќиќ номњои гулу гиёњеро дар тавсифи бањор ба ќайд гирифтааст, ки дар китоби “Гулу гиёњ дар њазор соли шеъри форсї”-и
Бањроми Балгиромї ба назар намерасанд. Њамин далел ба чигунагии
нашри девон ва доманаи фарогирии тањиягар ишорат мекунад. Албатта
метавон аз ин гуна мисолњое, ки ин љо иќтибос гардиданд, зиёд овард,
вале худ ношгуфта пайдост, ки таљлили сартосарии љашни 150-солагии
суханвар бо чунин паёмадњои хуби илмї ба анљом расид ва дар арафаи
ифтитоњи маљмааи фарњангии Наќибхон Туѓрал дар ноњияи Айнї ба
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон њамчун
рамзи эњтироми меросбарону ворисони асили Туѓрали Ањрорї аз љониби набераи шоир Саидбурњон Икромов таќдим гардидани аввалин
нусхаи нашри мазкур як андоза бозгўи самараи таљлили гиромидошти
чунин фарзандони соњибмаќоми халќї тољик мебошад. Тасњењи “Девон”-и Туѓрал агарчи аз љињати матншиносї хеле дорои ањамият аст,
вале аз лињози ба инобат гирифтани асноди таърихї, аз љумла
барќарорсозии номи шахсиятњои таърихї њам муњим ба њисоб меравад.
Нуралї Нурзод бо он ки зинабазина ба олами тафаккуру њунари Туѓрал
дар љодаи рўйи кор овардани њамин гуна пайкорњои пурсамару пурдоманааш алоќа љустааст, њанўз њам маълум мегардад, ки аз фитрату њикмати осори ин суханвари мактаби бедилї сар бар надошта ва бо таълифи ин рисолаву тањияи нашри мазкур кори хешро ба интињо нарасонидааст. Гумон мекунем, ки ин асарњо оѓози муваффаќиятњои минбаъдаи
муњаќќиќ дар матншиносии осори адабї аст.
Њамин тавр, Нуралї Нурзод дар раванди омўзиши осори Туѓрал
дар ду самти муњиму мушкили адабиётшиносї, наќд тањќиќ ва тањияву
тасњењ бо иштиёќу майли беандоза аз сахтиву мушкилии љодаи пешанамудааш нањаросида бо маќсади пайванду унс гирифтан бо сарчашмањои
нодир ба шинохти осори як садсола муќаддам таълифгардида камари
њиммат бастааст. Муњаќќиќ ба ин гуна осор аз доираи мањдуди як аср
назар нанамуда, балки њадафи ба ин самт гироиш пайдо карданашро
бозкушоии равзанае ба сўйи хазинаи пургуњари тамаддуни љањонї, ки
яке аз онњо адабиёти классикии форсу тољик мебошад, дидааст.
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БАРРАСИИ МАСОИЛИ МАТНШИНОСИИ ОСОРИ
ТУЃРАЛ ДАР ЊОШИЯИ ТАСЊЕЊ ВА ТАЊИЯИ
ДЕВОНИ Ў

Маќола ба наќду баррасии нашри навини «Девон»-и шоири
маъруфи нимаи дувуми асри нуздањ ва аввали асри бист Наќибхон
Туѓрали Ањрорї, ки аз љониби номзади илми филология Нуралї Нурзод тањия шудааст. Муаллиф ќайд мекунад, ки то кунун маљмўаи
ашъори Наќибхон Туѓрал 6 маротиба дар Тољикистон нашр шудааст.
Нашри нави Девони Туѓрал бар асоси матни нусхаи чопи сании Девони шоир, ки дар Бухоро соли 1916 рўи чо омад, сурат гирифта, бо
нашрњои анљомёфтаи маљмўаи ашъори шоир муќобала ва ќиёс шудааст. Њамзамон, нукоти фаровоне дар тавзењоти Девони мазкур шарњу
тавзењ шуданд, ки онњо арзиши илмии кори мураттибро њамчун
нусхаи илмї- интиќодї боло мебардоранд. Муаллифи маќола ба хулосае мерасад, ки нашри нави Девони Туграл барои муайян намудани
љанбањои ноомухтаи рўзгор ва осори шоир кўмак хоњад кард.
Вожањои калидї: Туѓрал, Девон, наќди адабї, матншиносї,
тањсењ ва тањия ба нашр.

ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТОЛОГИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ТУГРАЛА ПРИ КОММЕНТИРОВАНИИ
И ПОДГОТОВКЕ К ИЗДАНИЮ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Статья посвящена критическому осмыслению нового издания
«Дивана» известного таджикского поэта XIX и начала XX веков
Накибхона Туграла Ахрори, подготовленного Нурали Нурзодом.
Авор подчеркивает, что до настоящего времени в сборник стихотворений Туграла, изданного только в Таджикистане 6 раз, входили в основном избранные произведения поэта. Новый диван поэта
подготовлен к печати на основе копии рукописи Дивана Туграла, изданного в Бухаре в 1916 году и в нем содержится множество сопоставлений и комментариев составителя дивана, которые многократно
увеличивают научную и литературную ценность дивана и представляют его в качестве научно-критического текста.
В статье утверждается мысль, что новое издание дивана Туграла,
создавая предпосылки для текстологического анализа произведений
поэта, предоставляет возможность определить неизученные стороны
жизни и творчества литератора.
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ON THE ANALYSIS OF TEXTUAL WORKS OF TUGRAL
IN THE TIME OF CORRECTION AND PREPARATION
OF HIS WORKS

The review is devoted to a critical comprehension of the new edition
of "Divan" of a famous Tajik poet of XIX and early XX centuries of
Naqibhon Tuqral Ahrori. Nurali Nurzod candidate of philological sciences, prepared to print it.
The reviewer points out that the collection of Tugral`s poems was
published 6 times in Tajikistan. The collection contained mainly selected
works of the poet.. New divan of the poet is prepared for printing based on
the basis of copies of the manuscript of Tugral`s Divan which was published in Bukhara in 1916. It contains a lot of comparisons and comments
of the compiler of the author. We can say that comments of the compiler
represents it as a scientific-critical text.
The reviewer comes into conclusion that the new edition of Tugral’s
divan provides an opportunity to identify unexplored aspects of the life
and work of the writer.
Keywords: Tugral, divan, criticism, textual criticism, correction,
preparation for publication.
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БАЪЗЕ ХАСОИСИ ЃАЗАЛИЁТИ ШЎХИИ ХУЉАНДЇ
Бањром Рањматов
Муассисаи давлатии “Маркази илмии Камоли Хуљандї”
Мирзо Шўхї Хуљандї дар нимаи аввали асри XVIII зода шуда,
њудудан то солњои њафтодуми њамин аср фаъолият кардааст. Ў аз
овони љавонї барои тањсили илм ба шањрњои Хўќанд, Бухоро ва Кеш
сафар карда [3, 60-61], дар дарбори подшоњон ва хонњои мањаллї низ
хидмат намудааст. Соли вафоти ў даќиќан маълум нест, аммо аз он
љо, ки дар ашъори худ борњо вожаи “пирї” ва мафњумњои ба он
алоќамандро истифода мекунад, тўлонияти умри ўро метавон тахмин
намуд. Муњаќќиќон даргузашти ўро дар нимаи дувуми асри XVIII
дар шањри Кеш донистаанд [2, 249].
Мероси адабии Шўхї бисёр гуногуннавъ аст ва ў чунонки дар
љараёни адабии замонаш маъњуд буда, ба сароидани ѓазал бештар
тамоюл доштааст. Аз Шўхї 536 ѓазал, 3 ќасида, 10 рубої, 2 маснавии
бидуни унвон ва 3 мухаммас боќї монда, 1 ќасида ва 1 мухаммаси ў
ба забони ўзбакї иншо шудаанд, ки ин пайванди ўро ба љараёни
адабии замони ў - адабиёти дузабона (тољикї ва ўзбакї) нишон
медињад.
Шўхї, њамчунон ки ишора шуд, аз ѓазалсароёни мумтози замони худ будааст ва ќисмати бештари эљодиёти ўро ѓазал – мањбубтарин
навъи шоирони форсизабон ташкил медињад. Баробари нуфузу ривољи сабки њиндї ба шеъри форсизабон на танњо шеваи баёни шеър
таѓйир пазируфт, балки диду нигоњ ва мавзўоти шеъри форсї-тољикї
низ тањаввули љиддиеро аз сар гузаронид. Зимни ин тањаввулот
бештар њунари шоирон ва забони шеърро ба мадди назар гузоштан
мумкин аст. Бо ин њама, таѓйири самти мавзўъгузории шуароро низ
кам гирифтан дуруст нест, зеро мањз њамин самтомезии шеър боис
шуда, ки майлону љараёнњои адабиёти форсизабонро пирояњои нав
бахшад ва ин падида дар навбати худ муњаќќиќонро водор кунад, то
аз ин мењвар низ ба ашъори шоирони сабки мазкур бањо дињанд. Ба
нањвае дигар агар баён шавад, шоирони сабки њиндї, ки дар оѓоз як
андоза мавзўоти сабкњои пешинро такрор мекарданд, аз ибтидои
асри њабдањуми мелодї ба баъд ба мавзўи асосии ѓазал, яъне ишќ
оњиста-оњиста майдонро танг карданд ва дар натиљаи ин иљтимоиёт
ва дигар мавзўот дар ѓазали форсї љойгоњи мустањкам пайдо намуд.
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Ин падида, махсусан, дар ѓазали Мовароуннањр ба хубї мушоњида
мешавад, зеро авзои сиёсї дар ин минтаќа нисбат ба дигар манотиќи
забони форсї мураккабтар буд. Дар ин миён, дар асри њаждањуми мелодї ѓазалњои шиквої беш аз пеш дар адабиёти тољик буруз карданд,
ки бештар ба масоили мазбур рабт доштанд. Масалан, Шўхї гуфта:

То сар зада аз шикваи толеъ сухани мо,
Чун хома сияњ гашт забон дар дањани мо.
Моро ба замин чархи љафокеш чунон зад,
Чун соя муяссар нашавад хостани мо [7, 21].
Ин омилњо бештар сабаб мешуданд, ки ѓояњои дунёбезорї ва
баркандагї аз алоиќи дунявї њам дар шеъри шоирон, бахусус, Шўхї
мавќеи муайян пайдо кунад:

Дур кун аз дил хаёли ишрати дунёи дун,
Чанд гирї дар канор ин пиразоли мурдаро [7, 20].
Ин падидаро метавон ба ирфони роиљи замони шоир нисбат дод
зеро мавзўи мазкур дар ашъори шоир бисёр дучор меояд. Чунончи:

Њубби симу зар ба роњи дўст ширки аъзам аст,
То кай, эй дунёпарастон, бандагї тоѓутро?! [7, 8].
Вале интисоби мазкурро мутлаќан дар мавриди шеърњои Шўхї
њисоб карда наметавонем, зеро шеъри замони Шўхї шеърест, ки барканда аз “осмонгардињо”-и шоирон аст ва намунаи боризи шеъри
“заминї”-ст. Дардњо, ангезањо, тасвирњо, воќеот ва амсоли ин њама
баргирифта аз муњиту фазо ва мењвари биниши шоиранд. Масалан,
Шўхї ѓазале дорад, ки сар то по дар накўњиш ва сарзаниш дунёст ва
дар он шоир дар бораи љои осоишу роњат набудани олам, фиреб хўрдани донишмандон аз дунё ва амсоли ин масоил дахл мекунад ва зимнан чунин ба назар мерасад, ки масоили дар ѓазали мавриди назар
баёншуда дар либосу орояњои орифонаанд, аммо бо андак тааммул
равшан хоњад шуд, ки дар асл чунин нест. Чунончи шоир ба мисли
дигар урафо ба накўњиши дунё ва алоиќи дунявї мепардозад, вале
умќи диди ў бо диди орифон тафовут дорад. Ў зимни чунин
накўњишњо баъзан забон ба танќиди худи сўфиён кушода аст:

Барои ќут ту худ каш љафо, чї номардист?!
Ки бори хеш гузорї ба гардани дунё [7,12].
***
Зи худороии зуњњод ин маънї ба даст омад,
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Ки дунё мешавад манзур охир мардуми дунро [7,7].
Дар баробари ин, њузури ирфон ва ѓояњои сўфиёнаро дар шеъри
Шўхї ва њамасронаш дуруст нест, чун њама шоирону адибони асри
мавриди назар тарбиятдидаи мактаби аќоиди бузургтарин шоирону
орифони салаф будаанд. Танњо тафовут ин љост, ки ин шоирон аз сабабњои тангайшї ва вазъи ногувори сиёсиву иќтисодї ягон риштаи
косибї ё хидмат дар дарборњоро бар ўњда бигиранд. Муњимтарин
ѓояњои шеъри ирфонї, ба мисли худошиносї, баркандагї аз алоиќи
дунявї ва рўй овардан ба Маъшуќи якто, тавозуъ, парњез ва амсоли
ин дар шеъри Шўхї боиси зуњури яке аз дигар мавзўоти мубрами
шеъри замони ў – панду андарз шудааст. Насињатгарї дар адабиёти
асри XVIII ба гунањои мутафовит рўи кор омада ва аз њама роиљтарин услуби андарз гуфтан дар шеъри сабки њиндї истифода аз
санъати ирсоли масал мебошад. Аксаран шоирони сабки мазкур ба
тамсилзанї ва ба воситаи тамсил изњори назар рољеъ ба ин ё он
максъала рўй овардаанд ва он чї ки шеъри сабки мавриди назари моро аз дигар сабкњо имтиёз мебахшад, касрати истеъмоли санъати ирсоли масал аст. Мисол:

Тамкиншиор бош ба олам, ки њамчу кўњ
Олист рутба пойи ба доманкашидаро [7,23].
Аз хокнишинон магузар, толиби файзї,
К-аз реша расад бањра, на аз шох самарро [7,20].
Мавзўи мавриди назар дар девони ѓазалњои шоир, њамчунин дар
рубоињои ў низ ба вафрат ба назар мерасанд ва шоир мавридњои фаровоне ба танќиди шадиди љоњилони замонааш мепардозад:

Шамъи маъниро хатар бошад зи тањрики забон,
Рањ мадењ дар анљуман камдониши пургўйро.
Бо ќади хам мекунад чавгон дар ин майдон садо,
К-аз миён соњибтавозуъ мерабояд гўйро [7,23].
Дар девони Шўхї ѓазалњои зиёде њастанд, ки дар мавзўи љовидонаи адабиёти форсизабон – ишќ бахшида шудаанд ва бидуни тардид шоир дар ин гуна ѓазалњои хеш ибтикороти фаровони њунарї њам
кардааст. Нигоранда барои тўл накашидани матлаб байтњои шоирро,
ки ба мавзўи ишќу ошиќї, эътироз аз вазъи номусоиди замона, истиѓфору тавба бар даргоњи њазрати лоязолї ва амсоли ин тааллуќ доранд, зикр накард. Аммо аз њамин чанд мисоли мухтасари болої њам
ба осонї метавон пай бурд, ки “мавзўъњои ѓазалиёти Шўхї Хуљандї
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ишќу ошиќї, њасби њол, танќиду эътироз бар зидди замонаи номусоид, панду насињат, танќиди зоњидони фиребгар” ва амсоли ин мебошад [4,179].
Шоири сабки њиндї шахсест, ки як андоза сари дуроња аст ва
тез-тез таѓйири њолат мекунад. Ў њамзамон бо фахрияњои аљиб,
чунонки дар шоирї марсум буда, аз нажоду рутба ва дигар авомил
мефахрад дар айни замон нолишњое дорад ва аз ањли замонаву муњити хеш безорї мељўяд. Намунаи боризи дилмондагиву яъси шуарои
ин сабк дар мисоли ашъори Шўхї дар шумори чанд байти маъдуд
иброз шуд. Афзун бар ин гуфтањо рољеъ ба ирфони шоир њам ба таври ќотеъ наметавон њукм баровард. Чун бидуни тардид Шўхї ба љараёнњои ирфонии шеъри замони худ њам таваљљуњ дошта ва дар хонадони Шайдои Хуљандї тарбият ёфтани ў њам њокї аз ин иддаост. Бо
ин њама душвор аст, ки ўро мутлаќ шоири ориф номем. Азбаски
Шўхї ба мисли соири шуарои асри худ дар заминаи шеъри орифонаи
Мавлонову Њофиз, Камолу Саъдї ва Љомиву Бедил тарбият ёфтааст,
бањраљўии ўро аз пешиниён метавон появу мояи чунин андешањои ў
дар донист.
Њамчунон ки ишора рафт, ѓазал дар байни эљодиёти шоир
мавќеи асосї дорад. Ѓазалњои ў бештар ба ду навъ гуфта шудаанд, ки
яке услуби шоирони сабки ироќист ва дигаре услуби бедилї. Аз миёни шуарои сабки ироќиву хуросонї бештар таъсири Њофиз ба Шўхї
ва, њамчунон ки дар ањди ў ин расм шуда буд, ба дигар шуарои њамзамонаш низ дида мешавад. Азамати шеъри Њофиз, ки аз ќарн ба
ќарн мефузуд, дар пешрафти шеъри Мовароуннањри замони Шўхї
наќши муассири худро дорад. Ба ишораи У.Каримов таќрибан њар
шоири ѓазалсарои баъди Њофиз омада мадюни шеъри диловези ў
гаштааст ва “бинобар ин дар ќатори шоирони асрњои дигар як зумра
гўяндагони нимаи дувуми асри XVIII ва аввали асри XIX – Мирзо
Содиќи Муншї, Парии Њисорї, Фориѓи Њисорї, Мирзо Атои Бухорї, Шўхии Хуљандї, Ќонеи Насафї, Шавќии Каттаќурѓонї ва ѓ...
ба ѓазалиёти Њофиз бештар татаббўю тазмин ва ва пайравињо карданашон як амри ќонунї буд” [1,140-141].
Худи Шўхї њам ба бардошти худ аз суханњои масткунандаи Њофиз ишора мекунад:

Фароѓ аз миннати соќии дањрам додааст, Шўхї,
Суханњои майомези Лисонулѓайби Шерозї [7,158].
Ё ин ки:

Наям, Шўхї, ба кори гуфтугў холї зи имдоде,
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Муриди табъи назми Њофизи Шероз мебошам [7,124].
Аммо ин таъсирпазирии Шўхї аз Њофиз бештар бар мабнои
рўњияи ў сурат гирифта ва њатто дар ѓазалњое, ки Шўхї мустаќиман
бар ѓазалиёти Њофиз тазмин мебандад, шеваи гуфтори ўро неву
рўњияи онро пайравї мекунад. Масалан, бисёр шоирон бар
нахустѓазали девони ѓазали Њофиз тазмин кардаанд ва Шўхї њам бар
ин ѓазал тазмини зебое дорад. Чунончи:

Тану нафсу њаво садди рањам гардидааст, ё Раб,
Саманди шавќро фармо, ки созам ќатъи манзилњо.
Аљаб беинтињо афтода роњи водии ирфон,
На солик кунњи ўро дида, не пирону комилњо [7,2-3].
Чунончи аз абёти боло бармеояд, ин ќабил тазминњо танњо
мањдудаи шаклї (вазну ќофия) доранд ва буъди маънавию сабки инфиродии Њофиз дар онњо таќрибан ба назар гирифта нашудааст. Чунин равишмандї дар тазминбандии шоирони сабки њиндї собиќаи
тўлоние дорад. Кофист, ки тазминхои Назирии Нишопурї, Зуњурии
Туршезї, Бедили Дењлавї, Носиралии Сарњиндї, Ѓании Кашмирї ва
дигаронро дар ин маврид зикр намоем.
Шўхї дар баробари Њофиз аз ашъори бисёр шоирони номвари
сабки ироќї, ба монанди Саъдї, Мавлонои Рум, Камол, Ќосими Анвор ва дигарон бањраманд шуда, аз ин вижаи ашъори худ гоње мустаќиман бо зикри номи шоири мавриди татаббуъ ќароргирифта ва
гоње бо ахзи мисраи ў хабар медињад. Њамчунин, намояндагони сабки
њиндї, монанди Урфии Шерозї, Файзии Даканї, Соиби Табрезї,
Мирзо Мазњар, Шавкати Бухорої, Сайидои Насафї ва дигарон дар
ташаккули шахсияти Шўхї њамчун шоир сањми беназир доранд. Шоир дар маќтаи ѓазалњояш аз якояки ин азизон бо эњтироми хоса ёд мекунад:

Љавоби он ѓазал, Шўхї, ки Шавкат рост мегўяд:
«Ки боѓи дилкушое нест ѓайр аз ёр ошиќро» [7,15].
Ё:

Љавоби он сухани Соиб аст ин, Шўхї:
«Ба сози мо љигари ташна чун сароб ин љо» [7,6].
Дар байни шоирони номбурда алоќаи вижаи Шўхї ба Сайидо
ќобили зикр аст. Барои он ки дар усули баёни баъзе ѓазалњои шиквої
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ба сабаби наздик будани муњиту фазои њарду шоир Шўхї бисёр ба
усули Сайидо такя мекунад:

Он чи аз соњибсухан сар зад, ќалам тањрир кард
В-он чї аз дил љўш зад, як-як забон таќрир кард.
...Суст шуд аъзои мо аз беќарорињои дил,
Оќибат ташвиши султон шањрро таъсир кард.
Мо надонистем аз бањри чї то рўзи љазо,
Хотири моро ба худ афлок домангир кард.
Ин љавоби он ѓазал, Шўхї, ки гуфтї Саййидо:
“Љаври гардун, оњ, моро дар љавонї пир кард” [7,71].
Вале вижаи њунарии ашъори Сайидо низ мавриди таваљљуњи
Шўхї будааст ва ў ба ѓазали

Кабобам карда бепарвохироме, чашми майнўше,
Ќаландармашрабе, як шањрошўб хонабардўше [5, 68].
-и Сайидо, ки саропо аз калимањои мураккаб иборат аст, татаббуъ
намуда, ѓазали зеринро иншо кардааст:

Кабобам карда ёди љилваи он шўхболое,
Ки дар иќлими раъної бувад маъшуќи яктое.
Ќабогулгун паризоде, ба рањ товусрафторе,
Баданоинатаркибе, сафотахмираъзое.
Латофатгуфтугўлаъле, назокатшевамазмуне,
Забонсанљидагуфторе, суханнашнидадоное.
Табассум шаккаромезе, тарањњумпеша дилдоре,
Такаллуммунтахабшўхе, саропо рамзимое.
Таѓофулпеша майнўше, нигањошиќталабгоре,
Шикорандоз берањме, балољў, фитнаорое.
Фариди кишвари Шўхї, шањи авранги бедодї,
Бути бемисл маъшуќе, бињиштизода барное [7,160].
Ба шеваи гуфтори ў, ба ќавли муњаќќиќон таъсири Мирзо Абдулќодири Бедил бузург аст [6,34; 4,179; 1,126], ки бо як мурури сода
дар ашъори Шўхї аз он дарак метавон ёфт. Худи Шўхї њам борњо
бар ин маънї иќрор шуда ва таъсири ашъори Бедилро бар шеърњои
худ ба масобаи Њофиз маънидод мекунад:

Шарбати Кавсар зи ёдам рафт, Шўхї, то расид
Љоми лабрезе ба каф аз суњбати Мирзо маро [7,15].
Шеваи гуфтори Бедил, ки нињояти даќиќназариву борикбинист
ба њадде мустаъмал шуд, ки сабки њиндии пас аз ў ба номи бедилї
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таъвизи ном кард. Дар таърихи адабиёти форсї-тољикї кам шуарое
даст ёфтаанд, ки хасоиси шеърро (ба таври ом дар назар аст) бо њузуру њунари худ табдил дињанд. Бедил, њаммонанди Саноиву Њофиз ва
як иддаи маъдуди шуаро тавониста, ки дар нањваи баён ва дарунмои
шеъри форсї тањаввулоте љорї бикунад. Ба шеваи ў бузургтарин
намояндагони шеъри Мовароуннањр низ пайравї кардаанд ва дар
натиља ин сарзамин ба яке аз марказњои бонуфузи тарвичи шеъри бедилї табдил ёфт. Шўхї њам ба шумори ин шуаро ба шеваи баёни
Мирзо Бедил ишќу алокае доштааст ва дар поёни чандин ѓазали худ
мустаќиман ба ин нукта ишора њам мекунад. Чун навиштаи њозир
имкони бардошти мисолњои зиёдро надорад, танњо ба чанд байти
шоир, ки дар он нуфузи каломи Абулмаонї ба шеъри Шўхї эњсос
мешавад, мурур мекунем:

Нотавонї ончунон дорад сабук аъзои ман,
Мебарад парвози ранги чењраам аз љо маро [7,15].
***
Рухсати осоишам дар айни саргардонї аст,
Карда роњатгоњ моњї хонаи гирдобро [7,18].
Бо ин њама шеваи суханварии Шўхиро танњо ба таќлиду
пайравї ба ин ё он шоир мањдуд кардан дуруст нест. Ў дар бисёр масоили шеърї (рўњия, сабк, забон ва ѓ.) ковишњои хос дорад. Рољеъ ба
масоили сабкии ашъори Шўхї метавон њамин нуктаро зикр кард, ки ў
бештар тамоюл ба сабки њиндї дорад ва, чунонки ишора шуд, аз нишонањои боризи ин сабк – санъати ирсоли масалро зиёд дар шеър истихдом мекунад. Мисол:

Сарвро бинї, макун таклифи бор оварданаш,
Нест тоќат бар тааллуќ мардуми озодаро [7,22].
Ё ин ки:

Дасте бизан ба домани афтодагон, ки нахл
Пайдо самар зи тарбияти хок мекунад [7,65].
Бо вуљуди он ки забону тарзи баёни шоир содда аст, ашъори ў аз
тасвироти мураккаби парадоксї, ки низ аз муњимтарин хусусиятњои
сабки њиндии замони шоиранд, холї нест:

Дар канорам шуда хуршеди хаёлат, чї аҷаб,
К-аз гиребони шабам субњ дамидан гирад [7,62].
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Яке аз дигар хасоиси умдаи ѓазалњои Шўхї истифодаи калимот
ва ё таъбироти хоси гўиши форсии Мовароуннањр аст, ки њарчанд ба
теъдоди кам воќеъ мешавад, вале зикр карданист. Чунончи:

Кадомин дида дар њаљрат асарнокона мегиряд,
Ки љўш оварда имшаб аз дилам тўфони мањшарњо [7,17].
Ё ин ки:

Њазор агар бигузорї хазаф тилло нашавад,
Ба саъйи кас натавон гашт бадгуњар некў [7,147].
Дар дигар абёти шоир «дудил гаштан», дарахти «мевафикан»
(манзур дарахти босамар) ва амсоли ин омадааст, ки кўшиши шоирро
аз истифодаи онњо барои ѓановатмандии забони адабї бозгў мекунад.
Воќеан, нисбат ба ѓановати забонии ѓазалњои шоир метавон дар
сањафоти маъдуд њарф зад ва аз вижањои ибораофаринї ва таъбирсозии ў бањс кард. Чунончи, дар ѓазали дар пайравии Сайидо гуфташудаи шоир як ламъае аз иќдомњои ў дар калимасозї мушоњида шуд.
Истифода аз таркибу иборањои хоси сабки њиндї, ба мисли “чаманчаман димоѓ шукуфтан”, “риштаи оњ”, “мадди оњи хешро тамошо
кардан”, “шароби бўса”, “забони теша”, “аз љўи ханљар об хурдан”,
“аз мижа назора чакидан”, “аз мављи нигоњ ѓубордида шудани
чашм”, “љоми сухан”, “бањорхез кардани чаман”, “чашмро њалкаи
дарвоза кардан”, “аз тањаммул дандон бар љигар нињодан”, “фаранги
роњзан”, “дайњими истиѓно фикандан” ва ѓайра дар ашъори Шўхї
бозгўи ковишњои њунарї ва забонии ўст.
Хулоса Шўхии Хуљандї аз шоирони соњибдевони тољик буда, дар
тарвиљу ташаккул ва тањаввули шеъри замони худ сањми шоёне дорад. Ў
аз намояндагони шеъри сабки њиндист ва дар шеър аксаран анъанањои
бузургтарин бузургтарин шоирони сабки мазкурро такрор ва пайравї
кардааст. Рољеъ ба њаёт ва осори ў дар адабиётшиносии тољик камтар
таваљљуњ шудааст ва умед мебандем, ки муњаќќиќон бештар ба омўзиши
вижагињои ашъор ва шохисањои рўзгори ў мепардозанд.
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БАЪЗЕ ХАСОИСИ ЃАЗАЛИЁТИ ШЎХИИ ХУЉАНДЇ
Дар маќола дар мавриди муњимтарин хусусиятњои ѓазалњои яке
аз шоирони соњибдевони садаи XVIII – Мирзо Шўхии Хуљандї бањс
рафтааст. Муаллиф зимни баррасии мавзўъ мухтасаран рољеъ ба осори шоир, миќдор ва мавзўъњои асосии осори ў, њунари шоирї ва падидањои забонии Шўхї маълумот оварда, таъсири ѓазалсароёни салафро бар шеъри шоир низ мавриди пажўњишу ковиш ќарор додааст.
Дар ин замина, муаллиф ашъори Шўхиро бо дигар шоирон муќоиса
намуда, наќшу сањми ўро дар тарвиљи ѓазали замони худ (дар њавзаи
адабии Хўќанд) муайян мекунад. Муњаќќиќ дар заминаи маводи
ашъор кўшида, то љањонбинии шоирро низ даќиќ созад ва рољеъ ба
таъсири тасаввуф ба афкори Шўхї њам далелњои љолиб меорад.
Вожањои калидї: Шўхии Хуљандї, доираи адабии Хўќанд, осори Шўхї, сабки њиндї, тасаввуф, татаббуъ, ѓазал.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГАЗЕЛЕЙ
ШУХИИ ХУДЖАНДИ
В статье анализируются важнейшие идейно-художественные
особенности газелей поэта XVIII столетия – Мирзо Шухи Худжанди,
диван которого сохранился до наши дней. Особое внимание уделено
жанровому составу дивана, тематике поэтического наследия, поэтическому мастерству и языку газелей Шухи Худжанди. На основе сопоставления газелей Шухи устанавливается степень влияния предыдущих литераторов на творчество Шухи, определяются роль и вклад
поэта в развитие газели в Хукандском литературном круге в XVIII
веке. Предпринята попытка на основе творчества поэта определить
мировоззрение Шухи приводятся интересные аргументы о влиянии
суфизма на воззрения поэта.
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SOME PECULIARITIES OF GHAZALS
BY SHUKHI KHUJANDI

This article examines peculiarities of ghazals of one of the 18th century poets – Mirzo Shukhi Khujandi preserved in his divan. Special attention
is paid to genre composition of divan, thematic of poetical heritages as well
as poetical mastership and the language usage of Shukhi Khujandi`s gazels. Proceeding from correlation of Shukhi`s gazels the author ascertains
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has influenced his school of poetry. In addition author determines the role
and contribution of the poet in the development of ghaal in Khukand literary circles of the 18th century. Based on the works of the poet author
makes an endeavor to determine Shukhi`s outlook, adduces interesting arguments concerning the impact of Sufism in poet`s view.
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ВИЖАГИҲОИ ҒАЗАЛИЁТИ ОЗАРАХШ
ВА ҲУНАРИ РАДИФСОЗИИ Ӯ
Шарифов Шодиқул Ҳасанович,
ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров
Яке аз улуми шинохти шеър– қофия, ки радиф низ шомили он
аст, таҳлили шеърро аз калимаи охирин ва ҳатто аз ҳарфи охирини
решагӣ–равӣ оғоз мекунад. Аҷиб ин аст, ки ҳарфи равӣ низ охирин
ҷузъи шеър–мисраъ ё байт нест, зеро баъд аз он дар аксар маврид
ҷузъи зебову маънирасон ва оҳангбахши шеър –радиф мавҷуд аст.
Бино ба навиштаи Шафеии Кадканӣ “радиф яке аз неъматҳои бузурги шеъри форсӣ” аст, ба шарти он ки “балои ҷони маъонӣ ва эҳсоси
шоир набошад” [4,138]. Истифодаи радиф дар шеъри форсии тоҷикӣ
аз шоир ҳунари баландро талаб мекунад. Аз ин рӯ, на ҳама шоирон аз
уҳдаи корбурди дурусти радиф баромада тавонистаанду метавонанд.
Дар ин мақола сухан аз боби шеъри Озарахш, ҳунари шоирии ӯ дар
мисоли радифсозӣ дар ғазалиёт меравад.
Мавқеи ғазал дар эҷодиёти Озарахш. Озарахш бо он ки дар
бештари анвои суннативу муосири шеър дасти тавоно дорад, ғазал
дар ҳақиқат ҳамчун писандидатарин навъ мавриди таваҷҷуҳи хоси ӯ
қарор гирифтааст. Шоир дар эҷоди ин навъи шеър ҳарчанд ҳунари
тамом аз худ нишон диҳад ҳам, ҳусни сурату сирати ғазалҳояш коста
нагаштааст. Ба ҷумлаи дигар, такаллуфи шоирона дар ғазалиёти ӯ зери партави табиияти суннатӣ–классикии шеър монда, сояравшане
дилнишин аз худ ба вуҷуд овардааст. Сарчашмаи илҳом, мухотаб, масали ширини Озарахш “зебоғазал”-е аст, ки шоири ошиқ бе вуҷуди ӯ
на ғазал дораду на масал:

Зебоғазали ман ту набошӣ, ғазалам нест,
Ширинмасали ман ту набошӣ, масалам нест [8, 53].
Аз байти зерини омехта аз ифтихору иқрори пур аз ихлосу
хушўи шоир ба Камоли Хуҷандӣ бармеояд, ки “ғазалҳои машқї”-и то
соли 1996 сурудаи Озарахш аз камоли њунари шоирии ӯ дарак медодаанд:
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Дар шаҳри Камол мекунам машқи ғазал,
Эй рӯҳи Камол, бар камолам бирасон! [7,102; 8,189].
Азбаски Озарахш ба нишонаи баҳорон аз гул ғазал месарояду
хонандаро ба ҳақи як шакарнам водор ба ҳурмати шакарона [8,190] –
ғазалтарин таронааш [8,209] мекунад, дафтари шеъраш ҳам гоҳе аз
шоирона нахондани ғазал, яъне аз беғазалӣ аз соҳиби худаш дида
бештар таассуф мехӯрад [8,217]. Таъбирҳои шоиронаи “аз гул ғазал
сурудан”, “ғазал хондани дафтар” ва “аз манзари чашми шаффоф
шукуфтани як ғазал” [8,238] -и Озарахш шаҳодат аз тарзи ғазалсароиву оҳанги хос доштани ғазалҳояш аст:

Дило, танҳо ту медонӣ ниёзи Озарахшатро,
Аз ин тарзи ғазалхонию ин оҳанги танҳоӣ [8, 224].
Дар байти боло таъбири иҳомноки “оҳанги танҳоӣ” ду маъно дорад: оҳанги дар танҳоӣ офаридашуда [1]; оҳанги мутааллиқ танҳо ба як
нафар [2]. Калимаи “танҳоӣ” дар гӯиши мардуми водии Зарафшон, ғайр
аз маънои луғавии маъмулӣ – танҳо будану танҳо мондан, дар таркиби
ибораҳои “танҳоӣ хӯрдани чизе” (таннохур-танноихур//танҳохӯртанҳоихӯр; маҷозан ҳарису бахилу мумсик), “танҳоӣ кардани коре” (тавоною бақувват, босабру таҳаммул; маҷозан бовиқору боору нанг)
маънои маҷозӣ касб карда, ба як нафар хос будан ё тааллуқ доштани
чизе ё кореро ифода мекунад. Чи тавре аз маъноҳои асливу маҷозии
таъбирҳои мазкур бармеояд, онҳо зимни корбурд дар гӯиш аз ҷиҳати
баёни матлаб ду мавриди ба ҳам мухолифи истифода доранд: аввалӣ
манфӣ ва дуюмӣ мусбат. Аммо таъбири “оҳанги танҳоӣ”-и Озарахш ба
ду маъно ҳам хусусияти мусбат дорад. Ин таъбир идомаи тақвиятбахши
таъбири “тарзи ғазалхонӣ” буда, аз он шаҳодат медиҳад, ки Озарахш на
фақат дар ғазалсароӣ ба тарзи хос ноил шудааст, балки дар офаридани
оҳанг ҳам соҳиби тарзу мақом мебошад. Дар шеър соҳиби усули хоси
худ будани Озарахшро аҳли таҳқиқу адаби кишвар эътироф кардаанд.
Пасиҳам омадани калимаҳои “ғазал, шеъру оҳанг” дар абёти ғазалҳои
Озарахш гӯёи омезиши шеъру мусиқӣ дар корхонаи эҷодии ӯст, ки аз
мусиқияти баланду нотакрори ғазалҳо ва табъи мусиқишори шоир дарак медиҳанд:

Ба Озарахш, ки оҳанги нав ба дил дорад,
Барои як ғазали нонавишта омин гӯ [8, 248].
Мушти шеъру мушти оҳангам расид,
Дар сари санги раҳи Сарводаам [8, 172].
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Дар радифи “ту мехонд ғазал” ғазали хеле зебою самимӣ гуфтани Озарахш равшантарин ҳуҷҷати тамоюли равонии ӯ ба ин навъи
шеъри равон аст, ки ин ҷо пурра овардани он аз фоида холӣ нест:

Рӯзе, ки таманнои ту мехонд ғазал,
Дунё ба тамошои ту мехонд ғазал.
Ҳастӣ ҳама афсонаи мастии ту буд,
Мастона ба руъёи ту мехонд ғазал.
Ку қофия, ку вазн? Ҳама лутфи калом,
Бо шеваи шевои ту мехонд ғазал.
Он лаҳзаи ширин зи худаш бохабар аст?
К-аз чеҳраи зебои ту мехонд ғазал!?
Аз номи баланди шоирӣ шармидам,
Дидам, қади болои ту мехонд ғазал.
Охир чӣ хато бесару бепо шуданам,
Вақте ки саропои ту мехонд ғазал?!
Девонаи барги нози девони туям,
Як умр зи маънои ту мехонд ғазал.
Дар соати марги Озарахшат, эй кош,
Хомўшии лабҳои ту мехонд ғазал...[8, 138].
Дар “Девони ишқ” ном китоб гирдоварӣ шудани ғазалиёти Озарахш далели дигари барҷаста аз таваҷҷӯҳи хоси ӯ ба ин навъи шеър ва
қабули хотири аҳли дилу назар шудани ғазалиёту сарояндаи он аст.
Тартибдиҳандаи “Девони ишқ” Фарзонаи Зарафшонӣ 250 ғазалро аз
миёни ғазалиёти шоир баргузида, аз рӯйи қоидаи тадвини суннатии
девон фароҳам овардааст. Ин китоб бо ду хат: кирилии тоҷикӣ ва
форсии муосир бо ташаббуси хайрхоҳонаи намояндаи Вобастагии
фарҳангии ҶИЭ дар вилояти Суғд ҷаноби Масъуди Аҳмадванд дар
нашриёти “Ношир” бо сифати баланд ба чоп расидааст. Муҳаррири
матни форсии “Девони ишқ” шоир Аъзам Хуҷаста мебошад. Ногуфта
намонад, ки якчанд саҳви техникӣ дар матни кирилии тоҷикии “Девони ишқ” ба назар мерасад. Яке аз чунин саҳвҳо аз “Девони ишқ”
афтодани ғазали матлаъаш “Хотираи манзараҳо нав шуда” аст, ки
мувофиқи мундариҷа мебоист дар саҳифаи 215 ҷой дошта бошад.
Аммо дар саҳифаи 215 ғазали “Дар шаҳри бахт бе ном паскӯчае
намонда” омадааст. Ин аст, ки аз 250 ғазали баргузида як ғазал аз
беаҳамиятии масъулони таҳия фурӯгузор шудааст.
Вижагиҳои ғазалиёти Озарахш. Доир ба ин мавзӯъ муҳаққиқоне
чун адабиётшиносон Матлубаи Мирзоюнус [6, 185- 190], Субҳони
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Аъзамзод [1,110], шоирону муҳаққиқон Низом Қосим [5, 6], Сурайё
Ҳакимова [12, 96-105], ҳаводорони муҳаққиқ Идибек Идизод [3,10],
Фарзонаи Зарафшонӣ [2, 10] дар робита бо мавзӯи таҳқиқашон ба таври фишурда изҳори назар кардаанд, ки такрори онҳо ҷоиз нест. Ин
ҷо баъзе хусусиятҳои ҳанӯз таҳқиқнашудаи ғазалиёти шоир баррасӣ
хоҳад шуд.
Ҳаҷман хотирмону дилнишин будани ғазалҳои Озарахш. Баррасии омории 249 ғазали “Девони ишқ” нишон дод, ки аз лиҳози
теъдоди абёт ғазалҳои Озарахш 4-байтӣ, 5-байтӣ, 6-байтӣ, 7-байтӣ, 8байтӣ, 9-байтӣ, 10-байтӣ, 11-байтӣ ва 12-байтӣ буда, зиёда аз се як
ҳиссаи ғазалҳоро ғазалҳои ҳафтбайтӣ, як ҳисса камтарро ғазалҳои
шашбайтӣ ва як ҳиссаи пурраи боқимондаро ғазалҳои 4, 5, 7, 9, 10, 11
ва 12-байтӣ ташкил медиҳанд:
Теъдоди абёти
ғазалҳо

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Теъдоди ғазалҳо

3

34

76

88

31

8

7

1

1

Ин омор бори дигар таъбирҳои “машқи ғазал дар шаҳри Камол
кардан” ва “имдоди маънавӣ хостани Озарахш аз равони Хоҷа Камол”-ро, ки болотар оварда шуд, тақвият бахшида, дар ҳаҷми ғазал
ба меъёри андалеби чаманҳои Хуҷанд содиқ монадани ӯро собит мекунад. Камҳаҷмӣ ё ихчамӣ шоирро водор мекунад, ки дар гуфтани
ғазал бештар ҳунари шоирӣ ба кор барад, то битавонад паёми
ишқиву ахлоқӣ ва ҳикамии худро бекаму кост бо забони сода аз корхонаи эҷодияш ба зеҳни хонанда интиқол диҳад.
Лоиқона будан ё содагии забон ва дилрасӣ–таъсирбахшии
ғазалҳои Озарахш. Яке аз муҳимтарин хусусиятҳои ғазалиёти Озарахш, ки ин навъи шеъри ӯро аз дигар ашъори ҳамқаламонаш имтиёз
медиҳад, лоиқона будани онҳост ва ин ҷойи аҷобат надорад. Зеро вай
яке аз шогирдони тавонои мактаби шоирии Лоиқ Шералӣ аст, ки
иродати хос ба ин устоди беназири сухан дорад. Ин иродати Озарахш
на фақат дар шеърҳояш, ҳатто дар номгузории маҷмӯаи ғазалиёташ
“Девони ишқ” ҳам, ки дар ҷодаи бепоёни шеър идомаи бениҳоят
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зебои “Девони пирӣ” ва “Девони дил”-и устодаш аст, баръало мушоҳида мешавад. Дар вазну қофияю радиф, мавзӯъ ба Лоиқ Шералӣ
пайравӣ кардани Озарахшро ҳеч гоҳ ба маънои комилан лоиқона будани шеъри вай пазируфтан дуруст нест, чунки лоиқонаҳои Озарахш
аз ашъори Лоиқ хеле фарқ мекунанд. Озарахш бо истифода аз донишу
таҷрибаи ҳунарӣ аз пайроҳаи бардошту пайравӣ ба шоҳроҳи такмилу
ибтикор гузашта, лоиқонаҳояшро рӯҳи озарахшона бахшидааст. Ибтикороти Озарахш дар ғазал ин тақвиятбахшии ҷанбаи мусиқӣ ва
коркарди озарахшонаи тарзи баёни Лоиқ Шералӣ аст. Ғазалҳои Озарахш хеле содаву дилрас буда, хондану сурудан ва шунидани онҳо ба
хонандаву шунаванда таъсирбахшу роҳатафзо аст ва баробари ин
ҳама осониву саҳлӣ зоҳиран мушкилтафсиру нақддастнорас мебошад.
Бозӣ бо калимот ё такрор ва таъбирсозию мазмунофарӣ. Калимаҳоро бозӣ дорондан дар масоҳати як байт ва ҳатто як мисраъи
ғазал ва бар ин замина таъбирсозию мазмунофарӣ аз ҷумлаи ибтикороти Озарахш дар самти зуҳури ҳунари шоирӣ аст. Таваҷҷуҳ ба намунаи зерин ин нуктаро собит мекунад:

Як қадам аз қадам бурун рафтам,
Аз қадам як қадам бурун рафтам [8, 141].
Шоир дар байти боло калимаҳои “қад”, “қадам”, “як” ва пешоянди “аз”-ро бозӣ дошта, яъне ҷойи онҳоро дар мисраъҳои матлаъ
иваз намуда, ҳусни матлаъи ғазалашро таъмин кардааст. Мазмуни
байт: Аз қадам –роҳи худ ба андозаи як қадам дар ҷустӯҷӯи худ берун
рафтам. Дар натиҷа аз пайкари худ– қад ба дарозии як қад ҷонам дур
шуд. Шоир ҳарчанд дар ин ҷо аз ҷону қолаб ва шинохту маърифат
сухане ба миён наорад ҳам мазмуни ирфонӣ доштани ин матлаъро
абёти дигари ғазал бозгӯ мекунанд [8, 141]. Ин буд бозрасии бозии
калимот дар ҳаҷми як байт. Ин ҳунарро шоир дар ҳаҷми як мисраъ
низ хеле моҳирона таҷриба карда, ба натиҷаҳои дилхоҳ расидааст.
Намунаҳо:

Магӯ, ки чора надорам, биёву чора биёр [8, 116].
Ҷавобе бар саволи беҷавобам ой, ё модар! (8, с.118)

Наврӯзи ноз омад, гул ноз мекунад боз [8, 123].
Такрори баҷои калимаҳо дар ҳаҷми як мисраъ сабаби равонӣ,
хушоҳангӣ, ҷаззобиву дилкашии шеър мегардад. Матлаъи зер аз ғаза113
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ле пур аз такрори зебост, ки ба як ҷӯши чашмаи илҳом аз дил ба лаби
шоир ҷорӣ шуда:

Дигарбора шабовез, дигарбора таманно,
Дигарбора сапеда, дигарбора тамошо [8, 7].
Чи тавре мушоҳида шуд, Озарахш дар ҳар мисраъи матлаъ ду
бор вожаи “дигарбора”-ро ба кор гирифтааст. Ба ҳамин минвол ӯ дар
ҳар як байти ғазали панҷбайта (ба ҷуз аз байти мақтаъ панҷ маротиба) чаҳор маротибагӣ вожаи дигарбораро ба кор бурдааст. Маҷмӯан
21 маротиба калимаи дигарбора дар як ғазал такрор шудааст, аммо
дар ягон маврид ҳатто ҳашви малеҳ будани ин такрор эҳсос намешавад.
Халқият ё оҳанги мардумӣ доштани ғазалҳо. Озарахш барои он
ки аз инҳисори шеъри лоиқона берун ояду шеъри озарахшона гӯяд,
лоиқвор халқияти адабиётро ҳамеша мадди назар дошта, дарди дили
мардумро бо истифода аз забони шевои мардумӣ баён карда, бар
ғазали тоҷикӣ рӯҳи мусиқоии халқии тозае бахшид. Хотирнишон кардан зарур аст, ки таъбиру калимоти мардумӣ, на фақат маънои асливу
маҷозии хоси муассир доранд, балки онҳо дорои мусиқияти вижае низ
ҳастанд, ки ба рӯҳи хонандаву шунаванда таъсири бештаре расонида
метавонанд. Калимаи “қасдбақасд”[7, 190] ва таъбирҳои зерин: “ ба
сару рӯ тилоча часпидан” [8, 104], “аз сар мондани молу мулк”[7, 214]
”қонуни нонавишта будани зиндагӣ” [7, 198], “рӯзи рӯшноӣ” [7, 86]
“лаб ба лаб “ [7, 168], “сахти санг”[7, 57], “ҷонамоз андохтан” [8, 42]
“маҳкам доштан” (216) барои намуна муште аз хирворанд. Таваҷҷуҳ
ба байти зерин мусиқияти баланд доштани яке аз ибораҳои халқиро
дар перояи бадеӣ нишон медиҳад:

Нафси дунё дастгират нест рӯзи моҷаро,
Молу мулкат аз сарат монад, дилеро пос дор! [8, 115].
Озарахш маънои таркиби халқии “набошад, не”-ро, ки дар ҳолати номақбул омадани чизе ба касе мавриди истифода қарор дода
мешавад, дуруст дарк карда, ба он калимаи “пазиро”-ро пайваста, як
радифи тоза дар шеъри тоҷикӣ сохтааст:

Азизо, дафтари розам пазироят набошад, не...
Дилангезу сарафрозам, пазироят набошад, не! [8, 240]
Истифодаи таъбиру таркибҳои халқӣ дар дохили мисраъҳо кори
чандон душворе нест. Аммо аз онҳо сохтани радиф корест ниҳоят
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мушкил ва заҳматталаб, ки аз уҳдаи он на ҳар шоир баромада метавонад.
Паёми ахлоқӣ доштани ғазалиёти Озарахш. Ҳадафи ҳар як шоири ростин, на фақат шоду хуррам кардани табъи мардум, дар афтодагиҳову мусибат бо шеър ҳамнафаси халқ будан аст, балки ҳимояту
ҳидояти маънавии онҳо низ рисолати шоирӣ аст. Озарахш вақте дар
ғазалҳояш мехоҳад паёми ахлоқӣ ба мардум бирасонад, забони ниҳоят ширинро бо пурсишҳои орифона ба кор мебарад, то хонандаву
шунавандаро ба фикр водор кунад:

Муҳаббати банӣ одам куҷост, эй мардум,
Зи нуру маърифати ошиқонаҳо чӣ хабар? [8, 121]
Дилогоҳон, дилогоҳон, дилам танг аст, медонед?
Ҳадисам аз мақоли шишаву санг аст, медонед? [8, 110]
Ҷое дигар вақте эҳсос мекунад, ки мардум ба панди аз Ёри
дилбанд расида, яъне ба паёми Худо ҳам эътино надоранду аз ҷангу
ҷудоихоҳӣ бо мақсади ваҳдати умумибашарӣ даст намекашанд, бевосита бо хитоби вижа шарҳи он паёмро ба гӯши онҳо шоирона мерасонад:
Ҳарчанд мерасад панд аз сӯи ёри дилбанд,
Эй одамон, шиносед оҳанги ҳамнидоӣ:
Буҳрони бенавоӣ мебигзарад ҳамон дам,
К-аз мо гузар бисозад буҳрони бехудоӣ! [8, 225]
Ҳунари шоирии Озарахш дар мисоли радифсозӣ дар ғазалиёт.

Таърифи асримиёнагӣ ва муосири радиф. Таърифи нисбатан комили

асримиёнагии радифро дар адабиёти форсии тоҷикӣ бештар аз соҳиби
“ал-Муъҷам” гирифтаанд. Шамси Қайси Розӣ гуфтааст: “радиф калимае
бошад мустақили мунфасил аз қофия, ки баъд аз итмоми он дар лафз
ояд бар ваҷҳе, ки шеърро дар вазну маънӣ бад-он ҳоҷат бошад ва ба
ҳамон маънӣ дар охири ҷумлаи абёт мутакаррар шавад” [9, 210] ва “чун
калимаи радиф дар мавзеъи хеш мутамаккин наафтад, яъне аз рӯи
маънӣ ба он эҳтиёҷ набувад, маъйиб бошад [9, 211]. Аксар муҳаққиқони
гузаштаву имрӯзаи адабиёти форсии тоҷикӣ ба ин таъриф такя кардаанд, аз ҷумла Ваҳидиён Комёр ва Сируси Шамисо, ки бар ин асос
таърифи муосири радифро гуфтаанд. Яҳё Толибиён ном муҳаққиқи
эронӣ таърифи зерини доктор Алимуҳаммад Ҳақшиносро таърифи нисбатан ҷомеи муосири радиф донистааст, ки дар он њам заъф ба мушоњида мерасад: “Радиф ҳамгунии комилест, ки аз такрори як унсури
115

СУХАНШИНОСЇ, №1 2017
дастурии ягона (вожа, гурӯҳ, банд ё ҷумла) бо таволии (пайдарҳамӣ–
Ш.Ш.) яксон ва бо нақшҳои савтӣ, сарфӣ, наҳвӣ ва маъноии яксон дар
поёни масореъ ё абёти шеър баъд аз қофия меояд” [10, 10]. Бояд таъкид
кард, ки радиф шаклан яксон такрор мешавад, аммо мазмунан, яъне аз
рўи маъно на њама ваќт як хел такрор шуда меояд. Зеро радиф дар охири њар байт метавонад ба маъноњои дигар биёяд, ки мо инро дар мисоли
радифи “дарахт-дарахт”-и яке аз ѓазалњои Озарахш низ собит карда метавонем. Албатта, ҳар ду таъриф дар зоти худ бо андаке ислоњ вобаста
ба замони зуҳур дурустанд. Аммо таърихи адабиёт дар доираи шеър гувоҳӣ медиҳад, ки рӯйкардҳо—таҳаввулу ташаккули сохториву наҳвии
шеър марзи ин таърифҳоро бе ҳеч монеа убур кардаанду хоҳанд кард.
Инро дар таърифи Шамси Қайси Розӣ дар ду ваҷҳ мушоҳида кардан
мумкин аст. Якум, дар “ал-Муъҷам” ҳаҷми радиф бо воҳиди “калима”
муайян шудааст, ҳол он ки имрўз пасоянду пасванд, ҷонишинҳои шахсӣ,
ки зотан калима нестанд, ҳамчун ҳарфи васл баъди қофия омада радиф
шуда метавонанд. Дуюм, ҷумлаҳое, ки дар ашъори шоироне чун Мавлоно Балхї, Хоқонӣ радиф шуда омадаанд, калима нестанд. Ин
ноҳинҷорӣ дар таърифи муосири радиф низ ба назар мерасад. Аз рӯи
таърифи ҷомеъ радиф бояд аз паси қофия ояд, аммо дар шеъри сафед
имкон дорад, ки пеш аз қофия ва ҳатто дар оғози ҳар мисраъ ё сатр ояд.
Аҷибтар ин аст, ки такрори як калима ё гурӯҳи калимаҳоро дар оғози
мисраъ ё сатр муҳаққиқони эронӣ “радифи оғозӣ” [11, 1999] гуфтаанд, ки
хилофи таъриф аст. Мақсад аз зикри ин ноҳинҷориҳо гурез аз
дақиқнигариву дақиқнигорӣ нест, балки нишон додани мушкилоти
дақиқ нигаристану дақиқ нигоштан аст.
Ихтироъи шоирони форсизабон будани радифро пешинагон
ишорат кардаанд, аз ҷумла Рашиди Ватвот [10, 8]. Аз муосирон хоси
шеъри форсӣ будани радифро доктор Шафеии Кадканӣ дар фасли
“Радиф: вижагии шеъри эронӣ”-и асари “Мусиқии шеър”-аш бо далелҳои зерин собит намудааст: серистеъмол будани радиф дар шеъри
форсӣ нисбат ба шеъри туркиву арабӣ; ҳангоми тарҷума кардани
шеъри форсӣ ба забонҳои аврупоӣ аз байни рафтани радиф, яъне ба
табиати шеъри ағлаби забонҳои аврупоӣ мувофиқ набудани радиф;
дар шеъри арабӣ мавҷуд набудани радиф ва аввалин гӯяндагони
шеъри арабии радифдор маҳсуб ёфтани шоирони эронинажоди арабизабон ва ё шоирони таъсирпазируфта аз шеъри форсӣ; пайвастагии
табиӣ (зотӣ) доштани радиф бо шеъри форсӣ ва ҷанбаи санъат
(сохтагӣ)доштани он дар шеъри арабӣ; ба таъсири шеъри фаронсавӣ
аз шеъри туркӣ бардошта шудани радиф дар охири қарни ХІХ ... [4,
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125–137]. Ба таъкиди адабиётшиноси мазкур ҳаштод дар сади ғазалиёти хуби забони форсӣ ҳама дорои радиф ҳастанд [4,138]. Агар дар
ашъори Рӯдакӣ радиф бештар аз феълҳо сохта мешуд, рафта-рафта
дар ашъори Унсурӣ, Саноӣ, Усмон Мухторӣ, Анварӣ, Хоқонӣ, Камолуддин Исфаҳонӣ, Ҷалолуддини Балхӣ доманаи аз дигар ҳиссаҳои
нутқ сохтани радиф вусъат пайдо кард. Шеъри Хоқонӣ авҷи бозӣ бо
радиф аст [4, 153] ва дар девони ӯ аз 300 ғазал 22 ғазал ва аз 150 қасида
50 қасида бидуни радиф мебошад [4,157 – 158]. Аз 495 ғазали Ҳофиз
328 ғазал дорои радиф (68%) буда, аз ин шумор 229 радифи феълӣ, 9
радифи исмӣ, 11 радифи ҷонишинӣ, 8 радифи сифатӣ, 3 радифи қайдӣ,
9 радифи ҳарфӣ, 25 радифи (гурӯҳӣ исмӣ ё гурӯҳе, ки на ҷумлаанду на
гурӯҳи исмӣ), 29 радифи ҷумлагӣ [10, 20] мебошад.
Ҷойгоҳи радиф дар ғазалиёти Озарахш. Радифро Озарахш на
фақат ҳамчун унсури тақвиятбахши ҷанбаи мусиқоии ғазал, балки
ҳамчун як унсури фасоҳатбахшу мазмунофар мавриди истифода
қарор додааст. Таваҷҷуҳи ӯ ба радиф на фақат дар ғазал, балки дар
шеъри озоду сапед, рубоӣ низ зиёд асту дар анвои шеърии номбурда
шоир ҳунари радифсозии худро ба тарзҳои гуногун нишон додааст.
Ин ҷо фақат мо дар доираи ғазал радифсозиро ба таҳқиқ мегирем.
Аз 249 ғазали “Девони ишқ” 215 ғазал дорои радиф буда, 35
ғазал радиф надорад. Аз 35 ғазали берадиф 23 ғазал ҳарфи васл дорад,
ки онҳоро ҳамчун радиф пазируфтан имкон дорад. Омори мазкур собит мекунад, ки дар ҳақиқат Озарахш таваҷҷуҳи зиёде ба радифи
ғазал дорад.
Аз рӯйи мансубият ба ҳиссаи нутқ 160 радиф бо феъл, 23 радиф
бо исм, 16 радиф бо ҷонишин, 7 радиф бо сифат ва боќимонда радифҳо бо зарф, нидо ва ҳатто пайвандак сохта шудааст.
Инчунин радифҳоро аз рӯйи ҳаҷму таркиб шартан ба калимагӣ,
иборавиву таркибӣ, гурӯҳи калимаҳо ҷудо кардем. Аз 215 радиф 104
радиф радифи калимагӣ, 47 радифи бо ду ва зиёда калимаҳо ба таври
омехта сохта шуда, ки онҳоро гурӯҳи калимаҳо гуфтем, 37 радифи
ҷумлагӣ, 27 радифи иборавӣ мебошанд.
Дар поён намунаҳои радифҳо оварда мешавад:

Радиф бо феъл (калимагӣ):
Кабӯтарбоз дар оби кабӯтарҳо шакар андохт,
Каме андохт, баргаштанд, як бори дигар андохт [8, 23].
Радиф бо исму феъл (ҷумлагӣ):
Ишқ гуфтам, рӯди Сайҳун печ хӯрду ҳеч гуфт,
Дида шодон, сина пурхун печ хӯрду ҳеч гуфт [8, 27].
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Радиф бо феълу исм (гурӯҳи калимаҳо):
Дили соғарпарасте дошт дарё,
Лабони бӯсамасте дошт дарё [8, 14].
Радиф бо исм (калимагӣ, такрор шуда омадани исм сабаби ба
зарф табдилёбии он ҳам мешавад):
Ба боғњо дилу ҷон бастаам дарахт-дарахт,
Дар интизори ту биншастаам дарахт-дарахт [8, 24].
Радиф бо исм (гурӯҳи калимаҳо):
Эй нозчаман, нози чаманҳо ба саломат!
Зебоғазали сарву суманҳо ба саломат! [8, 22]
Радиф бо ҷонишин (шахсӣ):
Эй садои омаданњоят муборакбоди ман,
Омаданҳоят муборак бод, бар милоди ман [8, 195].
Радиф бо ҷонишин (нафсӣ-таъкидӣ):
Меравам аз шаҳри ту ҳамчун Камол аз шаҳри хеш,
Аз барат мебигзарам монанди хеш аз баҳри хеш [8, 132].
Радиф бо сифат (калимагӣ):
Дуруди ишқ ба номат, ба номи ширинат!
Сафои меҳр ба комат, ба коми ширинат! [8, 18]
Радиф бо сифат (гурӯҳи калимаҳо):
Лаб ба лаб розем, аммо лаб ба лаб,
Мӯ ба мӯ созем, аммо лаб ба лаб [8, 17].
Радиф бо зарф:
Наврӯзи ноз омад, гул ноз мекунад боз,
Бо ноз сураташро пардоз мекунад боз [8, 123].
Радиф бо нидо:
Рухсораҳо зард!Э вой, э вой,
Аз хоку аз гард, э вой, э вой... [8, 226]
Радиф бо пайвандак (пайвасткунанда):
Он ќадар холпарешонам, ки...
Синагирёнаму хандонам, ки...[8, 223]
Дилатро ғарқи гул бикшодаӣ, аммо... вале... лекин,
Каломе пушти лаб бинҳодаӣ, аммо...вале...лекин [8, 205]
Таъсири радиф дар офаридани маънои нав. Шафеии Кадканӣ
судҳои радифро дар офарида шудани маъонии нав донистааст [4,
144]. Инро мо дар байтҳои зерини Озарахш мушоҳида карда метавонем:
Дӯст буду дӯст омад, дӯст монду дӯст рафт,
Дӯстдорӣ кард модар пеши даргоҳи Худо [8, 5].
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Дар байти боло радиф “кард модар пеши даргохи Худо” аст ва
иборае, ки дар робита ва таносуб бо вожаи сертакрори “дўст” маънои
нав касб кардааст, “дӯстдорӣ кардани модар пеши даргоҳи Худо” мебошад. “Дӯстдорӣ” ҳамчун як вожаи алоҳида дар таъбири мазкур фаротар аз мазмуни аслии худ ‒“меҳру муҳаббат варзидан, меҳрубонию
навозиш кардан” рафта, маънои тоза – ”доштан‒ҳифзи ҳисси муҳаббат ба Дӯст (Худо) ва дӯстӣ (меҳр ба Худо ё худодорӣ)” ба худ гирифтааст. Аз ин рӯ, таъбири шоиронаи мазкури Озарахш ду маъно
дорад, якум маънои маъмулӣ ва дуюм маънои нав. Шоир ғазале дорад бо радифи такрории “дарахт-дарахт”, ки дар он радиф сабаби
офаридани маъноҳои нав шудааст [8, 24].
Дар зер таъбирҳои шоиронаи он ғазал, ки бо таъсири радиф
маънои нав ба худ касб кардаанд, намуна оварда мешавад: дарахтдарахт ба боғҳо дилу љон бастан (ниҳояти дилбастагӣ ба зебоӣ, рӯишу
сабзиш), дарахт-дарахт дар интизор нишастан (камоли сабру тоқати
ошиқона дар интизорӣ ва устуворӣ дар аҳд), дарахт-дарахт ба набз набз пайвастан (ғояти наздикиву пайванд), дарахт-дарахт шоха - шоха зи ҷо ҷастан (авҷи рӯишу боландагӣ аз шодобӣ), дарахт-дарахт
шикастани ҳазор дона (кашидани ранҷи зиёд, таҷриба кардани азоби
бисёр), дарахт - дарахт саломи хуррами гулдаста будан (паёмовари
хайру хубӣ будан, ниҳоят некӯкору некандеш будан), дарахт - дарахт
ба мағз - мағзи ҷаҳон хастан (пай бурдан ба розҳои ниҳонии олам),
дарахт - дарахт панҷа - панҷа ҷустан (бо тамоми ҳастӣ пайваста дар
ҷустуҷӯ будан), дарахт-дарахт ворастан (мавсиман [ҳар сол] ва
тадриҷан [дар давоми умр] аз худ раҳо шудан ва ба бехудӣ расидан).
Чи тавре мушоҳида шуд, радиф таъсири баҷо дар офаридани мазомини тозаи бадеӣ дар ҳар як мисраъ ва байти ғазал гаштааст.
Саҳми мусиқоии радиф. Радифро Шафеӣ Кадканӣ “шакли дигаре аз мусиқии шеър ва дар ҳақиқат такмили мусиқии қофия ё шакли
ғанитаршудаи қофияҳо” медонад [4, 9]. Ин вижагии радиф дар байти
зерини Озарахш баръало эҳсос мешавад:

Дилатро ғарқи гул бикшодаӣ, аммо... вале... лекин,
Каломе пушти лаб бинҳодаӣ, аммо...вале...лекин [8, 205].
Зоҳиран радифи ба зоти худ нодир, ки аз такрори пайвандакҳои
хилофӣ сохта шудааст, дар байти мазкур беҷову бемавқеъ метобад,
зеро гӯё маънои аслии абётро қофияҳо (бикшодаӣ, бинҳодаӣ) як навъ
ҷамъбаст кардаанд. Аммо дар асл радифи мазкур на фақат “такмили
мусиқии қофия”, балки шомилу ҳомили бори маъонии шоирона низ
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ҳаст. Чунки, агар радиф аз байти мазкур гирифта шавад, мусиқии
дилнишину ҷаззоби байт қариб ки аз байн бардошта мешавад ва
маънои дилхоҳе, ки шоир барои ироа дар назар доштааст, ногуфта
мемонад. Радифи “аммо... вале... лекин” дар байти мазкур ва дигар
абёти ғазал “нотамомӣ”, “номуайянӣ”, “дақиқ набудани натиҷаи коре”, “тахминӣ будан, ё баръакс таваккулӣ будани амале”-ро, инчунин
“тардиду дудилагӣ”-ро низ ифода мекунад.
Дар байти зерин радиф аз ҳадди як “такмилаи мусиқӣ ва
маъонии шеър” берун рафта, ба ҳашви ниҳоят малеҳу зебо табдил
шуда, пайкараи асосии тарошхӯрдаи ғазалро ташкил додааст:

Манзури ман номи ту аст аз номи ҳар гул дар забон,
Номи гуландоми ту аст аз номи ҳар гул дар забон [8, 188].
Бо ин таъкид, ки радиф дар дасти шоири тавоное чун Озарахш
қисмати асосии пайкараи ғазал ҳам шуда метавонад, доманаи баҳсро
барои натиҷагирӣ кӯтоҳ хоҳем кард:
1.Озарахш шоири тавоно ва ҳунармандест, ки дар радифсозии
ғазал аз худ санъати баланди шоирӣ нишон дода, ба сохтани радифҳои нодире ноил омадааст, ки назири онҳоро дар адабиёти муосир ва то он ҷое, ки иттилоъ дорем, дар адабиёти классикӣ низ пайдо
кардан ғайриимкон аст.
2.Озарахш аз радиф на фақат ҳамчун унсури ёвари мусиқибахш,
балки ҳамчун як унсури меҳварии маънобахши шеър‒ғазал истифода
бурда, рӯҳияи классикии ғазали муосири тоҷикиро ҳифз намуда, илова бар ин бо ибтикороти худ дар радифсозӣ байни ҳамқаламон ҷойгоҳи хосеро касб кардааст.
3.Ӯ анъанаи радифсозии суннатиро, ки аз ҷониби шоирони
давраи классикӣ андархӯри табъу истеъдод ва ҳунари адабӣ риоят
мешуд, бо ихлосу иродат идома бахшида, аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ,
ҳатто аз пайвандакҳо радифҳои нодир ва зебои шоирона сохтааст.
4.Таъкид бояд кард, ки бозрасии ҳунари шоирии Озарахш дар
доираи радифсозии ғазал кӯшише дар самти таҳқиқи нисбатан дақиқу
амиқи шеъри шоир буда, таҳқиқи дигар ҷанбаҳои адабии ашъори ин
устоди сухан ҳанӯз дар пеш аст.
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ВИЖАГИҲОИ ҒАЗАЛИЁТИ ОЗАРАХШ
ВА ҲУНАРИ РАДИФСОЗИИ Ӯ

Дар мақола муаллиф ҳунари радифсозии шоири тоҷик Толиби
Карими Озарахшро дар асоси маводи “Девони ишќ”-и ў мавриди
тањќиќ ќарор додааст. Таҳқиқи ҳамаҷонибаи ғазалиёти Озарахш, аз
ҷумла дар доираи радифсозӣ ҳанӯз аз тарафи муҳаққиқон рӯи кор
наомадааст. Аз ин рў, мавзӯи инхтихобкардаи муаллифи мақола
дастнохӯрдаю тоза мебошад. Муаллиф зимни таълиф собит наму121
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дааст, ки шоири номбурда аз миёни анвои шеъри классикиву муосир таваҷҷуҳи бештаре ба ғазал дошта, дар сурудани ин навъи
шеър аз худ ибтикороту навоварӣ нишон дода тавонистааст. Муаллиф њамчунин нишон медињад, ки Озарахш аз пайравони тавонои
устод Лоиқ Шералӣ буда, баробари идома додани анъанаҳои
ғазалсароии ӯ ба тозакориҳое дар сохтани радифҳои аз ҳар ҷиҳат
зебо ноил омадааст. Аз рўи тањќиќи муаллиф радифҳои ҳунармандона сохтаи Озарахш, на фақат ҳамчун унсури ёвари мусиқоибахши
ғазал, балки ҳамчун унсури меҳварии маънобахши ғазал дар ҷаззобу дилнишин ва пурмазмун бародамани ин навъи шеър хидмат
кардааст. Аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ, аз ҷумла аз пайвандакҳо
сохтани радифҳои ба сурат зебо ва ба маъно расо ҳосили ҳунари
шоирии ӯ дар доираи радифсозии ғазали муосири тоҷикӣ мебошад.
Њамчунин нигоњи муаллифи ба таърифи радиф нигоњи
муњаќќиќона ва навоварона мебошад.
Вожагони калидӣ: адабиёти муосири тољик, “Девони ишқ”-и
Озарахш, шеър, ғазал, қофия, радиф, ҳунари шоирӣ

ОСОБЕННОСТИ ГАЗЕЛЕЙ ОЗАРАХША И ЕГО
МАСТЕРСТВА В СОЗДАНИИ РЕДИФОВ
Статья посвящена анализу поэтического мастерства таджикского поэта Толиба Озарахша на основе сборника его газелей “Девони
ишк” (“Диван любви”). Актуальность темы определеятся тем, что на
сегодняшний день его творчество не было подвергнуто внестороннему изучению творчество Озарахша, в плане создания редифов. Автор
считает, что из всех классических и современных поэтических жанров
Озарахш уделяет большое внимание к газели, и именно в данном
жанре более выпукло проявляются его новаторские начинания. Отмечается особое исскуство Озарахша в создании редифов газелей, которые не только усиливают музыкальность стиха, но и несут смысловую
нагрузку. Создание оригинаьных редифов из слов разных частей речи, в том числе из союзов, что редко встречается в современной таджисксой литературе, является свидельством его поэтического мастерства. Кроме того, предпринята попытка теоритического обобщения определений понятия “редиф”, предложенного средневековыми
теоретиками литературы и современными исследователями.
Ключевые слова: современная таджикская поэзия, “Диван любви” Озарахша, поэзия, газель, рифма, редиф, поэтическое мастерство.
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PECULIAR FEATURES OF THE OZARAKHSH
IN HIS GHAZAL COMPOSITIONS

The focus of the article is the analysis of the ghazal poetry of the on
of the modern Tajik poets Tolib Karim Ozarakhsh. The analysis is based
on the collection of his ghazals titled «Divan of Love». The actuality of the
theme is determined by the fact that Ozarakhsh`s works has not been subjected to any research up to now in the context of use of radīf in ghazal
composition. Author points out that Ozarakhsh`s peculiar art in the creation of radīf not only intensifies a musical coloring of the verse, but bears a
meaningful tone as well. Creativity of the poet is displayed in his use of the
original radīf made of different parts of speech, which is rare occurrence in
modern Tajik poetry.
Keywords: Modern Tajik poetry, «Divan of Love» by Ozarakhsh,
poetry, ghazal, rhyme, radīf, poetical mastership
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ФОЛКЛОРШИНОСЇ
УДК: №39 (575,3)
Ё-76

НАВРЎЗ ДАР ЯЃНОБ
Ёров Таѓоймурод
Институти забон, адабиёт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии ба номи
Абўабдулло Рӯдакии АИ ЉТ
Зиндагї, таърих ва фарњанги њар ќавму миллат дар забони вай
мунъакис мегардад ва ин амр ба мо имконият медињад, то ба ривоёту
асотир, эътиќодот ва таъбирот, расму ойини њар ќавму миллат ошно
шавем.
Мардуми Яѓноби Бостон чун дигар тољикони муќими
Тољикистон дорои фолклор, этнография, боварњо ва таъбирот,
эљодиёти фарњангӣ, расму русуми аљдодӣ буда, фикру муносибатњои
хешро ба њодисањои зиндагию воќеиёти таърихї баён кардаанд, ки
дар онњо њама ранљу зањмат, орзую омол ва ободию озодии хешро
тариќи образњои бадеї инъикос мешаванд. Чун анъанаи ниёгон
љашни Наврўз ба мардуми Яғноб низ ба мерос мондааст ва имрўз низ
ин анъана дар миёни ин мардуми кўњанганљ дар водии Яѓноб идома
дорад. Ин мардуми кўњантаърих аз авлоди бевоситаи суѓдиён буда,
Яѓноб дар асрњои миёна ва охири ќарни XX Кўњистон ном дошт,
танњо бо кӯшиши шарќшиносњои рус ва хориљї омўзиши он оѓоз
гардид, ки имрўз соњибони ин забон низ ба таҳқиқи он машѓул
мебошанд.
Зикр намудан бамаврид аст, ки адабиёти шифоњии ин мардум
чун њикмати бебањои гузашта ва мероси гаронбањои таърихї то ба
имрўз аз љониби муњаќќиќони ин соња ба таври мукаммал омўхта
нашудааст. Аз ин рӯ, месазад Яѓнобро воқеӣ ва ҳамаҷониба
биомӯзем, ки барои худшиносии миллии насли оянда замина фароҳам
ояд ва дар ин кор њидояте бошад.
Дар соли 2010 љашни Наврўз аз тарафи СММ њамчун љашни
байналмилалї эътироф гардид ва њамасола дар љањон таљлил
мешавад, ки ин амр бар ќидмати таърихї ва љањоншумул будани он
далолат мекунад.
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Наврўз ва ойину маросимњои марбут ба Соли нав, ки яѓнобиён
онро (soli - sar) “сари сол” меноманд, дар асоси сарчашмањои нодири
хаттї ва фолклорї тадќиќ гардида, ба омӯзиши шуѓли дењќонї,
њунармандї ва афкори бостонї-фалсафии яѓнобиён ба анљом
расидааст. Аз рўи анъанаву расму русум маълум мегардад, ки љашни
Наврўз барои мардуми Осиёи Марказї як силсила рамзњоро ифода
мекунад.
Љашни Наврўз ќабл аз њама, рамзи эњё ва бедории табиат,
љавонии оламу одам мебошад. Мардуми бостонии Яѓноб, ки дар
кўњистони дурдасти сахту сангин умр ба сар мебаранд, ин љашнро, ки
марбут ба кишоварзию дењќонї ва шуѓли инсон бо замин аст, аз
даврони (иски- iski) ќадим бо як силсила расму ойинњои дилангез
таљлил менамоянд. Дар Яѓноб пас аз истилои арабњо, “њафт шин” (haft
šin) ва “њафт син” (haft sin) расм нашудааст, шояд аз нарасидани
ѓизоњои рўи дастархон истилоҳи “њафт шин” (haft šin) ба “сафедї”
(safidi) таѓйир ёфта бошад, зеро сафедї рамзи рўшної, покї, нерўи
поки дењќонӣ бо дили пок, фазилатњои хуби инсонї, барфи сафед,
рамзи деви сафед бошад, ки ба одамон хушбахтї меорад [3, 191]. Бањор
бо гулу гулдастањо зимистонро гусел мекунад. Бар асоси бовару
эътиќод мардум чунин аќида доранд, ки агар барф чї ќадар об шуда
ба боло равад, рўи заминро сабзаи нарм фаро мегирад ва љонварони
“сиёњ” – dev-дев, jin-љин, numnosak-номгирак ol-ол бо хурсандї дар њар
як хами талу теппањо, рустоњо омада, љой мешаванд. Аз ин хотир,
мардуми Яѓнобро агар дар як русто чањор гузар бошад, дар њар як
гузар гулхан дармегиронанд, то ин ки деву љин ва ол ба дења наздик
нашаванд ва зарар нарасонанд. Як анъанаи хуби дигари мардуми
Яѓноб ин аст, ки бачањо ва духтарон ба ду гурўњ људо шуда, яке
“сафедон” бо либоси сафед, дигарон бо либоси сабз “сабзпўшон”сафедпўшонро бо эњтиром бо гулу гулдастањо ва пиразани сафедро, ки
яѓнобиён ўро “Холљун” мегўянд, ба самте, ки он љо барф бошад,
хайрбод мегўянд [4, 64].
Этнографи варзида М.С.Андреев аз рўи наќлу ривоятњои мардумї
дар бораи деви сафед чунин изњори назар мекунад, ки љолиби диќќат
аст: “Деви сафед дар тасаввури яѓнобиён ба сурати зани зебои
ќоматбаланд ва дар танаш либоси сафед намудор мешудааст. Деви
сафед ба гурўњи махлуќони хуб дохил буда, дар њар хона, ки пайдо
шавад, гўё дар он хона файзу баракат зиёд мешудааст” [11, 7]. Ин дев
баъзе ваќтњо дар шакли љавон ва гоње ба сурати зани пир намудор мегардидааст. Баъзењо онро дар шакли пўкчаи чароѓ тасаввур мекарданд
ва њамин ки даст дароз кунанд, нопадид мешудааст. Деви сафед њомии
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занњо буда, ба мушкилоти онњо осонї ва дар корњои занона аз ќабили
равѓанкашї, ширдўшию чорводорї файзу баракат меовардааст. Аз ин
рў, занњо дар ваќти говдўшї ба ў мурољиат карда мегуфтаанд: “Бисмиллоњир-рањмонир-рањим, аз пайи деви сафед, ту њурр кун, ман пур кунам”.
Дар манотиќи кўњсори Тољикистон кампири Ољуза ё Аљузакампир
њамчун образи сармо ва зимистони ќањратун мањсуб мешавад. Дар
Язѓулом дар аввали ќарни гузашта тибќи маълумоти М.С.Андреев [1,
170], рўзњои сарди зимистонро “кампир дар ѓор” мегузаронад ва дар
фасли бањор вай ба маконаш меояд, ё ин ки ба мулљари худ меояд”.
Дар Яѓноб образи сарморо ба љои Ољуз ё Аљузакампир-Холљун
меномиданд, ки ба андешаи М.С.Андреев [1, 168]. Ољуз калимаии арабии “ољиз” буда, истилоњи “кампири Холљун” вожаи нисбатан ќадимитари он мебошад.
Дар Яѓноб сабаби хунукињоро дар он медиданд, ки љисми кампири
Холљун фавтида ва гӯр нокарда мемонад. Њамон ваќте ки ўро гӯр карданд, гармї оѓоз мешавад. Аз ин рў, байни мардум дар бораи деви сафеди Холљун ду аќида мављуд аст: нафаре мегўяд: “онро мегўронанд” ва
дигаре мегўяд: “Холљун намирандааст” ва дилаш барои одамизод
месўзад. Байте аз тарафи Холљун гуфта шудааст, ки ин аст:

Маним ноаюн, маним Холљуни Сафед,
Начукерт, њур кунум, рисќт пун кунум.
Аз ин байт чунин бармеояд, ки ваќте ки Холљун пайдо мешудааст,
одамро огоњ мекардааст, ки “ман Холљуни Сафедам натарсед”.
Ин љашн барои мардуми ориёї ва эронитабор пирўзии нур бар
торикї, гармї бар сардї, љавонї бар пирї, маърифат бар љањолат,
хубї бар бадї, ишќу муњаббат, хайру саховат ва назофат бар касофат
маънидод мешавад. Наврўз љашни омад-омади бањори нозанин, иди
такопўи замин, эљоди зебогињои табиат ва зиндагї ва дубора зинда
шудани табиат аст.
Дар бораи таърихи пайдоиши Наврўз дар асарњои муаррихону
адибон маълумотњои зиёди судбахш мављуд аст. Олим ва файласуфи
бузурги тољик Абўрайњони Берунї оѓози љашнгирии “Наврўз”-ро ба
даврони яке аз ќањрамонони асотирии Эрон – Љамшед нисбат дода
мегўяд: “Чун Љамшед барои худ тахт бисохт ва дар ин рўз бар он нишаст ва љину шаётин онро њамл карданд ва дар як рўз ба болои
кўњњои Дамованду Бобул омад ва мардум њама ба тамошои он баромаданд ва ин рўзро эрониён ид эълон карданд”[2, 259].
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Ё ин ки Муњаммад Наршахии Бухорої дар “Таърихи Бухоро” чунин овардааст: “Наврўзро чї ањли дарбор ва чї мардуми одї истиќбол
мегиранд ва баъди панљ рўзи он Муѓон ќайд мегардад, ки якеро
Наврўзи кишоварзон ва дигареро Наврўзи Муѓон мегўянд” [7, 23].
Олим ва шоири бузург Умари Хайём дар бораи љашни Наврўз
дар “Наврўзнома” ишора карда, зикр менамояд, ки асосгузори ин
љашни хуљастапай Љамшед аст.
Рољеъ ба таърихи пайдоиши Наврўз донишмандон, шоирон ва
нависандагони гузашта ва имрўза иттилооти хеле зиёд додаанд.
Таљлили љашни Наврўз дар байни мардуми кўњантаърихи Яѓоноб вижагињои хоси худро дорад.
Мардуми Яѓноб баробари омадани “сари сол” (soli sar), яъне як
њафта ё ду њафта пеш ба тоза кардани хонањо, љўйњо ва заминњои
кишт, ки њанўз барфпўшанд, оғоз карда ба болои онњо хоку хокистар
мепошанд. Барои мавсими кишт ба тайёр намудани олатњои мењнат
ба монанди бел, хоркан, юѓ, испор, омоч, отанг ва ғ. Мепардозанд, ва
њамчунин барзаговњои љуфтиро хунук мекунанд. Ва ин рўзро яѓнобиён yuraysak-бедор кардан меноманд. Дар ин рўзи мубораки омадомади “Бањор” кўдакон ба тан либоси нав пўшида, хона ба хона
гашта, пирамардон, пиразанон ва дењќонони асилро табрик мекарданд.
Субњи Наврўз пас аз намози бомдод як пири хирадманд,
дењќони асил ба болои бом ё баландї баромада, тулўъи офтобро мунтазир мешавад ва дар ин ваќт занњое, ки дар хонаашон бемор доранд,
кўза бар сар нињода, дар љустуљўи оби “zam-zam – зам-зам” барои
шифои дарди онњо ба кўњњо баромада, аз чашмањои кўњї ба нияти нек
оби шифо мегиранд. Агар ба ин рустоњо мењмонон оянд, кадбонузан
ба пухтани Суманак ба таври шарикї шурӯъ мекунад. Се, панљ ё њафт
нафар духтарони ба балоѓат расида, бо нияти нек гирдањои суманакро барои љуфт шудан ба фарќи сарашон гузошта, ба назди кадбонузани њунарманд меоранд ва дар ин ваќт ба кадобонузан њам кўмак
намуда, таронаи гурўњии зеринро мехонанд:
Кочї пасим

Њавомох беѓубору соф вот,
Кадбунї мох дастш ширин вот.
Пачим, пачим, кочї пачим,
Пачим, пачим, кочї пачим.
Тарљума:

Шарбати суманак пазем.
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Њавоямон софу беѓубор бод,
Дасти кадбонуамон ширин бод.
Пазем, пазем, шарбати суманак пазем,
Пазем, пазем, шарбати суманак пазем.
Баробари пайдо шудани нури офтоб боз њамон пири хирадманд
бо як садову нидои форам мардумро бо ин тарона огоњ мекунад:

Њой мардумт, инур Наврўз!
Хуйр чи зимистуни кат аниж.
Буњори бари кати атис,
Ќароќў авов, соли сар атис.
Тарљума:

Њой мардум, имрўз Наврўз!
Офтоб аз хонаи зимистон баромад.
Ба бари хона бањор даромад,
Турна омад, соли нав даромад.
Пас аз огоњ намудани мардум ин байт хонда мешавад:

Чї Љамшеди тулўњай туњўла авов,
Чї тулўњайш файзат баракаш авов.
Тарљума:

Аз нури Љамшед нур омад,
Аз нураш файзу баракат омад.
Ин байтро хонда, њамаи огоњшудагони ањли дења ба як майдончаи васеъ омада, дастархони наврўзиро кушода, бар он њар гуна нозу
неъмат аз љумла: суманак, нонњои бузург, кумочї-кулча (sinčova)-и
наврўзиро ба рўи дастархон гузошта, ба тайёр намудани ѓизоњо
машѓул мешаванд. Дар Яѓноб пас аз истилои араб “њафт шин” (haft
šin) ва “њафт син” (haft sin) расм нашудааст, аммо њар навъ ѓизое, ки
бар рўи дастархон гузошта мешавад, бар рўи он ганљи сафедї (safedi)
мегузоранд. Аз ѓизоњои омодашуда, боз њамон пири хирад аввалан
кочї-шарбати аз суманак омодашударо ба њамаи пиру љавон ва
боќимондаи онро ба маъюбон ва дардмандон мефиристод, ки онњо
њам чашида аз шарбати соли нав бањра бигиранд.
Боз як анъанаи аљиби яѓнобиёни тољикзабон дар рустоњои
Сарњад, Яѓноби боло, Кирёнте, Кансе, Дењкалон ва Навобод ин аст,
ки њангоми шунидани садои пири табаррук аз самти поёни дењаашон
агар касе ба мењмонї ояд, ўро дошта ва рўи барф хобонида, ба сару
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рўяш барф мемоланд, яъне љазояш медињанд. Дар байни мардум аќидае њаст, ки дар ваќти фарорасии соли нав агар касе аз самти болои
дења ояд, он сол хуб ва бобаракат мешудааст, агар аз поён ояд, он сол
душвору мушкил меомадааст. Барои њамин агар мењмоне аз самти
боло ояд, ўро мењмондорї ва зиёфат мекунанд ва ўро хушќадам низ
меноманд. Аз ин хотир мењмоне, ки аз поён меояд, бояд роње љуста аз
болои дења ояд.
Пас аз оши нањор мардум ба базми љашни Наврўз шурўъ мекунанд.
Ойинњои оштикунї ва хонадоршавї, мусобиќањои варзишї аз
ќабили гуштингирї, бузкашї, чалаку лофбозї, зубзувакон, буљулбозї,
баљошавакон, хоначасозї, љавгонбозї, дав-давак бозї, лагадзанї (аз
ноф поён бачањо иљро мекунанд), ѓув-ѓувакбозї, бозињои духтарона:
панљалаксанкабозї4, сангчилбозї, тўбчабозї, луфтакбозї, алѓочакбозї
(аз лой), аспакбозї, арўсбозї ва ѓайра машѓул шуда, бо суруду мусиќї
ва раќс барпо гашта, њама бо њаловат ваќтхушї мекунанд.
Ваќте ки ин базм анљом пазируфт, њама ба тамошои маросими
“Киштай живарак”, яъне “Љуфтбаророн” ба самти сањро рањсипор
шуда, баробари ба майдони кишт расидан, боз њамон пири хирад бо
умеду орзуњои нек ба доманаш гандум гирифта, ба нияти файзу баракати он сол ба замин гандум мепошад ва мегўяд:

Ї дунайм сад дунай,
Ї дунайм сад дунай,
Буњор файзим тифарот арасотї,
Њаво борунакт рихсот, киштотї.
Ї дунайм сад дунай,
Ї дунайм сад дунай,
Думанай рангш ани аву, њамока кабудо,
Худо файзмох тифарот, кишокти мадоро.
дунайм сад дунай,
Ї дунайм сад дунай.
ī dunaym sad dunay,
ī dunaym sad dunay,

Buhor fayzim tifarot arasotī,
Havo borunakt rixsot, kištotī.
ī dunaym sad dunay,
ī dunaym sad dunay,
4

Панљалаксанка-сангчањои ќиматбањое, ки духтарони шоњ сангчилбозї мекарданд.
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Дumanay rangš ani avu, hamoka kabudo,
Xudo fayzmox tifarot, kišokti madoro.
I dunaym sad dunay,
I dunaym sad dunay.
Тарљума:

Як донаам сад дона,
Як донаам сад дона,
Бањор файзам дињад бисёр,
Њаво боронат резад ба киштзор.
Як донаам сад дона,
Як донаам сад дона,
Ранги сањро дигар шуд, њама љо кабудизор.
Худо файзам бидењу ба барзаговон мадоро
Як донаам сад дона,
Як донаам сад дона.

Барзгарон равѓани чарбро, ки яѓнобиён онро чарпа- čarpa мегўянд, ба шоху гардани барзагов молида, аз паси бобои дењќон каме
кишт ронда, пас ба манзили хеш бо хондани суруду тарона бармегарданд.
Равѓан дар боварњои мардум њамчун рамзи файзу баракат ва аз
барфу борони бањорї эмин нигоњ доштани узвњои биноии барзагов аз
хунукї мебошад.
Як ќатор рубоињо ва порчањои шеъру таронањо низ ба истиќболи љашни Наврўз ва мавсими кишту кори бањорӣ бахшида шудаанд, аз љумла:

Буњор авов, вант бидунт мањкам,
Кишта куним, дам ба дам.
Њосил носим, роњати љун куним,
Дастархун мох пунни нун куним.
Buhor avov: vant bidunt mahkam,
Kišta kunim, dam ba dam.
Hosil nosim, rohati jun kunim,
Dastarxun mox punni nun kunim.
Тарљума:

Бањор омад, миёнро банд мањкам,
Кишт кунем дам ба дам.
Њосил гирем, роњати љон кунем,
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Дастархонамонро пури нон кунем.
Азбаски шуѓли асосии мардуми кўњсори Яѓноб кишоварзї ва
чорводорї аст, дар суруду таронањои онњо ин мавзўъ зиёд ба мушоњида мерасад, ки ин суруду таронањо бо тарљумањои тањтуллафзї
баргардон шудаанд, ки танњо мазмуну маънии онњоро ифода мекунад. Чунончи:

Наврўз бобой думинш пунни дун,
Кишокти авур, Даврун.
Њама сањрой акунор даврун,
Кишта акунор, и майдун.
Navrūz boboy duminš punni dun,
Kišokti avur, Davrun.
Hama sahroy akunor davrun,
Kišta akunor ī maydun.
Тарљума:

Наврўз боборо доманаш пур аз дон,
Барзаговњоро овард Даврон.
Њама дар сањро карданд даврон 5,
Кишт карданд як майдон

Дар бораи љашни Наврўз дар байни яѓнобиён суруду таронањои
зиёде мављуданд, ки мо чанд намунаи онро дар зер меоварем:
Наврўз нуборак!

Наврўзи мет аву, соли сар атис, обадун,
Гулу сабзот кабуд чи сар имишки борун.
Думанай рангш ани аву, вудш обадун,
Чи ѓари сар тармот авесор, нахширт овар, њайрун.
Кишокти киштай аживар, бобойи дењќун,
Булбули тавуш адуѓуш кишта акун, и майдун.
Наврўз тахтахаст, мох майнат думанай мењмун,
Вовт, арѓушт шавим, шањримоњ ухта мењмун.
Тољикистони Наврўз аст, арасоти мењмун,
Њам чи Эрун, њам чи Авѓунистуну Олмун.

Navruz nuborak!

Navruzi met avu, soli sar atis, obadun,
Gulu sabzot kabud či sar imiški borun.
Dumanay rangš ani avu, vudš obadun,

5

Даврон -- хурсандї
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Či γari sar tarmot avesor, naxširt avor, hayrun.
Kišokti kištay azivar, bobyi dehqun,
Bulbuli tavuš aduγuš kišta akun, ī maydun.
Navruz taxtaxast, mox maynat dumanay mehmun,
Vovt arγušt šavim, šahrimox uxtaor mehmun.
Tojikistoni Navruz ast, arasoti mehmun,
Ham či Erun, ham či Avγunistunu Olmun.
Тарљума:
Наврўз муборак!

Рўзи Наврўз шуд, сари сол файзборон,
Гулу сабзањо кабуд, аз боло каме борон.
Ранги табиат дигар шуд, бўяш форам,
Аз болои кўњ тармањо фароянд, нахчирон њайрон.
Барзаговњоро ба кишт баровард Бобои Дењќон.
Садои булбулонро шунида, кишт кард як майдон.
Наврўз даромадааст, мењмони дењаи мо.
Биёед, раќс кунем, ба шањрамон омадааст мењмон.
Тољикистон Наврўз дорад, мењмон бисёр,
Њам аз Эрон, њам аз Афѓонистону Олмон.

Момољуним

***

Момољуним саманаки чанголї авур,
Ворза пун хой, ахваром базур.
Дарамох сер аву, рањмат момоим,
Момом хушрух, офсуна вовчї ѓулї
Намунчи ї одам, кати нидот бекор,
Вовчї, китоб жойт адаб ёд ност.
Катак авитї, рањмат дуѓушт,
Одамї чї адабиш њурматш ѓўлї.

Momojunim

Momojunim samonaki čangolī avur,
Vorza pun xoy, axvarom bazur.
Daramox ser avu, rahmat momoym,
Momom xušrux ofsuna vovčī γulī.
Namunči ī odam, kati nidot bekor,
Vovčī, kitob žoyt, adab yod nost.
Katak aviti, rahmat duγušt,
Odami či adabīš hurmatš γuli.
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Тарљума:

Модаркалонам чанголии суманак овард,
Табаќ пур буд, хўрдем базўр.
Шикамамон сер шуд, рањмат ба модаркалон, ,
Зебост модаркалонам, афсона гўяд бисёр,
Намемонад дар хона як одам нишинад бекор,
Мегўяд, китоб хонед, адаб ёд гиред.
Калон шавед, ба шумо рањмат гўянд.
Одамиро аз адабаш эњтироми зиёд мекунанд.

Мењнат кунт, оламї

***

Буњор авов: кишта кунт оламї,
Мењнат кунт, мадормох чи дењќунї.
Замин зар тифорчї, њам ширинї,
Сарат либосмох чи заминї.
Њосил ност, арасотї, накунт камї,
Шукр хури, файзмох хаст, чи дењќунї.
Шукри давлатмох, њамокай серї,
Олам сер вот, њамокай бардамї.

Mehnat kunt olami

Buhor avov, kišta kunt olamī,
Mehnat kunt, madоrmox či dehqunī.
Zamin zar tiforčī, ham širinī,
Sarat libosmox či zaminī.
Hosil nost, arasotī, nakunt kamī,
Šukr xūyri, fayzmox xast, či dehqunī.
Šukri davlatmox, hamokay serī,
Olam ser vot, hamokay bardamī.

Тарљума:
Мењнат кунед фаровон

Бањор омад, кишт кунед фаровонї,
Мењнат кунед, ќувватамон аз дењќонї.
Замин зар медињаду њам ширинї,
Сару либосамон аз замин.
Њосил шавад фаровон, накунед камї,
Шукри офтоб файзамон аз дењќонї.
Шукри давлатамон дар њама љо серї,
Олам сер шавад дар њама љо бардамї.
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***
Буњор авов, вант бидунт мањкам,
Кишта куним, дам ба дам.
Њосил носим, роњати љун куним,
Дастархун мох пунни нун куним.
Buhor avov: vant bidunt mahkam,
Kišta kunim, dam ba dam.
Hosil nosim, rohati jun kunim,
Dastarxun mox punni nun kunim.
Тарљума:

Бањор омад, миёнро банд мањкам,
Кишт кунем дам ба дам.
Њосил гирем, роњати љон кунем,
Дастархонамонро пури нон кунем.

Наврўз авов

***

Наврўз авов! Вовт, пуллот тамошой шавим,
Њамамох суруд жойим, арѓушт шавим.
Абрти даводав астї, ман инур шодим,
Чи думана гул чиним, кати варим.

Navrūz avov
Navrūz avov! ovt, pullot tamošoy šavim,
Hamamox surud žoyim, arγušt šavim.
Abrti davodav astī, man inur šodim,
Či dumana gul činim, kati varim.
Тарљума:

Наврўз омад
Наврўз омад! Биёед, бачањо ба тамошо равем,
Њамаамон суруд хонем, раќс кунем.
Абрњо тохтутоз доранд, ман имрўз шодам,
Аз дашт гул чинем, ба хонаамон барем.
***
Эй пуллот, буњор сечї авов,
Ќароќўт ќатор ор, нава сол авов.
Ит соли файзат баракат астиш,
Вовт мењнат куним, роњатш авов.
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Ey pullot! Buhor sečī avov,
Qaroqūt qator or, nava sol avov.
It soli fayzat barakat astiš,
Vovt mehnat kunim, rohatš avov.
Тарљума:

Эй бачањо! Сол баланд омад,
Турнањо ќаторанд, соли нав омад.
Ин сол соли аљаб файзу баракат омад,
Биёед, мењнат кунем, роњаташ омад.

Баробари аз сањро баргаштани барзгарон яѓнобиён дар ин рўз
гурўњ-гурўњ шуда, ба зиёрати љойњои муќаддас, барои шод кардани
рўњи гузаштагон ва ба орзую муроди худ расидан, мераванд. Чї тавре
ки мо дар бораи Наврўзи яѓнобиён дар рустоњои яѓнобнишини
ноњияи Варзоб андаке маълумот додем, маълум мешавад, ки дар миёни ин рустоњо дар заминаи таљлил кардани љашну маросимњо андаке
тафовут ба мушоњида мерасад. Мо кўшиш кардем, ки то љое ки имкон
дорад, ин анъанаи неки аљдодии хешро барои Шумо шарњ дињем.
Пас аз поён ёфтани љашни Наврўз дар байни русто гулхан
афрўхта, аловпарак мекунанд ва мегўянд: “зардим чи тав, сурхит чи
ман”, яъне зардии ман аз ту, сурхии ту аз ман ва ин љумларо такрор
карда аз болои оташ се бор мепаранд ва пас аз њафт ќадам задан, ба
паси худ нигоњ мекунанд.
Љашни Наврўз ва фазилатњои онро мардуми Яѓноб хеле арљгузорї мекунанд. Онҳо бењтарин суруду таронањоро дар ин бора эљод
намудаанд, ки далел бар васфи нек ва таљлили шоистаи ин љашн дар
миёни мардуми Яѓноб мебошад.
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НАВРЎЗ ДАР ЯЃНОБ

Дар маќола сухан дар бораи љашни соли нав дар Яѓноб меравад.
Муаллиф бар он аст, мардуми бостонии Яѓноб дар кўњистони дурдасти сахту сангин умр ба сар мебаранд, ин љашнро, ки марбут ба
кишоварзию дењќонї ва шуѓли инсон бо замин аст, аз даврони (искиiski) ќадим бо як силсила расму ойинњои дилангез таљлил менамоянд.
Мавзуи суруду таронањои мардуми ин мавзеъ чун дигар минтаќањои
куњистонии кишвари мо вобаста ба табиат мебошад.
Љашни Наврўз ва фазилатњои онро мардуми Яѓноб хеле арљгузорї мекунанд. Онҳо бењтарин суруду таронањоро дар ин бора эљод
намудаанд, ки далел бар васфи нек ва таљлили шоиста кардани ин
љашн дар миёни мардуми Яѓноб мебошад.
Вожањои калидї: Љашни Наврўз, Яѓноб, суруду таронањо, фолклор, ойинњои наврўзї.

НАВРУЗ В ЯГНОБЕ

В статье речь идет о праздновании новогоднем празднике
(Навруза) в Ягнобе. Как пологает автор, древные жители Ягнабом,
прожвающие в труднодоступно отдаленном горном районе Таджикистана, отмечают этот праздник с глубокой древности в соответствии с
особенностями своей занятности в сельском хозяйстве. Поэтому
окружающая их природа стала приоритетной темой их стихов и песен, как и у жителей других регионов страна.
Ключевые слова: Праздник Навруз, Ягноб, музыка, стихи,
фольклор, празничные традиции..
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NOWRUZ IN YAGHNOB
The focus of this article is celebration of Nowruz festival in Yaghnob
Valley among. In particular author connects of the elemnts of this festival
called iski which is rooted in the agacultural mode of habit of the Yaghnobi people, but also is very ancient traditional element obsereved in the
Nowruz festival of the sedinatry popluations of the Asia. The examination
also considers the folk and traditional songs and poems of teh Yaghnobi
releted to the natural world and their corelation with other societies.
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traditions
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УДК : 891.550.09Ф
О-39
САНЪАТИ МАЉОЗ ДАР РУБОИЁТИ ШИФОЊИИ МАРДУМИ
ТОЉИК

Рустам Оймањмадов
Институти забон, адабиёт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии ба номи
Абўабдулло Рӯдакии АИ ЉТ
Бар њамагон, бахусус, аҳли адаб равшан аст, ки илми санъати
сухан воситае аст барои шарњи мавзўъ ва маънӣ бо шевањои мухталиф, ки маљоз муњимтарин ва бо ањмияттарини ин шевањо аст. Маљоз
яке аз бењтарин абзорњои баён аст, ки бо табиати одамї сиришта
шудааст ва яке аз анвоъи сувари хаёл ба ҳисоб меояд. Дар ин маќола
маљозро, ки корбурди густурда дар шеър ва адабиёт дорад, дар
рубоиёти шифоњии мардуми тољик пайдо ва баррасї намудаем.
Нахуст маълумоти ба сурати хулоса дар бораи маљоз додаем ва сипас
бо ёфтани маљоз аз рубоиёт онњоро тавзењ ва шарњ додаем. Ва дар
охир ба аносури истифода шуда, дар маҷозҳои ёфта шуда ва иртиботи
он бо муҳити зиндагии мардуми оддї ишора кардаем.
Бо донистани маҷоз ва шинохти он дар рубоиёти шифоҳї,
метавон ба гўшае аз хаёл, тасовир ва мафоҳими истифода шуда дар
онҳо, ки гўяндагони аслии онҳо мардуми оддї ҳастанд, пай бурд. Ва
ҳамчунин метавон андеша, руҳиёту ҳолот ва авотифи гўяндагони ин
осорро нисбат ба табиат ва ҳастӣ ва ҳатто таҷрибаҳояшонро дар
зиндагии иҷтимоӣ ва шахсӣ, дарк намуд. Гузашта аз ин, донистани
маљоз ба мо кўмак мекунад, ки шеърро бењтар дарк кунем ва аз он
лаззат бибарем.
Маљоз дар луғат ба маънии “таҷовуз кардан аз ҳадди чизе ва дар
истилоҳ он аст, ки лафз ё иборатро дар маънии ғайриаслии он
истеъмол кунанд”. ( Сатторзода, 108, 109 ). Ба ибораи дигар, маҷоз
ба кор бурдани вожа дар маънои ѓайрињаќиќӣ аст ба шарти он, ки
миёни маънои њаќиќї ва ѓайрињаќиќї робита ва ќаринае вуљуд дошта
бошад. Робита таносубе аст миёни маънои њаќиќӣ ва маљозї ва
ќарина нишонае аст, ки зењнро аз маънои њаќиќї ва маљозӣ људо
мекунад. Масалан «сарамро тарошидам», ё «сарам сафед шуд», ки
маќсад муйи сар аст на худи сар. Робита байни сар ва мўй, яъне зикри
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кул «сар» иродаи љузъ «мўй» аст. Ќарина ё нишона, сафед шудан ва
тарошидан аст.
Дар маљоз ду гуна ќарина мавҷуд аст:
• Ќаринаи лафзї, вожа ё вожагоне, ки ошкоро дар сухан оварда
мешавад. Масалан, «Гар бад бошам, лаънати дунё ба сарам», ки
дунё маљозан мардум аст ва мо инро аз ќаринаи лафзии лаънат
фањмидем. Чаро, ки дунё наметавонад лаънат бифиристад, балки
мардуми дунё њастанд, ки ин корро метавонанд анљом дињанд.
• Ќаринаи маънавї, вожа ё вожагоне аст, ки ошкоро дар сухан
оварда намешавад, балки аз мафњуми сухан дармеёбем, ки вожа
дар маънои ғайри маънои аслӣ ба кор бурда шудааст. Масалан,
ба касе ки муњандисӣ мехонад, аммо њанўз донишгоњро тамом
накардааст мегўем, муњандис, чаро ки дар оянда баъд аз итмоми
донишгоњ муњандис хоњад шуд. Ќаринаи маънавї ҳамон тањсил
дар ин ихтисос аст.
Маљоз анвое дорад. Мисли маљози куллия, мањаллия, лозимия,
сабабият ва ѓайра, ки њар кадом аз ин гуна маљозњоро бо ёфтан дар
рубоиёти шифоњии мардуми тољик ба алоќамандони шеър ва адаб
ироа хоњем намуд.
Акнун ба шарњ ва баёни маљоз дар рубоиёти шифоњии мардуми
тољик мепардозем. Маъхази истифода аз ин рубоиёт китобї буда ва
номи манбаъ дар адабиёт ва сарчашма зикр шудааст. Дар ин мақола
нахуст яке аз гунањои маљозро зикр кардаем ва сипас бо овардани
мисол дар байт, онро шарњ додаем ва дар охири маќола тањлил ва
натиљагирӣ кардаем.
1.Алоќаи куллия ва љузъия
Ба ин маъно, ки метавон кулро дар маънои љузъ ё љузъро дар
маънои кул ба кор бурд. (Шамисо, 24), яъне дар маљози кулия кули як
чиз ба љои љузъе аз он ба кор меравад. Дар маљози љузъия, љузъе аз як
чиз ба љойи тамоми он ба кор меравад.
Дар байти зерин “дунё” маљозан ба маънои “мардум” аст, ба
алоќаи кул ба љузъ, яъне дунё (кул) мегӯем, аммо муроди мо мардум
(љузъ) аст:

Гар бад бошам, лаънати дунё ба сарум,
Гар нек бошам, ягон-ягон ёдам кун.

“Хун” маљозан ба маънои “љон” аст, ба алоќаи љузъ аз кул, яъне
зикри љузъ (хун) ва иродаи кул (љон) шудааст:

Моро мекушад бахшаки як хандаи ту,
Хуни мани бегуноњ дар гардани ту.
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кул:

кул:

“Хона” маљозан ба маънои “зиндагонї” аст, ба алоќаи љузъ аз

Њар кас ки маро аз ту људогї фармуд
Хонаш пури оташ асту гураш пури дуд

“Чандин” маљозан ба маънои “њамагон” аст. Ба алоќаи љузъ аз

Ѓамгин мабош, кори дунё инай,
Ин зиндаљудойӣ бар сари чандинай.

“Ќад” маљозан ба маънои “тан” аст, ба алоќаи љузъ аз кул:

Моле надорам, ки атата розї кунам,
Мубоф шавам ба ќади ту бозї кунам.

“Теѓ” маљозан ба маънои “кўњ” аст ба алоќаи љузъ аз кул:

Ё домани мањ гирам ё домани теѓ,
Умри мани носуда гузашту эй дареѓ.

“Сесад” маљозан ба маънои “шумори бисёр” аст, ба алоќаи љузъ
аз кул:

Дар даштаки шўробод сесад сангай,
Дар њар сари санг кабутари њафтрангай.

“Бом ба бом” маљозан ба маънои “хона ба хона” аст, ба алоќаи
љузъ аз кул:

Кафшам дарид ай гаштани бом ба бом,
Ай боиси як лоларухе химчамиён.

2. Алоќаи сабабият ё иллат ва маълулї
Сабаб ё иллати чизе љонишини он чиз мешавад. Яъне ба кор
бурдани рафтор ва амал ба љойи якдигар.
Дар байти зерин “доѓ” маљозан ба маънои “ишќ” аст, ба алоќаи
сабабият. Яъне ишќ ба иллати дӯст доштан ва мењр ба вуљуд меояд.

Себарга ба гул ќатор монам, нашавад,
Доѓи ту дар ин диёр монам, биравам.

“Банд” маљозан ба маънои “зиндон” аст, ба алоќаи сабабият:

Ай рафтанакои ту касалманд шудам,
Дар доми муњаббатат задам, банд шудам.

“Хона” маљозан ба маънои “тавонгар ва молдор” аст, ба алоќаи
сабабият:
Аз бањри тамаъ ранги маро зард кадӣ,

Муњтољи дари хонаи номард накун.

“Чашми пурнам” маљозан ба маънои “андўњи њамвора” аст, ба
алоќаи сабабият:

Холиќ ту маро ду чашми пурнам додї,
Аз рӯзи азал ризќи маро кам додї.
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“Хок” маљозан ба маънои “гўр” аст, ба алоќаи сабабият:

Оё зи кадом чашма нушам дами об,
Оё ба кадом гўша бошад хокам.

«Ќатраи об» маљозан ба маънои ашк аст, ба алоќаи сабабият:

Ёрам рафтай дилам харобай имрўз,
Дар мижаам ќатраи обай имрўз.

3. Алоќаи бадалият
Бад-ин шакл, ки чизе (Маљоз) бадал аз чизи дигаре бошад.
(Алњошимї 121).
“Савдо” маљозан ба маънои “назар” аст, ба алоќаи бадалият:

Гуфтам биравам савдоша бар гардонам,
Њайфи гули ќиматам ба арзонї рафт.

“Гумон” маљозан ба маънои “бовар” аст, ба алоќаи бадалият:

Аз мушки сиёњ хушабрувонат ба ќалам,
Ошиќ ба туям, њељ гумон дорї?

“Дидор” маљозан ба маънои “чењра” аст, ба алоќаи бадалият:

Ситора миёни осмон омад рост
Моро њаваси дидани дидори шумост.

“Имрўзу пагоњ” маљозан ба маънои “ба зудї” аст, ба алоќаи бадалият:

Гар одати чарх ин буд дар олам,
Имрўзу паго навбати мо хоњад буд.

“Хумор” маљозан ба маънои “орзу” аст, ба алоќаи бадалият:

Њар гањ ки маро хумори руят гирад,
Андар назарам замину осмон чархай.

“Шарфа” маљозан ба маънои “саррасидан” ва омадан аст, ба
алоќаи бадалият:

Остинма такидуму салом талбидам,
Ай шарфаи акањом тарсидам.

4. Алоќаи лозимият ва малзумият.
Ба кор бурдани лозим ва малзум ба љои якдигар. Яъне чизе ба
далели њамроњии доимї бо чизе ба љои он ба кор меравад.
“Дучор” маљозан ба маънои “гирифторӣ” аст,ба алоќаи лозимият:

Аз хона баромадам дучори ту шудам,
Ошиќ ба ду чашми пурхумори ту шудам.

“Нав ва куњна” маљозан ба маънои “зан ё ёри аввал ва дуввум”
аст, ба алоќаи лозимият:

Мардум меган: «нав хубай ё куњна?»
Нав роњати љон, ќадрдонай куњна.
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5. Алоќаи муљовират.
Вожаи ба сабаби муљовират ба љои вожаи дигар ба кор равад.
Мисли итлоќи араб ба эронї дар муљовирати бархе аз мардуми ѓарби
Эрон. (Таљлил, 29).
“Суњбат” маљозан ба маънои “њаёт ва зиндагӣ” аст, ба алоќаи
муљовират:

Додар бошад, суњбатаком ободай,
Додар нестай, умри ширин бар бодай.

“Остин” маљозан ба маънои “даст” аст, ба алоќаи муљовират:

Остинма такидуму салом талбидум,
Ай шарфаи акањом тарсидум.

6. Алоќаи мањалия.
Истеъмоли љою љойгир. Яъне зикри њол ва иродаи мањал ё зикри
мањал ва иродаи њол.
“Дил” маљозан ба маънои “орзу” аст, ба алоќаи мањалия:

Э бор Худо, дилма худат медонї,
Дилхоњи мана насиби ман гардонї.

Њамон гуна ки дидем, дар ин рубоиёти халќї, маљоз наќши
муњим дорад ва дар рубоиёти баррасишуда, маљози кулия ва љузъия
нисбат ба дигар анвои маљоз корбурди бештаре дорад. Сипас маљози
сабабият ва баќия ба теъдоди андак аз онњо истифода шудааст. Бо ин,
ки гӯяндагони ин рубоиёт мардумони оддї њастанд, на шоирони
расмї, мо шоњиди истифодаи чунин санъати сухан дар осори онњо
њастем. Ва ин нишондињандаи завќи онњост, ки ба шакли нохудогоњ
дар осорашон дида мешавад. Аносири созандаи хаёл дар ин маҷозҳо
иртиботи зиёде бо муҳити зиндагии иҷтимоии онҳо дорад. Нахуст
аносири истифодашуда дар ин маҷозҳо, бештар аҷзои инсон аст.
Монанди “хуни мани бегуноҳ” “чашми пурнам” “ дар мижа қатраи
об доштан”, “ остин такидан” , “ суҳбатаком ободай”, ки ҳамаи ин
маҷозҳо аз аносири аҷзои бадан ташкил ёфтаанд. Аносири зиндагии
иҷтимої, ки дарбаргирандаи мафоҳими ишқ: “аз шарфаи ака
тарсидан” “доғи ту” ва шиква ва шикоят: “лаънати дунё” ва дуо:
“хонаш пурдуд” ва “муҳтоҷи дари хонаи номард нашудан” ё “хуб
будани нав ё куҳна” аст, ки ҳамаи ин маҷозҳо масоили зиндагии
иҷтимоиро баён мекунанд. Аммо нуктаи ҷолиб ин аст, ки дар ин навъ
сувари хаёл, яъне маҷоз, аз аносири табиат дар маҷозҳои ёфташуда
танҳо якбор ба сурати “хобидан дар гӯшаи хоке”, истифода шудааст,
ки гўяндаи он таҷрибаи зиндагии шахсии худро бо гўшае аз табиат,
ки хок аст, пайванд задааст. Ин маҷозҳо робитаи мустақим бо
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таҷрибаи зиндагии мардуми оддї ва рустої дорад, ки дағдағаи аслии
ин мазомин, ҳамон тавр ки қаблан ишора кардем: ишқ, андуҳ,
номардӣ, ноумедӣ, орзу ва чандзани доштан ва ѓайра аст, ки
мазомини иҷтимоӣ ҳастанд. Гузашта аз ин, муҳимтарин вижагии дар
тасовири ин маҷозҳо, малмус будани аксари онҳост, ки дар дунёи
берун ба шакли воқеї дар зиндагии гўяндагони ин рубоиёт ҷараён
доранд.
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САНЪАТИ МАЉОЗ ДАР РУБОИЁТИ ШИФОЊИИ
МАРДУМИ ТОЉИК
Дар ин маќола маљозро, ки корбурди густурда дар шеър ва
адабиёт дорад, дар рубоиёти шифоњии мардуми тољик пайдо ва
баррасї намудаем. Нахуст маълумоти ба сурати хулоса дар бораи
маљоз додаем ва сипас бо ёфтани маљоз аз рубоиёт онњоро тавзењ ва
шарњ додаем. Ва дар охир ба аносури истифода шуда, дар маҷозҳои
ёфта шуда ва иртиботи он бо муҳити зиндагии мардуми оддї ишора
кардаем.
Калидвожањо: Санъати маљоз, рубоёти шифоњї, адабиёт,
фолклор, гўянда.
МЕТАФОРА В ТАДЖИКСКИХ РУБАИ
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В статье рассматрывается метафора, которая широко
испоьзовалась классической таджикской литературе
и нашла
применение в устном народном творчестве таджиксков. В начале
была раскрыта суть метафоры, а затем показано их применение в
народных рубаи.
Ключевые слова: метафора, рубаи, искусство, литература,
фольклор, сказители.
METAPHOR IN RUBAI OF THE TAJIK PEOPLE
In article the metaphor which is widely applied in classical Tajik
literature and which was a exposure in oral creativity of the Tajik people .
Short information about a metaphor are provided in the beginning, then is
opened them and used in national rubai.
Keywords: metaphor, rubai, art, literature, folklore, storytellers.
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Н-56
ТАСВИРИ СИМОИ АБЎАЛЇ ИБНИ СИНО ДАР САРЧАШМАЊОИ ТАЪРИХЇ ВА АДАБЇ

Мањина Ниёзова
Институти забон, адабиёт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии ба номи
Абўабдулло Рӯдакии АИ ЉТ

Зиндагии нисбатан кутоњ, аммо пур аз фаъолияти босамари
Абўалї Сино чунон нуфузе доштааст, ки таќрибан њама илму
фарњанги асраш аз назари тањќиќи ў гузашта, натиљањои он тавассути
асарњои пурарзишаш барои наслњои оянда њамчун мероси гаронбањо
интиќол ёфтааст. Аз ин љост, ки нисбат ба зиндагї ва фаъолияти
сермањсули ў халќ њикоёту ривоятњои зиёде офаридаанд. Мардум тавассути ин њикояву ривоятњо тавонистаанд ба баъзе лањзањои зиндагї
ва фаъолияти ў ошно гардида, дар асоси ин ривоятњо ба ќадри имкон
сурат ва сирати Ибни Синоро дар зењни худ таљассум намояд.
Симои Абўалї ибни Сино дар миёни халќ, пеш аз њама, њамчун
табиби бењамто, њаким ва дастгири мардуми оддї тасвир гардидааст.
Аз ин сабаб, дар ќисми зиёди ривояту њикоятњои бадеї ва халќии
нисбат ба Сино бахшидашуда ин соњаи фаъолияти ў мавќеи аксарро
ташкил медињанд. Њамзамон, мувофиќи сарчашмањо, дар баробари
пешаи табибии ў доир ба пањлуњои гуногуни фаъолият ва эљодиёти ин
нобиѓа наќлу ривоятњои љолибе аз љониби фолклоршиносону дўстдорони адабиёти шифоњї љамъоварї гаштаанд. Силсилае аз ин наќлу
ривоятњо, ки баъзе намунаашон дар тўли солњо аз љониби шахсони
алоњида, адибон, муаррихон ва фолклоршиносон тавассути маљмўаю
тазкирањо ва асарњои илмию бадеї манзури хонандагон гардидаанд,
аслан манбаи китобї доранд. Вале бо сабаби дар давоми асрњо тавассути аз насл ба насле ба таври шифоњї интиќол ёфтанашон ба дигаргунињо дучор омадаву тањрир шуда вариантњо пайдо кардаанд.
Инчунин, вобаста ба ин мавзўъ асари машњури «Равзат-улљаннот» аз љониби Муњаммадбоќири Хонсорї, ки асри XVIII таълиф
гардидааст, шарњи њоли 742 нафар орифон ва фозилону шоирони
асрњои пешинро дар бар мегирад, ки дар ин ќатор Ибни Сино њам
љой дода шудааст. Њикояте, ки дар ин асар ќайд гардидааст, аз забони шогирди Сино Бањманёр наќл мешавад. Дар ривояти мазкур аз
бењуда зоеъ намудани ваќт ва сабаби нороњатии Сино гаштани ин
рафтори шогирдон сухан меравад.
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Њамчунин «Ќисас-ул-уламо» - аз љумлаи сарчашмањоест, ки доир ба 153 уламои мазњаби шиї (асри X-XIX) маълумот медињад. Муаллифи асари мазкур Муњаммад ибни Сулаймони Тунакобунї
(вафоташ соли 1890-91) мебошад. Муаллиф дар асари худ дар ќатори
дигар олимону шоирон, доир ба Абўалї Сино низ маълумот дода
њикоятњои: мењмон шудани дарвеш ба хонаи падари Абўалї, Шайхурраис унвон гирифтани Сино, мусоњибаи Сино бо Абўсаид
Абулхайр, њикояти охунд ва Абўалї Сино ва ѓайрањоро дар асари худ
љой додааст. «Афсонањои Бўалї Сино»-и Субњї (асри XX) њикоятњои:
зењни Абўалї Сино, ќувваи чашми Абўалї Сино, ќувваи њофизаи
Абўалї, дар роњ, гурбаи бемор ва ѓайрањо аз љумлаи онњоянд.
Њамин тариќ љамъоварї, тањќиќ ва табъу нашри ривоятњои аз
љониби адибон ва пажўњишгарон вобаста ба њаёту фаъолияти Абўалї
ибни Сино эљодшуда њанўз аз замони зиндагонии худи ў – асрњои ХXI оѓоз гардида, дар замони Шўравї низ идома ёфта, дар бозтоби
тасвири характери Сино сањми арзанда гузоштаанд. Дар бораи
пањлуњои гуногуни фаъолияти Сино олимон, фолклоршиносон ва
пажўњишгарони илму адаби тољику форс - Низомии Арўзии
Самарќандї, Зайниддин Восифї, М.Субњї, Садриддин Айнї,
Абдулаѓанї Мирзоев, Бобољон Ѓафуров, Амрияздон Алимардонов,
Додољон Обидов, инчунин шарќшиноси рус Е.Э.Бертелс ва дигарон
ба хотири миёни мардум тарѓибу талќин намудани бузургии Сино ва
нишон додани садоќати халќ нисбат ба ў асару маќола ва рисолањои
илмї навиштаанд.
Дар њамин замина бояд гуфт, ки таърихи адабиёти љањонї шахсиятњои таърихиеро медонад, ки онњо баъд аз фавт ба ќањрамонони
асарњои адабї ва фолклорї табдил ёфтаанд. Дар наќлу ривоят ва
маќолањои ёдбудие, ки нисбат ба ин ва ё он шахсиятњои таърихї гуфта мешаванд, пеш аз њама тасвире аз рўзгор ва фаъолияти эљодии
онњо таъкид мегардад ва ба ин восита сањифањое аз тарљумаи њоли
онњо боз карда мешавад. Вобаста ба ин мавзўъ бисёр кам ба мушоњида расидааст, ки ваќти дар њаёт будани бузурге ё шахсияти
таърихї оид ба шахсият ва чењраи нотакрор будани ў маќолаву рисола ва наќлу ривоятњои мардумї эљод шуда бошад.
Дар асарњои бадеї ва шифоњї тасвири чењраи зоњирии ќањрамон, монанди ќиёфа, сару либос, хислат, њиссу њаяљони ў, дунёи ботиниву олами рўњии вай барои кушодани симои ќањрамон мусоидат мекунад. Дар тасвири симои зоњирии персонажњо наќлу ривоятњое, ки
аз тарафи гўяндагон гуфта шудаанд, ањамияти калонеро доро мебошанд. Мардум махсусан аломату нишона ва сифатњои зоњирии
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ќањрамони худ Синоро дар наќлу ривоятњо хеле њунармандона ва љолиб офаридааст, ки боиси побарљо мондани ин гуна асарњои фолклорї шудаанд.
Дар ин маќола, мо ба баррасии чењраи Сино ва тасвири он дар
адабиёти хаттї ва наќлу ривоятњои мардумї, ки тавассути
муњаќќиќони соњаи адабиёт ва фолклор дар китобу маќолањои
алоњида нашр шудаанд, рў меорем. Ибни Сино шахсияте буд, ки сарнавишти худро ба таќдири халќаш пайваст ва њарчи дониш ва
мањорату ќудрат дошт, дар хидмати халќи зањматкаш ќарор дод. Ў бо
асарњои худ моњияти илми тиб ва тавоноии онро ба оламиён нишон
дод.
Чењраи Абўалї ибни Сино дар асл чї гуна буд, ба мо маълум
нест. Зеро дар ислом кашидани сурати одам мамнўъ буд. Агарчи Низомии Арўзї дар китоби «Чањор маќола» ривоят мекунад [5, 1986], ки
султон Мањмуди Ѓазнавї барои дастгир кардани Сино сурати ўро
кашида, ба шањрњои гирду атроф фиристод, вале ин ривоят баъди
яксаду бист соли вафоти Шайхурраис навишта шуда ва имрўз то кадом андоза дуруст будани онро муайян кардан душвор аст. Мо
тасвири сурати Синоро надорем. Суратњое, ки аз ў дар Аврупо пас аз
тарљумаи «Ал-ќонун» ба забони лотинї ва баъдан дар асри мо аз
љониби рассомони шўравї ва эронї кашида шудаанд, њама тахминї
мебошанд. Саид Нафисї дар Њамадон њангоми кофтани ќабри ў акси
як тарафи рўи ўро гирифта тавонистааст, баъдан дотсенти Институти
тиббии Андиљон математик Ш.Х.Њамидуллин аз рўи он акс бо амали
математикї нисфи дигари суратро бозсозї карда, сипас олимон
М.М.Герасимов ва В.Н.Терновский бо методи антропологї шамоили
Шайхурраисро барќарор кардаанд [Ниг: 8].
Инчунин, ба истиќболи љашни њазораи зодрўзи Абўалї ибни
Сино рассом Р.М.Токман [6] дар асоси амали рассоми эронї
Абулњасани Сиддиќї бо як мањорати хос тасвири симои Шайхурраисро хеле эљодкорона ва моњирона офаридааст. Дар ин амали рассом
љињатњои асосии чењраи Сино, хусусиятњои хоси ў, симои гарму дилкаш, назари амиќу мутафаккиронаи махсус инъикос карда шудааст.
Мутобиќи тасвирњое, ки мо дар даст дорем, чењраи Синоро ба
таври зайл тасвир кардан мумкин аст: пешонаи фаррохи барљаста,
абрўвони дарози сермўй, чашмони калони бодомї, бинии рости
теѓдор, лабони борик, ќиёфаи хароби дарозрўя, дорои риши начандон дароз, гардани баланд, китфони васеъ, ќади баланд, ќомати рост,
ангуштони дасташ харобу дароз, умуман марди хушсурату зебо; тарзи либоспўшиаш: дар сар салаи начандон калон, ки дар баъзе маврид
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як гўшааш аз тарафи чап овезон аст, сару либоси хоси донишмандони
њамон давру замон. Инчунин чењраи Сино дар китобњои адибону
нависандагон ба таври зайл тасвир шудааст: дар айёми тифлї дар
оѓўши модар, дар даст китоб ё њангоми мутолиа ё навиштани рисола,
дар назди устодонаш, дар њалќаи шогирдон, дар наздаш хома ва рангдон, ё ин ки дар миёни гулу гиёњон, зери осмони пур аз сайёраву ситорањо, дар пањлўи ў тасвири мор, ки рамзи илми тиб аст, расми корвон, љому кўзаи шароб ва аксњои таљњизоти техникї тасвир карда
шудааст, ки њамаи инњо аз тарљумаи њоли ў ва наќлу ривоятњои мардумї маншаъ мегиранд ва аз он шањодат медињанд, ки Сино дар
њаќиќат њамаи илмњои замонаашро ба таври кофї аз худ карда, тариќи асару китобњои илмї андешаву таљрибањояшро ба љањониён ба
таври абадї боќї гузоштааст.
Чуноне ќаблан зикр кардем, Сино дар асарњои илмии хеш љо-љо
лањзањое аз рўзгорашро ишора намуда, баъдан ба эљоди китоби
тарљумаи њолаш, ки тавассути шогирдаш Абуубайди Љузљонї
навишта шудааст, худро ба хонанда шиносонидааст. Бояд ќайд намоем, ки аз муњтавои њамаи ин фикру аќида ва ситоишњо ба хулосае
омадан мумкин аст, ки њамаи он наќлу ривоятњое, ки оид ба кору
фаъолият ва њаёту зиндагии Ибни Сино ба вуљуд омадаанд, манбаи
китобї доранд ва дар асоси фикру андешаи олимону донишмандон ва
аксаран дар заминаи таљрибаю кашфиёти амиќу доманадори илмии
худи Сино арзи њастї намудаанд.
Падидаи портретсозии олимону адибон дар мавриди Сино нишон медињад, ки сурат ва сирати ў торафт боиси таваљљуњи онњо
мегардад ва њама ваќт љузъиёти наверо дар навиштањои ин ё он олим
ва шогирдони Сино хондан мумкин аст. Чунончи, Абўубайди
Љузљонї, шогирди садоќатманди Сино симои ўро тасвир намуда,
чунин иброз доштааст: «Мегўянд, ки вай дар кўдакї аз зеботарин

мардуми рўзгор буд ва гузарњо дар камин мебуданд, њангоме ки аз
хона ба масљиди љомеъ мерафт, бар зебоии љамолаш бингаранд».
Чуноне аз муњтавои ин гуфтаи Љузљонї бармеояд, яъне «вай дар
кўдакї аз зеботарин мардуми рўзгор буд» ба хулосае омадан мумкин

аст, ки Сино дар њаќиќат дар баробари соњибилму бомаърифат
буданаш марди зебо будааст. Албатта зери мафњуми истилоњи
«зеботарин» мо шахси дорандаи чењраи зебо, ќаду андоми зебо,
гуфтору рафтори зебо, умуман, инсони комили дорои сурат ва сирати
зеборо тасаввур мекунем.
Вобаста ба ин мавзўъ мо ба сарчашмањои илмї рў оварда,
гуфтањои устодонро рољеъ ба ин масъала тањлил ва баррасї
148

СУХАНШИНОСЇ, №1 2017
менамоем. Чуноне аз тасвирњо ва сарчашмањои илмї маълум
мешавад, симои Сино њамчун мутафаккири муаззам, марди
зиндагидўст ва хуштаъбу завќ, марди басо нуронї, љозибадор ва
мењнатдўст ба назар меояд.
Ривояте њаст, ки боре дар ваќти гурезагии Сино дар бозори Рай
як нафар табиби он шањр иттифоќан Синоро дида мешиносад. Шайх
аз ў мепурсад, ки ўро чї гуна шинохтааст? Он мард чунин љавоб
медињад: соњиби ин салобат ва ин чењра, ки аз вай нури маърифат
меборад, танњо Шайхурраис буда метавонад. Чунонки мебинем дар
ин ривоят гўянда тавассути табиб чењраи Ибни Синоро «соњиби ин
салобат ва ин чењра, ки аз вай нури маърифат меборад» тасвир
кардааст, ки бори дигар соњиби маърифат будан ва аз чењраи пурнур
доштани Сино дарак медињад.
Вобаста ба ин мавзўъ устод Ш.Њусейнзода дар маќолаи хеш
тањти унвони «Сурат ва сирати ибни Сино» чунин иброз намудааст:
«Наќши сурати Ибни Синоро њатто дар замони њаёташ кашида
буданд ва баъдтар тасвири хаёлии ў дар њамаи асрњо зебу зиннати
китобњои ќадими шарќї ва аврупої, тоќу айвонњои китобхонањо ва
калисоњо гардида будааст. Яке аз куњнатарин тасвири Сино дар
нусхаи фаронсавии асри XIII дида мешавад. Лекин тасвире, ки њама
хислату хусусиятњои ўро дар бар гирифта нишон дода бошад, нест»
[7, 5].
Чуноне аз маъхазњо маълум мешавад, Ибни Сино на танњо тавассути фањму идрок, донишдўстї, таъби расо ва кушодазабонї, балки бо њусну љамол ва одоби писандидаи худ низ мањбуб ва ангуштнамои мардум гардида будааст. Инчунин дар тамоми тўли асрњои гузашта, адибе ва ё донишманде нест, ки дар бораи шахсият ва зиндагии
Ибни Сино чизе нагуфта бошад. Яке аз чунин донишмандон Байњаќї
буда, ки ў низ дар китоби «Татиммату савон-ал-њикмат» аз љомаи до-

рої дар тан, аммомаи њабашї бар сар, ки рўи зебо ва зарифашро
ороиш медоданд, наќл кардааст, ки маълумоти мазкур низ нисабт ба

марди зебо ва саховатманд будани Сино шаке оварда наметавонад.
Вобаста ба ин мавзўъ яке аз шоирони асри XII Нусратдини Љомакабуд низ ба њусни зебои Сино ишорае намуда гуфта будааст:
Рўи чун хуршеди ўро њар ки дидї як назар,
Њамчу ман шайдо шудї, гар Бўалї Синост.
Љамолиддини Балхї њам дар дафтари якуми «Маснавї» њикояти
мансуб ба Синоро, ки дар бораи муолиљаи канизаки ошиќшуда ба
заргарбачаи самарќандї наќл мекунад, ба назм овардааст ва симои
нуронии табиб, яъне Синоро ба ин тариќ тасвир карда мегўяд:
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Дид шахсе комиле пурмояе,
Офтобе дар миёни сояе.
Мерасад аз дур монанди њилол.
Нест буду њаст бар шакли хиёл,
Он валии њаќ чу пайдо шуд зи дур,
Аз сару пояш њаме метофт нур…
Аз ин гуфтањо чунон ба назар мерасад, ки Сино аз мардони комилаъзо буда, ќаду ќомати раъно, рухсорањои гулгун, чашмони пурфурўѓи шањло, пешонаи фаррох, бинии кашида, манањи гирд, синаи
пањно, дар тан љомаи дорої дорад. Вале он чи маълум аст нишон
медињад, ки вай њама хислат ва сифатњои хубию зебоии ба инсони комил муносиб ва мувофиќро дошта будааст. Зеро њаќиќат он ки камоли инсон зебої аст. Лекин он танњо аз зебоии зоњирї, љисмонї иборат
нест. Ба ќавли Абўнасри Форобї инсони комил чанде хислатњои дигар њам дорад, ки ќобили писанд мебошад: комилаъзо, он чиро дарк
кунаду бубинаду бишунавад фикру андеша кунаду ба хубї дар њифз
нигоњ дорад, боњуш ва зирак бошад, дўстдори таълим, дўстдори дўстї
ва душмани дурўѓ, бузургњиммат ва дўстдори бахшандагї, дур аз
њирсу моли дунё, дўстдори одилон ва душмани золимон, додгару
нарм, ќавиирода ва шуљоъ дар баробари њаќ бошад.
«Тамоми ин навъ хислатњо инъикоси инсони комил аст. Инсони
комил аз такомули њамоњангии он хислатњо, яъне њамаи хислатњои
дар боло зикршуда баробар, њамоњанг такомул ёфта бошанд, инсони
комил шинохта мешавад» [7, 7]. Мутобиќи манбаъњои мављуда,
Абўалї Сино низ њамаи хислатњои зикршударо дар худ дорад ва ин
гуна шахсияти аљиб ва инсони комилро дар суратњои некў ва дилчасп
дидан ва тасвир кардан раво аст. Вобаста ба ин мавзўъ А.Мирзоев
дар рисолаи худ «Њикоятњо оид ба Ибни Сино ва шахсияти ў» дар
боби тарљумаи њоли аслии Ибни Сино ишора намудааст, ки аз рўи
гуфтаи Љузљонї Сино марди ќавипайкари бузургљусса буд. Вале ин
маълумоти мазкурро дар дигар маъхазњо пайдо накардем. Яъне сањми
А.Мирзоев тавассути тарљумаи њоли навиштаи Љузљонї барои офаридани чењраи Сино бенињоят бузург аст [3, 77].
Њамчунин китоби дигаре, ки тайи солњои 1980 аз тарафи адиби
рус Валерий Воскобойников ба дасти чоп расидааст, “Њакими
бузург” [1, 245] унвон дорад, ки ин китоб аз саргузашти аљибу рўзгори
наљиби њакими бузург Абўалї ибни Сино њикоят мекунад. Нависанда
маълумоти сарчашмањои таърихиву адабї ва таълифоти худи
нобиѓаро даќиќназарона омўхта ва муњити сиёсиву иљтимоии даврро
заминаи тасвири бадеї ќарор дода, симои Ибни Синоро офаридааст.
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Инчунин дар китоби мазкур ба ривоятњое, ки нисбат ба Ибни Сино
эљод гардидаанд, љо-љо ишора карда шудааст. Мутобиќи маълумоти
В.Воскобойников бо фармони Султон Мањмуди Ѓазнавї 40 дона акси
Ибни Синоро дўсти ў Арроќї, ки аз Гурганљ ба хизмати султон рафта
буд, кашида ба њамаи амирони шањрњои њамон давраи минтаќа равон
карда фармуда будааст, ки агар касе Синоро дар шањри худ пайдо
кунад, ба дарбори ў тањвил дињад. Њамин тариќ аксњои Синоро ба
деворњои масљидњо овехта буданд. Рўзе Сино ба табобати
Абўмуњаммади Шерозї, яке аз шахсони илмдўст меравад. Шерозї
Синоро шинохта, аз воќеаи кор бехабар ба ў муждагонї медињад, ки
Султон Мањмуд ўро ба девони дарбори худ даъват мекунад. Вале чун
мебинад Сино аз шунидани ин хабар хурсанд нест мефањмад, ки ў ба
дарбори Мањмуд рафтан намехоњад, ба Сино некї намуда, дар
њамсоягии худ хонаеро барои ў мехарад ва ин сирро аз амири шањр
пинњон медорад. Бар ивази ин некии худ Шерозї аз Сино хоњиш менамояд, ки барои ў китоб нависад. Абўалї чунон саргарми кор мешавад, ки якбора ду китоб, яъне «Ал-мабдаъ в-ал-маод» ва «Ал-ирсод
ил-куллия»-ро менависад. Вале зиндагии Сино дар ин шањр низ дер
давом намекунад. Ў њамроњи шогирди худ Љузљонї ба шањри Рай, ки
малика Саида њукмронї мекард меравад.
Њамин тавр, донишмандон њар кадоме тайи солњои тўлонї тавассути асарњои пурмуњтавои хеш чењраи Синоро аз рўи наќлу ривоятњои медониста ва то он љое, ки дар борааш маълумот доштаанд,
тасвир намудаанд.
Симои офаридаи М.Ќаноат дар достони «Гањвораи Сино» низ
хеле љолибу хотирмон тасвир шудааст: Дар достони мазкур тасвири
симои Синои љавон аз љониби Нуњи Сомонї пас аз шифо ёфтан аз беморие, ки тамоми табибони давр аз дармонаш ољиз монда буданд,
чунин аст:
Љавони навхати болобаланде бо маром омад,
Ба сар имои таъзиме намуда, дар маќом омад [4, 116].
Чї тавре ки маълум аст дар ин ќисмат, Сино ба чароѓу чашми
бино ташбењ дода шуда ва љавони навхати болобаланде, ки бо маром
дар маќомаш меояд тасвир карда шудааст. Инчунин дар ин ташбењот
сатри «Ба сар имои таъзиме намуда дар маќом омад» симои Синоро
њамчун инсони дорандаи хислатњои њамидаи инсонї ва дорандаи
маќом дар љамъият тасвир намудааст. Ин ташбењоти М.Ќаноат аз забони Нуњи Сомонї дар достони мазкур хеле љолиб буда, бори дигар
собит месозад, ки Ибни Сино аз овони љавонї чароѓу чашми бинои
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мардум ва мададгори дармондагон њамчун хуршеди тобон дар Бухоро будааст.
Дар достони мазкур аз кадом дарвоза њамроњи бародараш бурун
шудан ва ба тан чї гуна либос доштани онњо дар ин мисраъњои шоир
чунин тасвир гардидааст:
Бурун омад шаб аз дарвозаи нур 6,
Ридоъ пўшидаю дастори кофур [4,15].
Маълум аст, Дарвозаи нур номи яке аз дувоздањ дарвозаи Бухоро буд, ки ба сўи Хоразм кушода мешуд. Ридоъ бошад, ќабои ањли
зуњд аст, ки дар њамон давру замон њангоми сафар ба китф партофта
мешуд ва ба хотири шинохта нашудан Сино аз ин гуна либос истифода карда, ба сафари пур аз монеаву хатар оѓоз мекунад. Шоир њангоми навиштани ин мисраъњо низ аз маълумоти сарчашмањо ва наќлу
ривоятњои мардумї истифода намуда, дар навиштани достони љолиби худ муваффаќ шудааст. Тавассути достони мазкур саргузашти Ибни Сино ба назм дароварда шуда, лањзањои љолиби он ба тасвир
оварда шудааст.
Дар маљмўъ шоир М.Ќаноат дар ин достон бо истифода аз
наќлу ривоятњои мардумї, ки дар онњо Сино подшоњи Бухоро Нўњи
Сомониро табобат кардааст; ривояти дигаре, ки шоњ ќувваи дарку
эњсос ва њакимии Синоро фањмиданї шуда аз ў мепурсад, ки аз кадом
дар берун меравад; ривояте, ки ќувваи њисси ўро фањмиданї шуда,
рафиќонаш ба зери курсии Сино як ќабат докаро пањн мекунанд; ривояти даво кардани шоњзода Маљидуддавла ва ѓайрањоро истифода
намудааст. Инчунин аз тарљумаи њоли Ибни Сино тавассути образњои бадеии худ, яъне Нўњи Сомонї, сорбон ва пири Мейњанї, ки
мо дар ин маќола аз њамин ду - се образи офаридаи ў истифода намудем, чењраи Ибни Синоро дар кору фаъолияти илмї ва њаёту
зиндагии рўзмарааш, хеле хуб ба тасвир додааст, ки барои пешбурди
омўзишу тањќиќ дар бораи ин нобиѓа арзиши илмиро доро мебошад.
Хулоса, ривояту ёдномањо дар бораи нобиѓаи љањонї
Шайхурраис, Абўалї ибни Сино сањифањое аз рўзгор ва фаъолияти
њамаљониба ва сермањсули ўро инъикос мекунанд. Чењраи Ибни
Синоро шогирдонаш - Абўубайди Љузљонї, Абулњусайн Бањманёр,
инчунин олимону донишмандони давр ва асрњои минбаъда, дар
мисоли Абурайњони Берунї, Абусањли Масењї, Носири Хусрав,
Низомии Арўзии Самарќандї, Рашиддидуни Ватвот, Муњаммад
6

Дарвозаи нур - яке аз дувоздањ дарвозаи Бухоро, ки ба сўи Хоразм кушода мешавад.
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ибни Мунаввар, Абулњасани Байњаќї, Њамдуллоњи Муставфї,
Њасани Дењлавї, Мўинуддин Замчии Исфизорї, Зайнуддин Мањмуди
Восифї, олимону донишмандони хориљиву тољик аз ќабили Э.Е.
Бертелс, И.Брагинский, А.А. Семенов, А.В. Сагадеев, Э.Б. Тейлор,
С.Айнї, Б.Ѓафуров, С.Улуѓзода, М.Субњї, А.Мирзоев, М.Ќаноат,
А. Алимардонов,
Д.Обидов ва ѓайрањо тавассути маќолаву
маљмўањо, хеле хуб ва моњирона ба тасвир додаанд. Дар маљмўъ,
портрети Абўали ибни Сино шахсияти таърихии бузургеро мемонад,
ки ин аз эљодиёти пурѓановату такрорнашавандаи худи ў шањодат
медињад.
Китобнома:
1. Воскобойников В. Шифокори бузург. / В. Воскобойников. - Душанбе: Ирфон, 1980.
2. Восифї, Зайниддин Мањмуд. Бадоеъ-у-лваќоеъ. / Зайниддин
Мањмуд Восифї. – Душанбе: Адиб, 2006.
3. Мирзоев А. Њикоятњо оид ба Ибни Сино ва шахсияти ў. / А. Мирзоев. - Сталинобод. Нашриёти давлатии Тољикистон, 1953.
4. М. Ќаноат. Гањвораи Сино. / Ќаноат М. – Душанбе: Ирфон, 1983.
5. Низомии Арўзии Самарќандї. Чањор маќола. / Низомии Арўзии
Самарќандї.
6. Токман Р.М. рассом як силсила асарњои гуногунмавзўъ офаридааст. // Токман Р.М. - Тољикистони советї. 1980. №219 (16.512).
7. Њусейнзода Ш. Сурат ва сирати ибни Сино. // Мушкилоти ибни
Сино. - Душанбе, соли 1980.
8. Отабоев Ю.А., Соколов Е.С., Њамидуллин Ш.Х., Бюст Ибна Сины. /Ю.А.Отабоев. - Тошкент, 1978.
ТАСВИРИ СИМОИ АБЎАЛЇ ИБНИ СИНО ДАР САРЧАШМАЊОИ ТАЪРИХЇ ВА АДАБЇ
Дар маќолаи мазкур тасвири симои Абўалї ибни Сино дар сарчашмањои таърихї ва адабї мавриди омўзиш ќарор дода шудааст.
тасвири образи Сино дар њар давру замон мавриди таваљљуњи олимону донишмандон будааст. Онњо дар эљодиёти худ аз сарчашмањо ва
наќлу ривоятњои халќї ба таври фаровон истифода намуда, симои
ибни Синоро ба ќадри имкон чи тавре ки дар њаёт буд тасвир намуда153
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анд. Инчунин њамаи он тасвирњот Ибни Сино, ки аз љониби донишмандон ва рассомон офарида шудааст њама тахминї мебошанд.
Калидвожањо: Абўалї ибни Сино, наќл, ривоят, адабиёт,
таърих, образ, сим.
ПОРТРЕТ АБУАЛИ ИБН СИНО В ИСТОРИЧЕСКИХ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКАХ
В статье рассматривается портрет Абуали ибн Сино по историческим и литературным источникам, письменном памятникам и и рукописям. Образ Ибн Сино во все времена привлекал ученых и мыслителей и они в своем творчестве использовали народные сказания о
нем, притчи, легенды, его духовное наследие, где Сино предстает таким, каким он был в реальной жизни. В итоге автор приходит к выводу, что все его изображение и портрет различних источниках являются приблизительными.
Ключевые слова: Абуали ибн Сино, предание, легенда, литература, история, образ, портрет.
THE IMAGE OF ABUALI IBN SINO (AVICENNA) IN THE HISTORICAL AND LITERARY SOURCES
In this article was explored the portrait of Avicenna in the historical
and literary sources, such as published books and manuscripts. The image
of Avicenna during the centuries attracted literary researchers and historians, which placed some stories and legends about Avicenna. Finally author
comes to conclusion that the image and portrait of Avicenna from the historical and literatures sources are artistic depiction.
Keywords: Avicenna, legends, literature, history, image, portrait.
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ҚОИДАҲОИ НАШРИ МАҚОЛАҲО БАРОИ МУАЛЛИФОН
Маҷаллаи «Суханшиносӣ» нашрияи Институти забон, адабиёт,
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 ё 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), зиёд набошад.
Ҳошияҳои дастнавис: аз боло ва поён – 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 ё 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;
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• 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. Куллиёт. 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 ё тире нишон
дода мешавад, мисол: [2, 272-280].
7. Дар мақола аз тарафи муаллиф ё 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 ё ба муаллифон ҷиҳати ислоҳ баргардонад.
Муаллифон пас аз саҳифабандии мақола онро хонда ризояти
худро барои чоп ба таври хаттӣ тасдиқ мекунанд.
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Ба матбаа 12.09.2017 тањвил гардид. Чопаш __.09.2017
ба имзо расид. Коѓази офсет. Андозаи 70х100 1/ 16 .
Љузъи чопии шартї 8,9. Адади нашр ___ нусха.
Супориши № ___. Нархаш шартномавї.
Дар матбааи ЉДММ «ЭР-граф» ба табъ расидааст.
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