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ЗАБОНШИНОСЇ
УДК: 891.550.092 Љ-95

ИЌТИБОС ВА ЊУЌУЌИ ЗАБОН
Ѓаффор Љўраев
Институти забон ва адабиѐти ба номи Абўабдулло Рўдакии АИ ЉТ
Иќтибос аз як забон ба забони дигар њодисаи табиї ва таърихист.
Дар дунѐ забоне нест, ки аз забони дигар иќтибос нагирифта бошаду
надињад. Хусусан, дар замони њозира, ки раванди љањонишавї, рушди
бесобиќаи илму техника, робитаи халќњову миллатњои кишварњои гуногун босуръат љараѐн дорад, аз як забон ба забони дигар гузаштани на
фаќат калимаву истилоњот, балки њатто ибораву љумлањо низ имконпазир аст. Дар чунин њол забони иќтибосгиранда (ретсипиент) њуќуќњои
худро чї тавр њифз карда метавонад? Ин саволест, ки барои њар забон
ба сурати хоса гузошта мешавад.
Њарчанд ки иќтибос аз як забон ба забони дигар аз даврањои ќадим љой дорад, аммо њар забон ба ин масъала то њадди имкон аз рўйи
манфиат ва талаботи ќонуну ќоидањои дохилии худ муносибат мекунад.
Пеш аз он ки аз њуќуќу манфиат ва талаботи ќонунњои дохилии
забонамон сухан кунам, мехоњам чанде аз хусуси муносибати забонњои
дигар ба иќтибос, њимояю њифзи манфиатњои он забонњо ѐдовар шавам.
Чунон ки маълум аст, аксарияти истилоњоти илмиву фаннї аз забонњои юнониву лотинї сарчашма гирифтаанд. Вале оѐ забонњои дунѐ
он истилоњњоро айнан бо њамон сурате, ки дар забонњои юнонию лотинї роиљ буданд, пазируфтаанд? Албатта не. Балки њар забон то тавонистааст, дар бунѐди овозї ва пайкари маънои ин ѐ он истилоњи юнонию лотинї наќши миллии худро гузоштааст. Барои мисол истилоњи
«грамматика», ки он дар забони русї ба њамин шакл сурат гирифта, ба
забони мо њам бо њамон сурат омадааст, аз калимаи юнонии «грамма»
маншаъ гирифтааст. Ё худ истилоњи «морфология» аз ду калимаи
юнонї «ортпос»-дуруст ва «епос»- сухан, нутќ сурат бастааст.
Забони тољикї дар се марњилаи тараќќиѐти таърихии худ
(даврањои бостон, миѐна ва нав) бо забонњои гуногун, аз ќабили юнонї,
чинї, арабї, туркї, русї ва ѓайра рў ба рў гардида, на фаќат аз ин забонњо иќтибос гирифтааст, балки ба онњо иќтибос њам додааст. Вале
забонњои дигар иќтибосњоро аксаран мувофиќи ќонуну ќоида ва њифзи
њуќуќии худ пазируфтаанд. Ин раванд њанўз аз даврањои ќадим љараѐн
гирифтааст. Чунончи, пас аз сарзамини мардуми эронзаминро забт кардани Искандари Маќдунї муаррихон ва воќеанигорони ў номњои
5
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шоњон ва шахсони таърихї (алалхусус шоњону сарлашкарони сулолаи
Њахоманишї) ва шањрњову вилоятњоро ба таври худ сабт кардаанд.
Намунаи ин калимаи «скиф» мебошад. Чи тавре ки профессор
И.М.Оранский ќайд кардааст, калимаи мазкур бо воњиди луѓавии «сака», ки номи яке аз ќабилањои ќадимии эронитабор аст, дар навиштањои
юнониѐн дар шаклњои «sxivat» ѐ «skifho» зикр гардидааст.
Дар асрњои пеш аз мелод ва ибтидои ќарнњои мелодї ба Осиѐи
Миѐна ва Хуросон сайѐњони хитої омада, бисѐр номњоро бо худ бурдаанд ва дар ѐддоштњояшон бо гунањои гуногун сабт кардаанд. Аз љумла,
њамон калимаи «скиф» дар осори муаллифони хитої бо ќаринањои
«sek», “se” ѐ «sai» сабт шудааст [10, 35]. Хитоињо воњиди луѓавии «Суѓд»ро њам мувофиќ ба талаффузи забонии худ «сулї» навиштаанд.
Дар ин бобат забони арабї дар њимояи њуќуќ ва пос доштани ќоидаву ќонунњои худ боз њам «содиќтар» монда, њар як унсури иќтибосиро беэътибор нагузоштааст.
Назар ба навиштаи муњаќќиќон забони арабї њанўз то замони истило ва аз тарафи халќи эронитабор ќабул шудани дини ислом ба забонњои давраи ќадим ва миѐнаи эронї, хусусан бо пањлавии сосонї робита дошта, аз онњо як силсила калимањоро иќтибос гирифтааст.
«Нахуст бубинем забони арабї бо луѓатњои форсї чї кард?навиштааст донишманди маъруфи Эронї Забењуллоњ Сафо дар маќолаи
худ. – Медонем, ки дар забони арабї як расми умумї вуљуд дорад ва он
таъриби луѓати аљнабї аст, ки ба он забон ворид мешавад.Таъриб
ќавоиди хосе дорад, яъне њангоме ки луѓати аљнабї барои истеъмол дар
забони арабї гирифта мешавад, бо он бинобар ќоидањои муайяне амал
мекунанд, то бад-он сурати арабї бидињанд» [4, 8-9]. Забењуллоњ Сафо
барои намуна калимаи «вазир»-ро мисол меорад, ки асли он аз вожаи
пањлавии «важир» иќтибос шуда, дар забони арабї шаклњои вазорат,тавзир, вузароро гирифтаст.
Ба ин тартиб, бо табдили њамсадоњои «ж» ба «љ», «п» ба «б», «ф»,
«г» ба «к», «љ», «ќ» садњо калимае, ки аз забони форсї ба арабї иќтибос
шудаанд, сурати арабї гирифта, ба ќавли Забењуллоњ Сафо «то дигар
њељ арабзодае онњоро ѓайриарабї тасаввур накунад ва бо хаѐли роњат ба
сурати як луѓати миллї ва аљдодї ба кор барад» [4, 8].
Муњаќќиќи арабшинос Наљотов Абдулмуте, ки ин масъаларо дар
асоси маводи асари забоншиноси араб Љалолиддин ас-Суютї «Алмузњир» (асри 15) мавриди тањќиќ ќарор додааст, чунин нигоштааст:
«Равобити забонии Эрону араб на баъди интишори ислом дар Мовароуннањру Хуросон оѓоз ѐфтааст, балки он ибтидои худро њанўз аз замони
Њахоманишињо гирифтааст» [8,11]. Љалолиддин ас-Суютї дар такя ба
корњои филологњои асримиѐнагии араб чун ас-Саолибї, як силсила ка6
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лима, аз ќабили фаррош, баззоз, ќумрї, фахта, ясуса, тарроз, амир, халифа, хабар, вакил, сандуќ, фатила, суфра, давон ва монанди инњоро
номбар кардааст, ки гўѐ дар форсї фаромўш шуда, дар арабї истифода
мегардидаанд, Назар ба маълумоти Наљотов А иќтибосоти тољикїфорсї њатто ќабл аз он ки дар фарњангњову осори адабї сабт шаванд, ба
забони арабї ворид шуда, ба дараљае «муарраб» шудаанд, ки аз шакли
ибтидоии худ хеле дур рафта, њамчун луѓати арабї маъруфият пайдо
кардаанд.
Воњидњои луѓавии форсї-тољикї, пеш аз њама, ба таѓйироти овозї
дучор шудаанд. Чун дар забони арабї њамсадоњои п, г, ч, ж мављуд нестанд, дар калимањои иќтибосї онњо бо њамсадоњои мувофиќи арабї, ба
монанди б, ѓ, љ, з иваз карда мешаванд.
Арабњо калимањои «пок»-ро ба «бок», «пайк»-ро ба «байк»,
«чанг»-ро ба «љанг», «гирд»-ро ба «љирд», «пил»-ро ба «фил», «чароѓ»ро ба «сирољ» «порс»- ро ба форс ва ѓайра табдил додаанд. Баъзе аз ин
ба ном «муарработ», ба мисоли «љавњар»(<гавњар), «фил»(<пил),
«форс»(<порс) дар гуфтору адабиѐти тољикї дар шакли арабиашон ба
дараљае маъмулу машњур ва забонзад шудаанд, ки мавќеи асли форсии
онњо хеле мањдуд гаштааст. Вожаи «асп» шакли дурусти навишт аст, дар
форсии ќадим spa, авастої asva, aspa, суѓдї sp, aspa, арабњо ба таври худ
асп талаффуз карданд. Шояд бесабаб набошад, ки дар матнњои форсї
калимаи «асп» аксар ваќт ба шакли «асб» дучор меояд, ки ин њам мувофиќи ќоидаи забони арабї сурат гирифтааст.
Табдили «п» ба «ф» касро ба як андешаи мантиќї водор месозад.
Модом ки калимаи «порс» ба «форс» ва истилоњи «порсї» ба забони
«форсї» иваз шуда бошанд, пас саволе матрањ шуданаш аз эњтимол дур
нест, ки истилоњи «форсї» ба халиљи Форс – ќисмати ѓарбии Эрон, дар
њоле ки забони форсї аз Хуросон ба он тараф интиќол ѐфтааст, чї муносибате дошта бошад? Халиљи Форс ќабл аз арабњо њам бо номи Халиљи Порс ѐд мешавад. Порсро Форс гуфтани арабњо аз асри VIII аз хилофати Њаљљољ ибни Юсуфи Аббосии Саќоифї амр шуд ва алифбои
пањлавї арабї шуд.
Дар илми шарќшиносї андешаи давоми забони пањлавї будани
забони форсии дарї машкук дониста шудааст. Баъзе муњаќќиќон тахмин задаанд, ки гўѐ забони форсї дар давраи миѐна дар баробари забонњои шарќию ѓарбии эронї вуљуд доштааст. Вале он забон дар кадом
минтаќа интишор доштааст, барои илми эроншиносї то њол муаммо
мондааст, зеро аз он осоре боќї намондааст. Вале аз тарафи дигар дар
адабиѐти илмї дар давраи миѐнаи тараќќиѐти таърихии забонњои эронї
мављуд будани ба номи забони портї ѐ парфиянї ќайд шудааст [7], ки он
гўѐ бо аломатњои худ ба гурўњи забонњои ѓарбии эронї, яъне ба за7
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бонњои имрўзаи форсию тољикию дарї њамбастагї доштааст. Пас, оѐ
тахмин наметавон зад, ки њамин «форсї» низ муарраби «портї» бошад.
Модом ки макон ва замони пайдоиши «форсї» маълум набошад, пас ин
ном аз куљо омадааст? Мувофиќат ва табдили њамсадоњои т-с аз имкон
дур нест, зеро њар ду њам пешизабонианд. Ин масъала, албатта, тадќиќу
тањќиќи алоњида мехоњад. Аммо ин љо њаминро ќайд карданием, ки
риояи њуќуќи худ (яъне забони иќтибосгиранда) метавонад ба асолати
забони иќтибосдода рахна занад ва дар љойе танг намояд, чи тавре ки
мо онро дар мисоли калимањои пил-фил, гавњар-љавњар, пирўз-фирўз ва
монанди инњо мушоњида менамоем.
Дар муносибат бо иќтибос ва посдошти ќоидаву ќонунњои худ, чи
тавре ки ба мо маълум аст, забони русї њам мавќеи хос дорад. Дар
солњои њокимияти шўрої забони русї њамчун забони њоким ќарор гирифта, њар чи аз забонњои миллї ќабул мекард, ба ќоидаву ќонунњои
худ мувофиќ месохт. Аз љумла, бисѐр номњои ашхос ва мањалли Тољикистон дар адабиѐти русї аз асли тољикиашон дур навишта ва хонда
мешуданд. Чунончи, «Њофиз» ба сурати «Гафиз», «Умари Хайѐм» ба
сурати «Омар «Хайям», «Шањринав» ба намуди «Шањринау», «Конибодом» ба тарзи «Канибадам» ва ѓайра сабт мешуданд. Дуруст аст, ки забони русї њамсадоњои њ, љ, ѓ, ќ надорад ва табъан онњо бо њарфњои
мувофиќ, мисли х, дж, г, к иваз карда мешаванд. Вале дар њоле ки
њарфњои дигар бо тартиби алифбо ба русї мувофиќат доранд, «Њофиз»ро «Гафиз», «Умари Хайѐм»-ро «Омар Хайям» навиштану талаффуз
кардан аз таассуби сахти забони русї нисбат ба калимањои иќтибосї
маншаъ мегирад. Њамин талабот дар навиштани ному насаби тољикї
дар зодномаву шиносномањо низ риоя мешуд, ки дар натиља бисѐр
номњо дар њуљљатњо бо ѓалатњо сабт мегардиданд, ки асари он то имрўз
давом дорад. Ба номњои дуљузъа ва пасвандњои «љон», «хон», ки ба табиати забони тољикї хосанд, њамин гуна муносибат зоњир мешуд. Дар
шуъбањои сабти асноди шањрвандї бидуни мувофиќа бо шањрванд ба
ивази «Зебољон»-«зебо», ба ивази «Нигорахон»-«Нигора», ба ивази
«Абдурасул»-«Расул» менавиштанд. Ба хотирам мерасад, ки як њамкори
собиќи мо дар Институти забон ва адабиѐти ба номи Рўдакї соњиби писар шуд. Чун писар баъди чор духтар таваллуд шуда буд, хурсандии
њамкорамон њадду канор надошт. Рўзе ў бо зодномаи навзод ба коргоњ
омада, бо ифтихор гуфт:-«Мана ин шањодатномаи таваллуди писарам,
номашро Ардашер мондам» ва бо виќор зодномаро ба ман дароз кард.
Ман њамкорро табрик гуфта, зодномаро кушода њайрон мондам: дар он
на «Ардашер», балки танњо «Арда» навишта шуда буд. Бечора њамкори
мо аз хурсандї зодномаро њатто кушода надидааст. Масъули маќомоти
сабти асноди шањрвандї ба таври худ аз номи «болохонадор» сарфи
8
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назар карда, танњо љузъи аввали «Ардашер»-«Арда»-ро навиштааст. Ба
ѐдам њаст, ки он њамкори мо барои иваз кардани зодномаи писараш боз
чї ќадар ташвиш кашида буд.
Њамин тавр, риояи њуќуќи як забон њангоми иќтибоси забони дигар баъзан бо нодида гирифтани ќонуну ќоидањои забони дуюм анљом
меѐбад.
Акнун меоем ба сари он масъалае, ки забони тољикї дар иќтибоси
калимањои забонњои дигар аз њуќуќу манфиатњои худ то чї андоза истифода кардаву истифода мекунад.
Барои он ки ба ин савол љавоби сарењ дода шавад, дар бархурди
забони тољикї бо забонњои дигар, махсусан, арабию русї, ду њолат мушоњида мешавад: 1) айнан бо сарфи назар кардани њуќуќу имтиѐзњои
худ мувофиќи ќоидаву ќонунњои забони дигар ќабул кардани иќтибос;
2) бо њифзи њуќуќ ва мутобиќи талаботи ќонунњои дохилии худ ќабул
кардани иќтибос.
Бо риояи ќоидаву ќонунњои забони арабї ќабул кардани иќтибосот ба ду сабаб алоќаманд мебошад: 1) ќабули дини ислом; 2) нуфузи
забони арабї дар сиѐсат, илму фарњанг ва дипломатия дар марњилаи аввали ташаккул ва рушди забони форсии дарї.
Заминаи динї, пеш аз њама, дар дигаргунии сифатии ќатори
овозњои њамсадои забони тољикї ба мушоњида мерасад. Риояи талаффузи овозњои хоси забони арабї њангоми ќироат ва тиловати Ќуръон яке
аз талабњои динї њисоб мешуд. Ба ин талаффузи мадрасагї, ки ба
таълими забони арабї асос меѐфт, замина ба вуљуд меовард. Њарчанд ки
талаффузи овозњои серебралии ( )ث ص ط ذба душворї даст медод, вале
овозњои халќии ( )عва ( )حба осонї риоя мегардиданд. Аз ин љост, ки бо
таъсири њамин раванд њатто дар дастгоњи нутќи як ќисми мардуми
тољик (асосан мањалњои кўњистон) таѓйироти сифатї ба амал омадааст:
овозњои њалќии рўяки ( )عва ( )حхоси лањљањои тољикони Рашту саргањи
Зарафшон шуда мондаанд. Аз ин рў, калимањои амсоли њаром, њурмат,
Њомид, муњтољ, аќл, муаллим, маориф ва ѓайра чун harom, hьrmat ѐ
hурмат, hомид, мhтољ, عаќл, муغаллим, маعруф талаффуз мешаванд.
Њатто воњидњои луѓавии асп ва њамсоя, ки сирф тољикианд, дар нутќи
махсусан намояндагони калонсоли лањљањои мазкур бо овозњои ( )عва
()ح, ба гунаи عасп ва hамсоя ба мушоњида гирифта шудаанд.
Дар бораи таъсири забони арабї ба тољикї (форсии дарї) дар
адабиѐти илмї чи дар асоси маводи осори классикї ва чи дар заминаи
маводи имрўза маълумоти зиѐде дарљ гардидааст. Муњаќќиќон на фаќат
аз иќтибоси њазорон калимаву таркибњои арабї ѐдовар шудаанд, балки
аз нуфузи унсурњои сарфу нањви арабї дар низоми грамматикии забони
тољикї низ сухан рондаанд. Аз љумла, нишонаи љинсият бо аломати «-а»
9
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(шоир-шоира, адиб-адиба, муаллим-муаллима); љамъбандї бо пасванди
–«-от//-ѐт» (нукта-нукот, дараља-дараљот); љамъи мукассир (шикаста)
(хабар-ахбор, оќил-уќало, адиб-удабо, шоир-шуаро) ва монанди инњо,
ки барои забони тољикї таърихану табиатан хос набуданд, њамчун
иќтибоси айнї таъбир мешаванд.
Њатто пасванди «-а» њамчун нишонаи љинсияти занона ва «–от//ѐт» ба сифати аломати љамъ ба калимањои сирф тољикї њам илњоќ
шудаанд: Фирўз-Фирўза, Нигин-Нигина, Хуршед-Хуршеда (номњои
ашхос), супориш-супоришот, озмоиш-озмоишот, дењ-дењот ва монанди
инњо.
Муњаќќиќ Исмонов К. аз ин бештар наќши њолатњо ва ѐ эъроби
(падежњои) арабиро дар забони тољикї љуста, чунин навиштааст: «Хусусияти калимањои иќтибосї дар забонњои дигар дар он аст, ки онњо дар
забони иќтибосгиранда аломатњои фарќкунандаи худро ба нишон мегузоранд» [5,17]. Ба ќавли ў номњои ашхос, ба монанди Шамсулло, Ќудратулло, Абдулќуддус ва ѓайра дар њолати «рафъ» (именительный падеж)и арабї ќарор доранд. Њамчунин калимањои тамоман, фавран, ќаблан,
абадан, баъзан, сањван, маљбуран, тасодуфан ва амсоли инњо, ки дар забони тољикї њамчун зарф шинохта шудаанд, бо нишонаи падежии худ
пасванди (танвини) -ан иќтибос шудаанд.
Агар айнан риоя шудани чанде нишонањои ќоидањои забони арабї
дар забони тољикї дар заминаи њам динию ва њам фарњангї сурат гирифта бошад, пайдо гардидани баъзе аломатњои талаффузию грамматикии забони русї бештар ба заминаи сиѐсї алоќаманд мебошад. Забони русї њам мисли забони арабї дар нисбати забони тољикї дар як
марњилаи муайян наќши катализаториро бозид, яъне дар баробари ќарз
додани њазорон ба ном «вожањои русї-интернатсионалї» забони
тољикиро ба айнан ќабул кардани баъзе нишонањои овозию грамматикиаш водор намуд. Дар њайати овозу њарфњои забони тољикї пайдо шудани њарфњои ц, щ, ы, аломати људоии ь нишонаи љинсияти занона бо
пасванди «-а» (комсомол-комсомолка) ѐ тариќи тарљумаи тањтуллафзї
(колхозчї-колхозчизан) аз њамин ќабиланд.
Њамин тавр, ба сабаби таќлиди иќтибоси унсурњои забони арабию
русї дар низоми забони тољикї низ нишонањои љинсияту падежї зуњур
кардаанд. Вале ин нишонањо њаргиз мафњуми категорияро ифода карда
наметавонанд, зеро ин категорияњо барои забони тољикї бегонаанд.
Бо њамаи ин, њанўз дар марњилањое, ки забони арабї дар њама
соњањои њаѐти иљтимої, фарњангию илмї ва сиѐсату дин пешдастї дошт,
забони тољикї аз њуќуќи худ низ истифода карда тавонист. Ин раванд аз
эљод ва корбасти нахустин истилоњоти сирф тољикї (дарии порсї) дар
муќобили истилоњоти араб оѓоз ѐфт. Чун забони тољикї бо номи «дарї»
10
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ѐ «порсии дарї» дар асрњои IX-X дар назму наср љойи арабиро пурра
гирифта, шуњрати оламгир пайдо кард, дар илм њам тадриљан ба чунин
маќом наздик омад. Донишмандони форсизабон бо дарки амиќи эњсосоти миллї дар тањдоби забони илмии форсии тољикї хиштњои аввалинро гузоштанд.
Яке аз ин алломањо Шайхурраис Абўалї ибни Сино буд, ки ў на
фаќат «Донишнома» ва рисолаи «Таќсими улуми аќлия» барин асарњои
худро ба забони тољикї навишта, ќудрати ин забонро дар офаридани
асарњои илмї намоиш дод, балки дар бисѐр бобатњо аз иќтибоси айнии
истилоњоти арабї даст кашида, дар муќобили онњо вожањои тољикї
(форсї)-ро сохт. Арабшиноси маъруфи тољик профессор С.Сулаймонов
дар рисолаи доктории худ, ки ба тањќиќи истилоњоти фалсафавии Ибни
Сино бахшида шудааст, силсилаи истилоњоти навсохти тољикї (форсї)ро, ки дар заминаи тарљумаи тањтуллафз (калка) ба вуљуд омада, дар
«Донишнома» корбаст шудаанд, ба ду гурўњ људо кардааст: 1) истилоњоти сода: дониш (илм), куниш (феъл), љон (нафс), тан (бадан), канора
(тараф), ном (исм), пора (љузъ), чанд (камм) ва ѓайра. 2) истилоњоти
сохта: љунбанда (мутањаррик), љунбиш (њаракат), гардонанда (муѓайир),
омезиш (таркиб), оташї (норишта), обї (моийа), кунанда (фаъил), орамида (сокин) ва м. инњо [12,46].
Ин ташаббус, ки минбаъд дар асарњои Абўрайњони Берунї, Носири Хусрав ва бисѐр саромадони илму адаби тољик таќвия ва идома ѐфт,
аз он гувоњї медињад, ки гузаштагони мо њанўз дар марњилањои аввали
ташаккули илми тољику форс имконият ва њуќуќи забони хешро ба мадди аввал гузоштаанд.
Умри иќтибос њар чи ќадар тўлонї ва ќадимї бошад, он њамон
ќадар ба ќонуну њодисањои забони иќтибосгиранда мутобиќ мешавад ва
ба захираи умумии ин забон ворид мешавад. В.С.Расторгуева бисѐр калимањои арабиро, ки дар таркиби луѓати забони тољикї ќадимтаранд,
дар ќатори калимањои аслї ба фонди умумии тољикї мансуб донистааст
[11,149].
Дар њаќиќат, садњо калимаи иќтибосии арабї мисли вожањои
тољикиасл(даст, сар, пой, чашм; сиѐњ, сафед; ман, ту, вай,; ду, се, чор; дидан, хўрдан, рафтан ва ѓайра) дар калимасозї фаъол буда, сарчашмаи
такмили таркиби луѓати забони тољикї шудаанд. Профессор Т. Бердиева, ки дар тадќиќи иќтибосоти арабї сањми зиѐде дорад, танњо бо љузъи
«соњиб» ( )صاحبзиѐда аз 52 калимаи навро ќайд намудааст: соњибаќл,
соњибљамол, соњибхирад, соњибтаљриба, соњибзаковат, соњибдил, соњибкор ва ѓайра [1].
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Дар мисоли иќтибосоти арабї мушоњида кардан мумкин аст, ки
натанњо вожањои иќтибосї аз маънои аслии худ дур мешаванд (масалан,
калимаи «мактаб» дар арабї маънои китобхонаро дошта бошад, дар
тољикї макони таълимиро ифода менамояд) ва дар калимасозии забони
иќтибосгирифта фаъол мегарданд, балки унсурњои грамматикии (дастурии) забони иќтибосдода (ѐ бо истилоњи имрўза «донор») низ бо мурури
замон моњияти худро суст мекунанд. Мисоли ин раванд љамъбандии
арабї бо пасванди –от(ѐт) ва љамъи мукассар (шикаста) мебошад, ки дар
забони тољикї на њамеша риоя мешаванд.
Классикони мо њарчанд ки дар риояи ќоидањои љамъбандии забони арабї сахтгир буданд, бо вуљуди ин, аз суст шудани моњияти грамматикии љамъбандињои арабї сарфи назар карда натавониста, љамъњои
мукассарро бо илова кардани пасвандњои тољикии (форсии) –њо ва –он
дубора љамъ бастаанд.
Раванди ин њодисаро донишманди эронї Забењуллоњ Сафо мавриди тањлил ќарор дода, чунин навиштааст: «Устодони забони форсї
дергоњ њар луѓати арабиро мехостанд ба сурати љамъ ба кор баранд, онро ба ќоидаи забонашон љамъ мебастанд. Масалан, љамъи «шоир»-ро
шоирон ва љамъи «њаким»-ро њокимон ва љамъи «зоир»-ро зоирон ва
назоири инњо меоваранд ва њатто агар калимаи арабї ба аломати љамъ
ба форсї ояд ва ба маънии муфрад ба кор буд, дар мавќее, ки мехостанд
дубора ба сурати љамъ истифода кунанд, аломати љамъи форсиро
муљаддадан бар он меафзуданд. Монанди алќонњо, маонињо, аљойибњо,
авонињо, абдолон, њурон, манозилњо, макоримњо ва ѓайра [4, 26-27]. Барои тасдиќи ин андеша аз осори классикон намунањо меоварем:
Зи алвонњо, ки хондї гирди хонаш,
Надонист, чї бурдї мењмонаш (Низомї).
Њамчу абдолон дар савмиањо,
Кунад аз њарчи њаром аст, њазар (Саъдї).
Бањоимон дар рукўъанду одамї ба ќиѐм,
Нишаста кўњ ба ташањњуд, ба саљда дар ашљор (Фаррухї).
Мар туро муъљизотњои ќавист,
Зери шамшери тезу зери ќасаб (Фаррухї).
Ман маонињои ўро ѐвари дониш кунам,
Гар кунад бахти ту, шоњо, хотирашро ѐварї (Асадї).
Биѐбон дар наварду кўњ бигзор,
Манозилњо бикўбу роњ бигсил (Азраќї).
Макоримњо ба ањди ту гирифтааст истиќоматњо,
Ки бошад истиќоматњои киштињо ба лангарњо.
Бањори нусрату маљдиву ахлоќат раѐњинњо,
Бињишти њикмати вуљудеву ангуштонат кавсарњо. (Манучењрї).
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Хисорњое бар амсолњои миноранг,
Ирам наянду људо њар яке ирамхирад (Унсурї).
Њаво пур аз иборањои муаллаќ,
Замин пур аз бељодањои муасфир.
Яке аз аламњои гулгун мунаќќаш,
Яке аз нуќатњои заррин мунаљљар (Амъаќи Бухорї).
Ќисми ин намунањо, ки аз маќолаи номбурдаи Забењуллоњ Сафо
гирифта шудаанд [4, 35], аз он гувоњї медињанд, ки мавридхои шикастани ќоидањои љамъбандии арабї танњо њодисаи имрўза набуда, балки он
таърихи тўлонї доштааст. Оѐ инро нуќси забони осори гузаштагон
њисоб кард, ки ќоидаи љамъбандии забони арабиро вайрон кардаанд? Ба
андешаи мо, албатта не, зеро классикони мо забони арабї ва ќоидаву
ќонунњои онро хуб медонистанд ва агар зарурат шавад, дар мавќеаш
устодона кор мефармуданд.
Аммо назари олимони шарќшиноси рус дар ин масъала якранг
нест. Чунончи, Л.И.Жирков навиштааст, ки «Шакли љамъи мукассари
арабї, ки дар забони форсї њамчунин баъзан ин анљомаро (пасванди њоро—Ѓ.Љ) ќабул кардааст, бо њамин гўѐ маънии љамъи дубораро ба вуљуд
меоварад» [3, 91]. Лекин олими дигар Н.Березин дар забони форсї
баъзан бо «њо» љамъшавии шаклњои љамъи арабиро ѓайритабиї ва нодуруст мешуморад. Ў навиштааст: «Баъзан дар забони форсї ба љамъи
арабї нодуруст анљомаи љамъи форсї, масалан, калимаи муфради
«айб»-ро, ки љамъаш «уюб» мешавад, ба «уюбњо» гардонидаанд» [2,136].
Профессор О.Љалолов дар китоби худ «Категорияи љамъ ва баъзе
масъалањои забони њозираи тољик», ки иќтибосњои мазкур аз он гирифта шудаанд, назари хешро ин тавр баѐн кардааст: «Баръакс дар забони
тољикї шумораи зиѐди калима ва шаклњои морфологии арабї аз истеъмол хориљ гардида, як ќисми онњо калимањои архаистї шудаанд ва
як гурўњи онњо семантикаашонро таѓйир додаанд» [14, 99].
Забењуллоњ Сафо ба шахсоне, ки њодисаи фавќро нуќси забонї
мешуморанд, ишора карда навиштааст: «Касоне, ки имрўз дар давраи
бозгашти суннатњои фаромўшшудаи эронї дар эњѐи суннатњои дигарон
ва забони дигарон дар миѐни мо -- форсизабонон кўшиш мекунанд, ба
манзалаи касоне њастанд, ки хармуњра ба бозори гавњариѐн бибаранд ва
дар асолати онњо исрор варзанд. Ишон, дар назари ман, мудофиони забони бегона њастанд, на муњофизони забони порсї» [4,17].
Ба андешаи мо, ду њолат ниѐгони моро водор менамуд, ки ќоидањои љории љамъи арабиро сарфи назар кунанд: 1) эњсоси равонї,
яъне худшиносї ва афзалият додан ба воситаву тарзњои љамъбандии забони модарии хеш; 2) суст шудани моњияти грамматикии љамъи арабї
дар тољикї, ки бештар заминаи омиѐна дошт.
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Боз њаќ ба љониби Забењуллоњ Сафо аст, ки навиштааст: «Ман
инњоро намедонам, вале инро медонам ва метавонам ба сароњат бигўям,
ки ниѐгони мо барои роњ додани луѓатњои бегона ба забони худ мизонњо
ва миќѐсњое дар даст доштанд ва руњи забони форсї њам ононро ба итоат аз он миќѐсњо ва мизонњо во медошт» [4, 30-31].
Дар маънидоди унсурњои иќтибосї на аз нигоњи манфиати забони
иќтибосдињанда (донор), балки аз нуќтаи назари манфиати забони
иќтибосгиранда бояд бањо доду муњокима ронд.
Табиист, ки бисѐр луѓатњои арабї дар забони тољикї ва њамчунин
форсї маънии худро таѓйир додаанд, њатто баъзе аз онњо маънои акси
арабиро ифода менамоянд. Забењуллоњ Сафо вожањои раъно ва таљлилро мисол меорад, ки аввалї дар арабї ба маънои «худписанд» ва
«ањмаќ» роиљ буда, дар форсї (тољикї) маънои «зебо», «њикмат»-ро
ифода менамояд. Калимаи «таљлил» бошад, дар арабї «љул гузаронидан
бар аспу сутур», вале дар форсї (тољикї) ба маънои «бузургдошт» мустаъмал гардидааст» [4, 20]. Ин гуна мисолњоро дар лањљањои забони
тољикї њам пайдо кардан мумкин аст. Чунончи, калимаи «ѓаюр» дар асл
маънои «ѓайратманд»-ро дорад, аммо дар лањљаи Конибодом маънои
«бахил» ва «њасудхор» корбаст мешавад. Ё худ калимаи «ќотил», ки дар
арабї маънои «кушанда», «ќатлкунанда»-ро дорад, дар ќисман
лањљањои Рашт шахси «моњир», «корчаллон», «гулдаст»-ро мегўянд
[13,393]. Имрўз дар навишту гуфтор калимањои талабот, ашѐ, адабиѐт,
маълумот, ахборот, њайвонот, аќрабо, атроф, ашроф, уламо, аъзо ва
монанди инњо, ки аз нигоњи грамматикаи забони арабї шакли љамъ
њисоб меѐбанд, дар забони мо њамчун танњо тасаввур гардида, бо
пасвандњои њо ѐ -он(-ѐн) дубора шакли љамъ мегиранд, ба монанди
адабиѐтњо, маълумотњо, њайвонотњо, аќрабоњо, атрофњо (дар гуфтор),
уламоњо, ашрофон ва ѓайра.
Баъзењо ин равандро ѓалат ва манфї арзѐбї мекунанд ва иддао менамоянд, ки љамъи арабиро дубора љамъ бастан маънї надорад. Агар
таѓйир ѐфтани маънои дањњо ва њатто садњо воњиди луѓвии забони арабиро дар тољикї, махсусан дар лањљањои он, аз як тараф њамчун исм тасаввур гардидани масдару сифатњои доимии арабї ва дигар иќтибосоти
арабиро аз љониби дигар, ба мадди назар гирем, пас бо пасвандњои
тољикї дубора љамъ баста шудани љамъи арабї њам раванди табиї ба
шумор меравад, яъне ин њодиса њам як далели ба ќонунњои дохилии забони иќтибосгиранда мувофиќ шудани унсурњои забони иќтибосдиханда (донор) мебошад.
Дар ќабули унсурњои иќтибосї нисбат ба њифзи њуќуќ ва риояи
ќонуну ќоидањои дохилии худ «садоќат»-и шакли гуфторї ва лањљањои
забони иќтибосгиранда бештар зоњир мешавад. Шакли адабї-хаттии
14

СУХАНШИНОСЇ, №4 2017
забони иќтибосгиранда то андозае хусусияти муросокорї дорад ва
тањти таъсири омилњои субъективию объективї, ки аз баъзеи онњо дар
фавќ ишора рафт, айнан ќабул кардани унсурњои забони дигарро имконпазир мешуморад ва то љойе онњоро ба меъѐр медарорад. Аммо шакли гуфторї аз бисѐр ќоидањои ової, луѓавї ва грамматикии забони
иќтибосдињанда сарфи назар мекунад, балки онњоро ба эътибор
намегирад. Аз љумла, доираи љамъи мукассари арабї, баръакси забони
китобї дар забони гуфторї нињоят мањдуд буда, бештари шаклњои
танњои арабї (шеър, фикр, шахс ва ѓ.) бо пасвандњои тољикї љамъ баста
мешаванд.: шеърњо, фикрњо, шахсњо ва ѓ. Ё худ њамон шаклњои љамъи
арабї, ки бо пасвандњои –от (-ѐт); -ат(-ят) сурат мегиранд, мањз дар шакли гуфтории забони тољикї ва шохањои лањљавии он бо пасвандњои
тољикї дубора намуди љамъулљамъро мегиранд: ахборото, маълумото,
адабиѐто ва ѓ.
Дар забон ќонуне мављуд аст, ки онро «сарфаи забон» меноманд.
Забон њамеша майли мухтасару кўтоњбаѐнї дорад. Агар маъно барои
гўяндаву шунаванда фањмо бошад, калима, таркибу ибора ва њатто
љумлањо ихтисор карда мешаванд. Ин ќонун махсусан дар шакли гуфтории забон бештар маќом дорад, ки аз амали он унсурњои иќтибосї низ
истисно нестанд. Калимањои мураккаби арабї, ки бо артикли «ал» сурат
меѐбанд, дар исмњои тољикї ба сурати содаву рехта, яъне бо фурўгузор
шудани артикл ба расмият даромадаанд: Абдурасул <Абду-ал-расул,
Абдуњамид<Абду-ал-њамид; Абдуањад<Абду-ал-ањад ва монанди инњо.
Дар тољикї номи шахсони зиѐде мављуданд, ки бо љузъи «Муњаммад»
сурат мебанданд. Бо њамаи он ки мардуми мо ба пайѓамбари худ
эътиќоди азалї доранд, бо вуљуди ин, љузъи «Муњаммад» дар номугузорї хеле кўтоњ мешавад. Дар «Фарњанги номњои тољикї» (Душанбе,
2000) ин ихтисорот дар ду шакл сабт шудааст: а) бо таркиби овозњои ма,
мад, мама. Манзар: < Муњаммадназар, Маюнус< Муњаммадюнус, Маносир < Муњаммадносир, Мадалї < Муњаммадалї, Мамадназар <
Муњаммадназар, Мадориф < Муњаммадориф, Мадиброњим < Муњаммадиброњим ва ѓ.; б) дар охири ном бо таркиби овозњои мат, мамад:
Ниѐзмат < Ниѐзмуњаммад, Нодирмат < Нодирмуњаммад, Дўстмамад <
Дўстмуњаммад» ва монанди инњо.
Њарчанд ки бештари љузъњои ин ќабил номњо аз калимањои иќтибосии арабї таркиб ѐфтаанд, вале онњо дар ќолаби калимасозии тољикї
рехта шудаанд. Бо вуљуди ин, ихтисори номњои нави болоро њамчун
меъѐр ќабул кардан мумкин нест. Мутаассифона, дар асноди шањрвандї
дар собиќ ба сабти номњои шахсњо аз мавќеъи шакли гуфтории забон
муносибат мешуд. Њарчанд ки дар ин бобат манфиат ва талаботи ќоидаву ќонунњои дохилии шакли гуфторї ба инобат гирифта шудааст,
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вале дар сабти номњо бояд меъѐрњои анъанавии шакли адабии забон
асос ќарор гирад, яъне ба сурати Ниѐзмуњаммад (на Ниѐзмат), Дадомуњаммад (на Дадомат), Њикматуллоњ (на Њикматуло) ва ѓайра.
Мо дар ин љо барои кашол надодани сухан аз хусуси мувофиќату
мутобиќати таркибњои овозњои калимањои иќтибосии арабї бо ин ѐ он
овози забони тољикї сарфи назар мекунем, зеро ин масъала дар мисоли
муќоисаи чанде воњидњои луѓавї дар китобњои проффессор Њ. Маљидов
даќиќан мавриди чашмандозї ќарор гирифтааст. Аз тарафи дигар, дар
робита ба шакли гуфторї ва шохањои лањљавии он масълаи мазкур дар
тадќиќотњои аксари лањљашиносон, хусусан дар љилди якуми китоби
«Шеваи љанубии забони тољикї» муфассал тавзењ ѐфтааст [9, 75-80]. Азбаски њар лањља калимањои арабии иќтибосиро мувофиќи ќоидаву
ќонунњои худ «њазм» кардааст, бинобар он дар ин бобат умумияти ягонаро љустан душвор аст.
Чи тавре ки дар фавќ ишора рафт, забони тољикї баъди зиѐда аз
њазор сол бо забони абарќудрати дигар-русї рў ба рў гардид. Њарчанд
ки дар таркиби луѓати забони тољикї пайдо шудани иќтибосоти русї аз
нимаи дуюми асри XIX шурўъ гардидааст, вале он ваќт иќтибосгирї
дар чорчўбаи табиати забони тољикї сурат мегирифт. Аммо баъди
Инќилоби Октябр бо сабабњои сиѐсию иљтимої, ки дар ин љо шарњи
онњоро зиѐдатї мешуморем, сели калимањои русї ба таркиби луѓати забони тољикї фурў рехт.
Њарчанд ки њамаи калимањое, ки аз рўйи зарурат ва ѐ таќозои
сиѐсату замон ба забони адабї ва шакли гуфтории тољикї дохил шуда,
ранги умумиистеъмолї гирифтаанд, бо вуљуди ин, дар корбурди иќтибосоти русї байни забони адабї ва гуфторї тафовутњои муайян ба
назар мерасанд.
1.Забони адабї аксарияти унсурњои луѓавии забони русї ва европоизмњоро айнан ва бе таѓйироти овозї ќабул карда бошад, шакли
гуфтории забони тољикї ва шохањои лањљавии он калимањои русиро
мувофиќи ќоидањои фонетикии худ пазируфтаанд: тирактир ѐ тирактур
(<трактор), калхоз ѐ калхуз/калх¢з (<колхоз), самалийот ѐ самалот
(<самолѐт), таралабус ѐ тирилобус (<троллейбус) ва монанди инњо.
2.Дар шакли гуфторї, аз љумла шохањои лањљавии он чанде калимаи русї маънои духўра пайдо кардаанд. Чунончи, воњиди луѓавии райком ѐ райкум (<районный комитет) бо ду маъно дар истеъмол мавќеъ
пайдо кардааст: 1) нињоди њизбї, яъне кумитаи районии њизбї; 2) котиби аввали кумитаи њизби район. Мисли њамин калимаи биргадир (<бригадир) низ ду маъно гирифтааст: 1) саркор ѐ сарвари дастаи колхозчиѐну
коргарон; 2)дастаи коргарон ва ѓайра. Калимаи пасаљир (<посажир) баракси маънои русиаш, яъне «мусофир» «сафаркунанда» дар забони
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гуфтории тољикї ба маънои воситаи наќлиѐт (автобус) фањмида мешавад.
3.Дар забони гуфтории тољикї як силсила калимањои русие истифода мешаванд, ки хосияти вулгарї ва паразитї дошта, аз мавќеи забони адабии тољикї берунанд. Мисли тўлка ѐ тулка (только), вабще ѐ
вобшем (вообще), сапсем ѐ сапсим (совсем), пирама (прямо) ва ѓайра.
Њамчунин дар забони гуфтории тољикї як гурўњи феълњои таркибие низ
мавриди истифодаанд, ки љузъњои номии онњо аз калимањои русї
иборатанд. Мисли мушайт (<мешать) кардан, халал расондан, пирагул
(<прогул) кардан, дер мондан, наомадан, ремонт (ремонт) кардан,
таъмир кардан, апазал (апаздать) кардан, дер мондан, дарѐб накардан
ва ѓайра.
Агар шакли гуфтории забон ва, алалхусус шохањои лањљавии он,
дар муносибат ба унсурњои иќтибосї як навъ «соњибихтиѐрї» зоњир
намуда, ќоидањои худро дар сари онњо татбиќ карда тавонад, вале забони адабї на њама ваќт аз чунин имтиѐзњои худ истифода мекунад. Ин аст,
ки дар корбурди унсурњои иќтибосї дар доираи забони адабиамон
нобасомонињо ба назар мерасанд.
Профессор Њ.Маљидов дар ќабули калимањои хориљї, аз љумла
иќтибосоти русї ва аврупої татбиќи ќонунњои забони тољикиро њатмї
њисобида, навиштааст: «Роњи наљот аз ин нобасомонињо шояд дар
њамин бошад, ки калимањои аврупоии чи ба воситаи русї ва чи бо
роњњои мухталифи шарќ воридшуда, мутобиќи меъѐрњои худи забони
тољикї таѓйир дода шуда, бо калимњои худї њамранг гардонида шудаанд» [6, 43].
Принсипи асосии њифзи њуќуќи забони иќтибосгиранда (ретсипиент) њамин аст, вале дар њоле ки имрўз баъзе забоншинонсон бо бањонаи
«меъѐри классикї» мехоњанд мавќеъњои талаффуз ва имлоро дар асоси
лањљањои худ таљдиди назар ќарор дињанд, дар доираи забони адабї барои калимањои иќтибосї таѓйироти ягонаро, ки барои њама њатмї
бошад, муќаррар кардан душвор аст.
1.
2.
3.
4.
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ИЌТИБОС ВА ЊУЌУЌИ ЗАБОН
Додугирифти забонњо њодисаи табиї ва бебањс аст. Дар дунѐ
забоне нест, ки аз забони дигар иќтибос нагирифта ва ѐ надода бошад.
Аммо њар забон метавонад унсурњои иќтибосиро мувофиќан ба табиат
ва ќонуну ќоидањои худ истифода намояд, ин њуќуќи он аст. Вале аз ин
њуќуќ забонњо нобаробар истифода мекунанд. Агар баъзе забонњо дар
истифодаи унсурњои иќтибосї њуќуќи худро пурра риоя кунанд,
забонњои дигар аз он ба таври нисбї истифода мекунанд. Дар
муносибати забони тољикї бо арабию русї мавриди сонї ба мушоњида
расидааст, ки сабабњои сиѐсию иљтимоию равонии он дар маќолаи
мавриди назар баѐн гардидааст.
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Калимањои калидї: забон, иќтибос, донор, ретсипиент, ќонунњои
дохилї, забони адабї.
ЗАИМСТОВОВАНИЕ И ПРАВО ЯЗЫКА
Заимствование языков – это естественное и закономерное явление.
Во всѐм мире нет не одного языка, который не заимствовал бы слова из
других языков или сам выступил в роли языка – донора. Любой язык –
реципиент или права использовать заимствования в соответствии со
своей спецификой и структурой. Но это право разными языка реализуется поразному. Если отдельные языка в процессе заимствования польностью соблюдают это правило, то другие языка, - в относительной степени. В статьи отличается, в отношениях между таджикским и арабским
и русским языков выявлены причины этого явления, включая общественно – политические.
Ключевые слова: язык заимствование, донор, реципиент, внутренные, законы, литературный язык.
BORROWING AND THE RIGHTS OF LANGUAGE
Reprehension of languages – is phenomenal and tragical phenomenon.
There are not any languages, which weren’t extradited or given as extradited.
At the same time every can use the quotes depending on the nature and rights.
That is true. These rights are not accurate. If some of the languages within its
dictionary, the other one uses them in different ways. In the article we described using of Arabic and Russian words in Tajik language has sociopolitical reasons.
Keywords: language, quote, donor, rethinking, internal right, literary
language.
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УДК: 811.222.8
БАҲСИ АТРОФИ МАСОИЛИ ҲУСНИ КАЛОМ

Ваҳҳобов Т.
ДДХ ба номи академик Бобољон Ѓафуров
Дар таърихи баъдиинқилобии фарҳангу тамаддуни тоҷик ҳаллу
фасли масоили маданияти нутқ, маданияти сухан, ҳусни калом, ҳусни
сухан, сухандонию суханронӣ ва амсоли онҳо мақому мавқеи хосаро
касб намуда, баҳси атрофи онҳо дар давраи тавсеа ва таъмими забони
тоҷикӣ, бавежа забони адабӣ ва шакли гуфтугӯию шифоҳии он дар
соҳаҳои гуногуни истифодаи ин забон хеле густурда ва баъзан тезу тунд
арзи вуҷуд кардааст. Умуман, масъалаи ҳусни сухан аз оғози ташаккули
забони адабиамон, ки таърихи дарозои беш аз сенздаҳасра дорад,
ҳамеша мавриди назар ва баррасии олимону адибони гузаштаю
имрӯзаи мо қарор доштанд, ки бархӯрди онҳо дар либосу қолабҳои
гуногун нигоштаю пероста шудаанд ва ин тањқиқоти доманадорро ба
худ нигарон аст. Асри ХХ низ аз ин раванд ва бархӯрди соҳибони забону зиѐиѐни он орӣ набудааст. Муносибати аҳли илм ва адаб нисбати
таҳаввулот ва тағйироти паҳлуҳои муайяни забони адабии хеш дар ин
давра шоистаи омӯзиш буда, нашру табъи он осор боиси пешгирию ислоҳи бисѐр падидаҳои номатлуб дар раванди такмилу тағйири забони
адабӣ арзѐбӣ мегардад.
Қобили зикр аст, ки баъди Инқилоби Шӯравӣ ва таъсиси
Ҷумҳурии худмухтори Тоҷикистон (соли 1924) масъалаҳои муҳими
рушду такомули марбути забони тоҷикӣ ба майдони баҳс кашида шуданд, ки тақдири минбаъдаи истиқлоли комили мардуми тоҷик ба онҳо
робитаи қавӣ доштанд. Ин масоил пеш аз ҳама собит намудани истиқлолияти забони тоҷикӣ ва дорои таърихи дарозои беш аз ҳазорсола
будани забони тоҷикии адабӣ, ба маснади забони давлатӣ аз нав муқаррар намудани он, ба дараҷаи забони серсоҳа расондану иртиқоъ бахшидан, инчунин вобаста ба шароити нави иҷтимоӣ муайян кардани раванди инкишофи он маҳсуб меѐфтанд.
Дар осори тањқиқотии забоншиносии тоҷик, ки то имрӯз ба табъ
расидаанд, давраи баъдиинқилобии амалкарди забони тоҷикиро ба раванди демократикунонӣ ѐ бо таъбири худӣ – соддакунии забонамон
номгузорӣ менамоянд ва собит месозанд, ки чунин ибтикор аз устод
С.Айнӣ оғоз мегирад ва ҳатто иддае аз муҳаққиқон устод С.Айниро
асосгузори забони адабии ҳозираи тоҷикӣ унвон медиҳанд, ки атрофи
ин афкор бархӯрди воҳид вуҷуд надорад. Ба аҳли тањқиқ возеҳ аст, ки
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ақидаи асосгузори забони адабии ҳозираи тоҷикӣ эътироф кардани
устод С.Айнӣ аввалин маротиба соли 1935 аз ҷониби Б.Ҳоҷизода пешниҳод гардида буд [21, 6]. Баъдтар бо таъсири назарияи забоншиносони
рус, махсусан академик В.В.Виноградов, ки А.С.Пушкинро асосгузори
забони адабии ҳозираи русӣ эътироф намуда буданд, дар асарҳои
тањқиқотии забоншиносону адабиѐтшиносони тоҷик оид ба осори устод
С.Айнӣ ин мавзӯъ ба амри «анъана» даромад.Устод Айниро олимони
маъруф И.С.Брагинский, А.З.Розенфелд, А.О.Каримова, Раҳим Ҳошим,
А.Сайфуллоев, Р.Ғаффоров ва дигарон низ «асосгузори забони адабии
ҳозираи тоҷик», «асосгузори забони адабии миллии тоҷик», «асосгузори
нормаҳои забони адабии миллии тоҷик» ном бурдаанд ва то имрӯз ин
ақида дар гардиш аст. Бамаврид аст тазаккур намоем, ки яке аз олимони
варзида Н.Маъсумӣ ҳанӯз соли 1953 дар рисолаи номзадии хеш мавқеи
И.С.Брагинскийро ба зери танқид гирифта буд, ки мавсуф устод
С.Айниро асосгузори забони адабии ҳозираи тоҷик муаррифӣ мекард.
Ба фикри Н.Маъсумӣ, «С.Айнӣ чун нависандаи бузург дар асарҳои худ,
аз як тараф, ба таври васеъ аз боигариҳои забони адабиѐти классикӣ ва,
аз тарафи дигар, аз ғановати забони гуфтугӯӣ истифода бурдааст. Дар
ин маврид хизмати устод С.Айнӣ иборат аз он аст, ки забони адабии
ҳозираи тоҷикиро ғанӣ намуд, вале ин маънои «айнан» эҷод кардани
онро надорад» [8, 7]. Баъдтар дар асарҳои профессор Ш.Рустамов ва
чанде дигарон танқиди ин ақида таъкид гардидааст. Ба назари мо, дар
забоншиносии тоҷик мавриди таваҷҷуҳ қарор гирифтани ин мавзӯъ
таъсири асарҳои олимони рус оид ба асосгузори забони муосири адабии
русӣ пиндоштани А.С.Пушкин алоқаманд мебошад. Эътироф бояд
кард, ки ташаккули забони муосири адабии русӣ ба номи А.С.Пушкин
робитаи ногусастанӣ дошта, он ба ашъори шоири шаҳир оғоз меѐбад.
Замони ташаккули забони адабии тоҷикӣ хеле дарозо буда, ба номи
устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ва пешиниѐну ҳамасрони ӯ алоқаманд аст.
Маҳз бо назардошти саҳм ва нақши боризи ин устоди бузург - Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ бо ифтихор эшонро асосгузори забони адабии тоҷикӣ
қаламдод мекунанд [5, 57-62]. Забони имрӯзаи адабии мо бошад, идомаи
мустақими он маҳсуб меѐбад.
Солҳои 20-40-уми асри ХХ дар таърихи баъдиинқилобии амалкарди забони тоҷикӣ як марҳилаи бавежа маҳсуб меѐбад, зеро дар ин давра
вобаста ба табаддулоти иҷтимоӣ ва низоми нави давлатдорӣ, ки сиѐсати
нави забониро ба бор овард, табдили алифбо (лотиниасос, кириллиасос)
сурат гирифт, дар робита ба табдили алифбо зарурияти ҳалли
масъалаҳои имло ва пунктуатсия ба миѐн омад, истифодаи забони
тоҷикӣ дар соҳаҳои гуногун масъалаи ҳаллу фасли истилоҳотро ба ар21
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саи баҳс кашид. Инчунин, барои инкишофу такомули таркиби луғавии
забони тоҷикии адабӣ муайян кардани сарчашмаи иқтибосот хеле
муҳим ва мубрам арзѐбӣ мегардид ва барои соҳибони забон, махсусан,
аҳли зиѐ возеҳ буд, ки дар замони нав забони арабӣ наметавонист мисли
гузашта (яъне то Инқилоби Октябр ва баъди татбиқи сиѐсати нави забонӣ) чун сарчашмаи асосии иқтибосот хидмат кунад. Баъди Инқилоби
Октябр ва таъсиси ИҶШС (СССР) забони русӣ оҳиста-оҳиста мавқеи
забони ҳукмронро соҳиб гардид, зеро ин забони муошират ва модарии
аксарияти аҳолии шӯравиро ташкил медод. Бо ин забон тамоми чорабиниҳои марказию музофотӣ гузаронида мешуданд. Забони русӣ забони
асосии коргузорӣ маҳсуб меѐфт ва сиѐсати забонии давлати шӯроҳо
пайгирона барои иртиқоъ ва мақоми воҳид пайдо кардани он равона
гардида буд. Аз ин рӯ, сарчашмаи асосии қабули иқтибосот (чи аз забони русӣ ва чи аз забонҳои аврупоӣ) барои забонҳои халқҳои шӯравӣ, аз
ҷумла тоҷикӣ забони русӣ маҳсуб меѐфт ва онро баъдтар чун забони модарии дуюм ва сарчашмаи файзбахш арҷгузорӣ намуданд. Мақоми ҳукмрони забони русӣ дар қаламрави шӯравӣ боис шуд, ки солҳои 60-70
мавқеи соҳаҳои истифодаи забонҳои халқу миллатҳои ИҶШС хеле танг
гардад ва ба забони оила ва муоширати як гурӯҳи муайяни соҳибони
забон табдил ѐбад. Ҳамин вазъият водор намуд, ки солҳои 80-ум
соҳибони забонҳои халқҳои шӯравӣ масъалаи иртиқоъ ва баланд бардоштани мақоми забонҳои хешро мавриди ҳаллу фасл қарор диҳанд.
Маҳз дар солҳои 50-ум масъалаҳои тозагию буррогии забони
тоҷикӣ, истифодаи саҳеҳ ва бамавқеи воҳидҳои луғавии забон, гурез
намудан аз истеъмоли бемавқеи калимаҳои лаҳҷавию шевагӣ дар забони
гуфтугӯии адабӣ, инчунин забони адабии хаттӣ, муроот намудани талабот нисбати истифодаи унсурҳои иқтибосӣ ѐ иқтибосот, дар робита ба
иқтибосот масъалаи ба қонуну қоидаҳои савтию грамматикии забони
тоҷикӣ тавъам (ҳамгун, ҳамранг) шудани онҳо ва амсолашон муҳимтарин ҳадафу вазоифи сохтмони забон маҳсуб меѐбанд. Дар ҳамон солҳо
масъалаи маданияти нутқ дар забоншиносии рус бори нахуст мавриди
баррасӣ қарор гирифт ва чанд асарҳои назариявии олимони рус ба чоп
расиданд ва онҳо барои ҳаллу фасли масоили маданияти нутқ оғоз бахшиданд. Баррасии масъалаҳои марбут ба маданияти нутқ дар забоншиносии халқу миллатҳои дигар маҳз бо таъсири забоншиносии рус арзи
вуҷуд намуд. Бояд қайд кард, ки яке аз муваффақияту вижагии забоншиносии шӯравӣ дар садаи ХХ рушду нумӯи маданияти нутқ ба ҳайси
як ҷузъи таркибии забоншиносии шӯравӣ мебошад.
«Маданияти нутқ» ѐ «маданияти сухан», «ҳусни сухан», «ҳусни калом» ба сифати истилоҳҳои забоншиносӣ дар забоншиносии тоҷик бо
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таъсири тањқиқотҳои олимони забоншиноси рус дар мавриди «культура
речи» арзи вуҷуд намудаанд. Маҳз тањқиқотҳои пурвусъат, доманадор
ва назариявии олимони маъруфи рус В.В.Виноградов, В.И.Скворсов,
С.И.Ожегов,
Л.В.Успенский,
Б.Н.Головин,
В.Г.Костомаров,
Д.Э.Розентал ва ғайраҳо [3] муҳимтарин масъалаҳои марбути ҳусни сухан (маданияти нутқ «культура речи»)-ро ҳадафи баррасии амиқи илмӣ
қарор дода, собит намудаанд, ки он як қисмати таркибии илми забоншиносӣ маҳсуб меѐбад.
Яке аз назариѐтчиѐни илми ҳусни сухан (маданияти нутқ ѐ сухан)
профессор Л.И. Скворсов шарҳи онро пеш аз ҳама бо назардошти
маънидоди кунунии он пешниҳод намуда, хосатан таъкид месозад, ки
«маданияти сухан (ҳусни сухан) ин, пеш аз ҳама, аз худ кардани
меъѐрҳои забонӣ (савтиѐт ва зада, истеъмоли калимаҳо, қоидаҳои грамматика, услубиѐт), инчунин, дар тавозуни сухан истифода кардани воситаҳои муассири забон дар ҳолатҳои гуногуни муошират ва дар
ҳамоҳангӣ ба мақсад, вазоиф ва моҳияти он мебошад» [17, 19]. Ба ақидаи
Л.И Скворсов, «ҳусни сухан (маданияти сухан – «культура речи») ин
фанни назарию амалии илми забоншиносӣ буда, ҳадафи асосии он дар
омӯзиш ва такмили забони адабӣ ба ҳайси воситаи тавонои маданият
маҳсуб меѐбад» [18, 247].
Умуман, мафҳуми «ҳусни сухан» (маданияти нутқ, «культура речи») ду маъноро дарбар мегирад, ки ифодагари ду зинаи аз худ кардани
забони адабӣ мебошад: дурустии нутқ ва маҳорати суханварӣ. Дурустии
нутқ ин, пеш аз ҳама, муроот ва риояи меъѐрҳои забони адабӣ буда,
гӯянда ва нависанда онҳоро чун намуна, шакли олию мукаммал ва аз
тарафи умум эътирофшуда мепазирад. Маҳорати суханварӣ дар тафовут бо талаботи дурустии нутқ ин натанҳо ѐ дар чорчӯбаи муроот кардани меъѐрҳои забони адабӣ, балки инчунин интихоби дурусти аз гунаҳои мавҷудаи саҳеҳтари ифодаҳои маъноии аз назари услуб қабулпазир, муассир, фаҳмо ва мисли онҳоро дарбар мегирад.
Вазифаи асосии ҳусни сухан чун як қисмати улуми забоншиносӣ
иборат аз омӯзиши меъѐрҳои забонӣ (аз ҷумла, дар қисматҳои фонетика,
грамматика, лексика ва ғайраҳо) дар заминаи шаклҳои анъанавии
мансуби онҳо, инчунин бо тазодҳо, ки маҳсули инкишоф ѐ тамоюлҳои
нави тағйиру дигаргуниҳои меъѐрӣ иборат мебошанд, маҳсуб меѐбад. Бо
ибораи дигар, дар заминаи меъѐрҳои забони адабӣ тағйиротҳои нав ба
вуҷуд меоянд ва мавриди истифода қарор мегиранд. Қисмате аз онҳо
ҳуқуқи умумишавӣ ѐ ба сатҳи меъѐрҳои забонӣ расиданро ба худ касб
мекунанд, вале дар рақобати озод гурӯҳи дигари онҳо ба сатҳи забони
меъѐрӣ ҷавоб дода наметавонанд.
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Умуман, дар ҳар давру замон меъѐрҳои забони адабӣ бо тағйиру
дигаргуниҳо рӯ ба рӯ мегарданд, зеро забон ҳодисаи ҷамъиятист ва
тағйиру таҳаввулоти ҷомеа на танҳо ба системаи забон нуктаҳои наверо
ворид мекунад, балки боиси сарфи назар шудани баъзе зуҳуротҳои забони меъѐрӣ мегардад. Билохира ин тағйиротҳо боиси такомулу табдили баъзе нуктаҳои меъѐрии забон мешаванд ва онҳоро соҳибони забон
истифода ва ѐ сарфи назар мекунанд. Барои ҳаллу фасли ин гуна
тағйиротҳо дар низоми забон давра ба давра баҳсҳо доир мегарданду
нуктаҳои саҳеҳу ғалати зуҳуроти нави забонӣ, ки иддаои меъѐриро касб
карданӣ ҳастанд, баррасию муайян карда мешаванд. Бо эътирофи профессор С.И.Ожегов «ҳар давраи таърихӣ ба мафҳуми ҳусни сухан ва
меъѐрҳои забонӣ мазмун ва мӯҳтавои вежаи хешро ворид менамояд» [12,
288].
Суханшиносони тоҷик «культура речи»-и русиро, ки ифодагари як
соҳаи нави илми забоншиносӣ маҳсуб меѐбад, бо истилоҳи «маданияти
сухан» ѐ «маданияти нутқ» тарҷума намудаанд, ки то имрӯз мавриди истифода қарор дорад. Нагуфта намонад, ки баъзе мубоҳисон, масалан,
тарҷумони маъруфи тоҷик Э.Муллоқандов мутлақо ба истифодаи истилоҳи «маданияти сухан» ризо набудани худро баѐн намуда, пешниҳод
мекунад, ки бар ивази он «одоби сухан»-ро дар радифи калимаи зебои
«ҳусн», яъне «ҳусни сухан» кор фармудан матлабро хубу саҳеҳ баѐн мекунад. «Ба ҳар ҳол «одоби сухан» ба маротиб аз ибораи сохта ва аз
ҳамин рӯ хунуки «маданияти нутқ» («сухан» низ – Т.В.) беҳтар, саҳеҳтар,
фаҳмотар ва зеботар аст». Барилова, меафзояд мавсуф, «маънои дар забон маъмулбудаи ибораи «одоби сухан» як дараҷа маҳдуд аст, лекин
ҳамин тавр бошад ҳам, биринҷаш боз обро мебардорад ва табиаташ барои боз васеътар кардани домани маъниҳояш роҳ медиҳад» [9]. Мутарҷими варзида дар мавриди ба таври сунъӣ сермаъно кардани калимаи «маданият» ҳини тарҷумаи калимаи русии «культура» бо таркибҳояш эрод мегирад, зеро «ҳоло ба ин калима ба тақлиди аслаш («культура») он қадар маъниҳои иловагӣ дода шудааст, ки биринҷи ин истилоҳ
оби ин қадар маъниҳоро қудрати бардоштан надорад». Ба ақидаи
мавсуф:
а) «маданият»-и мо ба маънои истилоҳияш калка нест;
б) қаблан дар забони мо калимае, ки муродифи «культура» бошад,
ба назар намерасад;
в) аз рӯйи эҳтиѐҷ барои тарҷумаи «культура» калимаи арабии «маданият»-ро интихоб намудем ва дар ҳамин замина онро калка ҳисобидан ба мақсад мувофиқ аст;
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г) калимаи «культура» дар забони русӣ хеле сермаъно мебошад,
вале мо маънии асосии онро калка намудем;
ғ) мо тақлидкорона ба забони русӣ ибораҳои «маданияти зироат»,
«маданияти ҳис» (дар русӣ «культура чувства» мавҷуд аст), «маданияти
савдо», «маданияти истеҳсолот» ва ғайраҳоро сохтем, ки ба табиати забони тоҷикӣ созгор набуда, маъноҳои дилхоҳро ифода карда наметавонанд [9].
«Фарҳанги забони русӣ»-и С.И.Ожегов дар тафсири калимаи
«культура» 5 маънии онро пешниҳод кардааст ва дар маънии панҷуми
он «культура речи»-ро овардааст: «5. сатҳи баланди ягон чиз, инкишофи
баланд, маҳорат. («Культура производства», «Культура голоса у певцов», «Физическое культура», «Культура речи») [13, 286].
Ҳамин калима («культура») дар «Луғати русӣ-тоҷикӣ» (с. 1949) бо
се маънӣ оварда шудааст. Аз ҷумла: «1. маданият, тамаддун; 2. к. (выращивание) кишт, киштукор, кишткунӣ, кориш, тарбиякунӣ, парвариш;
«культура хлопка» кишти пахта; 3. кишт, зироат; «технические культуры» киштҳои техникӣ; «физическая культура» тарбияи бадан» [14, 275].
Аз ин тафсир бармеояд, ки солҳои 40-уми асри ХХ истилоҳи «культура
речи» мавриди истифода қарор надоштааст ѐ ба таври зарурӣ маъмул
набудааст. Баъди 36 сол «Луғати русӣ-тоҷикӣ» (с.1985) аз чоп баромад,
ки 72 ҳазор воҳиди луғавиро дар бар мегирад [15, 431]. Қобили зикр аст,
ки дар ин луғат 6 маънои «культура» шарҳ ѐфтааст, ки маънои дувуми
он «совия, тартиб, низом, ҳусн» буда, дар ҳамин модда «культура речи»
ба таври «ҳусни сухан» тарҷума шудааст, ки матлабро басе саҳеҳ ва возеҳ ифода кардааст. Мураттибон кӯшиши ислоҳи истилоҳи «маданияти
сухан»-ро ба «ҳусни сухан» ба зимма гирифтаанд. Дар «Фарҳанги
тоҷикӣ ба русӣ», ки шомили 70 ҳазор калима мебошад ва аз ҷумлаи
луғатҳои хушсифати солҳои охир маҳсуб меѐбад, «культура речи» дар
тарҷумаи «ҳусни сухан» омадааст [20, 721]. Мураттибони «Фарҳанги
тафсирии забони тоҷикӣ» (иборат аз ду ҷилд) дар тавзеҳи калимаи «маданият» ду маънии онро зикр кардаанд: «Маданият а. 1. фарҳанг; тамаддун; 2. савияи тарбияи иҷтимоӣ, илмӣ ва адабӣ; маданияти нутқ савияи баланди маҳорат дар гуфтор, риояи қонуну қоидаҳои забон дар
изҳори фикр…» [19, 773]. Онҳо майли истифодаи «маданияти нутқ»-ро
дар муқобили «культура речи» зоҳир намуданд.
Дар рисолаю дастурҳои таълимии солҳои 80-уми асри ХХ ба нашррасида истилоҳи «ҳусни баѐн» чун ҳамрадифи «маданияти сухан» истифода гардидааст. Масалан, дастури таълимии Б.Камолиддинов
«Ҳусни баѐн» ба забони русӣ «Основы культура речи» тарҷума шудааст.
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Ба назар мерасад, ки дар дастур, масалан, «Фасли 1. Мавзӯи баҳси
услубшиносӣ ва ҳусни баѐн», як андоза ин ду шохаи забоншиносӣ ба
ҳам омезиш ѐфтаанд [7, 2-5].
Дар асари машҳури академик М.Шукуров «Ҳар сухан ҷоеву ҳар
нукта мақоме дорад» муаллиф бартариятро дар мавриди тарҷумаи ифодаи «культура речи» ба маданияти сухан вогузор карда, ғолибан ин истилоҳро ифодагари як соҳаи илми филология қаламдод намудааст [23,
11]. Ба ақидаи М.Шукуров (Шакурӣ) «агарчи бунѐди назарии маданияти сухан дар Тоҷикистон ҳанӯз ҳаматарафа таҳқиқ нашудааст, ҷанбаи
амалии он қувват ѐфта, дар таҳаввули ҳозираи забони адабӣ нақше гузошта истодааст» [23, 11-12].
Докторҳои илмҳои филологӣ, профессорон Р.Ғаффоров ва Ш.Рустамов дар тақризҳои хеш оид ба ҳусн ва қубҳи асари академик
М.Шукуров истифодаи истилоҳи «ҳусни сухан»-ро салоҳ донистаанд [4].
Ҳамин тавр, имрӯз дар осори забоншиносӣ истилоҳҳои «маданияти нутқ», «маданияти сухан», «ҳусни сухан», «ҳусни нутқ», «одоби сухан» дар гардишу истифодаанд, ки аз байни онҳо, ба назари мо, «ҳусни
сухан» пеш аз ҳама барои ифодаи матлаби сухани саҳеҳ, зебо, беғалат,
меъѐрӣ, орӣ аз ҳама олоишҳои бемавқеи унсурҳои забони худию бегона,
мавқеъшиносӣ дар истифодаи аносири лаҳҷаю шеваҳо ва амсолашон
қоиму бамаврид мебошад. Пас, «ҳусни сухан» дар тарҷумаи «культура
речи»-и русӣ айни мақсад маҳсуб меѐбад.
Дар таърихи забоншиносии тоҷики садаи ХХ борҳо ноҷӯрию бенизомӣ ва вайронкориҳо дар соҳаи забон мавзӯи мубоҳисаҳои доманадори зиѐиѐни тоҷик, пеш аз ҳама забоншиносон, пазируфта шудаанд.
Дар ин баҳсҳо масъалаҳои муҳими ҳусни сухан, аз қабили гурез кардан
аз меъѐрҳои забони адабӣ, нодуруст истифода шудани калимаҳои иқтибосӣ, талаффузи ғалат дар савтиѐт, риоя накардани меъѐру қоидаҳои
грамматикӣ, ибораороӣ, калимасозӣ, истифодаи бемавқеи муродифот,
ба эътибор нагирифтани мавқеи услубии воҳидҳои луғавӣ, дар ҷои худ
истифода накардани калимаҳои лаҳҷавию шевагӣ ва ғайраҳо ба риштаи
баҳс кашида шуданд. Баҳсҳои ин давраро ба таври зайл гурӯҳбандӣ
кардан мумкин аст: 1) солҳои 30-40; 2) солҳои 50-60; 3) солҳои 70-90.
Қобили зикр аст, ки олимони мо, масалан академик М.Шакурӣ,
дар замина ва бо дарназардошти муборизаҳои роҳи тозагии забон, ки
дар асри ХХ ҳадафи баҳсҳои сухандонону суханшиносон қарор гирифта
буданд, таърихи инкишофи забони адабии тоҷикиро ба се давра тахсис
додаанд:
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«1) солҳои бист, даврае, ки инқилоби сотсиалистӣ ва рӯҳияи навсозиву бунѐдкории оммаи халқ инкишофи забони адабиро ба роҳи тоза
дохил намуд;
2) солҳои сӣ, чил ва панҷоҳ, даврае, ки демократӣ шудани забони
адабӣ анҷом ѐфта, нормаҳои имрӯзаи он аз бисѐр ҷиҳатҳо шакл гирифтанд;
3) солҳои шасту ҳафтод ва ҳаштод, давраи ривоҷ ѐфтани тамоюлоти наве дар инкишофи забони адабӣ, қувват гирифтани кӯшишҳое дар
роҳи худдорӣ аз оддисуханӣ, афзудани диққати назар нисбат ба
меъѐрҳои халқию классикӣ ва асолати сухан» [23, 8-9; 10].
Имрӯз мо бо итминони комил гуфта метавонем, ки бунѐди назариявии ҳусни сухан ѐ маданияти сухан ҳамчун як қисмати илми забоншиносии тоҷик ба таври пурра шакл нагирифтааст. Албатта дар ин бахш
асарҳои пураҳамияти забошиносону донишпажӯҳони маъруфи тоҷик
Н.Маъсумӣ, М.Шукуров (Шакурӣ), Р.Ҳошим, Ш.Рустамов, Р.Ғаффоров
ва дигарон ба чоп расидаанд, ки барои муаррифии ҳусни сухан ва муаммоҳои он хидмати шоиста кардаанд. Ҷанбаи амалии ин илм, яъне
ҳусни сухан, қавитару чашмрастар аст ва бисѐр олимони филологи мо
барои дар амал ислоҳ намудани ғалату камбудиҳои забонӣ (ҳам хаттию
ҳам даҳонӣ) мақолаю гузоришҳои илмӣ иншо намуда, ба чоп расонидаанд ва онҳо дар рафъи нуқсонҳои мавҷудаи забонӣ саҳми худро гузоштаанд. Бо назардошти аҳамияти ин осори илмӣ адиб ва тарҷумони
маъруфи тоҷик Ҳабиб Аҳрорӣ, ки рушду нумӯи забони ноби тоҷикӣ
хидмати шоиста кардааст, дар мубоҳисаи атрофи масоили мубрами
ҳусни сухан иштирок намуда, зимни ибрози ақоиди хеш перомуни он
тақозои ҷамъоварӣ ва манзури чоп гардонидани маводи мубоҳисаро
матраҳ месозад. Зимни пешниҳоди хеш Ҳ.Аҳрорӣ пешниҳод мекунад, ки
«аз устод Айнӣ сар карда, то ин дам дар масъалаҳои забон бисѐр чизҳои
пурқимат навишта шуда, ҳамаи онҳо дар газетаву журналу китобҳо пароканда хобидаанд ва баъзеҳошон ҳатто аз хотирҳо ҳам рафтаанд ва
ҳол он ки бисѐрии онҳо дар кори ҳаррӯзаи мо заруранд. Бинобар ин…
ҳамаи он чизҳоро ҷамъ карда, беҳтаринашонро хоста гирифта, ба шакли маҷмӯаи алоҳида чоп кунонидан лозим аст, ки дастраси умум гарданд» [2]. Ба тақвияти пешниҳоди Ҳ.Аҳрорӣ ҳаминро бояд зикр намуд,
ки дар ин баҳсҳо дар баробари нишон додани нуқсу камбудии забонии
осори матбӯъ ва забони радиою телевизион, дар атрофи масоили муҳим
ва нуктаҳои баҳсноки забони адабии тоҷикӣ баррасии амиқ ва воқеӣ сурат гирифта буд ва бо мурури замон ин афкори шоиста аз хаѐли олимони ин соҳа зудуда гардидаю ба фаромӯшӣ супорида шудааст. Масалан,
донишманди маъруф Т.Зеҳнӣ дар яке аз мақолаҳои хеш дар мавриди
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ғалатҳои машҳур таваққуф намуда, иброз мекунад, ки «ғалатҳои машҳури дар осори классикӣ буда на аз роҳи бехабарӣ аз сохти калима ва
надонистани қоидаҳои забон, балки аз роҳи гирифтани шаклҳои забонзадаи халқӣ, ки бисѐр умумӣ, хушоянд ва шакли собитро гирифтааст,
пеш омадааст» [6]. Ба ақидаи мавсуф «ин ҳолат (ғалатҳо – Т.В.) бештар
дар вақти аз алифбои арабӣ кӯчонидани матнҳо ба амал омадааст» ва
яке аз ин ғалатҳои машҳур «пеш аз овозҳои ҳамсадои ҳалқӣ («ҳо»-и ҳуттӣ ва «ҳо»-и ҳавваз), инчунин пеш аз сакта (айн ва ҳамза) садоноки «у»
ба садоноки «ӯ» ва инчунин садоноки «и» ба садоноки э – е бадал шуда,
талаффуз карда мешаванд: иътибор – эътибор, муътабар – мӯътабар,
иҳтимол - эҳтимол, муҳмал - мӯҳмал, муъҷаз – мӯъҷаз, иълон – эълон ва
ҳоказо» [6]. Тавре ки дидем дар ҳамон давра низ масъалаи «ӯ» - дароз
пеш аз «ҳ» ва «ъ» дар калимаҳои арабӣ мавзӯи баҳс интихоб шуда, яке аз
донандагони забони тоҷикии адабӣ, бахусус забони адабии осори классикиамон Т.Зеҳнӣ зид будани худро ба эҷоду навишти «ӯ»-и дароз пеш
аз «ҳ» ва «ъ» будааст. Имрӯз низ дар атрофи ин мавзӯъ мубоҳисаи шадид дар ҷараѐн аст: баҳси академики марҳум М.Шукуров (Шакурӣ) ба
забоншинос, профессор Д.Саймиддинов, аз як тараф, ва ҷонибдорони
онҳо, аз тарафи дигар, дар саҳифаҳои матбуоти давр [11]. Ё дар мақолаи
С.Саъдизода «Маданияти сухан ва тарҷумаҳои таҳтуллафзӣ» (Адабиѐт
ва санъат, 30 ноябри соли 1989) ба масъалаи бемавқеъ истифода ва серистеъмол шудани пасванди калимасози – чӣ дар шаклгирии исмҳои ифодагари касбу кор ва шуғл таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, ин равандро сунъӣ ва
ғалат қаламдод мекунад. Ба фикри мавсуф «солҳои охир (солҳои 70-80уми асри ХХ – Т.В.) баъзе аз аҳли қалам суффикси ифодакунандаи касбу
амали шахс –чӣ-ро гоҳо бемаврид ба ҳар калимаи дилхоҳашон часпонида, исмҳои баѐнгари касбу вазифаи ашхосро месозанд. Калимаҳои ѐрдамчӣ ва сохтмончӣ ҳамин тариқ ба вуҷуд омадаанд» [16].
Имрӯз дар атрофи истилоҳҳои «забони тоҷик» ва «забони тоҷикӣ»
мақолаи профессор Д.Саймиддинов чоп шуд ва муаллиф амиқ, дақиқ ва
ба таври илмӣ собит намуд, ки истилоҳи «забони адабии тоҷик» таҷдиди
назар мехоҳад ва шакли дурусти он «забони адабии тоҷикӣ» маҳсуб меѐбад. Ин мавзӯъ бори нахуст соли 1974 аз ҷониби забоншинос А.Ҷӯраев
ба риштаи баҳс кашида шуда, бартарияти истилоҳи «забони тоҷикӣ»
нисбати «забони тоҷик» манзур гардида буд [22].
Шоир ва адиби мумтоз А.Деҳотӣ дар баҳси рӯзномаи «Тоҷикистони Сурх» «Дар бораи маданияти нутқ» ба баъзе нуктаҳои олимони оғозгари ин баҳс забоншиносон Д.Тоҷиев ва В.Лившитс эрод гирифта,
навоқиси нутқи гуфтугӯии зиѐиѐнро бо мисолҳои қотеъ баррасӣ намуда,
масъалаҳои риоя кардани нормаи забони адабӣ ва орфоэпияро аз
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муҳимтарин муаммои маданияти нутқи тоҷикӣ қаламдод мекунад. Адиб
забони гуфтугӯии аҳли зиѐ, аз ҷумла муаллимонро олудаи унсурҳои
маҳдуди шевагӣ ва лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ нишон дода, барои исботи
афкори хеш мисолҳои аҷоибро манзур мегардонад ва имрӯз низ дар забони иддае аз омӯзгорон, ҳатто устодони донишкадаю донишгоҳҳо
такрор меѐбанд, ки баѐнгари сатҳи пасти маданияти нутқи гуфтугӯии
(забони гуфтугӯии адабӣ) мардуми мо дарак медиҳад. Аз ҷумла, адиб
менависад, ки «дар яке аз мактабҳои райони Ҳисор дар натиҷаи тафтиши забони таълими се муаллим, ки намояндагони се шеваи тоҷикӣ
(Ғарм, Ленинобод ва Самарқанд) будаанд, бисѐр фактҳои вайрон кардани забон муайян карда шудаанд, инак намунае аз онҳо: муаллими ғармӣ
дар нутқаш ба ҷои «вайрон шуд», чунончи «девор вайрон шуд» «килет
шуд» мегуфтааст, муаллими ленинободӣ ба ҷои «гардед», «рафтем»,
«равон шавед» «ҷуред, ҷуртон», муаллими самарқандӣ ба ҷои «саросема
шуд», «шитоб кард» «шошилӣ кард» мегуфтааст, ки талабагон маънии
ин суханҳои махсуси он шеваҳоро нафаҳмида, маҷбур мешудаанд, аз худи гӯяндагони онҳо эзоҳ пурсанд». Ё ин ки «муаллимоне ҳам ҳастанд, ки
худашон калимаҳоро нодуруст чунончи: «сабад»-ро «сават», «куҷо
шуд»-ро «кошӣ» (дар лаҳҷаи дарвозиѐн) ва «обод»-ро «овод» талаффуз
мекунанду аммо агар талабагон чунин калимаҳоро бо ҳамон шакли
вайронашон навишта гиранд, онҳоро бо ғалатнависӣ айбдор мекунанд»,
ки «ҳикояти он мактабдори манқаро ба хотир меорад», ки бар ивази
«алиф» «аниф» талаффуз мекунад. Вақте ки шогирдон дар тақлид ба он
«аниф» мегӯянд, онҳоро коҳиш мекардааст; шумоҳо анифи маро
нагӯетон, анифи худатонро гӯетон!» [1].
Ин ҷо овардани суханҳои ҳикматомези устод С.Айнӣ дар мактуби
хеш ба Ҷ.Икромӣ (с.1936) дар мавриди истифодаи калимаҳои лаҳҷавӣ
басе ибратомез аст: «Нависанда бояд аз забон ва лаҳҷаҳои халқ сад фоиз
фоида барад. Лекин бояд ӯ забон ва лаҳҷаҳои ҷудогонаи маҳалҳои ҷудогонаро ба рандаи қоида тарошида ва ба чилбури адабӣ сайқал зада,
ҳамабоб карда, ба хонандагони худ диҳад» (Шарқи Сурх, № 4, 1953,
саҳ.40).
Дар охир мехоҳем шарҳи «Ҳусни забон», ки аз ҷониби донишманди мумтоз Э.Муллоқандов пешниҳод гардидааст, ба ҳайси ҳусни хотима
манзур гардонем:
«Ҳусни забон чист? Ҳусни забон посбон аст, ки ба забон чизҳои ба
табиаташ бегонаро роҳ намедиҳад, як навъ ғалбер аст, ки донаҳои сараро мегузаронаду донаҳои пуч ва хасу хошокро даст мегирад… Ҳусни
забон ҳақиқатан ҳам посбони забон аст, аммо на чунон посбоне, ки ҳар
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чизи навро бинад, бегона ва нораво гӯяду аз дари забон даромадан
намонад» [10].
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Муаллиф дар маќолаи мазкур бар он аќида аст, ки “маданияти
сухан (ҳусни сухан) ин, пеш аз ҳама, аз худ кардани меъѐрҳои забонӣ
(савтиѐт ва зада, истеъмоли калимаҳо, қоидаҳои грамматика, услубиѐт),
инчунин, дар тавозуни сухан истифода кардани воситаҳои муассири
забон дар ҳолатҳои гуногуни муошират ва дар ҳамоҳангӣ ба мақсад,
вазоиф ва моҳияти он мебошад”.
Вожањои калидї: меъѐрҳои забони адабӣ, калимаҳои иқтибосӣ,
талаффуз, савтиѐт, меъѐр, қоида, грамматикӣ, ибораороӣ, калимасозӣ,
муродифот, услубии воҳидҳои луғавӣ, калимаҳои лаҳҷавию шевагӣ.
НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧИ
В своей статье автор исходит из того, что культура речи – это,
прежде всего, соблюдение внутренних законов языка (фонетика и
ударение, использование слов, грамматические нормы, стилистика), а
также использование современных средств языка в различных условиях
взаимодействия и взаимовлияния языков.
Ключевые слова: нормы литературного языка, заимствования,
произношение, фонетика, правило, грамматика, словообразование,
синонимия, словарная единица.
THE DEBATES OF PROBLEMS IN CULTURE OF SPEECH
The author in his article discovered this problem from the point of view
of scholars of this sphere, proved that “the culture of speech first of all learn
the criterias of language (phonetics and stress, using the words, grammar
rules, stilistics), also using of the words under the language of the attachments
of different views of speech and according of the purposes, tasks and
essences».
Кeywords: literal measures of languge, borrowing words,
pronunciation, phonitics, measure, grammar, eloquence, word formation,
synonyms, oral words.
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ТАСНИФОТИ КАЛИМАЊОИ МУРАККАБИ НАВЪИ
ТАТПУРУША ДАР НАЗМИ БЕДИЛ

Мўсо Олимљонов
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров
Калимањои мураккаби забони тољикї (форсї) мавриди омўзиши
муњаќќиќони зиѐди ватаниву хориљї ќарор ѐфта, пажўњишњо то њанўз
дар ин маврид идома доранд. Алоќамандони соња метавонанд, ки доир
ба андешаву орои ањли тањќиќ аз адабиѐти зиѐди илмї, ки дар ин замина
ба миѐн омадаанд, ошноии њар чї бештар пайдо намоянд [1; 3; 7; 9; 12;
13; 16; 18;]. Дар миѐни ин пажўњишњо тањќиќоти муњаќќиќи гурљї
Т.А.Чавчавадзе имтиѐз дорад [18], зеро ин пажўњишгар дар ваќти
таснифоти калимањои мураккаби забони форсї таълимоти муњаќќиќони
Њинди бостонро ба асос гирифтаст. Аз рўйи таълимоти ин пажўњишгар,
њиндуњо таснифоти калимањои мураккабро аз рўйи принсипи маъної
гузаронидаанд ва дар ин системаи таснифот имкониятњои бањамоии ду
асос ба таври мувофиќ инъикос шудааст ва, муњимтар аз њама, ин
таснифот хусусияти универсалї дошта, дар забонњои гуногун метавонад
татбиќ шавад [18, 69; 73-74]. Т.А.Чавчавадзе калимањои мураккабро ба
чањор даста тасниф мекунад: 1) двандва (копулятив); 2) татпуруша
(детерминатив); 3) бањуврињї (поссесив) ва 4) авъяйибњава.
Таснифоти донишманди гурљї минбаъд аз љониби дигар
забоншиносон истиќболи гарм пайдо намуд ва дар ваќти омўзиши
калимањои мураккаб њамин таснифотро ба асос гирифтанд [ 11, 76-77; 5,
102; 6, 223-230; 14, 143-148; 15, 107-121].
Калимањои мураккаби навъи татпуруша чунин калимањои
мураккабеанд, ки дар байни компонентњо муносибати вобастагї мављуд
буда, аксар «њокимї»-и љузъи дуюм аз болои љузъи аввал ба мушоњида
мерасад. Дар ин навъи калимањои мураккаб љузъи аввал барои шарњу
эзоњи љузъи дувум истифода мешавад [18, 61]. Чунончи, адаммуштоќ,
амалпаймо, ѐќутрез, самарфишон, гуњарпардоз, зархез, тадбиргудоз,
ситамшарик, хуршедсозї ва ѓ. Њамчунин ин гурўњи калимањо
метавонанд дар асоси калимасозии факки изофат низ ташаккул ѐбанд,
ки дар ин навъи калимањо «њоким» љузъи аввали калимаи мураккаб аст,
чун соњибнафас, соњибдил, соњибњаѐ, соњибњусн, соњибљавњар,
соњибљалол ва ѓ.
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Дар забони тољикї калимањои мураккаби навъи татпуруша хеле
рушд намудаанд [6, 227] ва фаровонии ин навъи калимањо дар назми
Мирзо Абдулќодири Бедил низ ин аќидаро собит месозад. Аз рўйи
маводи зери даст, ки аз њафт муљаллади «Осор»-и ин шоир гирдоварї
шудааст, маълум мешавад, ки композитњои навъи татпуруша беш аз се
њазор вожаро ташкил мекунад. Бинобар зиѐд будани маводи мављуда ва
дар њаљми як маќола имкони баррасї надоштани онњо дар ин нигошта
танњо дар заминаи маводи њарфи «А» бархе аз фикрњои худро дар
мавриди таснифоти ин гурўњи калимањо баѐн хоњем кард. Ваќти
интихоби байти шоњид ба хотири сањењии матн аз нусхаи «Куллиѐт»-и
Бедил, ки Холмуњаммади Хаста ва Халилуллоњи Халилї ба нашр омода
намудаанд [2], истифода бурдем.
Ба пиндори ин љониб, таснифоти калимањои мураккаби навъи
татпурушаро аз се љињат гузаронидан ба маќсад мувофиќ аст: 1) тањлили
компонентњо аз рўйи баромад; 2) ќолабњои ташаккули композит ва 3)
дараљаи истифодаи калимањои мураккаб. Ин таснифот имкон медињад,
ки маќоми калимањои гуногунзот дар ташаккули калимањои навъи
татпуруша муайян, њамчунин гурўњњои луѓавї-грамматикии калимањо
дар созмонѐбии калимањои мураккаб муќаррар ва дар нињоят дараљаи
корбурди љузъњо таъин шаванд.
Калимањои мураккаби назми Бедил аз рўйи баромади
компонентњо гуногун буда, онњо дар заминаи ќолабњои зерин ташаккул
ѐфтаанд:
1. Ќолаби калимаи тољикї + калимаи тољикї. Бо ин ќолаби
калимасозї 23 калимаи мураккаб дарѐфт намудем, чун аброфарин,
андешанамо, андешасўз, анљуманпардоз, анљумансоз, аррадандона,
афсонапардоз, ашкбор, ашкфишон ва ѓ.:
Дар гулистоне, ки хонад ашки ман сатри намї,
Сояи гул то абад аброфарин пайдо шавад [2, 690].
Дар содадилї арзи таманнои ту додем,
Бематлабї андешанамо шуд, чї баљо шуд! [2, 591].
Ту ба ин дуди беасартимсол,
Анљумансози сад њазор хаѐл. [2, 26].
Баски гардид аррадандона,
Теѓ мезад ба мављи хун шона [2, 315].
Бедил, аз афсонапардозони ин мањфил мабош,
Шамъро ѓайр аз забони чарби худ љонкоњ нест [2, 380].
2. Ќолаби калимаи тољикї + калимаи арабї, чун абрмеърољ, андешатасхир. Ин ќолаби калимасозї калимањои зиѐде ба бор наовардааст, аз ин рў, мо танњо бо ду калимаи фавќ дучор шудем:
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Лаби бом аз рутубат абрмеърољ,
Њасири сањн тўфонбофи амвољ [2, 548].
Намуд аз њайрати андешатасхир,
Видоъи хобу хўр монанди тасвир [2, 496].
3. Ќолаби калимаи арабї + калимаи арабї, чун абадинтизор,
адамнашъа, адлтавсиф, азалќисмат, айштасхир, аксшомил, андўњкудурат, асармоя, аршасос, аљзнисбат, аљзфањм ва ѓ.:
Нафас риштаву лоф анќошикор,
Шарар умру љуръат абадинтизор [2, 773].
Адамнашъаи љоми њастї туї,
Хумор аз ту гул карду мастї туї [2, 762].
Њар куљо оина муќобил нест,
Њусн бо вањм аксшомил нест [2, 35].
Саводи фаќр асармояи сафои дил аст,
Чу субњ пок намо чењрае ба домани шаб [2, 178].
Пеши ин ќасрњои аршасос
Мањв гашт он харобаи каннос [2, 374].
Дар муќоисаи ќолаби поѐн ин ќолаб низ сермањсул нест ва њамагї
32 калимаи мураккаб дучор гардид. Аз гурўњи калимањои иќтибосии
арабї дар назми Бедил дар калимасозї вожањои «адаб, адам, алам, араќ,
асар, аљз» ба касрат ба кор гирифта шудаанд.
4. Ќолаби калимаи арабї + калимаи тољикї, чун абљадниюш, аввалгом, ављнишон, адабнишон, адабхез, адампиро, аѐрафзо, айбпўш,
айбљў, аќрабгазида, алњамдхон, амалпаймо, анбарфишон, анљомкор,
араќборон, аршпарвоз, атрбез, аљзандеш ва ѓ.:
Гўѐ афафтарошу хамўшон тапишталош,
Хурду бузург як саги аќрабгазидаанд [2, 456].
Лаби љомњо љумла алњамдхон,
Суроњї њамон ќулњуваллањбаѐн [2, 694].
Рў шуд тунуку рафт сиѐњї аз мў,
Эй абри сапед, як араќбороне [2, 580].
Гарди ин арса шашљињаттоз аст,
Дуди ин хона арзпарвоз аст [2,165].
Гар лола ранги раз шуду гул гашт атрбез,
Оинадори анљумани рангу бў нашуд [2, 630].
Чунонки болотар ба ќайд омад, дар калимањои навъи татпуруша
асосан калимаи дувум «њоким» буда, љузъи якум дар шарњу эзоњи калимаи асосї меояд. Аз ин нуќтаи назар мисолњо ва маводи мо нишон
медињад, ки ќолаби чањорум, ки дар он калимањои тољикї «њоким»-анд,
дар ташаккули калимањои мураккаб сермањсул буда, бо ин ќолаб во35
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жањои зиѐд созмон ѐфтаанд. Аз рўйи њисоби мо, танњо дар калимањои
мансуби њарфи «А» беш аз сад (107) композити навъи татпуруша ташаккул ѐфтааст. Дар сурате ки бо ќолаби «калимаи тољикї + калимаи
арабї» танњо ду калима сохта шудааст. Маълум мегардад, ки калимањои
тољикї имконияти бештари калимаваслкунї дошта, метавонанд, калимањои зиѐди арабиро ба худ тобеъ намуда, композитњои навъи татпурушаро ташаккул дињанд. Имкониятњои калимасозии вожањои тољикї
дар ин ќолаб бештар ба зуњур меояд.
II. Таснифи калимањои мураккаби навъи татпуруша аз рўйи таркиби луѓавї-грамматикии компонентњо низ нишон медињад, ки калимањои мураккаб дар асоси ќолабњои гуногун ба миѐн омадаанд. Маводи
зери даст имкон медињад, ки онњоро чунин дастабандї намоем:
1. Ќолаби исм + исм. Аз ќолабњои сермањсули калимасозии навъи
татпуруша мањсуб ѐфта [18, 97], дар маводи мо 57 калимаи мураккаб
мушоњида мешавад, ки мањсули ин ќолабанд, чун ављиќтидор, адабофарин, адамтарона, азалќисмат, араќборон, аршпарвоз, аљзмансуб ва ѓ.:
Сафоњо аз ў љумла ављиќтидор,
Кудурат њам аз вай њазизэътибор [2, 635].
Самоъаш адабофарин асту бас,
Навоњои таслим ин асту бас [2, 759].
Бедил, адамтаронаи номуси њастиям,
Беруни парда он чї наѐбї, навои мост [2, 201].
Њамон ќулќули аљзмансуби ў
Чу бисмил шавад сатри мактуби ў [2, 710].
Ќолаби мазкур якмахраља буда [18, 110], асосан барои ташаккули
исм мусоидат менамояд.
2. Ќолаби исм + сифат. Ин ќолабро њам дар ташаккули калимањои
мураккаби навъи татпуруша метавон аз сермањсултарин арзѐбї намуд
[18, 112], вале дар маводи мо нисбатан каманд, чун адабмаст, адабфарсуда, аламфарсуда, амалфарсуда ва ѓ.:
Аз ў гул ба домон бињишти адаб,
Љањими њавас њам адабмасти таб [2, 635].
Адабфарсудаем, аз мо абас таъзим мехоњї,
Нахезад нолаи бемор њам ин љо зи бистарњо [2, 90].
Умед аз бас аламфарсуда гардид,
Ѓубори дасти барњамсуда гардид [2, 47].
Ин амалфарсудагон маѓрури ороманд, лек,
Зери сарчанги њавас як ришу чандин шонаанд [2, 508].
Дар маљмўъ, аз маводи њарфи «А» мо шаш калимаи мураккаб
пайдо намудем. Мисолњо ва абѐти шоњид собит месозанд, ки дар ин
ќолаб калима (сифат)-њои муайян, чун «фарсуда» дар калимасозї ишти36

СУХАНШИНОСЇ, №4 2017
рок намудаанд. Ќолаби мазкур думахраља буда, тавассути он асосан исм
ва гоњо сифат ташаккул меѐбад.
3. Ќолаби исм + сифати феълї. Ќолаби мазкур метавонад, ки ба ду
гуруњ тасниф шавад: а) исм + сифати феълии замони њозира; б) исм +
сифати феълии замони гузашта. Дар маводи мо, ки мутааллиќи њарфи
«А» аст, вожањои татпуруша (10 калимаи мурраккаб, чун адабафрўхта,
адамзода, адампарварда, аќрабгазида, араќкарда, араќолуда, асарбохта,
ашкбаста ва ѓ.) асосан бо ќолаби дувум ташаккул ѐфтаанд. Ин ќолаб семахраља мањсуб ѐфта, асосан сифат ва гоњо исму зарф месозад [18, 117].
Аз назми Мирзо Бедил низ маълум мешавад, ки ба истиснои вожаи
«адамзода» калимањои дигар сифатанд:
Эй адамзодаи вуљудтироз,
Нестинаќши њастиоинасоз [2, 105].
Бедил, сухани мунњарифе гўш макун,
Шамъи адабафрўхта хомўш макун [2, 540].
Гўѐ афафтарошу хамўшон тапишталош,
Хурду бузург як саги аќрабгазидаанд [2, 456].
Араќолуда љамоле зи назар мегузарад,
К-аз њаѐ чун араќам об зи сар мегузарад [2, 662].
Чу мижгони њуљуми ашкбаста,
Ќадањ дар даст минои шикаста. [2, 550].
4. Ќолаби исм + феъл. Аз сермањсултарин ќолабњои калимасози
навъи татпуруша ба шумор меравад. Ќолаби мазкурро, вобаста ба он ки
исм бо кадом асоси феъл омадааст, ба ду гурўњ људо намудан мумкин
аст:
4.1. Ќолаби исм + асоси замони њозираи феъл. Аз ќолабњои
маъмул ва сермањсул мањсуб меѐбад. Аз 91 калимаи мураккабе, ки дар
асоси ќолаби исм + феъл созмон ѐфтаанд, 79 калимаи татпуруша бо
ќолаби мазкур, яъне исм + асоси замони њозираи феъл ташаккул ѐфтаанд, чун ављоро, адабгустар, адабпарвар, адабсанљ, аѐнсоз, айбпўш,
айшпазир, аќидаткўш, андешасоз, андешасўз, араќрез, асаркаш,
асрорљўш, афсонасоз, ашкбор, ашкфишон ва ѓ.:
Гар вонигарї ба љоњи ављороѐн,
Моил ѐбї кулоњи ављороѐн [2, 553].
Адабсанљи баѐн њарфе аз он лаб њар куљо дорад,
Хироми мављи гавњар по ба домони њаѐ дорад [2, 441].
На шаб гардад ин шамъ хомўш, на рўз,
Чароѓи хаѐлест андешасўз [2, 789].
Нест, Бедил, вазъи ман афсонасози дарди сар,
Њамчу хомўшї шароби бехуморам кардаанд. [2, 427].
Хори дашти талаб з-обилаам
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Мижаи ашкборро монад [2, 655].
Ќолаби мазкур семахраља буда, асосан исму сифат ва дар баъзе
маврид зарф месозад. Тањлили маводи Мирзо Бедил њам собит месозад,
ки ќолаб дар ташаккули сифату исм фаъол аст.
4.2. Ќолаби исм + асоси замони гузаштаи феъл. Чунонки болотар
ишора гардид, дар маводи дасти мо калимањои навъи татпуруша асосан
дар ќолаби исм + асоси замони њозираи феъл сохта шудаанд. Бо вуљуди
ин ќолаби мазкур низ серистифода буда, дар маводи мо њашт калимаи
мураккаб бор додааст, чун адабпарвард, андешафарсуд, араќолуд, асарандуд, асарпарвард, аљамзод ва ѓ.:
Адампарварди хилватгоњи лоњут,
Бисоторои хулдистони љабрут [2, 426].
Арзи камоли мо араќолуди хиљлат аст,
Абр аст, агар баланд шавад, осмони мо [2, 76].
Захми моро асарандуди табассум мапсанд,
Ки дар ин мављи гуњар гарди намакзоре њаст [2, 237].
Зи иќболи араб ѓофил мабошед, эй аљамзодон,
Сарири иќтидори Балх њам шоњи Наљаф дорад [2, 564].
Тањлилу мушоњида ва омўзиш собит месозад, ки дар назми Бедил
аз ќолабњои зикршуда калимањои мураккаби навъи татпуруша асосан
бо ќолаби исм + феъл ташаккул ѐфтаанд. Бо ин ќолаб танњо дар њарфи
«А» беш аз 90 калимаи навъи татпурша дар даст дорем. Дар љойи дувум
ќолаби аввал (исм + исм) ќарор дорад, зеро ин ќолаб беш аз 50 калимаи
навро ташаккул додааст. Дар асоси маводи мо ќолаби нисбатан каммањсул дувум (исм + сифат) мебошад, ки танњо шаш калима додааст.
III. Таснифи калимањои мураккаб аз рўйи дараљаи истифодаи компонентњо маълум менамояд, ки аксари калимањои мураккаб хусусияти
адабии китобї дошта, дар забони назм истифода мешаванд. Вале дар
баробари ин калимањои мураккабе мављуданд, ки яке аз љузъи онњо архаистї ва ѐ камистифода гардида, ин гурўњи калимањои мураккабро камистифода намудааст, чун абљадниюш, алаташзан, авњомфарсуд, адамсаббоњ, афафтарош. Чунонки мисолњо маълум менамоянд, яке аз компонентњои калимаи мураккаб дар истифода мањдуданд, ки дар натиља
боиси архаистї гардидани калимаи мураккаб гардидаанд. Вобаста ба
он ки кадом компонент калимаи архаистист, композитњои мазкурро ба
ду гурўњ људо намудан мумкин аст:
1. Калимањои мураккабе, ки љузъи аввали онњо архаистист, чун
алаташзан, афафтарош, авњомфарсуд. Вожаи «алаташзан» дар
фарњангњои дастрас [4; 8; 10; 17] дучор наомад. Дар «Луѓатнома»-и
Дењхудо танњо калимаи «алаташ» дучор мешавад ва он «ташнагї ва
ташна шудан. Бисѐр ташнаам. Маро ташнагї аст» маънидод шудааст [4,
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217]. Аз мазмуни абѐт маълум мешавад, ки вожаи «задан» ба маънои
«шикастан» истифода шудааст:
Љигар шуд миљмаре оташ ба доман,
Нафас мављи саробе алаташзан [2, 471].
Дар фарњангњои мављуда калимаи мураккаби «афафтарош»-ро
умуман пайдо накардем [ 4; 8; 10; 17], љузъи аввали он - «афаф» низ ба
мушоњида нарасид. Дар байти Абулмаонї мехонем:
Гўѐ афафтарошу хамўшон тапишталош,
Хурду бузург як саги аќрабгазидаанд [2, 456].
Дар композити «авњомфарсуд» љузъи аввал - «авњом» љамъи калимаи «вањм» [17, 37] буда, боис шудааст, ки калимаи «авњомфарсуд» низ
архаистї бошад:
Бигў аз ѓафлати авњомфарсуд,
Ки њеч ин хонаи дарбаста нагшуд [2, 558].
2. Калимањое, ки љузъи дувуми онњо архаистист, чун абљадниюш,
адамсаббоњ. Калимаи «абљадниюш» дар фарњангњо [4; 8; 10; 17] ба назар
нарасид, вале чун калимаи «ниюшидан» ба маънињои «шунидан, гўш
кардан, гўш фаро додан, гўш фаро доштан» тафсир шудааст [17, 858],
пас калимаи мураккаби фавќ маънои «абљадшунав»-ро дорад:
Чашмњо навнигоњи њайрат монд,
Гўш абљадниюши ѓафлат монд [2, 77].
Дар калимаи мураккаби «адамсаббоњ» љузъи дувуми калима «саббоњ», ки маънои «шинокунанда, шиновар»-ро дорад [17, 163], калимаи мураккабро ба гурўњи калимањои архаистї мансуб кардааст:
Охир он киштии адамсаббоњ
Вожгун шуд ба гардани маллоњ [2, 388].
Дар маљмўъ, метавон гуфт, ки калимањои мураккаби навъи татпуруша аз сермањсултарин навъи калимањои мураккаб мањсуб ѐфта, дар
забони тољикї хеле рушд намудаанд. Ин аст, ки аз назми Мирзо Бедил,
дар маљмўъ, беш аз се њазор ва танњо аз њарфи «А» беш аз сад калимаи
мураккаби навъи татпурушаро пайдо намудем. Ин гурўњи калимањои
мураккаби тобеъ дар муносибати вобастагї ќарор дошта, љузъи дувум
бештар ба сифати компоненти «њоким» баромад мекунад. Назми Бедил
собит месозад, ки онњоро аз љињатњои гуногун тасниф намудан мумкин
аст. Таснифи ин гурўњи калимањо, махсусан, аз рўйи баромади компонентњо собит намуд, ки калимањои зиѐди тољикї вожањои иќтибосии
арабиро ба худ тобеъ намуда, композитњои нав созмон додаанд. Ин аз
иќтидор ва имконияти забони тољикї шањодат медињад. Таснифи ин
навъи калимањо аз љињати мансубияти компонентњо ба њиссањои нутќ
нишон дод, ки ќолаби исм+феъл аз сермањсултарин ќолабњо мањсуб меѐбад.
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Ба истиснои чанд калимаи маъмул, чун адабомўз, адабпарвар,
адабхона, адамхона, айнаксоз, алампарвар, ангуштнамо, андешасўз калимањои дигар дар фарњангњои мављуда, махсусан «Луѓатнома»-и
Дењхудо ва «Фарњанги форсї»-и Муин, ба назар нарасиданд ва метавон
њадс зад, ки аз сохтањои Абулмаонї бошанд.
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ТАСНИФОТИ КАЛИМАЊОИ МУРАККАБИ НАВЪИ
ТАТПУРУША ДАР НАЗМИ БЕДИЛ
Баррасии лингвистии маводи осори адибони давраи классикї яке
аз масоили мубрами илмї ба шумор меравад. Махсусан, тањќиќи
масоили калимасозї дар осори давраи классикии забонамон ниѐз ба
омўзиши њаматарафа дорад. Дар маќола бо дарки ин мубрамият
калимањои мураккаби навъи татпуруша дар осори Бедил тањќиќ
гардидааст. Дар он ќолибњои фаъолу ѓайрифаъол ва архаистї муайян
гардида, баромади калимањои сохташуда низ муайян мегарданд. Дар
маќола масоили омории ќолибњои калимањои навъи татпуруша њам
нишон дода мешавад.
Вожањои калидї: лингвистика, классикї, калимасозї, татпуруша,
осор, вид, модел.
КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОЖНЫХ СЛОВ ВИДА ТАТПУРУШИ В
ПОЭЗИИ БЕДИЛА
Лингвистический анализ наследия классического периода является
одним
из
важных научных
проблем.
Особенно
проблем
словообразования в наследии языка классического периода нуждаются
всестороннему научному изучению. В статье рассматривается вопрос
связанный со сложными словами вида татпуруши в произведении
Бедила. Определяется активные, не активные и архаистические модели
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словообразования. Также в статье ведется анализ проиcхождение
компонентов нових слов и дается статистически модели
новообразовании по сложных слов вида татпуруши.
Ключевые слова: лингвистика, классика, словообразование,
татпуруша, наследие, вид, модель, копулятив.
THE CLASSIFICATION OF COMPLICATED WORDS
(TATPURUSHA) OF DETERMINATIVES IN BEDIL’S HERITAGE
The linguistic analyse of the classic heritage is one of the main scientific
problems. Particulary the measure of complicate words are need for all kinds
of learning scientific research. The author considers the determinative, which
uses in exploration measure of Mirzo Abdulqodir Bedil’s heritage. Also in the
article mentioned of apperences of components of new words and it gives the
statistic model of hard words of tatpurush.
Keywords: linguistics, classics, heritage, type, Tatpurusha, complicated,
word,
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НАЌШИ КАЛИМАЊОИ ИЌТИБОСИИ АРАБЇ ДАР ТАШАККУЛИ
БОВАРЊО
(аз рӯйи маводи шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ)

Назаров М.
Хадамоти давлатии назорат дар соҳаи маориф
Калимањои иќтибосии арабї дар тамоми ќабатњои услубии забони
тољикї нуфузи чашмгир дошта, дар мураттаб сохтани нутќи амалї дар
аксар мавридњо аз калимањои аслии тољикї камї надоранд. Калимањои
иќтибосии арабї дар зери таъсири омилњои муайян ба забони тољикї
ворид шуда, марњилањои гуногунро дар бар мегиранд: «Тайѓироти
љиддї дар таркиби луѓавии забони тољикї дохил шудани калима ва
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иборањои арабї мебошад, ки ин на танњо ба воќеаи таърихии дар
асрњои VII-VIII рўйдода вобаста аст, балки фароянди дохилшавии
унсурњои забони арабї дар тамоми даврањои њаѐти тореволютсонии
мардуми Осиѐи Миѐна давом дошт. Ин масъала таърихан ба воќеаи
Осиѐи Миѐна ва Эронро истило кардани арабњо ва баъд аз он дар
мамлакат афзудани нуфузи дину забони арабї алоќаманд аст» [3, 131].
Калимањои иќтибосии арабї ибтидо ба таркиби захираи луѓавии
забони тољикї ва баъд ба таркиби дигар воњидњои нисбатан калонњаљми
он ворид шуда, доираи истеъмоли нисбатан фарохе касб намуданд.
Тањлили таркиби луѓавии забони тољикї далели он аст, ки забони арабї
дар тўли зиѐда аз њазор сол тавонистааст, ки ба низоми луѓавии забони
тољикї таъсири амиќе бирасонад, ки ин ба як ќатор омилњои иљтимоию
фарњангї вобастагии ногусастание дорад. «Маќоми ин ѐ он халќро дар
инкишофи тамаддуни халќи дигар аз рўйи миќдори умумии калимањое,
ки забони он ба забонњои дигар додааст, ба осонї муайян кардан
мумкин аст. Дар иќтибосњои луѓавии забонњои олам осори робитањои
мухталифи байни онњо мушоњида мешавад. Њар як калимаи иќтибосии
таркиби луѓавии забон гувоњи зиндаи ин ѐ он њодисаи таърихи гузаштаи
соњибони он аст» [2, 94-95].
Табиист, ки асоси унсурњои луѓавии таркиби боварњоро
калимањои аслии тољикї ва баъзан калимањои лањљавї ташкил
медињанд, вале дар баробари ин унсурњои забони дигар, аз љумла
калимањои иќтибосии арабї дар ташаккули таркиби лексикии боварњо
нуфузи муайян дошта, пас аз калимањои аслии тољикї маќоми дуюмро
ишѓол менамоянд.
Инчунин, ќисми зиѐди калимањои арабї дар забони тољикї
хусусияти умумиистеъмолї касб намуда, ба гурўњи калимањои
умумихалќї дохил мешаванд: «Мафњуми калимањои умумихалќї фаќат
ба воњидњои решагї мањдуд нашуда, вожањои иќтибосиро низ фарогир
мебошад» [4, 88 ].
Калимаҳои арабии либос, њаммом, маъшуќа, суњбат, сафар, одам,
туњфа, умр, инсон ва монанди инњо дар ташаккули боварњо дар забони
тољикї иштирок намуда, шаклњои гуногуни боварњоро ба вуљуд
овардаанд. Намунањои зер ин гуфтањоро тасдиќ мекунанд, масалан:
«Либоси тагпўшро ба рўйи чапа пўшидан». Миѐни мардум аќидае
матрањ аст, ки агар инсон либосњои тагпӯш худро чапа бипўшад, чашми
бад ва сењру љоду бу ў таъсир расонида наметавонад. Аз лињози таркиби
луѓавї бовари мазкур аз калимањои гуногун таркиб ѐфтааст, ки ба
истиснои калимаи либос, дигар калимањои ба вазифаи љузъи таркибї
омада, калимањои аслии тољикї мебошанд. Калимаи либос калимаи
иќтибосии арабї буда, бо калимањои матоъ, пўшок, љома, болопўш
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хусусияти синонимї зоњир намуда, сарсилсилаи синонимии муродифњои
худ ба шумор меравад. Калимаи либос, ки яке аз мафњумњои њаѐтан
муњимро ифода мекунад, дар таркиби боварњо дар забони тољикї зиѐд
ба мушоњида мерасад. Бовари «Баъд аз шустан ба рўйи рост офтоб
кардани либосњои одами зинда» намунае дар ин маврид аст.Дар миѐни
мардуми Тољикистони љанубї (њамчунин аксар мардуми кишварамон)
чунин мешуморанд, ки агар либосњои одами дар ќайди њаѐт бударо пас
аз шустан ба рўйи рост дар офтобї овезон кунанд, барои соњибони
либос мусибат пеш меорад. Барои ин њамчун чораи пешгирї аз њар гуна
падидањои номатлуб либосњоро ба рўйи чапаашон овезон менамоянд.
Ва ѐ бар хилофи ин бовари зикршуда, мегўянд, ки: «Агар либоси мурда
пас аз шустан ба рўйи чапа овезон карда шавад, барои соњибони майит
мусибатовар мебошад». Дар ин њолат либосњои мурдаро пас аз шустан,
ба рўйи рост овезон менамоянд.
Дар таркиби боварњое, ки зикрашон дар боло рафт, ба ѓайр аз калимаи либос боз калимаи одам мављуд аст, ки аз рўйи баромади худ калимаи арабї буда, бо калимањои инсон, шахс, фард гоњо хусусияти синонимиї зоњир мекунад, ки њама калимањои иќтибосии арабї мебошанд. Сарсилсилаи синонимии муродифњо калимаи одам мебошад. Аз
ин рў, ишироки он дар ташаккули дигар воњидњои забон, аз љумла боварњо бештар ба мушоњида мерасад. Дар баробари ин муродифњои дигари он: инсон ва шахс низ дар забони гуфтугўйӣ то андозае истеъмолашон роиљ аст: Либоси одами зинда-ра баъди шуштан ба рўйи чапа
дар банд афтов кънан, аму шахс зарар мебина ѐ да бало гъръфтор мешава (ноњияи Ваҳдат).
Аз ќибла хестани абр. Аз замонњои ќадим дар миѐни мардум аќидае мављуд аст, ки агар абр аз ќибла хезад, њаво боронї мешавад.
Мазмуни бовари мазкур ба калимаи ќибла марбут аст, ки ин калима аз
рўйи баромадаш арабї аст. Маънои луѓавии ин калима самт, тараф,
љониб ва сўй буда, дар фарњангњо чунин шарњ дода шудааст: «ќибла …
сўйе, ки ба он рўй меоваранд; парастишгоњ, љойе, ки ба он сўй рўй оварда, ибодат мекунанд; хонаи Каъба – зиѐратгоњи асосии Макка, ки мусулмонон ба он тараф нигоњ карда, намоз мехонанд: Намози бомдод гузорда буд ва рўй ба ќибла нишаста ва чизе мехонд (Таърихи Наршахї)»
[ 5, 685].
Дар ваќти гап задани дўстон ва ошиќон аз байнашон гузаштан.
Байни мардуми љануби Тоҷикистон аќидае мављуд аст, ки «дар мавриди
суњбат кардани ду кас, аз байни онњо гузаштан мумкин нест, зеро дўстї
ва ошиќии онњо канда мешавад». Таркиби лексикии бовари мазкур аз
миќдори калимањои муайян таркиб ѐфта, аз байни онњо калимањои ваќт
ва ошиќ аз рўйи баромадашон калимањои иќтибосии арабиянд. Ваќт
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ифодагари замон аст ва бо калимањои замон, маврид ва лањза њаммаъно
буда, дар муќоиса ба муродифњои худ дар нутќи гуфтугўї маъруфият
дорад.
Калимаи ошиќ мансуб ба забони арабї буда, маънои он дўстдошта, мањбуб, дилдода ва муњиб аст ва бо ҳам муродиф мебошанд. Калимаи «ошиќ» сарсилсилаи синонимии муродифњои худ ба шумор рафта,
дар тамоми ќабатњои услубии забон мунтазам ба кор бурда мешаванд.
Мисол аз шеваи ҷанубӣ: Дъ нафар ѐ ошиќ-о да ра гап задеста бошан, ай
байн-шон намегзаран, дустї ѐ ошиќии у-во канда мешава (н.Файзбод).
Дар ваќти хондани хутбаи никоњ боли њам будани пойафзол.
Байни мардум чунин аќидае роиљ аст: «Агар њангоми хондани хутбаи
никоњ пойафзоли касе болои њам бошад, барои оилаи никоњшаванда
нохушоянд ва мусибатовар мебошад».
Таркиби луѓавии ин боварро калимањои гуногун ташкил
медињанд, ки дар забон мавќеи мухталифи истеъмол доранд. Аз ин миѐн
калимањои ваќт, хутба ва никоњ арабї буда, дар забон мавќеи хоси худро доранд. Калимаи хутба дар забони тољикї хусусияти умумиистеъмолї дошта, мавќеи истеъмолаш устувор аст. Маънои луѓавии ин
калима дар фарњангњои тафсирї чунин оварда шудааст: «Хутба
мавъизае, ки дар намози љумъа ва дар идњо хонда мешавад; умуман,
ваъз, мавъиза. 2. Муќаддима, сароѓози китобњо, ки дар њамду наът баѐн
меѐбад, хутба хондан, ваъз, кардан; хутба ба номи касе хондан…» [6,
464]. Калимаи «никоњ» низ аз рўйи баромадаш арабї буда, рољеъ ба
шарњи он дар фарњанги тафсирї чунин омадааст: «…заношўи, издивољ;
аќди никоњ, маросими бастани ањду паймони издивољ; хатти никоњ,
њуљљат дар бораи ањди никоњ» [6, 913].
Аксари калимањое, ки дар ташаккули сохти лексикии боварњо
иштирок менамоянд, дар забон, хусусан, дар нутќи гуфтугўйї мавќеи
устувор дошта, ба монанди калимањои решагї ба таври васеъ ба кор
бурда мешаванд. Ќисми зиѐди калимањои арабие, ки дар таркиби боварњо меоянд, ин калимањои ифодагари мафњумњои њаѐтан муњим аз
ќабили номњои сару либос, маросимњои гуногуни дар њаѐти одамон
мавќеи муњим дошта ва ѓайраро ифода мекунанд. Аз ҷумла:
Сабук будани тобут. Миѐни мардум аќидае машњур аст, ки тобути
мурдаи шахси сахї ва хоксору покдоманро фариштањо дар бурданаш
иштирок менамоянд ва назари рањмати Худо бар ў меборад. Аз ин рў,
ибораи «тобути сабук» ва ѐ сабук будани тобути касе нисбати шахсе
истифода бурда мешавад, ки дар байни мардум аз мањбубият ва
эњтироми хосе бархўрдор аст. Чунин мешуморанд, ки он шахс дар
рањмати Худованд ќарор дошта, фариштањо дар бурдани тобут ва дафн
кардани он иштирок менамоянд ва ба якдигар мегўянд, ки тобути
45

СУХАНШИНОСЇ, №4 2017
фалонї сабук будааст. Ба ин васила дар назди Худованд азиз будани
онро зикр намуда, назари нек доштани худро баѐн мекунанд. Мисол аз
шеваи ҷанубӣ: тобут-ъш сабък бъд, у кас дар зиндаги-ш одами хуб
бъдай (Даштиҷум).
Дар ваќти авќот хўрдан касе ворид шудан. Дар байни мардуи
тољик хеле маъмул шудааст, ки агар дар ваќти хўрок хўрдан ба хонаи
касе дарої, мегўяд, ки хушдоманат туро дўст медорад. Таркиби лексикии бовари мазкур гуногун буда, аз калимањои гуногуни аслию иќтибосї таркиб ѐфтааст. Вожаҳои калидии он ваќт, авќот ва ворид арабӣ
буда, дар ташаккули бовари мазкур мавқеи асосӣ доранд.
Дар таги сари кўдак китоб мондан. Ин амал љанбаи динию
эътиќодї дорад ва дар байни тамоми минтаќањо истифода бурда мешавад. Дар ин матн танњо як калимаи иктибосии арабї - китоб истифода
шудааст. Ин калима дар забони гуфтугўйї ва дар забони адабии
њозираи тољик хеле серистеъмол аст. Дар гузаштаи начандон дур дар
гањвора зери сари кўдак китоби Њофизро мемонданд, то кўдакро аз
тарсу вањм эмин нигоњ бидорад. Ин низ як навъ бовар аст, ки дар байни
мардуми љануби забони тољикї истифода бурда мешавад: да тай сари
гулак китоби Њофиза монї, аз бади-въ касалї гулака нига медора
(Даштиҷум).
Бо мурури замон љањонфањмии динї ва тафаккури эътиќодии
мардум низ ташаккул ѐфта, дар сохтору маънои боварњо низ тањаввул
эљод мекунад. Чунончи, аз мушоњидањои њаѐти мардуми тољик
бармеояд, аввалњо дар зери сари тифл китоби Њофизро мемонданд, њоло
бошад ба љойи он дар таги сари кўдак китоби муќаддаси Ќуръонро низ
мемонанд, то ки кўдакро аз таъсири ќуввањои бад эмин нигоњ дорад.
Як гурўњ калимањои иќтибосии арабиро дар забони тољикї пайдо
кардан мумкин аст, ки дар ташаккули воњидњои гуногуни забон, хусусан
боварњои мардумї баробари калимаҳои аслии тољикї иштирок
менамоянд ва наќши муҳим доранд. Як гурўњи ин калимањо дар
ташаккули боварњо њамчун љузъи асосии ифодагари маъно иштирок
намуда, хусусияти доимї ва хусусияти таѓйирнаѐбандагї касб
менамоянд. Мавќеи баъзеи онњо то њадде устувор аст, ки иваз кардани
он номумкин мебошад. Мавќеи доимї касб кардани онҳо бошад, аз он
сабаб аст, ки ин калимањо дар забон муродифњои луѓавие, ки дар матн
ин калимањоро пурра иваз кунанд, надоранд, агар дошта бошанд њам,
муродифњои он низ арабї њастанд. Барои мисол калимањои салом, оина
ва ќад, ки аз рўйи ифодаи маънои худ дар забони тољикї ягона буда,
муродифњои луѓавии тољикие, ки пурра онњоро дар матн иваз карда тавонанд, ќариб, ки ба чашм намерасад ва ногузир ин калимањо дар ташаккули њар як воҳиди забонї, ки иштирок менамоянд, хусусияти до46
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имї касб менамоянд. Ё калимаҳои нола (луќма), никоњ (издивољ) ва
одам (инсон, башар), ки дар забон дорои як ва баъзан ду муродифи
луғавианд ва ин муродифҳо иқтибосҳои арабї буда, аз лиҳози лексикї
иваз шудани ин калимаҳо бо муродифњои худ ягон ањамият надоранд.
Яъне дар њар ду њолат иќтибосҳо арабї буда, нуфузи худро дар кадом
шакле набошад, нигоњ медоранд.
Масалан «Афтидани нолаи авќот аз даст». Дар лањљаи љануби забони тољикї доир ба хўрок хўрдан ва хўрок пўхтан боварњо хело зиѐданд, ки дар њар як хона ва дар зиндагии њаррўзаи хеш соњибони ин забон истифода мебаранд. Бовари овардашуда љанбаи эътиќодї ва таърихии тулонї дорад. Калимаи иќтибосии арабии авќот вожаи калидии бовари мазкур аст. Рољеъ ба ин калима З. Замонов чунин баѐн кардааст:
Вожаи «авќот» арабї буда, шакли љамъи «ваќт»- ро мефањмонад. Аммо
чун ба лањља ворид шуд, маънои аслиашро дигар намуда ва акнун ба
маънои хўрок «авќот» кор фармуда мешавад [1, 51]. Ба андешаи мо ин
вожа шакли таѓйирѐфтаи љамъи аќвот (ќут) мебошад ва дар лањљањои
тољикї дар шакли авќот истеъмол мешавад. Ин вожа (авќот) дар байни
мардуми лањљаи љанубӣ, дар забони умумихалќї ва дар боварњои
мардумї хеле фаъол ва серистеъмол мебошад.
Боварњо доир ба њар як ашѐи рўзгор, рафтори инсонњо,
парандагон, рўзу њафтањо, моњњо ва расму оинњо дар байни лањљањои
љумњурї ва миллатњои дигари љањон низ хеле зиѐданд ва дар рафтори
њаррўзаашон истифода мешаванд.
Њамин тариќ, омўзиш ва тањќиќи калимањои арабї дар таркиби
боварњои лањљаи љануб нишон медињад, ки аввалин унсурњои луѓавии
арабиасл, ки дар забони гуфтугўии лањљаи љануб истифода мебаранд,
хеле зиѐданд.
Баръакси ин, иќтибосњои љадиди луѓавї, њарчанд ки баъзе
ќабатњои он таърихи бештар аз њазорсола доранд, ба дараљаи кофї њазм
нашудаанд ва нишонањои иќтибосї будани онњо то ба имрўз њам зоњир
шуда меистанд. Ба ин гурўњ калимањои аз забонњои арабї, туркию
муѓулї, русї ва тавассути онњо воридшударо дохил кардан мумкин аст,
ки дар онњо љо-љо хосиятњои овозї, сарфї ва њатто имлоии он забонњо
боќї мондаанд. Риояи ин хосиятњо ва ѐ баръакс, риоя нашудани онњо
баъзан боиси бањси на фаќат муњаќќиќон, балки њавасмандони соњаи
забон мегардад.
Аз тањлил ва муќоисаи калимањои арабии дар таркиби боварњои
дар боло овардашуда, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки
калимањои арабї дар ташаккули боварњо нуфузи чашмгир дошта, пас аз
калимањои аслии тољикї мавќеи дуюмро ишѓол мекунанд. Мавќеи онњо
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низ њамчун унсури дар таркиби боварњо устувор ва аксаран
ивазнашаванда буда, љанбаи ќавии эътиќодї доранд.
Хулоса, калимањои иќтибосии забони арабї дар зери таъсири
омилњои муайян ба забони тољикї ворид шуда, марњилањои гуногунро
дар бар мегиранд ва ба таври назаррас дар ташккули боварњои гўишњои
љанубии забони тољикї наќши муњим доранд.
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НАЌШИ КАЛИМАЊОИ ИЌТИБОСИИ АРАБЇ ДАР ТАШАККУЛИ
БОВАРЊО
Муаллиф дар маќолаи мазкур ба мавзўи наќши калимањои
иќтибосии арабї дар сохтори мафњумњои бовару эътиќодоти хурофотї
таваљљуњ зоњир карда, наќши калимањои иќтибосии арабиро дар
сохтани чунин мафњумњо нишон медињад. Калимањои иќтибосии арабї,
ки дар байни калимањои иќтибосї аз њама бештар ба њавзаи забони
тољикї дохил шудаанд, дар баробари калимањои аслии тољикї дар
тамоми соњањои њаѐти иљтимої мавриди истифода ќарор дода шудаанд.
Муаллиф тавассути мисолњо нишон медињад, ки ин навъи калимањо дар
сохтори мафњумњои ифодакунандаи бовару эътиќодоти хурофотї
серистеъмол буда, дар сохтори љумла љойгоњи мустањкаме пайдо
кардаанд, ки баъзан иваз намудани онњо ѓайриимкон аст.
Вожањои калидї: забони адабии тољик, калима, иќтибос, арабї,
маъшуќа, суњбат, сафар, одам, туњфа, умр, инсон, пўшок, хусусият,
синоним.
АРАБСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ,
ВЫРАЖАЮЩИЕ ВЕРУ
Как известно, в лексическом фонде таджикского языка большое
место занимают арабские слова. Среди них наибольшее количество
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принадлежит лексемам, обозначающим веру, а также убеждения и суеверие. При этом, по мнению автора, арабизмы употребляются одновременно с исконно таджикскими словами. В статье автор доказывает, что
отдельные широко употребляемые заимствованые слова, обозначающие
веру, верования и убеждения, не всегда могут быть заменены соответствующими таджикскими эквивалентами.
Ключевые слова: современный литературный язык, слово, заимствование, арабский, язык, вера, верования, диалог, путешествие, человек, подарок, жизнь, материал, структура, синоним.
THE BORROWING OF ARABIC WORD INTO THE FAITH
IMPROVING
As we know, the lexical fund of the Tajik language occupies mostly the
Arabic words. Among them, the largest number belongs to lexemes denoting
faith, as well as beliefs and superstitions. In this case, according to the author,
arabisms are used at the same time with the original Tajik words. In the article the author proves that some widely used borrowed words denoting faith,
beliefs and beliefs can not always be replaced by corresponding Tajik equivalents.
Keywords: modern literal language, word, borrowing, Arabic, dialogue,
travelling, language, person, present, life, material, structure, synonyms.
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НАЌШИ ИСТИЛОЊОТИ БОЗИЊОИ МАРДУМЇ ДАР
ЗАБОНИ ШУЃНОНЇ
Броимшоева Муслима
Институти илмњои гуманитарии АИ ЉТ ба номи Бањодур Искандаров
Ќисми зиѐди истилоњоти марбут ба бозињои мардумї хусусияти
таърихї доранд, зеро дањњо њазор сол ќабл одамон дар асри сангин аввалин корњо ба монанди зироаткорї ва њайвонпарвариро пеша намуда,
барои шуѓл ва гузарондани ваќти холї бозињои зиѐдро ба вуљуд овардаанд, ки дар Бадахшон – дар ин сарзамини кўњистон то њанўз боќї
мондаанд. Аксари бозињо порае аз рўзгори мардумро нишон медињанд,
ки онњоро воситаи дилхушї ќарор додаанд. Дар њар як бозї унсуре аз
фарњанг, муносибати инсон ба табиат, њаѐт ва васоили њаѐтгузаронї ба
назар мерасад. Тањлили этнолингвистии вожаву истилоњоти марбут ба
бозињо, нишон медињад, ки ифодаи мафњумњо дар намуди бозињо яксон
набуда, балки вобаста ба њар навъи бозї ва тарзи иљрои он гурўњњои
мустаќими луѓавиро ташкил медињанд, истилоњот низ таѓйир меѐбанд.
Бинобар ин, вожањоро оид ба њар бозї алоњида мавриди тањлил ќарор
медињем.
Чї тавре ки зикр намудем, таърихи пайдоиши аксарияти бозињои
мардуми Бадахшон ба давраи бостон рост меояд ва доир ба баъзе аз ин
бозињо муњаќќиќони хориљию ватанї маълумот додаанд. Олимон ва
муњаќќикон - Андреев [1, 96-119]; Стеблин-Каменский [11,1999]; Муњиддинов [7,1989]; Шакармамадов [12, 2012]; Матробов [8, 2005], Одинамамади Мирзо [9, 2010] аз зумраи онњо мебошанд.
Омўзиши бозињои мардумї дорои ањамияти баланд аст, зеро
бењтарин хусусиятњои рўњии мардум, урфу одат, забону фолклор дар ин
бозињо дарљ гардида, онњо аз таърихи ќадимтарини ин мардум гувоњї
медињанд ва ќадимтарин калимоти забон, ки бо тадриљ архаистї мегарданд, њангоми иљрои ин бозињо зинда мегарданд. Аз рўйи бозии кўдакон
њатто мардум фол дида, пешгўї менамуданд. Ривояте дар байни ин мардум роиљ аст, ки дар замони ќадим подшоње навкаронашро фармудааст,
то ба кўдакон нигариста, ба кадом бозї машѓул буданашонро фањманд.
Навкарон омада мегўянд, ки «Фидои шоњ шавем, ки кўдакон ба тарандозї ва шамшерзанї машѓуланд». Подшоњ аз ин ѓамгин гашта, ба фармонравоѐнаш мегўяд, ки тайѐрї бинанд, зеро душмане њуљум хоњад кард
ва љанг мешавад. Заноне агар ба нонпазї машѓул мешуданд, таъбир ме50
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карданд, ки дар он сол њосил фаровон гашта, нон арзон хоњад шуду ба
тўйбозї машѓул гардиданашонро, рамзи тўйу хурсандї мењисобиданд.
Мо њангоми љамъоварии мавод дар баъзе аз дењоти ноњияи Роштќалъа, Шуѓнон ва Рўшон доир ба бозињои мардумї маълумот ба даст
оварда, аз рўйи ин маводи гирдомада чанде аз онњоро мавриди тасвир
ва тањќиќ ќарор додем. Азбаски забоншинос Матробов њангоми тадќиќ
бозињои мардуми Вахонро ба гурўњњо људо намудааст, мо низ њангоми
тањлил чунин шакли гурўњбандиро мавриди истифода ќарор додем [8,
2005]. Яъне тамоми бозињои мардуми Бадахшон асосан ба чунин
гурўњњо људо мешаванд: бозињои бачагона, бозињои идона, бозињои
анъанавї, бозињои занона, бозињои мардона, бозињои тўѐна.
Яке аз бозињои машњури мардона, ки то њол бо баъзе таѓъиротњо
аз байн нарафтааст, ин лāшбозї «аќќолбозї», аст.
Лāш (ш.) дар забони шуѓнонї чўби 10-15 сантиметраи нўгтез тарошидашудаеро мегўянд, ки дар бозии мардонаи лāшбêẋт аќќолбозї, ки
аз калимаи лāш чўб ва беẋт бозї ба вуљуд омадааст, истифода бурда
мешавад ва калтаки дигар, ки дарозиаш 70 см аст, барои задани лāш ба
кор бурда мешавад. Њангоми муќоиса бо забонњои дигар маълум намудем, ки ба ин монанд дар забони њиндї калимаи лашти ба маънои
чўбдаст, дар яѓнобї лоф чўбдасти дароз дар забонњои шуѓнонї, рўшонї
вахонї бо номи лāш ба кор бурда мешаванд, ки Стеблин – Каменский
низ ин калимаро дар луѓати этимологї тафсир намудааст [11, 253]. Доир
ба ин бозї олимони машњур Андреев ва Половцов низ маълумот додаанд [1,108-10]. Устод Шакармамадов Н. онро бо номи «лашат-лашкурв»,
яъне лашу лашкўб зикр карда, ќайд намудааст, ки як ќисми њисоби ин
навъи бозї аз рўйи узвњои бадани мард љараѐн мегирад, вале аз рўйи
наќли мардуми Шуѓнону Роштќалъа ва иљрои ин бозї маълум гардид,
ки он аз рўйи њисоби узвњои асп ва лавозимоти он тирāнг «тасма»,
лаљом, дикак болиште, ки дар пушти асп гузошта мешавад, сурат мегирад [13, 88].
Тарзи иљрои ин бозї чунин аст: 10- нафар љавонон ба ду гурўњи 5нафарї ѐ зиѐдтар људо шуда, бо ќуръапартої, яъне ба воситаи сангчаи
шитêќ њамвор, ки аз як тараф бо об тар карда шудааст ѐ бо санги нўгтез,
ки дар болояш ягон аломат кашидаанд, ба боло њаво медињанду он
афтида, бозингарони гурўњи аввалро маълум менамояд, оѓоз мегардад.
Чуноне ки устоди зиндаѐд Нисормамад Шакармамад, ќайд менамояд,
ин бозї ба маросими Љуфтбарарон мансуб буда, њатто бозї бо дуои «Ё
бобои Дењќон аз як дона њазор дона аз њазор бешумор шурўъ мегардад
[13, 88].
Асбобњои бозї аз лāш- чўбчаи нўгтез, калтак, ва калтаки дуюми
касак иборат аст. Касак гуфта чўби дуюмро меноманд, ки ба девор ѐ ба
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санге рост гузошта шуда, њангоми бозї бо лāш онро ба нишон мегиранд. Калимаи касак нисбат ба касаки дар (тахтањои даромадгоњи хона)
низ дар забонњои помирї истифода мегардад. Бозї бо се ростак рост
шурўъ мегардад ва агар бозингар ба хатогї роњ надињад, 1дастаи по-поро иљро менамояд, яъне бо дасти чап лāш-ро зада, калтакро ба даси росташ гирифта ба мобайни чўби лāш дубора мезанад, ки ин танњо як маротиба иљро мегардад. Пас аз ин се маротиба дастик «дастак» иљро мешавад, яъне бо дасти чап банди дасти ростро дошта, бо калтак лāш ро
мезанад. Пас аз ин wиẋчик «оринљ» иљро мегардад, яъне лāш-ро бо таври ростак зада танњо калтаки касакро рост монда, њариф бояд ќисми
болоии калтаки касакро ба нишон гирад, яъне дар сараки чўб бо лāш
занад, агар ба хатої роњ дињад, дар ин маврид се маротиба ќоидаи фиẋ ро иљро менамоянд, ки маънои фиẋ ин нафас, садо аст ва ин овоз низ ба
садои њаракати асп ва задани лāш монанд аст, аммо дар ин бозї лāш-ро
болои по монда ба сўйи касак њаво медињанд. Агар ба нўги калтаки касак расад, калтакро аз дасти бозингар гирифта ба гурўњи дуюм
медињанд ва гурўњи якум бозиро аз аввал оѓоз менамояд. Пас аз ин бїрман «аз таг», яъне калимаи бїр маънои тагро ифода мекунад, шурўъ мегардад, ки дар он дастро аз таги пой гузаронда, бо калтак лāшро зада ва
сипас хеста боз аз мобайнаш бори дигар бо чўб мезананд, дар ноњияњои
Роштќалъа ва Шуѓнон бїрман се маротиба, вале дар баъзе дењањо як
маротиба иљро мегардад. Баъд аз он гўшик «гўшак» иљро мегардад, ки
бозингар дасти чапро аз зери дасти росташ дароварда гўшашро меќапад
ва бо дасти росташ бо калтак лāш-ро мезанад, ки ин низ се маротиба
такрор меѐбад. Гўш калимаи забони тољикї буда, дар забони шуѓнонї
онро ѓẙῨ мегўянд, вале он пасванди ик-акро ќабул намудааст.Тирāнгтарќїч низ банди шиками аспро ифода мекунад, яъне тирāнг
бандест, ки зину узангуи аспро бо он баста, онро аз зери шиками асп
мегузаронанд, калимаи ќїч, маънои шикамро ифода мекунад. Дар ин
маврид шахси бозингар калтакро бо дасти чап зада, пас калтакро ба
дасти росташ гирифта, аз мобайни лāш дубора мезанад, ки он низ як
маротиба иљро мегардад. Тирāнг тар мїδ – «банд дар пушт» низ яке аз
ќисматњои ин бозї буда, танњо як маротиба иљро мегардад, ки дар ин
маврид, бо дасти чап лāшро бо калтак зада мебардоранд ва аз тарафи
пушт калтакро ба дасти рост дода, бо тамоми ќувва аз мобайни лāш мезананд. Дар ваќти иљрои тирāнг тар чāп «банд аз чап» аввал бо дасти
чап лāшро бо калтак зада, сипас калтакро тоб дода бо дасти рост аз тарафи муќобил онро меќапанд ва дубора ба мобайни лāши ба болопарида мезананд. Дар ноњияи Роштќалъа пас аз ин як без мезананд, ки он
мисли ростак зада мешавад, вале агар њариф дар ин маврид, лāшро
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ќапида тавонад, бозингарони гурўњи аввал бозиро аз аввал сар хоњад
кард (дар ин бора сокини 80-солаи ноњияи Роштќалъа Мукарамшоев
Мародбек ба мо маълумот дод). Вале агар бой надињанд аз ин њисоб
бозии аз як то ба 24 сар мешавад, ки он низ ба таври ростак «рост» иљро
мегардад, аммо то 12 агар њариф лāш-ро ќапида гирад, гурўњи аввал
бозиро аз ростак, яъне боз аз аввал шурўъ мекунанд, вале агар аз 12-то
24 лāшро ба даст оранд, гурўњи аввал бозиро аз гẙшик «гўшак» сар
хоњанд кард. Пас аз 24-āк як маротиба чўшчик «љав» ва як жиндам «гандум» иљро мегарданд, ки бо номи ѓизои асп гузошта шудаанд ва дар
онњо ќоидаи фїẋ эътибор надорад. Баъд аз ин як то саwороw «савора»
зада мешавад, ки худ рост зада мешавад, вале дар ин ваќт лāш њарчи
ќадар дуртар парида раваду њариф чўби касакро зада натавонад, аз
њамон љой ѓолибон маѓлубшудагонро мисли асп савор шуда, то пеши
касак пойгā «пойгањ» давонда мерасанд. Пас бозї бо ин ба анљом мерасад.
Вале бозингарони ноњияи Шуѓнон, аз љумла Поршинев пас аз 24ак ба њарифонашон тоќивор маънояш матоест барои дўхтани тоќист,
вале дар забонњои шуѓнонї ва рўшонї инро чун фразеологизм низ ба
кор мебаранд, ки маънояш (гузашт кардан) бахшиданро дорад, яъне барои бозингарони маѓлубшуда фурсате медињанд ва онњо як пицбиῨинд
«рўсарї», ки ба таври ростак ва як љарманро мебозанд, ки агар дар
бозии љарман дар касак зада тавонанд, бозї аз сар шурўъ мегардад, вале
агар зада натавонанд, як саwорї савора зада, пас аз ѓолибият њарифонашонро аз љойи афтидагии лāш савор шуда медавонанд. Калимаи
пїцбиῨинд низ зер маъно дорад, ки маънояш ин аст, ки бозингарон барои бозиро бохтани њарифон ва шарманда шудаашонон гўѐ рўмолчаро
барояшон таќдим мекунанд, ки рўяшонро пинњон созанд. Дар ноњияи
Роштќалъа боз чанд истилоњи дигари бозии лāш вуљуд доранд, ки лаљẙм
«лаљом», дикāк ѐ болаẋак «курпача», биδāн «зин», болотанг, зертанг, ханук δêд аз љумлаи онњоянд.
Аќќолбозї боз дар худ баъзе ќоидаву ќонунњо ѐ шартњо дорад, ки
дар зер меорем:
1. Лāшро дар ваќти бозї дошта гиранд, бозї ѐ аз сар шурўъ мешавад, ѐ
бозиро гурўњи дуюм давом медињад,
2. Чираќак, яъне агар лāш дар ваќти задан дар аќиби касак ѓалтида
монад, калтакро бозингар рост истода бо дасташ, тез-тез ба њар тараф тоб медињаду њарифаш онро бо лāш зада тавонад, ў аз бозї
хоњад баромад, агар зада натавонад, бозї давом меѐбад.
3. Агар лāш њангоми бозї ба боло парад, бозингари онро задагї метавонад онро бо дасташ дошта, дуртар партояд.
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4. Агар лāш якуним метр аз касак дур афтад, њариф худро чиќїч к «ба
шикам» карда, яъне ба шикам хобида дасташро то касак рост мекунад, агар ба он нарасад, шахси лāшро задагї бо ду по то назди ў
љањида, ду чашми ўро мебандаду вай лāшро сўйи касак њаво
медињад. Агар шахси љањидаистода бо як љањидан ба назди њарифаш
нарасад, рўяшро ба сўйи касак гардонда, пуштнокї бо ду пояш мепарад, дар ин маврид, як чашми њарифашро медораду ў лāшро сўйи
калтаки касак пепартояд.
5. Агар лāш ба боло параду боз гашта сўйи замин ояд, маротибаи дуюм дар њаво бо калтак заданаш мумкин аст.
Лāш ва калтакро аз чўби беду ар-ар сохтан мумкин нест, онњоро
танњо аз чўби дарахти мевадор ба монанди тут, зардолу ва чормаѓз месозанд, ѐ дар љойњое, ки ин дарахтон набошанд, аз чўби дарахти wāн
сурхбед, ки чўбашон сахттар аст, месозанд, то ки дастро нахарошад, инчунин калтакро аз чўби хушк ва лāшро аз чўби тар месозанд, зеро дар
ин маврид, лāш дуртар мепарад ва ба нишон заданаш мушкилтар мегардад.
Дар байни ин мардум як масале аст, ки дунйо лāш нẙл-тїр гїр –
«дунѐ дар нўги чўби лāш истодааст», ки борикии ќуллашакли лāшро ба
назар гирифта онро чунин маънидод менамоянд, ки дунѐ фаношаванда
аст ва инсон низ абадї нест.
Шулибêẋт (ш.) Ќадимтарин бозии дигаре, ки дар байни мардуми
Помир хеле пањншуда аст, ин бозии шули мебошад, ки бо номи шулибêẋт дар байни ин мардум машњур аст ва ин бозї дар замони пеш њам
аз тарафи мардон ва њам занон иљро мешуд. Доир ба ин намуди бозї ва
ќойдаву шартњои он Андреев М. С. маълумот дода, навиштааст, ки ин
бозї дар болои бомњои хонањо дар нимаи дуюми зимистон, ки офтоб
нисбатан гармтар шуд, хунукї камтар мегардад, иљро мегардад [2, 101].
Доир ба маънои ин калима маълумоти муфассале вуљуд надорад ва
мумкин аст, ки бо номи паррандаи бањорї шулипихт робитае дошта
бошад, зеро бо каме гарм гаштани њаво он бармегардад ва замони
иљрои бозї низ ба њамин давра рост меояд. Дар забонњои мардуми Њиндукуш парандае бо номи шулипихт вуљуд дорад, ки тирамоњ аз он љо
парида, бањор бармегардад [11, 334]. Ин бозї ду намуд дорад, намуди
бостонї ва намуди муосир. Намуди пешин ѐ бостонї аз рўйи сохти хонаи истиќоматии чїд – «хонаи помирї» ва хоначањои атрофи он љараѐн
мегирад. Аксар ду ѐ чор нафар дар ин бозї ширкат меварзанд. Чоркунљаеро кашида мобайнашро ба ќисмњо људо мекунанд. Хоначаи аввал
ки нисбатан калонтар аст чїд «хона» ном дорад, пас аз ин дāлиӡ
«дањлез», хоначаи дигар, ки васегиаш баробари васегии дањлез аст, гецбун ном дорад, ки гец нисбат ба буз низ кор фармуда мешавад ва ин
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мумкин љойи бузњо бошад. Хоначаи тамоман хурд гецак ном дорад ва
пас аз он хоначаи калонтар кашида мешавад, ки онро гецгāл сари гец
мегўянд ва баъд аз хоначаи дигар саройбун ва хоначаи аз њама калонтар, сарой ном дорад, ки аз рўйи гуфтаи мардум ин ẋêδак – чавра аст.
Баъзењо бар он аќидаанд, ки ба љойи калимаи гецак гїрцак истифода
мешавад, маънои гїрса истро дорад, зеро ба ин катакча расида, бозингар метавонад, ки дам гирад. Маънои асосии ин бозї забт намудани
манзили зисти њариф аст ва шахси ѓолиб калимаи коштум забт намудамро ба забон меорад. Бозї бо санги суфтаи даврашакл шитêќ жїр ѐ
чўби ба таври доира тарошидашуда љараѐн мегирад. Дар болои шулисêд
«шулисанг» аз як тараф хатњои рост кашида шудаанд, ки онњоро ош товен «оши бурида» меноманд ва аз тарафи дигар доирача кашида мешавад, ки онро гарδā нон меноманд. Ин аломатњо нишона аз алифбои аввалин пиктографї мебошанд, ки Кодухов М. оид ба онњо маълумот додааст [4,1979].
Ва шарти бозї низ дар аломатњои ин бозї аст, агар санги партофта
аз тарафи ош «ѓизои аз орди боќило ва об тайѐршуда» афтида монад,
шахси маѓлубгардида дар назди њарифаш як зиѐфати ош оши бурида
ќарздор мешавад. Агар аз тарафи нон афтад, аз нон ќарздор мегардад,
яъне дар ин бозї касе хонаашро аз даст дињад, њарифонаш ба хонаи ў
рафта, хўрок мехўранду боз гашта бозиашонро давом медоданд. (Доир
ба бозии бостонии шули сокини 73-солаи ноњияи Роштќалъа Ќиматшо
Броимшоев ба мо маълумот дод). Ва ин санг низ чун ќуръа истифода
мегардад, яке ош гўяду яке нон ва пас аз партофтан агар ба нон афтад
бозиро ў сар мекунад, агар ба ош ѓалтад, бозиро њарифаш сар хоњад
кард. Ё баръакс шулижїр санги шулї аввал дар хати наздикии чоркунља
кашидашуда партофта мешавад ва агар шули дар сарой афтад, ѓолиб
меоянд, агар дар саройбун зери сарой афтад, маѓлуб мегарданд. Аз болои гирцак «ист» паридан лозим меояд. Агар шахси аввал ба хатогие
роњ дињад, бозингари дуюм њуќуќи дар хоначањои забткардаи ў бозї
кардан надорад, бинобар ин бозингари аввал дар чїд хоначаи аввал барои ў гўшаеро, ки онро гўшак «гўша» меноманд, медињад ва вай бозиро
давом медињад.
Гẙйбêẋт (ш.) – гўйбозї низ бозии дўстдоштаи мардуми Бадахшон
ба њисоб мерафт ва он низ дар ду намуд саwорагẙй саворагўй ва
пийоδагẙй пиѐдагўй љараѐн дошт, ва дар он аслан 20 нафар ба ду гурўњ
људо шуда, бозї мекарданд. Чўбдастаро љигẙн мегуфтанд, ки он дар забони вахонї љигўнд, дар форсии ќадим чаwгāн дар пањлавї чаw(ла)ган
ва дар забони арабї савлаган ном дошт. Онро аз дарахти тут ва зардолу
тайѐр мекарданд, вале тўбаш ѐ аз буќ (δорг) – чўби кулўла, ѐ аз пиδўῨӡ
месохтанд, яъне δоẋц – мўинаи бузро дар чалакак «чархи дастї» ресида,
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аз он тўбро мебофтанд, ин тўбњо мешикастанд, ѐ пора шуда, боз онро
иваз карда, бозиро давом медоданд. Аљибаш ин аст, ки бозингарон
дарвозаи голзанї надоштанд, ба љойи он хат мекашиданд ѐ ба чуќурї, ѐ
ба љўяк тўбро зада, холро бо ибораи олам чўд «ѓелондем» њисоб мекарданд, ки ин ба калимањои хол ва гол шабоњат дорад, ѐ агар гўем, калимаи гол ва хол низ аз калимаи забони помирї ол реша гирифтааст, ба
фикрам, хато намешавад. Фарќи саwорагẙй аз пийоδагẙй дар он аст, ки
дар он аспсавор бозї мекарданд.
Ниẋẙнδêдак (ш.) – «нишонзанї». Ин калима аз ду љузъ ниẋẙн нишона δêдак задан ба вуљуд омада аст ва ин бозї аз аввал ба воситаи
цанкамẙнак «камон» сурат гирифта, баъд дар нишонзании сараспā сариаспї иљро мегардид. Дар ин маврид бучак «бузи нар», ѐ миῨїљ
«ќўчќор»-ро дар баландие баста мемонданду савор бо пилтайицан –
«милтиќи пилтагї» аз аспи давидаистода тир холї мекунад, агар тири
касе ба нишон расад, ў соњиби тўњфа мегардид ва аз ин љо бузкашї оѓоз
мегардид. Касе бузи тирхўрдаро ба олганд «марра» оварда мепартофт,
ѓолиб њисоб мешуд. Калимаи олганд низ аз ду љузъ иборат буда, ол ба
маънои хол ва ганд мавќеи нишонзанї пайдо шудааст, инчунин ба
маънои ѓелондан низ дар забони шуѓнонї калимаи ол истифода мешавад. Нишонзанї нафаќат дар ваќти ид, балки дар тўйњо низ баргузор
мегардид.
Талакбȇẋт (ш.) аз калимаи тāлак – «тўда» ба вуљуд омадаст, яъне
дар ваќтњои пеш ин бозї бо чормаѓз љараѐн мегирифт, аз рўйи гуфтаи
Мукаррамшоев Мародбеки 89-сола, ин бозї дар байни ду нафар сурат
мегирад њар яки онњо 10-тогї чормаѓз гирифта дар пешашон тўда мекунанд, пас аз ќуръапартої яке аз онњо аз дарозии тахминан панљ метр
(панљ ќадам) ба чормаѓзњои њарифаш бо тамоми ќувва чормаѓзеро мепартояд, чанд чормаѓзе, ки дуртар парида раванд, онњоро мегирад. Дар
мурури солњо ин бозї таѓйир ѐфт, яъне тугмабозї ва тангабозї пайдо
гардиданд.
Дар солњои баъдї талакбозї бо тугма ва сипас бо танга иљро мегардид. Яъне њарифон бо пой се ќадам њисоб карда, тангаро болои њам
мегузоранд, шахси якуми аз рўйи ќуръа муайяншуда, бо танга ѐ сангча
аз болои хати кашидашуда ба сўйи тангањо се маротиба њаво медињад,
агар тангањо чаппа шаванд, ў ѓолиб шуда онњоро мегирад, вале агар зада натавонад, њарифи дуюм бозиро давом медињад. Ѓолиб касе шумурда
мешавад, ки тамоми тангањои њарифонашро барад. Дар ин бози якчанд
нафар низ иштирок карда метавонанд ва гурўњњо њамдигарро йор меноманд.
Санљакбȇẋт (ш.), язгуломї, келин, рушонї: љилбоќ асосан бозињоии занона ба шумор мераванд санљак мумкин сангча бошад, зеро ин
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бозї бо се, панљ ѐ њафт сангчаи майдаи кулўлашакл иљро мегардад. Вале калимаи санљак ба маънои санљиш, санљидан низ ба кор бурда мешавад. Дар ин бозї низ аз ду то чор нафар иштирок намуда, он аз се бор
дастак, ки дар ин маврид бозингари аввал сангњоро ба боло партофта
дар пушти панљаи дасташ нигоњ медорад. Пас аз ин се маротиба ќилупак мебозад, яъне њамаи сангњоро дар кафаш гирифта яктояшро ба боло
њаво дода, дигарњоро ба замин мегузораду санги ба боло партофтаро
меќапанд. Пас аз ин сангњоро дутої ба боло њаво дода, якторо дар замин монда, он дуто њавододагиро ќапида мегирад, ки ин љуфтак «дугона» ном дошта, се маротиба иљро мегардад. Пас аз ин йиwāк «як дона»
меояд, ки дар ин маврид њамаи сангњоро ба замин партофта, як сангро
ба боло њаво медињаду яктої сангчаро аз замин бардошта, пас санги
њавододагиро меќапад. Баъд аз ин маркāбак ѐ харак аст, ки ангуштони
дасти чапро болои њам монда, дасташонро ба хар монанд карда дар замин мегузоранду сангчањоро аз болояш ба замин мепартояд, пас сангеро ба боло партофта, яке аз сангчањоро аз таги харак, яъне кафи даст
мегузаронад. Онњро бояд тавре гузаронад, ки ба њамдигар барнахўранду
аз таги даст пурра гузаранд. Доир ба ин намуди бозї дар Шуѓнону
Рўшон Андреев маълумот дода, ин ќисмро «шаарак» номидааст ва онро
бо забони русї «городок» тарљума намудааст, вале дар асл маънояш харак, зеро калимаи шаар маънои харро дорад, яъне маркаб аст: «пас аз
ин ќисми мушкилтарини бозї меояд, ки «шаарак» - «шањрча» номида
мешавад. Дасти чап ба замин гузошта мешаваду ба ду ангушт аввал ва
сеюм такя карда, ангушти ишоратї ба болои ангушти сеюм гузошта
мешавад. Ба њамин тариќ шакли (тимсоли) «дарвозача» пайдо мешавад
[2, 113]. Ин шакл на фаќат ба дарвоза, балки мисли шакли хар низ мебошад. Агар дар ин маврид ба хатогие роњ дињад, бозиро њарифашон
давом медињад.
Цемакбêẋт (ш.) – рўшонї. Цāмакбеẋт - чашмакбозї. Дар ин бозї
ду нафар иштирок карда метавонанд, онњо да рўйи замин шаш-то
чуќурчаи мусовї сохта, се-тої сангчаро дар дохилашон мегузоранд, се
чашмак (чуќурча) ба як одам тааллуќ доранд ва сетои дигар ба њарифаш. Пас аз ќуръапартої бозингари аввал маълумшуда аз чуќурчаи аввал се-то сангчаро гирифта, яктогї ба сурохњо таќсим мекунад, то он
љое, ки сангчањо тамом мешаванд, аз сўрохии пас аз он сангчањоро гирифта, боз таќсим кардан мегирад. Дар охир ба кадом чашмак сангча
нарасида, он холї монад, ѓолиб ба маѓлуб «кўр кардам» мегўяд. Ѓолиб
он аст, ки чашмаки зиѐдтари њарифашро кўр менамояд.
Мишкбȇẋт( ш.) – мишкбозї. Мишк аз устухончањои гирдаки пои
гўсфанд гирифта шудааст, ки аз як тараф бо суон ѐ санг суфта карда
шудааст ва дар халтачаи дўхтагї нигоњ дошта мешаванд. Бозї ин тавр
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сурат мегирад: аз 4 то 10 то мишкро яке аз ду бозингар ба замин мепартояд, агар мишкњо ба тарафи ẋирни суфташуда афтанд, ў ѓолиб мебарояд ва агар баръакс њариф мишкњоро мегирад, агар њариф
мишкњоро дуруст, яъне ба тарафи суфтагардида партояд, њарифи дуюм
маљбур мешавад, ки ба њамин миќдор мишк ба ў дињад. Касе, ки бисѐртар мишкро ба даст оварад, ў ѓолиб њисоб мешавад.
Саќќобозї. Саќќо (а.) дар Фарњанги забони тољикї [12, 200] бо
номњои курачабозї, гулўлачабозї маънидод шудааст ва дар забонњои
помирї низ айнан бо њамин ном истеъмол мешавад, ин бозї дар байни
мардуми шуѓнон бо мишк ва санг иљро мегардад. Аввал њарифон чанд
ќадимї њисоб карда баробари њамдигар ду хат мекашанд ва лундасангњо ѐ мишкњоро дар хат љой медињад. Њарифон ба даст яктої санги
доирашакли суфта гирифта, аз хат берун нашуда ба тарафи мишкњои
њамдигар бо навбат мепартоянд, агар санги кадоме ба нишон расаду
чанд мишкро зада тавонад, онњоро мегирад ва ин бозї то даме ки тамоми мишкњои њарифро набурдааст, давом меѐбад.
Пишмилаwак(ш.) ин бозии кўдакона буда, аз калимаи пиш «гурба» ва милāwак «мяв» садои гурба гирифта шудааст. Кўдакон ба ду
гурўњ људо шуда, ба ту тараф пароканда шуда, пинњон мешаванд ва аз
сит – «хок» буќакен – «теппачањо»-и хурд-хурд месозанд, гурўњи аввал
теппачањои гурўњи дуюмро ѐфта, тоза мекунанд, гурўњи дуюм бошад
теппачањои гурўњи аввалро кофта, тоза мекунад. Пас аз ин њисоб мекунанд, ки аз кадом гурўњ кулўлачањоро пайдо ва тоза накардаанд, ў ѓолиб меояд, зеро њарифонашон љойи онњоро наѐфтаанд.
Сурббêẋт(ш.) – ланкабозї. Сурб (  سربмаъд.) филизи нисбатан нарми хеле вазнини хокистарранг аст, ки барои сохтани сочма, тир,
њарфњои матбаа ва ѓ. ба кор меравад (ќўрѓошим [12, 283], бȇẋт бозї).
Ланкабозї ин бозии мардона ба шумор рафта, дар он ду гурўњи аз ду то
бештар ширкат менамоянд. Сурб аз оњани хурди доирашакл, ки мобайнашро пешакї сўрох намудаанд ва δоẋц муйинаи буз, ки аз мобайни
сўрохї бароварда шудааст, иборат мебошад ва бо оташ мўинаро аз як
тараф сўзондаанд, то ба њам часпида аз сўрохї набарояд. Бозї аз се-то
ростак сар мешавад, ки се бор ба таври содда бо пои рост зада мешавад
ва њар бор пой ба замин мерасаду бардошта мешавад, дар ин маврид
бозингар танњо ба пои чап меистад. Онро дар Хуф моц мегуфтаанд (2,
103). Пас аз ин йиwу йи ќāд «яку як ќад» зада мешавад, яъне ду бор сурб
«ланка» оњиста ва бори сеюм сахтар зада шуда, баландтар мепарад. Пас
аз ин пинӡẙ «панљ», дар ин маврид, яъне бори панљум сурб сахтар зада
шуда, баландтар мепарад. Агар одами аввал ба хатогї роњ дињад, њамроњаш бозиро давом медињад. Ѓолибон дар даври аввал маѓлубшудаго58

СУХАНШИНОСЇ, №4 2017
нро се шаллоќ мезананд, дар даври дуюм панљ маротиба шаллоќ мезананд.
Тармурхδêдwȇδд – тухмљанг. Дар байни мардуми Помир њангоми
иди Наврўз љой доштани чунин бозиро Муњиддинов ќайд намуда,
гуфтааст, ки писарбачањо тухми пухтагиро бо њам љанг меандозанд (7,
20), вале имрўз тухмњои мурѓ аксар дар њолати хом дар ин бозї истифода мешаванд. Дар ин бозї соњиби тухми ѓолиб тухми њарифашро мегирад.
Wулчакбêẋтк – арѓунчакбозї низ аз ќадимтарин бозињои духтаронаи мардуми Бадахшон ба шумор меравад, ки аз ду љузъ wулчак арѓунчак ва бȇẋт бозї сохта шудааст. Дар байни мардум чунин бовар вуљуд
дорад, ки писабачањо бояд арѓунчакбозї нанамоянд, зеро пас аз ин дар
баландињо сарашон чарх хоњад зад. Банди арѓунчак низ дар замони пеш
аз δоẋц мўинаи буз ресида тайѐр карда мешуд. Онро дар шохаи ѓафси
дарахт овезон карда, њангоми бозї духтарон бо навбат ба арѓунчак савор шуда, сурудхонї мекарданд:
Ќишќу тар боѓен,
Холи димоѓен.
Ин ќадимтарин бозиест, ки дар байни мардуми њинду иронї
пањншуда мебошад, ки дар ин бора Карл Йетмар дар иди холи њиндї ва
наврўзи иронї бозии арѓунчакбозии духтаронро зикр намудааст (5, 282).
Зарїӡδêдwêδд (ш.) – кабкљанг. Мардум аз замони пеш ба парвариши паррандањо шавќу раѓбати зиѐд доштанд, кабкро барои зебогї ва
овози гуворояш дўст медоштанд. Баъзе мардњо зириӡ буц љуљаи кабкро
дастгир намуда, бо тухми мўрча ва дигар намуди ѓизоњо парвариш
намуда, калон мекарданд, дар натиља кабк бо инсон унс гирифта, аз ў
гурезон намешуд. Бањорон кабк маст шуда, онро бо кабкњои дигар љанг
меандохтанд. Дар њар ваќти муайян, яъне њангоми аз майдон берун шудан ѐ ба сабаби дигаре кабкњоро ќафас мезананд ва инро бо номи йи
ќафас , ѐ δу ќафас δêд wêδдоw ном мебурданд. Ба кабк мастакwоẋ (номи
як намуди алафи бањорї, яъне алафи масткунанда) медоданд, то ки кабк
-ро маст намояд. Дар бозї ба њар гуна тўњфањо шарт мегузоштанд, ки ба
соњиби кабки ѓолиб дода мешуд. Ин бозї то њол дар байни мардум роиљ
аст.
Чуẋδêδwêδд – хурўсљанг. Ин бозї низ мисли кабкљанг буда, дар он
танњо ба љойи кабк хурўсњоро љанг меандохтанд.
Кулчафаѓак бозии духтарона ба шумор мерафт, вале писарбачањо
низ гоње ба он њамроњ мешуданд, ин бози низ бо тўб иљро мегардад, аз
калимаи кулчā «кулча» ва фаѓак «гирдак» гирифта шуда, одам тўбро бо
кафаш ба замин зада, чарх зада боз дубора тўбро ба замин мезанад, ин
бозї то хато карданаш давом меѐбад. Њарифон њисоб мекунанд, тўб
59

СУХАНШИНОСЇ, №4 2017
чанд бор зада мешавад. Ѓолиб касе њисоб мешавад, ки миќдори задани
тўб ва даврзанияш аз њама зиѐд бошад.
Ќастїнанљївд – гўштингирї низ яке аз бозињои ќадимии мардуми
Помир ба шумор рафта, ба гўштини миллї монанд аст, вале ќоидаи
гўштин дар он фарќ дорад, яъне гўштингир бояд ду шонаи њарифашро
ба замин пахш карда тавонад, вагарна хол ба даст намеорад ва ѓолиб
шумурда намешавад.
Лаптуб. Ин бозиест, ки бозингарон ба ду гурўњ људо шуда, дар
мобайн хат кашида мешавад. Дар хат бозингарони гурўњи дуюм меистанд, гўрўњи аввал бошад, ба ду ќисм људо шуда, бо тўби латтагї ба
њарифони болои хат истода њаво медињанд, агар тўб ба касе расад ў аз
бозї мебарояд. Агар тўбро дорад, ба љойи ў шахси тўб бойдода дар хат
меистаду ў ба тўбзанон њамроњ мешавад.
Йи калак ду калак – як сар, ду сар. Як намуди бозиест, ки дар байни ањли оила иљро мегардад. Дар замони пеш тамоми ањли оила дар
гирди кицор оташдони хона, ки аловаш хомўш гашта, танњо гармияш
то дер гоњ дар љирāй сафол нигоњ дошта шудааст, љамъ омада, пойњояшонро ба дохили он гузошта, афсонагўї ѐ бозии йи калак ду калакро
иљро мекарданд. Бозї ин тавр сурат мегирад, њама кафи дастњояшонро
ба замин гузошта, яке аз калонсолон ангушти ишоратиааш ба дасти
якнафарї бо навбат гузошта мегўяд: йи калак, ду калак, сейу чору чамбар, беду анбар, дẙно бẙно, ар кас бар кас, сїзд кун, бўй кун, хуш кун δар
кун бо гуфтани δар кун он шахс дасташро аз бозї мекашад, ба њамин
минвол яктої даст аз бозї бароварда шуда, дасти шахси охирон мондаро гирифта, дар кафи дасташ бо ангушти ишоратї зада боз ба пешониаш ангушташро зада мегўяд:
Зоѓẙн килоѓẙн,
Ту дар дашту бийāбẙн,

Кучакшо ало панљ,
Ту бобо ту бархез.
Пас аз ин одам хам шуда, дигарон дастњои худро мушт карда, ба
болои муштњои њамдигар мегузоранд ва суол мекунанд: тїр чи мутак?
Мушти кї болотар? Агар номи шахсро муайян намояд, бозї бо њамин
ба охир расида, боз аз нав шурўъ мешавад. Агар номи шахсро надонад,
он гоњ мепурсанд, ки дāф йо рубоб? Агар дāф доираро интихоб кунад,
дар пушташ њамакаса доира мезананд, агар рубоб гўяд, дар пушташ мисли рубоб нохун мезананд. Њамин гуна саволњо дода: пишо пўрг? муш ѐ
гурба?; ќулфо wиẋиӡ ? ќулф ѐ калид; ѓалтако шулки? тирак ѐ корд? пулко
арра путк ѐ арра ва дигар асбобњоро ба забон оварда ба он монанд ба
пушташ оњиста-оњиста шўхикунон мезананд. Пас аз ин бозиро аз нав
сар мекунанд.
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Дар байни мардум бозињои дигар ба монанди љамбул, ки ба бозии
шатранљ шабоњат дорад, миц-мицак, самоwор wўрв δодчо-та бирêзам
чой та бирêзам чїз ќати? ѓẙз ќамоч ќати самовор љўшид чой мехўрем бо
чї мехўрем? бо ќумочи чормаѓзї, мехбозї – мехбозї, чихардā – чихарда,
δустêптак – дасттобдињї, вāẋтїждак – бандкашї, љой-љойанак – рустшавакон, ẋацῨїптак – обпошї, љинљичбози – лўхтакбозї, пеẋтїждак –
суркунї, ѓундолδêдак – барфзанї, йахбози ях – молакбозї, ẋиноwари –
шиноварї, љуфто? тоќ бозї – љуфт ѐ тоќбозї, ẋољбозї – донакбозї,
ќутибȇẋт – ќуттибозї, бандакзêẋт – риштагирї ва ѓайра вуљуд доранд,
ки дар бораи онњо дар кори ояндаамон маълумот хоњем дод.
Хулоса, аз омўзиш ва тањлили асарњои олимон ва фарњангу луѓатномањои соњавї бармеояд, ки љанбаи этнолингвистии бозињо дар забонњои шуѓнонї-рўшонї то њанўз њаллу фасл нагардидаанд.
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НАЌШИ ИСТИЛОЊОТИ БОЗИЊОИ МАРДУМЇ ДАР ЗАБОНИ
ШУЃНОНЇ
Дар маќола тањлили этнолингвистии истилоњоти бозињои мардумї
дар Бадахшони Тољикистон мавриди тадќиќ ќарор ѐфтааст. Муаллиф
доир ба мавќеи истифодаи истилоњоти баъзе бозињои суннатии мардумї
маълумот дода, онњоро аз љињати маъно шарњ додааст.
Вожањои калидї: бозињои суннатї, гуштини озод, абзори саворї,
љавгонбозї, гўй, вижагињои фолклорї, њариф, хусусияти этнолингвистї.
ТЕРМИНЫ ТРАДИЦИОННЫХ ИГР В ШУГНАНСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье проводится этнолингвистический анализ терминологии,
связанной с традиционными играми народов Бадахшана Республики
Таджикистан. Автор работы приводит детальное описание некоторых
видов традиционных игр и дает семантическое описание данных терминологий.
Ключевые слова: традиционные игры, вольная борьба, конские
принадлежности, традиционный хоккей, мяч, фольклорные особенности, соперник, этнолингвистический план.
ROLE OF TERMS RELATED TO TRADITIONAL PLAYS
IN SHUGNY LANGUAGE
The article provides the ethnolinguistic analysis of the terminology associated with the traditional games of the peoples of Badakhshan in the Republic of Tajikistan. The author of the work gives a detailed description of
some types of traditional games and gives a semantic description of these terminologies.
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ТАСНИФОТИ ЗАБОНҲОИ ҒАРБИИ ҲИНДУСТОН

Душанбиева Нигина
Институти масъалаҳои давлатҳои Осиѐ ва Аврупои АИ ЉТ
Ҳиндустон яке аз кишварҳое мебошад, ки аз дигар давлатњои дунѐ
бо бисьѐрзабониаш фарқ карда, бо ин хусусият диққати забоншиносони
љаҳонро ба худ љалб кардааст. Аз байни забонҳои дар ин кишвар
мављудбуда ба Сарқонуни Ҳиндустон (иловаи VIII) фақат 22 забони зерин илова карда шудааст: ассомї, банғолї, бодо, гуљаротї, догрї, каннада, конканї, кашмирї, маитҳил, малаялам, манипурї, маратҳї,
непалї, ория, панљобї, санскрит, синдҳї, сангхалї, тамилї, телугу, урду
ва ҳиндї.
Бузургтарин ва бонуфузтарин оилаи забонҳои дунѐ гурўҳи ҳиндуаврупої мебошанд, ки бо ин забонҳо қариб 50% аҳолии кураи замин гап
мезанад. Ба ин гурўҳ забонҳои имрўзаи славянї, англисї, испанї, олмонї, итолиѐвї, эронї, ҳиндї ва дигарҳо дохил мешаванд. Бисѐр забоншиносон ва таърихнигорон бар он ақидаанд, ки хешигарии таърихии халқҳои ҳиндуаврупої пеш аз ҳама дар забони онҳо падид меояд.
Дар ин бора дар асари дуљилдаи Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванов маълумот дода шудааст [1, 37].
Забоншиносон забонҳои мухталифи дунѐро аз рўйи методҳои гуногун ба монанди забоншиносии муқоисавї, таърихї - гинетикї ва дигар усулҳо омўхта, ба шохаҳо, гурўҳҳо ва оилаҳо људо мекунанд.
Descriptive linguistics –it is widely known as comparative philology and
flourished during 19 century adopting a historical approach to the study of
language, it trace the evolution of language and by comparing one with other
establishes relations between them [7, 365]. Забоншиносии муқоисавї ҳамчун филологияи муқоисавї шинохта шуда, дар асри 19 ташаккул ѐфта,
методи таърихиро нисбати омўзиши забон ихтиѐр карда, ташаккули забонро дар муқоиса бо забони дигар ва муносибати тарафайни онҳоро
нишон медиҳад.
The new science of comparative philology aimed at no more than comparative language with another illuminating one language through another [9,
63

СУХАНШИНОСЇ, №4 2017
14]. Мақсади илми нави забоншиносии муқоисавї аз он иборат буд, ки
ба як забон аз рўйи муқоиса бо забони дигар равшанї андозад.
Забоншиносон дар вақти ба гурўҳҳою шохаҳо људо кардани забонҳо инчунин ба шабеҳияти грамматикї, фонетикї ва морфологї низ
диққат медиҳанд.
Агар ба таърихи забонҳо назар афканем, забонҳои гуногуни дунѐ
аз љиҳати таърихї - гинетикї ба ҳамдигар хеле наздиканд. Барои тақвияти ин фикр мисолеро дар асоси луғати забонҳои ҳиндуаврупої
мебиѐрем. Калимаи модар дар забонҳои қадимаю имрўзаи ҳиндуаврупої ба тарзи зайл сурат мегирад: авестої ва ҳиндии қадим - ma:tar, суғдї
- ma:t, хоразмї - mad, сакої - ma:ta, помирї (рушонї) – mod, осетинїmad, инглисї - mother, олмонї - mutter ва ғайра.
Ин аст, ки забонњои њиндї ва тољикї њам дар робитаи устувор буда, дохилшавии луѓати форсї-тољикї ва арабї ба забонҳои ҳиндї то
њоло њам давом дорад, чунки ин вожањоро нависандагони мусулмон дар
эљодиѐташон зиѐд истифода мебаранд, чуноне, ки њиндуњо санскрит ва
аврупоињо забонњои антиќаро истифода мебаранд [3, 73].
Бояд қайд кард, ки илми забоншиносї ҳам аз давраҳои хеле қадим
дар Ҳиндустон ривољу равнақ ѐфтааст. Забоншиносони машҳури
Ҳиндустон Панини, Катйайана, ва Патанљалї буданд, ки дар тамоми
љаҳон маълуму машҳур буда, дар равнақу инкишофи забоншиносї
саҳми арзандае гузоштаанд. Ба қалами Панини аввалин грамматика
маҳсуб дониста мешавад. Блумфилд, ки падари забоншиносии муосири
Амрико ба ҳисоб меравад [7, 391] қайд мекунад, ки дар Аврупо идеяи
ташаккули забоншиносиро Ҳиндустон тавсият дод. It was India says
Bloomfild that arise a baby of knowledge which was destined to revolutionize
European ideas about language [6, 10].
Бисѐре аз забоншиносон фикр мекунанд, ки забонҳои ҳиндуориѐї,
ки сарчашмаи онҳо забони санскрит ба шумор меравад, ба ҳам монанд
ҳастанд. Масалан, забоншиноси норвегї Георг Моргинстиерне қайд мекунад, ки забонҳои кўҳистони қисми шимоли ғарбии Ҳинд шабеҳи силсилае мебошанд, ки донистани яке аз онҳо љиҳати дарки дигаре кўмак
мекунад [8, 117].
Забонҳои Ҳиндустонро бисѐр забоншиносон аз давраҳои пеш
омўхта, то ҳозир ҳам ин масъала аз диққати забоншиносон берун
намондаст, чунки ҳастанд лаҳљаҳою забонҳое, ки омўзиши чуқуртарро
талаб мекунанд. Забонҳои ҳиндуориѐро забоншиносон Хѐрлне, Грирсон
Чаттерљї, Зограф мувофиқи методҳои муқоисавию таърихї, фонологию
морфологї ба шохаҳою гурўҳҳо тақсим кардаанд. Забоншиноси америкої Авраам Грирсон ва забоншиноси Ҳинд Сунил Чаттерљї оид ба за64
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бонҳои ҳиндї корҳои зиѐдеро ба анљом расондаанд. Дар солҳои 20-уми
асри ХХ таҳти роҳбарии Грирсон 11 љилд китоб "Тафсири забонҳои
Ҳиндустон" тартиб дода шуд. Ин як кори хеле калон ва муҳим буд, ки
маълумот дар бораи шумораи зиѐди забонњои њиндии муосир ва
лаҳљањояшонро дар бар мегирад. Даҳҳо забонҳои нав бо лаҳљаҳояшон
дар ин маљмўъа нишон дода шудаанд. Бо баромадани ин маљмўъа
марњилаи нави азхудкунии забонњои Њиндустон ва лаҳљаҳояшон оғоз
ѐфт. Инчунин муќоисаи грамматикии ин забонњо ва тақсимбандии генеологиашон шурўъ шуд. Грирсон забони ҳиндї ва забонҳои гурўҳи
дардиро ба шохаи забонњои њиндуэронї дохил кардааст.
1. Эронї, 2. Ҳиндї ва 3. Дардї
Забоншиноси Ҳинд Сунил Чаттерљї забонњои муосири њиндиро ба
чунин гурўњњо људо кардаааст:
1. Забонњои ѓарбї
а. Гурўҳи шимолї (синдњї, лањнда, панљобии шарќї)
б. Гурўњи ѓарбї (гуљаротї, раљастњонї)
в. Гурўњи марказї (њиндии ѓарбї)
2. Забонњои шарќї
а. Гурўњи шарќї (њиндии шарќї, бињорї, ория, банѓолї, ассамї)
б. Гурўхи љанубї (маратњї)
Баъдтар марњилаи нави таќсимбандии забонњои муосири њиндї,
ки аввалан бо фактњои нав, яъне тафсироти диалектњое, ки камтар
омўхта шудаанд ва аз гурўњи забонњои њиндуориѐї људо шудаанд ба
монанди диалектњои забони лўлиѐн ва забони сингалї дар Сейлон, забони парйа дар сарњади байни Тољикистон ва Узбекистон низ шурўъ
шуд.
Методи омўзиши типологии забонњои хеш бошад, дар асоси материалњои забонњои славянї кор карда шуд.
Сохти мофологии ин забонњо аз тарафи Зограф омўхта шуд. Зограф забонҳои муосири ҳиндиро ба чунин тарз гурўҳбандї кардааст:
1. Забонҳои шимолї (ҳамаи забонҳои ҳиндии нави Ҳиндустон, Покистон, Бангладеш, Непал ва лаҳљаи парйа дар ҳудуди Тољикистон)
2. Лаҳљаҳои лўлиѐн
Дар навбати худ гурўҳи шимолї ба 3 зергурўҳ тақсим шудааст:
1. ғарбї (синдҳї, маратҳї)
2. марказї (ҳиндї ва лаҳљаҳои ғарбии он раљастхонї ва паҳарї)
3. шарқї(банғолї, ория ва ассомї).
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Аз байни забонҳои ғарбии Ҳиндустон забонҳои панљобї,
гуљаротї, синдҳї ва ҳиндї ҳамчун забонҳои расмї барои штатҳои
алоҳида шинохта шудаанд.
Забони панљобї дар шимоли ғарбии Ҳиндустон ва Покистон паҳн
гардидааст. Дар Ҳиндустон бо ин забон асосан дар штати Панљоб инчунин Ҳаряна (шт. Ҳимачал-Прадеш) гуфтугў мекунанд. Шумораи одамони бо ин забон гуфтугў мекардагї тахминан ба 29 млн. нафар мерасад.
Забони гуљаротї дар штатҳои Гуљарот ва Маҳараштра паҳн шудааст. Ин забон лаҳљаҳои худро дорост, ки инҳо катҳяварї, аҳмадободї ва
суратї мебошанд. Ба забони гуљаротї бисѐр калимаҳои иқтибосї аз забонҳои арабию форсї дохил шудаанд. Аз забонҳои аврупої бошад лексикаи англисї зиѐд мушоҳида мешавад. Алифбои ин забон ба алифбои
деванагарї шабеҳ аст. Теъдоди одамоне, ки бо ин забон гап мезанад, ба
26 млн. мерасад.
Забони раљастхонї асосан дар штати Раљастхон ва инчунин дар
штатҳои Панљоб, Гуљарот, Мадҳя-Прадеш ва Ҳаряна истифода бурда
мешавад. Дар Покистон бошад бо ин забон дар Синд ва Панљоб
гуфтугў мекунанд. Забони раљастхонї дар асоси забон гуљаротии қадим
бунѐд ѐфтааст. Алифбои деванагариро истифода мебарад. Бо ин забон
тақрибан 50-80 млн. одам гап мезанад.
Забони синдҳї. Бо ин забон ҳам дар Ҳиндустон ва дар Покистон
гап мезананд. Ин забони адабиѐти Ҳиндустони Шимолии асрҳои ХIVXVIII ба шумор меравад. Бо ин забон шоирон шеърҳои худро эљод мекарданд. Алифбои ин забон ҳам хати деванагарї ва ҳам арабиро истифода мебарад. Шумораи одамоне, ки бо ин забон гап мезананд, ба 20
млн. нафар мерасад.
Забони лаҳнда. Ин забон ҳам дар Панљоб истифода бурда мешавад. Забони лаҳнда якчанд намуди гўишҳо ба монанди сарайҳї,
кҳетранї, потоҳарї ва маљхиро дорост. Алифбои забони лаҳанда арабї
мебошад. Бо ин забон тақрибан 117000000 одам гап мезанад. Ин забон
аз љиҳати шумораи одамоне, ки бо он гуфтугў мекунанд, дар љаҳон дар
љойи 10-ум меистад.
Аз байни ин забонҳо забони ҳиндї, ки бо диалекти ғарбї ва
шарқии он аксарияти аҳолии Ҳиндустон гап мезанад, паҳншудатарин
забон дар ҳудуди Ҳиндустон ба шумор меравад. Забони ҳиндї забони
давлатии Ҳиндустон буда, варианти хаттї ва адабии ҳиндустанї аст, ки
ҳиндуҳо онро истифода мебаранд. Он бо алифбои «деванагарї», ки аз
калимаи санскрит гирифта шудааст, навишта мешавад. Забони ҳиндї ба
гурўҳи забонҳои ҳиндуориѐии оилаи ҳиндуаврупої дохил мешавад. Дар
забони ҳиндї ду диалект – диалекти ғарбї ва шарқї истифода бурда
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мешаванд. Диалекти шарқї дар навбати худ ба чор диалект људо мешавад. Бо диалекти ғарбї бошад адабиѐти бошўҳрати халқи Ҳиндустон
навишта шудааст. Забони ҳиндї аз љиҳати шумораи одамоне, ки бо он
гап мезананд дар байни тамоми забонҳои ҳиндуориѐї, калонтарин ва
бонуфузтарин мебошад. Худи калимаи ҳиндї аз забони форсї гирифта
шудааст. Барои истилогарони турку афғон ва инчунин эронї, ки аввалин бор ин калимаро истифода бурданд, вай на фақат номи забонро
ифода мекард, балки бо ин мафҳум тамоми Ҳиндустон ифода меѐфт.
Дар ҳоли ҳозир бошад, ин калима фақат барои забон истифода бурда
мешавад [4, 18].
Калонтарин минтақаҳое, ки дар онҳо забони ҳиндї истифода бурда мешавад, Ҳимачал-Прадеш, Ҳарияна, Уттар-Прадеш, МадҳяПрадеш, Биҳор, Раљастхон ва Деҳлї мебошанд. Масоҳати умумии ин
минтақаҳо 41%-и масоҳати Ҳиндустонро (масоҳати Ҳиндустон 527 7320
км2 аст) ташкил медиҳад [2, 14].
Лаҳљаҳои гуногуни ҳиндї ҳамчун забонҳои ақаллият дар якчанд
давлат ба монанди Фиљї, Маурисия, Африқои Љанубї, Тринидад ва
Тобаго ба кор бурда мешаванд.
Берун аз Ҳиндустон бо ин забон дар Непал 8 млн., дар Африқои
Љанубї 890 000 дар Маурисия, 685 000 дар ШМА, 317 000 дар Яман,
233 000 дар Уганда, 147 000 дар Олмон, 30 000 нафар дар Зеландияи Нав
20 000 ва дар Сингапур 5 000 нафар гап мезананд. Бояд қайд кард, ки забони ҳиндї дар Англия ва Аморати Араб низ ба кор бурда мешавад,
чунки аҳолии зиѐди Ҳиндустон дар ин кишварҳо низ зиндагї мекунанд.
Бо забонҳои ҳиндї 98% -и аҳолии Ҳиндустон гап мезанад, агарчї соли
1861 забони англисї забони расмии ин кишвар, яъне забони идорот,
сиѐсат ва маориф қабул шуда буд.
Ин забонҳоро ба як гурўҳи забонҳо дохил карда, забоншиносон
бунѐд ва сарчашмаи онҳоро забон санскрит мешуморанд. Ба он нигоҳ
накарда, ки ин забонҳо аз љиҳати сохтор ва фонология аз ҳам фарқ дошта бошанд ҳам, шабеҳияташон зиѐдтар аст. Барои ҳамин ҳам, дар
вақти тақсимбандї, онҳо ба як гурўҳ, яъне гурўҳи ғарбї дохил шудаанд.
Бояд қайд кард, ки дар забонҳою лаҳљаҳои гуногуни гурўҳи ғарбии забонҳои Ҳиндустон баъзе ҳарфҳо ва овозҳое, ки фақат ба як забон ѐ
лаҳљаҳои гуногуни Ҳиндустон тааллуқ доранд, мушоҳида мешавад. Аз
љиҳати фонетикї низ ин забонҳо аз ҳам фарқ мекунанд. Масалан, худи
ҳамон як калима дар ин забонҳо аз љиҳати фонетикї фарқ мекунад, яъне
талаффузи гуногун дошта бошад. Дар бораи ба кадом гурўҳи забонҳо
мутааллиқ будани забони раљастхонї ақидаи ду забоншиноси барљаста
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А. Грирсон ва С. Чаттерљї якхел нест ва онҳо ин забонро ба гурўҳҳои
мухталиф дохил мекунанд.
Бо вуљуди он ки забонҳои Ҳиндустон хеле зиѐд мебошанд, ҳукумати Ҳиндустон мунтазам сиѐсатҳои гуногунро барои ривољу равнақи
онҳо љорї мекунад. Тамоми роҳбароне, ки ба сари ҳокимият меомаданд
барои устувору пойдор ва аз байн нарафтани забонҳои мухталифи кишварашон кўшиш мекарданд ва ҳангоми ягон сиѐсатро пеш гирифтан
љиҳати забониро ба назар мегирифтанд. Кўшиши оммаро барои барпо
кардани ноҳияҳои миллї ба инобат гирифта, ҳукумат асосан принсипҳои забониро дар вақти барпо кардани штатҳои гуногун риоя мекард. Ин яке аз сиѐсатҳои муҳими прогрессивии ҳукумати Ҳиндустон бо
роҳбарии Љавоҳирлаъл Неҳру ба ҳисоб мерафт [5, 268].
Ҳамин тариқ, аз лиҳози муқоисаи таърихї-гинетикї, сарфу наҳв ва
фонология забонҳои ғарбии Ҳиндустон аз тарафи забоншиносони Ҳинд
ва хориљї омўхта шуда, оиди баъзе масъалаҳои ин забонҳо фикрҳо мухталиф ҳастанд. Албатта, ин чиз вољиб аст, чунки барои чунин кишвари
бузург бо забонҳо ва лаҳљаҳои зиѐди гуногун фикру андешаҳо метавонанд мухталиф бошанд.
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ТАСНИФОТИ ЗАБОНҲОИ ЃАРБИИ ҲИНДУСТОН
Ҳиндустон, ки аз љиҳати шумораи аҳолї ва аз љиҳати территория
дар љаҳон љойи намоѐнро ишғол мекунад, масъалаҳои забонии он ҳам
хеле диққатљалбкунанда аст. Забонҳои гуногун ва лаҳљаҳои онҳо аз қад68

СУХАНШИНОСЇ, №4 2017
мулайѐм диққати забоншиносонро љалб кардаанд. Дар ин мақола дар
бораи забонҳои гурўҳи ғарбии Ҳиндустон, ки забони давлатї - ҳиндї
низ ба ин гурўҳ дохил мешавад маълумот дода шудааст.
Вожаҳои калидї: санскрит, забони ҳиндї, забоншиносон, забонҳои ғарбии Ҳиндустон.
ОБЗОР ЗАПАДНЫХ ЯЗЫКОВ ИНДИИ
Индия занимает одно из ведущих мест по численности населения и
величине площади в мире, а также предоставляет огромный интерес с
точки зрения языковой ситуации. Разные языки и их диалекты с давних
времен привлекали внимание лингвистов. Данная статья содержит сведения о западной группе языков Индии, к которым относится государственный язык - хинди.
Ключевые слова: санскрит, язык хинди, лингвистика, западные
языки Индии.
REVIEW OF THE WESTERN LANGUAGES OF INDIA
India with its big population and huge area occupies one of the main
places in the world being exceedingly attractive from the point of view of language’s positions. Different languages and their dialects had attracted linguists of the world from the ancient tine. This article presents information on
the western group of languages of India to which the State language - Hindi
belongs.
Key words: Sanskrit, Hindi language, linguists, group of western Indian
languages.
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Каримова Мастона
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Точикистон ба номи Садриддин
Айнӣ
Масъалаи баррасии калимаҳои умумихалқӣ диққати олимонро
кайҳост, ки ҷалб намудааст. Доир ба ин масъала на танҳо олимони
рус - Л. Н. Ивашко, Г. Г. Мелиниченко, О. С. Мжелский, И. А.
Оссоветский, Ф. П. Сороколетова, О. Т. Порохова, балки
муҳаққиқони соҳаи шевашиносии тоҷик В. С. Расторгуева, Р. Л.
Неменова, А. З. Розенфелд, Р. Ғаффоров, Ғ. Ҷӯраев, Т. Бердиева, М.
Маҳмудов, С. Хоркашев - ҳоло Раҳматуллозода С. ҳам фикру
андешаҳои муҳим иброз доштаанд. Дар солҳои баъдӣ қисме аз
муҳаққиқон Н. Гадоев, З. Замонов, А. Қаҳоров ва дигарон ба ин
масъалаи омӯзиши таркиби луғавии лаҳҷаҳо даст задаанд, ки
пешравӣ дар ин соҳа аст. Дар соҳаи топонимика ва анторопонимика
осори донишмандоне чун А. Хромов, Н. Офаридаев, Ҷ. Алимӣ, Ш.
Исмоилов, О. Муҳаммадҷонов, Ш. Ҳайдаров, Д. Ҳомидов, С.
Холиқназаров ва дигарон арзишманд мебошад.
Тақрибан ҳамаи татқиқотчиѐни лаҳҷаҳои тоҷикӣ ишора
намудаанд, ки асоси боигарии луғавии лаҳҷаҳоро калимаҳои
умумихалқӣ ташкил медиҳанд. Андешаи муҳаққиқонро хулоса
намуда, гуфтан мумкин аст, ки калимаҳои умумихалқии лаҳҷаҳо
вобаста ба лексикаи инкишофи лаҳҷа сарчашмаи боигарии он ба
шумор меравад. Лаҳҷаи Лахш омехтазабон аст ва лаҳҷаи тоҷикӣ
хусусияти доминантӣ дорад. Хусусиятҳои овозию грамматикӣ ин
лаҳҷаро аз ҷиҳати генетикӣ бо лаҳҷаҳои дигари ҷанубӣ пайваст
мекунад. Воҳидҳои луғавии умумитоҷикӣ дар лаҳҷаи Лахш ба мисли
дигар лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ серистеъмол мебошанд. Калимаҳои
умумитоҷикии муштараке, ки дар лаҳҷаи Лахш мавриди истифода
қарор доранд, як қабати алоҳидаи луғати ин лаҳҷаро ташкил
медиҳанд ва дар тамоми соҳаҳо ба кор бурда мешаванд. Ба ҳамин
тариқ Ғ. Ҷӯраев менависад “ Калима дар таркиби луғати лаҳҷа яксон
боқӣ намонда, ҳамеша дар гардиш, тағйирѐбӣ ва ҳаракат аст. Калима
дар таркиби луғати лаҳҷа дар қиѐси забони адабӣ низ якранг нест” [6,
42].
Ба ин маънӣ, М. Эшниѐзов менависад: “Агар системаи
лексикии шева дар муқоисаву муқобил омӯхта шавад, дар он вақт
ҷудо кардани калимаҳои умумитоҷикӣ ва шевагӣ зарур аст” [ 7, 35].
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Фонди луғавии ҳар як лаҳҷаро аз ҷиҳати муносибат ба забони
адабӣ ва ҳудуди интишори локалӣ ба ду гурӯҳ ҷудо намудан мумкин
аст.
1. Калимаҳои умумихалқӣ
2. Калимаҳои хоси лаҳҷавӣ (диалектизмҳои лексикӣ).
Бояд гуфт, ки калимаҳои умумитоҷикии лаҳҷаи Лахш, асосан,
маҳсули забони тоҷикӣ мебошад. Ин калимаҳо аз давраҳои аввали
рушди забонамон ба мерос мондаанд, ҳарчанд ки аз ҷиҳати
хусусиятҳои савтӣ ба тағйирот дучор шудаанд. Хоҳ ба тағйироти
овозӣ истифода шавад, хоҳ бе тағйироти овозӣ аз рӯйи маъно аз ҳам
фарқ намекунанд. Ин гуна аломати муҳими калимаҳои умумихалқиро
ба инобат гирифта, профессор Ғ. Ҷӯраев шарҳи мафҳуми мазкурро
чунин ба қалам медиҳад, ки “Общенародные слова – это такие лексические элементы, каторые и при наличии фонетических разновидностей в основном своѐм значении употребляются на всей территории
распротранения данного национального языка и, как палогают многие специалисты, в равной мере свойственны диалектному языку,
разным формам народного – разговорного языка и литературному
языку в еѐ не только устной, но и письменной форме” [ 3, 7 ]. Ба назари мо ташреҳи мазкур ба мазмуну муҳтавои калимаҳои умумихалқӣ
пурра мувофиқ аст. Гуфтаи мазкур чунин маъно дорад, ки калимаҳои
умумихалқии лаҳҷаҳо бо хусусиятҳои гуногуни савтии худ моли ин ѐ
он лаҳҷа набуда, сарвати умумимиллӣ аст ва на танҳо дар забони
адабӣ, балки дар дигар лаҳҷаҳо ҳам истифода мешаванд. Ҳанӯз доир
ба ин масъала Т. Бердиева дар тадқиқоти худ таваққуф намуда, аз
ҷумла навиштаанд, ки “Лексическая система таджикского языка
охватывает обшенародное словарное богатство, которое отражается
в научной и художественной литературе, в народном эпосе и в живой
разговорной речи” [ 2, 34 ] ва ба ин гуфта розӣ нашудан мумкин нест.
Дар таркиби луғавии лаҳҷаи Лахш ин қабати луғавиро ба шакли зерин ҷудо кардан мумкин аст:
1. Калимаҳое, ки бе тағйироти шаклу маъно дар лаҳҷаи Лахш
мустаъмаланд. Ин чунин маъно дорад, ки як идда воҳидҳои луғавӣ
мавҷуданд, ки аз рӯйи тарзи талаффузу оҳанг ва семантика бо забони
адабии тоҷикӣ мувофиқат мекунанд ва онҳо бешубҳа, дар дигар
лаҳҷаҳои забонамон низ ҳамин хусусиятро соҳиб мебошанд. Онҳо,
асосан, аз ҳисоби калимаҳои марбут ба фонди асосии луғавӣ
ташаккул меѐбанд.
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2. Бо вуҷуди ин, аз таркиби луғавии забони умумихалқӣ, ки
дар он иқтибосот бештар мушоҳида мешавад, омадани калимаҳо ба
назар мерасад. Ба ин гурӯҳ воҳидҳои луғавии тоҷикию иқтибосиро
ворид кардан мумкин аст. Вожаҳои тоҷикӣ аз қаъри асрҳо ҳамқадами
мардумон аст, аммо калимаҳои иқтибосӣ мавқеи умумихалқӣ пайдо
карда, ба давраҳои гуногуни тараққиѐти забонамон дахл доранд. Аз
ин рӯ, иқтибосот метавонанд арабӣ, туркӣ- қирғизӣ ва русӣ бошанд.
Муҳаққиқи ташаккули таркиби луғавӣ ва калимасозӣ чунин
менигорад. “Калимаҳои иқтибосии туркӣ на танҳо дар шеваҳо, балки
дар забони адабии тоҷикӣ низ ҷойгоҳи хоса доранд ва даҳҳо вожаҳое,
ки дар забони меъѐр роиҷанд, барои ҳомилони шеваҳои забони
тоҷикӣ хусусияти умумиистеъмолӣ дошта дар ташаккули таркиби
луғавии шева саҳм доранд” қошпарунӣ, туқайзор, ойликхър,
авсақолӣ, қърътов [ 5, 24].
Мутобиқи маъно вожаҳои умумихалқиро метавон ба
мавзӯъҳои гуногун: хешовандӣ, сарулибос, молу ашѐ, ашѐи хониш,
синну сол, меваҷот, номи дарахтон, истилоҳоти тиббӣ, сохтмон,
ҷирмҳои осмонӣ, ҳодисаҳои табиат, истилоҳоти ҷуғрофӣ ва ғайра
гурӯҳбандӣ кард. Имрӯз метавон онҳоро ба фонди асосии луғавии
лаҳҷаҳои Лахш ворид намуд. Мутобиқ ба гурӯҳбандии мавзӯи онҳоро
мухтасаран ба таври зер овардан мумкин аст:
1. Воҳидҳои марбут ба хешовандон: падар–аво // ата, модар –
ача // эне, бачахола–бѳлѳ, хоҳар – ховар // синдӣ, бародар-ака // ава,
бобо – боби // тайта, бибӣ– ави // тайне, набера – нъваса // невре,
кӯдак–алак // бобок, фарзанд, хушдоман – хъштъман // қайнне, хусур
– хъсър // қайната, келин – келун, арӯс, қудо – қъда // қуда (Бт., Д., Кк.,
Қб., Қш., Қч., Лахш, Мт., Об., Ҷт., Яш., Ҷш.) ва ғайра.
2. Воҳидҳои луғавии марбут ба сарулибос: курта –кърта //
куйнок, шапка, ҷелак - желек, тоқӣ - такия, ҷураб, ҷома – ҷума //
чапон // чапан, муза, масти - маҳсӣ (Тб., Лахш, Мт., Об., Оқ., Пк., Сб.,
Ср., Ск.) ва ғайра.
3. Воҳидҳои луғавии марбут ба молу ашѐ: курпа курпача, дос,
болқа, кетман // кедман, болишт, остинча, рафида, бел, карсон //
карсун, коса–дъғовӣ, латта, миз, карбос, парта, стол, стул (Тб., Д.,
Кк., Қб., Қш., Қч., Лахш, Мт., Об., Оқ., Пк., Сб., Ср., Ск.).
4. Воҳидҳои луғавии маориф ва илму хониш: муаллим – малим,
мактаб, китоб, дафтар, ручка, қалам, қоғаз, талаба, хонанда, аълохон
– аълохун, дъхун ва ғайра (Тб., Д., Қч., Лахш, Мт., Об., Оқ., Пк., Сб.,
Ср.).
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5. Воҳидҳои луғави марбут ба синну сол: кампир, пир, ҷавон //
йош, чол // чал (муйсафед), нариста // тарък – тифл (Тб., Д., Кк., Қб.,
Қш., Қч.).
6.Воҳидҳои луғавии марбут ба хӯрду хӯрок ва меваҷот: сев,
зардолӣ, нок, нашпотӣ, ғандолӣ // олу болу (Тб., Мт., Ср., Ск.,Ҷ., Ҷт.,
Ҷт., Яш., Ҷш.).
7. Воҳидҳои луғавии марбут ба тиб: сиҳатию саломатӣ,
қазамък, қойорув (апенцин), сарорув (грип) укол, дъхтър, касал,
таблетка, касалхона, сил, вараҷа, домана, зарчакасал, тиф, ташхис,
анализ (Тб., Д., Кк., Қб., Қш., Қч., Лахш, Мт., Об.,Ҷ., Ҷт., Ҷт., Яш.,
Ҷш.).
8. Воҳидҳои луғавии марбут ба сохтмон: ошиқ – мошиқ, хона,
дар, тиреза, пол, потолок, мех, дъстак, рав, сътун, девол, шифър, чув,
семент, алибастр, шкатур, оҳак (Тб., Лахш, Мт., Об., Оқ., Пк., Ск.,Ҷ.,
Ҷт., Ҷт., Яш., Ҷш.).
9. Воҳидҳои луғавии марбут ба ҷирмҳои осмонӣ: осмун,
ситора, афтов, маҳтов, зуҳал, сайѐра (Тб., Д., Кк., Қб., Қш., Қч.,
Лахш, Мт., Об., Оқ.).
10. Воҳидҳои луғавии марбут ба ҳодисаҳои табиат: тарма, сел //
овхезӣ, авър, зъминҷънбӣ, вулкан, гармсел, хънъкзанӣ // сармозанӣ
(Тб., Д., Кк., Қб., Қш., Лахш, Мт., Об., Оқ., Пк., Сб., Ср., Ск.,Ҷ., Ҷт.,
Ҷт., Яш., Ҷш.).
11. Воҳидҳои луғавии марбут ба ҷуғрофия (топонимҳо): кӯҳ,
ҷар, зов // аңг (шух), ағба, дарийо, кул, Сурхов, Кабутов (Тб., Д., Кк.,
Қб., Қш., Қч., Лахш, Ск.,Ҷ., Ҷт., Ҷт., Яш., Ҷш.).
12. Воҳидҳои луғавии марбут ба ҳайвонот: гов, хар, гуспан,
бъз, гърг, шер, рӯба, паланг, хърс, қашқълдоқ, хуг, барра, бичабузғолача (Тб., Д., Кк., Қб., Ск.,Ҷ., Ҷт., Ҷт., Яш., Ҷш.).
13. Воҳидҳои луғавии марбут ба номҳои гендерии марду зан:
Рабонӣ, Раҷойӣ, Шаҳром, Шаҳноза, Шаҳбона, Шаҳбоз, Шаҳрӣ,
Марҳила, Фарида, Фариза, Нилгуна, Арзӣ, Нисолат, Моҳрӯза,
Садоқат, Ёсуман, Сумая, Неъмат, Рустам, Суҳроб, Меҳроб, Элмас,
Эрдан, Элдар, Эркин, Қанъвек, Талант, Мерим, Закия, Ҷасмина,
Ханайъм, Гулайъм, Биран, Қанъмбӯу (Лахш., Мт., Об., Оқ., Пк., Сб.,
Ср., Ск.,Ҷ., Ҷт.).
Ба гурӯҳҳои мазкур нек назар намоем, пай бурдан мушкил
нест, ки онҳо аз ду ҷиҳат бо ҳам тафовут доранд.
а) Воҳидҳои луғавие, ки бидуни тағйироти савтӣ истифода мешаванд: орд, пиѐз, каду, кудак, хола, пир, ҷавон, бодом, болишт, му73
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за, тез, коса, дафтар, китоб, ручка, расм, амак, сурат, шер, тарма, сел,
моҳ, расм ва ғайра.
б) Воҳидҳои луғавие, ки ба тағйироти овозӣ дучор шудаанд:
Теъдоди ин гуна калимаҳо зиѐданд ва ба соҳаҳои мухталиф мансубанд, ки дар боло зикрашон шуд: мън (ман), пайшанбӣ (панҷшанбе),
бънг (бом), дъхтар (духтар), даан (даҳон), устуғон (устухон), ховар
(хоҳар), мърғ (мурғ), хърок (хӯрок), пъшок (пушок), по (пой), чъшъм
(чашм), бънӣ (бинӣ), сътъм (сутун), нъмък (намак), нун (нон), нъвера
(набера) ва амсоли инҳо.
Дар байни калимаҳои умумихалқии лаҳҷаи Лахш як теъдод калимаҳое дида мешавад, ки онҳо хусусияти адабӣ-китобӣ доранд. Аз
қабили парӣ, виҷдон, ҳавсала, ор, номус, исқот, ситора, таб, тоқат,
кина, адл, инсоф, нур, тамиз ва ғайра, ки бо хусусияти гуногуни
луғавию грамматикияшон ҷило медиҳанд, ки дар байни тамоми
тоҷикзабонон оммафаҳм мебошанд. Масалан, калимаи “исқот” (Тб.,
Д., Кк., Қб., Қш., Қч., Лахш, Мт., Об., Оқ., Яш., Ҷш.) дар лаҳҷаи
минтақа серистеъмол буда, дар ФЗТ бо чунин маъноҳо омадааст: 1.
Партофтан, барафкандан. 2. Бача партофтан, бачаи норасид. 3.
Маҷозӣ: аспи аз кормонда [ 4, 579]. Маъноҳои мазкур дар лаҳҷаи
тоҷикону қирғизҳои минтақа дида нашуда, ба маънои “тарака”- и молу мулки майитро дорад, ки дар забони адабии тоҷикӣ ба ин маънӣ
истифода намешавад. Калимаи мазкур дар лаҳҷаи Лахш бо тағйироти
овозии “съқот” низ роиҷ аст: Мисол: пир шид-ай иқа мол–ъ чъз-а ҷъкор-ъш мекънӣ, ҷам менú, мърдú дар съқот-ът мети-йан, чи фойда
(Сб.).
Хулоса, ин маълумотҳо манбаи муҳими татқиқот дар таркиби
луғавии лаҳҷаи Лахш шуда метавонанд, ки асоси захираи лексика
шуда дар лаҳҷа мақоми хоса доранд.
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КАЛИМАҲОИ УМУМИХАЛҚӢ ДАР ЛЕКСИКАИ
ЛАҲҶАИ ЛАХШ
Тақрибан ҳамаи тадқиқотчиѐни лаҳҷаҳои тоҷикӣ ишора намудаанд, ки асоси бойигарии луғавии лаҳҷаҳоро калимаҳои умумихалқӣ
ташкил медиҳанд. Андешаи муҳаққиқонро хулоса намуда, гуфтан
мумкин аст, ки калимаҳои умумихалқии лаҳҷаҳо вобаста ба лексикаи
инкишофи лаҳҷа сарчашмаи бойигарии он ба шумор меравад. Лаҳҷаи
Лахш омехтазабон аст ва лаҳҷаи тоҷикӣ хусусияти доминантӣ дорад.
Хусусиятҳои овозию грамматикии ин лаҳҷаро аз ҷиҳати генетикӣ бо
лаҳҷаҳои дигари ҷанубӣ пайваст мекунад.
Калидвожаҳо: тадқиқотчиѐн, лаҳҷаҳо, калимаҳо, умумихалқӣ, Лахш,
омехтазабон, лексика.
ОБЩЕНАРОДНЫЕ СЛОВА В ЛЕКСИКЕ ГОВОРА ЛАХША
Почти все исследователи таджикских говоров отмечают, что основу богатства словарного состава говоров составляет общенародная лексика. На основе этих данных можно заключить, что эти общенародные лексемы также являются источником обогащения лексики
южных говоров. Ляшский район традиционного считается разноязычным решеном республики, где доминирует местный таджикский
диалект, который по своим структурным особенностям относится к
южным говором таджикского языка.
Ключевые слова: исследование, диалекты, (говоры) слова,
общенародные, Лахш, смешаниый, теории и практики языкознания
лексика.
PUBLIC WORDS IN LEXICON OF A DIALECT OF LAKHSH
Almost all researchers of the Tajik dialects notice that the basis of
riches of dictionary structure of dialects is made by public lexicon. On the
basis of this data it is possible to conclude that these public lexemes also
are a source of enrichment of lexicon of southern dialects. The Lakhsh area traditional is considered polyglot area of republic where the local Tajik
dialect which on the structural features concerns to a southern dialect of
the Tajik language dominates.
75

СУХАНШИНОСЇ, №4 2017
Keywords: research, dialects, word (dialects), public, Lakhsh, mixed,
the theory and practice of linguistics lexicon.
Маълумот дар бораи муаллиф: Каримова Мастона - унвонҷӯйи
кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи Давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, e-mail kmastona @inbox.ru
Сведения об авторе: Каримова Мастона - соискатель кафедры
Таджикского государственного педагогического университета им Садриддина Айни, e-mail kmastona @inbox.ru
About author: Karimova Mastona - Competitor of the Department named after Aini Tajik State Pedagogical University, e-mail
kmastona @inbox.ru
УДК: 413.11
ИНЪИКОСИ БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ ФОНЕТИКИИ ШЕВАИ
ҶАНУБӢ ДАР НОМҲОИ АШХОСИ НОҲИЯИ ЛАХШ (ҶИРГАТОЛ)

Руҳулло Холназаров
Донишгоњи омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнӣ
Забон ҳамчун ҳодисаи ҷамъиятӣ ва рукни асосии ҳастии ҳар як
миллат ҳамеша дар ташаккулу инкишоф ва тағйирѐбӣ қарор дорад.
Калимаҳо бо мурури замон ҳангоми аз як давраи таърихӣ ба давраи
дигари таърихӣ интиқол ѐфтан, агар мазмунан дигар нашаванд, шаклан
тағйир меѐбанд, ки ин яке аз мавзӯъҳои баҳси миѐни муҳаққиқону
донишмандон ба шумор меравад. Сабаби шакл дигар кардан ва тағйир
ѐфтани калимаҳо бештар аз беаҳамиятии мирзоҳо рух медиҳад, ки
ҳангоми китобат ба хатоҳо роҳ медиҳанд.
Забон ҳамчун падидаи мураккаб соҳаҳои мухталифро дар бар
мегирад, ки ҳар соҳа истилоҳ ва мафҳумҳои муайяни худро дорад.То ба
ҳол дар забоншиносии тоҷик ҳамаи соҳаҳои он пурра омӯхта
нашудааст, махсусан ба антропонимика- ҳамчун як соҳаи забон
муҳаққиқон ва тадқиқотчиѐн таваҷҷӯҳи кам зоҳир намудаанд.
Дар воқеъ, антропонимика яке аз соҳаҳои махсуси забоншиносӣ
буда, мавзӯи асосии баҳси он омӯзиши ҳамаҷонибаи номҳои ашхос
мебошад.
Яке аз мсаъалаҳои дорои аҳамияти муҳим дар шинохти суннат ва
арзишҳои фарҳангӣ, миллӣ ин ҳифз ва зинда нигоҳ доштани номҳои
ашхос маҳсуб меѐбад. Номҳои ашхос равшангари таърихи гузаштаи
қавму миллат мебошанд, ки бо мурури замон тағйир меѐбанд. Дар
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шакли дуруст барқарор кардани онҳо барои насли имрӯз маънои онро
дорад, ки гузаштагони мо барои аҳли ҷомеаи башарӣ рӯзгори
пурифтихор ва ному кори неке кардаанд.
Ҳарчанд ки забони тоҷикӣ мақоми забони расмиро ҳанӯз дар
замони Шӯравӣ, яъне соли 1989 соҳиб шуда буд, раванди ташаккул,
пешрафт ва самар додани он дар замони Истиқлолияти давлатӣ ба
вуҷуд омадааст. Маҳз дар ана ҳамин давра забоншиносон озодона ба
таври ҷиддӣ ба омӯзиши паҳлуҳои норавшан ва печидаи забони тоҷикӣ
мақолаву рисолаҳо ба табъ расониданд. Забони тоҷикӣ, яке аз забонҳои
бойу ғанӣ ва пурмаҳсули дунѐ ба ҳисоб меравад, доир ба ҳар як масъали
он, мо метавонем тадқиқот барем ва бо мақолаву рисолаҳои худ барои
пешрафти илми забоншиносии муосири тоҷик дарѐфтҳои навро муайян
намоем. Хушбахтона, дар замони Истиқлол бо кӯмаку дастгирии
бевоситаи Пешвои миллат- Президенти кишварамон Эмомалӣ Раҳмон
соҳаи маориф ва илм ба натиҷаҳои баланди тараққиѐт расида истодааст.
Дар партави ин забоншиносони мо ҳам бисѐре аз паҳлуҳои норавшани
забони адабии тоҷикро тадқиқ карда истодаанд.
Яке аз масъалаҳои мавриди ниѐзи тадқиқ омӯзиши антропонимҳои
лаҳҷавӣ мебошад. Ҳарчанд ки дар ин замина баъзе пажуҳишҳо анҷом
гирифтаанд, вале номҳо дар лаҳҷаи ҳар ноҳия ба ҷиҳатҳои лингвистию
ғайрилингвистӣ фарқ мекунанд. Дар ин бобат номҳои мардуми ноҳияи
Лахш (собиқ Ҷиргатол) боз ҳам ҷолибтаранд, зеро онҳо дар муҳити
дузабонӣ ташаккул ѐфтаанд.
Бояд тазаккур дод, ки антропонимҳои ин ноҳия маводи фаровонро
дар бар мегирад ва ниѐз ба таҳлилу тадқиқи ҷудогона дорад. Лаҳҷаи
мазкур аз рӯйи таснифоти В. С. Расторгуева [4] яке аз шохаҳои шеваи
ҷанубӣ ба шумор меравад.
Дар антропонимияи тоҷикони маҳаллӣ, пеш аз ҳама, қонуниятҳои
фонетикии шеваи ҷанубӣ инъикос ѐфтаанд. Дар шеваи мардуми ноҳия
садоноки ғайрилабии қатори қафо [2, 14] ъ бо фонемаи кӯтоҳи у
мувофиқат мекунад.
Аммо дар номҳои ашхос танҳо мувофиқат асосан ба фонемаи
кӯтоҳи у хос мебошад, ки он ҳам ба мисли баъзе шеваҳои гурӯҳи ҷанубӣ
мақоми васеъ дорад. Дар гуфтугӯ гоҳо дар ду вариант истифода
мешавад:
Зълфия // Зулфия < Зулфия Съраѐ // Сураѐ < Сурайѐ
Гълхон // Гулхон < Гулхон Пардагъл // Пардагул < Пардагул
Қърбон // Қурбон < Қурбон
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Қайд кардан ба маврид аст, ки забони муоширати қирғизӣ ба
забони тоҷикӣ, яъне ба забони тоҷинони ноҳия омезиш ѐфта, ба
тағйироти сифатии номҳо бетаъсир намондааст ва ин яке аз қонунҳои
мувофиқати садонокҳои кӯтоҳи у, и, а бо фонемаи махсуси ғайрилабии
қатрои қафо “ъ” ба шумор меравад. Мисли:
дидъм < дидам гъл < гул
чъшм < чашм тъхм < тухм
бъшин < бишин съраѐ < сурайѐ
бъз < буз хърс < хирс
Садоноки у аз таркиби овозҳои ав ба вуҷуд меояд:
руған < равған
нубат < навбат
рушан < равшан
Вале дар антропонимия ин қонунияти овозӣ риоя намешавад:
Равшан < Равшан Ҷавҳар < Ҷавҳар
Мавлон < Мавлон Гавҳар < Гавҳар
Даврон < Даврон Мънавар //Мунавар < Мунаввар
Мавлуда < Мавлуда Мавҷуда < Мавҷуда Саври < Саврӣ
Аммо ин қонун дар номи занонаи Санавбар дар шеваи ноҳия
истисност, зеро аксаран дар шакли “Санобар” истифода мешавад.
Фонемаи и дар ҳиҷои аввали кушодаи безада ва пас аз ҳамсадоҳои
ҷудогона, аз ҷумла б, п, қ баъзан характери ҳиҷосозии худро гум карда,
воқеияти он қариб зоҳир намешавад:
биринҷ < биринҷ
бис < бист
и
п шък < пишак.
бисйор < бисѐр
бирув // бъру < бируб.
Дар лаҳҷаи тоҷикони маҳаллӣ ҳамсадоҳои пасизабонии чуқур (қ, х,
ғ) то андозае ба қафо кашида шуда, аз ҷиҳати тарзи талаффуз ба ы-и
сабуки русӣ наздик мешавад:
Қылық // қылығ < қилиқ
хыѐл < хиѐл
Қызық // қызиқ < қизиқ
ғышт < хишт
қышлоқ < қишлоқ
Ин ҳолат дар антропонимия дар гуфтугӯи тоҷикону қирғизон низ
мушоҳида мешавад:
Ривоҷ // Ривоҷ < Ривоҷ. Қилич // Қилич < Қилич.
Қиѐм // Қиѐм < Қиѐм. Қимат // Қимат < Қимат.
Собир // Собир < Cобир. Ортиқ // Ортиқ < Ортиқ.
Зиѐрат // Зиѐрат < Зиѐрат. Сидиқ // Сидиқ < Сидиқ .
Хидир // Хидир < Хидир.
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Дар шеваи тоҷикони маҳаллӣ (бештар қирғизони дар байни
тоҷикон иқоматдошта) мавқеи фонемаи у устувор буда, дар бисѐр
мавридҳо бо “ӯ”и забони адабӣ (вови маҷҳул) мувофиқат мекунад:
руз < рӯз ;
хурд < хӯрд;
гуш < гӯш; гушт < гӯшт.
Дар номгузорӣ низ мавқеи фонемаи у устувор аст: Руза, Рузиқъл,
Рузӣ, Тутӣ, Фируз, Ашур, Бурӣ, Нумон, Дусталӣ, Бустон, Зуро // Зуҳро,
Мудин, Муъмин, Тура, Ҷура, Улмас, Кучар, Ҷуроб, Суҳроб, Суфӣ,
Хуҷаназар, Шуҳрат, Улча, Уғулой // Уғилой, Уроз.
Фонемаи а дар ҳиҷоҳои кушодаи заданок ва безада миқдоран
тағйир ѐфта меистад ва ба ин васила дар як шароити фонетикӣ ду навъ
тобиши акси якдигарро ифода менамояд: аз як тараф, баъзан кашишдор
ва фарох талаффуз ѐфта, хусусияти хос пайдо кунад, аз тарафи дигар,
айнан дар ҳамин вазъият кӯтоҳ талаффуз шуда, чунон ки дар забони
адабӣ ва гуфтугӯӣ дида мешавад, ҳолати муқаррарии худро нигоҳ
медорад: пърсида:гӣ // пурсидагӣ, хонда:гӣ // хондагӣ, а:дир // адир,
ша:риф // шариф, ҳа:лим // ҳалим.
Ғ. Ҷӯраев чунин хусусият, яъне дар ҳиҷои кушодаи безада дароз
талаффуз гардидани овози “а” дар лаҳҷаи Қамишқӯрғони ноҳияи Ашт
зикр карда, онро ба таъсири забони ӯзбекӣ вобаста менамояд [5, 76-78].
Ҷ. Мурувватов ҳамин гуна далелро барои лаҳҷаҳои тоҷикони атрофи
Андиҷон низ ишора кардааст [2, 13].
Ба ин асос мо метавонем гӯем, ки сурати дароз талаффуз шудани овози
“а” дар лаҳҷаи тоҷикони ноҳияи Лахш ба таъсири забони қирғизӣ, ки аз
гурӯҳи забонҳои туркист, вобаста аст.
Дар номгузорӣ низ ин қонуният риоя мешавад, вале дар ҳолати
муқаррарӣ бештар аст: Ша:риф // Шариф, За:риф // Зариф, Ҳа:лим //
Ҳалим, Ҳа:мид //Ҳамид, Са:лим // Салим, Ра:шид // Рашид, Ҳаким //
Ҳаким, Ва:лӣ // Валӣ, На:йим // Найим, Гадо, Анор, Самад, Самеъ, Аваз,
Ка(т)та, Замон, Забир, Қамбар, Шакар, Латофат, Ато, Амон, Назокат,
На:зир // Назир, Назирқыз, Зарофат, Зурафо, Аҳад, Табар, Далер,
Кабир, Анис, Арафа, Ватан, Баракат.
Фонемаи қ пеш аз с, т, л, б ба х мубаддал мешавад: вахт < вақт,
ихбол // иғбол < иқбол, махсат < мақсад, нахт < нақд, тахсим < тақсим,
тахсир < тақсир;
Дар номгузорӣ:
Махсат // Мақсад < Мақсад, Тахсирҷон // Тақсирҷон < Тақсирҷон,
Хушвахт // Хушвақт < Хушбахт, Ихбол // Иғбол, Иқбол < Иқбол.
Фонемаи ж ба ҷ табдил меѐбад:
ҷола - жола, миҷа - мижа,
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Дар номгузорӣ:
Миҷгона // Мижгона.
Метатеза:
р бо й: файрот < фарѐд, дайро < дарѐ
в бо ҳ: гаҳвар < гавҳар.
Дар антропонимия бештар ҷойивазкунии ҳамсадоҳо мушоҳида
мешавад:
р бо й: Майрам < Марям
в бо ҳ: Гаҳвар < Гавҳар
з бо р: Нарзило < Назрулло, Нарзӣ < Назрӣ, Нарзиқъл < Назриқул.
Афтидани як ѐ якчанд овоз дар номгузории шеваи мардуми ноҳия
назаррас мебошад:
ҳ:Гълчира - Гулчера < Гулчеҳра, Раим - Раҳим < Раҳим, Тоир - Тоир <
Тоҳир, Солийа - Солиҳа < Солеҳа, Соиб - Соҳиб < Соҳиб, Қаор - Қаҳор
< Қаҳҳор, Баодур -Баҳодур < Баҳодур, Сайоат - Сайоҳат < Саѐҳат, Почохан - Почохон < Подшоҳхон, Мойтобон - Мойтобон < Моҳитобон,
Роила - Роҳила< Роҳила; в: Сана(в)бар - Сано(в)бар < Санавбар; ъ:
Ҷумабек // Ҷимабек-Ҷумабек < Ҷумъабек.
Забони гуфтугӯии тоҷикӣ дар як ҷо омадани ду садонокро
намепарварад. Бинобар он барои сабук шудани талаффуз дар байни
садонокҳо овозҳои ҷудогона, аз қабили, р, ҳ, й пайдо мешаванд.
Дар он номҳое, ки овози ҳ дар байни ду садонок (а-и, и-а, и-о, о-и)
афтидааст, ҳамсадои ҷудокунандаи “й” пайдо мешавад. 1) Дар
номгузорӣ: Моҳия < Моҳ+и+й+а, Марзия < Марз+и+й+а, Курсия <
Курс+и+й+а, Шамсия < Шамс+и+й+а, Зоир // Зойир < Зоҳир, Нийол,
Ниҳол < Ниҳол, Зоит // Зойит < Зоҳид, Иброим // Ибройим < Иброҳим,
Соиб // Сойиб < Соҳиб, Солийа // Солиҳа < Солеҳа, Тоир // Тойир <
Тоҳир.
2) Дар лексика: мойил < моил, райиса < раиса, бобоям < бобо+ам,
оҳуйам < оҳу+ам, гулӯям < гулӯ+ам,
Бадалшавии овозҳо, ки бештар бо ҳамсадоҳои ҷуфт рӯй медиҳад,
мушоҳида мешавад:
б > в: Абдулло > Авдуло, Офтоб > Офтов, Маҳтоб > Мāтов.
ф > в: Афзалшо > Авзалшо д > т: Мурод > Мърот // Мърод // Мурот, Муҳаммад > Мамад // Мамат // Маҳмат // Маҳмад, Хадича > Хатича // Хадича, Мақсад > Махсат // Махсад // Мақсат.
Гоҳо дар номгузорӣ байни реша ва калимаҳои мураккаб (байни ду
садонок) ҳарфи зиѐдатӣ мушоҳида мешавад [1, 71], ки як навъ
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интерфиксро ба хотир меорад: Қамбар < Қамар, Атовилло // Ато-вълло
< Атоулло.
Ҳамин тариқ, хусусиятҳои фонетикии номҳои ашхос чун дигар
калимаҳои диалектӣ, умуман, дар нутқи шифоҳӣ зоҳир мешаванд. Дар
нутқи хаттӣ аксар кӯшиш мекунанд, ки ба меъѐри ягонаи забони адабӣ
мувофиқ бошанд.
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ИНЪИКОСИ БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ ФОНЕТИКИИ ШЕВАИ
ҶАНУБӢ ДАР НОМҲОИ АШХОСИ НОҲИЯИ ЛАХШ (ҶИРГАТОЛ)
Мавзӯи баҳси ин мақола инъикоси баъзе хусусиятҳои фонетикии
шеваи ҷанубӣ дар номҳои ашхоси ноҳияи Лахш маҳсуб меѐбад. Дар
ҳодисаҳои фонетикии номҳои ашхос садонокҳои а, у, и, ъ ва ҳамсадоҳои
в, з, х, р нақши муҳим дошта, мавриди баррасии мақолаи мазкур қарор
гирифтаанд. Ҳамчунин муҳити зисти дузабона ба тағйироти сифатии
номҳои ашхос аҳамияти муҳим зоҳир намудааст.
Вожаҳои калидӣ: антропонимка, забоншиносӣ, зада, калима, ном,
овоз, садонок, таърих, фонетика, ҳамсадо, ҳиҷо, шева.
ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИМЕН В ГОВОРЕ
ЛЯХШСКОГО РАЙОНА
В транскрипции имен жителей рассматриваемого говора
наиболее употребительными являются гласные а, у, ъ и согласные в, з, х,
р. В статье также говорится, что имена даются иногда в зависимости от
физических и душевных качеств человека.
Ключевые слова: антропонимика, диалектология, имя, история,
лингвистика, фонетика, гласны, согласный, фонема, слог, ударение,
слова,
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PHONETIC FEATURES OF THE NAMES IN LAKHSH’S DIALECT
In the transcription of the names of the inhabitants of the dialect in
question, the most common are the vowels a, y, ъ and consonants в, з, х and
р. The article also proves that the names sometimes given depending on the
physical and spiritual qualities of a person.
Keywords: anthroponomy, dialectology, a name, history, linguistics,
phonetics, the vowels, concordant, a phoneme, a syllable, an accent, words.
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АДАБИЁТШИНОСЇ
УДК: 891.550.092
МИРЗО ТУРСУНЗОДА ВА «ЌИССАИ ЊИНДУСТОН»-И Ў

Шозиѐева Гулмоњ
Институти омўзиши масъалањои Осиѐ ва Аврупои АИ ЉТ
Мирзо Турсунзода яке аз чењрањои намоѐн ва барљастаи адабиѐти
навини тољик мањсуб меѐбад. Ў аз зумраи шоирони маъруфест, ки
мероси гаронбањое барои калонсолон ва барои кўдакон аз худ ба ѐдгор
мондааст. Шоир илова бар он, ки шоири хушќариња буд, дар арсањои
дигаре чун таърих, сиѐсат, мардумшиносї ва фарњангшиносї низ њузури
густурдае дошт.
Мавсуф таќрибан 32 асари манзум дорад, ки бештарашон дар
дохил ва хориљи кишвар ба табъ расидааст. Дар Тољикистон
адабиѐтшиносон ва забоншиносон бисѐр пањлўњои ашъори шоири
бузургро кушоданд, вале љанбањои дигари он мавриди пажўњиши
даќиќи илмї ќарор дода нашудаанд [4, 202].
Шоири тавоно Мирзо Турсунзода, ки 31 сол раисии Иттифоќи
нависандагони Тољикистонро ба уњда дошт, ба бисѐр давлатњои хориљї
сафарњои хизматї намуд. Бояд тазаккур дод, ки љањонгардии шоири
тавоно боиси дар эљодиѐти адиб беш аз пеш инкишоф ѐфтани мавзўи
умумиинсонї гардид.
Сафарњои пайдарпай ба кишварњои хориљї ва вохўриву суњбатњо
бо адибони маъруфи љањонї ба он сабаб шуд, ки пањлўњои мухталифи
услуби эљодии шоир такмил ѐфта, шеъри ў рўњияи умумибашарї пайдо
намояд. Инчунин,бояд ќайд кард, ки мањз љањонгардии шоири тавоно
ўро дардошнои дили мардум гардонид.
Устод Мирзо Турсунзода дар натиљаи сафарњояш ба шањрњои
Тењрон, Париж, Варшава, Вена, Ќоњира, Стокголм, Хелсинги, Доруссалом, Љакарта, Конакрї ва ѓ. њамчун шахсияти барљастаи фарњангию
иљтимої ба камол расид ва Љумњурии Тољикистону халќи тољикро чун
кишвару мардуми сулњдўст ба оламиѐн муаррифї кард [1, 67]. Шоир дар
шеъри тањти унвони «Ватан» чунин ѐдовар шудааст:
Бањор омад, зи умрам боз як соли дигар бигзашт,
Тамоми зиндагї оњиста аз пеши назар бигзашт,
Ба мисли гўшту нохун њамеша бо Ватан будам,
Агарчи нисфи умри бењтаринам дар сафар бигзашт [3, 6].
Сафар ба Њиндустон, мулоќоту суњбатњо бо мардуми њинд дар њаѐту эљодиѐти шоир таъсири беандозае гузошт. Сафари дарозмуддат ба
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Њиндустон барои устод шароити хуберо фароњам овард, ки на танњо бо
ањли илму сиѐсат, инчунин бо мардуми одии ин сарзамин ошної пайдо
намояд. Бояд зикр кард, ки шоир пас аз сафари мазкур чандин ќиссаву
достонњои беназиреро таълиф намуд, ки айни замон хонандаи тољикро
метавонад ба зиндагї, урфу одат, анъана, фарњанг, мавзеъњои таърихї
ва дигар арзишњои моддї ва маънавии мардуми ин кишвар шинос
намояд.
«Ќиссаи Њиндустон» яке аз асарњои бузургтарини шоир ба њисоб
меравад, ки соли 1947 тањия ва чоп шудааст. Асари мазкур аз шеърњои
зерин иборат аст: Бозгаш, Ќиссаи Њиндустон, Мењмони маѓрибї, Рўди
Ганг, Боѓи муаллаќ, Тара Чандри, Дар ѐди кас, Сайѐњи Њинд, Тољмањал,
Дар орзўи ошѐн, Ќадањи ман, Кулоњи профессор Ахвледианї, Ду роњ ва
ѓайра.
Силсилашеърњое, ки ќайд кардем, мавзўъњои доманадори њаѐти
мардуми Њиндустонро таљассум мекунанд. Дар ин силсилашеърњо њисси
баланди инсондўстї ва бародарию муттафиќии ќањрамони лирикї беш
аз пеш инъикос гардидааст. Мушоњидаву мулоњизањои мантиќї шоири
воќеъбину равшанфикрро водор месозад, ки ба тору пуди зиндагии
мардум ворид шавад ва масъалањои иљтимої, чун ќашоќќиву беќадрии
мењнаткашони сарзамини Њиндро љустуљў намояд. Шоир пас аз ба Ватан баргаштан дар шеъри «Бозгаш» оид ба ин мавзўъ чунин ибрози
аќида кардааст:
…Шодам, аммо мехўрам ѓамњои халќи дигаре,
Дар назар меоварам торољгашта кишваре.
Халќи њиндуи ситамкашро расон аз мо салом,
Эй суруди ман, агар дорї ту њам болу паре [3, 5].
Шоири инсонпарвар, пеш аз њама, дар «Ќиссаи Њиндустон» вазъияти рўзгори ќишри бењуќуќтарин мардуми Њиндустон, ки кастаи (табаќа) «нафратзадагон» унвон дорад ва теъдоди онњо 60 миллион нафарро ташкил медод, ба ќалам додааст:
Маро рўзе њикоят кард бобо,
Ки бишнав, љони бобо, ќиссаеро:
«Замоне буд берун аз Самарќанд,
Ба чашми кас намоѐн кулбае чанд.
Дар он манзил, ки дур аз дигарон буд
Махавњоро људої як макон буд.
Намеафтод онњоро гузоре
На аз ѐре, на аз хушу таборе.
Намедиданд рўзу рушної
Ба дунѐ ѓайри хорию гадої … [3, 6]
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Дар шеъри «Мењмони маѓрибї» шоири мавсуф дар баробари
сахтии рўзгори мардуми њинд табиати зебо ва њавои мусаффои Њиндустонро таъриф мекунад:
Лолаву себарга ба ваќти сањар
Њалќабагўшанд зи лўлўи тар…
Гар биравї ту ба тамошои боѓ
Мекунї аз бўй муаттар димоѓ.
Њељ надидї ту чунин чормаѓз,
Њељ бадинсон ананасњои наѓз [3, 12].
«Рўди Ганг» њарчанд аз љињати миќдораш кам бошад њам, лекин
мазмуни баландро дар худ таљассум мекунад. Ва он чунон оѓоз мешавад:
Дар шаби тор оби рўди Ганг,
Буд бо акси кањкашон њамранг.
Ё ба чашми ту љилвагар мешуд,
Мисли шамшерњои занголуд,
На ба рўйи касе нигањ созад.
На зи кас рўйро панањ созад,
Асрњо дар замини Њиндустон.
Гашта љорї хамўшу гўшгарон [3, 18].
Шоири хушсалиќа рўди Гангро, ки яке аз калонтарин дарѐњои
љањон ба њисоб меравад, ба рўди пур аз ѓаму андўњ ва ифодагари машаќќати халќи мењнатдўсти Њиндустонро нишон медињад. Танњо рўди
Ганг метавонад бо амвољи оромаш њамаи мазлумиву сахтї ва ѓаму
бадбахтии мардумро тањаммул кунад.
Ба њамин маънї дар љойи дигар шоир чунин мефармояд:
Меравад сўйи бањр бо сари хам,
Гўї дорад ба дўш кўњи алам.
Гуфтам: эй Ганг аз чї хомўшї,
Аз чї дарѐсифат намељўшї [3,18].
Халќи тољик он замон озод буд ва бародарона зиндагї мекард ва
шоир кўшиш намуд, ки аќидаву фикрњои худро ба дарѐи пур фањмонад,
лекин рўди Ганг њанўз њам хомўш буд. Мисраъњои шоир чунинанд:
Рози дилро нињон макун аз ман,
Аз барои савоб, о ба сухан!
Омадам ман ба назди ту мењмон,
Аз шукуфта диѐри тољикон [3, 19].
Шоир натавонист дар ѓами рўди Ганг шарик шавад, чунки он
њанўз њам хомўш буд ва аз дарди љонкоњаш бемору бемадор њаракат мекард. Њарчанд шоири нотакрор кўшиши бо рўд њамсуњбат шуданро
дошт, аммо афсўс, ки натавонист ва чунин мисраъњоро ба рўд дар
фарљоми шеъраш ва дар анљоми суњбат бо он мегўяд:
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Њар чї бошад, бузург рўд астї,
Њиссаи бањри бењудуд астї.
Рўдворона зиндагонї кун!
Љўш зан,
Љўш зан,
Љавонї кун! [3, 20]
Табиати мафтункунандаву зебои Њиндустон њар лањза дили шоирро тасхир мекард. Шоир, ки худ низ шахси нозукбину боистеъдод буд,
њамаи ин зебоињоро батадриљ рўйи коѓаз меовард. Ба њамин маънї шоир дар Бомбей љоеро дидан намуд, ки онро «боѓи муаллаќ» меномиданд:
Дидаам дар Бомбей боѓи муаллаќ чун бињишт,
Бо ќалам тавсифи онро кай тавонад кас навишт.
Боѓ сабзу,
Акси он рўзу шабон дар он сабз,
Дар даруни об гуѐ шуълаи мањтоб сабз [3, 21].
Устод аз эњсос кардани зебогии боѓ хеле хурсанд буд, вале бо омадани ќадами бегонагон ба он якбора симояшро таѓйир дод, зеро онњо
онро ба харобазор табдил медоданд, ки мисраъњои шеър чунинанд:
Ногањон аз Ѓарб омад киштии бегонагон,
Гашт вайрон акси боѓи сабз аз ин бори гарон.
Ё ба њинду инглисњо мењрубонї мекунанд?!
Обњои хоки онро посбонї мекунад?!
Њаргиз ин сон нест,
Њаргиз!
Нест ин сон!
Њељгоњ!
Балки биншастаст мисли доѓ дар рухсори моњ,
Ин чи найранг аст, ки дар зери боѓи дилписанд,
Дар халиљи Бамбай байроќи Амрико баланд?! [3, 21-22]
Шеъри «Тара Чандри», духтаре бо номи Тара Чандри ва яке аз
машњуртарин раќќосањои њинд мањсуб меѐбад, бахшида шудааст. Шоир
тавассути навиштани шеъри мазкур, равобити адабиву фарњангии ду
халќи бародар ва дўстро нишон додааст. Шоири зиндаѐди тољик аз Бедил, ки заминагузори асосии ишќ ва пайвандгари адабиѐти њинду тољик
мебошад,ѐд кардааст ва шеъри мазкур чунин шурўъ мешавад:
Ба обу ранги нав Бедил
Чу омад дар љањони назм.
Аз ў њусни дигар омўхт
Боѓу бўстони назм.
Сухан меронд сарбаста,
Нињон медошт маъниро,
86

СУХАНШИНОСЇ, №4 2017
Ба мисли донаи гавњар, ки пинњон аст дар дарѐ [3, 23].
Ва дар љойи дигар Бедилро на њамчун шоир, балки инсони хайрхоњ
ва ошиќи њаќиќї инъикос кардааст:
На муфтї буд, на мулло,
На бетавфиќ рўњонї,
Фаќат мекард бар дунѐ
Нигањ бо чашми инсонї
Сано бар Комде гўѐн,
Суруде бар Мудан хонон,
Ба тори назми худ овард ишќи поки ин ѐрон.
Шоир аз раќсу нигоњ ва холи њиндуѐнаи Тара Чандри ба ваљд омада, чунин мегўяд:
Чи хол аст он, ки дар тоќи ду абрўят,
Чи хол аст ин, ки Њофиз шуд ба њар ќурбоние розї?
Магар дар осмони њусн моњи тирае дорї,
Магар дар Зўњраву чун муштарї њамширае дорї? [3, 25]
Дар шеъри «Сайѐњи њинд»-и шоир андешањои номуродона ва дарднокро талаќќї мекунад. Дар шеъри мазкур шоир аз кудаки афѓоне
њикоя мекунад, ки дар сарзамини бегона ва мазлум роњгум задааст, ки
оѓози он чунин аст:
Кўдаке мегашт бо ќуттии худ,
Дар биѐбони лаби бањри кабуд.
Метавонистї, ки дар чашмони ў,
Пай барї аз маќсади пинњони ў.
Медавад он њар тараф бо љустуљў
Сўйи њар як роњгузар оварда рў.
Огањї медод симои писар,
К-омадаст ин љо вай аз мулки дигар [3, 31].
Шеъри мазкур аз ибтидо то интињо аз зањмату ниѐзи кўдаки афѓон
сухан мегўяд, ки шоир њамаи онро муфассал ба назм даровардааст. Ў
силсилашеъри «Ќиссаи Њиндустон»-ро бо шеъри «Ду роњ» ба итмом мерасонад. Шеъри мазкур сафари чандинлањзаи шоирро назм мекунад, ки
аз мавзеъњои зиѐду диданибоб то баргаштан ба Ватанро нишон
медињад:
Сар шуд, ин парвози мо аз роњи дур,
Рў ба сўйи кишваре иќболу нур.
Мепаридем аз сари чандин диѐр,
Рў ба сўйи сарзамини навбањор.
Роњи баргаштан ба Ватан лањзаи хушбахттарину хотирмони шоири нотакрори тољик мебошад:
Мепаридем аз Љануб, аз роњи дур,
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Рў ба сўйи кишвари иќболу нур.
Роњи дунѐи куњан мешуд тамом,
Роњи нав медод сўйи мо салом-… [3, 59]
Устод Мирзо Турсунзода на њамчун як шоири мањбуб, балки шахсияти маъруфи Тољикистон буда, дар байни мардум ва берун аз он
мањбубияти хосса дорад. Ў шоирест дардошно ва њамеша ў аз њаќиќат
сухан гуфтааст. «Ќиссаи Њиндустон» аз њаќиќати замон ва рўзгори мардуми Њинд ќисса мекунад. Шоир тавассути «Ќиссаи Њиндустон» дар
Њиндустон ќадру манзалати волоеро касб кардааст.
Мирзо Турсунзода бо навиштањои манзум ва осори рангинаш
дањсолањост, ки дар дили на танњо тољикон ва инчунин дигар халќияти
рўйи дунѐ шинос аст. Ин шоири хушсалиќа дар навиштањояш достону
ќисса ва шеърњо бештар ба дунѐи ботинии одамон роњ ѐфтааст ва ба тинати поку беолоиши куњистон рў оварда, тарзи худшиносиву њувияти
миллии халќи моро тасвир кардааст.
Аз суханњои боло маълум мешавад, ки Устод Мирзо Турсунзода
дўстдори мардум буданд ва пайваста ба мардум муносибати хуб, сухани
нарм ва дидори гармро доштанд. Ба њамин маъно Бозор Собир чунин
гуфтааст:
Халќ бар шеъри тару бар гармии дидори ў,
Чун ба иќлими Ватан бисѐр одат карда буд.
Њар куљое буд Турсунзода Мирзо, халќ буд,
Њар куљое халќ буд, Мирзо Турсунзода буд.
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хонандаи зиѐдеро пайдо кардааст. “Ќиссаи Њиндустон”, яке аз калонта88
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рин силсилашеърњои шоир ба њисоб рафта, давраи дањшаттарини Њиндустон ва мардуми мазлуми ин сарзаминро нишон медињад.
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бињишт, рўд, адабиѐти њинду тољик.
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Фалсафа ва иљтимоъ дар ашъори адибони форсу тољик мавќеи калидї дошта, дар эљодиѐти Љалолиддини Румї низ аќоиди фалсафї ва
иљтимої бо услуби хоса инъикос ѐфтааст.
Љалолиддини Румї ишќро мањаки асосии шинохти одам ва олам
дониста, инсонро њам монанди коргоњи бузургу муќтадире мешуморад,
ки рисолати созандаву бунѐдгаро дорад. Бо вуљуди он, ки ишќ як љузъи
эњсоси инсон аст, аз нигоњи Мавлоно тамоми њастии ўст, ки инсонро дар
оташи иштиѐќ месўзад ва дар он алангаи сўхтанњо инсон меофарад, инсоне, ки «бо як ќадам ду љањон тай кунад ва ба як нигањ сад «вуљуд» бунѐд менињад, чунончи нигоњи Шамси Табрезї бар вуљуди мубораки
Мавлоно» ва ишќ на танњо њомили љисмонию рўњонї, балки «давои
нахаату номуси мо»-ст, ки дар њама кас ва њама чиз рўнамост:
Шод бош, эй ишќи хушсавдои мо,
Эй табиби љумла иллатњои мо.
Эй давои нахвату номуси мо,
Эй ту Афлотуну Љолинуси мо [5, 16].
Инсон аз назари Мавлоно на њомо сапенс (homo sapiens –
боаќл/человек разумный) ва на њомо элогенс (homo eloguens – инсони
гўянда / человек говорящий), балки "марди Худо", «марди Њаќ», "ќутби
комил" ва дар маљмўъ «нойиби Њаќ" аст, ки сарчашма аз "халифатуллоњ" ва "рўњуллоњ"-и Ќуръон дорад [2].
Иштиѐќу ишќи Мавлоно, ки аз як назар зодаву мављуди якдигаранд, њар андоза дар баробари ошкортар гаштани љилваи љамоли илоњї
дар абадият њамон андоза тозаву неруманд мешавад ва ќудрати ишќи
рўйи Худо аз нигоњи шоир дар њама љо зуњур карда ва овози худовандї
њама љо танин андохта, ки гуфта: "Машриќу маѓриб аз они Худост, пас
ба њар љое, ки рў кунед, њамон љо рў ба Худост, Худо фарохрањмат ва
доност" [2, 115].
Оташи ишќ аст, к-андар най фитод,
Љўшиши ишќ аст, к-андар май фитод.
Љисми хок аз ишќ бар афлок шуд,
Кўњ дар раќс омаду чолок шуд [5,15].
ва
Чӣ тадбир, ай мусалмонон, ки ман худро намедонам,
На тарсову яҳудиям, на габру на мусулмонам!
На шарқиям, на ғарбиям, на барриям, на баҳриям,
На аз хоки табииям, на аз афлоки гардонам [6, 6]!
Ишќ дар ашъори Мавлоно шўр аст, шўре барангезанда дар
инќилоби рўњонї ва сўз аст, тобноктар аз њар њарорате, ки дар сайри
шинохти њаќиќат пайваста тањаввул меофарад ва дар маљмўъ мифтоњи
ањволу осор ва рамзу афкори навозандаи найест, ки инсонро маншаи
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вањдату иттињод ва шариату тариќату маърифатро љилвагоњи мазњари
васл ва бозгашти асл мењисобад.
Ишќи Мавлоно, ки «давои љумла иллатњои мо»-ст, дар њар покї
зуњур карда, дар њар њастї инъикос ѐфта, љавњари шариату тариќат, муассиртарин омили хештаншиносї ва муњимтарин василаи кашфи
њаќќоният буда, асрору румузи њастиро дар худ нишондааст.
Њар киро љома зи ишќе чок шуд,
Ў зи њирсу айб куллї пок шуд [5, 17].
Мавлоно муњаббатро покизакору тарбиятгари дил, тазњибнамои
нафс, василаи найли меърољи рўњ ва зодаи кашиши маъшуќ мешуморад.
Ишќи Мавлоно аз љазбаи Њаќ обишхўр дорад ва бидуни майли маъшуќ
расидан ба водии њаќиќатро ѓайриимкон ва њар њаракотро бебаракот
медонад:
Љумла маъшуќ асту ошиќ пардае,
Зинда маъшуќ асту ошиќ мурдае [5, 17].
Љалолиддини Румї на онест, ки аз дарки сењри сухани хеш бинозад
ва тасвирњои таноќузї созад ва ѐ њамора саргарми озинбандии ашъори
худ бошад. Балки ў шоирест, ки дар шеъри худ мезист ва њар маънї ва
тасвире, ки дар ашъори ў таљассум ѐфта, њолати рўњонии худи ўст. Аз ин
љо, Мавлоно шоирест, ки барои баѐни матлаб калима намељўст ва њар
шеъри ў бидуни андеша аз пардаи хаѐл берун омада, офарандаи
ашъораш на худи ў, балки ишќи ўст ва ќањрамони лирикии шеъри ў на
шахсияти адабї, балки инсони муњаббатзода ва вораста аз ќолабњои
маснуии ќиѐсиву мантиќї буда, «дар он тўфони андешае, ки вуљуди шоирро фурў гирифтааст, наметавон ба љойи он, ки дасту по бизанаду худро аз дарѐ берун оварад, хештанро ба дасти кашокаши амвољи вазну
ќофия биспорад» [1,178].
Бишнавед, ай дӯстон, ин достон,
Худ ҳақиқат, нақди ҳоли мост он [5, 36].
Саропои олами Мавлоно аз ишќ офарида шуда, он љо муњаббат
ягона мањаки талхискунандаи васлу фасл аст ва меърољи рўњу тариќи
ноил шудан ба вањдати вуљуд ва њамбастагии ишќи инсониву илоњист,
ки интињо шишаи касрату вањдат мешиканад ва њама ба айни Њаќ
мубаддал мегардад.
То ишќ бувад, манам њама ишќ,
То ѐд бувад, манам њама ѐд [4,235]…
Ва:
Туро агар нафасе монд, ҷуз ки ишқ макор,
Ки чист ҳиммати мардум? Ҳар он чї меҷӯяд [6,148].
Ишќи Мавлоно гање пайдо ва гање пинњон аст ва ошиќ бо ишќ ва
дар ишќ њамора сафар дорад ва дар њар сафар кашфи њолу кайфият ва
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табиат дорад, ки ибтидояш беибтидої ва интињояш беинтињоист ва њар
чї њадро шомил аст, аммо ишќ бекаронагї ва бевусъатист.
Мо табъи ишқ дорем, пинҳони ошкорем,
Дар шаҳри ишқ пинҳон, дар кӯйи ишқ фошем [6,25]!
Ишќ Мавлоно шомили њаракат аст, зинда аст, зиндагї аст, ки дар
љавори инсон на соя, балки њамсафар ва њар нафас дар даст рандаи нолатарошї дорад ва «љигари аќл бо љигари ишќ гурезонда» ва рўбањии
бешаи ишќ фахри шерони њавас намуда, бо забони рамзу ишорот иброз
мешавад:
Порсї гў, арчи тозї хуштар аст,
Ишќро худ сад забони дигар аст.
Бўи он дилбар чу паррон мешавад,
Он забонњо љумла њайрон мешавад [6,135].
Мавлоно ишќро боиси зиндагонии абад ва дарѐфти саодати љовидона дониста, ошиќро (инсони ба сўйи шинохти худ гаравида, худшинос, худошинос) дар маќоми олї гузошта, зимни андешањои фалсафии
худ сайри таърихии инсонро, ки мутааллиќ ба чањор марњила-љамодї,
наботї, инсонї ва малакист, нозукона тасвир кардааст:
Онон, ки талабгори Худоед, худоед,
Берун зи шумо нест, шумоед, шумоед.
Чизе, ки накардед гум, аз бањри чї љўед?
Андар талаби гумнашуда бањри чароед?
Исмеду њуруфеду каломеду китобед,
Љабрили аминеду расулони Худоед [4, 56].
Мавлоно дар баѐни андеша истидлол намуда, табиатро як навъ
љилвагоњи Худо мешиносад ва маргро шакли дигари њаѐт-растан аз
ќолаби љисмонї ва пайвастан бо олами рўњонї (самовї) мешуморад ва
аз роњи кашфу шуњуд формулаи «вањдати вуљуд»-ро мањз дар меърољи
«айн»-у «ќоф»-у «шин» - ишќ тасаввур менамояд:
Бимиред, бимиред, дар ин ишқ бимиред,
Дар ин ишқ чу мурдед, ҳама рӯҳ пазиред.
Бимиред, бимиред в-аз ин марг матарсед,
К-аз ин хок бароед, самовот бигиред [6,124].
Дар такя ба эътиќоди Мавлоно, инсон аз иттињод маншаъ гирифта, чанд муддат дар олами пуркасрату ихтилоф (дунѐ) људо аз асли хеш
монда ва њамора талоши пайвастан ба сарчашмаи хешро дар вуљуди худ
парварида, роњи расидан ба маќсуд – васли њаќиќатро дар тай намудани
мароињили бозгашт - сайру сулуки шариат, тариќат ва маърифат мепиндорад:
Бишнав аз най чун њикоят мекунад,
Аз људоињо шикоят мекунад.
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К-аз найистон то маро бибридаанд,
Дар нафирам марду зан нолидаанд.
Њар касе к-ў дур монд аз асли хеш,
Боз љўяд рўзгори васли хеш [4,15].
Андешањои иљтимоии Мавлоно дар радифи тафаккури ирфонии ў
пањлўњои дигари љањоншиносии ўро муаррифї намудаанд.
Яке аз мавзўъњои такягоњии шоирони форсу тољик шинохтани
ќадру манзалати инсон ва эњтироми љавњари поки ў дили ўст ва “дил” ба
аќидаи пешиниѐн љойгоњи авотиф ва эњсосот аст [8, 158]. Чунончи,
Саъдии Шерозї “Ба даст овардани дунѐ њунар нест / Якеро гар тавонї
дил ба даст ор” [10, 161], Абдурањмони Љомї “Њар чї зарур аст чу њосил
кунї / Бењ, ки иморатгарии дил кунї” [3, 161], Умари Хайѐм “Сад
каъбаи обу гил ба як дил нарасад/Каъба чї равї? Бирав дилеро дарѐб”
[7,22] гуфтаанд. Дар маркази андешањои иљтимоии Мавлоно низ волоияти маќоми инсон ќомат афрохта, аз мазмуни ашъори иљтимоии ў мафњуми “њама чиз барои инсон офарида шудааст” баръало берун меояд.
Мавлоно “ба даст овардани дил”-ро мояи љовидонагї ва саодати абад
пиндоштааст:
Дил ба даст овар, ки њаљљи акбар аст,
Аз њазорон Каъба як дил бартар аст.
Каъба бунѐди Халили Озар аст,
Дил гузаргоњи Љалили Акбар аст [4, 446].
Мавлоно оќибати нардбони тафохўрро афтоданї ва устухони савори маќоми кибру ѓурурро шикастанї гуфта, риояи адабро бењтарин
василаи зиндагонии инсонї шуморидааст:
Нардбони ин љањон мову манист,
Оќибат ин нардбон афтоданист.
Лољарам њар кас, ки болотар нишаст,
Устухонаш сахттар хоњад шикаст.
Ва:
Домани аќлу адаб гир, ки дар роњи вуљуд,
Бар сари ганљи вуљуди ту нигањбон адаб аст [4, 421].
Љалолиддини Румї њамчун пири комил ба шариат, ки зинаи аввал
то найл ба њаќиќат буда, тањзибу риѐзати нафсро муњим медонад, дурї
аз сарватро, ки огандаи садњо банду бало ва эљодгари хатарњо дар роњи
васл аст, пурманофеъ мешуморад:
Банд бигсил, бош озод, эй писар,
Чанд бошї, банди симу банди зар [5,17].
Тарѓиби ќаноат дар ашъори Мавлоно гароиш ба фаќру узулат
набуда, балки риояи андоза ва тарљеъгузорї дар байни лаззоти маънавї
ва моддист:
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Гар бирезї бањрро дар кўзае,
Чанд гунљад ќисмати якрўзае.
Кўзаи чашми њарисон пур нашуд,
То садаф ќонеъ нашуд, пурдур нашуд [5,18].
Гунањи инсонро, ки натиљаи афъоли ўст ва дар аксар маврид дар
шакли “васвасаи шайтон” њавола ба иблис мешавад, иртибодѐфта ба
нафси инсон мењисобад ва ба масобаи банду занљири роњи худшиносї
медонад. Њама лаззоти гунањолудро “дом”-и макру фиреби олам
маънидод намуда, оќибати њирсро коми алими оташ, яъне дўзах ба
ќалам додааст:
Бе гунаҳ лаънат кунӣ иблисро,
Ту набинї аз худ ин таблисро.
Нест аз иблис, аз туст, эй ғавӣ,
Ки чу рӯбаҳ сӯйи дунба меравї.
Чунки дар сарроҳ бубинӣ дунбаро
Дом бошад, ин набинӣ, рӯбаҳо.
Ҳирси ту дар кори бад чун оташ аст,
Охир аз ранги хушї оташ хуш аст.
Он саводи фаҳм дар оташ ниҳон,
Чун ки оташ шуд сиѐҳӣ шуд аѐн.
Охир аз ҳирси ту шуд оташ сиѐҳ.
Ҳирс чун шуд, монд он фаҳм табоҳ [5, 132].
Дар як дил ду мењр ва дар як кишвар ду шањ нагунљад, ки ин маънї
дар «Маснавии маънавї» хело зебо навишта шуда, пањлўи дигари андешањои иљтимоии Мавлоноро инъикос намудааст:
Сад хӯранда гунҷад андар гирди хон,
Ду раѐсат худ нагунҷад дар ҷаҳон.
Ӯ нахоҳад к-ин бувад дар пушти хок,
То падар букшад писар аз иштирок.
Ѓараз ва тирагии дил ба андешаи шоир бадтарин хислати инсонї
ва пурќудрадтарин сад дар роњи шинохти олам ва одам буда, маншаи
пайдоши садњо њиљоб дар маърифати Худованд аст:
То ғараз омад ҳунар пӯшида шуд,
Сад ҳиҷоб аз дил ба сӯйи дида шуд [5,132].
Ва:
Ѓаразњо тира дорад дўстиро,
Ѓаразњоро чаро аз дил наронем [4, 416]?
Њофиз фармуда, ки:
Ба ман дењ, ки дар кеши риндони маст,
Чї оташпарасту чї дунѐпараст [9, 624].
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Мавлоно дунѐпарастиро монеи роњи саодат дониста, њирс, ришвахорї, кибр, шањват, хунхорї ва бухлро мазаммат намудааст:
Мењри аблањ мењри њирс омад яќин,
Кини ў мењр асту мењри ўст кин.
Модар ар гўяд туро: “Марги ту бод!”
Марги он хў хоњаду марги фасод.
Чун диҳад қозї ба дил ришват ќарор,
Кай шиносад золим аз мазлуми зор.
Ман ду банда дораму эшон ҳақир
В-он ду бар ту ҳокимонанду амир.
Гуфт: он ду чист? Гуфто: Зиллат аст!
В-он як кибр асту дигар шаҳват аст.
Об бигзореду нон қисмат кунед,
Бухл бигзоред, гар ѐри манед.
Эй хӯранда хуни халқ, аз роҳ гард,
То наорад хуни эшонат набард.
Моли эшон — хуни эшон дон яќин,
3-он ки мол аз зӯр ояд дар замин [5, 145-156].
Хулоса, Мавлоно ишќро василаи кашиши маъшуќ шуморида, ягонатарин тариќ ба сўйи васл-њаќиќат гуфта, љавњари шариату тариќатро
обишхўри ишќ дониста, ишќро боиси њама гуна покї ва тарбияти дил,
муњимтарин омили тањзиби нафс ва муассиртарин моддаи имкон барои
пайванд ба меърољи рўњ - кашфи њаќиќат мењисобад. Ирфоне, ки дар
ишќи ў љилвапардозї дорад, на ирфони назарї, балки ирфони таљриба
аст, ки шоир њамора бо он мезист. Љалолиддини Румї њамчун орифи
комил дар олами шинохти њаќиќат истиѓроќ буда, дар як радиф, њамчун
марди худогоњ инсони комилро дар љамъи сурату маънї мебинад ва дар
баробари олами маънї бањраљўї аз олами њастиро низ зарур мешуморад. Њикмату ахлоќ ва њаводиси рўзгор, ки ногузир банди иљтимост,
њамчун як ќисми рўзгори шоир дар андешањои ў ба њам даромехта,
њавлаи эљодашро пуртобтар намудаанд. Истидлоли андеша дар ашъори
Мавлоно на танњо љанбањои шинохти шахсияти ўро бештар њувайдо
намуда, љойгоњи эљодашро дар густураи адаби форсї рушантар намудааст, балки хусусияти тозаи сабку шеваи шеъри ўро, ки интихоби беназири лафзу таъбир ва истиќлоли комил дар тарзи баѐн аз зумраи онњост,
таљассум кардааст. Њамин тариќ, андешањои фалсафї ва иљтимоии
Љалолиддини Балхї(Румї), ки дар маркази асосии онњо инсон њамчун
арзиши олии олами њастї ќарор дорад, дар таърихи адабиѐту фалсафаи
мо мавќеи хоса доранд.
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ИШЌИ ИРФОНЇ АЗ НИГОЊИ ЉАЛОЛИДДИНИ БАЛХЇ
Дар баробари он, ки андешањои фалсафї ва иљтимоии Љалолиддини Румї дар таърихи фалсафа ва адабиѐти тољик ва вусъати љањоншиносии мутафаккирони мо љойгоњи муайянро ишѓол намудаанд, метавон
маърифати њастиро аз назари Мавлоно модели дигари шинохти њаќиќат
номид. Ба андешаи Мавлоно ишќ њаќиќат аст ва нигоњи Мавлоно ба
шинохти олам ва одам аз он љињат муассир аст, ки ирфони ў ирфони
таљриба аст.
Калидвожањо: инсон, олами моддї, рўњ, олами маънавї, шеър,
фалсафа, ирфон, иљтимоъ, ирфони назарї, ирфони таљриба, ишќ, шариат, тариќат, маърифат, њаќиќат, њомосапес, њомоэлогенс, марди Њаќ.
КОНЦЕПЦИЯ ЛЮБВИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ДЖАЛОЛАДДИНА БАЛХИ
В силу того, что философские и соиальные взгляды Дж. Балхи в
истории философии и таджикской литературы, а также в миросозерцании наших мыслителей занимает особенное положение, можно считать
взгляд Мавлана на познание бытия новой моделью познания истины.
Согласно Мавляна любовь эта истина сама по себе. Его теория позна96
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ния мира и человека потому притягательна, что она весьма практична
(его мистика весьма практична).
Ключевые слова: человек, суфийский поэтический язык, суфийский
опыт, поэтический текст, стихи, метафора, любовь, человек,
материальное царство, цинк, моральный мир, поэзия, философия,
мистика, социальной, теоретическое мистика, практическое мистика,
любовь, право, знание, истина
THE CONCEPT OF LOVE WITH THE POINT
OF VIEW OF JALALADDIN BALHI
Due to the fact that the philosophical and co-historical views of Jaloliddin Balkhi in the history of philosophy and Tajik literature, as well as in the
world view of our thinkers, occupy a special position, one can consider
Mavlans' view of the knowledge of being a new model of knowledge of the
truth. According to Mavlyan, this truth is love in itself. His theory of
knowledge of the world and man is therefore attractive, that it is very practical (his mysticism is very practical).
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Мусаллам аст, ки аз чор се фисади адабиѐти куҳантаърихи моро
назм ташкил додаст. Удабои соҳибзавќу андешаманд ва соҳибистеъдоди
мо кўшиш ба харљ додаанд, ки сухани худро дар ќолабҳои гуногуни
адабӣ ҷо карда, аз як тараф, гуногунии жанрии каломи бадеъро ба вуҷуд
оварда бошанд, аз тарафи дигар, ибтикороти наҷибе аз худ нишон дода,
ѓановату рангорангии адабиѐтро таъмин намуда, назариядонҳоро ба
шинохту коркарди онҳо водор намудаанд. Дар ин замина даҳҳо истилоҳоти адабӣ рўйи кор омадааст, ки онҳо бо хусусияти хосси худ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Ин фарқиятро албатта, худи эҷодкорон ба вуҷуд
овардаанд, то ки ҳунари нафиса аз маѓшушиву берабтї орӣ бошад ва
асолати шаклию маъноии онҳо дар бастагӣ ба моҳияти истилоҳи жанрӣ
комилан, мутобиқат кунад. Арбоби таҳқиқ баъзе аз жанрњои адабиро
ихтирои ин ѐ он адиб медонад, ки ќобили ќабул аст. Вале дар маљмўъ
онњо мањсули фаъолияти дастаљамъонаи њамаи адибон дар давоми садсолањо арзѐбї мешавад, ки бо ин суфтаву меъѐрӣ шудан ва даќиќият то
рўзгори мо омада расидааст. Яке аз жанрҳои анъанавӣ ва серпаҳлуи
адабӣ тарҷеот мебошад, ки тўли қарнҳост, ки адибони мо сухани худро
дар меъѐрҳои таъйиншудаи он ѓунҷонда, дар асру замони худ анъанаи
тарҷеъсароиро идома бахшидаанд.
Яке аз шоирони шаҳири адабиѐти охири асри 19 ва аввали садаи
20, ки бо анвои тарҷеот сару кор гирифта, дар қатори тарҷеъсароѐни
беҳтарин дониста шудааст, Нақибхон Туғрали Аҳрорї (1865-1919) мебошад.
Тарҷеъ вожаи арабист. Маънояш такрору баргашт мебошад. Дар
истилоҳ шеъре, ки аз бандҳо ва байти восила иборат аст. Тарҷеотро донишмандон аз рўйи шакл ва мазмуни байти восила, ки миѐни бандҳои
он мукаррар мегардад, ба ду навъ тасниф намуда, якеро таркиббанд ва
дигареро тарҷеъбанд номидаанд. Дар навъи аввал, байти восила ҳамеша
ба тағйирот дучор омада манзур мешавад, аммо дар навъи дуюм, он ба
ҳеҷ гуна дигаргуние дучор намешавад, ки ин вижагиҳо фарқи таркиббандро аз тарҷеъбанд таъмин намудааст. Навъи дигари тарҷеот низ
қайд шудааст, ки байти восилаи он аз рўйи шакл не, балки аз рўйи
мазмун тағйир меѐбад. Вале ин навъи тарҷеот ба қавли адабиѐтшинос Р.
Мусулмониѐн «дар таърихи адабиѐт…тақрибан дучор намеояд» ва аз ин
рў, ба он номи алоҳида надодаанд [3, 64-72; 6, 99-117].
Бандҳои таркиббанд ва тарҷеъбанд дар қофиябандии ғазалу мусаммат ва абѐти восилаи он аксар дар қофиябандии маснавӣ эҷод мешавад. Дар эҷодиѐти Туғрал тарҷеот асосан, аз рўйи принсипи мусаммат
сурат гифтааст. Аз ин рў, месазад, ки ба ин тарафи масъала на аз рўйи
миқдори умумии байтҳо, ки дар Девони кўҳнаву нав ва мунтахаботи
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шоир татбиқ гаштааст, эътибор диҳем, балки ин ҷо миқдори масраъњои
бандҳои алоҳидаро дар назар бояд дошт. Чунки дар мусаммат камтарин
ҷузъи мувофиқати бандҳо қофия аст…, на байту масореъи восила. Ба ин
асос, тарҷеоти Туѓралро на мусаддаси тарҷеъбанд, балки тарҷеъбанд ва
таркиббанди мураббаъ унвон кунем, мувофиқтару дурустар аст.
Туѓрал дар ҳар ду навъи тарҷеот: тарҷеъбанди мураббаъ ва таркиббанди мураббаъ қувваозмоӣ намудааст. Миқдори онҳо агар мусаддаси тазминиашро, ки дар таркиби ашъораш ҳаст, истисно кунем, ба се
адад мерасад. Аз ҷумла, тарҷеъбанд ду адад ва таркиббанд як адад мебошад.
Мавзўи тарҷеоти шоирро ҳамду санои Офаридгор, зуҳду тақво,
ишқу ошиқӣ, аҳду паймон, тасвири рўйи ѐр…, ташкил додааст. Туғрал
дар тарҷебанди мураббаи зайл ошиқеро ба қалам медиҳад, ки ба сирату
сурати маъшуқ бисѐр дода шудаасту «ба Қофи ғам», мувоҷеҳ гашта
бошад ҳам, инро аз ў надида, қасди орамидан ва гўшанишастанро надорад. Гузашта аз ин, ошиқ чунон муштоқи дидори маъшуқ аст, ки дар
ойинаи дилаш ҷуз ҷамоли ў каси дигарро ҳатто чун Юсуф (а) бошад
ҳам, ҷой доданӣ нест. Ба ин маънӣ, вай устувор будану булҳавас набудани худро дар назди маъшуқ исбот карданӣ шуда, дар байти восила, ба
талаби дидору тавофи гирди сари ў гузашта, гуноҳояшро бахшиданӣ
мешавад:
Ба Қофи ғам на туӣ, қасди эътикоф кунам,
Саҷандали дилам аз занги ғайр соф кунам,
Агарчи Юсуф аст, инкори эътироф кунам,
На ҳамчу булҳавасон даъвии газоф кунам,
Биѐ, ки гирди сарат гардаму тавоф кунам,
Ҳар он чї кардаӣ дар ҳаққи ман, муъоф кунам [2, 399]!
Дар банди дигар, шоир сабаби дур шудани маъшуқро аз ошиқ бо
ташбеҳу киноѐти зебо ба риштаи тасвир мекашад. Чунончи тез дур шудани маъшуқро ба тир ва канори ошиқро ба камонмонанд карда, ҷастани онро ваҷҳи монандӣ меорад. Ғами ҳиҷронашро дар дили ошиқ бо
«хастани хори ғам», бевафоияшро бо «соғари паймону аҳд шикастан»
киноя мекунад. Бо ин ҳама, ошиқ аз маъшуқ пурсон шудааст, ки сабаби
ин дургардиҳо дар чист? Дар ҳоле ки чӣ гуфтану чӣ кардану чӣ шудану
чӣ диданатро надониста пурсон мешавам:
Чӣ гуфтамат, ки чун тир аз камони ман ҷастӣ?!
Чӣ кардамат, ки диламро зи хори ѓам хастӣ?!
Чӣ дидиям, ки рамидию аз барам растӣ?!
Чӣ шуд, ки соғари паймону аҳд бишкастӣ?!
Биѐ, ки гирди сарат гардаму тавоф кунам,
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Ҳар он чи кардаӣ дар ҳаққи ман, муъоф кунам [2,399]!
Чунонки мебинем, шоир дар ҳар банд мазмунеро баѐн сохтаву онро дар байти восила хулоса мекунад, ки аз аркони муҳимми тарҷеъсароӣ
маҳсуб мешавад.
Тарҷеъбанди мураббаи дигар, ки онро шоир бар асоси байти восилаи тарҷебанди мураббаи Абдулкарими Сипандии Самарқандӣ (18291909) бастааст, маҳсуб меѐбад. Ин ҷо низ шоир аз ишқу зебоиҳои ѐр,
ҳарф мезанад ва дар байти восила, ки гуфтем, аз чӣ ранҷидани дилу
озурдахотир шудани ўро пурсон мешавад. Ин дар ҳоле ки маъшуқ дар
назари ошиқ хеле зебо ба ҷилва меояду аз рухи зебояш «оина лаззати
дидор» бардошта, хоки раҳ аз қадамаш гулистон гашта, аз «нигоҳи дигарон» нангпазир буда, гулҳои чаман аз ў дастури тазйин гирифтаанд.
Чунончи:
Аз рухат оина то лаззати дидор гирифт,
В-аз нигоҳи дигарон ҷониби худ ор гирифт,
Хоки раҳ аз қадамат рутбаи гулзор гирифт,
Аз ту гулҳои чаман зиннати дастор гирифт.
Ман чӣ гуфтам, ки дили нозукат озор гирифт,
Хотират аз мани бечора ба як бор гирифт [2, 403]?!
Бад-ин тартиб дар банди зерин шоир қаҳрамони лирикиашро бастаи ҷамолу висоли маъшуқ месозад, ки дилфигору дида ба роҳи ўро интизори мекашаду ҷаҳонро бе рўяш муҳоли худ медонад. Вале маъшуқ
боре ҳам аз ҳоли чунин ошиқ пурсон нашудааст. Чунончи:
То нишастам ба раҳат баҳри таманнои висол,
Дида вақфи ту намудам шабу рўзу маҳу сол,
Бе ҷамоли ту маро зиндагии даҳр муҳол,
Аз мани дилшуда як бор напурсидӣ ҳол!
Ман чӣ гуфтам, ки дили нозукат озор гирифт,
Хотират аз мани бечора ба як бор гирифт [2, 403]?!
Ин ҷо месазад бигўем, ки шоир бо як маҳорати том дар баѐни ҳолати ошиқ аз як ривояти халқӣ, ки мазмунаш ба ишқварзии ҷавонеро бо
хубони парӣ далолат мекунад, бо талмеҳи пўшида ифшо сохтааст.
Аз намунаҳо бармеояд, ки тарҷеъбандҳои шоир ҳам бо роҳи
таълифӣ ва ҳам бо роҳи тазминӣ суруда шудааст. Тарзи қофиябандии
онҳо ба мусаддасоти шоир якхелаанд: аааааа, ббббаа…аммо бандҳо дар
шакли мураббаъ-чормисраӣ омадаанд. Таносуби сухан, истифодаи саноеи бадеъ, фасоҳати баѐн ва умуман, банду басти тарҷеъбанд ба суханвари мумтоз будани шоир далолат мекунад. Аз ин рў, ўро он чунонки
дар боло ишора шуд, барҳақ дар қатори беҳтарин тарҷеъсароѐни классикӣ донистаанд [7, 436].
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Чунонки дар боло зикр кардем, аз Туғрал як таркиббанди мураббаъ дар ихтиѐр дорем, ки он дар «Девон»-и куҳна [1, 228-231] ҷой дошта
бошад ҳам, бо сабабҳои маълум дар мунтахаботи шоир чоп нашудааст.
Хушбахтона, онро дар «Девон»-и нави шоир (2011) дида метавонем.
Таркиббанд дар 11 банди мураббаъ, тарзи қофиябандии аааа, бббб…
абѐти восилаи тағйирѐбанда, дар қофиябандии аа, бб… фароҳам омадааст. Онро шоир дар муноҷот, ҳамду сано ва сифоти Худованд бахшидааст:
Эй на азал гашта туро ибтидо,
В-эй на абад зоти туро мунтаҳо!
Эй барии аз хонаву фарзанду ҷо,
Будиву ҳастӣ, напазири фано.
Нест касе воқифи асрори ту,
Ҷуз ту надонад дигаре кори ту [2,401- 402].
Ин таркиббанди зебо аз як тараф, ба истеъдоди воло ва ҳунари суханварии Туғрал шаҳодат диҳад, аз тарафи дигар, симои ўро чун орифи
ба моҳияти ҳастӣ сарфаҳмрафта ва худопараст ҷилвагар менамояд.
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ВИЖАГИҲОИ ТАРҶЕОТИ НАҚИБХОН ТУЃРАЛИ АҲРОРЇ
Аз нигоњи муаллиф, тарҷеъ вожаи арабї буда, маънояш такрору
баргашт мебошад. Дар истилоҳи адабї нави шеъриеро меноманд, ки аз
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бандҳо ва байти восила иборат аст. Тарҷеотро донишмандон аз рўйи
шакл ва мазмуни байти восила, ки миѐни бандҳои он муќаррар мегардад, ба ду навъ тасниф намуда, якеро таркиббанд ва дигареро
тарҷеъбанд номидаанд. Муаллиф дар асоси далелу бурњони пешнињодшуда, исбот менамояд, ки шоири маъруф Наќибхон Туѓрали Ањрорї
дар эљоди чунин навъи шеър мањорати баланди њунарї нишон дода,
таркиббанду тарљеъбандњои зебое сурудааст.
Вожањои калидї: тарљеот, таркиббанд, тарљеъбанд, шеър, банд,
байти восила, девон, мунтахаб, зуҳду тақво, ишқу ошиқӣ, аҳду паймон,
тасвири ѐр.
ТАРДЖЕОТ В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ НАКИБХОН ТУГРАЛ
АХРОРИ
Тарджеот (повторение или возвращение) в весьма активно используется в таджикской поэзии. Литературоведы выделяют два вида тарджеот: таркиббанд (стихотворная форма с повторящимся рефреном) и
тарджебанд (строфическое стихотворения с рефреном, состоящим из
двух рифмующих полустиший). Автор статьи считает, что знаменитый
поэт Накибхон Туграли Ахрори, имеет большой опыт в использовании
такого вида поэтического выражения создал немало мастерских таркиббанд (ов) и тарджебанд (ов).
Ключевые слова: тарджеот, таркиббанд, тарджебанд, стихотворение, связка, соединяющий бейт, диван, праведность и благочестие, любовь и влюбленность, договор, образ любимого.
LITERAL FEATURES OF TARJE’OT IN NAQIBKHON TUGRAL
AHRORI’S HERITAGE
The word “tarje’ot” is the most usable thing in Tajik literacy. In literature this term uses in poetry, consists of bunches and compounds. The scholars and literary critics divide the forms and contents of tarje’ot into two parts,
which calls tarkibband (the form of poems with refrains or chorus) and tarje’band (a stanzaical poems with refrains, consisting of the two rhyming hemistich. The author also proved the evidence and arguments based the wellknown poet Naqibkhon Tuqral Ahrori, who has the great experience in composing of poems, including tarkibband and tarje’band.
Кeywords: tarje’ot, tarkibband, tarje’band, poem, bunch, connecting
beyts, novels, chosen, holiness and piety, love and lovers, contract, the shape
of lover.
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ХУДОЖЕСТВЕННО - ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА В ПОЭЗИИ УСМОНА МУХТОРИ

Давруков Шерзод Хусравович
Институт гуманитарных наук им. Б. Искандарова АН РТ
Одной из характерных особенностей поэтических и прозаических
произведений, подчѐркивающих преимущество или несовершенство того или иного мастера слова, является степень их художественности. Талант и мастерство поэта в создании стиха напрямую зависит от специфики используемых им художественных приѐмов, именуемых в литературной научной терминологии средствами изображения. В многочисленных произведениях средневековых мыслителей огромное значение
уделялось учению о художественных приѐмах в поэзии и прозе. Такие
творцы средневековья как Ходжа Насирудин Туси, Мухаммед ибни
Умар Родуѐни, Рашиддудин Ватвот, Хусайн Воиз Кошифи, Атоуллох
Махмуд Хусайни внесли свою неоценимую лепту в персидскотаджикскую литературу. В развитие и совершенствование этой науки
значителен вклад и современных исследователей, таких как Хасан Содоти Носири, Саидмахмуди Нишот, Джалулиддини Хумои, Сирус Шамисо, Туракул Зехни, Худои Шарифов, Рахими Мусулмоѐн, Абдунаби
Сатторзода и др.
Усмон Мухтори (кон. XI – начало XII в. в.) продемонстрировал
особый талант в применении художественных тропов. Широкое использование в его поэзии получили метафора, метонимия, аллегория, заимствования, патронимии и т. п., исследование значения которых в создании заслуживающих внимания художественных образов обнаруживает
талант и дарование поэта.
Сравнение. Сравнение считается одним из наиболее употребительных художественных приѐмов, широко использующихся в поэзии в различных формах. Относительно данного вида искусства проведено
огромное количество исследований как средневековыми, так и современными учѐными [6, 38, 99; 3, 149; 2, 42; 7, 251; 5, 141; 4, 96].
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Дефиниция этого термина подразумевает «уподобление», служащее для более отчѐтливого изображения одного предмета вместо названия другого посредством внешней или внутренней качественной связи
между ними. Известны несколько видов сравнения, такие как мутлаќ,

киноят, машрут, тасвит, акс, измор, тафзил.

Исследование сборника стихов Мухтори показало, что поэт использовал все виды сравнения. В некоторых случаях эти сравнения ясны
и просты и читатель быстро воспринимает суть высказывания, а в других – поэт применяет скрытые и сложные сравнения. Приведем несколько примеров:
Рух чу об андар шаробу тан чу хаз андар суман,
Лаб чу лаъл андар наботу бар чу сим андар њарир [1, 206].
***
Аз дили равшан зи бањри мадњи ту дорам,
Нуки ќалам тира чу сари думи ќоќум [1, 33].

***
Зи оби теѓранг акнун, ки барзад боѓ чун мисќал,
Зи марворидгун жола падид овард аз он гавњар [1, 135].
В первом бейте поэт воспел возлюбленную и уподобил еѐ белизну
и нежность еѐ лица воде и ещѐ, от того, что влюблѐнный опьянел, увидев
еѐ, описал еѐ лицо в вине. Тело возлюбленной изобразил «как шѐлк в
жасмине», так как эти предметы отличаются своей белизной. Красноту
еѐ уст сравнил с рубинами, а их сладость – с лединцами. Белизну ее груди уподобил серебру, а еѐ нежность и изящность - шѐлку.
Во втором бейте конец пера автор сравнивает с кончиком хвоста
горностая, что является сравнением, введѐнным самим Мухтори. Горностай – животное похожее на белку, белого цвета, а кончик хвоста - чѐрного. Подобное сравнение часто встречается в произведениях Мухтори
и исполнено оно очень искусно.
В третьем бейте «вода цвета клинка» является намѐком на лѐд, который схож с ним и по качеству, и по цвету, «подобный жемчужине
град» - град уподобляется цвету жемчужины. В этом бейте использовано
как составное сравнение, так и аллегория.
Метафора. В словаре таджикского языка «истиора» имеет значение «брать во временное пользование», «брать в заложники». Как литературоведческий термин имеет следующую дефиницию: использование
слова в переносном значении на основе сходства для более красочной
передачи речи. Таджикский литературовед Туракул Зехни считает метафору одним видом аллегории и отмечает его возникновение на основе
последующего развития скрытого сравнения [2, 61].
Метафора, являсь самым распространѐнным средством художественной выразительности, состоит из двух частей: уподобляемого и
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уподобляющего. Авторы и исследователи выделяют в основном две
разновидности метафоры: ясная метафора и скрытая, остальные разновидности являются второстепенными видами и ответвлениями этих двух
основных разновидностей [3, 155; 2, 63; 4, 105].
Средневековые исследователи признают уподобление одной из
разновидностей метафоры. Кошифи по этому поводу в качестве примера приводит один бейт Мухтори, это высказывание приведено в «Такмилаи бадеи форсии тољикї». Мухтори хотел поставить знак различия
между двумя людьми, один из которых принадлежал к классу достойных и мудрых, а другой был лишѐн благородства и блеска:
Зумурраду гияњи сабз њар ду њамранганд,
Валек з-ин ба нигиндон кашанду з-он ба љувол» [4, 106- 107].
В двух изданных сборниках Усмона Мухтори мы не обнаружили
этот бейт, возможно признание Шамси Кайсом принадлежности данного бейта перу Азраки будет правильным. Во всяком случае, демонстрация данного бейта под авторством Мухтори и в качестве образца метафоры является показателем авторитета и положения Усмона Мухтори в
поэзии.
Из детального исследования произведений Мухтори становится
очевидным, что в создании своих оригинальных стихотворений поэт
широко использовал данное средство выразительности. Как было отмечено ранее, в своѐм творчестве поэт преимущественно использовал
скрытую метафору, что, безусловно, было следствием творческой среды
его эпохи. К примеру, в описании лица и внешнего вида возлюбленной и
еѐ славословии Мухтори использует метафору следующим образом:
Њаме ба љанг бигирад ќамар ба хамми каманд,
Агарчї хамми камандаш кунун ќамар дорад [1, 54].
***
Моњи Туркистон тирози мушк бар дебо кашид,
Мушку деборо ба ќадру ќимати аъло кашид [1, 77].
Эй кабки хушхиром, чу ої ба пеши ман
То нўши љон ба ман дињї аз нўши хушгувор [1, 90].
В первом бейте «изгиб аркана» - локон, завивающийся на щеке
возлюбленной, а «месяц» - еѐ лик.
Во втором бейте, «месяц Туркестана» - намѐк на возлюбленную,
«мускусное украшение» - локон и коса, «шѐлковая ткань» - метафора к
лицу. Иными словами, возлюбленная расчесала свои волосы по направлению к лицу. Приведѐнные в первом и втором бейте метафоры Хумои
назвал метафорой-тахкикия (досл. расследование).
В третьем бейте, сочетание «грациозная куропаточка» подразумевает возлюбленную, «наслаждение души» - поцелуй, «вкусное наслажде105
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ние» в прямом смысле «мѐд» - метафора губ. Иначе, поэт попросил возлюбленную «дать ему поцелуй медовыми губами».
Подобные художественные метафоры охватывают почти все произведения Мухтори. К примеру, «наргиси дижам» (печальный нарцисс)
– хмельные глаза, «зулфи гулсипар» (локон, подобный цветочному щиту) – прикрывающий лицо локон, «сипењри биѐбоннаварди кўњгувор»
(вселенная кочующего горца) – конь восхваляемого, «суман» (жасмин) –
лицо, «ямину ясор» (правая и левая сторона) – правая и левая рука,
«бадри мунир» (лучезарная полная луна) – лицо возлюбленной, «боѓ ба
гунаи бемор» (сад в больном виде) – желтение листьев и зелени сада, «аз
мулњами сапед густурдани бистар» (стелить постель из белого шѐлка) –
снежный покров природы, сада, «лола, гул, шангарфи румї» (тюльпан,
цветок, византийский киноварь) – красная кровь, «пўлод», «устухон»
(сталь, кость) – лѐд, «ѐќут» (рубин) – губы, «лўълўъ» (жемчужина) – зубы, «анбар» (амбра) – зулф, «кофур» камфора) – лицо, щеки, «шањпари
симурѓ» (маховое перо симурга) – солнце, «алмос бардамид зи минои
займарон» (алмаз взошѐл над астрой и базиликом) – замерзание пруда и
озера; «муњра аз мор намудан» (позвонки змеи) – дождевые капли [1, 56,
104, 114, 146, 249, 309, 324, 436, 452].
Следовательно, Усмон Мухтори в своѐм творчестве для создания
идеальных образов преимущественно уделял внимание сложной и скрытой метафоре.
Гипербола. В произведениях средневековых поэтов, особенно поэтов-сочинителей касыд, гипербола является одним из распространѐнных и важных искусств. В целях более глубокого воздействия своих
произведений и неординарной демонстрации событий, явлений и исключительности какого-либо лица или предмета в процессе создания
образов поэты достаточно часто прибегали к употреблению приѐма гиперболизации. Исследователи и авторы поэтических произведений различают три разновидности гиперболы: таблиг, игрок, гулув.
Если преувеличение соответствует и приемлемо разуму и логике,
его называют таблигом, если воспринимается разумом, но невозможно
исходя из обычаев, то такое преувеличение называют игроком, а если
превосходит и разум, и обычай, то его называют гулувом [3, 101; 2, 72; 4,
111].
Усмон Мухтори, будучи поэтом второй половины эпохи Газневидов, зачастую использовал гиперболизацию в своих произведениях,
особенно в касыдах. Большинство преувеличений поэта относятся ко
второму и третьему его виду. К примеру:
Иблис агар бидидї дар сулби Одамат,
Ба хок саљда кардї рўзе њазор бор [1, 102].
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***
Чун офтоб гўшаи тољи малик бидид,
Дар чашми худ намуд кам аз дидаи зубоб [1, 36].
***
З-он накард оњанги шери шарза, к-аз бими синон-ш,
Рахна гаштї чарху љасти бурљи шер аз осмон [1, 424].
В первом бейте содержится намѐк на легенду об Адаме, где демонискуситель, не преклонившись Адаму, был выдворен из рая. Поэт в данном случае намекает, что если бы демон увидел восхваляемого в человеческом роду, то в день тысяча раз бы преклонялся пред тобой.Во втором
примере Мухтори так вознѐс край короны царя, что солнце пред ним
кажется меньше глаз мухи. В третьем бейте поэт изображает охоту восхваляемого, где он не охотился на льва, будто потому, чтобы знак Зодиака Льва от страха перед ним не убежал и оставил бы своѐ место пустым
на небе.
Талмех – в художественной литературе указание на исторические и
мифические события, предания, сказки, исторические личности и мифические персонажий. Мастер слова использует этот приѐм для подкрепления своих мыслей и «помещает много смысла в незначительную речь»
[4, 126]. В произведениях Мухтори также встречаются ссылки на многие
события и факты, на исторические лица и мифические герои, тем самым
поэт подкрепил свои высказывания. Поэт сравнивает деяния и подвиги,
щедрость и великодушие, благородство и другие качества своих восхваляемых лиц с героическими поступками героев легенд о пророках, сказаний «Шах-наме», сказок, мифологий и других исторических событий
и явлений, допуская при этом в некоторых случаях их повторение. В
описании природы и времѐн года, дворца и сада восхваляемого поэт зачастую указывает на рай и другие сказочные сады и лугы. К примеру:
Шох чаро нозад дар бўстон,
Сел чаро ѐзад дар марѓзор.
Гар сухане нест дар ин к-аз бињишт,
Кард бурун ризвон товусу мор [1, 115].

***
Дасташ ба чењра чун дами Исост з-он ќиѐс,
Як рўз љонвар шавад аз лутфи ў ќалам [1, 326].
***
Далели муъљизаи Нўњ буд ханљари шоњ,
Њаменамуд зи тўфон ба кофирон бурњон [1, 360].
В первом бейте поэт указывает на легенду об Адаме и Еве, которых обманул дьявол, представ перед ними в образе павлина и змеи и
выдворив их из рая. Дьявол выгнал из рая также и хранителей райских
сокровищ - павлина, и змею, каждый из которых оказался на земле. В
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другом бейте автор, применив гиперболизацию, уподобил руку восхваляемого дыханию Иисуса, словно перо оживает в его руках. В третьем
двустишии также имеется указание на предание о Ное. Автор уподобляет величие меча восхваляемого урагану, о котором возвестил пророк
Ной и все кто сел в его ковчег, уцелели.
Бесспорно, использование подобным образом намѐков было распространѐнным явлением в произведениях поэтов эпохи Газневидов.
Для поэта первостепенным было то, чтобы его стихотворение пришлось
по нраву восхваляемому, и поэтому он старался изложить неординарные качества своего восхваляемого таким образом, чтобы его творение
ласкало слух восхваляемого. Вследствие этого поэту приходилось сравнивать своего героя с историческими и мифологическими персонажами,
а порой и возвеличивать его. С другой стороны, мастера слова не имели
права открыто наставлять своего героя и посредством своего посвящения они побуждали восхваляемого походить на этих исторических, сказочных, мифологических персонажей и перенимать их качества и исключительность.
Мухтори в своих произведениях также использовал и другие средства художественной выразительности, по одному образцу которых мы
приведем ниже.
Таджнис (омонимия). Омонимия также является одним из востребованных средств художественной выразительности в персидскотаджикской литературе. Исследователи различают семь распространѐнных разновидностей этого искусства.
Приведем некоторые образцы омонимии из произведений Мухтори:
В-ар ба тадбир наѐяд пас аз ин хасм ба даст,
Ў ба шамшер занад даст, чу Исо ба асо [1, 8].

***
Чун њабо зояд зи аввал ба замин андар зар,
З - он зари рўйи замин аст ба чашми ту њабо [1, 9].

***
Ридои дўши бадандеши ў шавад асалї,
Чунонки оби дањони накўсигол асал [1, 303].
В первом бейте лексема «даст» выступает в значении «овладевать,
получать», второе употребление этой лексемы приведено в значении
«взять в руки меч и воевать», что является проявлением полной омонимии слова «даст» (рука).
Во втором бейте слово «њабо» также проявляет признаки омонимии и в первой строке приводится в значении «пыль, прах, дымка», а во
второй – в значении «ничтожный, ничего не стоящий».
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Третий бейт также содержит явление омонимии. Так прилагательное «асали» (медовый) в первой строке используется в значении «накидка жѐлтого цвета», которая была сшита, согласно легенде, евреями и огнепоклонниками для показа преимущества над мусульманами и фигурально несѐт смысл скромности и покорности. Существительное «асал»
во второй строке использовано в своѐм прямом значении «мѐд». Подобную омонимию, в которой «омонимы отличаются одной буквой («ї» Ш.Д.)» называют избыточной [4, 23].
Также в других произведениях Мухтори используется и приѐм, получивший в таджикском литературоведении название «лаффу нашр»,
что подразумевает постановку в одном ряду нескольких слов одной части речи (напр., существительных), после которых располагаются соответствующие им слова другой части речи (напр., прилагательные).
Обращение к данному виду искусства в произведениях поэтов
классиков прослеживается довольно часто. Дефиниция термина «лаффу
нашр» в словаре приводится как сплетение воедино «привести несколько предметов в своѐм художественном произведении и затем указать в
отношении к каждому из них прилагательные или глаголы…» [4, 141]. В
литературоведении различаются две разновидности этого искусства:
упорядоченность и разлаженность. В применении данного вида искусства Мухтори также проявил присущее ему мастерство и индивидуальность. К примеру, в использовании упорядоченного вида «лаффу нашр»:
Ёфт андар њоли мењру кин ба базму разми ў,
Шоху боѓи базлу баъс аз дасти теѓаш бору нам [1, 318].
Другими словами, в любви на его торжество ветвь щедрости из его
рук приносит плоды, а при ненависти в сраженье в саду ужаса приносит
радость. В этом двустишии в начале глагол «ѐфт» (нашѐл) сочетается с
положением восхваляемого – «дар њоли мењр ба базм» (при любви к
пиршеству) и «дар њоли кин ба разм» (при ненависти к сражению). В
конце демонстрируется его результат «шохи базл бор меорад» (ветвь
щедрости приносит плоды) и «боѓи баъс нам мекунад» (сад ужаса становится влажным).
Другим средством художественной вырзительности, всречающимся в стихах Мухтори, является санъати таќсим (приѐм деления). Данное
средство признаѐтся одним из продуктивных средств выражения в персидско-таджикской поэзии, в частности касыдах. Начиная с Унсури и до
современников Мухтори, и даже после него, поэты в своих творениях
находили применение данному средству. В одной касыде Мухтори оперирует одиночным делением от вступительного бейта и до заключительного. Одиночное деление предполагает указание нескольких пред109
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метов в начале бейта и дальнейшее их деление в последующих двустишиях. Обязательным условием этого процесса является чѐткое деление
согласно канонам [4, 147]. Часть мольбы в этой касыде имеет следующее
выражение:
Сахову манзару махбар-шро се њол мабод,
Яке заволу дувум офату савум маъбар.
Заволу офтату маъбар ба њалќи хасмаш бод,
Яке каманду дувум њалќаву савум чанбар.
Каманду њалќаву чанбар-ш зулфи хубон бод,
Яке латифу дувум хурраму савум дилбар.
Латифу хурраму дилбар мабод бе тарабаш,
Яке набизу дувум ишрату савум мазњар.
Набизу ишрату мазњар ќарини базмаш бод,
Яке мудому дувум бењаду савум бемар [1, 182].
В данном отрывке Мухтори приводит щедрость и милость своего
героя в первой строке, а во второй – делит еѐ. В третьей строке поэт по
другой причине их вновь связывает, а в четвертой – опять делит.
Из приведѐнных выше примеров становится очевидным, что
Усмон Мухтори продемонстрировал исключительное мастерство в
применении различных средств художественной выразительности и в
воспроизведении оригинальных сюжетов и необычных иллюстраций.
Значительным преимуществом в творчестве Мухтори обладают такие
виды художественных троп как сравнение и метафора, посредством которых автор показал своѐ умение в создании всѐ новых и новых образов.
Произведения Мухтори послужили благоприятной средой для развития
данных видов искусства. Как показало исследование, поэт больше отдавал предпочтение скрытым сравнениям и метафорам, а также витиеватым сочетаниям. Склонность поэта к завуалированному выражению
своих мыслей аргументирует бесчисленное использование в его творчестве шарад. В произведениях поэта шарадами охвачены все фрагменты
его касыд, начиная с насиба и ташбиба. Искусство талмех и гиперболы
также было востребовано поэтами-сочинителями касыд. Не был исключением и Усмон Мухтори, использовавший эти тропы преимущественно
в целях пропаганды и привлечения внимания своего восхваляемого к
этичности и моральным качествам человека, а также побуждению его к
свершению гуманных поступков. В применении поэтом антонимии становится особенно заметным то, что он повествует о жизненных противоречиях и шероховатостях своего времени. Своѐ оригинальное мастерство красноречия Мухтори продемонстрировал также и в использовании художественного приѐма омонимии, делении, лаффу нашр и др.
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Широкое применение средств художественной выразительности стало
толчком в создании украшенных художественными приѐмами касыд.
Художественно-изобразительная неповторимость произведений
Усмона Мухтори нуждается в развѐрнутом и подробном анализе, ибо в
некоторых случаях нам представляется, что в воспроизведении оригинальных и исключительных образов поэт стоял в первых рядах поэтов
своего времени.
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ХУДОЖЕСТВЕННО - ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ
И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В ПОЭЗИИ
УСМОНА МУХТОРИ
Усмон Мухтори продемонстрировал исключительные способности
и свойственный только ему талант в использовании средств художественной изобразительности, таких как сравнение, метафора, талмех,
омонимия, заимствование, антонимия, деление и др. В воспроизведении
оригинальных и исключительных образов поэт стоял в первых рядах
поэтов своего времени.
Ключевые слова: Усмон Мухтори, сравнение, метафора, гипербола, образ, касыда, художественные приѐмы.
ARTISTIC, FIGURATIVE AND EXPRESSIVE MEANS IN THE
POETRY OF USMAN MUKHTARI
Usman Mukhtari demonstrated exclusive abilities which peculiar to
him, demonstrated the power in use of artistic means of his expressiveness like
comparison, metaphor, talmeh, homonymy, dividing etc. In reproduction of
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original and exclusive images the poet was in the first row with the poets of his
time.
Keywords: Usman Mukhtori, comparison, metaphor, hyperbola, image, ode, artistic methods.
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ПОДРАЖАНИЕ ЛОМЕИ ГУРГАНИ ДРУГИМ ПОЭТАМ
Султонмамадова Умеда Алимамадовна
Институт языка и литературы имени Абуабдулло Рудаки АН РТ
В истории персидско-таджикской литературы каждый поэт в соблюдении литературных традиций проявлял интерес к поэтам прошлого и сам в
силу достоинств своего творчества становился предметом изучения и приверженности вновь ступивших на творческих путь поэтов. Ломеи в этом
плане не был исключением. Ломеи Гургани в своих произведениях указывает на живших и творивших в прежние времена поэтов и поэтовсовременников, поскольку находился под впечатлением их творчества. Рассмотрение и конкретизация данного аспекта его поэзии будет способство112

СУХАНШИНОСЇ, №4 2017
вать выяснению некоторых вопросов его творчества, в частности, его поэтического стиля, содержания и тематики его произведений. Из поэтов прошлого в отдельных стихах Ломеи можно наблюдать влияние поэзии устода Рудаки, эта восприимчивость прежде всего проявляется в поэтическом стиле
поэта Гургани, его близкое сходство и почти идентичность со стилем Рудаки. Данное обстоятельство, на наш взгляд, продиктовано тем, что стиль персидской поэзии, проявившись в Мовароуннахре и Хорасане, сыскал популярность именно под именем Рудаки, а после Рудаки получил одобрение и
свое развитие в литературных кругах Газны и Кавказа. И естественно, что
период жизни Ломеи приходится на то время, когда развитие этого стиля
достигло подъема. Хотя Ломеи в своих стихах непосредственно не упоминает имя Рудаки, однако дух оптимизма, жизнерадостности с использованием
жизненных удовольствий переполняет его творчество, что, безусловно, является результатом влияния поэзии Рудаки и поэтов эпохи Саманидов. В
этом плане примечательна касыда, написанная в честь Ходжи Амида Исмоила – наместника Гургани, в котором поэт упоминает город Багдад со всеми
присущими ему элементами жизненных благ [4, 69-72].
Приведенные ниже бейты одной из касыд Ломеи воскрешают в памяти
знаменитые бейты основателя персидской поэзии:
Бонги паланг ояд њаме, фарѐди ранг ояд њаме,
Ошўби санг ояд њаме, чун гоњи залзол аз ќулал [4, 60].
Посвященные поэтом Наврузу бейты также являются свидетельством
приверженности поэзии Ломеи творчеству Рудаки [4, 129]. Другим поэтом, с
поэзией которого с точки зрения содержания проявляют сходство стихи Ломеи, является Кисоии Марвази (953-1004). В частности, тому примером могут служить следующие бейты:
З-он майи рўшан, ки бинї пайкари хеш андар ў,
Чун ситонї аз кафи соќиву лаб бар вай барї.
***
Бознашносї к-аз ин њар ду кадомин аст њол,
Дар ямини туст соѓар, ѐ ту андар соѓарї [4, 124-125]
в плане содержания перекликающиеся с бейтами Кисои:
Он равшане, ки чун ба пиѐла фурў чакад,
Гўї аќиќи сурх ба луълў фурў чакид [9, 1724-1725].
***
З-он соф май, ки чун ба кафи даст барнињї,
Каф аз ќадањ надонї, не аз ќадањ набид [9, 1725].
Составитель дивана Ломеи Мухаммад Дабири Сиѐки считает, что эти
стихи написаны в подражание следующим стихам Сахиб ибни Аббода на
арабском языке:
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Раќќа аззуљољу ва раќќатил хамру,
Фаташоколо фаташобиња аламри.
Ва конањо хамру вало ќадању,
Ва конањо ќадању ва ло хамри [4, 125].
Впоследствии эта тема была продолжена другими поэтами, что можно
наблюдать в этих бейтах:
Ин љисми пиѐла бин ба љон обастан,
Њамчун самане ба арѓавон обастан.
Не, не ѓалатам, ки бода аз ѓояти лутф,
Обест ба оташи равон обастан [8, 92; 4, 125].
Аз сафои маю латофати љом,
Дарњам омехт ранги љому мудом.
Њама љом асту нест гўї май,
Ё мудом асту нест гўї љом [5].
Мудом - в этом контексте выступает в значении 'вино', как отмечает
Мавлоно:
Зи Шамсиддини Табрезї ба ногоњ соќии давлат,
Ба љоми хоси султонї мудом овард мастонро [7, 3960].
Хаким Фирдавси Туси был поэтом, к творчеству которого, в особенности его «Шах-наме», было приковано внимание Ломеи. Хотя Ломеи не упоминал конкретно имя этого автора эпических произведений, однако в воспевании своих героев он уподобляет их героям этой бессмертной поэмы. В
изображении военных походов своего восхваляемого (Амидалмулька Кундури) поэт использовал сюжет «Шах-наме»:
Њиллати Зањњоки љоду гашт ботил сар ба сар,
К-омад Афредун ба даст андар-ш гурзи говсар [4, 31].
Или о качествах Амдалмулька он отмечает следующее:
Ба тан Исфандиѐру Гев бењ, лекин гањи мардї,
Зи њар мўяш сад Геву њазор Исфандиѐр ояд [4, 25].
Такое влияние «Шах-наме» и приведение в качестве примеров его героев в диване Ломеи весьма частое явление, которое имеет преимущество
над всеми другими персидскими литературными произведениями, что обусловлено природой жанра касыды, поскольку поэт в славословии и возвеличивании своих героев прибегал к помощи образов «Шах-наме», их отваге и
героизму [4].
Поэты литературного круга Газны Манучехри, Фаррухи, Унсури также
оказали огромное влияние на содержание и структуру описательных и хвалебных стихов поэта. Из перечисленных поэтов более всего на творчество
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Ломеи оказал воздействие Манучехри Домгони. В одной из своих касыд с
описанием осени Ломеи приводит:
Чу остини рангразон з-офати хазон,
Барги разон ба шох-бар аз чанд ранг шуд [4, 18].
Подобного содержания бейты есть и у Манучехри, что свидетельствует об огромном интересе Ломеи к поэзии этого поэта. В диване Манучехри,
в касыде под названием «В честь празднования праздника Мехргон и в честь
Абухарби Бахтиѐр» мы можем наблюдать:
Шуд гуна-гуна токи раз чун пирњони ранграз,
Чун њољиѐн гирд омада дар рўзгори тарвияњ [6, 101].
Также подобное можно наблюдать и в мусаммат:
Он барги разон бин, ки бар он токи разон аст,
Гўї ба масал пирањани рангразон аст [6, 153].
В упомянутой касыде Ломеи говорит:
То бувад мутриб, ўро соѓар набваду љом,
Ч-омад ба чанг соѓар, мутриб зи чанг шуд [4, 18].
В этом же смысле пишет и Манучехри:
В-ин низ аљабтар, ки хурад бода на бар чанг,
Бе наѓмаи чангаш ба майи ноб шитоб аст [6, 9].
В первой касыде дивана Ломеи мы видим:
Њангоми хуррамию нишот аст, к-ин бањор,
Хуррамтар омадааст зи дигар бањорњо [4, 3].
В первой касыде дивана Манучехри мы читаем:
Соли имсолин Наврўз тарабноктар аст,
Пору перор њамедидам андўњгино [6, 2].
У Ломеи в посвященной Амидалмульки Кундури касыде есть бейт такого содержания:
Аз халќ сазовор ту будї ба чунин мулк,
Эзид бирасонад сазоро ба сазовор [4, 33].
Это содержание в подтверждение упомянутой пословицы встречается
и в диване Манучењри:
Алњаќ ки сазовори ту будаст раѐсат,
В-эзид бирасонида сазоро ба сазовор [6, 44].
Составитель сборника стихов Манучехри в комментариях к этому бейту указал, что «Ломеи Гургани произвел тазмин (включение в стихи стихотворных строк других поэтов – С.У.) второй строки бейта без указания на
имя поэта и с некоторыми изменениями» [6, 229]. Более того, на полях этого
комментария добавил, что эта строка встречается и в диване Фаррухии
Систони [11, 158].
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Кроме того, эти строки приводит и Амир Муизи в восхвалении Малика
Санджара:
Эй дархури ту шоњиву ту дархури шоњї,
Эзид ба сазовор супурдаст сазовор [1, 791].
В единственной посвященной Алп Арслану касыде у Ломеи есть бейт
подобного содержания:
Шод зї шамшер зан, бадкоњ куш, мењмон навоз,
Бода хур, кишвар ситон, динор дењ, гавњар гузин [4, 115].
Аналогичного содержания бейты встречаются и в диване Манучехри:
Нўш хур, шамшер зан, динор дењ, мулкат ситон,
Дод кун, бедод кун, душман фикан, мискин навоз [6, 53].
Причина столь огромного интереса Ломеи к Манучехри возможно заключается в том, что во время своей службы при дворе Фалакулмаоли Манучехра ибни Кобус (403-423) – принца Зияридов он встречался с Манучехри и имел с ним творческие отношения. Тем не менее, следует отметить, что
свой псевдоним Манучехри перенял от имени этого принца. Составитель
дивана Манучехри считает, что красноречивый персидский поэт часть своей
жизни провел в вечнозеленом краю Мозандароне, свидетельством чему является изобилие живописных зарисовок природы, цветов, растений и птиц,
изображенных этим искусным поэтом. Наряду с этим в сборнике стихов
Манучехри есть касыда, посвященная Абухарбу Бахтиѐри Мухаммад [6, 19],
который был из правителей Домгана, назначенный Фалакулмаоли Манучехри ибни Кобусом [6, 226]. Следовательно, оказанное ему внимание со стороны Ломеи продиктовано либо их личной встречей, либо его диван уже в то
время имел большой успех. Царь поэтов двора Газны Унсурии Балхи также
был объектом внимания Ломеи, что подтверждается матлой одной из незавершенных касыд поэта:
Гирди ишќ, эй дил гању бегањ њаме љавлон кунї,
Бар ману бар хештан гетї њаме зиндон кунї [4, 131].
Это, безусловно, было выполнено в подражание следующей касыде
Унсури:
Эй шикаста зулфи ѐр, азбаски ту дастон кунї,
Даст дасти туст, агар бо соњирон паймон кунї [10, 265].
В данном контексте уместным будет упоминнуть о том, что знаменитая касыда Ломеи (Љањон аз хулд гўї моя гирад, чун бањор ояд / Ба чашм аз
дур њар даште бисоти пурнигор ояд) создана под воздействием двух бейтов
из двух тарджебандов Фаррухии Систони:
Зи боѓ, эй боѓбон моро њаме бўи бањор ояд,
Калиди боѓ моро дењ, ки фардомон ба кор ояд [10, 403].
или:
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Њаме гуфтам, ки кай бошад, ки хуррам рўзгор ояд,
Љањон аз сар љавон гардад, бањори ѓамгусор ояд [10, 414].
Как видно, внимание Ломеи к знаменитым поэтам главенствующего
стиля этого периода, в частности, к мастерам поэзии этого времени – Унсури, Маучехри и Фаррухи, было неслучайным, и становится очевидным их
сотрудничество в плане общих интересов и интеллектуальности, в области
стилистики и лингвистики. Поэт выступал также последователем величайших поэтов персидско-таджикской литературы Рудаки, Кисои и Фирдавси,
что прослеживается в содержании его произведений, в частности, позитивной тематики, мотивов радости и беззаботного времяпрепровождения, что
можно наблюдать на рассмотренных образцах подражания поэта этим трѐм
мастерам поэзии.
Как и любой известный мастер художественного слова, поэт-новатор
своего времени Ломеи созданием новых и современных стихов стал для поэтов последующих поколений образцом для подражания. Из числа поэтов, в
творчестве которых ощущается влияние поэзии Ломеи, можно отметить
имена Амира Муиззии Нишобури и Саъдии Шерози. В произведениях этих
поэтов можно отчетливо проследить стиль и манеру изложения поэта и
определить их подражание содержанию стихов Ломеи. В сборнике стихов
Ломеи есть касыда, посвященная одному из царей, имя которого не конкретизируется автором, и которая содержит следующие начальные бейты:
Эй он ки дар љањон зи ту сирре нињон намонд,
Бо адли ту нишони ситам дар љањон намонд [4, 19].
Единственное предположение, которое существует по поводу личности восхваляемого, это то, что он был молодым царем, это строка - «Эй хусрави љавон, зи љафоњои чархи пир» (О, молодой повелитель, от притеснения старого небосвод). Судя по ней можно заключить, что, возможно, речь
идет о молодости Фалакулмаоли Анушервона – принце Зияридов, так как в
нескольких местах касыды упоминается мягкосердечие, воспитанность,
мудрость и образованность восхваляемого, а также имеются намѐки на спокойствие и безопасность его времени; подобное согласие во времена Сельджукидов, восхваляемых Ломеи, – Тугрулбека и Алп Арслона не наблюдалось, в то время как образаванность и воспитанность принцев Зияридов стало притчей для всех летописцев и исследователей истории этой династии [2,
378-398]. В касыде есть бейты такого содержания:
Он Хусравон, ки номи накў касб кардаанд,
Рафтанду ѐдгор аз эшон љуз он намонд.
Эшон нињон шуданд дар ин љаври хокдон,
Лекин шиори кардаи эшон нињон намонд.
Нўшервон агарчи фаровон-ш ганљ буд,
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Љуз номи нек аз паси Нўшервон намонд [4, 21].
Саъди Шерози (1184-1292) при создании следующей китъи из первой
главы «Гулистона» (год создания 1247) следовал упомянутым бейтам Ломеи:
Бас номвар ба зери замин дафн кардаанд,
К-аз њастияш бар рўйи замин бар, нишон намонд.
В-он пири лошаро, ки супурданд ба зери хок,
Хокаш чунон бихўрд, к-аз ў устухон намонд.
Зиндаст номи фаррухи Нўшервон ба хайр,
Гарчи басе гузашт, ки Нўшервон намонд.
Хайре кун, эй фалону ѓанимат шумор умр,
З-он пештар, ки бонг барояд, фалон намонд [3,25].
Содержание касыды, пропитанной нравоучениями, было использовано
Саъди в его «Гулистане» - главном и лучшем нравственном произведении
персидской литературы. Влияние содержания касыд Ломеи на литературу
последующих веков является свершившимся фактом. Учѐные, проводившие
исследования литературы XI века, одной из ее особенностей признают ее
приверженность поэзии, в особенности, созданию касыд эпохи Саманидов:
«Семя знаний и просвещения, заложенное в эпоху Саманидов и в начале
эпохи Газнавидов, в эти годы (в конце V/XI века – С.У.) дало плоды, и поэты, которые в своем преимуществе были осведомлены в науках своего времени, старались наполнить свои стихи тем, чему их учили в медресе» [12,
шаш]. Литература эпохи Ломеи также не оставалась в стороне от законов
восприимчивости персидской поэзии, имела большое значение в сохранении
этих традиций. Основной отличительной особенностью касыд Ломеи является их восприимчивость арабской литературы, имевшей место в касыдах
последующих эпох.
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ПОДРАЖАНИЕ ЛОМЕИ ГУРГАНИ ДРУГИМ ПОЭТАМ
Один из известных поэтов XI в. Ломеи Гургони в своем творчестве
постоянно упоминает многих поэтов своей эпохи. Его внимание к творчеству и художественному стилю известных поэтов, особенно Унсурї,
Манучехри и Фаррухи, было неслучайным. В этих стихах наблюдается
созвучность темы, содержание, особенно мелодии радости и время проведенное с Рудаки, выявляется стремление поэта к описанию мудрости и
нравственных качеств. Касиды Ломеи в истории литературы последующих веков считались образцом поэзии. Литература периода Ломеи не
стояла в строне от взаимовлияния персидско-таджикской литературы и
сумела сохранить продолжение этой традиции.
Ключевые слова: Ломеи Горгани, персидская литература, взаимовлияние, взаимо восприятие, преемственность, подражание.
IMITATION LOMEI GURGANI FROM OTHER POETS
Lomei Gurgoni in his tovrchestve mentions many poets of his time. It is
no coincidence was Lomei attention to creativity and style of the famous
poets of the period, especially the masters of the genre pezii Unsurї,
Manuchekhri and Farruhi. In this verse there is consonance of theme,
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content, especially music of joy and time spent with Rudaki, poet stands
desire to describe the wisdom and moral qualities. Effect of kasida Lamei for
literature subsequent centuries considered a model of poetry. Literature
period Lomei fiction in Stronie by mutual Persian-Tajik literature and had a
part in the preservation of the continuation of this tradition.
Keywords: Lomei Gorgani, Persian literature, interaction, interaction
perception, imitation.
ТАТАББУОТИ ЛОМЕИИ ГУРГОНЇ АЗ ШОИРОНИ ДИГАР
Ломеии Гургонї ба шоирони пеш аз худ ва муосири хеш дар
ашъораш ишоратњо ва таассурот дорад. Тавре мебинем таваљљуњи Ломеї ба шоирони машњури сабки њокими ин давра, ба хусус устодони
шеъри ин аср, Унсурї, Манучењрї ва Фаррухї бењуда набуда, бо онњо
мушорикати сабкї, завќї ва зењниву забонї доштани ў маълум мегардад.
Ба Рўдакї, Кисої ва Фирдавсї алоќа доштани шоир ба мушорикати онњо дар мавзўъ ва муњтаво, хоса дар оњангњои шодї ва хушгузаронии умр бо Рўдакї ва ба њикмату андеша таваљљуњ доштани ў бо шоирони ѐдшуда мебошад.
Таъсири мазмунњои ќасоиди Ломеї барои адабиѐти асрњои баъдї
як амри пазируфташуда мебошад. Адабиѐти асри Ломеї њам аз ќонуни
таъсирпазирї ва таъсиргузории шеъри форсї дар канор набуда, бо тамоми њифзи суннатњо ва тадовуми онњо сањм доштааст.
Калидвожањо: Ломеии Гургонї, адабиѐти форсї, таъсирпазирї,
таъсиргузорї, татабўъ.
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ИНСОН АЗ ДИДГОҲИ МАВЛОНО

Беҳрўзи Забеҳулло,
Маркази мероси хаттии АИ ҶТ
Инсон ва инсоншиносӣ аз мавзӯъҳои меҳварии осори Мавлоно
аст. Тамоми мавзӯъҳои дигаре, ки дар осори он орифи бузургвор матраҳ
ва баррасӣ шудаанд, бегумон бо мавзӯи инсон иртибот доранд ва ба хотири гушодани моҳияти аслии ин ҳадафи ниҳоии офариниш будааст. Ба
иборати дигар, таъкиди Мавлоно ин аст, ки "Мақсуд зи ҷумла офариниш моем" ва тамоми неру ва тавони маънавии худро барои исботи
ҳамин њадаф сарф кардааст. Дар воқеъ, паѐми Мавлоно ба башарият ин
аст, ки ин ҷаҳон ҷоне дорад ва мо бояд ҷони ин ҷаҳонро, ки ҳамон инсон
аст, бишносем:
Дӣ шайх бо чароғ ҳамегашт гирди шаҳр,
К-аз деву дад малуламу инсонам орзуст [1].
Ин бузургмард инсони ноогоҳро ба кирми пилла ташбеҳ мекунад,
ки аз ҳирс он қадар даври худ тор метанад, ки саранҷом худ асири доми
хеш мешавад.
Ба назари Мавлоно, ҳеҷ илме шарифтар аз илми худшиносӣ нест,
аммо мутаассифона ин инсон, ки ҳар гиреҳеро мекушояд, хештани
хешро фаромӯш кардааст. Ӯ дар китоби "Фийҳӣ мо фийҳӣ" дар ин замина мегӯяд: "Акнун ҳамчунин уламои аҳли замон дар улум мӯй мешикофанд ва чизҳои дигарро, ки ба ишон тааллуқ надорад ба ғоят донистаанд ва ишонро бар он иҳотаи куллӣ гашта ва он чи муҳим аст ва ба ӯ
наздиктар аз ҳама он аст, худии ӯст ва худии худро намедонад. Ҳама
чизро ба ҳилла ва ҳурмат ҳукм мекунад, ки ин ҷоиз аст ва он ҷоиз нест
ва ин ҳалол аст ва ѐ он ҳаром аст, худро намедонад, ки ҳалол аст ѐ
ҳаром, ҷоиз аст ѐ ноҷоиз, пок аст ѐ нопок аст» [3].
Мавлоно, мӯътақид аст, ки башар як гираҳи аслї дорад, ки агар
онро бикушояд ба некбахтӣ мерасад ва он гираҳи хештани хеш аст.
Баҳри он пайғамбар инро шарҳ сохт,
Ҳар кї худ бишнохт Яздонро шинохт [1].
Вале одамӣ тамоми умри гаронбаҳои худро дар кушодани гиреҳҳое ба ҳадар медиҳад, ки аз кушоиши он чизе оидаш намешавад ва
ҷавҳари ҳақиқӣ ва малакутиаш шукуфо намегардад. Дар Тоҷикис- тони
азизи мо ин ҳадис хеле забонзада ва роиҷ аст. Ҳамаи гурўҳҳо дар баҳсу
мунозираҳо аз он истифода мекунанд.
Аммо суоли содаи мо ин аст, ки манзур аз худро бишнос, то Худои
худро бишносӣ" дар асл чист? Яъне мо чиро дар хештани хеш бишно121
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сем, ки Худошинос, растагор ва озода бошем? Миллатамонро? Зодгоҳамонро? Кишварамонро? Ному насабамонро? Аъзои баданамонро,
чиро? Дар як калом, худшиносӣ - шинохти ҳуввияти хеш аст, аммо ҳуввияти аслии инсон чӣ ҳаст? Ҷисм аст, рӯҳ аст, андеша аст, нутқ аст, қалб
аст, чӣ ҳаст?
Урафо мегӯянд Худованд, вақте ки вуҷуди инсонро аз гил офарид,
сипас дар ин колбад аз рӯҳи худ дамид, ӯро тамоми асмо ва сифоти
хешро омӯзонд ва бар ҳамаи махлуқот бартарӣ дод. Мавзӯъ ва моҳияти
асосии "Маснавии Маънавӣ" ҳам талоши ҳамин рӯҳи зиндонӣ дар колбади инсон барои бозгашт ба ватани аслии хеш мебошад.
Бишнав аз най чун ҳикоят мекунад,
Аз ҷудоиҳо шикоят мекунад.
К-аз найистон то маро бибридаанд,
Аз нафирам марду зан нолидаанд.
Сина хоҳам шарҳа-шарҳа аз фироқ,
То бигӯям шарҳи дарди иштиѐқ [1].
Яъне аз диди Мавлоно, одамӣ дорои мақоми улвӣ буда ва ҷой дар
малакути аъло дорад ва бар асари дилбастагӣ ба тааллуқоти дунявӣ ва
сар ниҳодан ба хоҳишҳои нафсонӣ, ки хостгоҳи тамоми олудагиҳо,
зиштиҳо ва фуруафтодагӣ аз мақоми инсонӣ мебошад, гирифтор омада
ва аз асли хеш ҷудо мондааст.
Мавлавӣ низ дар Маснавӣ маншаи аслии рӯҳ ва ҳубути он ба
дунѐи модда ва низ бозгашти дубора ба манзилгаҳи ҳақиқиро матраҳ
мекунад. Онҳо, ки аз ин ҷудоӣ синаи шарҳа-шарҳа доранд ва орзӯи пайвастан ба асл ва мабдаи кулро дар сар мепарваронанд ногузир аз тазкия
ва таҳзиби нафс ва парҳез аз ҳавасҳои нафс ҳастанд то сабукбол ва сабукбор роҳи водии дӯстро пеш гиранд. Урафо ҳастиро таҷаллии Ҳақ медонанд, ки дар панҷ мартаба бад-ин тартиб нузул кардааст.
Маротиби нузули таљаллиѐти ҳазрати Ҳақ бад-ин тартиб аст
Аввал, олами итлоқ ѐ берангӣ.
Дуввум, олами мусаммо ѐ воҳидият.
Саввум, олами арвоҳ.
Чаҳорум, олами мисолї ѐ хайѐл.
Панҷум, олами аҷсом.
Ибни Арабӣ мегӯяд: «Дар вокеъ як таҷаллӣ беш нест, аммо маротиби таайюн аз мабдаи таҷаллӣ фарқ мекунад. Ва нисбати таайюн ба
асли вуҷуд нисбати соя бо шахс аст. Соя мавҷудият дорад, аммо на
мавҷудияти ҳақиқӣ, зеро ки вуҷуди соя аз худи ӯ нест. Асли он шахс аст,
аммо шахс аз соя ва соя аз шахс ҷудо намешавад. Ва ин ки сояро мебинем дар натиҷаи нур аст. Аз соя ҳамин қадар метавон фаҳмид, ки соҳиби
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сояе ҳаст. Пас олами мавҷудот сояи Ҳақ аст. Ҳол, ҷоҳил сояро дар канори шахс як мавҷуди ҳақиқӣ мепиндорад, аммо ориф медонад, ки соя
вуҷуди мавҳум аст ва ҳеҷ ҷуз соҳиби соя нест.
Дар воқеъ ин мавҷудот чи дар маротиби олами боло, ки қаламрави
рўҳоният аст ва чи дар маротиби поѐнтар, ки ҷисмоният дар онҳо ғалаба
мекунад ба лиҳози ҳуввияти Ҳақ яке ҳастанд. Яъне ҳақиқати Ҳақ ба таври яксон дар ҳамаи он мавҷудот сараѐн дорад. Пас худро бишнос, ки
кистӣ ва ҳуввияти ту чист? Ва чӣ нисбате бо Ҳақ дорӣ? Ва ба чӣ эътибор
ту ҳақӣ?
Нисбати Ҳақ ба сояи хосе аз хурду бузург ва софиву софитар монанди нисбати нур аст, ба шишае, ки миѐни нур ва бинанда ҳиҷоб мешавад.
Нур ба ранги шиша дар меояд ва ҳол он ки нур дар воќеъ ранг
надорад, вале ин тавр менамояд.
Бинобарин, касе ки ба ҳақиқати Ҳақ мутаҳаққиқ гашта, сурати Ҳақ
дар ӯ бештар аз дигарон зуҳӯр дорад.
Ва маълум аст, ки мо махлуқот бо якдигар ниѐзмандем, вале асмои
мо ҳамон асмои илоҳӣ аст. Ниѐзмандии мо низ, бешак ба ӯ бармегардад
ва аѐни мо дар воќеъ ҷуз сояи Ҳақ нест ва ғайри Ҳақ нест, пас ҳуввияти
мо на ҳуввияти мост, ки ҳам Ӯст”.
Яъне, маънӣ ва моҳияти худшиносӣ назди орифон ва ҳакимони
раббонӣ ҳамин аст, ки аз қавли Ибни Арабӣ, ба таври мухтасар ва ниҳоят фишурда дар боло зикр кардем.
Бо ин муќаддимае, ки гуфта шуд, ба назар мерасад, ки дарки
маънии худшиносӣ ва инсони комил осонтар шуда бошад. Ҳазрати
Мавлоно ғафлат ѐ нашнохтани худро, балои олами башарӣ арзѐбӣ кардааст.
Гуфт бо дарвеш рӯзе як хасе,
Ки туро ин ҷо намедонад касе
Гӯфт ӯ: «Гар менадонад, омиям,
Хешро ман нек медонам киям.
Вой агар баръакс будї, дарду реш,
Ӯ будӣ бинои ман, ман кӯри хеш [1].
Мавлоно муътақид аст худшиносӣ вақте ҳосил мешавад, ки одамӣ
аз хештани козибаш, ки ҳамон маният аст, бигзарад. Ин хештаншиносӣ
танҳо аз тариқи тасфияи ботин ҳосил мешавад, зеро то замоне ки одамӣ
мафтуни нақшу нигорҳои зоҳири худ аст, наметавонад ҳуввияти
ҳақиқии хешро бишносад. Сипас меафзояд касе, ки худро нашиносад бо
нафси амморааш хубӣ мекунад ва бо дигарон душманӣ меварзад ва
натиҷагирӣ мекунад, ки ҷавҳари тамоми донишҳо худшиносӣ аст.
Ҷони ҷумла илмҳо ин аст ин,
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Ки бидонӣ ман киям дар явми дин.
Он усули дин бидонистї ту, лек
Бингар андар асли худ, гар ҳастї нек.
Аз усулайнат усули хеш беҳ,
Ки бидони асли худ, эй марди меҳ!
Аспи ҳиммат сӯйи ахтар тохтӣ,
Одами масҷудро нашнохтӣ.
Охир одамзодаӣ, эй нохалаф!
Чанд пиндорї ту пастиро шараф [1].
Мавлоно ақл ва рӯҳро ду латифаи раббонӣ медонад, ки дар ҷаҳони
моддӣ ва колбади унсурӣ маҳбӯс шудаанд. Сипас, Мавлоно омезиши
рӯҳ ва ҷисмро ҳикмати илоҳӣ ва аз шигифтиҳои беназири офариниш
медонад, ки ҳеҷ кас аз чигунагии пайванди ин ду огоҳ нест. Мавлоно
мегӯяд барои давом ва бақои ҷаҳон пайванди рӯҳ ва ҷисм лозим аст, зеро на рӯҳ бе ҷисм ба кор ояд ва ҷисм бе рӯҳ
Ҷисм аз ҷон рўзафзун мешавад,
Чун равад ҷон, ҷисм бин, чун мешавад.
Рӯҳ бо илмасту бо ақл аст ѐр
Рӯҳро бо тозиву туркӣ чӣ кор [1].
Ҳазрати Мавлоно мефармояд рӯҳ бо пойин омадан дар
марҳалаҳои мухталиф вориди колбади инсон шудааст. Сайри нузулии
рӯҳ, аз назари Мавлоно, бад-ин шакл аст: аз олами ғайб ѐ маъонӣ ба
олами ҷамод, аз олами ҷамод ба олами набот, аз олами набот ба олами
ҳайвон ва аз олами ҳайвон ба љањони инсон. Дар сайри суудии худ рӯҳ
дубора аз олами инсон ба олами малоик ва аз олами малоик ба ватани
аслии хеш, ки ҳамон олами ғайб аст, мепайвандад
Ҳамлаи дигар бимирам аз башар,
То барорам аз малоик болу пар.
Бори дигар аз малак қурбон шавам,
Он чи андар ваҳм н-ояд он шавам [1].
Ҳамон тавре ки дар оғози мақола ишора кардем, ҳакимон ва орифон муътақиданд, ки ҷаҳон ба хотири шарофати инсон офарида шудааст, яъне қабл аз он ки Худованд ҷаҳонро халқ кунад, вуҷуди одамиро
ҳадафи ниҳойии он қарор додааст. Аз ин рў, инсон, агарчи ба зоҳир
кӯчак аст, ба ботин ҷаҳони бузург аст, ба ибораи дигар инсон мазҳари
кулли ҷаҳон аст.
Дар фарохи арсаи он покҷон,
Танг омад арсаи ҳафт осмон.
Гуфт пайғамбар, ки Ҳақ фармудааст,
Ман нагунҷам дар хуми болову паст.
Дар замину осмону арш низ,
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Ман нагунҷам ин яқин дон, эй азиз.
Дар дили муъмин бигунҷам, эй аҷаб,
Гар маро ҷӯйӣ, дар он дилҳо талаб [1].
Ҳазрати Мавлоно дар "Фиҳи мо фиҳӣ" мефармояд: "Одамӣ устурлоби Ҳақ аст, аммо мунаҷҷиме бояд, ки устурлобро бидонад. Тарафурӯш ѐ баққол агарчӣ устурлоб дорад, аммо аз он чӣ фоида гирад ва ба
он устурлоб чӣ донад аҳволи афлокро ва даварони ӯро ва бурҷҳоро ва
таъсироти онро ва инқилобро илло ғайра золик. Вуҷуди одамї, ки "Ва
лақад каррамно бани одам" устурлоби Ҳақ аст. Чун ӯро Ҳақ таъоло ба
худ олим ва доно карда бошад, аз устурлоби вуҷуди худ таҷаллии Ҳақро ва ҷамоли бе чунро дам ба дам мебинад ва ҳаргиз он ҷамол аз ин ойина холӣ набошад".
Одам устурлоби авсофи улуст,
Васфи одам мазҳари оѐти ӯст.
Ҳар чӣ дар вай менамояд акси ӯст,
Ҳамчу акси моҳ андар оби ҷўст [1].
Ҳазрати Мавлоно бо таваҷҷуҳ ба мизони худшиносӣ одамиѐнро ба
таври куллӣ ба ду гурўҳ тақсим мекунад. Гурӯҳе, ки дар маҳсусоти ин
ҷаҳон фурӯ мондаанд ва роҳ ба дигар сӯйи ҷаҳон набурдаанд ва гурӯҳе,
ки бо сайру сулук ба моварои амни ҷаҳон расидаанд. Гузашта аз ин, он
орифи вораста мефармояд, агарчи ҳамаи одамиѐн ба сурат шабеҳи
якдигаранд, аммо ба сират фарқ мекунанд. Чун гавҳари аслии одамӣ сират аст, барои зуҳури сиришти ҳар кас инсонҳо дар буттаи озмоиш
қарор мегиранд. Сипас, ҳазрати Мавлоно одамиѐнро аз ҳайси мартаба
ба се гурӯҳ тақсим мекунад: инсони ноқис, инсони мутаввасит, инсони
комил.
Инсони ноқис кист? Ҳазрати Мавлоно дар таърифи инсони ноқис
дар "Фийҳи мо фийҳӣ" мегӯяд: "...Ва як синфи дигар баҳоиманд, ки
ишон шаҳвати маҳзанд, ақли зоҷир надоранд, бар ишон таклиф нест
Қисми дигар бо харон мулҳақ шуданд,
Хашми маҳзу шаҳвати мутлақ шуданд.
Васфи љибрилӣ дар ишон буд, рафт,
Танг буд он хонаву он васф зафт [1].
Инсони мутаввасит кист? Дар таърифи инсони мутаввасит ҳазрати
Мавлоно мегӯяд: "Ва баъзе дар танозеъ мондаанд ва онҳо он тоифаанд,
ки эшонро дар андарун ранҷеву дарде ва фиғоне падид меояд ва ба
зиндагонии хеш розӣ нестанд. Инҳо муъминонанд. Авлиѐ мунтазири
ишонанд,ки муъминонро дар манзили худ расонанд ва чун худ кунанд
ва шаѐтин низ мунтазиранд, ки ӯро ба асфал-ус-софилин сӯйи худ кашанд. Одаме мискин, ки мураккаб аст аз ақлу шаҳват, нимаш фаришта
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ва нимаш ҳайвон, нимаш мор аст ва нимаш моҳӣ. Моҳияш сӯйи об мекашонад ва мораш сӯйи хок... Дар кашмакаш ва ҷанг аст.
Монд як қисми дигар андар ҷиҳод,
Ним ҳайвон ним ҳайи борашод.
Рӯзу шаб дар ҷангу андар кашмакаш,
Карда чолиш охираш бо аввалаш [1].
Инсони комил кист? "Ва баъзе малоикаанд, ки ишон ақли маҳзанд.
Тоат ва бандагӣ ва зикр ишонро табъ аст ва ғизост ва ба он хӯриш ва
ҳаѐт аст. Чунонки моҳӣ дар об, зиндагии ӯ аз обаст ва бистару болини ӯ
об аст. Он дар ҳақи ӯ таклиф нест, чун аз шаҳват муҷаррад аст ва пок
аст. Пас чӣ миннат агар ӯ шаҳват наронад ѐ орзӯи ҳаво ва нафс накунад?
Чун аз инҳо пок аст ва ӯро ҳеҷ муҷоҳида нест ва агар тоат кунад онро ба
ҳисоби тоат нагиранд чун табъаш он аст ва бе он натавон будан. Онон
мутобиати ақл чандон карданд, ки ба куллӣ малак гаштанд ва нури маҳз
гаштанд. Ишон анбиѐ ва авлиѐанд, ки аз хавфу риҷо раҳидаанд, ки ло
хавфа алайҳим ва ло ҳум яҳзанун" (Сураи Юнус, ояи 62.).
Бода сармоя зи лутфи ту барад,
Лутфи об аз лутфи ту ҳасрат хӯрад.
Подшоҳӣ кун, бубахшаш, эй Раҳим,
Эй карим ибнул-карим, ибнул-карим. …
Тоҷи каррамност бар фарқи сарат,
Тавқи аътайнока овези барат.
Чун худо андар наояд дар аѐн,
Ноиби Ҳаққанд ин пайғамбарон! [1].
Ба дунболи таърифи инсони комил, ҳазрати Мавлоно ба баррасии
вижагиҳои он мепардозад. Инсони комил аз дидгоҳи Мавлоно дорои
вижагиҳои фаровоне аст, ки матраҳ кардани онҳо дар қолаби ин мақола
намегунҷад, бинобар ин, мо танҳо бо зикри омории бархе аз вижагиҳои
инсони комил баҳсро ба поѐн мебарем:
- Инсони комил халифаи Худо дар замин аст.
- Инсони комил рӯшанбин аст.
- Воситаи файз аст.
- Бар замир ва асрори мардум огоҳ аст.
- Муштоқи кашфи асрори лоҳут аст.
- Корҳояш бар асоси ҳикмат аст.
- Наҷотдиҳандаи асирони олами маҳсусот аст.
- Ваҳдатдиҳандаи башар аст.
- Колбадаш дар табиат ва равонаш дар моварои табиат аст.
- Инсони комил мизони Ҳақ аст.
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***
Он диле, к-аз осмонҳо бартар аст,
Он дили абдол ѐ пайғамбар аст.
Пок гашта он зи гил, софӣ шуда,
Дар фузуни омада вофӣ шуда. …
Ё валии ҳақ, ки хўи Ҳақ гирифт,
Нур гашту тобиши мутлақ гирифт [1].
Бешубҳа, андешаҳои инсоншиносӣ ва башарии ҳазрати Мавлоно
назир надорад ва ҳеҷ инсоншиносе дар таърихи башар дар сатҳи Мавлоно дар бораи ҳақиқати гавҳари вуҷудии инсон чунин таҳқиқи густурда
ва комил анҷом надодааст. Аз ин ҷост, ки бо гузашти 800 сол, дар ҳар
гӯшаи ҷаҳон, ки осори Мавлоно тарҷума шавад, мардуми он сарзамин
дилбохта ва муштоқи андешаҳои воло ва башардўстонаи он бузургвор
хоҳанд шуд.
Хулоса, ба ақидаи мавлонопажўҳон "Маснавии маънави"-и Мавлоно тафсири ирфонии Қуръони карим аст. Устод Баҳоуддини Хуррамшоҳӣ дар муқаддимаи китоби "Қуръон ва Маснавӣ" менигорад: "Бо
дидани жарфову густара ва фаровонии нуфузи оѐт ва ибороти қуръонӣ
дар зеҳн ва забони Мавлоно ва дар тору пуди абѐти "Маснавӣ”, чи дар
рўйсохт ва чи дар жарфсохти он ба ин натиҷа расидем, ки агар "Маснавӣ"-ро аз тафсирҳои ирфонии Қуръони Карим ба шумор оварем,
муболиға накардаем” [6].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Мавзӯи инсон ва инсоншиносӣ аз мавзӯъҳои доғ ва бисѐр серистеъмол дар миѐни донишмандон ва файласуфони ҷаҳон аст. Назариѐт
ва дидгоҳҳои гуногуне то кунун дар мавриди офариниши инсон матраҳ
шудааст ва ин мавзӯъ ҳамчунон дар конуни таваҷҷуҳи пажуҳишгарони
улуми инсонӣ қарор дорад. Дар ин мақола дидгоҳњои Ҷалолуддин
Муҳаммади Балхӣ аз урафо ва шоирони барҷастаи форсу тоҷик мавриди баррасӣ қарор гирифта аст, ки назариѐти ӯ бешубҳа дар миѐни
муҳаққиқини ҷаҳонӣ аз эътибори болое бархӯрдор ҳастанд.
Вожаҳои калидї: Мавлоно, инсон, офариниш, инсони ноқис, инсони мутавассит, инсони комил, худшиносӣ, ҳуввият, худошиносӣ.
ЧЕЛОВЕК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МАВЛОНО
Тема человек и человечество в целом во все времена была злободневна и в нaстоящее время также требует пристального взгляда ученых
и философов во всем мире. Происхождение человека до сих пор подвергалось обсуждению с разных точек зрения и подходов, и в ностоящее
время продолжает оставаться в центре внимания гуманитарных дисцмплин. В данной статье рассмаривается взгляд Джалолиддина Балхи –
одного из выдающихся персидско-таджикских мыслителей и поэтов,
взгляды которого особенно ценят в мировом масштабе.
Ключевые слова: Мавлана, человек, cоздание, неполноценный
человек, самопознание, минталитет, теолог.
THE PERSON FROM MAVLANА’S POINT OF VIEW
The theme of man and mankind in general always has been evil of all
times and at the present time also requires a close look of scientists and philosophers all over the world. The origin of human being till our timediscusses
different points of view and approaches, and at the present time continues focus the humanity disciplinary attention. This article looks at the view of Jaloliddin Balkhi, as one of the most outstanding thinkers and poets, whose views
are especially appreciated on a world scale by the Persian-Tajik people.
Keywords: Mawlana, founder, hurted person, weak person, strong
behavour, mindset, theologian.
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УДК:820/89.0
«СУХАНИ ТОЗА» ДАР ДЕВОНИ САЛИМИ ТЕЊРОНЇ

Ќурбонзода Насимбек
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров
Сабки њиндї бо вижагињои хоси худ саршори суханони тоза аст.
Ба ибораи дигар, сухани тоза гуфтан, тоза андешидан худ рисолати аслии суханварони сабки њиндї мебошад. Нигоњи тоза ва шоирона ба
ашѐ, атроф, зиндагї ва аз он бунѐд кардани њарфи тоза маќсади адибони
навсарои сабки њиндист. Сабаби ба вуљуд омадани ин тарз њам гурез аз
такрор ва якрангии зиѐд будааст. Мавзўъњои шеъри шуарои ин тарз гуногун ва доманфарох аст, зеро дар як мавзўъ зиѐд навиштан сабабгори
такрор ва ибтизол мегардад.
Сабки њиндиро метавон инќилобе дар адабиѐти асрњои XVI –
XVIII форсу тољик номид, зеро нозукхаѐлї, маънигарої, тасвир ва бо ин
роњ офаридани сухани тозаро инкишоф дод. Воќеан то ин дам мазмуну
муњтавои ашъори шоирони сабкњои дигари адабї – хуросониву ироќї
бад-ин гуна васеъу доманфарох набуд. Шеъри шуарои сабки њиндї
саршори маънињои тоза буда, дар ин кор ба муваффаќиятњои бузург ноил гардидааст.
Лозим ба ѐдоварист, ки намояндагони сабки њиндї ин равияро бо
истилоњоти махсусе амсоли «тарзи тоза», «сухани тоза», «маънии рангин», «маънии бегона» ва ѓайра ном бурдаанд.
Бузаргтарин намояндаи сабки њиндї Мирзо Абдулќодири Бедил
дар байти зер доир ба истилоњи «маънии бегона» чунин мегўяд:
Бар умеди улфат аз вањшат диле хуш кардаем,
Ошнои мо касе љуз маънии бегона нест [1, 153].
Соиби Табрезї, ки яке аз чењрањои тобноки адабиѐти форсї ба
шумор меравад, дар байти зер истилоњи «маънии бегона»-ро чунин васф
намудааст:
Соиб, зи ошноии олам канора кард,
Њар кас, ки шуд ба маънии бегона ошно [5, 123].
Шоири соњибдевон, вале камтањќиќшудаи сабки њиндї Ављии
Натанзї дар девони худ рољеъ ба истилоњи «тарзи нав» ва «сухани тоза»
чунин нигоштааст:
Фикри тарзи навею ишќи наве кун, Ављї,
То ба кай бар асари Хусраву Фарњод равї [3, 3].
***
Сухани тоза њамин даъвии бемаънї нест,
Садафи тарбияти ишќ гуњарњо дорад [3, 47].
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Муњаммадќулї Салими Тењронї (ваф. 1647) соњиби сухани тоза
буда, дастовардњои арзандае дар ин миѐн ба даст овардааст. Ишорањои
љолиб пиромуни масъалаи мазкур дида мешавад. Насрободї менависад:
«Маонии ѓариб ва латиф њам зодаи табъи худ дорад» [2, 227].
Хушгў ба тарзи Њазин ишорае карда менависад: «…эътиќоде ба
мутаќаддимин мисли шайх Саъдию Хољаи Шероз ва порае ба Фиѓонї
дорад. Ва дигар тозагўѐн, мисли Соибу Салим ва Калимро вуљуд
намегузорад» [4, 515].
Муњаммад Ќањрамон низ Салимро «пас аз Соиб ва Калим яке аз
бењтарин гўяндагони тарзи нав, машњур ба сабки њиндї» [6, 9] медонад.
Шоир ва адабиѐтшиноси номвари Эрон Шафеии Кадканї доир ба
масъалаи мазкур чунин андеша дорад: «Тарзи тозае, ки аз давраи
Фиѓонї ва пеш аз ў оѓоз шуда буд ва чењрањои мушаххас ва барљастааш
дар ќарни ѐздањ иборатанд аз Соиб ва Калим ва Салими Тењронї» [1,
29].
Аз ин рў, Муњаммадњасан Њоирї дар асари хеш «Соиб ва тарзи тоза» Салимро низ дар ин миѐн гузоштааст [8, 70].
Тозагўии Салими Тењрониро натанњо муњаќќиќони соња, балки
шоирони намоѐни њамаср ва баъди ў низ эътироф намудаанд. Чунончи
Воќифи Лоњурї, шоири соњибдевони асри XVIII, Салимро чунин тавсиф
кардааст:
Воќиф, зи Салим ин сухани тоза шунидам,
«Хуб аст, ки маъшуќ ба кас хуб набошад» [7, 6].
Дар девони Салим низ ишора ба мавзўи мазкур ба назар мерасад.
Ў ба шоири тавонои давраш Толиби Омулї ишора карда, менависад:
Толиби Омулї, эй кош, шавад зинда, Салим,
То бидонад, сухани тоза чї маънї дорад [6, 159].
Њамаи суханњои дар боло гуфташуда бар он далолат мекунанд, ки
Салим њунари бузурги шоирї дошта, маќоми ў дар офаридани суханњои
тоза хеле баланд будааст.
Воќеан Салими Тењронї бо сурудањои навгароѐнаи худ дар радифи
ситорањои дурахшони осмони адаби форсизабони Њинду Покистон
ќарор дорад. Тозагўию навпардозї вазифаи асосии адибони ин давра ба
њисоб мерафт ва рисолати шоирї њам аз њамин иборат мебошад. Чунки
маќсад аз шоирї њам соњиби сухани баланд будан аст.
Ифодањои тоза дар саросари девони ў дида мешаванд. Аз ин рў,
тазкиранависоне чун Хушгў, Насрободї, Бекдилї, Њусайнќулихони
Азимободї ва дигарон њангоми интихоби шеъри Салим ба байтњои дорои маънии ѓариби ў бештар диќќат додаанд.
Салим бо истифода аз санъати муболиѓа дар таърифи маъшуќаи
хеш чунин маънии рангине сохтааст:
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Чун тавонам дигаре дидан талабгораш, Салим
Рашк дорам ман ба чашми худ, ки дар дунболи ўст [6, 60].
Бо диди шоирона назар кардан ва ба кор гирифтани арзишњои бадеї барои шоирони ин равия мазмуни нав офаридан ба њисоб меравад.
Салим дар байти дигаре бо истифодаи аз санъати муболиѓа гуфтааст, ки
шаб агар ба ѐди маъшуќа дилаш гиря кунад, аз гиряи зори ў њатто сурати бистар низ аз хоб бедор хоњад шуд:
Шаб чу дар хоб кунад бо ту дилам арзу ниѐз,
Шавад аз гиряи ман сурати бистар бедор [6, 365].
Азбаски сабки њиндї сабки нозукхаѐлон ба шумор меравад, аз ин
рў, бо бовар метавон гуфт, ки Салим низ бо тасвирњои нозук, маонии
латиф, ки зодаи табъи равони ўст, дар радифи шоирони ин тарз ќарор
дорад. Чунончи ў макони сарсабзу рангини маъшуќаро тасвир карда
мегўяд, ки њатто оњу барои ба рўйи сабзаи нозуки он ќадам гузоштан
аввал попўшашро аз по бадар менамояд:
Нињад њар љо ќадам бар сабзаи ў,
Зи пои худ барорад кафш оњу [6, 416]!
Салим андешаи хилватгузиниро дар сар парварда, нозукхаѐлона
фикри худро баѐн доштааст, то ки роњи «омадшуди ањли љањон»-ро ба
рўяш баста гардад. Ў хилвате мехоњад, ки он њељ даре надошта бошад.
Бар байти зер ќуфл бар дари набуда, шоирона афтодааст ва ин худ парадокси зебост:
Баста гардад то рањи омадшуди ањли љањон,
Хилвате хоњам, ки он љо ќуфл бошад бедарї [6, 351].
Њамчунин, шоир одати шарќиѐнаро, ки мардум ба пешвози шахси
бузургмартаба ба хотири ба љо овардани эњтиром аз љой бармехезанд,
мазмуни зебое сохтааст, ки сарвќад ба чаман меояд, ранг аз рухи гул
бармехезед. Бархестани ранг нишони дар њайрат, дар тааљљуб мондан
аст. Яъне нозукона бархестани ранги гул ба ду маънї ба кор бурда
шудааст:
Чу омад бар чаман он сарв, хезад
Паи таъзими ў ранг аз рухи гул [6, 266].
Тавре ки маълум аст, тифлони дабистонро барои ислоњи беадабї
ва рафтори нољо содир кардаашон гўштоб мекунанд, Салим њам ин
манзараро дар байти зер моњирона ба кор бурда, мазмуни љолибе офаридааст:
З-он ки як ханда надониста дар ин гулшан кард,
Гўши гул сурх шуд, азбас ки љањон молидаш [6, 253].
Мисоли дигар низ мазмуни тозаи Салими Тењрониро бозтоб кардааст. Байти шоиронаи ў гувоњи гуфтањои болост:
Меравам аз кўят, аммо хуни дилро мехўрам,
Гар зи ман бовар надорї, аз парешонї бипурс [6, 245].
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Шоир дар байти дигар сурхии ранги гули лоларо нисбат ба лолаи
рухсори маъшуќаи хеш камтар њисобида, дар такбайт масали љолиби
дузд шамъи камнурро њамроњи худ оварданро таљассум намудааст. Таносуби нозук он аст, ки лола ранги сурхро аз маъшуќаи шоир рабуда, ба
дузд монанд кардааст. Чароѓи равшан дуздро фош месозад:
Чароѓи лола ба пеши рухи ту бенур аст,
Ки дузд њамрањи худ шамъи камшуоъ орад [6, 228].
Рашк намегузошта номи ўро ба забон оварад, зеро метавонад, аз
он гуфта огоњ гардад. Номи ўро бурдан сабабгори шўридагии дил мегардад:
Рашкам зи гуфтагўи ту хомўш мекунад,
Номат намебарам, ки дилам гўш мекунад [6, 189].
Тасвирњои зебое дорад. Тасвир њам яке аз хосиятњои шеъри сабки
њиндист. Абѐти нодира ва дилнишине офаридааст. Чашми сўзан аз чоки
дилам гиряолуд аст мегўяд. Чашми сўзан, њангоме ки хунолуд мегардад,
ба чашми хунгириста монанд аст. Гувоњи гуфтањои худ шоир риштаи
сўзан шудани ў буда, ки намнок аст:
Чашми сўзан гиряолуд аст аз чоки дилам,
Ин суханро шоњиди ман риштаи намноки ўст [6, 121].
Санъати тамсил маъруфтарин ва барљастатарин санъатест, ки дар
осори шуарои сабки њиндї истифода мешавад. Он барои офаридани
маънињои зебо бисѐр мувофиќ аст. Дар девони Салими Тењронї тамсил
зиѐд мавриди корбурд ќарор гирифтааст.
Тундгўии ањбоб барои шоир наметавонистааст, ки таъсире дошта
бошад, чунки аз бўи пиѐз дар чашми наргис об намеояд:
Тундии ањбобро дар табъи ман таъсир нест,
Об кай дар чашми наргис ояд аз бўи пиѐз [6, 244].
Сояи ѐрро аз сари ошиќ кам намехоњад бубинад, чаро ки дар сари
мастон гуле бењтар аз гули мањтоб нест. Сояи ѐр ва ошиќ бо гули мањтоб
ва мастон таносуб аст:
Сояи ѐр аз сари ошиќ мабодо кам, Салим,
Бар сари мастон гуле бењ аз гули мањтоб нест [6, 125].
Ташбењ яке аз санъатњои бадеиест, ки Муњаммадќулии Салим зиѐд
ба кор бурдааст. Бо истифода аз ин санъати бадеї сухани наве ба миѐн
овардааст.
Дар байти зер бо истифода аз ташбењ таърихи њазорсолаи моро,
кашмакашњои аљнабиѐнро шоирона ва њуранмандона ба таври њайратовар тасвир кардааст. Ошноии турку тољикро ба дил ва бут ташбењ кардааст, зеро бут њамеша харобкунандаи дил аст, њамчунон ки турк
тољикро:
Улфати дил ба чашми масти бутон
Ошноии турку тољик аст [6, 108].
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Баргирифта аз њаѐти мардум, њодисањо бо њунари шоирона маънии
бегона ва пурарзиш офаридааст:
Шеърам ба мўшикофии идроки муддаї
Хандад чу наварўс ба домоди бевуќуф [6, 160].
Аз њаѐти атфол хеле бисѐр ба кор бурдаанд. Дар шеъри Соиб, Бедил, Сайидо ва амсоли он дида мешавад. Салими Тењронї низ аз ин
миѐн берун намемонад:
Эй гул, биѐ, ки бе ту ба тарфи чаман Салим
Дилгир њамчу тифли дабистон нишастааст [6, 92].
***
Саргузашти Кайќубоду ин љањон донї, ки чист?
Кўдаке к-аз хона берун кард ўро модараш [6, 702].
Мисоли байтњои боло лак-лак дида мешавад. Салим тавонистааст,
ки дар ин тарз муваффаќ ва соњибмаќом гардад. Дар ин љода аз шуарои
дигаре амсоли Соиб, Калим камтар намеистад.
Маъонии тоза офаридани ў маќоми ўро дар шеъру адабиѐти форсизабони Њинд муайян менамояд, зеро ин гувоњи шоири соњибсухан будани будани ўст. Омадани истилоњи «сухани тоза» дар шеъри Салими
Тењронї ва ишорањои ањли адаб ба ин мавзўъ маќоми бузург доштани
сабки њиндиро дар девони Салими Тењронї муайян менамояд ва соњиби
сухани тоза будани онро собит месозад. Тозагўии шоир ўро дар радифи
тавонотарин суханвароне чун Бедил, Соиб, Ѓанї, Калим, Ќудсї гузоштааст.
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Сабки њиндиро метавон инќилобе дар адабиѐти асрњои XVI –
XVIII форсу тољик номид, зеро нозукхаѐлї, маънигарої, тасвир ва бо ин
роњ офаридани сухани тозаро инкишоф дод. Воќеан њам то ин дам
мазмуну муњтавои ашъори шоирони сабкњои дигари адабї – хуросониву
ироќї бад ин гуна васеъу доманфарох набуд. Шеъри шуарои сабки
њиндї саршори маънињои тоза буда, дар ин кор ба муваффаќиятњои бузург ноил гардидааст.
Лозим ба ѐдоварист, ки намояндагони сабки њиндї ин равияро бо
истилоњоти махсусе амсоли «тарз», «тарзи тоза», «сухани тоза»,
«маънии рангин», «маънии бегона» ва ѓайра ном бурдаанд.
Вожањои калидї: Сабки њиндї, сухани тоза, маънии бегона,
маънии рангин, шоирона, тарз, мавзўъ, шеър, шоирон, такрор, ибтизол,
адабиѐт, асрњои XVI-XVIII форсу тољик, нозукхаѐлї, маънигарої,
тасвир, мазмуну муњтаво, ашъори шоирон, хуросонї, ироќї.
“НОВОЕ СЛОВО” В ДИВАНЕ САЛИМИ ТЕХРОНИ
Индийский стиль, благодаря своей содержательности и тонкой
проницательности изображения, является своего рода в персидско – таджикской литературе XVI – XVIII вв. Действительно, до того периода
содержание творчества поэтов, творивших другим стилем – хорасанским или иракским, не было столь широкоформантным. Стихи поэтов,
использововших новый стиль, отличались новым содержание, в чем они
и достигли довольно значимых достижений.
Необходимо отметить, что представители индийского стиля эту
направление в литературе называли различными терминами «новое
слова», «свежее слово», «новый вид», «чуждое значение» и т.д.
Великим представителем индийского стиля был Мирзо Абдулкодир Бедил.
Ключевые слова: индийский стиль, новое слово, поэт, вид, тема
стихотворение, повтор, изображение, содержательность, проницательность, творчество, иракский, хорасанский.
“NEW WORD” IN SALIMI TEHRONI’S DIVAN
Indian style for its and pithy and subtle image is known as type of
Persian-Tajik literature of XVI – XVIII centuries. Actually till that period the
content of poets heritage, creating by other styles – Kharasan and Iraqi, was
not very wided. The poet’s poems using in new style differ with its newest
style, contents and obtained the best results.
It should be noted that the representatives of Indian style of this direction of literature called with different terms, “new word”, fresh word”, “new
view”, “main meaning” and etc.
The greatest representative of Indian style was Mirzo Abdulqodir Bedil.
Keywords: Indian style, new word, poet, view, the theme of the poem,
repeatition, image, component, discernment, heritage, Iraqi, Khurasani.
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ПАЖӮҲИШИ АФКОР ВА ОСОРИ МУҲАММАД ИҚБОЛ

Њамроќулова Зебуннисо
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон
Робитањои адабиву фарњангии мардуми Мовароуннањру Хуросон
ва Њинду Покистон таърихи дуру дарозе доранд, ки ин вобаста ба њаѐти
иљтимої, сиѐсї ва иќтисодиву фарњангї давра ба давра ташаккулу такомул ѐфта омадааст. Бояд гуфт, ки яке аз омилњои мустањкамшавии
муносибатњои њамаљонибаи ин мардум забон ва адабиѐти форсии
тољикї буда, таваљљуњи тазкиранависон, шоирон ва гоњо таърихнигоронро низ ба худ љалб намудааст. Яке аз симоњои барљастаи фарњанг ва
адабиѐти Њинду Покистон шоир, файласуф , мунодї ва муљоњиди роњи
озодї аллома Муњаммад Иќбол (1877- 1938), ки дар рушду нумўи адабиѐти форсизабони Њинду Покистон сањми бузурге дорад, ќисми зиѐди
асарњои манзуми худро бо забони форсї эљод намудааст. Ў бо ашъори
пурсўзу гудоз ва рисолаву хитобањои шуълавараш халќњои гуногунзабону мухталифмазњабро ба муборизаи зидди зулми миллї рўњбаланд
намуда, эњсоси худшиносии онњоро бедор мекард. Муњаммад Иќбол
мањз ба воситаи ашъори дорои мазмунњои баланди иљтимоиву сиѐсї ва
фалсафии худ дар миѐни мардуми Шарќ ва дигар мамлакатњои љањон
мањбубияти хос пайдо намудааст. Дар баробари ин, Иќбол дар осори
форсї суннат ва анъанањои назми њазорсолаи порсї, роњи эљодии намояндагони адабиѐти форсизабони кишвари Њиндро бомуваффаќият идома дод. Ба ќавли яке аз иќболшиносони машњури панљобї доктор
Сайид Муњаммад Акрамшоњ «Иќбол забони форсиро дар Шибњќорра
ба ќадре муњкам кард, ки заволнопазир шудааст… Касе, ки дар Шарќ ѐ
дар Ѓарб мехоњад Иќболро мутолаа ва баррасї бикунад, маљбур аст
форсиро то андозае бишносад, бидонад, ѐд бигирад, то андешањои
Иќболро баррасї бикунад» [2, 210]
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Муњаммад Иќбол бо осори љовидонаи худ на танњо дар Њинду
Покистон, балки дар мамалакатњои дигари Шарќу Ѓарб низ шуњрати
беандоза дорад. Профессор Саид Нафисї дар муќаддимаи ба тарљумаи
форсии «Зарби калим»- и Иќбол навиштааш дар хусуси дар Эрон
шуњрати нињоят бузург пайдо намудаи ў гуфтааст: «Номи вай дар сари
њар забоне ва осори вай дар њар сарое њаст… Иќбол дар таърихи адабиѐт љой гирифтааст ва ќатъан дар оянда маќоми баланде дар миѐни сухансароѐни забони форсї хоњад дошт» [1, 2].
Шарќшиноси маъруфи итолиѐвї Александр Баузани навиштааст:
«Муњаммад Иќбол дар байни адибони давраи нави кишварњои исломии
Шарќ ягона шоирест, ки афкораш ба адибони мамлакатњои Ѓарб таъсири муайяне расонидааст » [1, 2].
Ќайд кардан бамаврид аст, ки омўзиши њаѐт ва эљодиѐти Муњаммад Иќбол њанўз аз айѐми дар ќайди њаѐт буданаш оѓоз ѐфта буд. Адибону донишмандон, файласуфону шарќшиносон ва дўстону мухлисони
шоир дар Њиндустон, Покистон, Эрон, Афѓонистон, Туркия , Индонезия, мамлакатњои Араб, Аврупо, Осиѐи Марказї, Руссия ва дигар кишварњои дунѐ дар бораи њаѐту фаъолияти гуногунсоњаи ў рисолањо,
ѐддоштњо ва маќолањои бисѐре навиштаанд.
Аллома Иќбол бо ашъори беназираш барои мардуми фарњангдўсти тољик низ шахси бегона нест. Соли равон, ки ҷашни 140-солагии ин
нобиға дар тамоми гӯшаву канори олам қайд карда мешавад, мехостем
роҷеъ ба омӯзиши афкору осори ӯ дар кишвари мо назар андозем. Дар
Тољикистон ба омўзишу тањќиќи њаѐту эљодиѐти Иќбол ва дастраси мардуми тољик гардонидани осори ў диќќати љиддї дода шудааст. Њанўз
охири солњои 50-уми асри ХХ дар натиљаи сафари ба Њинду Покистон
доштаи шоири тољик Мирсаид Миршакар нахустин маќола бо номи
«Муњаммад Иќбол» дар маљаллаи «Шарќи сурх» -№8. -1958 нашр гардид, ки дар он 220 байт аз намунаи ашъори ў оварда шуда буд. Дар охирњои соли 1958 Нашриѐти давлатии Тољикистон зери унвони «Шеърњо »
(396 байт) маљмўаи ашъори Иќболро ба табъ расонид, ки муаллифи сарсухан ва мураттиби ин маљмўа низ Мирсаид Миршакар буд.
Чанде баъд маљмўаи нисбатан мукаммали ашъори форсии
Иќболро тањти унвони «Паѐми Машриќ» соли 1966 нашриѐти «Ирфон»
бо кўшишу зањмати Мирсаид Миршакар нашр намуд, ки њаљман калон
буда, 1336 байтро дар бар мегирад ва аз кадом асари Иќбол оварда шудани онњо нишон дода шудааст. Бояд бигўем, ки дар бобати бо намунаи
ашъори Муњаммад Иќбол ошно намудани мардуми тољик хидмати
Мирсаид Миршакар хеле бузург аст.
Иќболшиноси тољик Абдуллољон Ѓаффоров фикру андешањои
худро рољеъ ба афкори иљтимоиву сиѐсї, ахлоќї ва тарбиявии Иќбол
дар маќолаву рисолањои «Шоир ва мутафаккири озодихоњ Муњаммад
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Иќбол», «Инсонпарвари бузург», «Муњаммад Иќбол ва шоирони форсизабони Њинду Покистон », «Муњаммад Иќбол» ва чанде дигар
навиштањояш муфассал баѐн намудааст. Инчунин бо кўшишу мењнати ў
соли 1978 ашъори форсии аллома зери унвони «Садои Машриќ» ва дертар соли 1987 маљмўаи дигар бо номи «Пайѓоми Шарќ», ки нисбатан
такмилѐфтаанд, ба мухлисони шеъри Иќбол ироа гардид. Абдуллољон
Ѓаффоров андешањояшро дар атрофи осори илмию адабии Муњаммад
Иќбол љамъбаст намуда, нисбати забони осори аллома чунин мегўяд:
«Муњаммад Иќбол дар давоми фаъолияти адабии худ ба забони урду
шеърњои пурњарорат эљод карда, дар онњо масоили муњими њаѐти
онрўзаи Њиндустонро бардошта, ба адабиѐти давраи нави урду асос гузошт, аммо… ќисми зиѐди асарњои манзуми дорои мазмунњои баланди
иљтимоию сиѐсї ва фалсафии ў ба забони форсї навишта шудаанд» [2,
42].
Худи аллома Иќбол доир ба муњаббати ба забони форсии тољикї
доштааш дар мактуби ба Саид Нафисї ирсол намудаи худ менависад:
«Ягона мањсули зарриннамои вуљудро сухани форсї медонам». [2,43]
Мутолиаи рисолаву китобњои илмї ва девони ашъору сафинањои
шеърии шуарои форсу тољик яке аз манбаъњои муњими илњоми вай гардида ба эљодиѐташ таъсири амиќ расонид. «Куллиѐти форсї»-и аллома,
ки борњо дар кишварњои форсизабон интишор ѐфтаву дастраси ањли
тањќиќ ва њаводорони сухани ноби шоир гардидааст, далели гуфтањои
болост.
Бо мењнату зањмати донишмандони тољик Расул Њодизода, Шарафнисо Пўлодова, Алии Муњаммадї, Љобулќои Додалишоњ, Азим
Байзоев ва Музаффари Муњаммадї матни нисбатан мукаммали «Куллиѐти форсї»-и аллома Муњаммад Иќбол ба њуруфи кириллї тањия гардида ва дар интишороти «Графитти»-и Исломобод ба теъдоди 1000
нусха ба табъ расид.
Назми пурбори форсии Иќбол, ашъори урдуи ў ва тамоми осори
фалсафиаш њар ќадаре ки омўзишу пажўњиш ѐбад, ба њамон андоза нуктањои тозаи фикру андешањои шоир ба мо ошкортару фањмотар мегардад. Дар рисолаи «Иќбол дар роњи бузургони Аљам », ки аз љониби
Љамолиддин Саидзода соли 2014 тањия гардидааст, оиди иртиботи
Муњаммад Иќбол ба ашъори шоирони форсу тољик Мавлавї, Саъдї,
Њофиз, Љомї, Фиѓонї, Вањшї, Урфї, Назирї, Ѓанї, Ѓолиб, Гиромї ва
Халилї сухан меравад.
Шоираи муосири тољик Фарзона дар манзумаи «Паѐми ниѐкон»
дар баробари дигар бузургони Аљам ба осори Иќболи Лоњурї рў оварда
бо рўњи ў гуфтугў мекунад:
Зи асрори худї дарѐфтам ман
Рамузи бехудиву худгариро.
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Ман он Хизрам, ки бо нўшобаи шеър
Фузудам љони нав лафзи дариро… [5, 176].
Дар ин мисраъњо Фарзона ба маснавии «Асрори худї» ва «Румузи
бехудї»-и аллома ишора намуда, таъкид менамояд, ки рамзи худшиносиву бехудии ирфониро аз ин навиштањои Иќбол омўхтааст. Дар
мавриди дигар, ба ашъоре, ки навиде аз худшиносиву худогоњї дода барои эњтироми арзишњои миллї, пос доштани таърихи Аљам њидоят менамояд, рў оварда бо суханони худи Иќболи Лоњурї нидо мекунад:
… Чї бояд кард, эй аќвоми Машриќ,
Кай охир мешавад афсонаи ишќ?!
Набитвон бо сиришке бозгардонд
Љалолу маснади Дорову Љамро
Мусофир њастаму аз арсаи разм
Ба фардо боядам бурдан Аљамро… [5, 176].
Бояд гуфт, ки ашъори беназири Иќбол инъикосгари дарди дили
инсони шарќист ва он љазабае дорад, ки наметавонад шахсро бетафовут
гузорад. Тамоми оламу њастї ба вуљуди инсон вобастагї дорад. Њамин
инсон аст, ки оламу афлокро дар худ ѓунљойиш медињад ва дар табиат
ба худ њамтое надорад.
Алии Муњаммадии Хуросонї донишманди дигари тољик дар соли
2016 маљмўаи маќолањоро тањти унвони «Иќболшиносї» тањия намуд,
ки дар он маќолањои тозаи ба рўзгору осори аллома Муњаммад Иќбол
бахшидаи адабиѐтшиносон ва шарќшиносони тољик гирд оварда шудааст. Дар ин маљмўа мавзўъњои гуногун аз љониби дониш- мандон
мавриди баррасї ќарор гирифта Иќболро њамчун чењраи тобони адабу
фарњанги Шарќ, соњибдили роздони љисму љон, мењанпарасти шуълавар, суханвари мубориз ва худшиносу худогоњ ба хонандагон бори дигар ошно месозад. Воќеан, Муњаммад Иќбол шоирест, ки шеъру андешаи ў рўњи инќилобї дорад ва ба мардуми Шарќ дарси бедорї
омўхта ононро аз маќомашон огоњ сохт, то аз нодониву ќафомондагї ва
ѓафлату хоби гарон бархоста, таќдири хешро ба дасти худ бигирад ва
барои зиндагии озоду обод талош намояд. Чї тавре ки аввалин муассиси «Анљумани Иќбол» дар Тољикистон адабиѐтшинос Расул Њодизода
мегўяд: «Имрўз суруди зиндагонии Иќбол, љањони навофаридаи ў,
нурњои ба дидаи мо равшанї овардаи ў, шеъри ў, андешаву орои ў, фалсафаи ў ба дилу хиради бисѐр халќњои Осиѐву Аврупо, Африќову Амрико наздику ќарин аст ва сањме дар ганљинаи тамаддуни љањонї гаштааст» [2, 147].
Бояд гуфт, ки Муњаммад Иќбол як силсила шеърњое низ дорад, ки
ба кўдакону наврасон бахшида шудаанд. Онњо барои шоир ба мисли
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оѓози бањор, дамидани субњ, умеди фардо ва шоњини баландпарвозанд.
Аз ин силсила шеърњои «Панди боз ба бачаи хеш», «Шоњин ва моњї» ва
«Наѓмаи сорбони Њиљоз» дар китоби дарсї аз фанни адабиѐти мактабњои тољикї нашр шудаанд. Омўзиши ашъори љовидонаи аллома
Иќбол дар дили кўчаки хонандаи навраси тољик мењру муњаббати бузургеро нисбати шоир бедор намуд ва шеърњои писараки соњибзавќе бо
номи Рустами Хайѐм дар рўзномаи «Адабиѐт ва санъат», №15 моњи
июли соли 1998 нашр гардид, ки мегўяд:
Ба дидан ин ќадар борикї, Иќбол,
Чароѓе дар шаби торикї, Иќбол,
Ман аз осори форсиат шиносам,
Ки мисли мову ман тољикї, Иќбол! [2, 172].
Муњаммад Иќбол шахсиятест, ки дар доираи илму адаб ва фарњанги љањонї маќоми хосе дошта ва ба тамоми инсонияти мутамаддин мутааллиќ аст. Имрўз шоирону пажўњишгарон дар тамоми кунљу канори
олам аз андешаву афкори Иќбол суд мељўянд, аз шеъру суханаш бањра
мебардоранд, зеро Муњаммад Иќбол шоирест, ки ашъораш инсонро ба
сўйи илму дониш, растагорї аз таассубу хурофот ва бандагию
аќибмондагї роњнамої намуда, дар ќалби мардум нури орзуву умедро
бањри зиндагии озод, њаќиќату адолат ва вањдату ягонагї мунаввар месозад.
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ПАЖӮҲИШИ АФКОР ВА ОСОРИ МУҲАММАД ИҚБОЛ
Шоир ва мутафаккири барҷаста Муҳаммад Иқбол бо ашъору осори гаронқадри худ дар тамоми олам мавқеи хоса дорад. Ба омўзишу
тањќиќи њаѐту эљодиѐти Иќбол дар кишвари мо муҳаққиқони зиѐде
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заҳмат кашидаанд. Афкору осори ҷовидонаи аллома навиде аз худшиносиву худогоњї дода, барои эњтироми арзишњои миллї, пос доштани
таърихи Аљам њидоят менамояд.
Вожањои калидї: шоир, Иқбол, пажӯҳиш, афкор, осор, арзишњои
миллї.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТВОРЧЕСТВА МУХАММАДА ИКБАЛА
Мухаммад Икбол считается великим поэтом и ученым, со своими
бесценными произведениями занимает особое место во всем мире. Исследованием жизни и творчества Икбала в нашей стране трудились многие ученые. В пределе нашей страны есть много исследователей, которые для изучения жизни и творчества поэта потратили свое время и
большие части своей жизни. Постоянная поэзия создает уникальную,
уверенную в себе и уважает национальные ценности и историю народа
Востока.
Ключевые слова: поэт, Икбол, исследовать, мысль, произведения,
национальные ценности.
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ФОЛКЛОРШИНОСЇ
УДК:891. 550.092
ОИНЊОИ ФОЛКЛОРЇ ДАР ТЎЙИ АРЎСИИ МАРДУМИ
БАДАХШОН

Рањматуллоева Г.
Донишгоњи давлатии шањри Хоруѓ ба номи М. Назаршоев
Дар бораи расму одат ва маросимњои мардуми Бадахшон, аз љумла
тўї арўсї аз тарафи М. С. Андреев, А. А. Бобринской, И. И. Зарубин, А.
З. Розенфельд, А. А. Половцев, Н. Шакармамадов. М. Норматов чанд
маќола ва асарњои илмї нашр гардидаанд, ки ба ќадри имкон доир ба
мавќеи фолклор дар маросими тўйи Бадахшон маълумот додаанд. Ташкил кардани оила аз муњимтарин тањаввулот дар рўзгори њар як инсон
ба шумор меравад. Ба маросими тўйи арўсї падару модар ва дигар хешони наздики писару духтар омодагии дуру дароз мебинанд ва барои
ташкилу гузаронидани он аз тамоми имконоти мављуда истифода мебаранд. Тўйи арўсї яке аз марњилањои муњим дар њаѐти одамон мебошад,
ки дар натиљаи табаддулоти њаѐти иљтимої, иќтисодї ва маданї, расму
одати мансуб ба ин маросим бо мурури замон таѓир ѐфтаанд. Дар
Кўњистони Бадахшон тўйи арусї, ба забони шуѓнї ва рушонї ѓацсур
меноманд аз чунин зинањо иборат аст:
1.Хъехъи (ї, ай, шуѓ), гуфтугў (рўш) - хостгорї ѐ духтарталабон.
2.Фотињаи сур (шуѓ, рўш)- фотиња ба тўй, ки ба он: хихъцпехт
(шуѓнї), ахихъцпехт (рушонї - њалвопазї, љамъомади духтарон, љомабурон, саршўѐну мўйбофон, либоспўшон дохил мешаванд.
3.Сур-тўйи асосї ѐ тўйи калон аз никоњ, хъўнчї (шуѓнонї), подхъо,
љойѓундорон, (рушонї) домодбиѐрон, зиѐфати тўй, ба хонаи домод гуселонидани арўс, наќшгўии мардон, ѐр-ѐргўии занон, рўбинон, сарбандон, иборат аст, ки унсурњои асосии тўй мебошад, љойѓундорон, домодталабон, сарбандон, калзънед (шуѓнонї) салом (рушонї), арўсбинон ба
ќисматњои баъдии тўйи калон дохил мешавад.
Русуми тўйи арўсии Шуѓнону Рушон чи аз љињати русумот ва чи аз
љињати лексика хусусиятњои ба худ хос дошта, дар баробари умумиятњо
аз дигар манотиќи њаммарз фарќ њам дорад. Ќадами нахуст дар русуми
тўйи ин мардум ин хостгорї аст, ки дар забони шуѓнонї бо калимаи
хехъитлапт, дар забони рушонї гуфтугў дар Ѓорон хишитилаб ифода
меѐбад. Калимаи хешитилаб аз решањои хешї, хешї кардан, хеш шудан
иборат буда ва тилаб маънои талабиданро дорад. Дар Фарњанги забони
тољикї љузъњои таркиби ин калима чунин шарњ дода шудаанд: «Хешї 1.
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хешовандї, хешию таборї, наздикї; 1. њастї, вуљуд [17, 475], талаб,
хоњиш дархост, илтимос, чизеро дархост кардан» [16, 311].
Љашни арўсии даризабонони Афѓонистон њамчун маросими духтарбарории тољикони мо аз хостгорї оѓоз меѐбад. Дар дењоти вилояти
Маймана, Дашти Рубоб, Гавхона, Хубхон, Бозгир, Эскитул, Зебак барин мањалњои вилояти Бадахшон духтарро чунин хостгорї менамудаанд: «Агар касе бихоњад, ки писараш духтареро номзад кунад, дар руйи
бом ѐ њавлиаш таблак мезанад, ки ин «табли дустї» ном дорад. Дар ин
сурат мардум медонад, ки фалонї бо кадоме риштаи дустї ва хешовандиро пайвастан мехоњад» [11, 71-76].
Дар Шуѓнону Рушон рўзи аввал як нафар, асосан падар, агар он
набошад, яке аз хешони наздики падарї ѐ модар ба хонаи арўсшаванда
рафта, аз розигї ѐ норозигии падару модари арўс воќиф мегардад. Дар
сурати розї будан, навбати дуюм ду кас аз наздикони домодшаванда бо
худ кулча ва ширинї гирифта ба хонаи арўс мераванд. Дар ин давра
кухъм (шуѓ.), љамгай (руш.), колаи сар (ѓоронї) пешкашибури (афѓонї),
ки ќалингро дар назар доранд муайян менамоянд. Ба ќалин 7 матоъ, чор
сар њайвон, матои модарї, аммагї, амакї, ду руймол, ѐ худ шол ва вобаста ба фасли сол пойафзол дохил мешаванд. Дар аснои овардани ќалин
аз тарафи домод 4 нафар меоянд, аз тарафи арўс бошад, њамсоя ва хешони наздик, ки миќдорашон то 10-15 нафар ташкил медињанд, даъват
мешаванд. Ба аќидаи Н. А. Кисляков ќалин институти хариду фуруши
зан ба шумор рафта, он таърихан ба даврањои пайдоиши оилаи падаршоњї алоќаманд аст. Нафаре, ки њамсоя ва хешњоро хабар мекунад,
љеткун (шуѓ.), љетгар (руш.) меноманд, ки дар Шуѓнону Рушон ва Ишкошим якхел дар истеъмол буда, маънои хабар карданро дорад. Дар аснои дуохонї аз байни занњои хонавода як нафар бўи хуш меандозад, ки
аз гиѐњи араќи Расул -ситирахм ва орд тайѐр мекунанд. Баъди ба хонаи
арўс овардани ќалин оини дигар, хихъцпехт (шуѓнї) ахихъцпехт (рушонї)- њалвопазї, ки онро дар ноњияњои мухталифи Бадахшон бо мафњуми умумї «пухта», ѐдовар мешаванд, иљро карда мешавад. Мувофиќи расму русуми ќадимї, модари духтар назди халифа рафта, рўзу
соати пухтанашро муайян мекунад ва занони њамсоя ва хешони наздики
арўсро пешакї огоњ мекунанд, ки дар ваќти муайяшуда ба хонаи арўс
биѐянд. Аз миѐни занон зани калонсол, ки дар пухтани ин анвои хўрокї
таљрибаи зиѐд дорад, аз рўйи таомул дар болои оташдони хонаи помирї, ки дар Шуѓнон зъингак, дар Рушон зъонг мегўянд, бўи хуш –
стирахмро дуд андохта, њамзамон барои арўс аз даргоњи Худованди
Мутаъол бахту иќбол талабида, бобарор омадани пухтаи арўсро хоњиш
мекунад. Пухтани њалворо њамин зан шурўъ намуда, баъд онро дар табаќњои алоњида мувофиќи миќдори занони даъватшуда бардошта, онњо
пухтанашро давом медињанд. Тибќи фарњанги мардумї дар иљрои ин
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кор шугунеро гуфтааст: «ниванч (руш.), нивенц (шуѓ.) дил ку соф о на» –
«софдил ѐ баддил будани арўс аз пухтани њалво муайян мегардад, агар
тез пазад софдил, баръакс баддил будааст». Аз байни хешон 5-6 зан хамир хелида ба миќдори 80-100 дона кулча мепазанд. Дар њамин рўз духтарони љавон љамъ шуда, ќалини арўсро тамошо мекунанд ва ањли хонавода барои ин љамъомадагон хўрок мепазанд. Дар анљоми њалвопазї,
њамон зан барои занону духтарон, хешону њамсояњо як пиѐлагїњалвотаќсим мекунад. Ин расм бо њамон хусусияти ќадимии худ имрўз њам,
бетаѓйирот дар тўйи арўсї иљро мешавад. Боќимондаи њалворо дар як
зарфи калон (сатил) љо карда, кулчаро дар як линча гузошта ва рўзи тўй
пеш аз баровардани арўс аз хона, онњоро дар якљоягї пеши халифа гузошта, ў дуо хонда, пухтаро ба хонаи домод њамроњи арўс мебаранд.
Дар анљом барои љамъомадагон хўрок дода мешавад.
Рўзи ба хонаи арўс омадани домод, тўйи асосї ѐ тўйи калон, ки аз
марњилањои никоњ, хъўнчї (шуѓнонї), подхъо (рўшонї) домодбиѐрон,
зиѐфати тўй, ба хонаи домод гуселонидани арўс, наќшгўии мардон, ѐрѐргўии занон, иборат аст, аз тарафи духтар низ барои ањли ќишлоќ ва
мењмонон зиѐфат (шилон) дода мешавад. Пас аз зиѐфат базму сурудхонї
давом мекунад. Дар ин љо њам бозию раќс ва сурудњое, ки дар хонаи домод иљро карда мешаванд, такрор меѐбанд. Пеш аз ба хонаи домод бурдани арўс расми никоњ ба љо оварда мешавад. Баъди ба љо овардани
расми никоњ боз муддате базму сурудхонї давом мекунад. Дар ин миѐн
занону духтарон арўсро барои гусел кардан тайѐр мекунанд. Мўи сари
ўро шона карда мебофанд ва либосњои арўсї мепўшонанд.
Дар байни мардум Кўњистони Бадахшон, чунон ки дар боло ишора шуд, ибораи «Сур-ат соз» (туй ва суруд) хеле маъмул аст. Њамин боис
шудааст, ки ањли њунар, бештар истеъдодњои мардумї, њофизону
гўяндањои шоиртабъу ширинкорњои мардумї тибќи талаби расму оинњо
ва зинањои марбути сур–тўй сурудњои махсус эљод намоянд ва ин офаридањои мардумї аз насл ба насл такмил ѐфта то ин дам мавриди истифода ќарор доранд. Гўяндаи мардумї Моњљон Назардодова бобати
муйбофї ва пушидани либоси арўс дар арафаи тўйи арўсї чунин сурудеро бо њамроњии занон,ки ба воситаи даф (доира) иљро мегардад, сароидаанд:
Обак андозам, гулобак андозам,
Тоќият медўзам,ба сарат мемонам,
Дар сарат мемонам,бо ту менозам,
Занњо:
Обак андозам, гулобак андозам.
Дар сарат мемонам,бо ту менозам,
Обак андозам, гулобак андозам.
Рўмолат мебофам, дар сарат медозам,
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Дар сарат медозам,бо ту менозам, ...
Њамин тавр ў њар як либосу ороишоти арўсро васф намудааст ва
занњо наќарот мехондаанд, ин анъана то имрўз дар тўйи арўсии дењањои
Рушон роиљ аст. Азбаски дар Бадахшон дар маросими тўй даф (доира)
бештар истифода мешавад ва аксари сурудњои анъанавии тўй бо доира
иљро мешаванд, мардум онњоро «дафсоз» мегўянд. Суруди мансуби маросми тўйи арўсиро мардуми Бадахшон «сурсоз»- «суруди тўй» ва
«дафсоз мегўянд. Њангоми ба хонаи домод омада расидан њайвонро пешопеши домоду арўс забњ менамоянд, ки ин анъана таърихи ќадима
дошта, имрўз њам дар тамоми манотиќи Бадахшон иљро мешавад.
Хўрокие бо номи ќимочтарит, (аз нону равѓан тайѐр мекунанд), ки аз
тарафи зане махсус барои домоду арўс тайѐр карда мешавад гирди сутуни Њазрати Муњаммад се бор давр занонда, аввал арўсу домод аз он
хўрда баъд ба дигарон дода мешавад. Ањли оилаи домод ва хешу табори
наздик ба табрики арўс омада, яко як рўбинон намуда ба ў тўњфањо
таќдим мекунанд. Дар њамин ваќт дар хонаи арўс хешу табор ва њаќќу
њамсояњо оини сарбандонро иљро мекунанд. Баъди як њафта оини
калзънед (шуѓнонї), салом (рушонї) - сандуќбарон, ки падару модари
арўс ба хонаи домод меоянд, барои арўс ва ањли оилаи домод тўњфа
меоранд. Хешовандони домод низ даъват шуда, харољоти зиѐд гузаронида аз тарафи хонаи домод ба падару модар ва наздикони арўс тўњфа
дода мешавад.
Маросими тўй дар њар кишвар, вилоят, ноњия ва њатто мавзеъњои
људогона, ќатъи назар аз баъзе њамрангию њамсангињои мављуд мутобиќ
ба шароит, њаѐти моддию-маишии воќеї ва маънавї бо тарзу оинњои
хоси њар халќу ќавм ба љо оварда мешавад. Бинобар ин, баъзе аз
марњилањои маросими тўйиманотиќи гуногуни Тољикистон, киаз маросимитўйи мардуми Бадахшон тафовут дорад, ба чанд марњила таќсим
мешаванд:
1. Марњилаи пеш аз тўй, ки ба он хостгорї, ноншиканон, фотиња,
идонабарон, чойгаштак, парчабуррон, љомабурон, маслињатошї,
тўйбарон, сурфакушоѐн, љамъомади духтарон, сарупобинон, раисталабон, њинобандон, саршўѐну мўйбофон, сартарошон, либоспўшон, ќудоталабон дохил мешаванд.
2. Тўйи калон, ки аз никоњ, домодбиѐрон, зиѐфати тўй, ба хонаи шоњ
гуселондани арўс, наќшгўйи мардон, ѐр-ѐргўйи занон, рўйбинон
иборат аст, ки марњилаи тўйи асосї аст.
3. Љойѓундорон, домодталабон, келинталабон, ба марњилаи баъди
тўйи калон дохил мешавад.
Раќсу бозї, сурудхонї, одатан аз оини фотиња, ки баъди хостгорї
ва ноншиканон ба љо оварда мешавад, барпо мегарданд. Дар маросими
тўйи тољикон сурудњо иљро мешаванд, ки ќисми муњими онњо хоси
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расму оин ва лањзањои људогонаи маросим мебошанд. Дар ќисми зиѐди
мањалњо занону духтарон дар гузаронидани марњилањои алоњидаи тўй
хеле фаъоланд. Дар баробари ба љо овардани раќсу бозї доир ба
марњилаву лањзањои алоњидаи тўй сурудњои махсус низ мехонанд.
Дар Дарвоз, Ѓарм ва Кўлоб, њангоми саршўѐн занњое, ки вазифаи
саршўии арўсро ба ўњда доранд, суруди зеринро мехонанд:
Занњо:
Гуларўсак сар бишўй,
Пага ваъдаи рафтанай.
Арўс:
Сарма шуста чї кунум,
Ношустагим бењтарай.
Занњо:
Гуларўсак курта бипўш,
Пага ваъдаи рафтанай. [18,28-29].
Доир ба маросими тўйи арўсї-ѓацсури мардуми Бадахшон
(навоњии Рўшону Шуѓнон, Ишкошиму Роштќалъаи Вилояти Мухтори
Кўњистони Бадахшон-ВМКБ) ва маќоми фолклор дар ин маросим ба
љуз баъзе маълумоту ќайдњои људогона асарњои калонњаљм чоп шудаанд
Бар замми ин, аз навоњии ѐдшудаи Бадахшон, миќдори зиѐди сурудњои
маросими тўй гирдоварї шуда, вобаста ба мавзўъ тасниф шуда, ба
маљмўаи махсуси фолклорї дохил гардидаанд [19,81-100]. Баъдњо
маљмўаи алоњида бо унвони «Сурудњои тўии Помир» [18, 119] ба чоп
расид, ки дар он беш аз 80 номгўи сурудњое, ки бевосита мансуби тўй
мебошанд, дарљ гардидаанд.
Аз он маводњое, ки дар солњои гуногун гирд омада чоп шудаанд,
доир ба тўйи арўсии мардуми Бадахшон ва мавќеи сурудњои анъанавии
мардумї дар он тасаввуроти муайян пайдо кардан мумкин аст. Аммо бо
мурури замон, дар натиљаи таѓир ѐфтани њаѐти моддї ва маънавии мардум бисѐр расму одатњо, аз љумла расму оини мансуб ба маросими тўй
низ тадриљан аз миѐн мераванд ва вобаста ба ин тањаввулоти рўзгори
мардум, бисѐр сурудњои хоси маросимї аз хотирњо фаромўш мешаванд
ва ѐ мавќеи иљро ва истифодаашро таѓйир медињанд.
Ќатъи назар аз вуљуд доштани забонњои гуногуни гуфтугўї дар
навоњии Кўњистони Бадахшон тибќи маълумоти лафзї аз гузашта дар
нишастњо, маъракањо, маросимњо њофизон асосан сурудњои ба забони
тољикї офаридашударо месароянд. Аз ин сурудњо бараъло ба чашм мерасад, ки дар њаѐти маънавии мардуми гуногунзабони ин вилоят, баробари мавќеъ пайдо кардани сурудњои маъмули тољикї худи истеъдодњои мардумии мањаллї низ дар эљоди ќисми муњими ин сурудњо
њиссагузоранд. Суруде, ки дар баъзе мањалњои Шуѓнону Рушондар
мавриди оро додани мўйю либоспўшии арўс аз тарафи занону духтарон
хонда мешавад, ин гуфтањоро таќвият мебахшад:
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Чун гули лола ман насринам-е,
Мо(њ)и нав дида, љамолат бинам-е.
Мўйаке дорї, чун ман дорам-е,
Гирди он мўйак мўйбоф чинам-е.
Гўшаке дорї, чун ман дорам-е,
Гирди он гўшак гушвор чинам-е [18, 26-27].
«Дар васфи арўс аз ќадим то ба ин њангом чунин сурудњо хонда
мешаванд, ки дар солњои охир ќимати худро гум карда истодаанд»,ќайд намуд Моњљон Назардодова. Дар ин суруд аз санъатњои бадеї
ташбењњое кор фармуда шудаанд, ки онњо дар асоси таассуроти худи
ањолии мањаллї ба вуљуд омадаанд ва онњоро ташбењњои маъмул меноманд.
Ту ки љон њастї, љонон њастї-э,
Дар миѐни хубрўѐн њастї-э.
Сараке дорї, тарбузи ѓелон,
Дар мўят мўйбоф овезон њастї-э.
Мўяке дорї мўйбоф овезон,
Чашмонат хумору мастон, њастї-э.
Чашмаке дорї, хумори мастон,
Рўякат чун моњи тобон њастї-э.
Ќисми зиѐди асарњои назми халќии тољикї, ки аз љониби истеъдодњои мардумї офарида шудаанд, аз љињати сабку услуб ва тарзи
баѐн тобеи забони содаи адабии тољикї буда, таркиби луѓавии онњо
чандон рангоранг нест ва онњо аслан аз калимаю иборањое таркиб ѐфтаанд, ки ба фањму идроки мардуми ѓайритољикзабони Бадахшон хеле
наздиканд. Ин њодисаи фарњангиро намунањои зерини суруде бо номи
«Арўсбаророн», ки њангоми арўсро ба хонаи домод бурдан, иљро мегардад, нишон медињад:
Шањду шакар ѐрак аз ман-э,
Биѐ равем хонаи ман-э.
Наќарот:
Ман, ки сарат надидаам,
Тоќї ба сарат харидаам.
Наќарот:
Ман, ки чашмат надидаам,
Сурма ба чашмат харидаам.
Наќарот:
Ман, ки гўшат надидаам,
Гўшвор ба гўшат харидаам [18, 29-30].
Наќаротњо дар сурудњои тўйї наќши муайянро адо мекунанд. Аввалан, наќаротњо барои ба сурудњо характери драмавї додан ѐрї мерасонанд, иштироки оммаро дар иљрои суруд фароњам меоваранд. Баъдан,
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такрори наќарот барои дар хотир нигоњ доштани матн ва мазмуни њар
банди суруд хизмат мекунад. Сеюм, наќарот барои љамъбасти фикр ва
таъкиди мазмуни њар як банди суруд ва барои каме дам гирифтани њофиз ѐ хонандаи асосии суруд имконият медињад. Сурудњои анъанавии
тўйии ањолии Бадахшон, чунон ки дидем, ин фикрро тасдиќ мекунанд.
В. М. Сидельников доир ба мавќеи наќорот дар сурудњои халќии
мардуми рус сухан ронда, онњоро аз рўйи мазмун ва тарзи истифодаашон ба наќаротњои овозї, сайѐр, дохилї ва хориљї тасниф кардааст, ки
њамаи ин наќаротњо дар сурудњои маросими тўйи мардуми Бадахшон
низ дида мешаванд [14, 51-56].
Дар ноњияњои Бадахшон дар шаби аввали тўйи калон дар баробари раќсу сурудњо бозињое барпо мегарданд, ки характеру хусусиятњои
тўйи анъанавиро ифода мекунанд. Муњимаш ин асарњо чун асарњои
драмавї лањзањои гуногуни њаѐти гузаштаи мардумро ба пеши назар
оварда, муносибати онњоро нисбат ба он лањзањои њаѐти гузашта, равшан ифода мекунанд. Махсусан, дар водии Бартанги ноњияи Рушон ва
водии Ѓунди ноњияи Шуѓнон бозии «Пиракбазай», «Бобопирак»
маъмул аст, ки то имрўз ба љо оварда мешавад. Бадења асосан дар бораи
зиракию доноии бобо Пирак ва духтари соњибљамол малумот медињад.
Дар байни ањли тўй бадењахонї расм будааст. Баъзан иљрокунандагони
ин асари халќї дар баробари њаракатњои шавќовар бо ањли тўй муколамабарпо мекунанд. Дар ин бозї асосан ду кас, бобо Пирак, ки зоњиран
шикамкалон серришу бурут ба назар мерасад ва духтари љавон иштирок
мекунанд. Одатан наќши духтарро дар баъзе чойњо мард иљро мекунад.
М. С. Андреев дар води Хуф ин бозиро мушоњида карда, мухтасар
тасвир намудааст ва бозиро «комедияи хурди мусиќї» номидааст [1,150].
Бадењаи «Бобо Пирак» дар байни ањолии Кўлоб низ машњур мебошад.
Дар водињои Ѓорону Вахони ноњияи Ишкошим дар маросими тўй расми
дигаре бо номи «Муѓулдухтар» ѐ «Муѓулбозї» мавќеъ дорад. Бозї аз
тарафи писару духтар ва шахси ќаландармонанд иљро карда мешавад.
Суруди муѓулдухтар ба сокинони Зарафшон ва дигар мањалњои
тољикнишин низ маълум будааст [18,103]. Мутобиќан дар лањзањои гуногуни маросими тўй, иљро шудани сурудњои махсуси тўйї ба маросими
тўй муносибати махсус доштани мардумро нишон медињад. Аз ин сабаб
бисѐр сурудњои анъанавии тўйї, раќсу бозињое, ки дар замонњои гузашта эљод шудаанд, хусусиятњои асосии худро то замони мо нигоњ дошта
омадаанд. Бинобар ин фолклоршиноси рус Акимова Т. М хотирнишон
мекунад, ки сурудњои тўй нисбат ба дигар асарњои назми халќї ба
таѓйироти муњим дучор намегарданд ва солњои сол хусусиятњои анъанавии худро нигоњ медоранд [3, 32].
Фолклори тољик дар њар аср ва ин ѐ он зинаи тараќќиѐти њаѐти
иљтимоии љамъият намунањои зиѐди ќиссаву достон, наќлу њикоятњо,
сурудњо, расму оин, маросимњои ќадимї ва таърихиро мањфуз дошта, аз
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насл ба насл ва аз авлод ба авлод сайќал дода овардааст. Занони
соњибњунар ба давом додани бењтарин расму одатњои ананавии тўй
шавќманд гардида, ба иљрои сурудњои анъанавї, раќсу бозињои он худро тайѐр мекунанд. Ин ќисмати кор симои занони соњибсалиќаро дар
иљрои асарњои фолклории љашни арўсї давра ба давра барљаста нишон
дода, собит менамояд, ки занон тавассути ќобилияту фаъолияти иљроишашон ќодиранд асарњои фолклорї ва расму оинњои хоси тўйи арўсиро ба ояндагон боќї гузоранд.
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ОИНЊОИ ФОЛКЛОРЇ ДАР ТЎЙИ АРЎСИИ
МАРДУМИ БАДАХШОН
Тӯйи арўсии мардуми Бадахшон анъанаи аҷиб ва инъикоскунандаи қисми муҳими ҳаѐти ҳаррӯзаи халќ мебошад. Маќолаи мазкур ба
иҷрои оинњои фолклорї ва маросимҳои халқӣ дар тӯйи тоҷикони Бадахшон бахшида шудааст. Дар маҷмӯъ, маросим аз аввал то ба охир аз
расму оинҳои фолклорї таъмин карда мешавад. Ин муносибати рўњии
халќро нисбат ба ин маросим нишон медињад. Ҳар як қисми маросим
мардумро ба урфу одатњо ва расму оинњои алоњидаи фолклорї ошно
месозад. Муаллиф ба таври муфассал анъанаҳои фолклорї, мавќеъ ва
моњияти онњоро дар мисоли маросими тӯйи арўсии тоҷикони Бадахшон
нишон додааст.
Вожаҳои калидї: анъана, ҳаѐти мардум, фолклор, таҳлил, маросимҳои тӯйи арўсї.
ФОЛЬКЛОРНЫХ ОБЫЧАЕВ НА СВАДЬБАХ
ТАДЖИКОВ ГОРНОГО БАДАХШАНА
Памирская свадьба является замечательной традицией и отражает
важнейшую часть быта народа. Данная статья посвящена месту исполнение фольклорных обрядов в свадьбе таджиков Горного Бадахшана. В
целом весь данный обряд сначала и до конца обеспечивается фольклорными обрядами. Это показывает духовное отношение народа к данному
обряду. Каждой части обряда, народ посвятил отдельные фольклорные
обычаи и обряды. Автор детально анализирует фольклорные обычаи в
свадебных обрядах таджиков Горного Бадахшана и показывает их место и значение.
Ключевые слова: традиция, быта народа, фольклорный, анализирует, свадебных обрядах
TRADITION FOLKLOR IN WEDDING CEREMONY
OF TAJIKS OF BADAKHSHAN
The wedding ceremony of Tajik people is very marvelous and important
people tradition. It describes an important part of people’s life. The article
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devotes to use tradition folklore in wedding ceremony of Tajiks of Badakhshan region. Almost all part of this tradition from the beginning to the end
provided with tradition folklore. Using tradition folklore in wedding ceremony they show mental relation of people to tradition. The author describes the
wedding ceremony and gives analyses the tradition folklore, which have connection to ceremony.
Keywords: tradition, people life, folklore, analyses, wedding ceremony.
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Абўабдулло Рӯдакии АИ ЉТ, доктори илмњои филологї, шодравон Файзалї Муродов.

ШАБЕ ДАР СУЊБАТИ ПАДАР
Салоњиддин Фатњуллоев
Суњбати Муродов Файзалї бо писараш Сабзаалї то беваќтии шаб
тўл кашид. Мавзўи суњбат аз муносибати падару писар нисбати масоили
мухталифи зиндагї иборат буд. Сабзаалї, аз ин ки падараш дар баъзе
масъалањо ба маслињатњои ў гўш намедод, пайваста ѓам мехўрд.
– Падарљон, - мегуфт ў, - чаро шумо якравї мекунед? Пешнињоди
ман ба фоидаи шумост-ку. Ваќте шумо аз ин кўњдоман (теппаи болои
бозори бењтарину навсохти замонавї, ки «Мењргон» ном дорад) то
мањали коратон пойи пиѐда меравед, дили ман об мешавад. Хуб, аз хонаи ман то хонаи шумо њамагї 2 км роњ аст. Ин фосила барои мошини
сабукрав њељ кирое надорад. Ман мехоњам, њар пагоњ омада, шуморо то
љойи коратон бурда расонам, вале шумо бањонањои зиѐде пеш оварда,
хоњиши маро рад мекунед. Баъзе њамсояњо шояд айб њам кунанд. Мо, ки
хизмати шуморо ба љо наорем, пас ќарзи фарзандї чї мешавад?
Падар писарро бо диќќат гўш мекарду ба пурсишњояш посухи муносиб медод:
–Ташаккур, - гуфт Файзалї ба писараш ва лањзае ба андеша рафта,
гиребон ба даст гирифта ба даргоњи Парвардигори олам шукургузорї
кард. Гўѐ ба љисму љонаш нерўйи тозае дамид, рўњаш болида гашт ва
худ ба худ мегуфт: ба писарам чї гуна љавоб дињам, ки озурда нашавад.
Баъди каме сукут ба писараш гуфт:
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–Писарам, Сабзалї, ту фирефтаи ќомати хамгаштаи падарат
нашав, зеро шоире барњаќ гуфтааст:
Ќомати хамгаштаи пирон нишони марг нест,
Як камон сад тирро дар хок пинњон мекунад.
Бинобар ин, ту аз пиѐдагардии ман хавотир нашав, писарљон,
устухони падарат дар кўњу пуштагардї шах шудагї. Ягон дараю камари
Пушинг намондааст, ки ман ба он љо сар назада бошам. Ваќти тобистон
алафдаравї ва гандумдаравї мерафтам. Шумо бачањои шањрї аз кайфияти дараву пуштањо бенасибед. Фаќат назди телевизор мешинеду
дурўѓбофињоро тамошо мекунед, аз мутолиаи китоб тамоман дур
шудаед, -таъкид кард Файзалї.
–Падарљон, -гуфт Сабзаалї, -аз мошинсаворї шумо зарар намебинед-ку! Биѐед коре кунем, ки ман танъасори дўстонам нашавам. Онњо
шуморо бинанд, ки пойи пиѐда ба кор меравед, хоњанд гуфт: Сабзаалї
шарм намедорад, ки падари куњансолашро пиѐда ба кор мефиристонад.
–Гўш кун, писарам, - суханашро давом дод Файзалї, - дар урфият
гуфтаанд: «аккоси сагон кам накунад ризќи гадоро». Њатто шоњонро аз
пушташон ѓайбат мекунанд, мову ту як бандаи муќаррарии Парвардигор њастем. Бигзор гуфтан гиранд. Ту худат ањамияти пиѐдагардиро
намедонї. Ба суханони ман гўш дењ. Табибон борњо таъкид доштаанд,
ки пиѐдагардї барои саломатї фоида дорад. Аз пиѐдагардї рагу пайванди одамизод ќавию мустањкам мешавад, роњњои нафас хубтар кушода мешавад. Ин гапњоро табибон аз њаво нагуфтаанд, дар асарњои
Бўали Сино ин суханњо гуфта шудаанд.
–Гуш кун, писарам, -суханашро давом дод Файзалї, -ташакури зиѐд, ки нисбати ман ѓамхорї зоњир менамої, вале модаратро аз ѐд набарор. Мо мардњо одат кардаем, ки зањмати шабонарўзии онњоро нодида
гирем. Халќ барњаќ гуфтааст: «Дуди хонаро равзанаи хона медонад».
Тамоми масоили рўзгордорї бар дўши занњост, онњо як умр аз назди
тануру ошпазхона дур намешаванд. Пухтупаз, шустушў, ба мактаб омода кардани кудакон њама бар уњдаи онњост. Ба воя расонидани дањ
нафар фарзанд магар кори осон аст? Агар сари гањвора бедорхобии модаратро барои њар кадоми шумо њисоб карда бароем, баробари як умри
одамист. Барои модар агар ба сарамон чоњ канем кам аст, таъкид намуд
падар.
–Хуб гуфтед падарљон, -иброз дошт Сабзаалї, - агар шабу рўз дар
хизмати модар бошем њам њанўз кам аст. Шукри павардигори олам, ки
то имрўз дар хизмати модарамон кўтоњие накардаам.
–Ташаккури зиѐд писарам, -гуфт Файзалї ва афзуд, -шеъри Эраљ
Мирзоро ба хотир биѐр, ки мазмунаш чунин аст: Ошиќ бо дастури
маъшуќааш ќафаси синаи модарашро бишкофта, дили оѓушта аз хуни
модарашро гирифта, ба сўйи маъшуќааш мешитобад ва дар аснои давидан нохост пеши по хўрда ба замин меафтад ва аз дили оѓуштаи хун ин
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садоро мешунавад: оњ писарам, сахт афтодї, куљоят лат бардошт? Дар
бораи модар ин яке аз бењтарин шеърњост. Ё худ бузурге фармудааст:
«Модар бо як дасташ гањвора бо дасти дигараш дунѐро мељунбонад».
Ва агар ман ба љойи давлатмардон мешудам, фармон медодам, ки дар
пойтахтњои њама давлатњои љањон њайкали зан- модарро бигзоранд ва аз
хурд то калон дар њама гуна љашнњо ба пояи он гулгузорї кунанд.
–Ин фикратон олиљаноб аст падар, -посух дод Сабзаалї, -чаро ин
андешањоятонро дастраси њамагон намегардонед?
–Ман дар ин бора наќшае дорам, -љавоб дод падар, -онро њатман
ба анљом мерасонам.
–Сониян, писарљон, пиѐдагардии ман сирре дорад, ки њоло онро
бароят шарњ медињам, -изњор дошт Файзалї, -агар ман ба мошину ту
савор шавам, фиррї карда дар як лањза маро ба љойи корам мерасонї,
вале агар пойи пиѐда равам, дар арзи роњ перомуни чандин масъалаи
илмї тааммул мекунам, шумо гумон мекунед, ки њама навиштањои илмии мо танњо сари мизњо ба вуљуд меоянд. Не, ин тавр нест, писарам,суханонашро давом дод падар. - Ањли илму адаб бењтарин навиштањои
худро нахуст дар майнаашон тарњрезї карда, баъдан аснои рањравї ва ѐ
зимни иштирок дар мањфилу љамъомадњо, ѐ ин ки шабњангом дар рахти
хоб онњоро њалу фасл намуда, сипас ба рўйи ќоѓаз меоранд. Барои
њамин ман пиѐдагардиро дўст медорам, ваќте кас аз пањлўи иморатњои
хушсохти осмонбўс мегузарад, рагу пайвандашро ифтихори ватандорї
фаро мегирад. Дар замони Шўравї касе тасаввур карда наметавонист,
ки рўзе фаро мерасаду Душанбе дар ињотаи чунин иморатњои боњашамат ќарор мегирад. Тозагию озодагии кўчаю хиѐбонњоро намегўї, њама
љо гулу гулзор, занњои нимтанаи зард бабардошта намегузоранд, ки
барги дарахт лањзае дар замин бихобад. Саъю талош ва тозакорињои
онњоро дида, шеъри Лоиќ Шералї: «Кори дунѐ њама дар пайравии кори
зан аст» ба хотир мерасад. Натиљаи зањмати шабонарўзии занњои нимтанањои зард бабардошта аст, ки њар соату њар рўз шањри азизамон зебу
зинат меѐбад. Занњо аз хурд то калон њама зебоипарастанд ва зебоињои
гулу гулгаштњои пойтахт њама аз шарофати зањмати онњост. Њамаи ин
аз файзу баракати истиќлолият аст, агар мо аз ин муваффаќиятњо шукургузор набошем, кўр мешавем, -таъкид намуд падар.
–Аз пиѐдагардии ман, -инони суњбатро боз ба даст гирифт падар, њаргиз нороњат нашав, фарзандам.
–Дар ягон љой афтода монї чї? -гилаомез изњор дошт Сабзаалї, ба Худо шарманда мешавем.
–Худо аз шармандагї нигоњ дорад, -гуфт падар, -оѐ бовар мекунї,
писарам, ки устоди зиндаѐди мо, академик Муњамадљон Шакурї, ки
синнашон аз њафтод гузашта буд, аз њамин хиѐбони Рудакї, яъне аз Институти забон ва адабиѐти ба номи Абўабдулло Рўдакї то мањаллаи
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Ќарияи Боло њамарўза баъди кор пойи пиѐда мерафтанд. Ман бошам,
њанўз хеле пурќувватам. Ман њанўз аз пиѐдагардї ба љуз фойда зараре
надидаам, баръакс ваќте ашъори шоирони классикро роњравон ба худ
замзама мекунам, майнаам равшан, хотирам болида мегардад.
–Падарљон, -гуфт Сабзаалї, -дар мошинам сабти овози њофизон
мављуд аст, магнитафонро мемонаму мову шумо гўш карда меравем.
–Не писарам, боз њам не, -љавоб дод падар.
–Медонї барои чї? - Суханашро давом дод ў, -барои он ки аснои
роњравї болои њар як сухани шоир фикр мекунам, мехоњам матлаби ўро
дарк намоям, масалан ба мазмуни ин рубої диќќат бидењ:
Эй кош, ки умри ман муќаддар мешуд,
Сарриштаи умр ба дасти модар мешуд.
Меришт таноби умри ман дуру дароз,
Даврони гузашта кош аз сар мешуд.
–Бањ-бањ, -якбора хушњол шуд Сабзаалї, -воќеан бењтарин таманниѐт дар он ифода гардидааст.
–Ана дидї, писарам, љонам тасаддуќи суханфањмият, ќаноатмандона иброз дошт падар. Бубин, шоир чї орзуи неке кардааст.
Агар воќеан орзуи шоир бароварда мешуд, пас сарриштаи умр ба дасти
модар мешуд ва он гоњ умри љовид насиби одамизод мегардид ва њељ
модар намехост љигарбандашро ба дасти гурги аљал бидињад.
Ё худ ин рубоиро мисол гирем гуфт падар:
Мањтоб шабасту ман ба сањро њар шаб,
Хуни дили ман чу мављи дарѐ њар шаб.
Осуда туї, ки ѐр дорї дар бар,
Бечора манам, ѓарибу танњо њар шаб.
Ва агар ин рубоињоро дар иљрои њофизони фалаксарой бишнавї,
бовар кун, писарам, љигарат реш-реш мешавад, зеро он «њ-и-и-и» гўии
давомноки њофиз њама нолаю шеван, дарду алам ва сўзу гудоз аст.
–Мардум як умр аз фалаки љафопеша шиква доранд, -гуфт падар.
–Гулўятон хушк шуд падарљон, биѐед ин пиѐлаи чойро гиред, -гуѐн
Сабзаалї пиѐлаи чойро ба падараш дароз кард ва илова намуд:
–Сабаби пиѐдагардии шуморо хуб фањмидам ва аз наќлатон пай
бурдам, ки шумо олимон дар куљо ва дар кадом њолате набошед, лабораторияи илмиатон њатман њамроњатон њаст, бинобар ин шуморо ба
мошинсаворї ташвиќ намекунам.
Имрўзњо Сабзаалї хотирањои дар боло зикршударо ба ѐд меораду
ќалбашро дарди сахте фишор медињад. Бале, падари бузургвораш чандест дунѐи фониро тарк кардааст ва ў аз панду андарзњои гуворои
ќиблагоњаш мањрум мондааст ва њар гоње ўро хумори ќиблагоњаш гирад
ба китобхонаи ў сар мезанад. Дар рафњо китобњои таснифкардаи падараш: Фолклори Данѓара, (2001), Фолклори Кўлоб (2006), Гурѓулии
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Одина Шакар (2004), Бадењањои халќї (1969), Куллиѐти фолклори
тољик, љилди 4, (1987), Варянтнокии зарбулмасал ва маќолњои халкии
тољикї (2001), Муллоалї (2001), Фалак (2004), Баѐзи фолклори тољик
(1989), Њикмати халќ (2004), Ё раб, шифо бахш (2004), Воситањои тасвири бадеї дар њамосаи гурѓулї (2006) ва боз дањњо китобњои ўро дида,
ќалбаш таскин ѐфта, худ ба худ мегўяд: чї сон бо чунин падари донишмандам ифтихор надошта бошам. Ў шабњои дарозро дар як кулбаи
похсагини кўњдоман рўз карда, асар эљод мекард. Фикри хоб ва майишат аз гўшаи хотираш намегузашт, њама гуна роњату осоишро ў дар
анљоми корњои илмї медид.
Бале, шодравон Муродов Файзалї, доктори илми филология дар
рушду равнаќи илму фарњанги љумњурї хизматњои шоистаеро анљом
додааст. Писари ў Муродов Сабзаалї номбардори ќиблагоњаш буда,
мисли падараш љавонмарди зањматкаш ва олињиммату саховатпеша аст.
Сабзаалї хотираи падарашро пос дошта, бо саъю талоши зиѐде
мактаберо дар дењаи Пушинг ба номаш номгузорї кард. Дар хоросанги
сиѐњи азиме акси падарашро њаккокї карда, як асари санъати тасвирї
ба вуљуд овардааст.
Ирўзњо Сабзаалї соњибкорест пуркор, мехоњад дар њаѐти иќтисодии ноњияи Данѓара сањми арзандае дошта бошад. Мардуми шарифи
Пушинг номи Сабзаалиро ба некї ба забон мегиранд, зеро онњо аз дастони пурсахои ў бањрањо бурдаанд. -Њар гоње, -мегўяд Сабзаалї, -ба
ашхоси камбизоат кумак мекунам, парвардигор пеши корамро кушода,
ба рўзгорам файзу баракат ато менамояд.
Фархунда бод шахсе, ки дар худ хислатњои олии инсонї ва љавонмардиро мепарварад.
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ҚОИДАҲОИ НАШРИ МАҚОЛАҲО БАРОИ МУАЛЛИФОН
Маҷаллаи «Суханшиносӣ» нашрияи Институти забон ва адабиѐти
ба номи Абўабдулло 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 пешниҳодкардааш бояд мубрамии
мавзўъ ва њадафу маќсади тањќиќро бо истидлоли илмї асоснок карда,
хулосањое гирад, ки бо навоварӣ ва аҳамияти илмию амалии худ қобили
таваҷҷуҳ бошанд.
ТАЛАБОТИ ТАРТИБ ДОДАНИ ДАСТНАВИСҲО
1. Муаллиф дастнависро ба забонҳои тоҷикӣ ва ѐ русӣ пешниҳод
мекунад. Фишурдаи мақолаҳо ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ бояд
пешниҳод гардад, ки ҳаҷми он набояд аз 1 саҳифа беш бошад.
Матни мақола бояд дар принтер бо ҳуруфи андозаи 12 дар як рӯяи
коғази сафеди андозаи стандартӣ (А4) чоп шуда, ҳар саҳифаи навишта
бояд аз 28 сатр (бо шумули замима ва ҳошияҳо), зиѐд набошад.
Ҳошияҳои дастнавис: аз боло ва поѐн – 2,5 см, аз чап ва рост – 3 см. Андозаи фосилаи байни сатрҳо – 0,5 см.
Ба дастнависҳо замима мегарданд:
а) маълумот роҷеъ ба муаллиф (ном, номи падар, номи хонаводагӣ, дараҷаи илмӣ, унвон, ҷои кор, вазифа, нишонии ҷои зист, шохис
(индекс)-и шуъбаи почта, шумораҳои телефони хона ва кор, нишонии
почтаи электронӣ (агар мавҷуд бошад);
б) Мақола дар компютер чоп шуда, ҳамроҳ бо CD пешниҳод мешавад, ки дар он маводди муаллиф ба сурати парванда дар вожапардози Word анҷом шудааст; агар ҳуруфи лотинӣ ѐ дигар аломатҳо истифода
шуда бошад, бояд онҳо бо нишондоди номашон ирсол гарданд.
4. Ҳадди ниҳоии дастнавис:
• мақола – 16 саҳифа, фишурдаи мақола - 1 саҳифа;
• ахбор - 8 саҳифа, натиҷаи он - 0,5 саҳифа;
• тақриз - 4 саҳифа;
• рўзномаи рўйдодњои илмӣ - 4 саҳифа;
5. Сарлавҳаи мақола бо ҳарфҳои хурд ва аз матн бо фосилаи се
сатр ҷудо карда мешавад.
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6. Иқтибосҳо бо сарчашма дақиқ муқоиса карда шуда, дар охири
саҳифа асли онҳо аз ҷониби муаллиф оварда мешаванд.
7. Феҳристи манобеъ дар охири мақола (бо тартиби алифбо –
нахуст ба хатти кириллӣ, сипас бо дигар забонҳои хориҷӣ оварда мешавад; осори як муаллиф дар тартиби хронологӣ дарҷ мешавад) бо шуморагузорӣ ва нишон додани маълумоти зайл оварда мешавад:
а) барои китобҳо – ному насаби муаллиф, номи пурраи асар, шаҳр
ва соли нашр,теъдоди умумии сањифањо мисли:
1. Айнӣ С. Куллиѐт. Ҷ. 1. / С. Айнӣ– Сталинобод: Нашрдавтоҷ, 1958. -555 сањ.
2. Пугачев В.П. Ведение в политологию : учеб. для студ. вузов /
В.П. Пугачев, И.Ю. Соловьев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : АспектПресс, 2003. – 466 с.
б) барои мақолаҳо – ному насаби муаллиф, номи пурраи мақола,
номи маҷмӯаи мақолаҳо, китоб, рӯзнома, макони нашр, шаҳр (барои
китоб), сол ва шумораи рӯзнома, маҷалла, мисли:
1. Айнӣ С. Маънои калимаи тоҷик / С. Айнӣ // Садои Шарқ. 1986,
№ 8. – С. 48-73.
2. Кисляков Н.А. Старинные приемы земледельческой техники и
обряды, связанные с земледелием у таджиков бассейна р. Хингоу/
Н.А. Кисляков // Советская этнография. 1974, №1. – С. 114-125.
Дар дохили матн истинод ба манбаъ дар дохили қавси мураббаъ
дода шуда, аз ҳам тавассути вергул ҷудо карда мешавад, мисол: [1, 272];
шумораи саҳифаҳои иқтибос бо воситаи вергул ѐ тире нишон дода мешавад, мисол: [2, 272-280].
7. Дар мақола аз тарафи муаллиф ѐ муаллифон бояд имзо гузошта
шавад.
Дастнавис бояд бодиққат хонда шуда, бидуни ғалат пешниҳод гардад.
Дастнависҳое, ки бидуни риояи талаботи мазкур таҳия шудаанд,
баррасӣ намешаванд.
Ҳайати таҳририя дар ҳолатҳои зарурӣ ҳуқуқ дорад мақоларо
кӯтоҳ, таҳриру ислоҳ кунад ва ѐ ба муаллифон ҷиҳати ислоҳ баргардонад.
Муаллифон пас аз саҳифабандии мақола онро хонда ризояти худро барои чоп ба таври хаттӣ тасдиқ мекунанд.
Масъулияти аќида ва муњтавои маќолањо бар дўши муаллифони
онњост.
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Нишонии мо: 734025, шаҳри Душанбе, кӯчаи Рўдакї, 21, Институти забон ва адабиѐти ба номи Абўабдулло Рӯдакии Академияи илмҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуҷраи 11, дафтари маҷаллаи «Суханшиносӣ»,
тел.: (+992 37) 221-22-40.
Шохиси (индекси) обуна дар фењристи «Почтаи тољик» -77755
Сомонаи мо: www.iza.tj; E-mail: iza_rudaki@mail.ru
Маљалла дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон аз 12 ноябри соли 2015 тањти № 0095/мљ аз нав ба ќайд гирифта шудааст.
ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ
Журнал «Словесность» издается Институтом языка и литературы
имени Абуабдулло Рудаки Академии наук Республики Таджикистан (г.
Душанбе).
В журнале публикуются статьи, сообщения, рецензии, информационные материалы по филологии и востоковедению.
Журнал выходит на таджикском языке; к публикации также принимаются статьи на русском и английском языках. Статьи сопровождаются резюме на таджикском, русском и английском языках.
В предлагаемых для публикации научных статьях автор должен
дать обоснование актуальности темы, четкую постановку целей и задач
исследования, научную аргументацию, обобщения и выводы, представляющие интерес своей новизной, научной и практической значимостью.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ
1. Автор представляет рукопись на таджикском или русском языке.
Резюме к статье должно быть представлено на таджикском, русском и
английском языках, объем которого не должен превышать 1 страницы.
2. Текст должен быть отпечатан на принтере - размер шрифта 12 - с
одной стороны белого листа бумаги стандартного формата (A4). На
странице рукописи должно быть не более 28 строк, отпечатанных через
два интервала (это относится также к примечаниям и сноскам). Поля
рукописи: верхнее и нижнее - 2,5 см, левое и правое - 3 см. Размер абзацного отступа - 0,5 см.
3. К рукописи прилагаются:
а) сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, ученая степень,
звание, место работы, должность, домашний адрес, индекс почтового
отделения, номера служебного и домашнего телефонов, при наличии адрес электронной почты);
б) статья должна быть отпечатана на компьютере и представлена
редакции одновременно с CD, содержащей файл авторского материала,
выполненного в текстовом редакторе Word; шрифты, если таковые использовались для латинских или иных символов, с указанием их названия.
4. Предельный объем рукописей:
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• статья - 16 страниц, резюме - 1 страница;
• сообщение - 8 страниц, резюме - 0,5 страницы;
• рецензия - 4 страницы;
• хроника научной жизни - 4 страниц.
5. Заглавие статьи печатается строчными буквами и отбивается
тремя интервалами снизу от текста.
6. Цитаты тщательно сверяются с первоисточником и визируются
автором на оборотной стороне страницы.
7. Литература, на которую даются ссылки в тексте, приводится в
конце статьи (в алфавитном порядке – сначала на кириллице, затем на
иностранных языках; произведения одного автора даются в хронологическом порядке, начиная с более ранних), с нумерацией и указанием следующих выходных данных:
а) для книг - фамилия, инициалы автора, полное название книги,
город и год издания, общая число страниц например:
3. Айнӣ С. Куллиѐт. Ҷ. 1. / С. Айнӣ– Сталинобод: Нашрдавтоҷ, 1958. -555 сањ.
4. Пугачев В.П. Ведение в политологию : учеб. для студ. вузов /
В.П. Пугачев, И.Ю. Соловьев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : АспектПресс, 2003. – 466 с.
б) для статей - фамилия, инициалы автора, полное название статьи, название сборника, книги, газеты, журнала, где опубликована статья, город (для книг), год и номер газеты, журнала, например:
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.
Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках через
запятой, например: [3, 272]; при цитировании указываются страницы через запятую или тире, например: [4, 272-280].
7. Статьи должны быть обязательно подписаны автором, а при
наличии нескольких авторов - всеми соавторами.
Рукопись должна быть тщательно вычитана и сдана без опечаток.
Рукописи, оформленные без соблюдения указанных требований, не
рассматриваются.
Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости сокращать статьи, подвергать их редакционной правке и отсылать
авторам на доработку.
Авторы читают готовую верстку статьи и в письменном виде подтверждают свое согласие на публикацию.
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