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ЗАБОНШИНОСЇ
ШАРЊИ ЯК БАЙТИ РЎДАКЇ
Бобо-Назар Ѓафор
Институти забон ва адабиѐти ба номи Абўабдулло Рўдакї
К-аз шоирони буванд манам навгувожа,
Як байти парниѐн кунам аз санги хора. (Рўдакї)
Ба назар чунин менамояд, ки замони пажўњишу тафсири
осори Рўдакї аз нигоњи лексикология сар омадаву осори
Рўдакиро бояд аз назари методологияи татбиќї, поэтикаи
таърихї-татбиќї, фарњангшиносї ва этимология, ки танњо бо
корбасти дову шигирди њиндуаврупошиносї имконпазир аст,
пажўњид. Мо таќрибан 10 сол пеш пажўњиши осори Рўдакиро аз
назари њиндуаврупошиносї оѓоз кардаем [1]. Њамакнун мо як
байти машњури Рўдакї: «К-аз шоирони буванд манам навгувожа
/ Як байти парниѐн кунам аз санги хора»-ро мавриди баррасї
ќарор медињем.
Ин байт бисѐр мавриди пажўњиш гаштааст, пажўњандагон [2]
аз фарњангњо чињое наовардаанд, то собит бигардонанд, ки
Рўдакї чї гуфта бошад: наванд ѐ буванд,… навгувожа ѐ
навгувора. Њами дигар касе аз ишон њич шубња накарда њаргиз,
ки то байт дар ин байти устод Рўдакї чизи дигар аст, на ки
калимаи арабист. Ва мо аз њамин оѓоз мекунем.
Њаким Низомї ду байти зебое дорад: «Омад ба диѐри ѐр
пуѐн//Лабайкзанону байтгўѐн» ва мисраи дуйуми байти дигари
он ин аст: «Њар шаб зи фироќ байтхонон»… Дар шеваи Кўлоб
«ку як байт бигў» (ѐ бихон, на ки бисаро) дар пањлуи ифодаи
байт хондан мављуд аст. Байти Низомї ва байти лањљаи Кўлоб
(Шояд дар дигар лањљањои љануби Тољикистон њам бошад) ба
пиндори мо аз решаи њиндуаврупоии *uer- «гуфтан, бо тантана
ифшо кардан» монда аст, ки аз он муштаќњои зиѐд, њамчун:
*uere-, *urē-,*ure/oto - «фармон, фармоиш; хостан», *uer-dho/*uor-dho-/*ur-dho-/ «калима, савганд, муќаррарот, фармон» *uerio «фарѐд кардан, љеѓ задан» истода. Аз як шакли аблаутии ин
реша шакли ир. куњан *urata-, Ав. *urvata- (муодили њ.к.-аш
5
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vratā, йун. ῥητόν) «муќаррарот, дастур, ваъда; савганди
ботантана» (слав. куњан rota- «савганд, ќасам», прусс. куњан
wettemmai «мо савганд мехўрем» истода, аз шакли дигари
аблаутї-ш метавон юнонии ῥῆμα «калима», ῥῆσις «нутќ»-ро, ки
муодили этимологии калимаи тољикї аст (аз њ.-а. *u(e)r-eHe-),
даровард ва аз шакли њ.а. *ur- (реша) + афзояи (Erweiterung) dho- бошад, дар овардани «байд/байт» (њаванди этимологии
лотиниш: verbum «калима», пруссии куњан - wird «id», олмонии
куњани боло-ш: wort «id») таќрибан душворие надорад. Овози
њиндуаврупоии #u- њам танњо ва њам дар таркиби бо /r/ - #urдар забони иронии нави ѓарбї (тољикї/форсї/дарї) ба таври
ќонунї ѐ /b/ (бо аллофонаш) ѐ /k/ (бо аллофонаш) медињад: Инро
калимањои фаровони љуфт-њаванди бо тафовути танњо /b//k/
тасдиќ мекунанд, њамчун: Буштосп/Гуштосп (Виштосп њам),
б(и)ринљ/гурунљ (=санскр.vrīhi «id»), буф/куша, бузург/гузург,
бармак/кирм, бињишт/гуњишт, бара/кура, бинљишк/гунљишк
(ванљ), беша/чакалак, боша/гуваш форсии миѐна: brītan/kirrenītan
«офаридан» (маънии чарбабардории њар ду-ш «буридан» аст),
бузбала (буљабала) /гизала (ва varĵāvand дар матнњои динии
замони миѐнаву нав аст),…
Њин аз (муштакњои) решаи *uer-и њиндуаврупої дар тољикї
(иронии ѓарбии нав) калима (< њ.а. /*u(e)r-eHe- (муодили йунонїш ῥῆμα «калима») ва байд/байт (< њ.а. *uer-dho-, лот. verbum
«калима», пруссии куњан wird «id», готии waurd «id») истода.
Маънии «савганд ѐд кардан», ки дар решаи мазкур нињон аст,
дар ифодаи «Калимаи шањодати мусулмонї» ошкор аст ва дар
шеъри устод Лоњутї «Калимаи шањодати ранљбарї».
Пас аз њам пош хўрдани њиндуаврупоиѐн калимањои
фаровоне, ки барои ифодаи семантеми «сухани поэтик-муќаддас,
сухани сирф
поэтик» корбаст мешуданд, дар забонњои
куњантарини њиндуаврупої маънињои худро дигар карданд,
дараљаи корбасти онњо таѓйир ѐфт. Бархе калимањое, ки сирф
поэтик буданд, барои истилоњоти динї корбаст шудаанд, бархи
дигар, ки танњо барои матнњои динї истифода мешуданд,
калима(њо)и муќаррарї гашта [3].
Њарчанд ки тибќи гуфтањои донишмандон поэтикаи забони
юнонї бо забонњои њиндуиронї вижагињои муштараки бештар
дорад, ки бо забонњои дигари њиндуаврупої (чи забонњои centum
6
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ва чи satəm), таќсимшавии калимањои ифодакунандаи семантеми
шоир њатто дар ў замонњои куњане, ки тафовут миѐни осори динї
ва осори дунявї њанўз ба вуќуъ напайваста буд, ба истилоњоти
динї ва дунявї анљом ѐфта. Чунонки аз йунонии ἒπος ἒπείν (=њ.к.
vačas vač), ва истилоњи поэтики ἒπος эпос (њамо-са шакли
вайроншудаи он аст) бар меояд, дар юнонї љуз истилоњи
муќаррарї нест, дар њоле ки он решаи њиндуаврупої (яъне
*uokh˚- «гуфтан, сухан гуфтан») дар забонњои њиндуэронї
(њиндуорї) вижагии сирф динї (аслан) ва дунявї (андак) пайдо
карда. Воч худованд аст, дар Ведањо, дигар, воч гирифтан (дуо
хондан) дар адабиѐти порсии миѐна аст, vāč Ilya («Иляи
муќаддас») дар осетинї, нињоят, Вахшур (ки танњо оиди Зардушт
корбаст мешавад – инро соњиби «Фарњанги Амид» низ таъкид
карда) – тарљумаи чарбабардориш: «барандаи *вахш (вањй) [ба
мардум]» аст. Дар пањлуи маънии динї *uokh˚- дар пањлавии
пањлавї (портї) маънии муќаррарии «гуфтан», овоз, ово, вок
(дар тољикї) њам дорад. Калимаи дар забонњои centum-и
аврупої маъмули Prophet
/йун. προ-υήτες «пешгў, бинак,
паямбар» < йун. υήμι «сухан кардан») «паямбар, пешбин, бинак»
аз решаи муќаррарии њиндуаврупоии *bhā- аст, ки фартури он
дар забонњои эронї, славянї аслан калимаи (муќаррарии поэтик
аст; њамчун: (а)фсона, осуна, авсона, афсун кардан; русї-сербїслав.куњан – baju, bajati: «наќл кардан»; слав. Куњан – basnъ:
фасона,авсона, њарчанд ки тибќи пажўњиши Kuiper ва Benveniste
[4] маънии «афсун кардан, дуо хондан; ва шифо бахшидан»
(калимаи пизишк ва baēšaza- Ависто аз њамин реша аст) њам
вижагии онро таъмин мекунад.
Дар мисраи нухустин бояд аввал вожаи навгувожаро аз
«guwāža»-и Ависто људо кард, ки танњо омоними
пораи
композит аст. Шоир худро навгў, навовар, навпардоз хонда,
яъне вожаи нав гўянда. Вожа ин љо ба маънии аслии оѓозии худ
омада, чунонки дар матнњои юнонии куњан ва авистої дар
форсии миѐна аст. Ва худ композит њам барои замони миѐна ва
иронии нави ѓарбї бегона нест; чунонки дар Фирдавсї «сухан
гуфтани пањлавї-т…» њаст. Одатан навгувожаро гурўње
навгувора (ва бештар) мехонанд. Вале ба пиндори мо навгувожа
яке аз шаклњои дурусти калима аст ва навгувора эњтимоли ќавї
меравад, ки ба марњилаи дувуми татаввури забони дарї (ки он
7
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ваќт њанўз форсї нагашта ва њам номи форсї њам надошт)
таќрибан ба асрњои 8 тааллуќ дорад, на марњилаи дар тараќќии
њамчун забони мукаммал татаввурѐфтаи забони эронии нави
ѓарбї. Аз рўйи ќонунњои умумифонетикї татаввури /ž/ ва /z/ ба
/r/ имкон пазир аст, чунонки аз татаввури њ.а. *suesor- «хоњар»
дар забони лотинии клоссикї аст: soror. Дигар, номи ќањрамони
машњури Шоњнома Тур њам њаванди Taož-/Tōž-… дорад ва дар
осори адабиѐти форсии миѐна ин шакл бештар машњуру маъмул
аст. Њами дигар, тибќи ќонуни фонетикие, ки онро К.Вернер ( с.
1877) кашф карда, њангоми гузаштани задаи калима аз асос ба
пасафзуд (дар асосњои феълї) s~r мегардад. (Дар ин маврид бояд
ба инобат гирифт, ки s аллофонњои /z/ /ž/ дорад). Ин њодисаи
замони куњан то имрўз дар тасрифи феълњои забонњои
скандинавї њамчун архаизм монда: Нидерл.: vriezen - vroren,
англ. was – were*. Тибќи ќонуни машњури ротатизм, ки дар
забони лотинии клоссикї маъмул аст, гузаштани /s/ (ва њам
аллофони он /ž/) ба /r/ њин, гузаштани ºгувора ба ºгувожа
имконпазир аст [5].
Бегумон буванд, ки ин љо мо онро ба љои баванд, наванд,
баранд-и дигарон (ки зикршон таќрибан пурра дар [2] рафта)
пешнињод мекунем, сифати феълии тарзи фоилї аз решаи *bau-и
иронии куњан аст ва маънии «[шоире, ки] камолѐфта аст» ва
аз ир.к. ва < *bau-ant-/-ºnt- таркиб ѐфта. Дар забонњои куњани
иронї мафњуми сегонаи будан, (da facto) мављуд будан, њастї; ѐ
худ praesens – амали њамешагї, буд, хоњад будан маъмул аст,
чунонки дар ин љумла Ав. омада: vispǝm ašavanǝm hǝntǝmča
bavǝntǝmča bušyastǝmča «њар артавон ки њасту [буда] буду хоњад
буд» (Йасн. 26.4). Аз назари тeоретик бозсохт кардани љумлаи
болои Ависто бад-ин шакл њам мумкин аст: vispǝm ašavanǝm
*bavǝntǝmča bavǝntǝmča bušyastǝmča
Эњтимоли ќавї меравад, ки бар асари пурра субстансивасия
шудани *hant-/*hat-/*hantya-и иронии куњан (= Ав. haiθya«њаќиќї, дуруст» < њ.- а. *snt[h]io-, ки аз нигоњи этимологї
калимаи њастї бар асари омезиши ин ва
asti пайдо шуда)
чунонки дар шевањои њиндуаврупої бавижа йуно-нї (τα ὄντα
«њаќиќї,воќеият; молу њол, чиз»), лотинї (sōns «гунањгор») рух
дода, дар забони замони эронии нав пурра ба љойи ир. к. *hant8
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/*hat- шакли сифати феълии фоилии решаи bau- њам мустаъмал
гашта; яъне ба пиндори ман шояд бувад аз ду шакл истода бошад
(1) *bauati (= Ав. bavaiti), (2) *bavat (<*bau-nt-). Аз ин байти
машњури Фирдавсї низ чинин бармеояд: Тавоно бувад њар кї
доно бувад, /Ба дониш дили пир барно бувад. Бувад ин љо
«absolute praesens» = сифати феълии фоилї аз bav- аст. (=
*Тавоно аст њар ки доно аст// [чи] ба дониш дили пир барно аст,
ки айнан ќолиби синтаксисии aša vohu vahištǝm asti. (Аша бињи
бињтарин аст)-и авистоист.
Ин љо буванд бе он ифодаи сегона њам бошад, мантиќан
чунин бармеояд, ки маънии њастро аз решаи ир. куњан *ah-:*h(<њ.а. *es-: *s-), ки шояд маънии «воќиї, асил, ташаккулѐфта»
њам дошта бошад, чунонки аз муодилоти этимологии шевањои
дигари њиндуаврупої (њетї – ašant: «дуруст, њаќиќї»; њ.куњан –
sant-/sat: «воќиї, њастї»/satya- «њаќиќї», йун. τὰ ὄντα: «њаќиќї,
воќиї, дуруст; чиз молу манол», лот. sons: «гунањгор» <њ.а.
*s(o)nt[h]- (<*es-: *s- ): «њаќиќї, воќиї, њастшуда, бавуќуъ
пайваста; гунањ-кор») бар меояд, танњо дар шакли сифати феълї
- *hant-/hat- /*hantya- (муќоиса шавад Ав. haiθya-) ифода мекард.
Њарчандки - чунонки аз мисолњои фаровони Ависто бар меояд (1) решаи – бо asti ба маънии њастї, будан њамчун Kopula (феъли
предикативї) синоним будааст, њамчун bavriš bavaiti upāpō (Йшт.
51.29), (2) њами дигар бувандро метавон аз сифати феълии фоилии
иронии куњан ѐ аз *b(u)uant- (бар асари аналогия бо решањои бо
садоноки тематикї) ѐ аз *b(u)unt- даровард, аз мантиќи љумла
чинин бар меояд, ки сухан ба худи шоир тааллуќ дорад ва
маънии мисраъ ин аст: «миѐни шоироне, ки њастанд ѐ аз шоирони
асил, воќеї, ташаккулѐфта, навгувожа манам» аст, ки ин маънї
хеле хуб аз фартурњои сифати феълии тарзи фоилии
њиндуаврупоии њ.а.*s(o)nt[h]- (<*es-: *s- ) дар шевањои куњани
њиндуаврупої, чунонки дар боло овардем, бар меояд.
Азбаски навгувожа ва навгувора ба ду марњилаи забони
иронии нав (ки шояд то ва пас асрњои 8-9 бошад) тааллуќ
доранд, бо мурури замон котибон навгувораро бар навгувожа
тарљењ додаанд, чунонки Фирдавсии насли аз ў љавонтар Турро
бар Туж тарљињ дода ва шояд ин амал ба хотири ќофия њам
бошад, дар њоле ки ин њељ шарт набуда, бавижа ошкор аст, ки ин
байт худ давоми порае њаст (ки аз ин, к-аз… гувоњї медињад).
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Дар осори Рўдакї калимањои љуфти адабї (мисли ѓужм~ хишм)
кам нестанд, ки дар аксари маврид бар тафовути аблаутї (мисли
Ав. danō.karš- «донакаш» ~ …˚čarəš- «шўбон» [6]).
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КОММЕНТАРИЙ ОДНО ДВУСТИШИЕ РУДАКИ
Исследование творчества Рудаки
с точки зрения
лексикологии, по-видимому, до известной степени исчерпало
себя. Автор высказал мнение, что необходимо исследовать стихи
Рудаки на фоне исторической грамматики иранских языков.
Автор считает также необходимым констатировать, что с точки
зрения исторической грамматики
новоиранского языка
допустимы две полноценные литературные формы навгувожа и
навгувора, но что эти формы принадлежат двум стадиям развития
новоиранского языка западной группы. Слова калима и байт
(байд),
традиционно
рассматриваемые
арабскими
заимствованиями, в этой статье впервые этимологизируются на
иранской почве и возводятся к индоевропейскому корню *uer-.
Ключевые слова: Вахшур, Рудаки, Фирдоуси, Авесто,
новатор,
индоевропеистика,
историческая
грамматика,
новоиранский язык западной группы, Вернер.
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ШАРЊИ ЯК БАЙТИ РЎДАКЇ
Ба назари муаллифи маќола шояд замони пажўњидани осори
Рўдакї аз назари лексикология то дараљае сар омада бошаду
дигар осори Рўдакиро аз пойгоњи њиндуаврупошиносї мебояд
тањќиќ кард. Ў њамчунин таъкид карда, ки аз нигоњи граммари
таърихии забони эронии нав симбиозии навгувожа ва навгувора
дар як ваќт имконпазир асту њар ду калима ба марњилањои
гуногуни татаввури забони иронии нави гурўњи ѓарбї нисбат
доранд. Нухустин бор ба калимањои калима ва байт, ки
маъмулан калимаи арабї шуморида мешуданд, дар ин маќола
этимологияи иронї дода шуда ва пиндошта мешавад, ки аз
муштаќњои гуногуни решаи њиндуаврупоии *uer- бояд бошад.
Калимањои калидї: Вахшур, Рўдакї, Фирдавсї, Ависто,
навгувожа, навгувора, њиндуаврупошиносї, граммари таърихї,
забони эронии нав, гурўњи ѓарбї, Вернер.
THE COMMENTS ON A TEXT OF ONE POEM (BEIT) OF
RUDAKI
According to the author of this article the reseaches of Rudaki’s
poetry the point of view of lexicology expected to exhaust all its
possibilities. And that it necessary to research Rudaki’s poetry
against the background of the recent achievements of the IndoEuropean linguistics. The author emphasize also that grammatically
compatible co-existing of nawguwāža and nawguwāra at the same
time and that both words are not colloquialism and they are belong to
the different periods of the evolution of the new Iranian language of
the west group. The words kalima and bait is traditionally being
considered to Arabic language and are offered in this article for the
first time as the Iranian etymology, which both words go finally back
to Indo-European root *ṷer-.
Key words: Prophet, Rudaki, Firdousi, Avesta, innovator, IndoEuropean linguistics, historical grammar, the new Iranian language of
the west group, Verner.
Маълумот дар бораи муаллиф: Бобо-Назар Ѓафор –ходими
калони илмии шуъбаи забони Институти забон ва адабиѐти ба
номи Абўабдулло Рўдакии АИ ЉТ, тел.: +992 93 731 69 31.
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УДК 491.55
МУЛОЊИЗАЊО ДАР БОРАИ ПАЖЎЊИШЊОИ
ДОНИШМАНДОНИ ОЛМОНЇ
(ДАР АСОСИ МАВОДИ ЗАБОНИ ЯЃНОБЇ)
Сайфиддин Мирзоев
Институти забон ва адабиѐти ба номи Рўдакии АИ ЉТ
Бахши феъл яке аз масъалањои муњиму боарзиш ва
қисматњои бузургтарини лексикаи забони яғнобӣ ба њисоб
меравад. Дар мавриди маъно, тасриф ва вожасозии феъл дар
асарњои Уйфалви, М.С. Андреев, Е.М. Пещерева, А.Л.Хромов ва
рисолаву мақолањои нигорандаи ин сатрњо пажӯњишњои
ҷудогона сурат гирифта бошад њам, вале ин масъала ба таври
дилхоњ ва њаматарафа мавриди омӯзиш ва тањқиқ қарор
нагирифтааст. Масъалањои грамматикаи феъли забони яғнобӣ
бештар тањлилу тањқиқ гардида, дар бораи луғоту вожасозии он
ба истиснои бархе аз корњои иҷмолӣ камтар таваҷҷӯњ зоњир
шудааст. Ҳол он ки дар ташхиси феъли забони яғнобӣ масоили
маъно, решашиносӣ ва вожасозӣ яке аз омилњои муњимтарин ба
шумор меравад. Луғати феъли забони яғнобӣ њам мисли феълњои
забонњои дигар аз ҷињати маъно гуногун, дар сохтор шомили
феълњои содаи ва таркибӣ мебошад.
Дар ин мақола асосан пажӯњишњои донишмандони олмонӣ,
ки бори нахуст ба ҷамъоварӣ ва тањқиқи забони яғнобӣ,
махсусан феълњои он камари њиммат бастаанд, аз нуқтаи назари
интиқодӣ мавриди баррасӣ қарор мегирад.
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Аз таърихи омӯзиши забони яғнобӣ маълум мегардад, ки
феълњои сода бо феълњои таркибии яғнобӣ бори нахуст аз
ҷониби дониманди олмонӣ Е. де-Уйфалви ҷамъоварӣ гардида,
ба риштаи тањкиқ даромадааст. Шогирди Е. де-Уйфалви Юнкер
маводи ҷамъовардаи устоди худро дар бораи забони яғнобӣ, ки
дар «Revue de philology et d’ethnographie» (Bd 111? 1877? 278-282)
ба нашр расида буд, бори дигар њамчун намуна соли 1930 дар
китоби «Arische forschungen Yagnobῑ-Studien» чоп кардааст
(Junker, 1930, 12-16).
Дар ин ҷо 70 феъл аз рӯйи маъно дастабандӣ шуда, аввал
шакли олмонӣ баъд яғнобӣ ва маъноњои тоҷикии феълњо дида
мешавад. Аз 70 феъли аз маводи Уйфалви нашркардаи Юнкер
44-тои он еълњои сода буда, 26-тои дигар феълњои таркибии
номӣ мебошанд.
Бо вуҷуди ҷамъоварии маводи фаровон ва дар асоси онњо
ба анҷом расонидани пажӯњишњои бунѐдӣ ва боарзиш дар баъзе
масъалањои нозуки забонӣ ин донишмандон ба хатогиву
камбудињо роњ додаанд, ки аз ҷониби яғнобшиноси баъдӣ, аз
ҷумла М.С Андреев, Е.М.Пещерева, М.С. Боголюбов,
В.С.Соколова, В.А.Лившиц, А.Л.Хромов ва дигарон он
ғалатњоро дар асару мақолањои худ ба қайд нагирифтаанд.
Шояд пурсише ба миѐн ояд, чаро яғнобшиносони баъдӣ ба
ғалатњои роњѐфтаи донишмандони олмонӣ таваҷҷӯњ зоњир
накардаанд ва дар бораи он камбудињои ҷойдошта андешаи
худро баѐн накардаанд. Ҳол он ки олимони номбурда аз
тањқиқоти Уйфалви огоњии хуб дошта, аз онњо дар пажӯњишњои
худ истифода намудаанд.
Ба андшаи ин ҷониб, посух ба ин пурсиш ин аст, ки
албатта, олимони баъдии яғнобшиноси рус аз маводу асарњои
илмии ба нашррасидаи донишмандони олмонӣ бисѐр хуб огоњӣ
дошанд ва дар мавридњои лозимӣ онњо дар асарњои худ ба кор
бурдаанд, вале он нуқсонњои содиршуда аз назари онњо низ
пинњон мондааст. Ин ба хотири он аст, ки эњтимол онњо њам ба
бархе аз нозукињои мавҷуд будаи дохилии забони яғнобӣ
таваҷҷӯњи махсус зоњир накардаанд.
Яке аз иштибоњи олимони олмонӣ дар он аст, ки онњо бархе
аз феълњои сода ва таркибии номиро омехта кардаанд. Масалан,
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ӯ чанд феъли таркибии номиро ба бахши феълњои сода ворид
карда, шакли ғалат ѐ таври сунъи сохташударо меорад:
Ў феълњои таркибии čak-i dorak–ро ба сурати rusnosaki ба
маънои «доштан» ва jang-i karak (nosak)-ро дар шакли jangaki
«љанг кардан (гирифтан)», vora-i viyak-ро ба гунаи voriaki «савор
шудан» корбаст намудааст, ки хонанда ѐ муњаќќиќро ба
ғалатфањмӣ роњнамої мекунад. Яъне муњаќќиќе, ки ба забони
зиндаи он ошно нест, метавонад бо нофањмињо роњ дињад ва худи
соњибони забон низ дар вақти мутолиа аввал ба талаффуз ва
маънои онњо сарфањм намераванд.
Бинобар њамин, мо лозим ва зарур донистем, барои ислоњ
ва бартараф намудани ѓалатњои дар маводи Уйфалви ҷойдошта
љадвале бисозем. Дар ҷадвал њам дар шакли мављудаи ба
нашррасонидаидонишманди олмонӣ ва њам сурати дурусту
сањењи онњоро меоварем, то пажўњишгарони ояндаи забони
яғнобӣ огоњӣ дошта, дар тањқиқоти худ ба чунин норасоиву ва
камбудињо ва ғалатњороњ надињанд.
Иштибоњи дигаре, ки дар маводи ба нашррасидаи Юнкер
ба мушоњида мерасад, дар охири шакли њамаи феълњои содаву
таркибӣ садаоноки «i» афзуда шудааст. Дар забони яғнобӣ
шакли масдар тавассути анҷомаи (пасванди) –ак сохта мешавад
на –aki, ки дар маводи Уйфалви ба қайд гирифта шудааст: sanak
на sanaki; virak на viraki ва ғайрањо. Sanak маънои «баромадан
(ба боло)»-ро дорад ва sanaki шакли махсуси матн (ҷумла) буда,
дар конструксияи синаксисии бо пайвандакњои таркибии
ифодакунандаи замон истифода мешавад ва он «i» афзуда
вазифаи пешояндњои «ба, дар…» иҷро мекунад: tirak-i waxt-iš
«дар вақти рафтанаш»; Man žuta žoyak-i a-šaw. –«Писари ман ба
(барои) хондан рафт».
Чуноне ба назар мерасад, дар ин мисолњо «i» ба вазифаи
пешояндњои «дар» ва «ба» омадааст. Яъне яке аз вазифањои
грамматикии «i» дар забони яѓнобї ин ба љойи пешояндњо
омадани он аст, на њамчун пасванди масдарсоз.
Инчунин дар бештари овонавишти љузъњои номї ва феъли
муњаќќиќ ба ѓалатњо роњ додааст. Ба таври намуна: vuda xašaki
бар ивази vud-i xašak «бўй кашидан», šukni dähi ба љойи šuk-i

14

СУХАНШИНОСЇ, №2 2018
nidak «хомўш нишастан», sarosim vuaki шакли дурусташ sarosemai viyak «саросема шудан» ва амсоли инњо.
Иштибоњи дигар ин дар ташрењ ва овонавишти чанде аз
феълњо мебошад. Муњаќќиќ эњтимол бо иллати хуб дарк
накардани вижагињои забони яѓнобї ва ќонуну ќоидањои
грамматикии он дар овонавишти феълњо шаклњои сунъиро, ких
оси забони яѓнобї нестанд, њамчун ќолабњои мутароиљ
пешнињод менамояд. Ба таври мисол: daugga-karda маънои ин
феъли таркибї маълум нест, afu-kardan маънои ин феъл њам дар
забони яѓнобї номаълум аст. Муаллиф маъноњои тољикии
феълњои номбурдаро ба таври зайл «daugga-karda» , «afu-kardan»
овардааст.
Аз ин рў, мо тасмим гирифтем, маводи Юнкерро ба ду
гурўњ: а) феълњои сода; б) феълњои таркибии номї дастабандї
намуда, онњоро дар ду љадваловарда, шакли сањењу дурусти
онњоро низ нишон дињем, ки ин барои муњаќќиќини оянда
муфиду судманд хоњад буд.
Љадвали 1 (феълњои сода)
яѓнобї
суѓдї
тољикї
varak
1.бурдан чизеро ба љое
βar
2.ѓалаба
кардан,
пирўз
шудан
истодан
uštak
ōšt
uxowak//unxoy
шикастан
anxwāy
ak
venak
дидан
wēn
wofak
бофтан
wāf
xirinak
xarin
харидан
тарошидан
tošak
tāš
рафтан
šawak
šaw
suxoyak
бардоштан (ба боло)
sxwāy
suxsak
suxs
сўхтан
сўзондан
sūčak
sōč
sneak//saynak
боло овардан
sēn
sanak
san
боло баромадан
дарав кардан
rūpak
rōp
royak
гиря кардан
rāy
15
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raxnak
rawjak
puxsak
pūsak
poyak

raxn
raβz/ž
puxs
pūs
pāy

натарсида, љуръат кардан
аккос задан
пухтан
пўсидан
парвариш
намудан,
нигоњубин кардан
penak
кушодан, боз кардан
pēn
pizak
piz
хастан
гурехтан
pirežak
parišt
paraxsak
paraxs
1.мондан (аќиб);
2.боќї мондан
гум шудан
hanašak
panēš
parvedak
талабидан, гадої кардан
parwēd
пўшидан (либос)
nuƴuntak
niƴust
берун оман
nižak
niž
nidak
nist
нишастан
nipidak
хобидан
nipē/ad
навиштан
nipišak
nipēs
mirak
mir
мурдан
Чуноне аз љадвали феълњои сода, ки теъдоди онњо 44-то
мебошад маълум мешавад, сетои онњо ба феълњои таркибии
номї мутааллиќ буда, 41-тои онњо аз феълњои сода иборатанд.
Яъне феълњи rusnosāki, jandaki, variäki феълњои сода набуда,
феълњои таркибї мебошанд. Аз ин феълњо voriäki дар забони
яѓнобї маънї надорад. Љузъи аввали ин феъл vor маънои «бор»ро дошта, љузъи дигар ягон маъно надорад, ки соњибони забон
њам ба маънои сарфањм намераванд. Шаклидурусту сањењ ва
фањмои он њам барои соњибони забон ва њам муњаќќиќон vora-i
viyak «савор шудан» аст. Дар ин феъл љузъи номї vora ѐ vor
маънои «бор»-ро дорад, «i» бандаки изофї vi асоси замони
њозираи феъл ва –ак (-уак) пасвандест, ки аз асоси замони њозира
шакли масдар месозад. Ин феъли таркибиро хоњ дар шакли vor-i
viyak ва хоњ дар сурати vora-i viyak ба кор барем иштибоњ
намекунем.
Феъли дигар, ки ба шакли rusnosäki ба ќайд гирифта
шудааст, ба маънои «доштан, ќапидан» шарњ ѐфтааст, ки ба ин
маъно мувофиќат намекунад. Дар забони яѓнобї ба ин маънї
16
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феъли таркибии čak-i dorak ба кор меравад, ки дар забон маъмул
аст.
Феъли rusnosaki аз љузъи rus шакли дурусташ rust, феъли
nosäk ва пасванди –i таркиб ѐфта, дар якљоягї ба мафњуми он
сарфањм рафтан мушки ласт. Чунки вожаи rust бо феъли nosäk
дар яѓнобї, ки маънои «руст гирифтан»-ро ифода мекунад, ба
кор намеравад. Ин калима танњо бо феълњои ѐвари karak
«кардан» ва viyak «шудан» таркиб мебандад: rust- i karak «руст
кардан, дармондан; пинњон кардан»; rust- i viyak «руст мондан;
пинњон шудан».
Чунин ѓалатњо њам дар бахши феълњои сода ва њам ќисмати
феълњои таркибии номї (дар ин ќисмат бештар) роњ ѐфтаанд, ки
дар љадвалњои 1, 2 ислоњ шуданд.
Љадвали 2 (феълњои таркибии номї)
№ олмонї
Яѓнобї
шакли сањењи тољикї
феълњо
1
beten
dougga?
dougga-kardan
karӓki
2
dunohgunoh-i karak gunoh kardan
sündigen
karӓki
3
verzeihen
?
afu kardan
afu-karӓki
4
befrieden
ošti-yi karak
ošti kardan
očti-karӓki
5
Sich zanken,
?
Nisod kardan
Nizod kaӓki
schelten
6
bleiben
mondan
Mon-kaӓraki munak
7
lassen
munak tirak
Mondan
monӓ-tiraki
(monad raftan)
8
fliegen
parra-tiraki
?
parridan
9
sich
nes-I takonak fis kardan
Fiš-karӓki
schnauben
(bini afšondan)
10 spuken
tuf kardan
tufi-karӓki
tuf-i karӓk
11 reinigen
pokiz-kardan
pokiz-karӓki toza-i karak
(toza kardan)
12 rauchen
člim-xašaki
čilim-i xašak
člim kardan
(čilim kašidan)
13 fühlen
bui kardan
vudӓ-xašaki vud-i-xašak
14 atmen
damidan
dӓmi nosӓki dam-i nosak
17
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15

küssen

musi karaka

mus-i karak

16

schlingen

kčok nosӓki

qučoq-i nosak

17
18
19
20

drücken
sprechen
schweigen
sich beeilen

21
22

leyden
pfeifen

zič-i karak
gap-i dihak
šukn-i viyak
sarosema-i
viyak
sabr-i karak
huštok-i xašak

23

sӓgen

ziči karaka
gab dihaki
sukni dӓhi
sarosim
vuaki
sabr-karaki
xuštakxošaki
(xašaki)
arra-xašaki

24

krank sein

kasal vuaki

25

geheilt werden

26

arra-i karak
arra-i xašak
Kasal-i viyaki

selemat
vuaki
sich vereinigen jandaki,
jamg šudan

(dam giriftan)
muč-kardan
(būsidan)
kčok- kardan
(ba
oγuš
giriftan)
zič kardan
gap zadan
xomūš šudan
sarosema
šudan
sabr kardan
huštak kašidan

sahat-i viyak

arra kardan,
arra kašidan
kasal budan
(bemor šudan)
sihat šudan

jang-i karak
jang-i viyak

jang kardan
jang šudan

Юнкер дар овардани чанде аз феълњои таркибї бо ѐварњои
гуногун низ ба иштибоњ роњ додааст. Вай чанде аз феълњои
ѐварро ба шаклњои ѓалат ба љузъњои номї замима менамояд, њол
он ки аз нигоњи сохтори грамматикї дар забони яѓнобї чунин
ќолабњо мављуд нест. Барои намуна метавон бархе аз онњоро
тавзењ дод, ки барои хонанда ба таври мушаххас маънињо
маълум ва аѐн гардад: šukni dähi маъно тамоман нофањмост ва ин
феъли таркибї бар ивази šukni viyak истифодашудааст, ки инро
мо аз тарљумаи тољикии он дарѐфтем. Ба њамин минвол феълњои
mon-karäki , бар ивази munak- tiräki шакли дурусташ munak tiräk
«монда рафтан» ва ѓайрањо, ки хонанда ва донанда ѐ муњаќќиќи
забонро ба нофањмињо роњнамої мекунад. Аз феълњои ѐдшуда
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феъли mon-karäki таркибии номї буда, ба бахши феълњои сода
тааллуќ дорад, ки шакли дурусташ munak мебошад.
Бо вуљуди ин маводи љамъоварда ва ба нашр расондаи
донишмандони олмонї дар таърихи омўзиш ва пажўњиши
лексика ва грамматикаи забони яѓнобї, аз љумла бахши феъл,
њамчун нахустин манбаи хаттї дорои арзиши муњим буда, то њол
ањамияти илмии худро гум накардааст.
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МУЛОЊИЗАЊО ДАР БОРАИ ПАЖЎЊИШЊОИ
ДОНИШМАНДОНИ ОЛМОНЇ
(ДАР АСОСИ МАВОДИ ЗАБОНИ ЯЃНОБЇ)
Феъл яке аз масъалањои муњиму боарзиш ва қисматњои
бузургтарини лексикаи забони яғнобӣ ба њисоб меравад. Дар
мавриди маъно, тасриф ва вожасозии феъл дар асарњои Уйфалви,
М.С. Андреев, Е.М. Пещерева, А.Л.Хромов ва рисолаву
мақолањои нигорандаи ин сатрњо пажӯњишњои ҷудогона сурат
гирифта бошад њам, вале ин масъала ба таври дилхоњ ва
њаматарафа мавриди омӯзиш ва тањқиқ қарор нагирифтааст.
Луғати феъли забони яғнобӣ њам мисли феълњои забонњои
дигар аз ҷињати маъно гуногун ва дар сохтор шомили феълњои
сода ва таркибӣ мебошад.
Дар ин мақола асосан пажӯњишњои донишмандони олмонӣ,
ки бори нахуст ба ҷамъоварӣ ва тањқиқи забони яғнобӣ,
махсусан феълњои он камари њиммат бастаанд, аз нуқтаи назари
интиқодӣ мавриди баррасӣ қарор мегирад.
Аз таърихи омӯзиши забони яғнобӣ маълум мегардад, ки
феълњои сода бо феълњои таркибии яғнобӣ бори нахуст аз
ҷониби дониманди олмонӣ Е. де-Уйфалви ҷамъоварӣ гардида,
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ба риштаи тањкиқ даромадааст. Шогирди Е. де-Уйфалви Юнкер
маводи ҷамъовардаи устоди худро, ки дар «Revue de philology et
d’ethnographie» (Bd 111,1877, 278-282) ба нашр расида буд, бори
дигар њамчун намуна соли 1930 дар китоби «Arische forschungen
Yagnobῑ-Studien» чоп кардааст (Junker, 1930, 12-16).
Бо вуҷуди ҷамъоварии маводи фаровон ва дар асоси онњо
ба анҷом расонидани пажӯњишњои бунѐдӣ ва боарзиш дар баъзе
масъалањо донишмандон ба хатогиву камбудињо роњ додаанд, ки
аз ҷониби яғнобшиносони баъдӣ, аз ҷумла М.С Андреев,
Е.М.Пещерева, М.С. Боголюбов, В.С.Соколова, В.А.Лившиц,
А.Л.Хромов ва дигарон он ғалатњоро дар асару мақолањои худ
ба қайд нагирифтаанд.
Яке аз иштибоњои олимони олмонӣ дар он аст, ки онњо
бархе аз феълњои сода ва таркибии номиро омехта кардаанд.
Масалан, ӯ чанд феъли таркибии номиро ба бахши феълњои сода
ворид карда, шакли ғалат ѐ тарзи сунъи сохташударо меорад:
Ў феълњои таркибии čak-i dorak–ро ба сурати rusnosaki ба
маънои «доштан» ва jang-i karak (nosak)-ро дар шакли jangaki
«љанг кардан (гирифтан)», vora-i viyak-ро ба гунаи voriaki «савор
шудан» корбаст намудааст, ки хонанда ѐ муњаќќиќро ба
ғалатфањмӣ роњнамої мекунад.
Иштибоњи дигар, ки дар маводи ба нашррасидаи Юнкер ба
мушоњида мерасад, дар охири шакли њамаи феълњои содаву
таркибӣ овози «i» афзуда шудааст. Дар забони яғнобӣ шакли
масдар тавассути пасванди –ак сохта мешавад на –aki, ки дар
маводи Уйфалви ба қайд гирифта шудааст: sanak на sanaki; virak
на viraki ва ғайрањо.
Муњаќќиќ эњтимол бо иллати хуб дарк накардани
вижагињои забони яѓнобї ва ќонуну ќоидањои грамматикии он
дар овонавишти феълњо шаклњои сунъиро, ки хоси забони
яѓнобї нестанд, њамчун ќолабњои муттароиљ пешнињод
менамояд. Ба таври мисол: daugga-karaki ва afu- karaki ки,
маънои ин феълњо дар забони яѓнобї маълум нест.
Бо вуљуди ин маводи љамъоварда ва ба нашр расонидаи
донишмандони олмонї дар таърихи омўзиш ва пажўњиши
лексика ва грамматикаи забони яѓнобї, аз љумла бахши феъл,
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њамчун нахустин манбаи хаттї дорои арзиши муњим буда, то њол
ањамияти илмии худро гум накардааст.
Вожањои калидї: забони яѓнобї, суѓдї, феъл, феълњои
сорда, феълњои таркибии номї,муњаќќиќини олмонї, лексика,
грамматика, мавод, вожасозї.
РАССУЖДЕНИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ НЕМЕЦКИХ
УЧЕНЫХ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЯГНОБСКОГО ЯЗЫКА)
Глагол считается одним из важнейшей задачей и занимает
большую часть лексики ягнобского языка. В случае значения,
описания и словообразования глагола в произведениях Уйфалви,
М.С. Андреева, Е.М. Пещеревой, А.Л. Хромова, авторами
научных диссертации и статей, хотя были проведены отдельные
исследования, но этот вопрос не получил желаемого
всестороннего изучения и исследования.
Глагольный словарь ягнобского языка, как и глаголы
других языков по значению разные, по структуре бывают
простые и составные.
В этой статье в основном рассматривается исследования
немецких ученых, которые впервые занимались собранием и
исследованием глаголов ягнобского языка.
В истории изучения ягнобского языка выявилась, что
впервые немецким ученым Е. де-Уйфалви был собран простые и
составные глаголы данного языка и исследован.
Воспитанник Е. де-Уйфалви Юнкером собранные
материалы наставника, опубликованный в «Revue de philology et
d’ethnographie», повторно, как образец, был издан в 1830 году в
книге «Arische forschungen Yagnobῑ-Studien»».
Не смотря на большой собранный материал, на их основе
учеными были допущены большие упущения в некоторых
основательно- исследовательских вопросах, последующими
ягнобоведами,
как
М.С.
Андреевым,
Е.М.Пещеревой,
М.С.Боголюбовым,
В.С.
Соколовой,
В.А.Лившицем,
А.Л.Хромовым и др. не были выявлены и отмечены эти
недостатки в научных трудах.
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Один из упущением немецких ученых в том, что
некоторые простые глаголы смешивали с именными составными.
Например, Юнкер именные составные глаголы включил в раздел
простых глаголов, приводит неправильную или исскуственно
созданную форму: Он использовал составные глаголы čak-i dorak
по форме rusnosaki в значении «иметь» и jang-i karak (nosak) в
форме jang-i karak (nosak) «воевать (брать)», jangaki в виде vora-i
viyak «садиться верхом», которые читателей и исследователей
руководил к неправильному пониманию.
Другая ошибка,
в изданном материале Юнкера
наблюдается в том, что в конце всех простых и составных
глаголов звук «i» увеличен. В ягнобском языке инфинитив
создается при помощи суффикса -ак, а не
-aкi, который Уйфалви отмечает: vora-i viyak-, а не voriaki; –ак, а
не –aki и др.
Исследователь
вероятно
полностью
не
осознал
особенности ягнобского языка и его грамматические законы и
правила при звуконачертания глаголов, когда представил
исскуственные виды, не характерные ягнобскому языку.
Например: sanak и sanaki; virak, которые значения этих глаголов
неизвестны ягнобскому языку.
Не смотря на это, этот собранный материал и издания
немецкими учеными для истории изучения и исследования
лексики и грамматики ягнобского языка, особенно раздела
глагола, как письменный источник имеет важную ценность и до
сих пор не потерял свою научную важность.
Ключевые слова: ягонбский язык, сугд, глагол, простые глаголы,
именные составные глаголы, немецкие ученые, лексика,
грамматика, материал, словообразование.
REFLECTION ON GERMAN SCHOLARS' RESEARCH
(BASED ON MATERIALS OF YAGHNOBI LANGUAGE)
Verbs are one of the most important issues and the most
important part of the lexicon of the Yaghnobi language. Relating
definition of meaning, conjunction and verb-building there are studies
in my works and works of I.de Uyfalvi, M.S.Andreyev and
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E.M.Peshereva. However, this issue has not been extensively studied
yet.
The lexicon of Yaghnobi verbs like other languages is very
different in meaning and has simple and compound forms in
structure.
In the article the author studied the works of German scholars
who were the first to study the Yagnob language, especially the verbs
in Yagnobi. From the history of the Yagnob language it is revealed
that simple verbs of this language were first studied by a German
linguist I.de Uyfalvi. His disciple Junker reprinted his teacher’s work
as example from «Revue de philology et d’ethnographie» (Bd 111,
1877, 278–282) in «Arische forschungen Yagnobi-Studien» in 1930.
(Junker, 1930, 12 -16).
Despite of great number of materials in Yagnobi and the big
researches had been done on their basis in some issues the German
scholars made mistakes and the late scholars like M.S.Andreev,
E.M.Peshereva, M.S. Bogolyubov, V.S.Sokolova, V.A.Livshits,
A.L.Khromov and others did not review these mistakes.
To confuse simple verbs with some nominative verbs are one
of the mistakes of German scholars. For example, they included some
simple verbs into the list of nominative verbs and gave their wrong
definition.
They replaced the nominative verb čak-i dorak with rusnosaki
meaning «have», jangi karak (nosak) with jangaki meaning «to fight»
and vora-i viyak with voriaki meaning «to ride» and these definitions
confuse other researchers.
The other mistake is noted in printed materials by Junker is
adding suffix -i at the end of all infinitives of simple and nominative
verbs in Yagnobi. In Yagnobi the infinitive is formed by adding suffix
«ak» not «aki». The examples were found in I.de Uyfalvi’s works:
sanaki should be «sanak», «viraki» should bу «virak».
The researcher made these mistakes as he was not aware of
Yagnobi grammar rules and also he suggested synthetic forms of
phonetic transcription which is not typical in Yagnobi language. For
example, daugga-karaki and afu-karaki, their meanings are not clear
in Yagnobi language.
Despite all these the collected and printed materials by the
German scholars are very important as the first written sources in
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studying history, grammar and lexicon of Yagnobi language
especially verb lexicon and still have great importance.
Keywords: Yagnobi language, Sogdian, verb, simple verbs,
nominative verbs, German scholars, lexicon, grammar, materials,
word-building
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ДАСТНАВИСЊОИ ЉАЊОНИ ИСЛОМ ДАР
КИТОБХОНАЊОИ ЊИНДУСТОН
Навбањорова Бибисултон
Маркази мероси хаттии Академияи илмњои Љумњурии
Тољикистон
Дар охири ќарни ХХ олимони шарќшинос ба мероси хаттии
исломї таваљљуњи хос зоњир намуда, дар пеши худ маќсад
гузоштанд, то осори љањони исломро, ки дар тўли чордаҳ аср
боќї монда, то замони мо омада расидааст, пурра омўзанд.
Ваќте ки тањќиќот
оѓоз шуд,
мувофиќи омор теъдоди
кишварњое, ки дар он мероси хаттї нигоњдорї карда мешавад ба
њаштод адад расида буд ва дар љараѐни омўзиши он шумораи ин
давлатњо то њаштоду панљ адад афзуд. Азбаски фењрист дар
солњои аввали пошхўрии Иттињоди Шўравї ба чоп омода карда
шуд, шумораи давлатњои нави мустаќил низ ба ин раќам илова
карда шуданд ва теъдоди ин давлатњо ба сад наздик шуд.
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Натиљаи тахќиќот нишон дод, ки дар ганљинаи ин кишварњо
ќариб се миллион нусхаи хаттї мањфуз њаст. Дар асоси далелҳои
дастраси тадқиқоти ҷаҳонии дастнависҳои исломӣ муайян карда
шуд, ки шумораи зиѐди мероси хаттї дар кишварњои Туркия,
Эрон ва Њиндустон њифз шудаанд [5. 357].
Кишвари Њиндустон дорои марказњои бузурги осори хаттї
мебошад, ки дар тўли ќарнњои зиѐд эљод ва китобат шудаанд.
Дастовардњои баланди адабиѐт ва фарњанги ин кишвари бузургу
афсонавї тавассути дастнависњо њифз шуда, дар тамоми љањон
шинохта шудаанд. Имрўз нуздањ музофоти Њиндустон
китобхонањои давлатї ва хусусиро дорост, ки дар онњо мероси
хаттї нигоњдорї мешаванд.
Ба аќидаи олимон оѓози таърихи дастнависњо дар Њиндустон
ба асри V пеш аз милод тааллуќ дорад. Мутаассифона,
дастнависњои хеле куњан то ба имрўз боќї намондаанд ва то
охири асри ХIХ олимон ќадимтарин дастнависњои мањфузбударо
тааллуќ ба асри ХI мешумурданд. Фаќат дар охири асри ХIХ
ќадимтарин дастнависњо дар шимоли Њиндустон ва Осиѐи
Миѐна ѐфт шудаанд. Олими шарќшиноси рус М. ВоробѐваДесятовская бузургтарин дастоварди бозѐфти нусхањои ќадимро
маљмўи нусхањои хаттии Буддизм мешуморад. Ин дастнависњо
соли 1931 ѐфт гардида буданд, ки дар даруни зарфњои махсус
нигоњ дошта шуда, њифз гардидаанд [1, 7].
Ќадимтарин нусхаи хаттии њиндї ба асрњои I-II милодї
тааллуќ доранд. Баъд аз он нусхањои хаттие, ки дар асрњои VVIII милодї китобат шудаанд, дар Гилгит ва Осиѐи Миѐна ѐфт
гардидаанд. Шумораи умумии дастнависњои ќадим њам дар
ќаламрави Њиндустон ва њам берун аз он хеле кам боќї
мондаанд.
Шарњу тасвири сайѐњони Чин ба Њинд дар асрњои V-VII аз
он шањодат медињад, ки дар ин сарзамин адабиѐти хеле бой дар
тамоми соњањо мављуд будааст. Иќлими намнок ва љангњое, ки
дар ин сарзамин зуд-зуд рух медоданд, китобхонањо ва мероси
бои ин мардумро аз байн бурдаанд. Дар замони љангњо нусхањои
зиѐде ба љо карда шудаанд, вале дар натиљаи кушта шудани
нафароне, ки онњоро њифз мекарданд, ин махзанњо абадан
пинњон мондаанд.
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Марњалаи созмон додани китобхонањо ва љамъоварии
нусхањои хаттї дар Њиндустон ба асрњои аввали солшумории
милодї мутааллиќ аст, вале дар ин бора ягон маълумоти даќиќ
мављуд нест. Маълумотњои нахустин доир ба вуҷуд доштани
китобхонањо дар ин сарзамин ба асри V тааллуќ дорад. Савмааи
(хонаќоњ) Љетавана яке аз марказхои бузургтарини илму
маърифати њамон давра ба њисоб мерафт. Ин савмаа дорои
китобхона ва толори хониши калон буд. Китобхона мутун ва
асарњои зиѐд оид ба соњањои гуногуни илмро дар бар мегирифт.
Чунон ки аз таърих равшан аст, Осиѐи Миѐна, Эрон ва
Њиндустон аз даврањои пеш робита ва пайвандњои ќавии
иќтисодї ва сиѐсї доранд. Аз давраи њукмронии Ѓазнавиѐн (9771186) оѓоз карда, ин се минтаќаи Осиѐ дар якљоягї як фарњанги
муштараки исломиро ба забони форсї ба вуљуд оварданд. Дар
натиља шумораи зиѐди шоирон, наќќошон, њунармандон,
файласуфон ва мусиќишиносон тавонистанд, ки
мањорату
њунари худро дар сар то сари Эрон, Осиѐи Миѐна ва Њиндустон
нишон дињанд ва соњиби музди мењнат гарданд.
Амвољи мунтазами кишваркушоѐни мусулмон унсурњо ва
њунарњои фарњангии Осиѐи Миѐна ва Форсро гирд оварда
буданд, ки ин боиси ба њам омезиш ѐфтани фарњанги Осиѐи
Љанубї ва Осиѐи Миѐна гардид. Дар давраи Темуриѐни Ҳинд
(1555-1858) тобиши раванди ба њам омезиш ѐфтани фарњангњо ба
ќуллаи баланди худ расида буд ва аз бисѐр љињат ин омезиш ба
манфиати кишварҳои њар ду минтаќа гардида буд. Темуриѐн
барои такмил ва густариши фарњанги мардум новобаста ба дину
мазҳаб шароити мусоид фароњам оварда, забони форсї миѐни
табаќањои гуногун пањн гардид.
Асри XVI давраи гул-гулшукуфї ва инкишофи фарњанги
китоб ва китобдорї, махсусан, кашидани мусавварњо дар
китобњо ба шумор меравад. Гарчанде ки дар сарзамини Эрон,
Осиѐи Миѐна ва Њиндустон ба таври мустаќил ва бо услуби ба
њар кишвар хос китобат, навъи хат, муќова, коѓаз ва ороиши
китобњо ташаккул ѐфта бошад њам, фарњанги китобдорї дар
мавриди гуногун ба њам таъсир расонда, омезиш меѐфтанд.
Пешрафт ва ташаккули хаттотї, кашидани мусавварҳо, таъсис
додани китобхонањо дар ин давраи таърихии Њиндустон хеле
назаррас мебошад. Хусусан, Акбар њомии бузурги эҷоди асарҳо
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ва нусхабардорӣ намудани онҳо буд. Китобхонаи муњташами
ѓанї аз асарњои дунявию динии падараш ба ў мерос монда буд. Ў
ба њунари рассомї таваљљуњи хос дошт ва дар љавонї аз
устодони варзида ин њунарро аз худ карда буд. Баъд аз он ки ў
Фатењпур-Сикриро пойтахти худ ќарор дода буд, мактаби
рассомиро таъсис дод, ки он дар зери сарпарастии устодони ин
њунари воло ќарор дошт.
Мутаассифона, мероси китобхонањое, ки дар даврони
темуриѐни Њинд таъсис дода шуда буданд, баъди шўриши соли
1857 нобуд ва пароканда шуданд. Новобаста ба ин боз нусхањои
зиѐди ин давра боќї мондаанд.
Муњаќќиќи барљаста ва китобдори машњури Њинд Умар
Халидї таъкид мекунад: «Ваќте ки муњаќќиќони исломшинос дар
бораи нусхањои хаттї ба забони арабї ва дигар забонњое, ки бо
хатти арабиасос китобат гардидаанд, андеша меронанд, таќрибан
њамеша ба манобеи китобхонањои бузурги Шарќи наздик ва
Аврупо такя мекунанд, њол он ки дар дигар давлатњо, аз љумла, дар
Њиндустон китобхонањои бузурги нусхањои хаттї мављуд аст».
Мувофиќи маълумоти омории соли 2003 дар Њиндустон сад њазор
нусхахои хаттї бо хатти арабиасос мављуд аст, ки дар нуќтањои
мухталифи кишвар пањн шудаанд [4, 1]. Илова бар ин дар баъзе
китобхонањои хусусї нусхањои хаттї мављуд њастанд, ки дар ягон
њуљљату фењрист ќайд нагардидаанд. Дар ин китобхонањо
дастхатњои хеле муњим, аз бењтарин нусхањои Ќуръон бо
мусавварњои љолиб сар карда, то асарњои нодири илмї оид фиќњ,
адабиѐт, таърих, тиб ва ѓайра нигоњдорї мешаванд.
Муњаќќиќ Умар Халидї њамчунин бо таассуф ќайд кардааст,
ки дастхатњои муњим ва нодир аз Њиндустон ба Аврупо ва дигар
кишварњо бароварда шудаанд. Дар њаќиќат, шумораи зиѐди
нусхањо ба забони арабї, форсї ва урдуи китобхонаи Бритониѐ
ва Китобхонаи Миллии Фаронса аз Њиндустон оварда шудаанд.
Соли 1997 њафтсаду панљоњ нусхањои мазњаби исмоилї, ки дар
Њиндустон китобат гардидаанд ба Институти тањќиќоти
Исмоилии Лондон интиќол дода шудаанд. Бояд ќайд, ки на
танњо дастхатњои мероси исломї, балки нусхањои ба забонњои
санскрит, бенгалї, палї, гуљаротї, пракритї ва ѓайра низ дар
китобхонањои гуногуни љањон мављуд њастанд. Мувофиќи
маълумоти фењристњо нусхањои хаттии дар Њиндустон
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китобатшуда дар се саду панљоњу чор китобхонањои давлатї ва
хусусии љањон пањн гардида, њифз карда мешаванд. Дар Аврупо
ва Амрико нусхањои хаттии Њиндустон дар си китобхона
нигоњдорї мешаванд [1, 65-74]. Дар Осиѐи Миѐна нусхањои
хаттии бо њар роњ овардашуда аз ин кишвар дар Љумњурии
Узбекистон [3, 21] ва Тољикистон мављуд њастанд. Дар Маркази
мероси хаттии АИ ЉТ зиѐда аз шаш ҳазор нусхањои хаттї мављуд
њастанд, ки дар асрњои XIII-XIX дар Осиѐи Миѐна, Эрон ва
Њиндустон эљод ва китобат карда шудаанд.
Имрўз дар нуздањ музофоти Њиндустон зиѐда аз ҳафтоду
ҳафт китобхонањои хусусї ва давлатї мављуд њастанд, ки дар
онњо нусхањои хаттии исломї нигоњдорї мешаванд.
Китобхонањои калонтарин ва муњимтарин дар љадвали зерин
нишон дода мешаванд:
р/т

Музофот ва шањр

I
1.

Андра прадеш
Њайдаробод

2.

Њайдаробод

3.

Њайдаробод

4.

Њайдаробод

5.

Њайдаробод

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Њайдаробод
Њайдаробод
Њайдаробод
Њайдаробод
Њайдаробод
Њайдаробод

Китобхона

Шумо
раи
дастха
тҳо

Китобхонаи дастнависњои
шарќї ва Институти
тањќиќотии Донишгоњи
Усмония (OMLRI)
Бойгонии давлатии Андра
Прадеш
Осорхонаи давлатии Андра
Прадеш
Коллељи давлатию тиббии
Низомия
Идораи Эњѐ-ал Маориф ал
Нуъмония
Идораи адабиѐти урду
Институти таърихи тиб
Љамия Низомия
Китобхонаи Равзат-ал-њадис
Китобхонаи масљиди Макка
Китобхонаи Донишгоњи
Усмония

23,000

29

117

1,426
1164
800
65
3,418
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12.
13.

Њайдаробод
Њайдаробод

II.
1.

БИЊОР
Патна

2.
III.
1.

ДЕЊЛЇ
Дењлї

2.
3.
4.
5.
6.

Дењлї
Дењлї
Истгоњи роњи оњани
Дењлї
Дењлї

7.

Туѓлуќобод,
Дењлї
Љанпатњ, Дењлї

8.

Дењлї

9.

Дарвозаи Аљмерї
Хиѐбони
Љавоњирлол Нењру
Дењлї
Донишгоњи Љомеаи
Миллияи Исломия
Дењлї
ГУЉАРОТ

10.
IV.
1.

2.

3.

Хиѐбони
Пирмуњаммадшоњ

Панкорнака
Ањмадобод
Бинои Коллељи
санъат
Хиѐбони Ашрам
Ањмадобод
Китобхонаи
Навсарї

Китобхонаи Сайидия
Осорхона ва китобхонаи
Солор Љанг

3,141
10,000

Китобхонаи умумии шарќии
Худобахш
Китобхонаи ал-ислоњи Дасна

21,000

Китобхонаи Анљумани
тараќќии Урду
Даргоњи Шоњ Абулхайр
Академияи Ѓолиб
Китобхонаи оммавии
Њардейл Мунисипал
Китобхонаи консулии
робитањои фарњангии
Њиндустон
Китобхонаи марказии Њаким
Муњаммад Саид
Бойгонии миллии китобхонаи
Њиндустон
Осорхонаи миллии
Китобхонаи Њиндустон
Китобхонаи коллељи Хокир
Њусайн

140
3619
100

Китобхонаи Зокир Њусайн

2,500

Китобхонаи Даргоњи Њазрати
Пир Муњаммади Ањмадобод

2000

Институти тадќиќотӣтаълимии Шетњ Б. Љ.

416

Навсарї

145

30
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4.
5.
V.
1.
2.

3.
4.
VI.
1.
2.
VII.
1.
2.
3.

VIII.
1.
2.
3.
4.

Девди Муборак
Бозори Зампа
Вазорати Алавия
Мањаллаи Бадрї
Љаму ва Кашмир
Китобхонаи илмии
Донишгоњи
Кашмир
Идораи марказии
Новшера

Сурат ал-љамъият ал-сайфия

Њукумати Љаму ва
Кашмири Сринагар
Лалманди

Шуъбаи тањќиќот ва нашриѐт

Вадодара (собиќ Варода)
Китобхонаи Алавї Боњра
Маркази омўзиши Осиѐи
Марказї
Маркази тањќиќотии
Исломии Љаму ва Кашмир

Тахм
инан
якчан
д
њазор

Осорхонаи љанноби Пратар
Синњ

КАРНАТАКА
Майсур

Осорхонаи бостоншиносї
Институти омўзиши Шарќ

МАДЊИЯ ПРАДЕШ

Бойгонињои
давлатї, Котиботи
кўњна
Идораи минтаќавии
радифи шањрвандї
Китобхонаи
дастнависњои
шарќи Донишгоњи
Викрам
МАЊАРАШТРА
Китобхонаи
Каримї
Балапур
Мумбай

5.

Пуна
Мумбай

6.

Мумбай

Китобхонаи марказии
Мавлоно Озод
Бойгонии Миллии Њиндустон
Осорхонаи Викрам Кирти
Мандир

Анљумани Исломи урдуи
Маркази тањќиќотї
Балапур Акола
Хонаќоњи Наќшбандия
Љамъияти Осиѐї
Осорхонаи бостонии
Шамшоднака
Институти шарќшиносии К.
Р. Кама
Фарбус Гуљароти Сабња
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7.
8.

Мумбай
Пуна

9.

Мумбай

IX.
1.

ПАНЉОБ
Патиала

2.

Амристар

X.

Тонк

1.
2.

Ќасри кўхнаи
шањри Алвар
Љайпур

3.
4.
5.

Љайпур
Љайпур
Удайпур

XI.
1.

ТАМИЛНАДУ
Ченнай

2.

Ченнай

3.
Ченнай
XII.
1.

УТТАР ПРАДЕШ
Алигарњ

2.

Алигарњ

XIII.
1.
XIV.
1.

АЛЛОЊОБОД
Аллоњобод
АЗАМГАРЊ
Азамгарњ

Китобхонаи масљиди Љама
Осорхонаи таърихии
Маратњаи Коллељи Деккан
Китобхонаи Донишгоњи
Мумбай

1,200
18

Бойгонї ва китобхонаи
давлатии Панљоб
Шуъбаи омўзиши таърихи
Сикњ
Китобхонаи Институти омўзиши забонњои арабї ва форсї
Осорхонаи давлатї

287

3064

Осорхонаи Мањараља Саваи
Ман Сингњи II
Бойгонии миллии Њиндустон
Бойгонии давлатии Раљастон
Китобхонаи Саравасти
Бњандар
Китобхонаи давлатии
дастнависњои шарќ
Амонати Китобхонаи
Хандони Шараф-ул-мулк
Бойгонї ва маркази
тадќиќоти таърихии
Тамилнаду
Китобхонаи Алигарњи
Мавлоно Озод
Китобхонаи Њаким Сайид
Зил-ал-Рањмон

536

400

Бойгонии китобхонаи
давлатии Уттар Прадеш
Дор-ул-мусаниффин
32
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XV.
1.
XVI.
1.

ДЕОБАНД
Деобанд
ЛАКЊНАВ
Лакњнав

2.
3.
4.
5.
6.
XVII.
1.

Лакњнав
Лакњнав
Лакњнав
Лакњнав
Лакњнав
РАМПУР
Њамид Манзил
Рампур
Рампур
ВАРАНАСИ
Варанаси

2.
XVIII
1.
XIX.
1.
2.
3.

БЕНГАЛИ ЃАРБЇ

4.

Муршидобод

5.

Сантиникетан,
Бирбњим

Калкутта
Калкутта
Калкутта

Китобхонаи Дор-ул-улум
Китобхонаи давлатию
љамъиятии Амирулдавла
Китобхонаи Носирия
Мадрасат-ал-Воизин
Китобхонаи Надват-ал-уламо
Мадориси Салтанат
Китобхонаи Тагор
Китобхонаи Рампур Раза

30,000
529

170
11,993

Китобхонаи љамъиятии Савлат

Китобхонаи Донишгоњи
Варанас Њинду
Китобхонаи љамъяти Осиѐї
Китобхонаи миллї
Толори китобхонаи ѐдгории
Виктория
Ќасри осорхона ва
китобхонаи Њазордуарї
Китобхонаи Висва Бњарати

6, 591
1,161

Баъзе аз ин китобхонањо хусусї буда, на њама ваќт шумораи
аниќи дастхатњо маълум аст.
Чи тавре, ки аз љадвали дар боло нишондодашуда маълум
мегардад, бештари ин китобхонањо дар шањри Њайдарободи
музофоти Андрапрадеш воќеъ гаштаанд. Шумораи ин
китобхонањо зиѐда аз бист адад мебошанд. Калонтарин дар
байни онњо Китобхонаи давлатии дастхатњои шарќ ва маркази
тањќиќотии Донишгоњи Усмония мебошад, ки шумораи
дастнависњо дар он бисту се њазор мебошад.
Китобхонаи Носирияи шањри Лакњнав калонтарин
китобхонаи дастхатњои шарќ дар Њиндустон мебошад. Шумораи
нусхањо дар он зиѐда аз сї њазор мебошад.
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Дар шахри Дењлӣ ѐздаҳ китобхона мављуд аст, ки дар онњо
нусхањои
шарќї
нигоњдорї
мешаванд.
Китобхонањои
машњуртарин дар шањри Дењлї Китобхонаи Зокир Њусайн
(шумораи дастхатњо дуву ним њазор нусха) ва китобхонаи
марказии Њаким Муњаммад (шумораи дастхатњо се њахору
шашсаду нуздањ нусха) мебошанд.
Бештари дастнависњои китобхонањои љањон, аз љумла
Њиндустон низ дар фењристњо тавсиф гардидаанд, ки ин кори
муњаќќиќонро њангоми тањќиќот осон мекунад [5, 395-442].
Дастнависҳое, ки дар китобхонањои гуногуни кишвари
Ҳиндустон нигоҳ дошта мешаванд, барои омӯзиши таърих ва
адабиѐти мардуми Тоҷикистон хеле муҳим аст. Соли 1982
олимони шарқшиноси Тоҷикистон бо мақсади ҷамъоварии
маводи илмї ба Њиндустон сафар карда буданд. Онњо ба
китобхонањои шањрњои Дењлї, Њайдаробод, Олигарх, Патна ва
Рампур сафар карда, маводи зиѐдеро оид ба таърих ва фарњанги
халќи тољик пайдо намуданд. Натиљаи ин сафарро
адабиѐтшиноси машњури тољик Мухторов А. тањти унвони
«Дурдонањои
маданияти
Тољикистон
дар
ганљинањои
Њиндустон» ба нашр расонда буд. Ў дар муќаддимаи ин китоб
чунин ќайд мекунад: «Маќсади ба нашр омода намудани ин
китоб љалб намудани таваљљуњи олимони тољик барои омўзиши
таърих, фарњанг, адабиѐт ва дигар соњањо дар ганљинањои
нодири кишвари Њиндустон мебошад» [2, 4].
Њаќиќатан, ҷамъоварии маводи сарчашмаҳои таърихӣ ва
адабии ганљинањои кишвари Ҳиндустон барои омӯзиши таърих,
фарҳанг ва адабиѐти тоҷик дорои ањамияти
беназир аст.
Равобити сиѐсӣ ва фарњангї миѐни ду кишвари ба њам дўстҲиндустон ва Тоҷикистон сол аз сол мустањкамтар мегардад. Мо
умедворем, ки ин робитањо барои сафар кардани муњаќќиќон ба
ин кишвари зебою афсонавї ва дастрас намудани сарчашмањои
нодир хеле муфид мебошад.
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ДАСТНАВИСЊОИ ЉАЊОНИ ИСЛОМ ДАР
КИТОБХОНАЊОИ ЊИНДУСТОН
Муаллиф дар мақолааш дар бораи китобхонаҳои гуногуни
Ҳиндустон, ки дар онҳо мероси ҷаҳони ислом нигоҳдорӣ
мешавад, маълумот додааст. Дар нуздаҳ музофоти Ҳиндустон
ҳафтоду ҳафт китобхона вуҷуд дорад, ки дар онҳо дастнависҳо
ба забонҳои арабӣ, форсӣ, урду ва дигар забонҳое, ки бо хатти
арабиасос навишта шудаанд, маҳфуз ҳастанд. Бештари ин
китобхонаҳо дар шаҳри Ҳайдаробод воқеанд. Аз ҷумла, миқдори
зиѐди дастнависҳо дар китобхонаи дастнависҳои шарқи
Донишгоҳи Усмония ҳифз карда мешаванд.
Китобхонаи Носирияи шаҳри Лакҳнав калонтарин
китобхонаи Ҳиндустон мебошад, ки дорои зиѐда сї ҳазор нусха
мебошад.
Вожањои калидї:
Њиндустон, ислом, мероси хаттї,
дастнависњо, фењрист, китобхона.
РУКОПИСИ ИСЛАМСКОГО МИРА В БИБЛИОТЕКАХ
ИНДИИ
В статье автор рассматриваютя наличии рукописей в
различных библиотеках Индии, в которых хранится богатое
наследие исламской культуры. В девятнадцать штатах Индии
функционируют семьдесят семь библиотек, в которых имеются
рукописи на арабском графике, принадлежащие разлычным
языкам - арабскому персидскому урду и другим языкам.
Подавляющее большинство рукописей на арабской графике
находится в городе Хайдарабаде, в частности фонд, его
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Османского
Университета
распологает
колоссальным
количеством восточных рукописей.
Библиотека Насирия, которая находится в городе Лакхнав,
является самая большая библиотека в Индии. Количество
рукописей этой библиотеки составляет более тридцати тысячи
экземпляров.
Ключевые слова: Индия, Ислам, письменное наследие,
рукописи, каталог, библиотека.
MANUSCRIPTS OF THE ISLAMIC WORLD IN THE
LIBRARIES OF INDIA
In this article the author gives information about the presence of
manuscripts in various libraries of India, in which the rich heritage of
Islamic culture is stored. In nineteen States of India there are seventyseven libraries, in which there are manuscripts in Arabic, Persian,
Urdu and other languages in Arabic script. A large number of
manuscripts of these funds are in the city of Hyderabad. In particular,
a huge number of manuscripts are kept in the library of Oriental
Manuscripts of the Osmania University.
Nasiria Library, which located in Lucknow, is the largest library
in India. The number of manuscripts of this library is more than
thirty thousand copies
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УДК: 413.11
Х-67
ГЕНДЕР Ё МУНОСИБАТИ АНТРОПОНИМҲО БА ОН
Руҳулло Холназаров
ДДОТ ба номи С. Айнӣ
Таҳқиқи номҳои одамон мавзӯи баҳси соҳаи махсуси
забоншиносии муосир – антропонимия қарор гирифтааст.
Антропонимия як соҳаи ономастика буда, аз қонуниятҳои
пайдоишу инкишоф, маънидод, сохту таркиб ҳудуди интишор ва
ҷанбаҳои иҷтимоиву этнографии ҳама гуна номҳои шахс-номи
падар, тахаллус, лақаб, куния, номҳои мустаор ва ғайра баҳс
мекунад. Антропонимҳоро ба фардию гурӯҳӣ, ҷамъиятӣ, ҳудудӣ,
адабию бадеӣ, лаҳҷавию минтақавӣ, воқеиву устуравӣ ва ғайра
ҷудо мекунанд.
Номҳои ашхос маҳсули тафаккури давраҳои гуногуни
инкишофи ҷамъият буда, сарвати маънавӣ, ганҷинаи
боэътимоди таъриху маданият ва як ҳиссаи фонди луғавии
забони халқ ҳисоб меѐбад ва дар шарҳу маънидод, таҳлилу
таҳқиқи масъалаҳои гуногуни этимология, калимасозӣ фонетика,
грамматика, шевашиносӣ, таърих ва дигар қисматҳои
забоншиносӣ кумаки амалӣ мерасонанд.
Забон маҳсул ѐ ҳодисаи ҷамъиятӣ буда, ҳар як падидаи наве,
ки дар ҷомеа рух медиҳад, ҳатман дар он таҷассум меѐбад ва
тавассути забон барои аҳли ҷомеа пешниҳод мегардад.
Муносибати гендерӣ низ падидаи иҷтимоиест, ки дар ҷомеаи
инсонӣ зуҳур кардааст ва ҳамчун илм дар ҷомеи башарӣ омӯхта
мешавад, ки яке аз бахшҳои раванди тозаэҷоди илм дар
ҷомеашиносӣ бо номи лингвистикаи иҷтимоӣ ѐд мешавад.
Гендер ѐ муносибати гендерӣ масъалаест, ки аз замонҳои
қадим дар ҷомеаи инсонӣ мавҷуд аст ва дар ҳаѐти ҷомеа ва
афкори мардум бозтоби худро ѐфтааст. Муҳаққиқон ба ин
масъала ҳамчунон ба яке аз ҷанбаҳои забоншиносии иҷтимоӣ
(сотсиолингвистика) тайи чанд соли охир рӯ овардаанд. Ин
таваҷҷуҳ бо фаъолиятҳои феминистии ҷаҳон вобаста буда, дар
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васати назҳати баробарии иҷтимоӣ ҷустани занон дар баробарии
мардон инкишоф ѐфтааст.
Мафҳуми “гендер” дар забоншиносии муосир нисбат ба
дигар илмҳои ҷамъиятию гуманитарӣ дертар, яъне дар нимаи
дуюми асри XX ворид шудааст. Аввалин таҳқиқот дар ин соҳа
дар Ғарб сурат гирифтааст, ки ба тасвири системавии
хусусиятҳои нутқи мардонаву занона дар заминаи гурӯҳи
забонҳои германӣ ва романӣ бахшида шуда буд. Дар собиқ
Иттиҳоди Шӯравӣ, хусусан дар Россия ба ин масъала охири
солҳои 80-90-уми асри гузашта таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд.
Таҳлили масоили гендерӣ ба забоншиносон имкон додааст,
ки муҳимтарин хусусиятҳои таҳқиқоти гендериро дар ин соҳаи
илм дар муқоиса бо гендершиносии ҳуқуқиву иҷтимоӣ муайян
намоянд. Пеш аз ҳама, мавзӯи таҳқиқот дар ин маврид
муносибати байниҳамдигарии забон ва ҷинс мебошад, яъне
муносибат ба ин ѐ он ҷинс чӣ гуна дар забон зоҳир мешавад:
системаи номинативии забон, лексика, синтаксис, категорияи
ҷинсият ва ғайра. Ичунин мақсади таҳқиқоти гендерӣ дар забон
метавонад омӯзиши мароми нутқии ҷинсҳо, таъин ва тасвири
хусусиятҳои нутқи занону мардонро ифода намояд. Таҳқиқоти
гедерӣ дар забоншиносӣ маъмулан характери байнифаннӣ ва
муқоисавӣ дорад ва ҳамаи риштаҳову қисматҳои забоншиносӣ
метавонанд аз нуқтаи назари гендершиносӣ таҳлилу таҳқиқ
гарданд. Ҳамчунин таҳлили гендерӣ дар баробар масъалаҳои
забоншиносӣ ҷанбаҳои тарбиявиро низ дар бар мегирад.
Яке аз муҳимтарин самтҳои таҳқиқот дар гендершиносии
лингвистӣ бо номи лингвистикаи феминистӣ ѐд мешавад.
Лингвистикаи феминистӣ (нақди феминистии забон) дар
забоншиносии соҳои 60-70-уми асри XX ворид гардидааст.
Пайдоиши он дорои заминаҳои ғайризабонӣ (экстралингвистӣ)
ва ҳам забонӣ (лингвистӣ) буд. Ба заминаҳои берунизабонӣ як
қатор ҳаводиси сиѐсиву иҷтимоӣ, аз ҷумла “Инкишофи ҷунбиши
нави занон” дар Амрико ва Аврупо, маъмул гардидани ғояҳои
феминизм дар Ғарб ва падидаи ба истилоҳ “эволютсияи
когнитивӣ”-ро метавон ном бурд. Дар тӯли садсолаҳо салоҳияти
когнитивӣ (дарк, идрок) дар забон ба мардон тааллуқ дошт, зеро
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мардон маҳз ба гирифтани таҳсилот ва фаъолият дар дигар
соҳаҳои ҳаѐти иҷтимоӣ бештар имкон доштанд. Фаъолияти
когнитивии занон бештар дар доира ва иҷрои вазифаҳои
модариву заношӯӣ маҳдуд мегардид, ки он дар забон низ
инъикоси худро ѐфтааст.
Ба омилҳои забонӣ, аз як тараф пайдо шудани самтҳои нави
таҳқиқот дар солҳои 50-60-уми қарни гузашта- лингвистикаи
психологӣ, лингвистикаи иҷтимоии квантитативӣ, назарияи
муошират ва, аз тарафи дигар, дар таърихи забоншиносӣ ба
мақоми аввал баромадани омӯзиши омили инсонӣ ва проблемаи
алоқаи байниҳамии забон ва хусусиятҳои биологию иҷтимоии
инсон, аз ҷумла мансубияти ҷинсии ӯ дохил мешавад.
Пажӯҳишгарону муҳаққиқони бахшҳои мухталифи ҷомеа дар
бобати омӯзиши масъалаҳои гендерӣ қадамҳои нав гузошта
истодаанд. Дар забоншиносии тоҷик як қатор муҳаққиқон дар
бунѐди ин соҳаи илм асос гузоштаанд.
Ба масоили гендерӣ дар забоншиносии тоҷик бори аввал аз
ҷониби Ф. Р. Амонова таваҷҷуҳ зоҳир гардида, он бештар
ҷанбаи назариявии қиѐсро инъикос менамояд. Ф. Амонова бо
назардошти дастовардҳои забоншиносии Ғарб баъзе таҳқиқоти
гендериро, аз ҷумла тафовутҳои фонетикӣ, фонологӣ,
грамматикї ва лексикї,
қолабҳои гуфтугӯии занонро дар
забоншиносии тоҷик қайд кардааст [1].
Ҳамчунин ба таҳқиқи масоили гендерӣ Д. Карамшоев, С.
Атобуллоев, О. Маҳмадҷонов, А. Байзоев, С. Хоркашев ва чанде
аз дигарон даст задаанд. Забоншинос О. Маҳмадҷонов дар
таҳқиқи топонимҳо ба масоили гендерӣ таваҷҷуҳ намуда,
истилоҳи гендерро ифодагари дарки (эҳсоси) фарқиятҳои
иҷтимоии байни зану мард меҳисобад. “Гендер” дар асл вожаи
англисии gender – ҷинс буда, қаблан ба ифодаи ҷинсҳои
грамматикӣ (мардона, занона ва миѐна) омадааст ва баъдан бо
таҳқиқи муносибати ду ҷинс дар бахшҳои гуногуни иҷтимоӣ, чун
истилоҳи илмӣ-иҷтимоӣ мавриди истифода қарор гирифтааст.
Азбаски ин мафҳум дар тарҷумаи “ҷинс”, “ҷинсият” имрӯз
мазмуну мундариҷаи худро маҳдуд месозад, беҳтар он аст, ки аз
истилоҳи байналмилалии “гендер” истифода ба амал ояд [4, 19] А.
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Байзоев ба гендершиносии лингвистӣ бештар аз нигоҳи ташаккули
таърихӣ, муҳимтарин роҳҳои ифодаи ҷинсият ва хусусияти нутқи
гендерӣ (нутқи марду зан дар забони тоҷикӣ) диққат намудааст [2].
Муҳаққиқ Хоркашев С. (ҳоло Раҳматуллозода С.) зимни баррасии
воҳидҳои луғавии мардут ба хушутабории шеваи ҷанубӣ ва ҷануби
шарқии забони тоҷикӣ онҳоро аз рӯйи мансубияти гендериашон ба
гурӯҳҳо ҷудо кардааст. Номбурда истилоҳоти хешутабориро аз рӯйи
ҷинсияти луғавияшон ба калимаҳои хешутабории ҷинси мардона,
занона ва умумиҷинс табақабандӣ карда, ҳар гурӯҳро дар алоҳидагӣ
таҳлил кардааст, ки дар таҳқиқи луғати лаҳҷа таҷрибаи аввалин аст [5].
Аммо ба омӯзишу баррасии антропонимҳо аз нигоҳи гендерӣ
ягон таҳқиқот сурат нагирифтааст. Бинобар ин антропонимҳо
дар радифи гендершиносӣ яке аз қисматҳои камтақиқшуда ва
нисбатан ҷавони илми забоншиносии кунунии тоҷик ба шумор
меравад. Имрӯз нигоҳи олимон, муҳаққиқон ба ҷанбаҳои
гуногуни забоншиносии тоҷик ва аз ҷумла номшиносӣ аз диди
нав, мувофиқи шароити нав ба мушоҳида мерасад. Дар баробари
ин таваҷҷуҳи забоншиносонро масъалаҳои наве, ки аз ҷониби
ҷомеаи имрӯза ба миѐн омадаанд, аз қабили баррасии гендер дар
забон ҷалб намудаанд.
Дар номгузории ашхос муносибати гендерии марду зан дар
робита бо хусусиятҳои этнолингвистии мардуми маҳал бараъло
инъикос ѐфтааст. Баррасии номҳои ашхосе, ки дар онҳо бозтоби
дарки ҷинсии марду зан таҷассум ѐфтааст, мазмуни пажӯҳишҳои
гендер дар антропонимия мебошад.
Антропонимия низ ҳамчун инъикосгари падидаҳои иҷтимоӣ
дар масири таърих қарор дорад ва дар худ ҷабҳаҳои гуногуни
ҳаѐти мардумро инъикос намудааст. Аз ин рӯ, мо тасмим
гирифтаем, ки мувофиқи мақсад дар ин мақола ба масъалаҳои
гендерӣ дар мисоли антропонимияи ноҳияи Ҷиргатол (ҳоло
Лахш) ибрози андеша намоем.
Чун номҳои ашхос таҷассумгари ҳодисаҳои таърихӣ ва
дигаргуниҳои сохти ҷомеа буда, бо ҳаѐти рӯзмарраи инсон зич
алоқаманданд, дар онҳо хусусиятҳои ҳаѐти марду зан ифода
гардидааст. Дар маҷӯъ антропонимҳои мавриди таҳқиқ
қарордоштаро аз рӯйи сохт ва ифодаи гендерӣ (ҷинсият) ба се
бахш ҷудо намудан мумкин аст:
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1. Антропонимҳои мардона;
2. Антропонимҳои занона;
3. Антропонимҳои муштарак.
Антропонимҳое, ки ба исми мардона алоқаманданд, аз рӯйи
сохташон ба сода, сохта ва мураккаб тақсимбандӣ карда
мешаванд:
а) антропонимҳои сода: Алӣ, Азим, Акобир,Асо, Аҳком,
Ашӯр, Аҳтам, Аҳрор, Ёр, Ёқуб, Пир, Санг, Асом, Довуд,
Дониѐр, Зикирѐ, Замон, Одил, Исмон, Исо, Ибод, Лашкар,
Ҷобир, Пӯлод, Пирӣ, Забир, Подшоҳ, Муаллим, Оқил, Партов,
Ҳаѐт,Аҳѐ, Доно, Сафол, Хаѐл, Аврод, Салоҳ,Иброҳим, Ғулом,
Ғуфрон, Ғаффор, Набӣ, Наврӯз, Мустақим, Зафар, Муҳиб,
Раҳмон, Резвон, Рамазон, Рустам, Хол, Ҳабиб, Ҳотам, Ҳалим,
Ҷаббор, Музаффар, Сироҷ, Ҷамшед, Эшон, Шер, Шерзод,
Гадо(й), Саттор, Салим, Султон, Салом, Сӯҳроб, Тоир, Тавалло,
Таваккал, Фарҳод, Бобо, Баҳодур, Қудрат, Дӯст, Ҷовид, Дод,
Таш, Болта, Улук, Тилек ва монанди инҳо.
б) антропонимҳои сохта:Хасчӣ, Гадоӣ, Дарвозӣ, Зоғак,
Зардак, Сангин, Назрӣ, Идӣ, Маҳмадӣ, Талбон, Доро ва ғ.
в) антропонимҳои мураккаб: Азимуҳаммад Муҳаммадризо,
Сийдвалӣ, Валихӯҷа, Гулназар, Гулмат, Ғуломалӣ, Давлатхӯҷа,
Сайидаҳмад, Муҳаммадҷомӣ, Султонбек, Султоналӣ, Аввалбек,
Пиримқул, Гулҷигит, Муҳаммадраҷаб ва ҳоказо.
Антропонимҳое, ки ба исми занон марбутанд, онҳо низ чун
антропонимҳои мардона ба сода, сохта ва мураккаб ҷудо
мешаванд. Чуноначи, Анор, Бунафша, Гул, Зумрад, Озода,
Мамлакат, Назокат, Фароғат, Рафоат, Саѐҳат, Урпия (сода),
Бахтӣ, Гулшан, Зебӣ, Мунира, Нигора, Сомона, Сангча, Шоира,
Ягона (сохта), Бозоргул, Ойнисо // Айниса, Гуллола, Гулнисо,
Давлатнисо, Зулфинисо, Меҳринисо, Моҳнисо, Ҳадисаҷон,
Холқиз (мураккаб) ва монанди инҳо.
Дар илми забоншиносӣ маълум аст, ки тавассути пасванди “-а”,
ки асосан ба воситаи забони арабӣ, ба забони тоҷикӣ ворид
гардидааст, ҷинси муаннас сохта мешавад. Ба таври дигар гӯем, ин
қонуният дар антропонимия, ки хусусияти гендериро инъикос
намудааст, аз асоси шаклҳои мардонаи калимаҳо шакли занонаи он
ба вуҷуд омадааст: Зариф- Зарифа, Сомон- Сомона, Умед- Умеда,
Фирӯз- Фирӯза, Сайид- Сайида, Хуршед- Хуршеда ва ғайра.
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Ҳамчунин бо иловаи беъзе калимаҳо, ки ба зан-духтар нисбат дода
мешаванд, яке аз хусусиятҳои гендерии антропонимҳо маҳсуб
меѐбанд: Орзу- Орзугул, Ҷумъа - Ҷумъагул, Қурбон - Қурбонгул,
Давлат- Давлатмоҳ, Зариф- Зарифмоҳ, Одина- Одинамоҳ, СафарСафармоҳ, Давлат- Давлатнисо ва ғ.
Антропонимҳои
муштарак дар антропонимияи ноҳия
миқдоран хеле кам, яъне асосан доҳто- Бӯстон, Ҳиммат, Ҳурмат,
Иқбол, Муборак, Дилбар, Мақсад, Муҳаббат, Меҳрубон,
Иноятро ташкил медиҳанд. Аммо аксарияти номҳои мазкур аз
нигоҳи гендер тафовутҳои хоссаро инъикос намудаанд. Ин
тафовутҳо бештар дар қисмати фонетика мушоҳида мешаванд.
Масалан, номи Муҳаббат ҳангоме ки ба мард тааллуқ дошта
бошад, аксаран ба сурати Маҳабат (Муҳаббат) ва дар сурати ба
зан мансуб будан маъмулан Муҳабат (Муҳаббат) истифода
мешавад. Дар ин маврид хусусиятҳои гендерии чунин
антропонимҳо дар нутқи овозӣ ифода ѐфтааст.
Табиист, ки мавзӯъ ва мундариҷаи масъалаҳои гендерӣ дар
забоншиносии тоҷик ба ин маҳдуд намешавад ва дар
ҷараѐниомӯзишмасъалаҳои гендерӣ метавонад фарогири мавзӯъ
ва самтҳои дигари таҳқиқот гардад.
Ба ҳамин тариқ, омӯзишу таҳқиқи ҳамаҷонибаи ин падидаи
иҷтимоию забоншиносӣ барои равшанӣ андохтан ба ҷанбаҳои
тозаэҷод ва омӯхтанашудаи сотсиолингвистика-лингвистикаи
гендерӣ мусоидат ва ѐрмандии амалӣ менамояд.
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ГЕНДЕР Ё МУНОСИБАТИ АНТРОПОНИМҲО БА ОН
Мавзӯи баҳси
ин мақола ба масъалаҳои гендер ва
муносибати антропонимҳо ба он бахшида шудааст. Номҳои
ашхос аз нигоҳи гендерӣ (ҷинсият) таҳлил ва баррасӣ шудаанд.
Доир ба таърихи самтҳои асосии таҳқиқот гендершиносии
лингвистӣ низ маълумат дода шудааст.
Калидвожаҳо: антропонимия, гендер, таърих, забоншиносӣ,
фонетика,
номҳои сода, номҳои сохта, номҳои мураккаб,
номҳои занона, номҳои мардона, номҳои муштарак, пасванд.
ГЕНДЕР ИЛИ ЕГО ОТНОШЕНИЯ К АНТРОПОНИМАМИ
Тема споры эту статью посвящается задачи гендера и его
отношения к анторопонимами. Кокретные имена из гендерские
взгляды (рода) рассмотрены и направлеы на изучения. Об
истории основные направления гендерской исследовании
лингвистико тоже даны сведения.
Ключевые
слова:антропонимика,
гендер,
история,
языкознания, фонетика, простые имена, вымышленные имена,
сложные имена, женские имена, мужские имена, конкретные
имена, суффикс.
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GENDER OR EVO RELATIONSHIP OF THE ANTROPONYMS
TO THEM
The given discussion articles is deal with the to devoted the
problems of gender and the relationship to anthropoponims. Specific
names from the gender point of views (gender) are considered and
directed at learning.
It should be noted that about history the main directions of the
gender research of linguistics are also given.
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simple names, fictitious names, complex names, female names, male
names, specific names, suffix.
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СТРУКТУРНО-ВАЛЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛА LIEBEN
(ДЎСТ ДОШТАН) В НЕМЕЦКОМ И ТАДЖИКСКОМ
ЯЗЫКАХ
Бобоева Maдина, Низомова Сабохат,
Таджикского технического университета
им. академика М.С.Осими
Глагольные лексемы эмоционального состояния относятся к
валентностному типу субъектных глаголов и репрезентируют
содержательную структуру „субъект + предикативный признак"
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с семантикой „субъект существует, находится в определенном
состоянии" и „субъект изменяет свое состояние".
Лексема lieben (дўст доштан) обозначающая эмоциональное
состояние субъекта, соотносится с типом субъектных глаголов.
Она выражает своей валентностной структурой содержательную
структуру „субъект + предикативный признак" с семантикой
„субъект существует, находится в определенном состоянии"
[2:73].
Согласно словарю Хельбига и Шенкеля валентность глагола
lieben имеет следующую формулу [3, 204]
lieben
I lieben2 (V1= gern haben)
II lieben → Sn, Sa
III Sn → Hum (Die Mutter liebt ihr Kind)
Sa → 1. Hum (Das Kind liebt seine Eltern)
2. ± Anim (Das Kind liebt das Kӓtzchen, Eis)
3. Abstr (Er liebt die Ruhe)
Исходя из этой формулы, можно сделать следующий выводданный глагол является двухвалентным; предметом любви могут
быть- человек (Hum), одушевлѐнное существо (± Anim) и что-то
абстрактное (Abstr). Рассмотрим следующие примеры:
Субъект остается семантически неизменяемым элементом
структуры. Его основными качественными характеристиками
являются семы [лицо], [одушевленность], [конкретность]. Напр.:
Ich hatte ihre Schwester geliebt (S.L., 80). Вай хоҳарашро дӯст
медошт. Она любила свою сестру.
Категориальные характеристики объекта, имеющие форму
винительного падежа, более разнообразны в сравнении с
субъектом благодаря широкому семантическому потенциалу
глагола lieben. Согласно словарным статьям, в качестве объекта
могут выступать практически все предметы, явления, процессы и
положения дел объективной действительности. Соответственно,
объект имеет предметную или непредметную категориальную
семантику: Erika liebt den jungen Mann und wartet auf Erlösung
durch ihn (J. K., 209);
Эрика љавонмардро дўст медорад ва аз ў умед дорад. Эрика
любит молодого человека и ждет его решения.
45

СУХАНШИНОСЇ, №2 2018
Ich liebe ja meinen Vater und den Herrn Kleinerz, aber schon
aussehen tun sie eigentlich nicht (I. K., 98); Ман падарамро ва ҹаноби
Клайнерсро дўст медорам, аммо онҳо якдигарро ҳатто дида
наметавонанд. Я люблю отца и господина Клайнерца, но они даже
видеть друг друга не могут.
Предметной семантикой объект обладает, если в качестве
объекта любовного отношения выступает одушевленное лицо: Er
hat seinen Vetter nie geliebt (R. D.,201)-Он никогда не любил своего
родственника. -ў њељ гоњ њамин хеши худро дўст
намедошт.(Б.М.)Aber meine Mutter liebt meinen Vater auch und ist
gar nicht verzweifelt, nur über mich manchmal (I. K., 183). Модарам
низ падарамро дўст медорад ва аз ин шубҳа надорад, аммо баъзан
танҳо аз дўстдоштани ман шубҳа дорад. Но моя мама любит
тоже моего отца и в этом нет сомнения, лишь иногда
сомневаются на мой счет.
Сюда же относятся случаи с объектом, выраженным именем
собственным; Du liebst doch Frankreich. (S.L., 68). Ту Фаронсаро
дӯст медори - ку. Ты же любиш Францию. или одушевленным нелицом:
... Einmal, als ich klein war, hatte ich einen Hund, ich liebte ihn
sehr, und er liebte mich (R. M., 205), …. Њангоме ки ман ханўз хурд
будам, саге доштам, ўро бениҳоят дўст медоштам, вай низ маро
дўст медошт. Однажды, когда я был маленьким, у меня была
собака, я еѐ очень любил и она меня любила. или неодушевленным
конкретным не-лицом (вещи, предметы, объекты растительного
мира). Напр.: „Ich will friedlich altern. Und auβerdem liebe ich die
Abwechslung" (R. D., 171). Ман мехоҳам оромона ба камоли пири
расам. Ва инчунин ман ҳаѐти рангинро дўст медорам. Я хочу
прожить спокойно до старости. И к тому же я люблю
разнообразие. Vor allem liebten wir die Kunst mit gleicher
Leidenschaft und Ausschlisslichkeit (R. D.,92)-Пеш аз ҳама, мо
санъатро
бо
ҳамон
шавқмандӣ
ва
махсусият
дӯст
медоштем..(Б.М.)
Der Mond schien gelb durch unsere Gardine, meine Mutter stellte
eine Schale mit Veilchen auf den Tisch neben das bluhende
Mandelbaumchen, das der Herr Kleinerz meiner Mutter mitgebracht
hat, denn von allen Blumen liebt sie Mandelbaumchen am meisten (I.K.,
143). Моҳ аз паси пардаи тирезаамон зард метобид, модарам
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косачаи пур аз бунафшаро дар рӯи миз дар паҳлӯи дарахти
шукуфони бодом, ки онро ҷаноби Клайнертс барои модарам оварда
буд, гузошт, чунки модарам бештар аз ҳама гулҳо дарахтаки
бодомро дӯст медошт (I.K., 143). Луна казалась жѐлтой сквозь
наши шторы, моя мама поставила чашку с фиалкой на стол около
цветущего миндального деревца, которое принес господин
Клайнерц моей маме, так как из всех цветов она любила больше
всего миндальное деревце.
Выражая своей семантикой эмоциональное состояние,
лексема lieben относится к числу интерперсональных глаголов.
Этот факт обусловлен объективными причинами. Состояние
любви в данном значении является результатом возникших
глубоких чувств со стороны одного лица по отношению к
другому лицу, не присутствующему, но иногда возможны случаи,
когда в валентностной структуре лексемы lieben появляется
объект-лицо, имеющий и значение причины. Напр.: Sie war in
jenem Augenblick nur eine Frau, die liebte, hatte aber gleichzeitig ihre
königliche Würde gewahrt (C. W., 890) Вай дар он лаҳза танҳо зане
буд, ки дўст медошту дар айни замон шаъну эътибори шоҳиашро
нигоҳ медошт. На тот момент она была лишь женщиной,
которая любила, но одновременно охраняла своѐ королевское
достоинство. Eigentlich verliebt war ich gar nicht in sie, ich liebte sie
(H. В., 18); Шахсан ман тамоман ба ў ошиқ набудам, ман ўро
дўст медоштам. Собственно, я вообще не был в нее влюблен, я
любил еѐ.
In bezug auf Joachim: Ich liebe ihn, gerade, weil er nicht der Vater
meines Kindes war, und in den ersten Jahren war alles so einfach (M.
F., 200). Он чи ки ба Йоаҳим дахл дорад: Ман ўро дўст медоштам,
айнан барои он, ки ў падари фарзандам набуд ва дар тўли солҳои
аввал ҳамааш ҳамин хел одди буд. Что касается Йоахим, я любила
его не за то, что он не был отцом моего ребѐнка, и в течении
первых лет всѐ было так просто.
При передаче интерперсональных отношений присутствует
вероятность конвертируемости по формуле: Er liebt sie— Sie liebt
ihn auch. Поэтому лексема lieben может отражать и взаимную
направленность. Наиболее ярко взаимная направленность
прослеживается при употреблении глагола с взаимным
местоимением einander и возвратным местоимением sich как
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самостоятельного слова в функции взаимного действия: Sie lieben
sich [Vater und Kind] und essen Cornflakes zum Frühstuck in einem
lichtdurchfluteten Zimmer, sie laufen lachend überFrühlingswiesen (D.
D., 327). Онҳо (падар ва кўдак) якдигарро дўст медоштанд ва
њангоми ноништа дар њуљраи равшан љуворибирѐн мехўрданд, онҳо
хандон аз болои марѓзорњои бањори медаванд. Они любили друг
друга (отец и сын) ели попкорн на завтрак в светлой комнате, они
бегают, смеясь через весенние луга[1, 113].
Таким образом, по значению «чувствовать, испытывать
сердечную склонность, влечение к лицу другого пола»
дифференцируют в немецком и таджиксом языках глаголы- lieben
- anbeten, gernhaben, hängen an, ins Herz geschlossen haben, lieb
haben, mӧgen, sein Herz verloren haben,vergӧttern, verliebt sein,
vernarrt sein (geh), verehren, zärtliche Gefühle hegen, zugetan sein
(ugs), anhimmeln, eine Schwäche/ Vorliebe haben, etwas übrig haben
für, mӧgen, schwärmen (ugs), abfahren auf, Feuer und Flamme sein,
toll finden, verrückt sein auf/ nach (ugs., bes. Jugendspr), stehen auf [4,
102]- дўст доштан (киро, чиро)-(муҳаббат нисбат ба ки, чй ҳис
кардан)- lieben (Akk.-wen, was)- любить (кого, что); ошиқ шудан
(ба касе)-verlieben sich (in Akk.),verschieβen sich (in Akk.),vernarren
sich (in Akk.),verknallen sich (in Akk.), vergucken sich (in Akk.)влюбиться (в кого-либо).
Их синонимами, выражающими положительное отношение,
являются в исследуемых языках глаголы – gefallen, gernhaben,
mögen, zusagen, behagen, imponieren, anmachen, ansprechen,
entsprechen, passen; angenehm sein, Anklang finden, ansprechen,
Behagen bereiten, bestechen, einnehmen, entzücken, liegen, scӧn
finden, sympatisch sein, zusagen (geh), munden, ankommen,
konvenieren [4, 87] - маъќул будан, дўст доштан, таваљљўњ доштан,
хеле дўст доштан, наѓз дидан, аз таҳти дил дўст доштан.
Braunbären gefallen mir mehr als Eisbären (D.D.,38)- Бурые
медведи нравятся мне больше чем белые. - Хирсҳои мала ба манн
бештар маъқуланд назар ба хирсҳои сафед. (Б.М.)
Dem Jungen gefiel es nicht, daβ Sejdachmat die Neuigkeit so
spöttisch aufnahm (Т.А.,43)- Ба писарак маъќул нашуд, ки
Саидањмад ин навигариро ин хел масхараомез пешвоз гирифт
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(Ч.А.,19)- Мальчику не понравилось, что Сайдахмат так
насмешливо принял новость. (А.Ч.,23)
Sie hatten Elisa ganz gern, achteten sie mit einer Mischung aus
Neugier und Schadenfreude, die sie für Mitleid hielten (W.S.,72)-Они
любили Элизу, уважали еѐ со смесью из любопытства из
лорадства, которые они принимали за сострадание- Онњо Элизаро
дўст медоштанд, ўро бо омезиш аз кунљковї ва бадхоњї њурмат
мекарданд ва инро онњо чун дилсўзї мепиндоштанд.(Б.М.)
Ich mag nur dunkle bittere Schokolade(S.O.,69)- Я люблю только
тѐмный горький шоколад.-Ман танњо шоколади сиѐњи талхро
дўст медорам.(Б.М.)
Анализируя примеры, можно сделать следующие выводы:
а) в качестве объекта в исследуемых языках могут выступать
как одушевленные лица, так и неодушевленные конкретные нелица (вещи, предметы, объекты растительного мира);
б) в немецком и таджикском языках, в качестве субъекта
всегда выступает одушевленное лицо;
в) в обоих языках глагол “любить” является двухвалентным,
переходным.
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СТРУКТУРНО-ВАЛЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛА LIEBEN
(ДЎСТ ДОШТАН) В НЕМЕЦКОМ И ТАДЖИКСКОМ
ЯЗЫКАХ
В данной статье приводится структурно-валентный анализ
глагола «lieben» (любить, дӯст доштан) в исследуемых языках.
Проделанный анализ выявил большое сходство в структуре
переходного глагола в немецком и таджикском языках.
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Приведенные примеры в статье свидетельствуют об аналогичной
структуре данного глагола эмоционального состояния в
немецком и таджикском языках.
Субъект остается семантически неизменяемым элементом
структуры. Его основными качественными характеристиками
являются семы [лицо], [одушевленность], [конкретность].
Категориальные характеристики объекта, имеющие форму
винительного падежа, более разнообразны в сравнении с
субъектом благодаря широкому семантическому потенциалу
глагола lieben.
Согласно словарным статьям, в качестве объекта могут
выступать практически все предметы, явления, процессы и
положения дел объективной действительности. Соответственно,
объект имеет предметную или непредметную категориальную
семантику.
Выражая своей семантикой эмоциональное состояние,
лексема lieben относится к числу интерперсональных глаголов.
Этот факт обусловлен объективными причинами. Состояние
любви в данном значении является результатом возникших
глубоких чувств со стороны одного лица по отношению к
другому лицу, не присутствующему, но иногда возможны случаи,
когда в валентностной структуре лексемы lieben появляется
объект-лицо, имеющее значение причины.
Ключевые слова: анализ, структура, валентность, глагол
эмоционального состояния, субъект, объект, сема, семантика,
лексема, одушевлѐнность, неодушевлѐнность, конкретность.
ТАҲЛИЛИ СОХТОР ВА ВАЛЕНТНОКИИ ФЕЪЛИ
LIEBEN (ДЎСТ ДОШТАН) ДАР ЗАБОНҲОИ ОЛМОНЇ ВА
ТОЉИКЇ
Дар мақола хулосаи таҳлили сохтор ва валентнокии феъли
«дўст доштан» дар забонҳои олмонӣ ва тоҷикӣ ифода шудааст.
Инчунин таҳлили монанди дар сохтори феъли гузарандаи
забонҳои олмонӣ ва тоҷикӣ ошкор карда шуд. Мисолҳои дар
маќола овардашуда нишон медиҳад, ки сохтори ҳамин феъли
мазкур дар забонҳои олмонӣ ва тоҷикӣ бо њам шабоҳати бисѐр
доранд.
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Субъект њамчун љузъи бетағйири унсури сохтори семантикӣ
боқӣ мемонад. Вижагии асосии ин гуна сохтор [шахс], [исмҳои
ҷондор], [мушаххас] мебошанд. Тавсифи мафњумњои объект, ки
дорои пуркунандаи бевоситаанд, дар муқоиса бо субъект ба
хотири доштани имконияти васеи феъли lieben мебошад.
Вобаста ба калимањои дар фарњангњо сабтшуда ҳамаи ашѐ,
њодисањо, равандҳо ва ҳолатњои воқеияти объективӣ метавонанд
ба сифати объект амалан истифода шаванд. Бинобар ин, объект
дорои дараҷаи семантикии воқеи ва ѓайривоқеї шуда метавонад.
Вожаи lieben бо зоњир намудани маънои семантикии њиссї ба
шумури феълњои байниашхос дохил мешавад. Ин њолат ба
сабабҳои айнӣ вобаста аст. Њолати дўст доштан ба ин маъни
натиҷаи ба вуљуд омадани эҳсосоти амиқе аз тарафи як шахс ба
шахси дигаре, ки дар њамин вазъият дида намешавад, вале дар
њолатњои дигар имкони зуњури чунин шахс мављуд аст.
Калидвожањо: тањлил, сохтор, валентноки, феъл, њолат,
эњсос, объект, субъект, маъно, семантика, вожа, исмњои љондор,
исмњои бељон, мушаххас.
STRUCTURAL AND VALENCE ANALYSIS OF VERB
LIEBEN (TO LOVE) IN GERMAN AND TAJIK
The article is the result of structural and valence analysis of verb
"lieben" (to love) in Tajik and German. The analysis made revealed a
great similarity in the structure of the transitive verb in German and
Tajik. The examples of article show the similar structure of this verb
of emotional state in German and Tajik.
The subject remains a semantically immutable element of the
structure. Its main qualitative characteristics are the semes [person],
[animation], [concreteness]. The categorial characteristics of an object
having the accusative case are more diverse in comparison with the
subject due to the broad semantic potential of the verb lieben.
According to the dictionary articles, almost all objects,
phenomena, processes and conditions of objective reality can act as
an object. Accordingly, the object has objective or non-subjective
categorial semantics.
Expressing his emotional state with his semantics, verb lieben (to
love) belongs to the number of interpersonal verbs. This fact is due to
objective reasons. The state of love in this sense is the result of deep
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feelings that arose from one person in relation to another person not
present, but sometimes there are cases when in the valent structure of
the lieben's lexeme there appears an object-person having the meaning
of the cause.
Key words: analysis, structure, valence, verb of emotional state,
subject, object, sema, semantics, lexeme, animate, inanity,
concreteness.
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АДАБИЁТШИНОСЇ
УДК:891.58.092
Р-88
САЙРИ ТАҲАВВУЛИИ ҒАЗАЛ ТО ЗАМОНИ КАЁНЇ
Мирзомуњаммад Рустої
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї
Пеш аз он ки меҳвари маншаи сайри таҳаввул ва даврони
таърихии ғазал ба баҳс бипардозем, лозим аст, як нигоҳ кӯтоҳе
ба маънӣ ва мафоҳим ғазал дошта бошем. Ғазалро дар луғат –
риштан (ресидан), ресмон, риштан ва тобидани мӯй ва ѐ пашм ѐ
ришта, ресидан - ресмон ресидан [1, 887] ва ѐ ресмоне, ки бо он
ҷонварони ваҳширо мегиранд, маъно кардаанд. Навозиш кардан ва
шӯхї бо маҳбуб – сухан гуфтан бо занон ва ишқбозӣ кардан бо
онон, ҳикоят аз ҷавонӣ ва ҳадис ва суҳбати ишқ ва васфи занон [2,
1035] ситоиш ва санои касе, гуфтугӯйи духтарон ва писарони
ҷавон, дӯст доштани сухан бо занонро низ ғазал гуфтаанд. Ба
сустї овардан, мутаҳайир шудан, таваққуф кардан ва ѐ боз
гаштани саги шикорї ба сабаб бонги оҳубарра, ҳамчунон ғазал
итлоқ мешавад. Яъне вақте саги шикорї ба гирифтани сайдаш,
ки ҳамон ғизола ѐ оҳубарра аст, наздик шавад ва ғизола аз тарси
ҷонаш овози дармондагї сар диҳад, саг ба ногоҳ аз таъқиб ва
гирифтанаш боз меистд ва дилаш бар он месӯзд. Ва ба ҳамин
ҷиҳат номи оҳуро ғизол ва исм шеърро ғазал гузоштанд, ки ошиќ
ба манзури дастѐбӣ ва тасхири қалби маъшуқ чун ғизола овози
наҳифи дармондагӣ ва бечораагӣ сар диҳад ва ба гунае муҳаббат
ва аҳд ва вафоро аз худ буруз дода ва ӯро масҳури илтимосҳо ва
нолаву зориҳои хеш созад.
Ғазал дар истилоҳи адабӣ шеър ба каломи музун ва муқаффо
дар муошиқа ва васфу ҳоли занон ва ѐ ба шеъре соҳиби матлаъ ва
мақтаъ, ки бештар дар мадҳ ва навозиш маъшуқа ва мағозала ва
сухан кардан бо ӯ буда бошад, гуфта мешавад. Ва ѐ ба як навъи
вижае аз шеър итлоқ мешавад, ки қавофии мисрои байти аввал
бо қавофии охири соири абѐти он муттаҳидулвазн ва яксон буда
ва байни ду то 15-16 ва ило бист байт суруда шуда бошад, аммо
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ҳадди маъмул ва мутавассити он 5 то 12 байт мебошад.
Њамчунон ғазал дар назди шуарои порсигӯй ба шеъре гуфта
мешавад, ки кулли абѐти он бо мисраъи матлаъ ҳамвазн ва
ҳамқофия буда бошад ва ин навъи шеър гоҳе ба нудрат ба 19
байт ва баъзан нисбати вусъат ва густурдагии мавзӯъ то ҳудуди
26 байт низ мерасад, монанди баъзе аз ғазалиѐти Сайидои
Насафӣ. Аммо дар ин миѐн камтар аз панҷ байтро ғазали
нотамом ва камтар аз се байтро ғазал нашояд гӯянд [6, 124].
Қолаби ғазал, ки мароҳили мухталифе аз ҳаѐти худро сипарӣ
намудааст, мазомини гуногуне чун аҳволи даруни шоир, зикри
зебоии маъшуқ, мадҳу васфи ҳол ва замон, сӯзу гудози ошиқона ва
шикоят аз каммеҳрӣ ва белутфии мамдўҳ, масоили ирфонӣ,
иҷтимоӣ, фалсафӣ, ахлоқӣ ва тарбиятӣ ва ҳатто садои
ислоҳгарӣ ва адолатхоҳиро дар худ дорад.
Аммо ба гуфтаи профессор Абдуҷҷаббор Раҳмонуф –
донишманди тоҷикистонӣ, «дар ғазал – ташвиқи ишқи поки
инсонӣ, ҳиҷри ѐр, шодии васл, дарди ҳиҷрон ва дурї аз диѐр ва
дар як калом васфи маҳбуб ва тасвири таъсироти ошиқона
нисбат ба вай бештар намудор аст». Ин донишманд барои
таҳкими дидгоҳ худ, ба манобее такя мекунад, ки мувофиқ ба
назарияи худи ӯст. Аз ҷумла, шамс Ќайси Розӣ бар ин бовар аст,
ки «…ғазал бояд қофиядор, малеҳ ва (дорои) мазмуни мудрак
бошад ва калимот ва ибороти дуруштро дар он роҳ набошад».
Ҳамчунон соҳиби «Њафт иқлим» дар бораи моҳияти аслии ғазал,
ба гунаи ошкортар ҳарфе дорад ва мерасонд: "Ғазал ғолибан
зикри ҷамоли маҳбуб ва сифати ҳоли ошиқ бошад ва ( бояд)
мавоиз ва насоеҳ дар дигар ақсоми шеър дарҷ гардад, аз ҳар чї
бунѐд кунанд, агар висол бошад ва ѐ фироқ, ба ҳамон тамом
кунанд" [3 , 44-45]. Бо ин васф ғазал тавъам бо вижагиҳое, чун
содагӣ, равонӣ, малоҳат, рангинӣ, зебоӣ, хушоҳангӣ, гувороӣ,
дилнишинӣ, рӯҳнавозӣ ва шӯрангезиаш яке аз олитарин ва
ҷаззобтарин гунаҳои шеърї ба ҳисоб меравад, ки бо дурахшидан
дар сабкҳои мухталиф – хуросонӣ, ироқӣ ва ҳиндӣ баландтарин
ҷойгоҳ ва асаргузортарин нақшро дар рӯҳ ва равон ва андар
қулуби тӯдаҳо иҳроз ва ифоъ намудааст. Рӯдакӣ, Дақиқии
Балхӣ, Шаҳиди Балхӣ, Саноӣ, Аттор, Мавлавӣ, Фахриддини
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Ироқӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Хоҷуи Кирмонӣ, Амир Хусрави Деҳлавӣ,
Мирсаид Алии Њамадонӣ, Камоли Хуҷандӣ, Ҳасани Деҳлавӣ,
Носири Бухороӣ, Љомӣ, Навобӣ, Биної, Ҳилолӣ, Мушфиқӣ,
Соиби Табризӣ, Бедил, Сайидои Насафї, Толиби Омулӣ,
Калими Кошонӣ, Зебуннисо, Ҷунайдуллоњи Њозиқ, Мирзо
Содиқи Муншӣ, Аҳмади Дониш, Савдо, Туғрал, Шамсуддини
Шоҳин ва ҷамъи касире дигар шахсиятҳо ва бузургонеанд, ки
ҳар як ба навбаи худ дар масири сароиш ва парвариши ғазал
қадамҳои устуворе бардошта ва дар роҳи рушд, такомул ва
шукӯҳманди ин шева, заҳамоти қобили таваҷҷуҳе ба анҷом
расонидаанд.
Дар бораи маншаи ғазал дидгоҳҳои мутафовите вуҷуд дорад.
Муҳаққиқон русӣ ва тоҷикистонї ғазалро зодаи таронаҳои
омиѐна дониста ва мегӯянд, ки ин таронаҳо таҳти таъсири шеъри
расмии арабӣ ба сурат ғазал даромадааст [4, 35]. Бисѐре аз
пажӯҳишгарон арсаи ғазал бар ин боваранд, ки: «тағаззул ба
масобаи бунѐди ғазал, аз пеши хони қасида мераҳад ва ба марзаи
худиродият мерасад, яъне ғазал форсї- дарї, ки аз ҳамон дерина
солҳо дар ҳисори дилгири қасидаҳо дилозурда буд, саранҷом
фармон нашнохт ва аз итоат инон бартофт» [5, 28].
Доктор Шамисо донишманди эронӣ дар ҳамин замина чунин
далел дорад: "… беҳтарин далел барои исбот ин нукта, ки ғазал
идомаи такомули ҳаѐти ҳамон тағаззул будааст, масъалае
тахаллус аст. Тахаллус дар қасида дар васати шеър, байни ду
бахш ( васф ва мадҳ) қарор дорад, вақте бахши мадҳ аз байн
рафт, байти тахаллус байти поѐнї шуд, мунтаҳо тахаллус дар
қасида исм бурдан аз мамдӯҳ аст ва дар ғазал овардани исм аз
шоир» [5, 54].
Таърихи шаклгирии шеъри форсї низ ҳамин натиҷаро ба
даст медиҳад, ки ғазал баъд аз қасида вориди қаламрави адабиѐт
форсї гардида ва ба шакли имрӯзии он дар осори баъд аз Саноӣ
Ғазнавї даромадааст ва агар қарор мебуд, ки ғазал аз ашъор ва
сурудҳои омиѐна сарчашма мегирифт, боист дар ҳамон ибтидои
зуҳури шеъри порсӣ ин қолаб бинобар ҷаззобият ва
инъитофпазириаш корбурди густурда меѐфт ва шоирони зиѐде
дар ин масир қаламфарсої менамуданд. Аммо ба равшанї
пайдост, ки ғазал дар воқеъ аз пайкари қасида ҷудо шуда ва дар
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садаҳои пасин ба ҳаѐти худ идома додааст. Бо ин ваҷҳ, ғазал ба
унвони як қолаби мушаххас ва муътабар дар канори қасида ва
соири гунаҳои шеърї аз қарни шашум ба баъд тарвиҷ
гардидааст.
Доктор Сируси Шмисо низ ҳамин иддаро бовар дошта ва
менависад: «Оғози ривоҷи ғазал аз қарн шашум аст ва то оғози
ин қарн шоире, ки фанни аслии ӯ ғазалсрої бошад, суроғ
надорем, аммо нуктаи муҳим ин аст, ки дар ин қарн таваљљуњи
аслии бархе аз шоирон, монанди Саноӣ ва Аттор ба ғазал
будааст» [6, 73].
Гарчанд аз аҳди Рӯдакӣ то қарн шашум ҳиҷрӣ дар таърих
адабиѐт як давраи қасидасаройи шинохта мешавад, аммо боз ҳам
рагаҳои муаияни ғазалро дар таволии ҳамин аъсор ( нимаи дувум
асри савум то асри шашум), ки шеъри форсї сайр суудии худро
мепаймояд, дар миѐни осори адибон ва шоирони қадим метавон
мушоҳида намуд, яъне бо васф, ки асри шашум дар воқеъ оғоз
пайдоиш ғазал ба мафҳуми дақиқи он мебошад, аммо бо он ҳам
гуфта мешавад, ки аввалин хишти бинои ин қолаб, дар замони
Рӯдакӣ ва Шаҳиди Балхӣ гузошта шуда ва нахустин ғазалро ҳам
ҳамроҳ бо тахаллус аз Абўабдуллоҳ Љаъфар ибни Муҳаммади
Рӯдакӣ машҳур ба вориси хунѐгарон ва падари шеъри форсї
медонанд. Дар ҳамин иртибот, устод Садриддин Айнӣ дар
"Намунаои адабиѐт тоҷик" ва адиби саршиноси дигар Абдулѓанї
Мирзоев низ бо таваҷҷуҳ ба сайри таърихии ғазал ба ин натиҷа
расидаанд, ки устод Рӯдакӣ аввалин касе аст, ки дар такомули ин
жанри адабӣ (ғазал) нақши лозим ва сазоворе доштааст. Пас аз
Рӯдакӣ дуюмин шахсе, ки дар фанни ғазалсрої пешкисватї
намуда, Дақиқии Балхӣ аст.
Ба ҳар ҳол, он чї бориз аст, ғазал ва ғазалнигорї дар ҳамин
сада (қарни шашуми ҳиҷрї) роҳи сууд ва камолро оғоз намуда ва
баъдҳо шоироне, мисли Саноии Ғазнавӣ, Анварӣ, Заҳириддини
Форобӣ, Ҷамолуддин Камоли Исфаҳонӣ ва Саъдии Шерозӣ аз
љињати забонї, Аттор, Хоқонӣ, Низомӣ ва Мавлавї аз ҷиҳати
маъної ғазалро ба сўйи таолї ва боландагӣ бурданд, то ин ки
Ҳофизи Шерозї, ки куллиѐташ мазҳари ҷамол ва камоли шеъри
форсӣ аст, ба унвони ғояти ғазал ба вуҷуд меояд. Дар як сухан,
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ғазали қарни шашум дар мавқеияти ҳадди васат миѐни тағаззул
ва ғазали садаи ҳафтум низ шинохта мешавад [6, 73].
Ҳаким Саноии Ғазнавї бо сурудани ғазалиѐти дилпазираш
дар қарни шашум сарчашмае ба ғазалсроѐни баъд аз худ
мегардад ва метавонад ба ғазал, қолаб, ҳувият ва ранг ва рухи
тозае бахшад. Пас аз Саноӣ шоири дигаре, ки илова аз доштан
шуҳрати баланд дар қасидасароӣ, дар дигаргунӣ ва таҳаввули
ғазал низ тавонистааст нақшофаринї намояд, Анвари Абевардӣ
аст. Анварї болои забони шеър таваҷҷуҳ намуда ва талош
варзида, то ба гунае миѐни забони шеър ва забони гуфторӣ ва
баѐни сода талфиқе эҷод намояд.
Заҳириддини Форобӣ ва Ҷамолуддини Исфаҳонї низ аз
ҷумлаи шуарое ҳастанд, ки ба ғазал таваљљуњи зиѐд карданд.
Ашъори онон дар ҳақиқат муқаддимае бар мактаб ва сабки
ироқианд ва ѐ марзеро миѐни мактаб ва ѐ сабки хуросонӣ ва
ироқї шакл медиҳанд. Лозим ба зикр аст, ки то ҳанӯз забон ва
адабиѐти форсї ба таври умда се сабкро озмуда ва осори
зиқиматеро дар ин сабкҳо: хуросонї ѐ туркистонӣ, ироқӣ ва
ҳиндӣ ба ҷой гузоштааст:
-сабки хуросонї ѐ туркистонї бештар ашъори ҳамосї,
равонии калом ва содагии алфозро дар худ дошта, аз такаллуфот
ва саноеи бадеї холї мебошад. Рӯдакӣ, Шаҳиди Балхӣ, Унсурӣ
ва Фаррухї аз ҷумлаи шоирони номдори ин сабк ба шумор
мераванд. Ҳамчунон шоирон дар ин сабк умдатан содагии баѐн,
равшании маънӣ ва зебоӣ ва маҳоратро дар тасвирпардозї дар
назар доштаанд.
-сабки ироқї, ки рӯҳияи ошиқона ва орифонаро дар худ
дорад, сохтораш машҳун аз вожаҳои арабӣ буда ва шоирон ин
арса барои ороиш каломашон, умдатан аз саноеии бадеӣ
истифода кардаанд. Ин сабк, ки баъд аз қарни шашум эҷод ва
роиҷ гардидааст. Ҷамолуддини Исфаҳонӣ ва Камолуддин
Исмоилро метавон аз ҷумлаи пештозони он арса ба ҳисоб овард
[1, 1162]. Аммо дар ин радиф метавон олитарин ашъорро марбут
ба Саъдии Шерозї донист. Шахсияте, ки дар сароиш ва таснифи
ғазали ошиқона ва орифона, яди тӯло ва маҳорати вижа ва хоссе
дошт.
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-аммо дар сабки ҳиндї, ба таври умум аз тахайюлоти печида,
киноѐт, таркибот ва таъбироти дӯр аз зеҳн ва бисѐр муғлақ
истифода шудааст, мисли ғазалиѐти Соиби Табризӣ, Мирзо
Абдулқодири Бедил, Њакими Кошонӣ ва Урфии Шерозӣ [1,
1162]. Вале дар асл поягузори ин сабк Нуриддин Абдурраҳмони
Ҷомї гуфта шудааст. Аз шуарои ғайрипорсї дар ин сабк метавон
аз марҳум аллома Муҳаммад Иқболи Лоҳурї ѐд намуд [1, 1162].
Сабки ҳиндї, ки аз имтиззоҷ ва рушди сабки хуросонӣ ва ироқї
ба вуҷуд омада, бистаре офарид, ки бо истифода аз манобеи
мухталиф ва ба ямни шеваи рамзпардозӣ, худро аз пояи мавзӯи
ишқи инсонї– носутӣ ба пояи ишқи илоҳї– лоҳутї бирасонад.
Садаи ҳафтуми ҳиҷрї аз як тараф мусодиф аст бо ҳамлаи
муғул дар шарқ ва дур шудани шеър ва шоирон аз дарбор ва аз
сӯйи дигар нуфузи тасаввуф ва ирфон ва аҷин шудани он бо
қолаб ғазал, дар маҷмӯъ ин авомил боис мегардад, ки аз як тараф
сабки хуросонї рӯ ба завол ниҳода ва шеваи дигаре ба номи
сабки ироқї шакл бигирад ва дар дили он қолаб ғазал ба шукӯҳ
ва эътилои худ бирасад. Намояндаҳои шохиси ин фасл Шайх
Саъдӣ, Хоқонӣ, Аттор, Мавлавӣ, Хоҷуи Кирмонӣ, Салмони
Совҷӣ ва Ҳофизи Шерозї мебошанд.
Саъдї аз ҷумлаи шоироне аст, ки бо сурудани ашъори ноб,
минҷумла ғазалиѐти нағзи ошиқона, ҳам дар замон худаш ва ҳам
баъд аз худаш ҳамвора мавриди таваҷҷуҳи шоирон қарор
гирифта ва сармашқи хубе барои давраҳои баъд гардидааст.
Хоқонї низ яке аз чеҳраҳои таъсиргузори ин давра аст, ки
ҳам аз лиҳози сохтор ва ҳам аз лиҳози муҳтаво, ғазалҳои хубе
сурудааст. Аттор ва Мавлавї, ки дар ҳақиқат посдорони роҳи
Ҳаким Саноианд, бо гунҷонидани масоили ирфонї дар ғазал,
қуллаҳои шомихиро паймудаанд.
Аттор, ирфони Саноӣ ва равонии баѐни Анвариро ба наҳви
аҳсан даромехт ва асоси сабкеро гузошт, ки дар Хоҷу ва Ҳофиз
охирин мароҳили худро паймуд [4, 90]. Ва Мавлавї бо сӯзу
гудози қаландаронаи худ тавонист мондагортарин ғазалҳои
таърихи адабиѐти моро эҷод намояд. Натиҷа ин, ки ғазали
ирфонї дар воқеъ бо Саноӣ оғоз ѐфт, бо Аттор идома пайдо кард
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ва бо Мавлоно Ҷалолуддини Муҳаммади Балхї ба авҷ ва камоли
худ расид.
Садаи ҳаштум бар он меболад, ки ҳазрати Ҳофизро дар оғӯш
дорад, симои шигифтангезе, ки ғазали порсиро ба меъроҷ ва
авҷи шукӯҳмандии худ расонид ва онро мондагор сохт. Ин
шахсият номдори ғазал порсї бо истифода аз гузуштае пурбори
адабиѐт ва мушоҳидаи таҷрибиѐт, ки ба василаи шоирони пеш аз
ӯ, монанди Рӯдакӣ, Саноӣ, Аттор, Мавлоно, Саъдӣ, Хоҷу ва
дигарон сурат гирифта буд, тавонист камол ва боландагии
ғазали форсиро ба номи худаш сабт намояд. Њофиз дар ҳақиқат
бо пайванд додани ду осори гаронарҷи шеър порсї, ки Мавлавї
дар ғазали орифона ва Саъди дар ғазали ошиқона аз худ бар ҷой
гузошта буд, тавонист дарахти ҳамешасабзи дигареро тарбият
намояд, ки то дам аз инсону инсоният ва ишқу отифа аст, он
дарахт боқї хоҳад монд. Ба қавли доктор Шамисо, «Ҳофиз дар
асре мезист, ки аввалан, забон ба василаи Саъдї ба авҷи худ
расида буд ва сониян, тасаввуф дар тамоми завоѐи зиндагии
мардум нуфуз карда буд ва солисан касоне чун Мавлоно боби
тозагӯии маъноиро гушуда буданд. Њунари Ҳофз дар ин аст, ки
тавонист Саъдӣ ва Мавлоноро ба устодонатарин наҳв талфиқ
кунад ва дар ин миѐна аз худ низ мояҳои бисѐр гузорад» [6, 123].
Таъсир ғазалѐти Ҳофиз рӯйи муосирон ва давраҳои баъд аз ӯ,
дар он ҳадде буд, ки ғазали порсӣ, барои муддати 150 соли дигар,
ҳолати рукудро бар худ гирифт. Дар қарни нуҳуми ҳиҷрї ( баъд
аз Ҳофиз) шеър ва шоирӣ, алорағми таваҷҷуҳ ва рағбати
дарборѐн ба он, аз асари такрори мазомин ва навовариҳои
шоирони пешин, сабки ироқї рӯ ба завол ниҳод. Чун дар ин
давра таваҷҷуҳ ба мадраса ва таҳсили улум бештар шуд, бинобар
он шеър ба дасти авом афтод, ки ин масъала боис гардид, ки
авом ба шеъру шоири рӯй биоваранд ва дар ин ҳол аз фунуни
балоғат ва шеър ғофил бошанд ва шеърҳои наздик ба ибтизоли
адабӣ, ки ба забони кӯча ва бозор наздик аст эҷод намоянд "ва
ин наздик шудани шеър ба забони авом муҷиб шуд, ки маонӣ ва
афкори бозорӣ ва алфози муҳовира, дар шеър роҳ ѐбд ва
тадриҷан муқаддамоти сабки маъруф ба ҳиндї дар Эрон, Осиѐи
марказӣ ва Афғонистон ва Њинд фароҳам ояд" [4, 124].
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Шеъри ин давра ( авохири қарни ҳаштум то авоили қарни
даҳуми ҳиҷрї), чи аз лиҳози техникҳо ва шигардҳои шеърї ва чи
ба лиҳози ҳузурдошти андешаҳои мутаолӣ, нисбат ба давраҳои
қабл мелангад ва номовартарин шоир ин давра Ҳилолии Чағатої
мебошад.
Ба бовари Суруши Шамисо, «ду сабке, ки баъд аз Ҳофиз дар
ғазал маъмул гардид: яке сабке аст, ки ба ѐдоварандаи каломи
Саъдӣ ва Хоҷа Ҳофиз аст, дигар сабки шуароиест, ки бештар дар
банди маонии бориканд ва шӯру лутфи каломашон камтар ва
уюби лафзї дар шеършон бештарост. Аз шоирони сабки аввал
мешавад, ки Мағрибии Табрезӣ, Қосими Анвор, Лутфуллоҳи
Нишопурӣ, Шоҳ Неъматуллоҳи Валї, Шарафуддин Алии Яздӣ
ва аз шоирони сабки дувум, Камоли Хуҷандӣ, Шайх Озарӣ,
Котиби Туршизї, Хаѐлӣ, Бухороӣ, Бисотии Самарқандӣ, Тӯcӣ ва
Амир Ҳумоюни Асфарониро ном гирифт, ки эшон аксаран
пайрави Амирхусрави Деҳлавӣ ва Ҳасани Деҳлавӣ ҳастанд» [6,
149].
Ба ҳар ҳол шахсиятҳое чун Мавлоно Абдурраҳмон Ҷомї бо
доштани ғазалҳои орифона ва ошиқона, Бобо Фиғонї бо содагии
калом ва овардани ташбеҳот ва истиороти тоза дар ғазал ва
Ваҳшии Бофиқї бо вижагии омиѐна будан забон, тасреҳ моҷаро
ва иғроқ дар мавриди мамдуҳ, аз ҷумла шуарои ҳадди фосили
мактаби ироқӣ ва сабки ҳиндї ба шумор мераванд, аммо дар ин
миѐн, Мавлоно Абдурраҳмон Ҷомӣ, ба ҳайси намоянда ва
давомдиҳандаи устувори роҳи Мавлавӣ, Ҳофиз ва Саъдї хотамуш-шуарои сабки ироқӣ шинохта шудааст.
Хулоса, содагӣ ва авомзадагии шеър ва шоир, такрори
офаридаҳои макотиби хуросонӣ ва ироқӣ, камтаваҷҷуҳї ба
маъно ва паѐм, бехосият шудан ва ибтизоли таркибот ва
мазомини ашъор ва вуруди он миѐни кӯча ва бозор, боис гардид,
то шеъри форсї барои раҳої аз ин вазъият, вориди фасл ва арсаи
ҷадиди дигаре ба номи мактаби ҳиндї гардад, мактаб ва арсае,
ки мавонеъ ва инсидодро напазируфта ва офаридаҳои он
маъҷуни аз вожаҳои гуфторӣ ва истилоҳоти бадеъ, тасвирпардозиҳо, тахайюл ва мазомини бикр ва орояҳои ҳунарї буд.
Бале, сабк ҳиндї бо вижагиҳо ва навовариҳои марбут ба
худаш ғазал, забон ва адабиѐти форсиро аз авоили қарни даҳум
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то авосити садаи дувоздаҳум ба ҷиҳат ва самти дигаре кашонид
ва бо мазомини бикр ва тоза, ташбеҳот ва истиороти зариф ва
матолиби гиро, сӯзанок, ошиқона ва пур мисл ва шеваи адам
истифода аз авзони нодир, бо муваффақият тавонист адабиѐти
моро ба давраҳои бошукӯҳи гузашта пайванд диҳад
Аммо ин мактаб ( мактаб ҳиндї) пас аз сипарӣ намудан як
давраи пурҷалол, бинобар печида ва ғайриқобили ҳазм шудани
мазомини шеър, аз як ҷониб ва адами тавҷењи ҳукумронони
темурї дар Њинд ва ҳараҷу мараҷи сиѐсӣ, иҷтимоӣ ва ҷангҳои
дохилї аз ҷониби дигар сабаб шуд, то рафта-рафта он завқи
фарогири сабки ҳиндї фурӯкаш намуда ва дар ғарби форс
(Эрони имрӯзї) шеваи бозгашт ба услуби қудамо, муҷаддадан
аҳѐ гардад ва дигар ғазаласроӣ, он равнақи қаблии худро аз даст
бидиҳад. Ѓазалсароѐни номвари ин давра Ҳотифи Исфаҳонӣ,
Озари Бегдилӣ, Кошӣ ва ғайра мебошад.
Сабки ҳиндї дар шарқ (Афғонистон) бар хилофи ғарби форс,
муддати зиѐде давом овард, аммо ба нисбати ҷавви истибдодии
ҳоким бар кишвар, ғазалсарої баъд аз қарни дувоздаҳ осеб дид
ва шоирон ва адибон ҳар кадом, ба роҳҳои мухталифа рафтанд
ва масирҳои ҷудогонае бар худ интихоб намуданд, масалан
Муҳаммаднабї Восили Кобулї сарҳалқаи ғазалсроѐн (дар нимаи
дувуми қарни 12) пайравї аз Ҳофизи Шерозї менамояд,
Маҳмуди Тарзї даргири забони муҳовара ва калимоти фарангї
буда ва бисѐр тараққихоҳ аст, Мустағнӣ, Абдулҳодии Довӣ, Зиѐ
Қоризода даргир бо масоили сиѐсӣ, иҷтимоӣ, машрутахоҳӣ ва
ислоҳталабӣ мебошанд, устод Бетоб, Навид, Анвари Бисмил
саройшгарони сабки ҳиндианд ва Ғуломнабї Ашқарӣ, Деҳқон,
Орифи Чоҳобї ва Саиднодиршоҳи Каѐнӣ ошиқона ва пурсӯзтар
аз дигарон месароянд.
Дар авоили садаи бистуми мелодӣ, бо шаклгирии ҷараѐни
машрутахоҳї дар кишвар таваҷҷуҳ ба навгароӣ ва гароиш ба
таҳаввули маъної дар ғазали форсӣ, қобили дарк ва рӯият аст ва
шоироне
чун Абдуллоҳ Орифи Чоҳобї, Маҳмуди Тарзӣ,
Абдулҳодї
Довии Парешон,
Абдулалии
Мустағнӣ ва
Абдурраҳмони Лудин бо диди вижа ба буъди муҳтавоии шеър,
омили барпоии як ҷаҳиши калон дар ғазали Афғонистон
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гардиданд. Гарчанд фаъолиятҳои ин шоирон ва амсоли эшон, бо
фурӯпоши ҷунбиш машрутахоҳӣ, рӯй ба уфул гузошт, аммо бо
он ҳам сароғоз хубе барои тағйири масири ғазал дар кишвар
гардид.
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САЙРИ ТАҲАВВУЛИИ ҒАЗАЛ ТО ЗАМОНИ КАЁНЇ
Ѓазал яке аз анвои бонуфузи адабї дар адабиѐти тољику форс
ба шумор меравад. Муаллифи маќола баъди шарњи маънои
луѓавї ва истилоњии «ѓазал» гузориши муфассали илмие дар
бораи пайдоиш ва марњилањои ташаккулу тањаввули он дар
робита бо даврањои гуногуни таърихї дар адабиѐт ироа медорад.
Њамчунон љойгоњи ѓазал дар равнаќу ривољи мактабњо ѐ сабкњои
адабї: хуросонї, ироќї, њиндї ва сабки баргашт аз лињози
мавќеи истифодаи он дар эљодиѐти намояндагони бузурги ин
мактабњои адабї нишон дода шудааст. Инчунин дар маќола
сайри таърихии ѓазал ва марњилањои камолу заволи он дар
даврањои мухталиф тавсиф гардидааст.
Вожањои калидї: сабкњои адабї, хуросонї, ироќї, њиндї,
баргашт, ќасида, таѓаззул, тахаллус, ѓазал, ошиќона,
ислоњталабї, тасвир, табиат, тахаюл, ташбењ.
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ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ОСМОТРА ГАЗЕЛЬИ ДО
КИЯНИДСКИЙ ДИНАСТИИ
Газель является одним из распространенным поэтическим
жанром новоиранского периода. Автор статьи помимо
лексического еѐ значения обстоятельно объясняет вопросы
происхождения и развития газели в различные исторические еѐ
периоды. Он также выясняет роль этого жанра в различных
литературных школах и стилях, таких как хорасани, ираки,
хинди и др. на примере их выдающихся представителей. Автор
статьи прослеживает также основные веки развития газели,
периода еѐ подъѐмом слада.
Ключевые слова: поэтические стили, хорасанский стил,
иракский, газель, образ, аллегория, природа, касыда.
SOME OF MENTIONS ABOUT ROMANTIC POEMS
UNTIL THE PERIOD OF KAYANI
Ghazal (romantic poems) is one of the literal necessities of TajikPersian literature. The author described the lexical meaning and the
term “ghazal” during the different types of periods of literature. Also
analyzed the place of ghazal in the schools of kinds like Khurosini,
Iraqi, Hindi and many others, which learn by summaries of poets and
they always tried to use them in their literacy. Most of their literacy
includes these kinds of literal types. The article conducts the history
of ghazals and its processes of improvement. .
Keywords: literal types, khurosoni, iraqi, Hindi, return, poem,
ghazals, nickname, romantic, images, nature, imagination, likewise.
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Р-47
БАЪЗЕ ОМИЛЊОИ МАЪРИФАТИ АДАБИЁТ: РЎЙКАРДЊО
ВА УСУЛЊОИ ТАЊЌИЌ
Рањмонов Њафиз
Донишгоњи миллии Тољикистон
Таваљљуњ ба масоили назарияи адабиѐт аз мавќеи вижагињои
методологии муосири маърифату шинохти он дар пањнаи
адабиѐтшиносии русї ва ѓарбї ва имконоти татбиќи он коркардњои
назарї дар илми назарияи адабиѐти миллї ва умуман
адабиѐтшиносии тољик ањаммият ва арзиши баланд дорад.
Бояд гуфт, ки адабиѐтшиносї њамчун яке аз улуми бунѐдии
гуманитарї торафт дар таъсир ва равобити зичи њамдигарї бо
илмњои фалсафа ва эстетика, лингвистика, равоншиносї, этика
ва мантиќ, бо истифода аз усулњои илмию методии њатто улуми
табиатшиносї ва даќиќ, чунон ки тањќиќотњои бист соли ахир
гувоњї медињанд, хеле мураккаб шуда, барои маърифати он
дањњо дастгоњњои нави равишшиносї рўи кор омадаанд.
Ин тањавввулот шањодати он аст, ки муњаќќиќон ба
маърифату шинохти њар як асари бадеї, ки объекти асосии
омўзиши адабиѐтшиносист, њамчун ба падидаи тому яклухти
фарњангї муносибат карда, диди фалсафаи эстетикї, нигоњи
амиќ аз равзанаи дастовардњои як силсила улуми гуманитарї ба
осори бадеї њамчун навъи њунар афзалият пайдо кардааст.
Таърихи адабиѐтшиносии садаи ахир гувоњї медињад, ки баъди
як навъе таназзул кардани фањму дарки марксистию
сотсиалистии падидаву зуњуроти адабї љойи онро дањњо
равишњои нави маърифати адабиѐти бадеї ишѓол кард. Ба
эътибори як силсила тањќиќотњои солњои ахир чунин нуќтаи
назар мавќеъ пайдо кардааст, ки ба назарияи адабиѐт ва таърихи
адабиѐт дар системаи улуми адабиѐтшиносї таљдиди назар
мебояд. Боистї, ки сохтор ва мундариљаи ин илмњо ба эътибори
нуфуз пайдо кардани як идда равишњо ва методњои љадиди
тањќиќотї такмил дода шавад.
Вожањои калидї ѐ маќулањои асосї дар ин мухтасар метод ва
методология (усул ва равишшиносї), рўйкард ва ѐ бархўрд ба
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маънои подходи русї аст, ки дар сурати рўшан кардани онњо
манзараи баъдинаи гуфтор даќиќ хоњад шуд. Метод ѐ усул ба
маънии аслиаш – љараѐни афкори тањкиќї тавассути ин ѐ он
мавод аст. Яъне маљмўи ќоидањои муайян, воситањо ва меъѐрњои
идрок ва амал, воситаи фаъолияти иљтимої дар шаклњои гуногун
мебошад. Методология ѐ равишшиносї бошад, назарияи метод
ва таълимот дар бораи он аст. Ба таври хулоса, равишшиносї
таълимот дар бораи сохтор, љанбањои мантиќї ва методу
воситањои фаъолияти фикрист. Боз њам содатар гўем,
равишшиносї нуќтаи назар рољеъ ба ташкили фаъолият аст.
Њамин тавр, «равишшиносї сохтор ва рушди дониши илмї,
воситањо ва методњои тањќиќоти илмї, роњу усулњои
асосноккунии натоиљи он ва механизму шаклњои татбиќи
донишро дар амалия ба тањлил мегирад» [3, с. 168].
Дар муносибат ба адабиѐтшиносї бошад, методологияи он
шохаи назариявии илмест, ки вазифаи он коркарди приниспњои
бунѐди илм дар бораи адабиѐтшиносї ва фаслњои мустаќили он,
омўзиши роњу усулњои тањќиќ аст. Дарк ва шарњи падидањо,
дарѐфти сабабу омилњои пайдоиш ва таъини моњият ва арзиши
онњо вазифаи асоcии методологияи адабиѐтшиносист.
«Назди адабиѐтшиносї асосан ду масъала меистад,
менависад олими маъурф Г.Н. Поспелов, - аввалан, чаро дар њар
халќ дар марњила дар радифи дигар анвои шуури љамъиятї
инчунин каломи гуфтории бадеї (адабиѐт) мављуд аст ва арзиши
он барои ин мардум ва кулли башар дар чист, чї моњият, вижагї
ва сабабу омилњои пайдоиш дорад? Баъдан, чаро каломи бадеии
њар мардум дар марњиала гуногун аст, њатто дар беруни
марњилањо ва барои чї адабиѐт таърихан таѓйир ва инкишоф
меѐбад, сабабаш чунин таѓйирѐбї ва дигар навъи он дар чист?»
[2, с. 15). Аз ин пурсишњо беихтиѐр ба хулосае омадан мумкин
аст, ки адабиѐтшиносї ба чунин равишњо ѐ методологияе зарурат
дорад, ки ба олимони соња дар фањму дарки ќонунмандињои
рушди таърихии адабиѐти бадеии халќњои гуногуни олам кумак
расонида тавонад.
Њолиѐ њам дар мавзўи усулњои нави тадвини таърихи адабиѐт
ва њам адабиѐтшиносї ва назариѐти адабї бањсњои љолибе
миѐни донишмандони ин улум љараѐн дорад, ки мутаассифона,
дар љомеаи илмии мо ањѐн-ањѐн аз онњо ном бурда мешавад ва
66

СУХАНШИНОСЇ, №2 2018
татбиќи амалии онњо низ ангуштшумор аст. Сухан сари
рўйкардњои гуногуни равишшиносї бањри омўзиш ва донистани
фактњои адабї меравад, ки дар суханшиносии русї ва ѓарбї
аллакай ин навъи пажўњишњо аз тариќи равиши мифопоэтикї
(осори гаронарзиши Е.М. Мелетинский ва В.Н. Топоров), ки
тибќи он осори адабии бадеї аз нигоњи њузури образу мотивњо
ва вазъиятњои мифологию фолклорї омўхта мешавад, аз тариќи
равиши фарњангшиносї ѐ културологї, ки тибќи он асари бадеї
дар контексти маќулањои фарњангу маданияти марњилаи рушди
он мавриди идрок ќарор мегирад (С. Аверинтсев, Д.С. Лихачев),
равиши интертекстуалї ѐ байниматният, ки мувофиќи дастури
он муњаќќиќ ба алоќањо ва равобити њамдигарии матни аслї бо
матнњои дигар (Р.Д. Тименчик, Н.А. Фатеева ва диг.) таваљљуњ
мекунад, пайгирї мешавад. Илова ба инњо, равишњои
шаклшиносї (структурализм), нарратологї (ривоятшиносї ва ѐ
тањкияшиносї), постструктуралистї, деструктивистї ва ѓайрањо
кайњост, ки дар амалияи тањлилу баррасињои осори адабї
таљриба шудаанд.
Сухан рољеъ ба муосиргардонии маърифат ва тањќиќи
адабиѐти бадеї меравад, ба он далел, ки адабиѐт њамчун њадафи
маърифати илм рољеъ ба эљоди бадеї мавзўъњои зиѐди тањќиќ, аз
ќабили аломату нишонањои адабиѐт ва осори адабї, тањаввули
таърихии адабиѐт ва динамикаи он, равобити байнињамдигарии
адабиѐтњои миллї ва истиќболи дуљонибаи падидањои гуногуни
адабї, сарнавишти таърихии асарњои адабї ва таъсири онњо ба
фарњангњои ѓайр, раванди эљоди худи каломи бадеъро дорад.
Дар ин заминањо илмњои бунѐдии адабиѐтшиносї – назарияи
адабиѐт, таърихи адабиѐт, адабиѐтшиносии ќиѐсию таърихї ва
функсионалию таърихї, таърихи эљоди асари бадеї ва ѓайрањо
боястї бештар фаъол бошанд. Аз миѐни улуми мазбур назария ва
таърихи адабиѐт љойгоњи хосса доранд.
Аз сохторњои мухталифи назарияи адабиѐт – функсионалї,
гносеологї, мантиќї мазмуну муњтаво арзишмандтар аст, зеро
мањз аз њамин мавќеъ сохтусоз ва таљзияи дохилии худи эљоди
бадеї матрањ мешавад.
Мазмуну муњтавои назарияи умумии адабиѐт боиси тавлиди
таълимоти зиѐде оид ба ин ѐ он љанбаи адабиѐт мегардад,
масалан, аз фалсафаи адабиѐт, ки мавзўи баррасии он вижагињои
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умумии эљоди адабї: функсия, табиат, мавод ва предмети эљод
аст, инчунин, аз худи назарияи асари бадеї, морфологияи
адабиѐт – гурўњњои жанрї ва навъии осори адабї, аз назарияи
дарки адабї – эстетикаи ретсептивї, назарияи амалкарди асарњо
ва назарияи рушди адабиѐт бармеоянд. Дар навбати хеш, аз
равияњои номбурда назарияњои комилан мустаќил ба вуљуд
меоянд, чунончи, аз фалсафаи адабиѐт назарияи раванди эљодї,
аз назарияи идрок – назарияи коммуникатсия ѐ иртиботи адабї,
аз назарияи асари бадеї – нарратология ѐ ривоятшиносї
(тањкияшиносї) њосил мешаванд.
Чунин таќсимбандї ва шарњи мухтасари илм ва назарияњо аз
он гувоњї медињанд, ки адабиѐти бадеї бо мурури замон хеле
мушкилфањм ва гуногунљанба гардида, дар олами њунар торафт
маќоми баландтаре касб мекунад. Барои наќд ва назарияи
адабии тољик равиши морфологии адабиѐт њамчун таълимот дар
бораи сохтмони дохилии олами њунар зарурат дорад, зеро ин
таълимот миѐни эстетика ва назарияи адабиѐт иртиботи ќавї ба
вуљуд оварда, сохтусози ботинии олами њунарро њамчун низоми
гурўњњо, навъњо ва жанрњо ошкор карда метавонад. Зимни ин
равиши илмї мо дар ин маърўза раванди тўлонии дарки
адабиѐти бадеиро њамчун навъи вижаи њунар шурўъ аз Юнони
бостон (адабиѐт њамчун дарки бадеии олам ва тафовути он аз
шаклњои дигари фаъолияти маърифатї), назариѐти Афлотуну
Арасту то ба асрњои XVII-XVIII, ќонунмандии таљзияи осори
бадеї ба навъу жанрњо пайгирї намудем, ки њоло имкони
муфассал баѐн кардани онњо нест.
Ба ќавли О. Вайнштейн, ки дар маќолаи «Мухолифати
назария ѐ этикаи мутолиа?» ироа шудааст, «њоло дар илм оид ба
адабиѐт на сохти умумии он, на анатомияи он, на равобити
њамдигарї ва таносуби љузъњои таркибї ва комплекси илмњои он
мафњум нест. Он ба конгломерати илмњое табдил шудааст, ки
људо намудани онњо дар заминаи принсипњои љиддии илмї
имкон надорад. Танњо имконот ва тасаввуроти субъективии ин ѐ
он муњаќќиќ мизони мустаќим гардониданашон шудаасту бас»
[1, с.88-92].
Аз ин хотир бархе донишмандон, масалан, В.В. Курилов бар
ин андешаанд, ки силсилаи фанњое зарурат доранд, ки ба
тањќиќи худи адабиѐтшиносї нигаронида шуда бошанд. Мавсуф
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ин
сиклро
фароадабиѐтшиносї
(металитературоведение)
номидааст, ки вазоифи он муайян намудани маќом, предмет,
вижагињо, таъинот, функсия, методњо, тањаввулот, забон, вазъи
имрўзу ояндаи худи адабиѐтшиносист. Љузъњои таркибии ин
силсила – назария, методология, таърих, терминология ва
барномарезии адабиѐтшиносї буда метавонанд [4, с.14].
Ин илм аз сикли дигар фанњое иборат аст, ки бевосита ба
худи адабиѐтшиносї равона шудаанд. Мавзўи омўзиши он
адабиѐтшиносї дар яклухтиву тамомият буда, вазифањояш –
муќаррар намудани предмети он, баррасии љойгоњи он –
махсусият, асосњо, функсияњо, таъинот, методњо, тањаввулот,
забон, њоли имрўзу ояндаи адабиѐтшиносист. Табиист, ки дар
радаи аввали масъалањои баррасишаванда – назария, методология, таърих, истилоњот ва барномасозии адабиѐтшиносї ќарор
мегиранд. Ба ќавли аксар муњаќќиќон, назария предмет, сохтусоз
ва вазоифи адабиѐтшиносиро мавриди омўзиш ќарор медињад.
Аммо чун ба пањнои адабиѐтшиносї назар афканем, ин
масъалањо фањмиши мањдуди соњањои назарияи адабиѐтро дар
бар мегиранд. Воќеан, назария боистї, ки табиати
адабиѐтшиносї, хусусиятњои дохилї, љойи онро дар миѐни
илмњои дигар, робитаашро бо худи эљодиѐти адабию бадеї ва
масоили ба инњо монандро фаро бигирад. Мавќеи асосиро дар
назарияи адбиѐтшиносї систематикаи он ишѓол мекунад.
Мураккабї ва серпањлуии объекти мавриди дарку фањми
адабиѐтшиносї, тафовути вазифањои дарки санъати сухан ва
дигар авомил худ аз худ мављудияти соњањои дигари омўзишро
таќозо мекунанд. Маљмўи онњо ва муносиботи њамдигарии онњо
сохтор ѐ морфологияи адабиѐтшиносиро ташкил мекунанд, ки
мавзўи омўзиши систематикаи он низ мебошад. Методњо,
принсипњо ва меъѐрњои фаъолияти адабиѐтшиносї ба соњаи
методологияи он дохил мешаванд.
Масъалањои рушд ва тањаввули адабиѐтшиносиро таърихи
он меомўзад. Таърихи адабиѐтшиносї мактабњои гуногуни
адабиѐтшиносї, таълифоти олимони алоњида ва таърихи
ташаккули ин ѐ он мафњуми алоњидаро мавриди баррасї ќарор
медињад. Ба ќавли В.В. Курилов, он соњаи фароадабиѐтшиносиро, ки ба тањлили вазъи муосири адабиѐтшиносї машѓул
аст, номи аниќ ѐфтан душвор аст, аммо ў истилоњи «наќди
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адабиѐтшиносї»-ро пешнињод кардааст. Баъдан, ба таркиби ин
илм соњаи махсусеро мавсуф ворид мекунад, ки он соња забони
адабиѐтшиносиро мавриди баррасї ќарор медињад, яъне онро
истилоњотшиносии адабиѐт ном бурдан љоиз аст. Ва нињоятан,
ба фароадабиѐтшиносї тањияи барномањо, лоињањо ва равияњое
дохил мешаванд, ки тањќиќоти ояндаи соњаи адабиѐтшиносиро
дар бар мегиранд. Намунаи ин корњо «Проблемаи матн дар
лингвистика, филология ва дигар илмњои гуманитарї», «Аз
навиштаљоти солњои 1970-1971», «Ба методологияи илмњои
гуманитарї»-и М.М. Бахтин, маќолаи В.Е. Хализев «Рољеъ ба
перспективаи тањияи поэтикаи таърихї», барномањои барои
тањќиќот тањиякардаи Л.П. Егорова ба шумор мераванд.
Бояд зикр кард, ки дар масъалаи худи сохтори
адабиѐтшиносї дар илми тољик асосан ду консепсияи маълуми
адабиѐтшиносии русї то кунун нуфуз дорад. Тибќи консепсияи
аввал, ки онро анъанавї гуфтан мумкин аст, ба адабиѐтшиносї –
таърихи адабиѐт, назарияи адабиѐт ва наќди адабиро дохил
мекунанд. Ин сохторро уламои маъруфи назарияпардози рус, аз
ќабили Г.Л. Абрамович, А.С. Бушмин, А.Н. Иезуитов, Б.С.
Мейлах, A.C. Мясников, П.Н. Сакулин, А.Г. Цейтлин
љонибдоранд.
Тибќи консепсияи дуюм, адабиѐтшиносї танњо аз назария ва
таърихи адабиѐт иборат буда, наќди адабие, ки ба тањќиќи
объективии асарњои адабї машѓул нест, аз ин низом бароварда
мешуд. Ин андешаро олимон В.Н. Перетс, Б.И. Ярхо ва Г.Н.
Поспелов тарафдоранд. Аммо ин ду равия нуќтаи њамоњангї
доранд, яъне адабиѐтшиносї илм дар бораи адабиѐт эътироф
гардида, он ба фанњои асосї ва ѐвар (матншиносї, китобшиносї
ва манбаъшиносї) људо мешавад. Аммо баъзе муаллифон
афкори дигаре пешнињод карданд, чунончї, Ю.В. Манн фанњои
асосии адабиѐтшиносиро ба якумдараља (таърихи адабиѐт, наќди
адабї ва поэтика), ба гурўњи дуюм – назария ва таърихи адабиѐт,
таърихи поэтикаро мансуб донистааст [6, с.198].
А.В. Михайлов бошад, масъалаи марказии адабиѐтшиносиро
поэтикаи таърихї номидааст, ки он кулли дигар соњањоро дар
худ синтез мекунад [7, с.18].
В.В. Прозоров мухолифи он аст, ки матншиносию
китобшиносї ва манбаъшиносї ба гурўњи илмњои ѐвар дохил
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бошанд. Ба андешаи ин олим, чунин таќсимот нуфузи ин
илмњоро паст мекунад, зеро инњо адабиѐтшиносиро бо далелњо
ва мавод таъмин мекунанд. Ў пешнињод кардааст, ки ин илмњо
(илмњои ѐвар) илмњои такягоњї ѐ њаѐттаъминкунанда ва илмњои
асосї – болосохтї (надстройкавї) номида шаванд [9, с.28].
Бо вуљуди ин, алњол систематикаи муосири адабиѐтшиносї
ба таљрибаи љањонии адабиѐтшиносї чандон мувофиќ нест.
Масалан, ба сохтори адабиѐтшиносї – адабшиносии ќиѐсїтаърихї ва функсионалию таърихї, њамчунин шарњшиносї
(герменевтика) дохил нашудаанд. То кунун масъалаи таносуби
адабиѐтшиносї њамчун илм дар бораи адабиѐт ва наќди адабї
бањснок боќї мемонад. Аќидаи аввал ин аст, ки модом наќди
адабї адабиѐти муосирро мавриди тањлил ќарор медињад, пас
вай дар таркиби адабиѐтшиносї ќарор дорад. Ва баъдан, наќде,
ки ба пажўњиши илмии адабиѐт машѓул нест, набояд ба таркиби
адабиѐтшиносї ворид шавад.
В.В. Курилов бар асоси ин гуногунрангии афкор навъњои
асосии таљрибаи адабиѐтшиносиро, ки аз њам љињати
масъалагузорї, мундариља ва натиљањо тафовут доранд, дар панљ
ќисм пешињод кардааст:
- фаъолияти илмию пажўњишї бар асоси омўзиш ва дарки
падидањои адабї ва дастрас намудани дониш аз он;
- фаъолияти фањмондадињию шарњдињї, ки ба дарки
моњиятњо ва маънињо нигаронида шудаанд;
- фаъолияти бањодињї, ки ба мулоњизот оид ба асарњои
адабї, оригиналї будани онњо, ањаммияти иљтимоию фарњангии
онњо такя дорад;
- фаъолияти рефлексивию ташкилї, яъне фањму дарк, тасвия
ва тасдиќи меъѐрњо, ќонунмандињо ва принсипњои адабиѐти
мављуда ва ѐ оянда аз љониби адибон, мунтаќидон ва
мутахассисони эстетика. Натиљаи ин фаъолият поэтикаи меъѐрї,
барномањои эстетикї ва манифестњо шуданаш мумкин аст;
- фаъолияти васеи матншиносї, ки ба он артибутика,
санагузорї, наќди матн ва шарњи он, омода кардани матн барои
чоп ворид аст;
- фаъолияти тањсилотї, ки ба омода кардани воситањои таълимї,
хрестоматияњо, барномањо ва дигар васоити донишомўзї барои
мутахассисони ояндаи соња алоќаманд аст [4, с.46].
71

СУХАНШИНОСЇ, №2 2018
Дар заминаи ин фаъолиятњо соњањои зерини адабиѐтшиносї
ба вуљуд меоянд:
- илм дар бораи адабиѐт;
- герменевтикаи адабї;
- наќди адабї;
- адабиѐтшиносии рефлексивию ташкилї;
- адабиѐтшиносии тањсилотї;
- матншиносї.
Вобаста ба функсияњояшон онњо соњањои илмї, герменевтикї, наќдї, амалї ва техникии адабиѐтшиносиро ташкил
медињанд. Њар яке аз ин соњањо фанни худро хоњанд дошт. Илм
дар бораи адабиѐтро таърихи адабиѐт, назарияи адабиѐт,
поэтикаи таърихї, адабиѐтшиносии ќиѐсию таърихї ва функсионалию таърихї, таърихи эљоди асари бадеї ташкил медињанд.
Ба инњо зерфанњое насб мешаванд, ки дар мањалли пайванди илм
дар бораи адабиѐт ва илмњои њамсоя – љомеашиносї,
равоншиносї, илм дар бораи забони адабиѐти бадеї ва
кишваршиносии адабї ќарор доранд.
Дар заминаи ин мулоњизот баррасии таносуби назария ва
таърихи адабиѐт хеле бамавќеъ менамояд. Назарияпардозони
номии рус - Г.Л. Абрамович, Ю.Б. Борев, А.С. Бушмин ва чанде
дигарон назарияи адабиѐтро њамчун илми мустаќил, аммо Г.Н.
Поспелов ва пайравони ў илми хидматгузор эътироф кардаанд.
Тафовути назарияро аз таърихи адабиѐт онњо дар вазифањои
маърифатии онњо ба мушоњида гирифтаанд. Вазифаи асосии
таърихи адабиѐт равшан намудани манзараи васеи рушди
адабиѐт дар ин ѐ он минтаќа, кишвар ва ѐ љањон аст. Барои ин
муњаќќиќон равиши тањаввулоти адабиро дар кулл омўхта, ба
пуррагї ин тањаввулотро аз рўи марњалањо, равияњо, љараѐнњо ва
жанру сабкњо фаро мегиранд. Марњилањои таърихии ин ѐ он
адабиѐти миллї, алоќаи байнињамдигарии онњо, сабабу омилњои
бавуљудоии онњо фаро гирифта мешаванд, яъне таърихи адабиѐт
шакли табиии њаѐти эљоди адабиро инъикос мекунад.
Њадафи аслии назарияи адабиѐт бошад, ошкор намудани
моњияти эљоди адабї ва дар ягонагї баррасї кардани љузъњои
таркибии он аст. Назария бо кумаки низоми мафњумњо рољеъ ба
эљодиѐти адабї тасаввуроти умумии равобити воќеии аломату
нишонањои онро пешнињод мекунад. Вай ба суолњое, аз ќабили
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адабиѐт чист, наќши он дар чї зоњир мешавад, муносибаташ бо
воќеият чї гуна аст, сохтмони дохилиаш чї навъ аст, посух
мегўяд, яъне назария ба аломату нишонањои умумї ва
такроршавандаи падидањои адабї таваљљуњ намуда, онњоро ба
мафњумњои образи бадеї, тахайюл, лирика, роман ва ѓайрањо
ифода мекунад. Дар маљмўъ, назария аз таърихи адабиѐт
хосиятњои асосии падидањои адабї, ќонунмандињои онњоро
пазируфта, воќеияти идеалї – низоми мафњумњо ва муќаррароту
тасаввурњоро ба вуљуд меорад.
Аз љињати методологї назария ва таърихи адабиѐт як объект
– эљоди адабиро баррасї мекунанд, аммо њар яке аз онњо
предмети маърифати хешро доранд. Предмети таърихи адабиѐт –
љараѐни таърихию адабї бо њама мушаххасоташ буда, предмети
назария – вижагињои умумї ва ањаммиятдори падидањои
њунарист. Қаробати ин ду илми мустаќил дар зимни омўзиши
эљоди адабї њангоми пажўњишњои омехта бењтар ба назар
мерасад. Масалан, њангоми тањќиќоте, ки ба поэтикаи таърихї
мансубият доранд, дар ин навъи баррасињо назария ва таърихи
адабиѐт њамчун мавод яксон мавриди истифода ќарор мегиранд.
Ё навъи дигар – омўзиши типологии падидањои адабї буда
метавонад. Якљо намудани баррасињои назариявию таърихї ба
аксар тањќиќот рољеъ ба системањои бадеї, назарияи сабкњои
адабї ва назарияи жанрњои алоњида хос мебошад.
Дар њамин мавќеъ бояд зикр кард, ки илми адабиѐтшиносии
тољик ба назариѐти нав ва илми наве оид ба адабиѐт эњтиѐљ
дорад. Аз таълифи охирин ва комилтарин китоб оид ба назария –
«Назарияи адабиѐт» 28 сол сипарї мешавад [8]. Дар ин муддати
тўлонї назария ва амалияи адабиѐтшиносї бо назардошти
таљрибаи илмии адабиѐтшиносии љањонї хеле тањаввул намуда,
дањњо равияњо ва љараѐнњои нав зуњур намудаанд. Худи назар ву
муносибат ба адабиѐти бадеї ба куллї таѓйир ѐфтааст. Мо
њаргиз иддао надорем, ки асари дар боло номбаршуда батамом
куњнагї пайдо кардааст, албатта, ин тавр нест. Ва умуман
омўзиши назарияи адабиѐти даврони шўравї, новобаста ба
фишори мафкуравии нињоят пурзўр бисѐр љињатњои мусбат
дорад. Меросбарии идеяњо ва принсипњои адабиѐтшиносии
пешин ва таљрибаи тафаккури назарї, баррасии адабиѐт њамчун
падидаи фарњанги маънавї, ки ба идеалњои олї ва барои
73

СУХАНШИНОСЇ, №2 2018
хонанда муносиб, таљрибаи омўзиши яклухти матни адабїбадеї, кўшиши сохтани назария дар асоси фалсафа, эътирофи
алоќањои санъат бо контексти васеи иљтимоию таърихї ва
фарњангї, муносибат ба адабиѐт њамчун падидаи љамъиятї,
нињоят виљдони поки адабиѐтшиносон ва садоќат ба объекти
омўзиш – ин њама аз накуињо ва бењтарин фазилатњои он
адабиѐтшиносиест, ки даврони шўравї њукми амал дошт.
Ба љињатњои манфии ин даврон – сиѐсатзадагии шадид,
аксаран на аз табиати худи осори санъат, балки аз мавќеи
материализми диалектикї ва таърихї баровардани хулосањо,
меъѐрият, догматизм, баста будани дари назарияи адабї ва људо
будани он аз афкори адабиѐтшиносии љањонї, устуракунониии
муќаррароти пешбари эстетикаи марксистї ва ѓайра, бешубња,
монеаи рушди назариѐти адабии пешќадам ва замонї будаанд.
Метавон аз дастовардњо ва љињатњои манфии номбаршуда як
идда усулу принсипњое ба кор овард, ки ба рушди илм дар бораи
адабиѐт дар марњилаи кунунї ва баъд мусоидат хоњанд кард, аз
ќабили объективият, мувофиќат кардан ба таљрибаи адабии
муосир, такя кардан ба эстетикаи фалсафї ва баррасии адабиѐт
дар контексти њастии башарї ва робитаи он бо таърихи фарњанг,
таърихият, гуногунрангии методологї, робита бо илмњои дигари
омехта ва ѓайра.
Бояд дар ин замина зикр кард, ки дар соњаи таълифи кутуби
таърихи адабиѐт солњост, ки номутаносибињо идома меѐбанд.
Истифодаи усулњои маъмули типологї, ќиѐсию таърихї ва
таърихию назарї, сарфи назар шудани дигар методњои тањќиќи
илмї – системавию сохторї, мифологї, равонковї, таърихию
функсионалї, таърихию назариявї ва ѓайра, камэътиборї ба
маќулањои калидии тањлили љараѐни адабї – равияњо, љараѐнњо,
методњои бадеї, системаи жанрњо ва сабкиѐт дар таълифи кутуби
таърихи адабиѐт онњоро камранг ва ба њам шабењ намудааст.
Њанўз дар замонаш Д.С. Лихачев дар асари бунѐдиаш
«Рушди адабиѐти рус дар асрњои X-XVII: марњилањо ва сабкњо»
аз зарурати консепсияи нави таърихи адабиѐт – таърихи
назариявии адабиѐт дарак дода, ин навъи тањќиќро ба навъи
суннатї ѐ тасвирию эмпирикии таърихи адабиѐт муќобил
гузошта буд.
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Чунин мулоњизоти ин донишманди борикназар хеле љолиб
аст: «Афкори муаллифон рољеъ ба раванди инкишоф ва ѐ худи
љараѐни адабиѐт дар кутуби таърихи адабиѐт бо наќли мухтасари
маводи маълум ва иттилооти сода марбут ба адибон ва осори онон
омехта мегардад. Чунин иттилоот, албатта, бо маќсади таълим ва
оммавї гардонидани адабиѐт ва адабиѐтшиносї барои онњое зарур
аст, ки дониши худро дар бораи адибон ва осорашон дар
перспективаи таърихї такмил кардан мехоњанд. Аммо њадафи
таърихи назариявї дигар аст. Дар хонанда як миќдор дониши
зарурї, мутолиаи адабиѐт дар назар дошта мешавад. Танњо
вижагињои раванди адабиѐт, неруњои њаракатдињандаи он, сабабу
омилњои пайдоиши ин ѐ он падидаву зуњуроти адабї, махсусиятњои
љунбиши адабї – таърихии кишвар ќиѐсан бо рушди адабиѐтњои
дигар мамолик ба тадќиќ гирифта мешаванд» [5, с.24-25]
Ба њамин монанд намояндагони равиши системавию сохторї
ѐ ба шеваи дигар, структурализм, олимони амрикої Р. Уэллек ва
О. Уоррен дар тадќиќоти фундаменталиашон «Назарияи
адабиѐт» низ изњори назар кардаанд: «Назди таърихи адабї
проблемаи зерин меистад: тибќи имкон аз тавзењи марњилањои
таърих, аз шарњи њоли адибон ва ташхиси осори људогонаи онњо
сарфи назар карда, таърихи адабиѐтро њамчун навъи санъат
(њунар) таълиф кардан мебояд» [10, с.272].
Кўтоњи сухан, назару афкори бисѐре аз муњаќќиќони
назариѐти адабї, аз ќабили Д.С. Лихачев, И.Н. Неупокоева,
Ж. Старобинский, Б.И. Пуришев, Вл. А. Луков, С.Н. Есин, А.Н.
Иезуитовро метавон ба ин нукта хулоса кард, ки се таърихи
адабиѐт – таърихи раванди адабї, таърихи ашколи бадеї ва
таърихи тимсолњо ѐ моделњои шахсиятї якљо метавонанд
тасаввуроти комилеро аз адабиѐт њамчун падидаи томи фарњангї
ба вуљуд биѐранд.
Дар ин замина таърихи адабиѐт дар шакли тимсолњои
шахсиятї хеле мароќовар аст, зеро барои дар ин сатњ эътироф
шудани ин ѐ он адиб эљодиѐти ў бояд хеле пурањамият барои
фарњанги муосир бошад, баъдан, адиб боистї дар таносуб бо
тимсолњои шахсиятии пешин ва моделњои умумии адабиѐт ќарор
дошта, таъсир ва таќлиди моделњои пешин мушаххас карда
шаванд, њаѐту осори нависанда дар таносуби дохилї ба эътибор
гирифта шавад.
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Гурўње аз донишмандони Донишгоњи давлатии гуманитарии
Маскав бо сарварии проф. Вл. А. Луков назарияи моделњои
шахсии нависандагон ѐ тимсолњои шахсиятиро њамчун унсури
асосии таърихи адабиѐт, яъне муаррифии таърихи адабиѐтро
тавассути тимсолњои ањли эљод (масалан, тимсолњои Њомер,
Анакреонт, Данте, Петрарка, Шекспир, Расин, Диккенс, Пруст,
Камю, Њемингуэй, Брехт, Гарсиа Маркес, аз муаллифони рус тимсолњои Пушкин, Лермонтов, Гогол, Некрасов, Островский,
Чернишевский, Тургенев, Лев Толстой, Достоевский, Чехов,
Горкий, Есенин, Маяковский, Шолохов, Булгаков, Ахматова,
Светаева, Твардовский, Солженитсин, Бродский, Набоков хеле
ќобили истифода дар таълифи кутуби таърихи адабиѐт
мењисобанд. Аз адибони пешин ва садаи XX-и форсу тољик
тимсолњои Рўдакї, Низомї, Њофиз, Саъдї, Љалолиддини Балхї,
устодон Айниву Лоњутї, С. Улуѓзода, Ф. Муњаммадиев ва
дигарон ба муќаррароти назариву амалии ин консепсия бояд
мувофиќ бошанд.
Чунин назарияи аз њар љињат мароќангез барои таърихи
наќди адабии тољик низ ќобили истифода менамояд. Ба гурўњи
мунаќќидону суханшиносоне, ки ба ин гурўњ дохил мегарданд,
шахсият ва осори А. Мирзоев, Ш. Њусейнзода, М. Шакурї, С.
Табаров, Х. Шарифзода, А. Сатторзода мувофиќат хоњанд кард.
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БАЪЗЕ ОМИЛЊОИ МАЪРИФАТИ АДАБИЁТ:
РЎЙКАРДЊО ВА УСУЛЊОИ ТАЊЌИЌ
Адабиѐт њамчун њадафи маърифати илм рољеъ ба эљоди
бадеї мавзўъњои зиѐди тањќиќ, аз ќабили аломату нишонањои
адабиѐт ва осори адабї, тањаввули таърихии адабиѐт ва
динамикаи он, равобити байнињамдигарии адабиѐтњои миллї ва
истиќболи дуљонибаи падидањои гуногуни адабї, сарнавишти
таърихии асарњои адабї ва таъсири онњо ба фарњангњои ѓайр,
раванди эљоди худи каломи бадеъро дорад. Дар ин заминањо
илмњои бунѐдии адабиѐтшиносї – назарияи адабиѐт, таърихи
адабиѐт, адабиѐтшиносии ќиѐсї – таърихї ва функсионалию
таърихї, таърихи эљоди асари бадеї ва ѓайрањо амал мекунанд.
Аз миѐни улуми мазбур назария ва таърихи адабиѐт љойгоњи
хосса доранд. Аз сохторњои мухталифи назарияи адабиѐт –
функсионалї,
гносеологї,
мантиќї
мазмуну
муњтаво
арзишмандтар аст, зеро мањз аз њамин мавќеъ сохтусоз ва
таљзияи дохилии худи эљоди бадеї матрањ мешавад.
Муаллиф бо истинод ба таълимоти профессор Вл. А. Луков,
назарияи моделњои шахсии нависандагонро њамчун унсури
асосии таърихи адабиѐт, яъне муаррифии таърихи адабиѐтро
тавассути моделњои ањли эљод (масалан, моделњои Њомер,
Анакреонт, Данте, Петрарка, Шекспир, Расин, Диккенс, Пруст,
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Камю, Њемингуэй, Брехт, Гарсиа Маркес, аз муаллифони рус моделњои Пушкин, Лермонтов, Гогол, Некрасов, Островский,
Чернишевский, Тургенев, Лев Толстой, Достоевский, Чехов,
Горкий, Есенин, Маяковский, Шолохов, Булгаков, Ахматова,
Светаева, Твардовский, Солженитсин, Бродский, Набоков, аз
адибони форсу тољик – моделњои Рўдакї, Низомї, Њофиз, Саъдї,
Љалолиддини Балхї, устодон Айнї, Улуѓзода, Ф. Муњаммадиев
ва дањњо дигарон) хеле арзишманд ва ќобили истифода дар
таълифи кутуби таърихи адабиѐт мењисобад.
Инчунин дар маќола зарурати коркарди низоми
категорияњое зикр мешавад, ки боиси бунѐди низоми мустаќил –
назарияи
таърихи
адабиѐт
ва
њамчунин
ташаккули
таърихнигории таърихи адабиѐт њамчун шохаи махсуси илм дар
бораи адабиѐт мегарданд.
Калидвожањо: эстетика, назарияи адабиѐт, жанр, навъи
адабї, модели шахсї, иртиботи адабї, дарки бадеї, асари бадеї,
раванди эљодї.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОЗНАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ:
ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализ теории литературы как научной дисциплины, ее
задач, содержания, критериев выделения в самостоятельную
область науки о художественной словесности, принципов ее
построения - решающее условие дальнейшего развития теоретического литературоведения. В статье автор вкратце рассматривает соотношение теории и истории литературы как ведущих
дисциплин. Теория обладает двойным статусом. С одной
стороны - это особая форма знаний, соотносящаяся с гипотезой,
а с другой - научная дисциплина, противостоящая истории. В
методологическом плане теория и история литературы, осваивая
один объект - литературное творчество, изучают его различные
аспекты, то есть каждая имеет свой предмет познания. Предмет
истории литературы - историко-литературный процесс во всей
его конкретности и полноте, предмет теории - общие,
существенные особенности поэтических явлений. Общеизвестно,
что в литературе как объекте познания науки о литературном
творчестве выделяются несколько предметов исследования. Это существенные признаки литературы и художественных
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произведений, историческое движение литературы и ее
динамика, взаимоотношение национальных литератур и
различных явлений, историческая жизнь произведений и их
функционирование в своей и инонациональных культурах,
процесс создания самых словесных творений.
В статье подвергается анализу некоторые способы
построения истории литературы и методологические походы к
ней. Автором уделено особое внимание, предложенное
профессором Вл. А. Луковым, теории персональной модели
писателя как элемента истории литературы, т.е. представление
истории литературы через понятие персональных моделей.
Также в статье подвергается анализу мысль о необходимости
разработки систему категорий, образующих самостоятельную
систему - теорию истории литературы, а также формирование
историографии истории литературы как особой области науки о
литературе.
Ключевые слова: эстетика, теория литературы, жанр,
литературные роды, персональные модели, литературные связи,
художественное восприятие, художественное произведение,
художественный процесс.
SOME ASPECTS OF LITERATURE KNOWLEDGE:
APPROACHES AND PRINCIPLES OF RESEARCH
Analysis of the theory of literature as a scientific discipline, its
tasks, content, criteria for singling out the science of artistic literature
and the principles of its construction into an independent field is a
decisive condition for the further development of theoretical literary
criticism. In the article the author briefly examines the relationship
between theory and the history of literature as the leading disciplines.
The theory has a dual status. On the one hand, this is a special form
of knowledge that relates to the hypothesis, and on the other hand, a
scientific discipline that opposes history. In theory, the theory and
history of literature, mastering one object - literary creativity, study
its various aspects, that is, each has its own object of knowledge. The
subject of the history of literature is the historical and literary process
in all its concreteness and completeness, the subject of the theory are
the general, essential features of poetic phenomena.
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Well-known that in the literature as object of knowledge of a
science about literary creativity some objects of research are
allocated. These are essential signs of the literature and works of art,
historical movement of the literature and its dynamics, mutual
relation of national literatures and the various phenomena, historical
life of products and their functioning in the cultures of foreign people,
process of creation of the most verbal creations.
In article in details is exposed to the analysis some ways of
construction of history of literature and methodological campaigns to
it. By the author it is given particular attention, offered by Professor
Vl. A.Lukovym, theories of personal model of the writer as element
of history of literature, i.e. representation of history of literature
through concept of personal models. Also in article the thought on
necessity of working out system of the categories forming
independent system - the theory of history of literature, and also
formation of a historiography of history of literature as to special
area of a science about the literature is exposed to the analysis.
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НАЗАРИ НОСИРИ ХУСРАВ БА ЗАМОНИ Ў
Беҳронов Љумъа, Шозодамуҳаммадов А.
Дошингоњи давлатии Хоруѓ ба номи М. Назаршоев
Њаким Носири Хусрави Ќубодиѐнї яке аз симоњои барљаста
ва шинохташудаи илму адаби асри XI-и форсу тољик мањсуб
шуда, бо осори гуногуншаклу мухталифмазмуни саршор аз
афкору андешањои тозаю бикри хеш дар таърихи тамаддуни
љањонї мавќеи хосаеро ишѓол намудааст. Ашъори ин њакими
суханвар вижагињои зиѐд ва хусусиятњои хосеро дорост, ки аз
шуарои пешгузаштаву оянда фарќ мекунад. Он чї Носири
Хусравро аз дигарон мутамоиз менамояд, навъи баѐн ва
дарунмояи ашъори ў мебошад.
Њаким Носири Хусрав зодаи Ќубодиѐн буда, дар моњи
зулќаъдаи соли 394 њ. (1004 м) таваллуд шудааст. Ном ва номи
падараш дар ашъори ў чанд бор, гоње Носир ва гоње Хусрав,
омадааст. Лаќаби «Њуљљат» ѐ «Њуљљати љазираи Хуросон», ки
унвон ва дараљаи мазњабиест, аз љониби халифаи Фотимї, Ал
Мустансири Биллоњ ба вай дода шуд ва дар абѐташ хеле зиѐд ба
назар мерасад. Шоир дар оѓози китоби «Сафарнома» худро
Ќубодиѐнии Марвазї ном мебарад ва бинобар гуфтаи худи
шоир, насабаш ба Ќубодиѐнии Балхї, ки зодгоњи ў буд, мерасад.
Дар девони шоир низ ин гуфтањо борњо таъкид мешаванд:
Пайваста шудам насаб ба Юмгон,
К-аз насли Ќубодиѐн гусастам [4, 614].
Ба њамин сабаб, шоир дар ашъори худ њама љо аз Балх ба
унвони ватан ва шањру хонаи хеш ѐд мекунад. Бо таваљљўњ ба
маълумоти
баъзе
тазкиранависон,
мисли
Давлатшоњи
Самарќандї, соњиби «Тазкират-уш-шуаро» ўро Исфањонї
донистаанд. Аммо шоир ба Марвазї будани худ дар
«Сафарнома»-аш ишора кардааст: «Чунин гўяд Абўмуиниддин
Носири Хусрав ал-Ќубодиѐнї-ал-Марвазї, ки ман марде
дабирпеша будам ва аз љумлаи мутасаррифон дар амвол ва
аъмоли султонї. Ба кори девонї машѓул будам, муддате дар он
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шуѓл мубошарат намуда, дар миѐни аќрон шўњрате ѐфта будам»
[5, 7]. Аз ин рў, дар ин масъала њељ тардиде ба назар намерасад.
Носири Хусрав баъд аз он ки муддате аз умри худро дар
чунин айѐм гузаронид, андак-андак дучори таѓйири њол шуд ва
дар андешаи дарки њаќиќати олам афтод. Бо уламои замони худ
бањс мекард, вале хотири ў зери таќлиду тањаввул намерафт ва
љавоби ин суолоти худро аз муддаиѐни илму дин намеѐфт. Аз ин
рў, њамвора хотири музтариб ва андешаи нобасомон дошт. Шояд
ба дунболи њамин тафаккурот бошад, ки муддате дар сафари
Туркистону Синд ва дигар мамолики ѓарб ваќти худро
гузаронидааст. Баъд аз чанде дар зењни шоир андешањои дигар
оид ба чигунагии пайдоиши оламу одам ва сабабњои асосии
муноќишањои мазњабї пайдо мешавад. Бинобар њамин, ў худ ба
хулосае меояд, ки дар байни халќ касе аст, ки ў аз ин муаммоњо
огоњ мебошад. Ва аз паи ин андешањо, дарк мекунад, ки дар
байни њар чизе, ки дар олам вуљуд дорад, бо њамљинсонаш фарќ
мекунад. Чун дар љинси мурѓон ва шутурон яке тафовуте дорад ѐ
инчунин дар байни китобњо китоби Ќуръон арзиши баландро
сазовор аст:
Чун ѐфтам аз њар кас бењтар тани худро,
Гуфтам зи њама халќ касе бояд бењтар.
Чун боз зи мурѓону чу уштур зи бањоим
Чун нахл зи ашљору чу ѐќут зи љавњар.
Чун Ќуръон аз кутубу чу Каъба зи биноњо,
Чун дил зи тани мардуму хуршед зи ахтар.
Аз шофеиву моликию аз ќавли Њанифї
Љустам рањи Мухтору љањондовару рањбар [4, 371].
Бинобар андешањои баъзе муњаќќиќон, аз ќабили В. Иванов
(1864-1910) бармеояд, ки Носири Хусрав пас аз хоб дидан ба
сафар баромад ва дар шањри Миср, ки маќомгоњи давлати
Фотимиѐн буд ва маркази Исмоилиѐн шинохта мешуд, ба
мазњаби исмоилия гаравидааст.
Дар муќаддимаи девони ашъори Носири Хусрав, ки соли
2009 дар шањри Душанбе ба чоп расидааст, донишмандони
тољик, марњум Алимардони Амрияздон ва Нурмуњаммади
Амиршоњї, дар ин бора чунин ќайд кардаанд: «Бояд
хотирнишон сохт, ки њамин порчаи рамзии дар «Сафарнома»
љойдоштаро ќариб тамоми ховаршиносону муњаќќиќони њаѐт ва
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осори Носири Хусрав сароѓози табаддулоти љиддї дар њаѐту аќидаи
ў ќаламдод намудаанд. Ба андешаи онњо, ин «хоби вањї» боиси
тарки шаробнўшї ва азми њаљгузорї кардани Носири Хусрави
пайрави мазњаби Шофеии ањли суннату љамоат гардидааст. Аммо
агар мо бо осори Носири Хусрав дуруст ошно шавем, фарз кардан
мумкин аст, ки ў, шояд аз ибтидо пайрави мазњаби шиаи исмоилия
буда, хоби муъљизавиро барои пинњон доштани маќсади асосии
сафараш чун рамз истифода кардааст» [5, 12].
Ба њар њол, шоир тарки хизмати дарбор мекунад ва ба сафар
мебарояд. Носири Хусрав, пеш аз њама, њамчун шоири баркамол
ва олими донишманд роњи сафарро пеш гирифт. Ў дар баробари
зиѐрати хонаи Каъба ќасди дигаре низ дошта, дар давоми сафар
ба маќсади нињоии худ ноил гардидааст.
Шоир вазъи њоли худро пеш аз иќдом ба сафар дар
«Сафарнома» чунин ба ќалам медињад: «Гўяд дар рабеъ-ул-охири
соли 437 њиљрї аз Марв бирафтам ба шуѓли девонї ва ба
Панљдењи Марвруд фуруд омадам. Пас аз он љо ба Љузљон шудам
ва ќурби як моњ бибудам ва пайваста шароб хўрдаме» [5, 2].
Бо ин тартиб, шоир замони дар дарбори Салчуќиѐн хизмати
худро тасвир намуда, хоберо, ки пеш аз сафараш дида буд ва он
як сабаби сафари шоир мањсуб мешавад, наќл намудааст. Шояд
таъсири хоб барои бисѐре аз мардуми одии он рўзгор сабаби
тањаввулоте бошад, аммо на бад-он сон, ки дар мавриди Носири
Хусрав, чун як олим ва донишманд мебинем, ки пас аз бедор
шудан аз хоб, бесаброна иќдом ба тарки хидмати дарбор кунад
ва дар муддати бисѐр кўтоње сафар дар пеш гирад. Пас аз
таваќќуфи андак дар шањрњо ва манозили байни роњ худро ба
Миср бирасонад ва дар њудуди се сол њам он љо бимонад.
Мулоќот бо афроди гуногун дар роњи сафар ва кўмакњое, ки
ба ў шудаанд, нишонаи он аст, ки дар њангоми сафар
њамфикрони худро дарѐфт карда ва аз ѐрии онњо бархўрдор
гардидааст. Чунонки шоир дар «Сафарнома» ба яке аз ин
мулоќотњо ишора мекунад: «Ваќте ки ман ба шањри Асвон
будам, дўсте доштам, ки ўро Абўабдуллоњ Муњаммад бинни
Фалењ мегуфтанд. Марде порсо ва босалоњ буд ва аз тариќи
мантиќ чизе медонист. Чун аз он љо (Асвон) ба Айзоб меомадам,
нома навишта буд ба дўсте ѐ вакиле, ки ўро ба Айзоб буд, ки он
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чї Носир хоњад, ба вай дињад. Ман аз он мард сад ман орд
биситудам» [5, 68].
Носири Хусрав дар Миср ба василаи яке аз бузургони
Фотимиѐн, ки аз гуфтани номаш худдорї мекунад ва танњо ўро
«дарбони шањри илм» [7, 587] меномад, аз равия ва усули
Фотимиѐн огоњии комил њосил менамояд ва нисбат ба мазњаби
исмоилия имони устуворе пайдо мекунад. Шоири кунљкову
нозукбин дараљањои (силсиламаротиб) мазњаби исмоилияро тай
мекунад ва дар муддати кўтоњ ба мартабаи њуљљат, ки дараљаи
дувум баъд аз имом дар мазњаби исмоилия шуморида мешавад,
ноил мегардад.
Сафари шоир 7 сол давом намуда, аз ин байн 3 соли
сафарашро дар Миср ба сар бурдааст. Ў дар ин се сол дар
хидмати халифаи Фотимї Ал-Мустансири Биллоњ (487-427њ)
даромадааст ва ба тањсили илм низ машѓул будааст. Шоир баъди
њафт сол ба зодгоњаш бармегардад.
Њаким Носири Хусрав баъд аз сафар ба ватани худ баргашта
ва дар он љо шурўъ ба таблиѓи мазњаби исмоилия мекунад, вале
андак-андак душманону мухолифон нисбат ба аќидаи ў аз миѐни
мутаассибон зиѐд мешаванд ва корро бар ў душвор мекунанд.
Њатто онњо нияти аз миѐн бардоштани ўро низ доштанд. Шоири
љањонгард зимнан гирифтори мухолифати бисѐр шадиди
Салљуќиѐн, ки бо мазњаби шиа доштанд, мегардад. Ў ногузир ба
туњмати баддинї, ќарматї ва мулњидиву рофизї будан тарки ватан
мекунад, то аз шарру озори мухолифон рањої ѐбад. Дар ин бора
дар девони ў таъкидњои зиѐд ба назар мерасанд:
Маро дунон зи хонумон биронданд,
Гурўње аз намози хеш соњун.
Хуросон љои дунон гашт, гунљад
Ба як хона-дарун озода бо дун [4, 47].
Баъд аз муњољират аз Балх, Носири Хусрав ба Нишопур ва
Мозандарон паноњ бурда, аз он љо ба Юмгон, яке аз навоњии
Бадахшон ва мањалле дар миѐни кўњњо аст, меояд ва љойи зисти
доимии худ интихоб мекунад ва то охири њаѐташ дар ин љо
мемонад. Зеро ин сарзамин њам ба Балх наздиктар буд ва њам
барои таблиѓи мазњаб дар тамоми сарзамини Бадахшон
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мусоидтар. Носири Хусрав то поѐни њаѐт дар Юмгон зиста, дар
соли 1088 дар њамон љо аз олам даргузашт ва мадфун гашт.
Чунонки аз рўзгори шоир бар меояд, Носири Хусавр дар
рўзгори пурталотуми таърихӣ, яъне дар замони сулолаи
Ѓазнавиѐн ва Салчуќиѐн умр ба сар бурдаас. Салљуќиѐн њам
мисли Ѓазнавиѐн роњи зулму бедодиро пеш гирифтанд. Баъди
бар сари ќудрат омадани сулолаи Салљуќиѐн вазъият дар
ќаламрави Хуросон аз пештара бадтар гардида буд. Махсусан,
дар замони султон Санљар (1118-1157) беадолативу нооромї ба
ављи аълои худ расид. Кирдорњои разилонаи хонадони салљуќї
дар ашъори тамоми шоирони ин давра равшан инъикос ѐфтааст.
Воќеан, њамаи мардум аз давлатдории онњо ба дод омада буд.
Донишманди эронї Забењуллоњи Сафо дар китоби «Таърихи
адабиѐти Эрон» бедодгарии ин хонадонро яксар баѐн намуда, аз
љумла, дар бораи ѓуломфурўшї ва дигар кирдорњои зишти онњо
чунин ѐдрас мешавад: «Аз ѓуломони турк, ки дар ин ањд
харидорї мешуданд, ба суратњои мухталиф истифода мешуданд.
Дастае аз онњо бозичаи шањвати умарои ин ањд буданд. Ва
рафтори баъзе аз салотин бо ин бечорагон бисѐр вањшиѐна буд»
[7, 71].
Њамаи ин воќеањои нангинро шоирону саханварони ин ањд
дар осори оварда, сабабгори асосии ин нобасомонињоро
њукмронони замонашон медонистанд ва онњоро зери танќид
ќарор медоданд. Чунончи, дар тасвири шоири машњури асри 11
Љамолиддин Абдураззоќи Исфањонї мебинем:
Алњазар, эй ѓофилон з-ин вањшатобод, алњазар,
Алфирор, эй оќилон, з-ин девмардум, алфирор.
Аз пайи ќатли ману ту муш њамдасти паланг,
В-аз пайи ќатли ману ту чўбу оњан гашта ѐр [4, 248].
Албатта, шоирони дигари њамзамони шоирро низ метавон ѐд
кард, ки бо чунин равия шеър эљод карданд ва ба муќобили
касратгароии замони худ мубориза мебурданд. Махсусан,
Кисоии Марвазї, Зањируддини Форѐбї, Саноии Ѓазнавї ва
дигарон бо вазъияти замони худ даст ба гиребон буданд.
Носири Хусрав аз љумлаи он шоироне аст, ки бо мухолифони
сиѐсї ва динии даврони худ мубориза бурда, то охири њаѐташ
дар ин аќида пойдор ва устувор монд. Ў дар муќобили
ќасидасароѐн ва мухотибони ќасидањои мадњї истода, андешањо
ва тахайюлоти тозаеро бо ин жанр дохил намуд. Шоир вазъияти
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замонаашро бештар дар ашъори худ, аз љумла, дар ќасидањояш,
баѐн сохтааст. Шоир дар ќасидањои худ бештар мавзўњои
фалсафї-динї ва ахлоќї, ки яке аз мавзўъњои анъанавии
ќасидасарої мебошанд, баѐн менамуд.
Чунонки ќаблан ишора намудем, шоир дар баробари
инъикоси масоили гуногуни замон, аз ќабили ахлоќу фалсафа,
њикмату дин, тасвир намудани њасби њоли худ ва муносибати
худро нисбати њукмронони замон ба таври возењу равшан баѐн
сохтааст. Њаким Носири Хусрав, ки дар чунин давраи
пурталотуми таърихї ва пурљўшу хурўш њаѐт ба сар бурдааст,
таассуф аз он мехўрад, ки давлати нотакрори тољикон, Сомониѐн аз
байн рафт ва давлатдорони аљнабии Ѓазнавиѐну Салљуќиѐн ќудратро
ба даст гирифтанд. Ў нисбат ба ин хонадони нав нафрати беандоза
дошта, пайваста онњоро дар ашъори худ мањкум месозад. Дар ашъори
Носири Хусрав эътироз нисбат ба давлатдории сулолаи Салљуќиѐн
нињоят зиѐд ба назар мерасад. Масалан, шоир ќайд мекунад, ки
сулолаи туркони бодиянишини салљуќї, ки то ба даст даровардани
њокимияти сиѐсї, чун ѓуломзани сарої буданд, имрўз соњиби чоњу
мансаб гардиданд. Бинобар ин, ў ба озодагон, яъне мардуми
порсизабон, аз љумла шоирони маддоњ мурољиат менамояд, ки барои
озодагон љои шарм аст, ки дар пеши ин кучиѐни бодиянишин сари
таъзим фуруд меоранд ва онњоро ситоиш менамоянд:
Туркон ба пеши мардон з-ин пеш дар Хуросон
Буданд хору ољиз, њамчун занон сарої.
Имрўз шарм н-ояд озодзодагонро
Кардан ба пеши туркон пушт аз тамаъ дутої [5, 337].
Мусаллам аст, ки Носири Хусрав бино бар ишорати худи ў
аз хонаводаи муњташам буда, сарвати зиѐде њам дар Балх
доштааст. Дар кўдакї ба омўхтани илму дониш машѓул
гардидааст ва дар љавонї ба дарбори салотин ва умаро роњ
ѐфтааст. Чунонки: «Боргоњи мулуки Аљам ва салотинро чун
султон Мањмуди Ѓазнавї ва писараш Масъуд дида…» [3, 3]. Ба
ин тартиб дар љавониаш, яъне то синни чињилсолагї ба мартабаи
«дабирї» расидааст, вале баъдан дар андешаи дарки њаќоиќ
афтод. Баъзе муаррихон сабаби тарки хизмати давлатиро
дигархелтар маънидод менамоянд. Масалан, Бертелс чунин
менигорад: «Намедонем чи иллате Носири Хусравро бар он
дошт, ки ба Марвруд ба хидмати Салчуќиѐн дарояд. Шояд
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битавон тасаввур кард, ки пас аз марги Масъуд ва ба рўи кор
омадани бародар ва душмани љонии ў Муњаммад Носири
Хусрав, ки аз наздикони Масъуд буд, ночор аз Балх ба Марв
гурехта, ба Љаѓрибек паноњ бурдааст» [6, 174].
Чунонки аз фасли аввали «Сафарнома»-аш равшан мегардад,
Носири Хусрав аз Салчуќиѐн норозї будааст ва баъдтар аз онњо
ранљу азобњои зиѐде дидааст. Бинобар њамин дар ќасоиди худ, ки
нисбати ин хонадон нафрат доштааст, пайваста норозигии худро
баѐн месозад. Ў онњоро «гурги биѐбон», «ќавми иблис» меномад
ва аз рўзгори гузаштаи Хуросон чунин ѐд мекунад:
Хуросон з-оли Сомон чун тињї шуд,
Њама дигар шудаст ањволу сомон.
Зи бас дастону бедини бимондаст,
Ба зери дасти ќавми зердастон.
Ба суратњо неку мардумонанд,
Ба сиратњои бад гурги биѐбон [4, 326].
Носири Хусрав замони подшоњии Сомониѐро, ки дар
рўзгори онњо дењќонони (асилзодагони) эронї ќудрату эњтиром
доштанд, бо њасрат ѐд мекунад ва ба андешаи ў Салчуќиѐн њаќќи
салтанати фармондории Хуросонро надоранд, зеро дар як хона
мардуми озоду бофарњанг бо халќи кучманчии сањронишин
истиќомат карданро раво намедонад:
Хуросон љои дунон шуд, нагунљад
Ба як хона дарун озода бо дун.
Ки авбоше њаме бехону бемон,
Дар ў имрўз хон гаштанду хотун [4, 320].
Чунонки ишора гардид, шоир аз эронї будани худ ифтихор
дошта, ќайд мекунад, барои дењќони эронї хеле зишт аст, ки
пеши туркон сар фуруд оварад. Вай дар девони ашъори худ
борњо бо њасрат аз гузаштани замони Сомониѐн ѐд мекунад ва
сарони Туркро водор месозад, ки номањои «Шоњони аљам»-ро
бихонанд, то аз бузургию шањомати шоњони аљам огоњ гарданд.
Ва аз онњо боифтихор ѐд мекунад:
Ку-т Фаридуну куљо Кайќубод?
Ку-т хуљаста алами Коваѐн?
Соми Наримон куву Рустам куљост,
Пешрави лашкари Мозандарон?
Бобаки Сосон куву ку Ардашер,
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Ку-ст? На Бањрому на Нўшервон! [4, 244].
Чун дар соли 1040 њокимият, баъди табаддулоти сиѐсї, ба
дасти Салљуќиѐн мегузарад, Носири Хусрав, ки дар дарбори
онњо ба њайси дабир кор мекард, тамоми корњои
нољавонмардонаи онњоро бо чашми худ мебинад ва њамеша ба
онњо бо чашми нафрат нигоњ мекунад. Шоир таъкид менамояд,
ки ман дар ин љо дўсту рафиќи наздик надорам ва бењтар аст, ки
аз ин дўстони риѐї худро дар канор гирам. Шоир ин вазъиятро
дар ашъори худ чунин тасвир менамояд:
Рафиќе ман дар ин манзил надорам,
Њаќиќат, дўсте якдил надорам.
Аз ин муште рафиќони риѐї,
Буридан бењтар аст аз ошної [4, 24].
Масъалаи дигаре, ки дар ин давра ба миѐн гузошта мешуд,
ин шикоят аз сохти давлатдории умарову фуќањои замон буд.
Кам касе аз шоирон ба назар мерасиданд, ки онњо тасаллути
ѓуломону корњои ѓайри инсонии ин ќабилањои зардпўст ва ќатлу
ѓорати онњоро фош намекарданд. Маълум аст, ки ин андешањои
носазо натиљаи парешонии авзои сиѐсї ва иљтимоии он рўзгорро
нишон медод. Кирдорњои вањшиѐнаву разилонаи ин хонадонњои
турк дар тамоми ашъори шоирони ин давра равшан намоѐн аст.
Аз љумла, Носири Хусрав, ки бо сохти давлатдории замони худ
муќобил буд, дар ашъораш онњоро пайваста зери танќид ќарор
медод. Шоир сарони рўзгори худ – Ѓазнавиѐн ва Салчуќиѐнро,
ки нољавонмардона ба тахт нишаставу зери ниќоби дин
хештанро ѓозиву ношири дину диѐнат эълон мекунанд, њарису
худхоњу љоњталаб медонад. Ў бо њасрат ишора мекунад, ки
Хуросон, ки љои илму фарњанг ва њикмат буд, имрўз макони
девони нокас ва хонаи бухлу кин шудааст:
Хоки Хуросон, ки буд љои адаб,
Маъдани девони нокас акнун шуд.
Њикматро хона буд Балху кунун,
Хонааш вайрон зи бахти ворун шуд.
Мулки Сулаймон агар Хуросон буд,
Чунки кунун мулки деви малъун шуд [4, 226].
Бино бар андешаи Х. Шарифов: «Хусрав њаргиз обрўи худро
барои ба даст овардани тамаъ нахостааст ва маълум мешавад, ки
нохушнудї ва рўй наовардани Хусрав ба дарбори амирони турк
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маншаи нажодї њам дорад» [6, 280]. Албатта дар нињоди шоир
пеш аз њама њисси мињанпарастї нуњуфта, њаргиз намехоњад, ки
тахти аљдодони Аљамро бегонагон соњиб шаванд. Бинобар ин,
хитоб мекунад:
Туркон рањию бандаи ман будаанд,
Ман тан чї гуна бандаи туркон кунам [4, 375].
Мењвари асосии шеъри Носири Хусрав аќоиди мазњабї ва
ахлоќу одоби инсонї аст, ки њамаи таълимот ва матолиби худро
зери назари ин ду аќида ќарор медињад. Ашъори сиѐсии шоир
бошад, бештар дар танќиду мазаммати амирон, шоњон ва
шоирони маддоњ баѐн шудааст. Воќеан, шоир њаргиз аз сиѐсат ва
давлатдории шоњони замони худ розї набуда, њанўз аз замони
дар дарбор хидмат карданаш нисбати онњо нафрат доштааст.
Бинобар њамин ба шоирони маддоњи замонаш мурољиат намуда,
хитоб мекунад, ки тавассути сухан, ки гавњари пок аст, шахсони
љоњил ва бадгавњарро мадњу сано мекунанд ва бо суханони
дурўѓи худ хоњони силаву тамаъ њастанд:
Ба илму ба гавњар кунї мидњат онро,
Ки моя-ст мар љањлу бадгавњариро.
Ба назм андар орї дурўѓу тамаъро,
Дурўѓ аст сармоя мар-кофариро [4, 34].
Фазоили ахлоќї дар шеъри Носири Хусрав ба бењтарин ва
муассиртарин тарз баѐн шудааст. Ў аз самими ќалб ва бо
тахайюли баланди шоирона тамсилоти зебоеро офаридааст.
Шоир бар аќидаи худ устувор буда, њамеша онро нигоњ медорад.
Бо ин андеша ва аќидаи худ пайваста мухолифонашро мазаммат
менамояд ва онњоро зери танќиди сахт ќарор медињад. Пеш аз
њама, ба олимону фаќењони дарборї ва инчунин ќозиѐне, ки
барои гирифтани мансаб њамчун асо бар дари султон шабу рўз
истодаанд, метозад:
Гар туро пушт ба султони Хуросон аст,
Њељ ѓам нест зи султони Хуросонам.
Сад гувоњ аст маро адл, ки ман з-Эзид
Бар туву бар сари султони ту султонам [4, 219].
Маълум аст, ки бо марги Масъуд ва бар сари ќудрат омадани
бародари ў Муњаммад Носири Хусравро водор кард, ки ба
хидмати амири Салчуќї гузарад. Вале мутаассифона туркони
њаќношинос ва сањронишин, маънии тахту сарварии мулкро
89

СУХАНШИНОСЇ, №2 2018
сарфањм намерафтанд, ба ќадру ќимати чунин шахси
донишманду фозил расидан барои онњо нињоят мушкил буд.
Бинобар њамин шоир абадан аз хизмати дарбор даст кашида,
роњи дигареро пеш гирифт. Ба ќавли Алии Даштї: «Туркони
забоннофањм, ки дар авоил тулуи ќудрати худро намедонистанд,
ќадр ва шаъни дабири забардаст ва бокамолеро боз шиносанд.
Ва басе эътимоли маъќул меравад, ки бархурди хони салчуќї ба
куллї бар хилофи интизори Носири Хусрав буда, он њам Носири
Хусраве, ки подшоњи ѓазнавї бад ў эњтиром мегузошта ва «хољаи
хатир»-ш мегуфтанд» [6, 166]. Осори ин зангу ноодамї дар дили
шоир нуњуфта, он бељавоб мондан наметавонист, бинобар њамин
дар синни пиросолї ба Сулчуќиѐн чунин хитоб мекунад:
Мар Туѓрали туркмону Љаѓриро
Бо тахт набуду бо мењї коре.
Истода будї ба Бомиѐн шере,
Биншаста ба изз-дар ба шир шоре.
Аз феъли бади хасони ин уммат
Ногоњ чунин бихост оворе.
Иблиси лаъин бад-ин замин –андар
Зуррияти хеш дид бисѐре [4, 330].
Шикояту гилањои Носири Хусрав танњо барои худаш набуда,
балки аз њоли тамоми мардуми мазлуми Хуросон, ки дар ранљу
азоб њастанд, афсўс мехурад. Ў њасрат аз он мехурад, ки замини
Хуросон пур аз мору гаждум гаштааст. Бинобар ин, њар зиѐну
душворие, ки аз сар мегузаронад, аз даст рафтани Хуросн ба
дасти бегонагон афтодани он медонад:
Ба хосса ту, ай нањс, хоки Хуросон,
Пур аз мору гаждум яке поргинї.
Барошуфтаанд аз ту туркон, чї гўям,
Миѐни сагон дар яке арзанинї [4, 365].
Шоир њар замон ба ѐди сарзамини модариаш - Хуросон
меафтад. Ба ѐди зебоињо ва хотироти худ дар он љо, хотирањое,
ки бо љавонии ў пайванд њастаст. Акнун дар хазони умри хеш, ки
бо хазон ва харобии Хуросон пайванд ѐфтааст, аз замона
менолад, ки љавониашро аз ў ситонидааст. Шоир тавассути бод
ба ањли Хуросон салом фиристонида, мехоњад, ки љавоби худро
низ ањли фазлу хирад бишунавад, то аз њоли онњо бохабар
гардад:
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Салом кун зи ман, ай бод, мар Хуросонро,
Мар ањли фазлу хирадро, на ому нодонро.
Хабар биѐвар аз эшон ба ман чу дода бувї
Зи њоли ман ба њаќиќат хабар мар эшонро [4, 12].
Њамчунин абѐти зиѐдро аз ашъори шоир метавон дарѐфт
кард, ки муносибати шоирро бо сохти давлатдории замон
инъикос намоянд ва сабабњои асосии оварагии ўро низ аз ин
усули давлатдорї бояд донист. Зеро барои Носири Хусрав барин
шахси њаким ва донишманд ва хоњони адолату осоиштагии
кишвар, наметавонад дар назди ингуна шахсони аз тарзи
давлатдорї намудан бехабар зиндагї кунад ва аќидањои
озодандешонаи худро иброз намояд. Шоир танњо тавассути
сухани нешдори худ мехоњад решаи бегонагонро аз сарзамини
модариаш решакан созад. Ва дар дуогўи он аст, рўзе фаро
мерасад, ки Хуросон ба по хеста ин девони ањримансириштро аз
хоки худ берун месозад.
Китобнома:
1. Ќаландаров, Х. Диспут Насир Хусрав и Кисаи //
Словесность. Научный журнал Института литературы,
востоковедения и письменного наследия им. Рудакї АН РТ. –
Душанбе: Шуджаиян, 2012. № 2.
2. Ќаландаров, Њ. Рўдакї ва исмоилия / Њоким Ќаландаров.
Нашриѐти эр-граф. -Душанбе 2012.
3. Муњаќќиќ, М. Шарњи сї ќасидаи Њаким Носири Хусрав/
Мањдии Муњаќиќ. -Тењрон, 1374.
4. Носири Хусрав. Девони ашъор/ Носири Хусрав. Дар ду
љилд. Бо кўшиши Амрияздони Алимардон ва Нурмуњаммади
Амиршоњї. –Душанбе. 2009.
5. Носири Хусрав. Дирўз, Имрўз ва Фардо/ Носири Хусрав
(маљмўи маќолањо). Њайњати тањририя. -Хуљанд, 2005.
6. Носири Хусрав. Сафарнома / Носири Хусрав. –Душанбе:
Бухоро. 2014. -284 с.
7. Худоӣ Шарифов. Рози љањон / Худої Шарифов. Душанбе, 2004.
8. Худої Шарифов. Сухане аз адабиѐти миллї (маљмўи
маќолањо) / Худої Шарифов. –Душанбе, 2009.

91

СУХАНШИНОСЇ, №2 2018
НАЗАРИ НОСИРИ ХУСРАВ БА ЗАМОНИ Ў
Дар маќола муаллиф мухтасаран доир ба њаѐт ва фаъолияти
Носири Хусрав маълумот додааст. Инчунин дар асоси маводи
илмї нуќтаи назари Носири Хусрав, ба хусус, муносибати ў бо
шоирони дарбории сулолаи Салљуќиѐн мавриди тањлил ќарор
гирифта шудааст. Муаллиф хулосањои худро дар асоси ашъори
худи шоир љамъбаст кардааст.
Калимаҳои калидї: Носири Хусрав, девон, Салчуќиѐн,
Ѓазнавиѐн, шоир, Ҳуљљат, Хуросон.
ВЗГЛЯД НАСИРА ХУСРАВА НА ЕГО ВРЕМЕНИ
В данной статье приведена вкратце биография Насира
Хосрава. На основе научных материалов анализируются такжже
и взгляда поэта на его эпоху в частности, его отношения к
придворным поэтам Сельджукидской династии. Автор статьи
подытожил свои выводы многочисленными бейтами из
творчество самого поэта.
Ключевые слова: Насир Хусрав, диван, Селджукиды,
Гезнавиды, поэт, Худжат, Хорасан.
GLANCE OF NASIR KHOUSRAW TO HIS LIFE TIME
There was researched life of Nasir Khousraw. Nasir Khousraw’s
biography was considered in short form. There were analyzed and
proposed diferrent acpects of poet’s point of view and his attitude to
wards of courtiers of Saljuqs dynasty. Author of article conclude his
inferences by using of verses from his poems.
Key words: Nosir Husrav, Divan, Salchuki, gasnavi, poet,Hujat,
Huroson.
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Ш-178
СИМОИ ЗАНОН ДАР ҚИССАИ МУОСИРИ ТОҶИК
Шоева Н.
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи
академик М.С. Осимї
Бо вуҷуди Фазлиддин Муҳаммадиев, Ӯрун, Кӯҳзод, Сорбон,
Саттор Турсун ва Абдулҳамиди Самад мо дар адабиѐти бо тарзи
тозаи нигориш ба шахсияти зан рӯ ба рӯ шудем, ки аз бисѐр
ҷиҳат муҳим ва диққатангез аст. Хусусияти умдаи наҳваи
нигариши ин нависандагон ба масъалаи ҳузури зан дар қисса
иборат аз он аст, ки онҳо ҳам
насри моро бо шахсиятҳои
гуногун ғанӣ гардониданд, ҳам сарнавишти занро дар
вазъиятҳои мухталиф ба тасвир гирифтанд.
Фазлиддин Муҳаммадиев бо қиссаи «Одамони кӯҳна» наҳваи
комилан навро дар шинохти мавқеи зан ироа карда, тарзи нави
офариниши симои занро вазъ кард. Вай бо мушоҳидаҳо ва таҳлили
нозук бар ҷаҳони ботинии қаҳрамонаш зоти мӯнис нуфуз карда,
махсусиятҳои амалу кирдори онро дар контексти воқеияти мавриди
тасвир ошкор месозад. Ӯрун Кӯҳзод бошад бо тасвири равшан ва
ҷаззоби худ ба амали қаҳрамонони зани қиссаҳояш рағбати
бештар дошта, бо ин усул ҷаҳони маънавии онҳоро боз мекунад.
Сорбон дар шинохти зан ба ҳастии инсонии вай амиқтар ва
васеътар нигариста, ҷанбаҳои ахлоқии шахсиятҳои занҳои
гуногунро муҷассам месозад. Саттор Турсун ва Абдулҳамиди
Самад зиѐдтар ба ҷанбаҳои ахлоқии шахсияти зан диққат дода, дар
ин замина таҳаввулоти маънавии симоии ӯро ошкор сохтаанд, ки
бисѐр нуктаҳои муҳимми омӯзанда дорад.
Дар чанд қиссае, ки Фазлиддин Муҳаммадиев таълиф
кардааст, бо симои заноне вомехўрем, ки хусусият ва моҳияти
дидгоҳҳои ҳунарии ӯро дар шинохти ҷойгоҳи зан дар ҷомеаи
тоҷикон сареҳан ифода мекунад.
Яке аз аввалин асарҳое, ки бо оғози он Фазлиддин
Муҳаммадиев наҳваи бинишро ба масъалаи ҳузури зан дар
қиссаҳо дигар кард «Одамони кӯҳна» (1962) мебошад. Тарзи
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мутоибаомези нигориш ба нависанда имкон дод, ки ба
сарнавишти зани ин қисса - Оишахон бо нигоҳи рангин ва
маъниҷӯ нигарад. Аз ин ҷиҳат нависанда имконеро фароҳам
сохт, ки хонанда бо шахсияти тозаи зан, ки асоси воқеӣ дорад,
рӯбарӯ шавад. «Оишахон ҷавонзанест, ки ҳам хислатҳои шахсӣ
ва ҳам симои ҷамъиятии ӯ нав аст» [2, 168]. Нависанда, пеш аз
ҳама ба ошкор кардани маданияти шахсии ин зан кӯшида, дар ин
замина бо қиѐси мавқеияти ақлонии ӯ мавқеияти Оишахонро дар
ҷомеа дар муқоиса бо қаҳрамонони дигари қисса рақам мезанад.
Ин зан дар тасвири нависанда аз шахсияти дигари зани ҳамин
қисса – Иқболхола комилан фарқ мекунад. Оишахон, ки
ҷавонзан аст, бо хусусиятҳои фардиаш, бо ҳиссу андешаи солим
ва бо ғинояш аз калонсолон фарқ мекунад. Нависанда таъсири
навиҳои рӯзгорро дар хислати ин зан хеле мушоҳидакорона
нишон додааст. Вай ҳамин гуна рӯҳияи ҷавонзанони давраи
мушаххасро таҷассум мекунад.
Фазлиддин Муҳаммадиев бо усули комилан нав – дар қиѐси
«Одамони кӯҳна», ки бо аъмолашон ҳанӯз кӯҳнаву нодаркор
нашудаанд, сарнавишти Оишаи ҷавонро тасвир мекунад. Қалами
нозуки нависанда пайванди маънавиеро, ки миѐни фарзанди
замони худ- Оиша ва «Одамони кӯҳна» ҳаст, хеле амиқ муҷассам
мекунад. Дар ин оина мо мебинем, ки Оиша зани комилан аз
бандҳои суннатӣ озод буда, ба доираи назари васеъ, дарахти
комил, зеҳни тез ва андешаи солим дар ҷомеъа ҷойгоҳ ва нақши
муҳим дорад. Ин зан низ мисли «Одамони кӯҳна» машраби олӣ
дорад, аз муросокорӣ дур буда, ҷавонзани фаъолу серҳаракат
аст. Вай роҳи ҳақ мепӯяд ва ҳақиқатҷӯй аст. Ба ҳаводисе, ки дар
муҳити ҷомеа ҷараѐн дораду ба пешрафти он монеъ мешавад,
назар ва мавқеи ислоҳгар дорад. Нависанда бо офариниши ин
образ ба мақоми нав ва дар таҳаввули занро дар ҷомеаи
тоҷикони солҳои шаст таъйид мекунад.
Таҷрибаи эҷодии Фазлиддин Муҳаммадиев дар тасвири
симои зан дурустии суханони зерини Соҳиб Табаровро таъкид
мекунад, ки ҳанӯз соли 1988 дар мақолаи «Ифтихори халқи
тоҷик» навишта буд: «аз рӯи осори бебаҳои Фазлиддин
Муҳаммадиев, ки имрӯз дастраси аҳли ҷамъият мебошад,
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чигунагии қудрати эҷодии нависандаро, ки он дар ҷустуҷӯ,
безобитагию беқарорӣ, дар мудохила ба бисѐр ҳодиса ва
воқеаҳои хурду калони гирду атроф, оламу одам, муносибатҳои
шахсу коллектив, фард ва ҷамъият, ҷаҳони васеъу беканори
табиию иҷтимоӣ ва монанди онҳо зоҳир мегардад, равшан
муайян кардан мумкин аст. Тамоми ҷустуҷӯ ва кофтуковҳои
ғоявӣ-бадеӣ, адабӣ-услубӣ, ҳамаи дахолати бевоситаи нависанда
ба муаммо, масъала ва ҳодисаҳои мухталифу серзиддияти
зиндагӣ, ки аввалҳо бо фаъолияти журналистии Фазлиддин
Муҳаммадиев алоқаманд буданд, наметавонистанд нависандаро
то ба дараҷаи кашшофи асили мавзӯъ ва муаммоҳои
заруритарини адабӣ-бадеӣ, ихтирои образ, тип ва характерҳои
барҷастаи
адабӣ,
махсусан
типу
характерҳои
фаромӯшнашавандаи миллӣ, сабку услуби эҷодии фардӣ ва
монанди онҳо наоранд» [1, 166].
Ҳамин тамоюли фикрӣ, ки моҳияти аслии тафаккури аслии
нависандаро муайян мекунад, барои кашфи шахсияти занҳои
гуногунсиришт дар дигар қиссаҳояш мусоидат намудааст. Аз
ҷумла дар қиссаи «Варта» дар баробари образҳои мусбати занон
– Нигор, Райҳон, Люлка симои манфии зани ҷоҳу молпараст ва
кинтуз – Садаф хеле барҷаста тафсир шудааст. Нависанда бо
тасвири чеҳраи манфии инсонии ин зан бар ин таъкид дорад, ки
агар дар ҷомеа муҳити солими тарбия маҳаки эътибор набошад,
озодии комил метавонад боиси нобудии наҷобати занона гардад,
ки бар муҳаббат, шафқат, ростӣ, иффат ва назокат асос ѐфтааст.
Бебандубории муҳити ҷомеаи солҳои ҳафтоди асри гузашта
ҳамин гуна занони манфиатҷӯ чизпараст ва ишратпарастро аз
зиндагӣба майдони адабиѐт овард.
Нависанда дар ташреҳи бадеии омилҳое, ки ба пешрафти
ҷомеа монеъ мешаванд, аз оғози фаъолияти эҷодиаш назари
мушаххас дошт. Бинобар ин бисѐре аз симои занони осори ӯ
нақше ѐ нусхае аз воқеияти сарнавишти занони он рӯзгор дошта,
моҳиятан барои имрӯз низ хидмати маърифатбахшӣ доранд. Дар
ин боб мушоҳидаи зерини адабиѐтшинос Абдухолиқ Набиев
ҷолиби диққат аст. Вай менависад: «Диққат диҳед, хонандаи
мактаби миѐна Заррина дар иртибот бо иштирок ба маросими
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худаш, ки бибиаш Иқболхола ба муносибати ба синни 63- солагӣ
расидан баргузор карданӣ аст, ба Юсуфзода чӣ гуфтанӣ аст:
«Медонед –ку ман комсомолка ҳастам . Чӣ кор кунам, дар ҳавлӣ
монам ѐ ба ягон ҷой баромада равам?» Юсуфзода хеле дер ба
таги гап сарфаҳм рафта маслиҳат додааст, ки комсамолка бояд
дар хона монад ва бомаҳорат «ташвиқоти зиддидинӣ» низ барад.
Дар ин кори аз ташвиши Заррина пайдост, ки ӯ дар баробари
масъулияти узви комсомол буданаш тарс аз он дорад, вагарна
иштирок дар маърака барояш саволе ба миѐн намеовард.
Юсуфзода, дар дами аввал, пурсиши Зарринаро зиѐдатӣ медонад
ва фақат баъди ба «таги гап сарфаҳм» рафтан, аз мавқеи
«ҳушѐрии идеологӣ» ба аъзои комсомол маслиҳат додааст. Яъне,
нависанда дар ин маврид хеле нозук побанди вазъи мураккабе
будани иштирокдорони асарро махсус таъкид мекунад, ки умуман
ба шароити он давру замон хос буд» [5, 151]. Ба ин маънӣ, яке аз
тарзҳои бархурди Фазлиддин Муҳаммадиев бо шахсияти зан,
мавқеи идеологии ӯ дар ҷомеа мебошад. Дар ин равиш мо ду типи
зан – яке хурофотпарасти пойбанд ба оинҳои кӯҳна, дигаре
ҳозиразамони навназар ва гоҳе сахт сиѐсатиро мебинем, ки
Иқболхола ва Заррина намоди ҳамингуна чеҳраҳои занона аст.
Фазлиддин Муҳаммадиев дар тасвири чеҳраи занони озоду
пешқадам ба решаҳои иҷтимоии ҳаводисе, ки боиси тазъифи
ҳуқуқи зан ва пешрафти он шудааст, диққат додааст. Дар қиссаи
«Зайнаббибӣ» дасти дахолати мутаассибон ба сарнавишти зани
равшанбин - Зайнаббибӣ хеле дақиқ нишон дода шудааст, ки
қурбони таассуб ва кӯтоҳбинӣ мегардад. Чунонки худи
нависанда таъкид кардааст, қиссаро дар асоси ҳуҷҷат ва
хотираҳо доир ба ҳаѐт ва фаъолияти Зайнаббибӣ Қурбонова
навиштааст [6, 193]. Қисса роҳи зиндагии кӯтоҳ, вале бобаракати
як нафар зани равшанфикрро, ки шаби 22- уми июли соли 1926,
баъди он ки дар маҷлиси комитети иҷроия, ки зери роҳбарии
Зайнаббибӣ Қурбонова мегузарад, қарори тақсимоти заминҳои
бойњо қабул мешавад, душманони сохти нав ба хонааш даромада
ӯро қатл мекунанд, таҷассум мекунад [4, 40].
Фазлиддин Муҳаммадиев аз зумраи нависандагоне буд, ки ба
равиши таҷаддудхоҳӣ дар ҷомеа сахт гароиш дошт. Аз ин мавқеъ
вай хостори пешрафти занон, муносибатҳои солими оиладорӣ ва
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муҳити холӣ аз таассубу манфиатхоҳӣ буд. Дидгоҳи ӯ оид ба
мавқеияти зан дар қиссаи «Шоҳии япон» чунин баѐн шудааст:
«Занро дӯст доштан, иззаташро ба ҷо овардан шарт аст. Хусусан
дар ин замона, ки зану мард дар ҷамъият баробар кор мекунанду
қисми гаронтари заҳмати рӯзгор ва ташвишҳои бачакалонкунӣ
дар зиммаи зан аст» [3, 368].
Дар қиссаи «Шоҳи япон» шахсияти занон аҳамияти меҳварӣ
доранд. Робия – зани акаи Барака тимсоли модар ва ҳамсари
меҳрубон аст, ки ин хислати ӯ ба арӯси фарзандаш - Гулбаҳор
низ бетаъсир нест. Судя Нисо Ҷонибекова, ки «зани хушсурату
баландболо, зани бисѐр соҳибфаросат» [3, 391] аст, аз чеҳраҳои
дигари қисса ва таҷассумкунандаи воқеияти ҷомеаест, ки
даступои занро барои пешрафт боз медорад. Дар қисса робитаҳои
оилавии хонадони акаи Барака бо миллатҳои дигар дар мисоли
Элзахола ва духтари «хушрӯ» - и ӯ Сабина воқеъбинона ва бо ҳадаф
тасвир шудааст, ки ифодагари вазъи ҳузури занони «бегона» дар
ҷомеаи тоҷикон буда, таҷассумгари ғояи дӯстиву рафоқати инсонҳо
сарфи назар аз миллату нажод мебошад.
Он чї нависанда дар тафсири бадеии ин мавзӯъ дунбол
мекунад таблиғ ва таъкиди ғояи шинохти хилқати занаст, ки ҳам
ҷанбаи манфӣ ва ҳам мусбат дошта, ҳадафаш таъсир ба зеҳнияти
хонандагон барои ибратгирист. Ин ҳадаф аз тарзи тафаккури
нависанда, ки гароиши сахте ба низоми синфӣ ва идеологии
Шӯравӣ дошт, бармеояд. Аз ин мавқеъ, зан дар осори ӯ хатти
меҳварии ичтимоӣ дошта, то ҷое сиѐсат раванди фаъолияти ӯро
зери таъсир медорад. Бо вуҷуди ин, ҷустуҷӯҳои адибони дигар
дар ин замина таъсири мусбат гузоштааст.
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СИМОИ ЗАНОН ДАР ҚИССАИ МУОСИРИ ТОҶИК
(Дар мисоли эҷодиѐти Фазлиддин Муҳаммадиев )
Он чї нависанда дар тафсири бадеии ин мавзӯъ дунбол
мекунад таблиғ ва таъкиди ғояи шинохти хилқати зан аст, ки ҳам
ҷанбаи манфӣ ва ҳам мусбат дошта, ҳадафаш таъсир ба зеҳнияти
хонандагон барои ибратгирист. Ин ҳадаф аз тарзи тафаккури
нависанда, ки гароиши сахте ба низоми синфӣ ва идеологии
Шӯравӣ дошт, бармеояд. Аз ин мавқеъ, зан дар осори ӯ хатти
меҳварии иљтимоӣ дошта, то ҷое сиѐсат раванди фаъолияти ӯро
зери таъсир медорад. Бо вуҷуди ин, ҷустуҷӯҳои адибони дигар
дар ин замина таъсири мусбат гузоштааст.
Вожањои калидї: Мухаммадиев Ф., образи занон, повести
муосири тољик, сохтори иљтимої.
ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОЙ
ТАДЖИКСКОЙ ПОВЕСТИ
(на материале творчества Ф. Мухаммадиева)
Когда писатель приступает к художественному изображению
образа женщин - это и есть в какой – те мере определение и
пропаганда самой сути женской натуры, еѐ иллюзим как
положительные, так и отрицательные. Здесь превалирующую
роль играет собственное мышление самого писателя, тесно
связанное
с
общественным
строем
и
советской
действительностью. По этой причине женщина в произведениях
прозаика была тем стержнем, на котором в той или иной степени
сказалось влияние политической обстановки страны. Однако,
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взгляд Мухаммадиева на женщин сформировался далеко не без
положительного влияния других его современников.
Ключевые слова: Мухаммадиев Ф., образ женщины,
современная таджикская повесть, общественный строй.
THE IMAGE OF WOMEN IN CONTEMPORARY
TAJIK STORY
(on the basis of F. Mukhammadieva)
When a writer begins to describe the artistic image of the image
of women as a kind of the definition and promotion of the very
essence of female nature, illusions, and positive and negative Strahan.
Here the dominant role played by the writer's own thinking, which is
closely linked with the social order and the Soviet reality. For this
reason, a woman in the works of prose was the pivot on which to
some extent was influenced by the political situation of the country.
However, creative pursuits and other writers were at a positive
influence.
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story, the social order.
Маълумот дар бораи муаллиф: Шоева Н. – муаллими калони
кафедраи забонњои тољикї ва русии Донишгоҳи техникии
Тољикистон, номзади илми филология, тел.: +992 93 754 62 54, еmail: idiev64@mail.ru.
Сведения об авторе: Шоева Н. – старший преподаватель
кафедры таджикских и русских языков Таджикский технический
университет, кандидат филологических наук, тел.: +992 93 754 62
54, е- mail: idiev64@mail.ru.
Information about the author: Shoeva N. is a senior teacher of
Department of Tajik and Russian Languages Tajik technical
University, candidate of philological sciences, phone: +992 93 754 62
54, е- mail: idiev64@mail.ru.

100

СУХАНШИНОСЇ, №2 2018
УДК:891.550.092
ТАРАННУМИ СУЛҲУ ВАҲДАТИ ТОҶИКОН ДАР ШЕЪРИ
УСТОД ЛОИҚ ШЕРАЛӢ
Шоев Абдуҳамид Абдунабиевич
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї
Устод Лоиқ Шералӣ (1941-2000) шоирест, ки бо қадамҳои
устувор ба адабиѐти солҳои 60-и тоҷик ворид шуда, бо
осори арзишманду мондагори худ набзи каломи бадеъро
моҳиятан, таѓйир дод. Аз тарафи дигар, вай анъанањои
рокиди дар қайди сиѐсати вақт мондаро ба таҳрик овард.
Аз ҷумла, писандидатарин жанрҳои адабӣ, ѓазал, қасида,
рубоӣ,
дубайтӣ ва
ѓайра,
ки
аз
дафтари
шеъри
ҳамзамононаш ба нудрат ѐфт мешуд, зи нав тавон бахшид.
Афкори миллиро дар шеъраш густариш дод. Вай ҳеҷ гоҳ
пеши касеву хасе дасти тамаъ набурда ва завқу истеъдоди
эҷодиашро пайбанди сиѐсатбозиву ҷоҳталабӣ накардааст.
Шоир халқу Ватани худро хеле зиѐд дўст медошт ва
хизматашро қарзи ҳамешагии хеш медонист ва дар ин роҳ
тамоми ҳастиашро бахшид.
Халқи адабпарвари тоҷик ба фарзанди шоири худ
муҳаббат, самимият ва эҳтиромро қоил мебошад. Аз ҳамаи
ин шоири донишманду огоҳ илҳом гирифта, ба имрўзу
ояндаи миллат бетараф набуд.
Устод Лоиқ он чунонки аз ашъораш ва таълифоти
дўстон, ҳамсафон ва алоқамандонаш мехонем, шахси озоду
озодиписанд будааст ва шояд яке аз сабабҳои дар маҳдудаи
сиѐсати шўравӣ гирифтор нашудани вай дар ҳамин низ
бошад, ки ҳамеша ѓояҳои миллиро дар эҷодаш пайгирӣ
мекарду халқи худро дар озодӣ дидан мехост. Вақте 9сентябри соли 1991 Тоҷикистон истиқлолият ба даст овард,
устод Лоиқ аз аввалинҳо шуда, онро падидаи нек ва ормони
ҳамешагии тоҷикон ба қалам дода, ҳамагонро самимона
муборакбод намудааст:
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Навиди роҳату шодӣ муборак!
Умеди хонаободӣ муборак!
Ало, эй тангмайдон миллати ман,
Туро даъвои Озодӣ муборак!
Ва:
Хуҷаста бошадо иқболи тоҷик!
Ба парвози навин шаҳболи тоҷик!
Гар истиқлолаш истиқбол дорад,
Ҳумоюн бод истиқлоли тоҷик!
Ва:
Дилу ҷонам фидои номи тоҷик!
Ки пайдо шуд яке паймони тоҷик!
Ба ҷои ҳайкали Ленин, ало халқ,
Пай афкан пайкари армони тоҷик [3, 204]!
Бо ҳамин андешаҳои нек устод Лоиқ ба Истиқлолияти
тоҷиконро тараннум карда, марому мақсади миллигароѐнаи
худро, ки пештар аз ин дар ашъораш зуҳур карда буд,
тақвият бахшид.
Аммо дере нагузашта фоҷиаи бузурге миллати тоҷикро
домангир шуд, ки ба ҳастии як миллати таърихан куҳан ва
нав ба истиқлолрасидаро таҳдид мекард. Устод Лоиќ чун
шахси огоҳ, эҷодкор ва шоири миллат аз оқибатҳои бади
ин фоҷиа, ки пеш аз ҳама ба давлату давлатдорӣ ва
истиқлоли миллӣ таъсири манфӣ дошт, бетараф набуда, дар
ѓами миллат буданро сидқан аз ҳаммилатони хеш тақозо
кардааст:
Дар ғами номуси миллат
Камтарин тоҷик агар чун ман бисӯзад,
Аз фурӯғи рӯзи миллат
Бемуҳобо хонаи душман бисӯзад!
Баҳри истиқлоли миллат
Камтарин тоҷик агар чун ман бисӯзад,
Аз тулӯъи фоли миллат
Решаи манҳуси Аҳриман бисӯзад!
Дар раҳи фардои миллат
Камтарин тоҷик агар сидқан бисӯзад,
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Бо сару савдои миллат
Кошкӣ, эй кошкӣ чун ман бисӯзад [3, 48]!
Чунонки мебинем, фоҷиаи миллат фоҷиаи шоир, дарди
миллат дарди шоир буда, ўро сахт нигарон кардааст. Ин ҷо
шоир ба ҳамватанонаш хитоб карда, ки дар чунин ҳол нангу
номуси миллат, истиқлолият ва фардои онро ба дасти
қувваҳои аҳриманӣ нагузоранд, «ба сару савдои миллат»
бошанд ва ба худ оянд. Ҳамаи ин ба ҷаҳони моддӣ шоири
миллат Лоиқ Шералӣ таъсири худро гузошта, ўро дилгиру
озурдаҳол намуда буд:
Ғарқи дарѐи ғамонам, роҳи ободӣ, куҷоӣ?
Як қалам шакку гумонам, роҳи ободӣ, куҷоӣ?..
Ҳиммате, эй корвонкаш, то мабодӣ корвонкуш
Аз ҳалокат деҳ амонам, роҳи ободӣ, куҷоӣ [3, 101]?
Шоир бо таассуфу ҷусторҳои ноҷиѐна роҳи наҷоту
ободиро танҳо дар сулҳу дўстӣ ва ваҳдату якдилӣ ва ҳусни
тафоҳум дарѐфта, миллати ҷабрдидаи худро ба ин роҳ
даъват кардааст,
Миѐни мову ту ваҳшат набошад,
Гуноҳе муҷиби нафрат набошад.
Илоҷи иллати носури миллат,
Ба ҷуз ваҳдат, ба ҷуз ваҳдат набошад [3, 173],
ки меҳвари ин мухтасар аст.
Пас аз кашмакашиҳои бемаънӣ ва низоъҳои миллаткуш
халқи тоҷик дар муддати на чандон тўлонӣ ба афкори
фарзонагони хеш аз ҷумла Лоиқ, ки аз рўзҳои аввал оҳанги
созандагӣ ва ягонагиро тараннум мекард, ҳамоҳанг гардид
ва бад-ин васила фарљоми неки роҳ оҳиста-оҳиста намоѐн
шуд. Устод Лоиқ ба халқи худ хитоб мекунад, ки «беҳтарин
дороии мо – миллати мо, ваҳдати мо асли мост» ва мо бояд
барои он талош дошта бошему онро аз дасти «сад раҳзан»
бираҳонем ва соҳибони ҳақиқиаш гардем:
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Махзани мо-миллати мо, ваҳдати мо, асли мост,
Лек з-он махзан, ки бошад моли сад раҳзан, чӣ суд [3, 92]?
Устод бовар дошт, ки рўзе ин миллати соҳибмахзан,
соҳибмаърифат ва соҳибтаъриху соҳибхирадаш ба худ омада,
паи ободиву осоиш шуда, ҷанги пурнанги миллаткушро аз
хеш дур мекунад ва дўстро аз душман фарқ менамояд ва
аъмоли бахаторафтаро ба ислоҳ меорад. Ба ин хотир, ў аз
ин хокбум, ки ба қавли худаш:

Ҷон ба қурбони ту, эй меҳани хунинкафанам,
Будӣ байтушшарафам, гаштаӣ байтулҳазанам.
Душманат чор тараф аҷнабию хонагиянд,
Тани танҳо ба чӣ ниру сафи аъдо шиканам?
Дӯст душманнасақу душмани ту дӯстнамост,
Рост гӯям, бипаронанд зи чашму даҳанам [3, 90],
ба ҷое фирор накардааст [1, 15].
Зеро ў худро бе ин сазамин тасаввур карда наметавонист
ва ҷавҳару пояи инсонии худу ҳамватанонашро маҳз дар ин
ҷо, дар ватан, дар Тоҷикистони азиз дидааст. Дар он
лаҳазоти мушкилу ҳузновар, ки душманони аҷнабию хонагӣ
ҳукми қатли ватанро карда буданд, дили пурэҳсоси шоири
огоҳу ояндабинро нолон ва дидаашро пуроб намуда буд:
Гирям аз он ки туро ҳукм ба куштан карданд,
Эй ту ҳам появу ҳам мояи инсон буданам [3, 90]!
Дар вақеъ, ҳамаи аркони шахсияти инсон ба ватан
марбут аст ва берун аз он ҳеҷ. Шояд паҳлўҳои дигари он
ҷои дигар падид ояд, вале паҳлўҳои маънавии он танҳо ба
зодгоҳ, ки маҷмуан, ватан ном дорад, сахт вобаста мебошад.
Дар ин маврид устод Лоиқ бисѐр хуб фармуда, ки:
Ҳар чї дорам дар ин ҷаҳон Ватан аст,
Ватан асту мадори ҷону тан аст [3, 108].
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Биноан, ватан барои ҳар шахси соҳибхирад азизу гиромӣ
ва ивазнашавандааст ва ба қавли шоири ватандўстӣ мо,
беҳтарин «дороии ҷаҳон» ва «мадори ҷону тан» мебошад.
Ин вижагиҳо шабоҳату ҳаммаъноии ватану модарро тақвият
додаст, ки дарѐфти навест, дар шинохти мафҳуми МодарВатан. Ба маънии дигар шоир мафҳуми мазкурро чунин ба
ќалам дода:
Ёрон ҳама ҷо, вале Ватан дар як ҷост,
Ҳар санги Ватан мисоли ҳайкал зебост.
Олам ҳама ҷо азиз, лекин бар ман,
Модар яктост, Тоҷикистон яктост [2, 282].
Бо ин афкору қазовати солим шоир мафҳуми модарзаминро низ талқин менамояд ва ҳисси гуманистии худро
ошкор месозад, вале дар паҳнои сайѐраи ҳаѐт, Ватан-МодарТоҷикистонро аз ҳама азизтар донистааст. Зеро модар ва
Тоҷикистон ягонаанд ва онҳоро дар ҷои дигар пайдо кардан
мумкин нест.
Он чунонки дар фавқ ишора рафт, устод Лоиқ дар
замони ҷанги шаҳрвандӣ, аз хоки Ватан, агарчи мушкилоти
зиѐде дошт, берун нарафтааст. Шоир сарзаминеро, ки дар
замони амну осоиш ўро бо сад нозу неъмат парварда,
шахсияташро
ташаккул ва рушд дода, «Лоиқи замон»
гадонида буд, наметавонист дар вақти нооромӣ ва «кафани
хунин» дар тан доштанаш тарк кунад. Бинобар ин, бар ивази
ҷонаш ҳам бошад, сулҳу якпорчагиашро орзу мекард ва
баҳри амалӣ шудани он чизеро дареѓ намедошт. Ў дар
ашъори худ борҳо ба дастандаркорони ҷанг - «камондорон»
хитоб карда, ки аз баҳри ҷанги миллаткуш гузаранд ва
миллатро дар амон гузоранд. Аз ҷумла, дар шеъри «Илтиҷо
аз камондорон» ин маъниро бо як эҳсоси баланди ватандорӣ
чунин ба қалам додааст:
Камонмардон!
Камон аз дӯш бигзоред,
Ба ѐди куштагони хештан хомӯш бигзоред!
Ки аз тири заминиву ҳавоитон
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Ҳавои зиндагимон нест.
Зи барқи тиратон шабҳо
Сафои зиндагимон нест.
Ҳама тире, ки андар тирдон доред,
Ба қалби ман бияндозед,
Ба ҷони ман фурӯ резед,
Ҳамин як қалби ман омоҷгоҳи тиратон бошад,
Валекин ҷони мардум дар амон бошад.
Агар як ман бимирам, ҳеҷ боке нест,
Фардо Модари тоҷик
Ҳазорон Лоиқи лоиқтаре аз ман биѐрад боз… [3, 37]!
Ин ҷо шоир фидоии миллат будани худро бори дигар
садоқатмандона ба миѐн гузоштааст. Ба ин нигоҳ накарда ў
аз миллати фарҳангсолори худ фарзандони асилро, ки
дорои хасоили закркардааш бошанд, умедвор шудааст. Ин
нишонаи миллатшиносӣ, раиятдўстӣ ва хоксорию ҷавонмардӣ
ва ба ояндаи насли миллати тоҷик нигоҳи нек доштани
шоир аст.
Он рўзҳои хубе, ки устод Лоиқ шоирона дар ҳаққи халқи
худ орзумандона тараннум мекард, фаро расид. Гуфтушуниди
байни тоҷикон ба марҳилаҳои самарабахши худ наздик
гардида, муждаи тафоҳум, якдилӣ, ваҳдат ва баҳамоиро
фароҳам овард.
Дар идомаи як ѓазали зебо шоир ҳодисаи тазодро шарҳ
дода, мегўяд, ки «ин ҷо тазоди наздикшавии тоҷик ба тоҷик,
тазоди вақт аст». Тоҷик набояд зи ҳам дуру тазоде дар миѐн
дошта бошад:
Тазод ин ҷо, тазоди вақт ҳам ин ҷост,
Ки бо тоҷик тоҷик мешавад наздик [3, 150]!
Шоир дар байти баъдӣ чун шоҳиди вақеа таъкид
мекунад, ки тоҷикон вақте ба ҳамдигар оѓўши дўстӣ ва
ҳамдигарфаҳмию тафоҳумро кушоданд, ҳамагон дар вартаи
ҳалокат гирифтор буданд:
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Ба ҳам оѓўш бикшоданд дар он соат,
Ки тоҷик буд андар вартаи муҳлик [3, 150].
Ба таъкиди устод Лоиқ тоҷикон дарк карданд, ки дар
таърих чунин ҷанге набудааст. Ҳамчунин донистанд, ки
таҳрикгари он кї будааст!? Пас аз ин «бародарвор» роҳи
наҷотро ҷустанд, то фардоиѐнро аз ин амали нанговару
миллаткуш бираҳонанд. Ин оѓози сулҳи тоҷикон, ки ояндаи
осудаю пурнури халқро таъмин хоҳад кард:
Чу донистанд к-андар арсаи таърих
Набуда ҳеҷ ҷанге инчунин муҳлик,
Чу донистанд к-андар паҳнаи гетӣ
Кӣ будасту кӣ дод ин ҷангро таҳрик,
Бародарвор роҳи нурро ҷустанд,
Ки фардоро раҳонанд аз шаби торик.
Кунун оғози сулҳ асту рафоҳи халқ,
Бувад ояндаи пурнурамон наздик [3, 150]!
Устод Лоиқ дар ин ѓазал марҳилаи бисѐр ҳассосу
пурҳаяҷони миллатро дар замони ҷанги шаҳрвандӣ ба
риштаи тасвир кашидааст. Вақте ки ба таърихи сипаришудаи
ин солҳо назар мекунем, дармеѐбем, ки тоҷикон то ба сулҳу
ваҳдат расидан чї қадар монеаҳо, азҳамгурезиҳо, сарпечиҳо,
манишҳои бесуд,
аз ҳам гузаштанҳо ва дар маҷмўъ,
талафоти бузурги моддӣ ва маънавиро паси сар кардаанд.
Шоири дардошнои мо ҳамаи инро ба як шуру шавқи ба худ
хос ва эҳсоси баланди ватандорӣ баѐн карда, ки бисѐр
равон, самимӣ, табиӣ ва ҳақиқӣ баромадааст. Метавон гуфт,
ки ин ѓазал дар асли муҳтавои худ баробар ба як асари
таърихист. Зеро шоири огоҳ бо ишораҳои сабуку нишонрас
ва амиқу таърихӣ тавониста, ки марҳилаҳои гуфтушуниди
тоҷиконро аз соли 1992 то соли 1996 баѐн кардааст.
Соли 1997 барои мардуми ҷангзада ва азияткашидаи мо,
соли пурфайз буда, он дар таърихи миллат ба нақшҳои
заррин сабт шуда, дарси ибратомўзи фаромушнашавандае
баҳри имрўзиѐну ояндагон хоҳад буд. Ин рўйдоди бузургро,
пеш аз ҳама, Лоиқ Шералӣ бо боварии катъӣ, азми
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мардонагии фарзонагону соҳибназарони миллат, ки рў ба
ваҳдат оварданро ҳамаҷониба дарк карда буданду роҳи
наҷоти миллатро дуруст дарѐфт намуда буданд, хеле зебо ва
бо эҳсосоти баланд ба қалам додааст.
Вай дар ѓазали
«сулҳи деринтизори худ», ки бо санъати тазод дар мафҳуми
ҷангу сулҳ тарҳрезӣ шудааст, сулҳро «раҳми Парвардигор ва
нури ў» донистааст:
Раҳми парвардигори мо омад,
Нури ҳақ бар диѐри мо омад [3,151].
Мо тоҷикон ба сулҳ наздик шудем ва онро оқибат ба
даст овардем. Таърих ѐд надорад, ки низои байниҳамдигарӣ,
дар як муддати кўтоҳ ба сулҳу осоиш расида бошад. Шоир
дар идомаи ѓазал барои ифода кардани моҳияти ҷангу сулҳ
дар ҳар мисраъ калимаву ибора ва таркиби ҷолиберо
манзури хонанда намудааст, ки аз хондани онҳо кас ба ваҷд
меояд.
Аз
ҷумла, ў ин ҷангро
«ҷанги
бунѐдсўз,
вазнинкунандаи зиндагӣ, нодору гадокунандаи мардум; ҷои
тирборон, ахтари наҳс, сари хазонфишон, зору низоркунандаи
одамон» ва ѓайра донистааст, ки ҳақиқати бебаҳсест дар
хусуси рўзгори мардуми ҷангзада, ба вижа зиндагии онрўзаи
миллати мо.
Дар баробари ин, шоир сулҳро ба як хушӣ ва эҳсоси хоса
тараннум карда, онро дар муқобили ҷанг «бунѐдкор, ҳотифи
зиндадор, фурсати шоҳкор, Юсуфи дилфикор, фотиҳа бар мазор,
тири барор, ахтари саъд, гулфишони баҳор, нангу ному виқор,
вақти ҷуду нисор ва сулҳи деринтизор» ба қалам додааст, ки
ҳамагӣ қобили қабул ва дорои арзиши адабӣ, илмӣ ва
эстетикианд. Ин ҷо шоир барои ифшо кардани моҳияти сулҳи
бадастомада, халқро ба сўи ҳаѐти шоиста ва расидан ба ҳамаи
орзую омоли хеш раҳнамун сохтааст. Дар маҷмўъ шоир ҷангро
ба тамоми паѐмадҳои бадаш маҳкум ва сулҳро бо тамоми
самарҳои некаш истиқбол кардааст. Бо ин ҷангро ба замони
гузаштаи дур партофта, сулҳро ба замони ҳозираю оянда созгор
ҳисобидааст.
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Шоир ҷангро воқеъбинона, «бунѐдсўз» ва сулҳро
«бунѐдкор» маънидод кардааст. Чунки ҷанг то ба ҳол сари
касеро сила накардааст ва паѐмади он ҳамеша вайронист.
Ҷое, ки сулҳу ҳамдигарфаҳмист, он ҷо осоиш ва бунѐдкорист.
Дар ҳар ду ҳолат ҳам андешаҳои устод Лоиқ ба воқеият
созгор мебошад:

Ҷанги бунѐдсӯзи мо бигзашт,
Сулҳи бунѐдкори мо омад [3, 151].
Зиндагӣ дар замони ҷанги шаҳрвандӣ, бо он ки
арзишмандтарин чиз барои инсон аст, қимати худро аз даст
дода буд. Ба ин хотир шоир фармуда:
Зиндагӣ сахттар зи мурдагӣ буд,
Ҳотифи зиндадори мо омад [3,151].
Манзури шоир аз таъбири «ҳотифи зиндадор» сулҳ аст,
ки мардум ба умеди «зиндагии бартар» ба сар мебурд. Ин
дар ҳолест, ки ҷанг хонаи халқро сўхта хароб карда, ба
бекорю нодорӣ ва маҳрумиятҳои дигар мубтало намуд. Бо
расидани сулҳ ҳамаи ин оҳиста рафъ шуда, «фурсати
шоҳкор»-ро фароҳам овард:
Кӯю барзан пур аз гадоѐн буд,
Фурсати шоҳкори мо омад [3,151].
Шоир дар байти навбатӣ талмеҳи хеле зеборо бо танини
ҷадид ва корбурди ба худ хос ҳолати миллати тоҷикро, ки
аз торикию сиѐҳрўзии ҷанг ҷоеро дида наметавонист, аз
омадани сулҳу рафтани торикӣ дар чашмаш равшанию
биноӣ падид омадааст, хеле ҷолиб ба риштаи тасвир
кашидааст:
Пири Канъоно, чашми ту равшан!
Юсуфи дилфигори мо омад [3, 151].
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Аз тарафи дигар омадани гурезаҳои иҷборӣ ба ватан ва
дидани дидори волидайну ѐру дўст низ аз мадди назари
шоир дур нест.
Чунонки дар боло ишора шуд, ҷанг чунин вазъиятест, ки
инсони комил ҳеҷ як ниѐзи моддӣ ва маънавии худро қонеъ
карда наметавонад:
Мурдаҳо норизо зи мо буданд,
Фотиҳа бар мазори мо омад [3, 151].
Пас мусаллам аст, ки ривољи ҳама кор ба тинҷию оромӣ
ва суҳлу осоиш вобастагӣ дорад. Дар байти дигар устод
Лоиқ дар «чорсўи тирбон»-и ҷанги шаҳрвандӣ, ки ҳама
арзишҳоро ба дулоби худ фурў кашида буд, «яке тири барои
мо» ба ҳадафи олии хеш - сулҳ расид, гўѐн мефармояд:
Чор сӯ буд тирборонҳо
Яке тири барори мо омад [3, 151].
Бад-ин минвол «ахтари наҳс»-и ҷанг, ки осмони ватанро
печонида гирифта буд, бо рух намудани «ахтари саъд»
нопадид шуд:
Ахтари наҳс аз сари мо рафт,
Ахтари саъд ѐри мо омад [3, 151].
Ин ҷо шоир аз адабиѐти шифоҳӣ, махсусан, нақлу
ривоѐти халқӣ ва пиндорҳои эшон, ки дар адабиѐти соҳавӣ
шугун ном буда мешавад, маънӣ ҷустааст. Ҳамчунин ин
маънӣ дар ашъори устод Рўдакӣ ва баъд мавриди таваҷҷуҳ
қарор гирифтааст, ки марҷааш ҳамоно адабиѐти шифоҳист.
Дар пиндори мардум рух намудани баъзе ситораҳо дар
осмони дунѐ аз ҷумла, ситораи думдор, ки мувофиқи
гардиши худ дар фурсату вақти муайян падидор мешавад,
нигаронкунанда ба ҷилва омадааст. Ба ин маъно: «Ҳазорон
шуру шар аз кавкаби думдор бархезад»-гуфтаанд. Манзури
шоир бо вуҷуди ин, «ахтари наҳсу ахтари саъд» моҳиятан
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ҷангу сулҳ аст. Дар идомаи байти фавқ шоир байти зайлро
бо хазонфишонии ҷанг ва гулфишонии сулҳ, ки яке нимоди
нестӣ ва дигаре нимоди самар аст, иброз медорад:
Аз сари мо хазонфишон бигзашт,
Гулфишони баҳори мо омад [3, 151].
Устод Лоиқ чунонки дар боло ишора рафт, сарзамини
камзамину кўҳсори Тоҷикистонро хеле гиромӣ медошт. Ҷое
ба эҳтироми устод Айнӣ ва Турсунзода аз кўҳсору обшори
ин сарзамини биҳиштосо ѐд карда, маҷмўан ҷовидонагии
онҳоро дар ҳамбастагӣ бо ин табиати зебо таманно кардааст,
ки шаҳодати меҳри бепоѐни шоир ба арзишњои моддї ва
маънавиии ватанаш мебошад:
Ёдгори Айниву ин кўҳсорон зинда бод!
Шеъри Турсунзодаву ин обшорон зинда бод [2, 344].
Ин ду абармарди таърих, ки ҳамсони қуллаҳои кўҳсори
сарбафалаккашидаи тоҷикон эътибор доранду намоди
омўзандаи сарбаландиву виқор ва нангу номи миллат маҳсуб
меѐбанд, аз њаммиллатони хеш сипосу эњтироми бештареро
интизор доштанд. Барои ин устод Лоиқ аз номи миллат аз
ҳамаи бузургонамон бахшиш пурсидааст:
Кӯҳсоро, бибахш пастии мо,
Нангу ному виқори мо омад.
Ҳоли зору низори мо бигзашт,
Вақти ҷуду нисори мо омад [3, 151].
Дуруст фармудаанд, ки гузаштаро надониста, имрўзу
ояндаро сохтан душвор аст. Дар воқеъ, миллати тоҷик як
муддати муайян ба гузаштаи худ беэътиноӣ кард ва
дороиҳои моддию маънавии худро ба қадраш нарасида,
бегонаситоӣ намуд, ба «ба ҳоли зору низор» гирифтор шуд.
Инак, бо омадани сулҳ ҳамаи ин дар канор монд ва «вақти
ҷуду нисор» даррасид:
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Ҷанги девонавори мо бигзашт,
Сулҳи деринтизори мо омад [3, 151].
Афкори омўзандаи устод Лоиқ Шералӣ моро ба хулосае
меорад, ки ба қадри сулҳу ваҳдат, истиқлолияти давлатӣ ва
ҳамаи сарватҳои моддию маънавии худ бирасем; ҳурмату
эҳтироми ҳамдигарро ба ҷо орем, аз маҳалчигиву маҳалгароӣ
дур бошем, манфиатҳои миллатро аз манофеъи шахсӣ боло
гузорем, аз беганопарастию ифротгароӣ канораҷўӣ кунем,
сухани созанда дошта бошем, пояҳои сулҳу ваҳдат, дўстиву
рафоқатро
устувор намоем ва давлату миллати худро аз
ҳама гуна таҳдиду хатарҳои дохиливу берунӣ эмин нигоҳ
дорем.
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ТАРАННУМИ СУЛҲУ ВАҲДАТИ ТОҶИКОН ДАР
ШЕЪРИ УСТОД ЛОИҚ ШЕРАЛӢ
Дар ин маќола воқеоти солҳои 90 то соли 1997, ба сулҳу
ваҳдат расидани тоҷикон дар мисоли ашъори Лоиқ Шералӣ
мавриди баррасӣ ва омўзиш қарор гарифтааст, ки натоиҷи
он ба ҳамаи олоқамандони адабиѐт муфид хоҳад буд.
Калидвожањо: cулҳ, ваҳдат, ҷанг, шеър, байт, шоир, Лоиқ
Шералӣ, миллати тоҷик, таърих.
ВОСПЕВАНИЕ МИРА И ЕДИНСТВА ТАДЖИКОВ В
ЛИРИКЕ ЛОИКА ШЕРАЛИ
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В этой статье опираясь на творчество Лоика Шерали,
проанализированы события 1990-1997-ых годов, а также вопрос
достижения мира и единство в стране. Согласно автору
результаты данного исследования могут быть полезными, и
востребованными в литературных кругах.
Ключевые слова: мир, единство, война, стих, бейтчетверостишие, поэт, Лоик Шерали, таджикская нация, история.
PEACE AND UNITY OF TAJIKS CHANTING IN LOIK
SHERALI’S LYRICS
th
In 1990-1997 the situation and the agreement on Peace and
Unity analyzed and studied in this article based on Loik Sherali’s
lyrics. Materials and results of this study can be useful and in demand
in literary environment.
Keywords: peace, unity, war, poem, quatrain, poet, Loik Sherali,
Tajik Nation, history.
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УДК: 891.550.09
САЪДЇ ВА ҶАҲОНГАРДӢ
Беҳрӯзи Забеҳулло
Ходими илмии Маркази мероси хаттии Академияи илмњои
Ҷумњурии Тољикистон
Туризм ѐ худ сайѐҳӣ дар дунѐи муосир ба як санъати
муҳими даромадзо ва судовар табдил шудааст. Имрӯзҳо
таваҷҷуҳ ба сайѐҳӣ ва бунѐди зербиноҳои зарурӣ барои ҷалби
сайѐҳон аз саросари дунѐ, бахши аъзами даромади бархе
кишварҳои ҷаҳонро ташкил медиҳад. Бинобар иттилои Созмони
ҷаҳонии туризм дар соли 2016 мизони даромади кишварҳо аз
санъати туризм дар маҷмӯъ 1200 млрд доллар будааст.
Тоҷикистони азизи мо низ ба хотири доштани табиати бикру
зебо, ҳавои пок, кӯҳҳои осмонбӯс, сангҳои гаронбаҳо, дарѐву
рўдхона ва чашмаҳои софу зулол, гиѐҳҳои шифобахш, меваҳои
тару тоза, хушкборҳои ширину давобахш, манзараҳои афсунгару
дилфиреб, дашту дамани сабзу хуррам, мардумони шоду
меҳмоннавоз, фарҳанги бостонӣ кишваре бисѐр ҷаззоб барои
ҷалби сайѐҳон аз саросари олам аст.
Аммо дар мақолаи зер муаллиф мекӯшад, ки ҷойгоҳи
сайѐҳӣ ва аҳамияти ҷаҳонгардиро дар осори Саъдӣ – пири
ҷаҳонгардони олам мавриди таҳлилу баррасӣ қарор диҳад.
Таҳқиқоти адабиѐтшиносӣ нишон медиҳад, ки тавсифи табиат аз
мавзӯоти меҳварии осори шоирони сабки Хуросонӣ будааст.
Саромади шоирони табиатгарои аҳди қадим сардафтари
адабиѐти форсу тоҷик устод Рудакӣ аст. Ба дунболи ӯ шоирони
дигаре, ки по ба арсаи адабиѐт гузоштаанд ба монанди
Фирдавсӣ, Дақиқӣ, Унсурӣ, Манучеҳрӣ, Фаррухӣ, Саъди
Салмон ва дигарон, мавзӯи васфи табиат ва зебоиҳои онро бо
фасоҳату латофату зебоӣ, тавсиф кардаанд, ки мо дар ин фурсат
аз овардани намунаҳои шеърии онҳо худдорӣ менамоем. Дар
радифи мавзӯи васфи табиат ва зебоиҳои он, мавзӯи ҷаҳонгардӣ
ва сайѐҳӣ низ дар адабиѐти гузаштаи мо ба таври пурранге
инъикос ѐфтааст. Ҳаштсаду анде сол пеш Саъдии Шерозӣ сафари
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тулонии худро дар “ақсои олам” шурӯъ кард ва пас аз сӣ сол
сайру сайѐҳат осори мондагоре барои мо ба ѐдгор гузошт. Ӯ худ
дар ибтидои “Бӯстон” мефармояд:
Дар ақсои олам бигаштам басе,
Ба сар бурдам айѐм бо ҳар касе.
Таматтӯъ зи ҳар гӯшае ѐфтам,
Зи ҳар хирмане хӯшае ѐфтам [2, 13].
Дар ҳақиқат аз хирмани бобаракати Саъдии ширинсухан
метавон дар ҳар мавзӯи дилхоҳе хӯшаи пурборе пайдо кард
бахусус дар мавзӯи сайѐҳӣ ѐ худ ҷаҳонгардӣ. Аввалин нуктаи
ҷолиб дар ин робита вуҷуди вожаҳо ва ѐ истилоҳоти марбут ба
санъати туризм дар осори Саъдӣ аст. Дар “Бӯстон”-у “Гулистон”
мо ба роҳати бо вожаҳое монанди сайѐҳ, ҷаҳонгард, ҷаҳондида,
ҳӯшманд, ҳақоиқшинос, ҷаҳонгашта, донишандӯхта, сафаркарда,
суҳбатомӯхта, офоқ ва ақсои олам бармехӯрем, ки далолат бар
таваҷҷуҳи Саъдӣ ба ин мавзӯи муҳим дорад. Саъдӣ дар осори
худ ҳар ҷо, ки хоста касеро ба некӣ тавсиф кунад аз ӯ, ба унвони
ҷаҳондида, сарду гарм чашида, ҳӯшманд ва ғайра ном мебарад:
Ҳақоиқшиноси ҷаҳондидае,
Ҳунарманди офоқгардидае [2, 63].
Аз нигоҳи Саъдӣ мардуми сайѐҳу ҷаҳонгард, афроди огоҳу
бедордил ва муштоқи илму ҳикмат буда, бо ҷаҳонбинии фарохе,
ки доранд барои бани башар хидмат мекунанд. Албатта, сафар
кардан дар он замон барои мардони ҷаҳонгард, хатарҳои
фаровоне дар пай дошт ва ҳар кас тавон ва ҷуръати қабули
ранҷи сафарро надошт. Аз ин рӯ, Саъдӣ барои мусофирону
ғарибон эҳтироми баланде қоил аст ва дар саросари осораш,
подшоҳон ва дигар табақоти ҷомеаро баҳри гиромидошти
ҷаҳонгардон ташвиқ кардааст:
Зи дарѐи Аммон баромад касе,
Сафар карда ҳомуну дарѐ басе.
Араб дидаву турку тоҷику Рум,
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Зи ҳар ҷинс дар нафси покаш улум.
Ҷаҳонгаштаву донишандӯхта,
Сафаркардаву суҳбатомӯхта [2, 28].
Аз аҷоиботи рӯзгор ин аст, ки бо вуҷуди ин ки дар асрҳои
миѐна мафҳуми тиҷорат ва мусофирату туризм равнақи чандоне
надошт, аммо Саъдии ширинсухан бо пазируфтани тамоми
сахтиҳо ва хатарҳои бархоста аз сафар дар тули ҷаҳонгардии
беш аз сисолаи хеш, мушоҳидот ва таҷрибаҳои нодире касб
карда ва барои ворисони худ ба ѐдгор гузоштааст. Гузашта аз ин,
бо вуҷуди дар он замон набудании санъати туризм, созмонҳои
сайѐҳӣ Саъдӣ дар ин бора чунон қисса мекунад, ки гӯѐ ҳамасри
мо бошад. Бисѐре аз хотирот, мушоҳидаҳо, дидгоҳҳо ва дидаю
шунидаҳои Саъдӣ, ки ҳосили сафарҳои ӯ ба шаҳру мамолики
гуногун аст, бо меъѐрҳо ва талаботи имрўзии санъати сайѐҳӣ
ҳамхониву созгорӣ дорад.
Саъдӣ 800 сол пеш нақши гардишгарон дар равнақи
иқтисодии як мамлакатро дарк карда ба подшоҳони давраи хеш
борҳо тавсия додааст, ки эҳтироми мусофирро ба ҷой оранд,
зеро сайѐҳону мусофирон таблиғгари фарҳангу тамаддуни як
кишвар маҳсӯб мешаванд.
Бузургон мусофир ба ҷон парваранд,
Ки номи накӯӣ ба олам баранд.
Ғарибошно бошу сайѐҳдӯст,
Ки сайѐҳ ҷаллоби номи накӯст[2, 25].
Вожаи “ҷаллоб” ҳам истилоҳи иқтисодӣ буда дар қадим ба
касе мегуфтаанд, ки бори бозаргононро аз шаҳре ба шаҳре
мекашонидааст. Саъдӣ дар ин байт сайѐҳон, гардишгарон ва
ҷаҳонгардонро ба ҷаллоб ташбеҳ кардааст, ки дар сурати
бархӯрди хуб ва муомилаи нек бо онон, онҳо ба мубаллиғи
фарҳангу тамаддун ва расму ойини кишвари дигаре табдил
мешаванд. Саъдӣ, ки худ солҳои тулонӣ ва дар шаҳру мамолики
гуногун сайру сайѐҳат кардааст, аз ҳоли сайѐҳу ғарибу мусофир
ба хубӣ огоҳ аст. Аз ин рӯ, бо шинохте, ки дорад ба ҳокимон ва
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мардуми одӣ мураттаб тавсия мекунад, ки аз назари отифӣ бо
сайѐҳу ғарибу мусофир муносибати инсонӣ дошта бошанд, зеро
мардуми ғариб беш аз дигарон ба лутфу меҳрубонӣ ва таваҷҷуҳи
мардуми маҳаллӣ ниѐз доранд:
Сафаркардагон лоуболӣ зиянд,
Ки парвардаи мулку давлат наянд.
Муҳимтарин ниѐзи сайѐҳу мусофир дар мулки бегона,
ҷойи хоб, хӯроки гарм ва амнияти ҷонӣ мебошад. Аз тарафи
дигар, ранҷи дурӣ аз ѐру диѐр ва хонаводаву хешу табор аз дигар
мушкилотест, ки гиребонгири мардуми ғарибу мусофир аст.
Бинобар ин, Саъдӣ ѐриву ҳимоят аз мусофиронро аз ойинҳои
ҷавонмардӣ медонад.
Ба шукри он, ки ту дар хонаиву аҳлат пеш,
Назар дареғ мадор бар мусофиру дарвеш [5, 43].
Саъдӣ дар Бӯстон қисса мекунад, ки дар билоди Рум
шуниданд, ки марде сахӣ ва хушрафтор зиндагӣ мекунад. Гуруҳе
аз сайѐҳон, ки Саъдӣ низ дар миѐни онҳо будааст ба суроғи он
мард мераванд. “Ману чанд сайѐҳи саҳронавард, бирафтем қосид
ба дидори мард”. Зоҳиран, марди сахӣ бо чеҳраи боз ва
муомилаи нек аз онҳо пазироӣ мекунад, аммо дар поѐн ба онҳо
кумаки молї (нону тўшаи роњ) намекунад. Саъдӣ дар поѐни
қисса бо баѐни таъбири “дарвешро тўша аз бўса бењ” аз забони як
ҳамсафари хушзавқи худ ба ин маънї таъкид мекунад, ки барои
мардуми ғарибу мусофир аз гапи хуш дида, додани нону ғизо
муҳимтар аст:
Ба хидмат манеҳ даст бар риши ман,
Маро нон деҳу кафш бар сар бизан.
Каромат ҷавонмардию нондеҳист,
Мақолоти беҳуда табли тиҳист [2, 106].

117

СУХАНШИНОСЇ, №2 2018
Дар ҳикояте дигар Саъдӣ аз ҷавонмарде ситойиш мекунад,
ки дари меҳмонсарояш ҳамеша ба рӯйи мусофирону ғарибон боз
будааст:
Зи дарвеш холӣ набудӣ дараш,
Мусофир ба меҳмонсарой андараш [2, 92].
Дар дунѐ муосир ин гурӯҳи мусофирону ғарибон низ
зиѐданд, ки акнун ба онҳо муҳоҷири меҳнатӣ мегӯянд ва барои
ҳифзу ҳимояи онҳо бархе санадҳои ҳуқуқӣ амал мекунанд ва
давлатҳо уњдадори риояти ин асноди байналмиллалӣ ҳастанд.
Саъдӣ бар ин бовар аст, ки ин гурӯҳи мусофирон аз назари
инсонӣ ба меҳрубонию тараҳҳум бештар ниѐз доранд, зеро
имкон дорад, ки ҳар фарде дар шароити онҳо қарор бигирад.
Магардон ғариб аз дарат бенасиб,
Мабодо, ки гардї ба дарҳо ғариб [2, 88].
Пири ҷаҳонгардони олам муътақид аст, ки ранҷи ғарибию
мусофират сахттар аз тангдастию бечорагӣ дар Ватан аст. Барои
ғариб нӯшидани як қатраи оби Ватан баробари нерӯи
нӯшдоруест, ки мурдаро дубора зинда мекунад.
Ғарибе, ки ранҷ орадаш даҳр пеш,
Ба дору диҳанд обаш аз шаҳри хеш [2, 248]
Ин нуктаро набояд фаромӯш кунем, ки сафар кардан дар
рӯзгори Саъдӣ кори бисѐр сахту саҳмгине будааст. Мушкили
таҳияи либосу хӯрок, макони амну гарм, офатҳои табии, набуди
роҳҳои васею ҳамвор, таҳдиди роҳзанон ва ғайра аз ҷумла
хатарҳое буданд, ки ҳар сайѐҳу мусофир бояд дар назар мегирфт.
Шабе хуфта будам ба азми сафар,
Пайи корвоне гирифтам саҳар.
Баромад яке саҳмгин боду гард,
Ки бар чашми мардум ҷаҳон тира кард [2, 277].
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Бинобар ин, сафар кардан ранҷу машаққати зиѐде
металабид ва ҳар касе низ ҷуръати сафар кардан надошт. Вай
дар боби дуввуми “Гулистон” мефармояд: “Тане чанд аз
равандагон муттафиқи сайѐҳат буданду шарики ранҷу роҳат.
Хостам, то мурофақат кунам. Мувофақат накарданд” [1, 196].
Далели ради пешниҳоди Саъдӣ ин буда, ки дузде дар либоси
дарвешон худро шарики онҳо карда ва шабона моли онҳоро ба
ғорат бурдааст. Чун Саъдӣ дар он ҷамъ фарди ношинос будааст,
онҳо ба далоили амниятӣ, аз ҳамроҳии бегона сар боз задаанд.
Дар он рӯзгор сайру сайѐҳат ва ҷаҳонгардӣ яке аз одоби муҳими
дарвешону сўфиѐн будааст. Аз ҳамин ҷиҳат Саъдӣ сайру
сайѐҳатро шуғли мардона медонист:
Агар порсое сайѐҳат накард,
Сафаркардагонаш нахонанд мард [2, 243].
Ин тавсияҳо бештар барои гурўҳи муҳоҷиронест, ки аз
рӯйи зарурат ва эҳтиѐҷ ба кишварҳои дигар бо мақсади пайдо
кардани зиндагии беҳтар, мусофират мекунанд. Ва шарту
шароити муносибат бо ин гурӯҳ дар қонунҳои байналмилалӣ низ
ба таври возеҳ зикр шудааст.
Аммо туризм ѐ худ сайѐҳї падидаи наву дигар аст, ки
имрӯзҳо ба як санъати муҳими судовар барои аксари кишварҳо
табдил шудааст. Дар ин замина, низ Саъдӣ назариѐти ҷолибу
ихтисосӣ баѐн кардааст, ки то кунун қобили истифода ҳастанд.
Яке аз унсурҳои асосии рушди санъати туризм дар ҷаҳони
муосир ҳамин таблиғот (реклама) ба шумор меравад ва Саъдӣ
дар ҳамон айѐм ба хубӣ ин нуктаро дарк карда ва ба ҳокимони
даврони хеш риояти онро тавсия намудааст:
Ба некию бадӣ овоза дар басити ҷаҳон,
Се кас баранд расулу ғарибу бозаргон [3, 59].
Яке аз самтҳои дигари ҷалби сармоя ва туризм, тазмини
амниятӣ ҷонии гардишгарон ва таъмини амнияти сармояи
сармоягузорон маҳсӯб мешавад. Ин ҳамон нуктае ҳаст, ки қабл
аз сафар ба ҳар кишваре инсон дар бораи он таҳқиқ хоҳад кард.
Саъдии бузургвор низ подшоҳону ҳокимони ҳамасри худро дар
ин бора ба такрор ҳушдор додааст:
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Шаҳаншаҳ, ки бозоргонро бихаст,
Дари хайр бар шаҳру лашкар бибаст.
Накӯ боядат ному некӣ қабул,
Накӯ дор бозоргону расул [2, 24-25]
Саъдӣ дар идомаи ин мавзӯъ мефармояд, ки дар кишваре,
ки амният ва адолати иҷтимоӣ вуҷуд надошта бошад, ҳељ
бозаргон ва сармоягузори хориҷӣ дар он ҷо сармоягузорӣ
намекунад, балки сармоягузорони дохилӣ низ аз он мамлакат
фирор хоҳанд кард:
Кай он ҷо дигар ҳӯшмандон раванд,
Чу овозаи расми бад бишнаванд.
Шуниданд бозоргонон хабар,
Ки зулм аст дар буми он бехабар.
Буриданд аз он ҷо хариду фурӯш,
Зироат наѐмад, раият бисӯхт [2, 25].
Дар
баробари
зарурати
гиромидошти
сайѐҳону
ҷаҳонгардон, Саъдии ҳақоиқшинос моро ба зиракии сиѐсӣ низ
даъват кардааст. Зеро эҳтимол дорад, ки дар либоси сайѐҳу
ҷаҳонгард, фитнагарону ҷосусон низ вориди ҳар кишваре
шаванд ва ҳадафи ғаразолуди худро пайгирӣ кунанд. Дар ин
маврид Саъдӣ тавсия мекунад, ки масъулони давлатӣ бояд бо
зиракию ҳушѐрӣ, хубу бадро аз ҳам ҷудо намоянд ва дар ҳар
сурат бо онҳо муносибати муносиб намоянд:
Накӯ дор зайфу мусофир азиз,
В-аз осебашон барҳазар бош низ.
Зи бегона парҳез кардан накӯст,
Ки душман тавон буд дар зилли дӯст [2, 25].
Шайх Саъдӣ ба мардуми одї низ тавсия медиҳад, ки
ҳангоми муносибату муошират бо мардуми бегона роздору
амонатдор буда, сирри кишвари худро ба онҳо фош накунанд,
мабодо ҳамнишини онон ҷосус бошад ва аз ин иттилоот дар
ҷиҳати табоҳии кишвар истифода кунад:
Манеҳ дар миѐн роз бо ҳар касе,
Ки ҷосус ҳамкоса дидам басе.
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Агар ҷуз ту донад, ки азми ту чист,
Бар он рою дониш бубояд гирист [2, 86].
Дар идома Саъдӣ таъкид мекунад, ки дар сурати ошкор
шудан ва ѐ шиносоии афроди фитнагар дар миѐни сайѐҳону
гардишгарон, масъулони давлатӣ бо онҳо тибқи қонунҳои
башарӣ бархӯрд намуда, ин тоифаро бидуни таҳқиру озор аз
кишвар ихроҷ (депортатсия) намоянд:
Ғарибе, ки пурфитна бошад сараш,
Маѐзору берун кун аз кишвараш.
Ту гар хашм бар вай нагирӣ равост,
Ки худ хӯи бад душманаш дар қафост [2, 25]
Дар ин абѐти шайх Саъдӣ ба вузӯҳ бобати риояи ду асли
Эъломияи ҳуқуқи башар: асли риояи ҳуқуқи инсон ва ҷилавгирӣ
аз табъизу хушунат, таъкид гардидааст.
Шайхи Шероз ҳангоми ривояти достонҳои “Бӯстон” ва
“Гулистон” бо баѐни ҳакимона аз шаҳру мамолике ном мебарад,
ки худ дар он ҷо ҳузур доштааст. Ў дар ҳикоѐти кӯтоҳ, тасвири
беназир ѐ панди дилпазир аз хотироту мушоҳидоти хеш дар
бораи қавму миллатҳои мухталиф ва расму оинҳои онҳо ривоят
кардааст. Вижагии хосси ҳикмату пандҳои Саъдӣ дар он аст, ки
ҳамаи онҳо ҳосили мушоҳида, таҷриба ва дидаву шунидаҳои
айнии худи шоир аст, ки дар тўли сафари беш аз сисолаи хеш ба
даст овардааст. Саъдӣ номи шаҳру сарзаминҳое, ки дида ва
мушоҳидоти хешро ҳамчун ҷомеашинос ривоят кардааст,
меоварад: Бағдод, Басра, Санҷор, Кӯфа, Бакр, Восит, Ҳиҷоз,
Сафо, Ҳабаша, Миср, Мағриб (Марокаш), Лубнон, Тароблус
(Либия), Ҳалаб, Димишқ, Рум, Исфаҳон, Кеш, Кошғар (Чин),
Балхи бомиѐн ва Суманот (Ҳиндустон). Ҳосили ин се даҳа сайру
сайѐҳат ин шуд, ки Саъдӣ ба яке аз бузургтарин адибони давру
замони хеш табдил шавад.
Дастоварди дигари Саъдӣ аз сафари сисолаи хеш барои
ояндагон, омӯзиши хештандорӣ ва таҳаммулпазирӣ дар
баробари дину ақоиди бегонагон аст. Пири ҷаҳонгарди мо дар
бобои ҳаштуми “Бӯстон” чунин қисса мекунад:
Буте дидам аз оҷ дар Суманот,
Мурассаъ чу дар ҷоҳилият Манот [2, 259]
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Ва бутпарастон муратаб ба зиѐрати он бут меомаданд ва
аз ӯ барои рафъи мушкилоти хеш мадад меҷӯстанд. Саъдӣ бо
бараҳмане аз он дайр, ки муддате ҳамҳуҷра низ будаанд, назари
худро дар бораи ботил будани ин амал баѐн кардааст:
Муғеро, ки бо ман сару кор буд,
Накӯгӯю ҳамҳуҷраю ѐр буд [2, 259]
Бараҳмани ҳамҳуҷраи Саъдӣ аз ин гуфтори вай хашмгину
нороҳат шуда, дигар бараҳманонро алайҳи ӯ мешӯронад ва ҷони
Саъдӣ дар хатар қарор мегирад. Саъдӣ барои раҳоӣ аз ин
вазъият чорае намебинад магар ин ки аз роҳи мадоро бо онҳо
дар гуфтугӯ шавад ва ҳатто бути мавриди парастиши ононро
ситойиш кунад:
Фурӯ мондам аз чора ҳамчун ғариқ,
Бурун аз мудоро надидам тариқ [2, 260]
Ба ҳамин тартиб, Саъдии ҷаҳонгашта ва гарму сарди
рӯзгорро чашида, аз роҳи мадоро ва таҳаммулпазирӣ ҷони худро
аз шарри бараҳманон наҷот медиҳад. Қобили зикр аст, ки дар
таърихи адаби форсӣ тоҷикӣ ҳеҷ шоиру нависандае ба андозаи
Саъдӣ сайру сайѐҳат накарда, агарчи Носири Хусрав ва
“Сафарнома”- и ӯ дар ин робита машҳур аст, вале бояд бидонем,
ки муддати сайру сайѐҳати Носири Хусрав ҳафт сол буда, аммо
сафари Саъдӣ беш аз сӣ сол тўл кашидааст. Ҷаҳонгардӣ ва
сафари тўлонӣ Саъдиро ба як донишманд, ҷомеашинос, воизи
номдор ва сайѐҳи зираку доно табдил мекунад, ки ҳаштсад сол
пеш дар замоне, ки ҳеч гуна созмону кумитаи расмӣ барои
таблиғи сайѐҳӣ вуҷуд надошт, бо такя ба зиракию ҳушѐрӣ ва
истедоди фитрии хеш ба таҷрибиѐт ва дидгоҳҳои арзишманде
дар ин замина даст ѐфтааст.
Таъсири ҳамин сайру сайѐҳат ва маниши озодагии Саъдӣ
буд, ки ба дур аз тангназариву таассуб, андешаҳои
умумибашариро дар осори худ матраҳ кард ва зимни ошноӣ бо
мардумони гуногун ва фарҳангҳои мухталиф фармуд:
Банї Одам аъзои якдигаранд,
Ки дар офариниш зи як гавҳаранд [1, 85]
Дар поѐни мақола хати сайри Саъдии ҷаҳонгардро бо абѐти
“Бӯстон” тартиб додаем, ки шайх шахсан дар ин шаҳру мамолик
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буда, қиссаву ривоят ва ҳикматҳои пандомӯзе аз ин кишварҳо
барои мо ба армуғон овардааст:
1. Дар ахбори шоҳони пешина ҳаст,
Ки чун Тукла бар тахти Зангӣ нишаст [2, 44].
2. Шунидам, ки бигрист султони Рум,
Бари некмарде зи аҳли улум [2, 45].
3. Хирадманд марде дар ақсои Шом,
Гирифт аз ҷаҳон кунҷи ғоре мақом [2, 46].
4. Ғариб омадам дар саводи Ҳабаш,
Дил аз даҳр фориғ, сар аз айш хваш [2, 287].
5. Якеро ба чавгон маҳи Домғон
Бизад, то чу таблаш баромад фиғон [2, 287].
6. Ба Санъо-дарам тифле аз сар гузашт,
Чӣ гӯям, к-аз онам чӣ бар сар гузашт [2, 288].
Илова бар номи шаҳру мамолики гуногун дар “Бӯстон”- у
“Гулистон”-и Саъдӣ номҳои уқѐнусу баҳр, дарѐву рудхона, кӯҳу
биѐбон, халиҷу бандар ва номи подшоҳону ҳокимон, ҳакимону
орифони маъруф, анвои либосу таъом ва расму ойини
мардумони мухталиф зикр шудааст, ки маводи муҳиме барои
илми таърих, ҷомеашиносӣ ва равоншиносӣ маҳсуб мешаванд.
Китобнома:
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САЪДӢ ВА ҶАҲОНГАРДӢ
Бо таваҷҷуҳ ба эъломи соли 2018 ба унвони соли сайѐҳӣ
ва ҳунарҳои мардумӣ, дар ин мақола муаллиф кӯшиш кардааст,
ки тавсифи ҷаҳонгардӣ ва корбурди истилоҳоти сайѐҳӣ дар
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осори Саъдии Шерозиро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор диҳад.
Пажӯҳиш нишон медиҳад, ки ҳанӯз беш аз 800 сол пеш ҳангоми
анҷоми сафарҳои худ, Саъдӣ ба бархе масоили муҳим дар бахши
сайѐҳӣ аҳамият дода ва дар осори худ барои риоя ва иҷрои онҳо
барои ояндагон тавсияҳои хубу судманде пешниҳод кардааст.
Баъзе аз тавсияҳои шоири ҷаҳонгарди мо бо гузашти асрҳо,
ҳануз ҳам барои равнақи санъати туризм дар ҷаҳони муосир,
муфиду созанда ҳастанд. Дар поѐни мақола муҳаққиқ ба воситаи
абѐти шоир харитаи сафари пири ҷаҳонгардони оламро ба
тасвир кашидааст.
Вожаҳои калидӣ: Саъдӣ, сайѐҳӣ, мусофир, муҳоҷир,
кишвар.
СААДИ И ТУРИЗМ
Учитывая объявление 2018 года туризм и народного
искусства в Таджикистане, в этой статье автор попытался
проанализировать описания туризма и применение некоторых
доказательств в работах Саади Ширази. Исследование
показывает, что более 800 лет назад, во время своих
путешествий, Саади сосредоточился на некоторых важных
вопросах в туристическом секторе и предложил полезные
рекомендации в своих работах во имя будущего. Некоторые из
приключений нашего поэта-туриста полезный и продуктивный
способ повысить туристическую индустрию в современном мире.
В конце статьи исследователь изображает географию
путешествия поэта с помошю его абаятам.
Ключевые слова: Саади, туризм, путешественник, эмигрант,
страна.
SAADI AND TOURISM
Given the announcement of 2018 tourism and folk art in
Tajikistan, in this article the author tried to analyze tourism
descriptions and the use of some evidence in the works of Saadi
Shirazi. The study shows that over 800 years ago, during his travels,
Saadi focused on some important issues in the tourism sector and
suggested useful recommendations in his works for the sake of the
future. Some of the adventures of our poet-tourist are a useful and
productive way to enhance the tourism industry in the modern world.
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At the end of the article, the researcher portrays the geography of the
poet's journey with the help of his abayats.
Keywords: Saadi, tourism, traveler, emigrant, A country.
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ФОЛКЛОРШИНОСЇ
УДК: 39 А-97
ФАРЊАНГИ СОКИНОНИ ДИЁРИ САЙИДОИ НАСАФЇ
Рўзї Ањмадов
Институти забон ва адабиѐт ба номи
Абўабдулло Рўдакии АИ ЉТ
Диѐри Сайидо, ки дар ањди бостон бо унвони Кешкрўд
маъруфу машњур буд, њоло низ яке аз водињои њосилхези
хушбоду њавои сарзамини Ховарон аст. Сокинони Кешкрўд
тибќи иттилои таърихнигорон ва сарчашмањои бостонї то
истилои араб ва баъди ба ин сарзамин сар даровардани ќавмњои
гуногун, асосан, суѓдинажоди эрониасл будаанд. Баъди
тасаллути арабу муѓул ва баъзе ќавмњои дигар мардуми бумї аз
љониби омадагон дар шањру водињо тазйиќ дида, ночор рў ба
љониби кўњистон ва дарањо овардаанд.
Бо гузашти айѐм баъзе анъана ва расму оини мардуми
тањљої, алалхусус, забон, рўзгордорї ва фарњанги тољикон ба
омадагон бе таъсир намондааст. Агарчи арабњо ба ќавми тољик
дини мубини Ислом ва суннатњои онро оварда бошанд њам, худ
низ аз фарњанги ѓании мардуми муќимї бе бањра намонда, њатто
бо таќозои рўзгор дар натиљаи равобити бисѐрљонибаи
иќтисодї, иљтимойї, сиѐсї ва махсусан, фарњангї забони дарии
тољикии форсиро дар ин водї ва љойњои дигар низ ќабул
намудаанд, ки рољеъ ба ин масоил аз љониби олимони
фарњангшинос ва муаррихин баъзе корњо анљом пазируфтааст.
Таъсири мутаќобилаи фарњангї њанўз дар асрњои миѐна
байни арабу ќавмњои ориѐйї сурат гирифта бошад, байни
мардумони туркнажод баъди ќарни 14 дар замони њокимияти
хонњои турк дар ин сарзамин бештар љараѐн доштааст.
Фишороварї ва беэътиної нисбат ба фарњанги мардуми
тањљойї аз љониби омадагон сабаб гардида буд, ки њатто
њазмшавии (асимилятсия)-и забони тољикї бо гуфтори туркии
ўзбакї ба вуљуд ояд. Чунин шароит ва омилњо сабаб гардидаанд,
ки номи баъзе шањру дењ, кўњу дара, чашмаву рўд ва номи
мавзеъњо таѓйир биѐбанд, ки табдили номи шањри бостонии
Нахшаб (Насаф) ба Ќаршї яке аз мисолњои барљастаи он
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мебошад. Ќавми тољик дар шањру мањалњои кўњдоман ва дењоти
баландкўњи водии Ќашќадарѐ сарљамъ умр ба сар бурда, забон,
анъанот, урфу одат, касабакорї ва фарњанги бостонии ниѐгони
хешро бо суннатњои волояш чун мардумаки дидагон маъфуз
дошта, ба сад мушкилї ва хориву зорї то рўзгори мо оварда
расонидаанд.
Шањрњои бостонии Насаф, Кеш (Шањрисабз) Ѓузор, Яккабоѓ
ва Косон (шояд номи ќадимааш Кошон бошад), марказњои
фарњангї, тиљоратї ва илмиву њунарии сокинони ин водї
мебошанд. Дар шањрњои Насафу Кеш анъанањои бостонии
њунармандї ва касабакорї равнаќи тамом доштанд. Бесабаб
нест, ки Сайидо 231 намуди косибиву њунармандиро дар бахши
«Шањрошўби» ашъораш васф намудааст. Косибони бофандаву
ќаннот, кулолон ва заргарону банноњои чирадаст гули сари
сабати ањли ин шањрњо будаанд. Хосаттан, њунарњои
бофандагиву ќаннодї дар байни сокинони ин водї ба ављи
аълояш расида буд. Њалвоњои бо лаззату алачањои нафису
нозуки њунармандони шањри Насаф ва гирду навоњии он,
сўзаниву зарфњои дилрабои кулолону гулдузони Кеш
(Шањрисабз) дар Машриќу Маѓриб ва бисѐр бозорњои Ховару
Урупо шўњрати беандозае доштаанд.
Доираи адабии шањрњои Насафу Кеш ба олами тамаддун
олимону адибон ва донишмандону файласуфони бузургро эњдо
намудааст. Шоиру нависанда, файласуфу муаррихин, машшоќу
њофизон ва табибу меъморони машњуре, ки аз Насафу Кеш ба
дунѐи њастї омадаанд, тахаллуси адабї ва касбии хешро ба номи
зодгоњашон-Насафї, Кешї Шањрисабзї ва Косонї номидаанд.
Муайиддини Насафї (асри 12 шоири номии замони худ
будааст), файласуфи бењамто Абутуроби Нахшабї (асри 12)
барљастатарин намояндаи тариќати наќшбандия Азизи Нахшабї
(асри 13), муаррих файласуф ва шоиру нависандаи барљаста
Наљмиддин Умари Насафї (асри 13), нависандаи борикбин ва
шоири мумтоз Зиѐуддини Нахшабї (охири асри 13 таваллуд
шуда, соли 1350 фавтидааст), Мирхоља Аюби Баракоти
Шањрисабзї (мусиќидон, сароянда ва оњангсози тољик, ки охири
асри 14 ва аввали асри 15 зиндагї кардааст ва соњибдевон
будааст), Мањмуди Насафї (њофиз ва оњангсози тољик) охири
асри 15 ва аввали асри 16), Ањмади Косонї (асри16), Насими
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Мањрам Хоља Амиршариф (асри 16 дар Насаф таввалуд шуда, ба
ќавли Малењо ў «дури якто ва љавњари бебањо» будааст), шоири
њунарманди тавоно Сайидои Насафї (асри 17), Њувайдуллои
Насафї (асри 18), Самандархољаи Насафї (асри 19), Нисории
Насафї (асри 19) ва бисѐр донишмандони соњаи фиќњ,
кайњоншиносї, мусиќиву меъморї ва умуман ањли ќаламу фарњанг
фарзандони арљманди водии Кешкрўд мебошанд. Гузаштагони
Амир Хусрави Дењлавї, Мирзо Абулќодири Бедил ва шоираи
мумтоз Зебуннисо низ аз ањли Кеш будаанд. Тибќи њикояти дар
«Њафт Кишвар» овардаи шоир ва нависандаи рангинбаѐни ќарни 15
Султонмуњаммад Фахрии Њиравї маълум мешавад, ки «Бузургмењр
аз бузургзодагони ањли Нахшаб буда, ба тавассути њозирљавобиву
донишмандиаш ба дарбори Сосониѐн роњ ѐфта, ба вазирии Ќубод
мушарраф гардидааст». [5, 264]
Дар аввали асри 20 ва махсусан, дар даврони Шўравї аз ин
марзу бум як идда донишмандон ва адибу олимони мумтоз чун
мударрис ва табиби њозиќ Мулло Абдукарим (эшони мударрис,
ки њамсабаќи устод Садриддин Айнї будаанд), Академик
Абулѓанї Мирзоев, докторњои илми филалогия Наљмї Сайфиев,
Шокир Мухтор, Субњон Амирї, Љумъа Њамроњ, Дилмурод
Њомидов додсентон Миср Эшниѐзов, Рањмон Раљабов, Нуриддин
Бозорзода рўзноманигорон Дорои Дўст, ва Маќсудов Алї,
номзади илми филология ва шоир Киром Остон, номзади илми
санъатшиносї Дилмурод Њошимов шоир ва корманди давлатї
Содиќи Кешрўдї ва дањњои дигар иќтисоддонњову пизишкон ва
муаррихин ба воя расида, дар љумњурињои Тољикистон,
Ўзбекистон ва љойњои дигар адои хизмат менамоянд.
Дар натиљаи кўшишу ѓайрати фолклоршиносон ва олимони
лањљашиноси Пажўњишгоњи забон ва адабиѐти ба номи Рўдакї
ва олимони забоншиноси ДДМТ маводи фаровон гирдоварї
шуда, баъзе пањлўњои эљодиѐти шифоњии мардум ва лањљаи бисѐр
мањалњои тољикнишини вилояти Кешкрўд баррасї ва тањќиќ
гардидааст. [7 ]
Соли 1998 ва 2000 се љилди маљмуайи фолклори тољикони
водии Ќашќадарѐро бо шодравон Рашид Ќодиров тањия ва
тадќиќ намуда, ба табъ расонидаем, ки дар ин љилдњо анќариб
тамоми намудњои жанрњои фолклорї дастраси хонандагон
гардидаанд.
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Љилди аввал, асосан, фарогири афсонањо дар бораи
корномањои фарзандони одамї алайњи ќуввањои ањриманї- дев,
албастї, љину шаѐтин, одамони бадкирдору маккор, ашхоси
худбину манфиатталош буда, афсонањои сењрангез ѐ тилисмї
мебошанд. Дар чунин афсонањо мардум орзуву ормони инсонњои
даврањои бостониро ифода намуда, њамеша неруњои ањриманиро
маѓлуб месозанд ва љињати хушгузаронии рўзгори хуррам
толошњо варзидаанд.
Гўяндагони мумтози асарњои фолклорї ќариб дар тамоми
рустоњои тољикнишин мављуд буданд, ки бо истеъдоди сухангўйї
дар шабњои тўлонии зимистон дар мењмонхона ва чойхонаву
љойњои љамъиятї ќиссапардозї намуда, ба шунавандагонашон
шодиву сурур ва рўњу равони тоза мебахшониданд. Бинобар ин
дар тамоми дењањои тољикнишин мардум онњоро эњтиром
мекунанд ва изаташонро ба љо меоранд. Чунин ашхоси сухангуву
сухандон њам дар байни мардон ва њам дар байни бонувон гули
сари сабати маъракањои мардумї мебошанд.
Мутолиаву баррасии асарњои насрии фолклории тољикони
водии Кешкрўд моро ба чунин натиљагирї меорад, ки инсонњо
пайваста дар баробари неъматњои моддї офаридан ѓаму андўњ,
шодиву сурур, комгориву нокомї ва тамоми таљрибањои аз
зиндагї андўхтаи хешро ба тавассути эљодиѐти шифоњї- ќиссаву
афсонањо, достону ривоятњо ва латифаву суруду таронањо аз
замонњои ќадим то рўзгори мо оварда расонидаанд. Дар
афсонањои доир ба њайвонот аќида ва андешањои давраи
ибтидої - тотемистиву анимистї, яъне эътиќоди хосе ба растанї
ва њайвонот ва мисли инсонњо љондор ва соњиби аќлу фаросат
тасаввур намудани тамоми мављудот ифода меѐбад.
Дар афсонањои њаѐтиву маишї бошад, тарзи рўзгузаронї,
муносибати ќавмию ќабилавї ва хешу табории инсонњои
даврони бостон мунъакис гардидааст. Инчунин љањонбиниву
андешањои фалсафї, умеду орзуњои ањли зањмат мунъакис
мегардад, ки чунин асарњои насри ривоятиро аз байни тамоми
сокинони водии Кешкрўд сабт намудаем. Аммо достонгўиву
достонсарої на дар њама мањалњои ин водї яксон мебошад. Ин
намуди асарњои шифоњии мардумї, асосан, дар байни сокинони
Дењконобод, Ѓузор ва Ќамашии ин водї сукунат доранд,
интишор ѐфтааст. Достонсароѐн ва ровиѐни мардумии ќавми
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њардурї (њар даравї) чун Норбоев Атоќул, Љўраев Бегалї,
Ќувватов Љумъа, Атоќулов Хушвахт иљрогарони моњири
достонсаройии «Гўрўѓлї», «Алпомиш» ва ќиссањои мардумї
мебошанд. Онњо достонњои мардумиро бо ду тарз: тавассути
асбобњои мусиќї: дутор ва думбра ба таври хос месароянд ва
гоње бидуни олоти мусиќї чун афсона ќисса мекунанд. Тибќи
мушоњида ва навиштањои фолклоршиносон бармеояд, ки
достонсароѐни мазкур худ тољик бошанд њам гањ гоње њангоми
дар љашну маросимњои мардуми ўзбек ширкат варзидан бо
хоњиш ва дархости ањли маърака ба забони ўзбекї низ
достонсарої мекунанд. Њатман ба достонсароњои тољикони
њардурї, ки бо забони ўзбекї сурат мегиранд, таъсири
достонсаройии ровиѐни ўзбек ба мушоњида мерасад ва ин њодиса
дар натиљаи робитањои мутаќобилаи фарњангиву адабї ва
дўстии халќњои тољику ўзбек љомаи амал пўшида бошад њам, ба
андешаи мо, сабабњои дигаре низ дорад. Дар байни мардуми
эронитабор аз даврони бостон достонњои шавќовар ва
махсусияти ангезандаи дўст доштани ватан ва ватанхоњї яке аз
омилњои муњимми дўст доштани ватан мебошанд. Бењуда байти
шоире арзи њасти накардааст, ки гуфтааст:
Њар киро мењри Ватан дар дил набошад кофар аст,
Маънии њуббулватан фармудаи пайѓомбар аст.
Дар баъзе рустоњои дурдасти кўњии вилояти Кешкрўд, ки
мардуми он дур аз ињотаи ўзбекњо сукунат доранд ва забони
ўзбекиро тамоман намедонанд, чун мисли рустои Ѓелони ноњияи
Шањрисабз дар даврони гузашта байни мардуми ин дењањо
достонњои васфгарии ќањрамонї интишор ѐфтаст. Ба андешаи мо
ин равия яке аз сабабњои ба анъаноти бостонии достонсаройии
мардуми эронинажод марбут мебошад, ки ба майлњои
озодандешї ва мењру муњабат ба анъаноти фарњанги ниѐгон
барои бунѐди давлати пуриќтидори миллї мисли Оли Сомон ва
Кушониѐну Сосониѐн иртибот дорад. Чунин андеша
Абулќосими Фирдавсии бузургро водор намуда буд, ки
«Шоњнома»-ро эљод намояд, Абуалии Синоро ба илњом оварда
буд, ки ба забони дарии тољикии форсї асарњои тиббї офарида
ба истилоњоти тиббии мардумони мо асосгузор шавад. Ва
Сайидои Насафиро ба ваљд оварда, љињати эљоди ашъори
«Шањрошўб» ва «Бањориѐт» ва ба дигар шеърњои ишќиву ошиќї
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ва пуршўри дилпазири пурмаонии бикру такомул ва бо
тавсиядињандаи мактаби адабии «сабки њиндї» илњом бахшад.
Бояд хотирнишон намоем, ки дар эљодиѐти шифоњии бадеии
тољикони водии Ќашќадарѐ мавќеи афсонањои панду ахлоќї ва
њазломез назаррас аст. Њикояњои саргузаштиву воќейии ровиѐни
мумтоз чун Нуралиев Хитой (Хитойбобак), Исматов Муъмин,
Яъќубов Юсуф, Юсуфов Облоќул, Боймуродов Муъмин,
Њамдамов Шариф ва дигарон хеле љолиб аст. Кас њангоме ки
ќиссањои саргузаштии Хитойбобакро мехонад ва ба тасвирњои
шоиронаи ў ошно мешавад, хоњ нохоњ ќиссањои дилангези
«Самакми Айѐр» ба хотираш меояд. Кас аз ќиссапардозињои ин
ровии мумтоз мутаассир мегардад ва аз рўзгори талхтар аз зањри
фарзандони љафодидаи миллати хеш дар гузашта огоњ мегардад.
Чанде аз ќиссаву ривоятњои гирдоварандаи мо дар бораи рўзгор
ва осори шоирону нависандагон, олимону табибони њозиќ чун
Абуалии Сино, Њофизи Шерозї, Саъдии Шерозї, Абдулќодири
Бедил, Луќмони Њаким эљод шудаанд, ки басо љолибу
хотирмонанд ва мо чунин ривояту њикоятњоро дар љилди дувуми
фолклори тољикони водии Ќашќадарѐ нашр намудаем.
Ќиссањо пиромуни Рустами Достон, Фаридун, Љамшед,
Рахши Рустам ва Искандари Маќдунї хеле дилангез ва
хотирмонанд ва собит месозанд, ки онњоро гузаштагонамон
бењуда эъљод нанамудаанд ва дар чунин ќиссањои мардумї ва
ривоятњои халќї дўстиву рафоќат, ѐриву бародарї ва мењру
муњаббати байни халќњои тољику ўзтек инъикос ѐфтааст.
Махсусан ривоятњои дар бораи Абдурањмони Љомї ва Алишери
Навої эљод намудаи тољикони водии Кешкрўд аз он шањодат
медињанд, ки дўстиву рафоќат, робитањои фарњангиву адабї дар
байни ин ду халќи бародар ва мардумони дигар решањои њаѐтиву
таърихї доранд.
Мо се нафар: Рашид Ќодиров, Салоњуддин Фатњулоев ва
инљониб моњи сентябри соли 1987 барои гирдовардани фолклор
ба ноњияњои Китоб, Шањрисабз, Дењќонобод, Ѓузор, Косон,
Яккабоѓ, шањру дењоти атрофи Насаф (Ќаршї), сафари хидматї
доштем. Дар дењаи Бешќўтани ноњияи Дењќонобод дар манзили
директори мактаби дења Эшбой Ќандањоров суњбати мо бо
нафаќахўр ва итирокчии ЉБВ Ќандањоров Аъзам доир ба
ривоятњои мардумї ва дигар намунањои жанри фолклорї бо
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шавќу завќ сурат гирифта буд, ки онро дар магнитафон сабт
намуда будем. Ќандањоров дар бораи Њазрати Алї, рўди Панљ ва
зани оќилу донову марди танбал ва мавзеи Гавургон ривоятњои
аљибу ѓарибро ќисса намуда буд. Тибќи ривояти Гавургон
замоне дар ин сарзамин одате муравваљ будааст, ки аз рўи он
пиронсолонро пеш аз маргашон писаронашон ба ѓоре бурда
мемонданд, ки номи он Гавургон будааст. Барои пиронсолон
барои чанд руз обу нон гузошта бар мегаштаанд. Шахсе
падарашро ба сандуќе андохта пуштора карда мебарад ва дар
назди Сангисафед дам мегирад. Падараш аз даруни сандуќ ќањ
ќањ механдад. Писараш тааљубкунон мепурсад:-«Эй падар, манку шуморо барои мурдан бурданиям, шумо чаро ба љойи гиря
механдед, сабаби хандаастон чист? Пирамард мегўяд:
- Ман њам падарамро оварда, дар њамин Сангисафед дам
гирифта будам, туро њам писарат рўзе ба њамин љо меоварад ва
нафасашро рост хоњад кад. Љавон ба хаѐл меравал ва тасмим
мегирад, ки падарашро ба Гавургон набарад ва ўро аз мардум
пинњонї нигоњубин мекунад ва дар чандин мушкилињо бо
маслињати ў ба комѐбињо мушарраф мегардад.
Дар яке аз ривоятњои мардумии водии Кешкрўд, ки
«Сангтўда» унвон дорад, Бобурро Шайбонї таъќиб мекунад.
Бобур мебинад, ки чангу хок нињоят зиѐд аст ва яќин мекунад, ки
ќўшуни Шайбонї афзун аст ва роњи гурезро пеш мегирад. Дар
асл Шайбонї бо њилае ба думи аспњо шохи дарахтонро баста
аспњоро давонда, чангу хокро ба осмон мепечонад ва Бобур
бехабар аз њилаи Шайбонї роњи гурезро пеш мегирад ва
Шайбонї ўро то њамон Сангтўда таъќиб мекунад ва дар охири
љанг мехоњад, шумораи аскарони талафшудаашро муайян кунад,
амр медињад, ки њар кадоми аскарњои зиндамонда яктої санг
гирифта, дар њамонљо партофта гузаранд.
Ќўшунњои Шайбонї сангњоро партофта мегузаранд ва ин
Сангтўда миќдори ќўшунњои боќимондаи Шайбонї гўѐ
мебошад.
Насри ривоятии тољикони Кешкрўд хеле гуногун ва
сермўњтаво мебошад. Мо дар љилди дувуми маљмўаи «Фолклори
тољикони водии Ќашќадарѐ» 21 афсонаи дар бораи њайвонот, 11
афсонаи њаѐтии маишї, 6 афсонаи њаљвию њазломез, 84 наќлу
ривоят ва 21 латифаро ба дасти чоп расонидаем. Инчунин дар
132

СУХАНШИНОСЇ, №2 2018
љилди аввал 28 афсонаи сењромезро пешкаши њаводорони
эљодиѐти шифоњї намудаем. [ 7]
Аз жанрњои хурди фолклорї маќолу зарбулмасал, чистон,
байт, дубайтиву рубої, ќитъа, суруду таронањо ва дуову шугун,
боварњо дар байни тољикони водии Кешкрўд хеле маъмул аст.
Мо намунањои онњоро гирд оварда, дар маљмўаи фолклории
љилди савуми эљодиѐти шифоњии тољикони Ќашќадарѐ пешкаши
хонандагон намудаем. Љили савуми «Фолклори тољикони водии
Ќашќадарѐ» комилан ба ќоидањои илми фолклоршиносї тањия
гардида, бештар барои мутахассисони адабиѐти шифоњї,
лањљашиносон, адабиѐтпажўњон, мардумнигорон ва дигар
дўстдорони адабиѐти шифоњї тањия гардидааст. Мо дар ин
маљмўа барои осон шудани истифодаи маводи фолклорї тамоми
матнњоро шуморагузорї намудаем, матнњои фолклорї, ки дар
солњои гуногун сабт гардидаанд ва њар як гўянда тибќи салиќаи
хеш албатта ба онњо баъзе таѓйирот дароварда бошад, онњоро
мо ба инобат гирифтаем. Дар чунин њолат пас аз матни аслии
маќол ѐ зарбулмасал намунањои ба њам наздики онњоро бо
њарфњо ишора намудаем. Масалан, менигарем ба ин маќол:
Аввал андеша, вонгањ гуфтор.
Пас аз матни аслї вариантњои ба њам наздики онњоро бо
њарфњо овардаем:
А) Аввал андеша баъд гуфтор.
Б) Аввал андеша баъд гуфтан.
В) Аввал кор, сонї гуфтор.
Њамин тавр, 1812 маќолу зарбулмасале, ки аз байни
тољикони водии Ќашќадарѐ гирдоварї шудаанд бо тавзењ ва
вариантњояшон шомили маљмўаи «Фолклори тољикони водии
Ќашќадарѐ» гардидаанд. Аксари маќолу зарбулмасалњо
пандомезона ва бо бадеияти баланд эљод гардидаанд. Чанде аз
онњоро меорем:
Аз бад касофат,
Аз нек шарофат.
Ё худ:
Агар зану шў љанг кунанд, нури хона мепарад.
Ё худ:
Аз беадабї касе ба љое нарасад,
Њаќќо, ки адаб тољи сари мардон аст.
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Боз рољеъ ба аќлу фаросат ва накўкорї гуфтаанд:
Бетамизињои одам аз сухан пайдо шавад,
Пистаи бемаѓз агар лаб во кунад, расво шавад.
Дар баъзе маќолњо андешањои
дурандешї ва
њикматомўзонаи мардум мунъакис гардидаанд, масалан:
Дар зиндагиам накардї шод,
Пас аз мурданам асло макун ѐд.
Ё худ:
То зиндаем, лутфи худ аз мо дареѓ мадор,
Пас аз вафот, кас ба кас эњсон намекунад.
Рољеъ ба баъзе ашхоси ислоњнопазир кешкрўдиѐн гуфтаанд:
Хар равад гар Маккаву Мадина,
Боз ояд, њамон хари ќадима.
Дар байни тољикони Кешкрўд андарз ва баъзе байтњои
њикматомези бузургон низ кам нестанд. Масалан:
Чашмро гуфтам: «назар бар чењраи хубон макун»,
Гуфт: «девона машав, чашм барои дидан аст».
Кешкрўдиѐн рољеъ ба бењуда ѓам хўрдан ва тањаммулу
бечорагї гуфтаанд:
Ѓами олам фаровон асту ман як ѓунча дил дорам,
Чї сон, бар шишаи соат кунам реги биѐбонро.
Андарзњои панду насињатї дар байни сокинони диѐри
Сайидо хеле фаровонанд, ки баъзеашон андарзњои ин шоири
ориф ва њикматофарро ба хотир меоранд:
Њар киро дидам дар ин олам гирифтори ѓам аст,
Як дили беѓам намеѐбам, аљоиб олам аст,
ки байти Сайидои Насафї:
Сайидо, бас ки љањон дар назарам танг шудаст,
Љой дар кунљи ќафас кардаам аз беватанї
-ро ба хотир меорад.
Дар бахши байтњои халќии Кешкрўд як силсила асарњои
мардумї ба назар мерасанд, ки дар онњо љашни Наврўз васф
гардидааст, масалан, назар афканед ба ин байтњои наврўзї:
Фасли Наврўз асту олам хуррам аз файзи гул аст,
Бўстон аксар навопардози савти булбул аст.
Ё худ:
Фасли Наврўз асту олам хуррам аст,
Чун гули сероб дилњо бе ѓам аст. [7 ]
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Дар бахши чистонњо мо дар маљмўаи «Фолклори тољикони
Ќашќадарѐ» 429 чистон ва муаммоњоро љой додаем, ки онњо
доир ба кайњон, сайѐра, љирмњои осмонї, њодисањои табиат, об,
рўд, борон, барфу ях, роњ, соя, инсон ва узвњои ў, мактабу
маориф, илм ва васоити таълимї, воситањои дилхушии инсон ва
меваљоту гулу гиѐњњо ва ѓайрањо бахшида шудаанд. [7 ]
Масалан, кешкрўдиѐн доир ба илм чистоне эљод намудаанд,
ки шуниданї ва муфид мебошад:
Гуле бошад, гули бехор бошад,
На дар дашту на дар кўњсор бошад.
На кас ўро харад на кас фурўшад,
Њамеша бар сараш бозор бошад.
Дар байни тољикони Ќашќадарѐ доир ба яхдон чистоне арзи
вуљуд намудааст, ки аз нигоњи вазну ќофия таронаи, атфолро ба
ѐд меорад ва хеле шуху дилрабост:
Эй чї аљаб хона ин,
Хона чї афсона ин?
Берунакаш тобистон,
Дарунакаш зимистон?
Рубоиву дубайтї, майдадубайтї ва ќитъањои тољикони водии
Кешкрўд аз нигоњи мазмуну мундариља ва тасвиру тавсиф ва
теъдод хеле гуногун ва муассир мебошанд. Мо дар маљмўаи
«Фолклори тољикони водии Ќашќадарѐ» мунтахабан 224-тои
онњоро ба дасти чоп расонидаем, ки аз нигоњи шеъру шоирї ва
тасвири бадеї хеле љолиби назаранд. Масалан, њоло лутфан
назаре шавад ба ин рубої:
Дањонатро ба тангї ѓунчаи садбарги тар гуфтам,
Суханњои туро ширинтар аз шањду шакар гуфтам.
Ба хубї шўълаи рўйи туро Шамсу Ќамар гуфтам,
Ба дида хоки поят тўтиѐи чашми тар гуфтам.
Баъзе идињои наврўзї, ки дар байни кешкрўдиѐн маъмулу
машњуранд ва онњоро мактабдорони замони гузашта ба
муносибати љашни Наврўз дар коѓази сабз навишта ба
шогирдонашон тавзењ менамуданд, ба молї фолклорї табдил
гардидаанд:
Наврўзу навбањорон, борони рањмат омад,
Гулњо шукуфта дар боѓ, булбул ба ишрат омад.
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Моро ту додї идї, озод кун зи мактаб,
Гар ту чунин бикардї, маъвои љаннат омад. [7 ]
Дар байни сокинони вилояти Кешкрўд таронањои
маросимњои мавсимї, љашни арўсї, маргу мотам, аллаи модар,
таронаи атфол хеле интишор ѐфтаанд. Рољеъ ба ин масъалањо
шодравон Рашид Ќодиров њанўз соли 1963 рисолае тањти унвони
«Фолклори маросими то- революсионии тољикони водии
Ќашќадарѐ»-ро таъриф намуда, ба дасти чоп расонида буд ва
сипас китоби ў бо баъзе иловањо ва тањриру такмили нав бо
кўмаки Равшан Рањмонї соли 2005 аз тариќи нашриѐти «Эљод»
чоп гардидааст. Аммо дар ин китобњо суруду тарона ва бисѐр
жанрњои фолклорї фаро гирифта нашудаанд. [2 ]
Мо дар ин гузориш њамаи корњое, ки рољеъ ба масъалаи
тадќиќ ва тањќиќи жанрњои гуногуни фолклори тољикони водии
Кешкрўдро фарогир бошад, таваќќуф нанамудаем. Яке аз ин
корњое, бо ибтикор ва кўшишу ѓайрати фолклоршиноси
донишманд ва фидойии фарњанги мардум шодравон Рањмон
Раљабї бо роњнамойии устоди роњнамоаш, Равшан Рањмонї
сурат гирифта буд ва ин маљмўа тањти унвони «Намунае чанд аз
фолклори тољикони Шањрисабзу Китоб» ба тавассути
«Пажўњишкадаи мардумшиносї» ба дасти чоп расидааст,
таваќќуф карданием. [6 ]
Шодравон Рањмон Раљабї бо маслињат ва роњнамойии
Равшан Рањмонї ќиссањо, ривоят, дуоњо ва наќлњои гуногуни
сокинони дењоти ноњияњои Шањрисабзу Китоби вилояти
Ќашќадарѐи Љумњурии Ўзбекистонро бо усули илмии забти савт
гирд оварда ба нашр расонидааст. Маљмўаи «Намунае чанд аз
фолклори
тољикони
Шањрисабзу
Китоб»
дар
илми
фолклоршиносї ва лањљапажўњї метавон ќазоват намуд, ки ягон
асаре мебошад, ки тамоми махсусиятњои овойї ва фолклориву
фарњангии сокинони панљ дењоти гўиши ѓелонї: Кўл, Ѓелон,
Шут, Аспидухтар ва Ќабзахонаро фаро гирифта, дар
пешгуфтори он рољеъ ба моњияти илми гўиши ѓелонї иттилои
муњими илмї оварда шудааст.
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ФАРЊАНГИ МАДУМИИ ДИЁРИ САЙИДОИ НАСАФЇ
Дар маќолаи мазкур мавзўи фолклори мардуми вилояти
Ќашќадарѐи Љумњурии Ўзбекистон, ки то њол кам мавриди
омўзиш ќарор гирифтааст, баррасї мегардад. Инчунин, муаллиф
ашъори шоирони маъруфи ин диѐрро омўхта, аз эљодиѐти онњо
мисолњо пешнињод менамояд. Муаллиф хусусиятњои жанрии
осори мардумиро нишон додааст, ки дар тўли садсолањо бо њаѐти
мардуми оддї алоќа дошта, маълумоти арзишмандеро
мерасонанд. Њамчунин аз осори шоири машњур Сайидои Насафї
намунањои љолибе пешкаш гардидааст.
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ФОЛЬКЛОР ЗЕМЛЯКОВ САЙИДОИ НАСАФИ
Настоящая статья посвящена на молоизученой теме
народного
творчество
таджиков
проживающей
в
Кашкадарынской области республике Узбекистан. В статье
расматривается творчество знаменетых поэтов этого региона.
Приведены яркие примеры из творчество представителей
народного творчества. В статье оговорены все особонност
жанров народной поэзии. Даны очень ценньее сведения о
бытовании этих жанрь среди населения, несколько столетий
народ и поныне минуя исползуют щедевры из творчество
Сайидои Насафи.
Ключевые слова: фольклор, жанр, культура, народ, Насаф,
Кашкадарѐ (название реки), наследие, поэт
FOLKLORE OF THE FOLLOW COUNTRYMEN OF SAYIDOI
NASAFI
This article is devoted to the small studied theme of folk art of
the Tajik poet, who lived by the Kashkadarya region of the Republic
of Uzbekistan. Also the article deals with the work of the famous
poets of this region. There are mentioned the vivid examples from
creativity of representatives of national creativity results. The article
specifies all the features of the genres of folk poetry. The most
valuable information about the existence of these genres are popular
among the people, which also they are given for the several centuries
to people, who have bypassed using masterpieces from the works of
Sayido Nasafi.
Keywords: folklore, genre, culture, people, Nasaf, Kashkadarya
(the name of the river), heritage, poet.
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МАВЗЎЪЊОИ РУБОИЁТ ВА ДУБАЙТИЊОИ МАРДУМЇ
Рустам Оймаҳмадов
Институти забон ва адабиѐти ба номи Абӯабдулло Рӯдакӣ
Фарњанги деринаи мардуми Тољикистон пайваста дар
рубоиѐт ва дубайтињои мардумї инъикос ѐфтааст. Ва дар тамоми
арсањои зиндагонии мардуми тољик ин осор ањамияти вижае
дорад. Аз љумла, ин навъ осор дар љашни Наврўз, маросими
арусї, љамъомадњои хонагї, лолоињо, сарбозї, ѓарибї ва дар
кори пахтазорњо ва дигар фаъолиятњои мардум дида мешавад.
Беиѓроќ метавон идао кард, ки дар фарњанги мардуми тољик
барои њар мавзўе, як ѐ чанд дубайтї ва рубої вуљуд дорад. Бо ин
муќаддима бояд ба ин нукта, ишора кунам, ки пањнои мавзўи
ашъори фолклори тољик, ба густурдагии зиндагонии мардум аст.
Њар мавзўе, ки ба зисти иљтимої, иќтисодї ва њатто сиѐсии
инсон ишора дошта бошад, дар фолклори тољик радди пойи
худро дорад. Инчунин, оинњои ќавмї ва иљтимої, монанди
маросими арусї, наврўзї ѐ њамнавоињои ваќти кор ва њашар низ
дар ин миѐн љойгоњи асосї доранд. Бархе аз ин ановини мавзўї
њам ба вузуњ намоѐнгари шароити таърихї, иљтимої ва
љуѓрофиѐии ќаламрави Тољикистон дар даврони мухталиф
њастанд. Аз ин гузашта, бахше аз мазмунофаринињо дар ашъори
фолклори тољик, ба мисли мавзўоти ишќ, фироќ, мушкилоти
зиндагї, шикоят аз замона, нигаронї дар њавзаи дардњо ва
ормонњои муштараки башарї љой мегиранд. Дар ин бора,
фолклоршиноси соњибноми тољик Раљаб Амонов баѐн медорад:
«Рубої гувоњинома (шиноснома)-и орзуњо ва дардњо ва шодињо
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ва ѓамњо ва хушкомињо ва нокомињои мардум дар даврањои
гуногун будааст» [1, 7].
Дар ин навишта талош кардаем, ки бо раддабандии мавзўї
ва мазмунї, то љойе ки маљоли ин маќола иљозат медињад, ба
равшан шудани марзњои мавзўї дар рубоию дубайтињои шифоњї
бипардозем. Барои њар мавзўъ ва зершохањои он аз осори
шифоњии мардуми тољик низ мисолњое оварда мешавад.
Ишќ. Муњимтарин мафњум ва унсуре, ки дар ин сурудањои
мардумї асл ва асосї аст, њамин мавзўи ишќ мебошад. Мафњуми
ишќ дар маркази тамоми ин сурудањо ќарор дорад. Яъне рубої
ва дубайтие нест ки ранг ва бўи ошиќона надошта бошад.
Аѓлаби ин сурудањо бо њар мавзўе ки бошад, бо мафњуми
ошиќона баѐн шудаанд. Яъне агар рубої ва дубайтї дар бораи
наврўз, модар, сарбозї, ватан ва ѓайра бошад, аз мафњуми
ошиќона њам дур нест. Ба иборати дигар, њар андеша ва мазмун
дар ин рубоиѐт, дар атрофи мењвари ишќ мегардад ва аз
нишонањо, истилоњот ва вожагони махсуси ин њавза бањра
мебарад. Яъне мазмуни њамчун шиква аз рўзгор, дин, иљтимоиѐт
ва табиат њама ранге аз нигоњи ошиќона доранд. Ин ишќ аст, ки
ба унвони марказ ва асл тамоми чархањои мазмуни дигарро ба
тањаррук меандозад. Албатта, ишќи комилан заминї, моддї ва
дар дастрас, аз њамин рў бозтоби хулќиѐт, эътиќодот ва шевањои
рафтор ва муоширати мардуми тољик ба тамомї дар оинаи
рубоињои ошиќона бозтоб ѐфтааст..
Ошиќ манаму на шав ќарорам на рўз,
Ошиќ шудам эй ба сузани бахмалдўз,
Сўзан гиру ришта гиру чашмонама дўз
То кур шавам, пешат бишинам шабу рўз [ 9, 118]
***
Ёди ту кунам, сари забонам сўзад,
Гар сабр кунам, тамоми љонам сўзад.
Сирест, ки пеши кас натонам гуфтан,
Маѓзам ба даруни устухонам сўзад[9,118]
***
Чашми сияњат, ки мекунад маст маро,
Дил мекашаду намерасад даст маро,
Гуфтам, ки ба кўи ошиќї сад тавба,
То дида бидид, тавба бишкаст маро. [9,61]
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Ишќи модар ба фарзанд ва бар акс. Чойгоњи модар дар
фарњанги тољикон бисѐр арзишманд ва воло аст. Мењри модаре,
ки худ ганљинаи нур дар синаи њар фарзанд мебошад, аз пойи
гањвора бо лолоињои гарми модарона пайванди рӯњӣ ва
мењрбореро миѐни фарзанд ва модар ногусастанї мекунад. Ин
маќом ва манзалати модар маншаи зуњури ашъори модаронаро
дар адабиѐти фолклорї, ба хусус рубої ва дубайтї зиѐд
намудааст. Дар ин замина маќолаи људогонаи бо мавзўи симои
зан, ки дар он ба ин мавзўъ бештар пардохта шуда, чоп шудааст
ва дўсторони фолклор метавонанд мурољиа кунанд [6, 143-153].
Сумбул соя, дарахти сумбул соя,
Кошкї мешудум ба очаљон њамсоя.
Њар ѓот, сарам ба рўи болин оя,
Ширин очаљон, аз дарам дароя [9, 61].
***
Очам дурай хат равонуш букунум,
Як қавза гула чида равонуш букунум.
Як қавза гули чида, як ночида,
Љонма ба даруни най равонуш букунум [8, 27].
***
Ванљай-Ванљай, дилам хумори Ванљай,
Гирдоби сафед, ба рўи оби Панљай.
Мардум мега, ки рангут ай чї зардай,
Баччам ай танам људову, рангам зардай [9, 128].
***
Эй зоѓи сиѐњ, ки меравї гушот кар,
Пайѓоми мана ба бачаи дурам бар,
Аввал шину гў, ки модарат бемор аст,
Рангаш ба мисоли кањгили девор аст [9, 89.
Ишќ ба ватан. Мафњум ва мавзӯи ватан бо нигоњи
густурдатари он дар ин сурудањо хеле чашмгир аст. Гўяндањои
ин осор, ањвол ва эњсоси худро нисбат ба ватан, ки
арзишмандтарин мафњум аст, баѐн медоранд. Мафоњими њамчун
њиси ватандўстї, арзиш ва маќоми ватан, дури аз ватан, тавсифи
ватан ва ишќ варзидан ба ватан, мазомине мебошанд, ки аз
ањамияти мавзўъ дарак медињад. Њиси мењандўстї:
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Хоки ватан аз тахти Сулаймон хуштар,
Хору хасаш аз лолаву райњон хуштар.
Юсуф, ки ба Миср подшоњї мекард,
Эй кош гадо буд ба Канъон, хуштар [4, 160.
***
Ватан ба мисоли гули садбарг бувад,
Ай беватанї ранги рухам зард бувад.
Ай беватанї, ҷура, мондам њайрон,
И зиндаљудої бадтар аз марг бувад [8, 15].
***
Андар назарум ватан шакар метова,
Хоки ватанум ќанду асал метова.
Наълат ба касе ѐди ѓарибї бикуна,
Ови ѓарибї лахти љигар мекова [5, 11].
***
Дар баѐни дурї аз ватан:
Дар шањри Тахор дидаи гирѐн дорам,
Ман беватанам, синаи бирѐн дорам.
Сад сол гузарад дар ѓарибї умрам,
Як хоки ватан як Тољикистон дорам. [7,86]
***
Лаънат ба касе, ки ай ватан канда шава,
Афта ба ғарибию ба кас банда шава.
Чархо фалаке шава, биѐя ба ватан,
И мурдаи садсола, магам зинда шава [8, 11].
***
Ин ватани бегона ба ту ватан шудааст,
Ин хонаи бегона ба ту чаман шудааст.
Эй беватанон, ватан нагиред ин љо,
Ин ватани бегона, ватан нашуд ба Мирзо [7, 186].
***
Дар баѐни некї ва ободии ватан
Ватан њар гушаат пурнур боша,
Алови љанг аз ту дур боша.
Туро њар кас, ки хоњад хор бина,
Шавад хору ду чашмаш кур боша [14].
Сарбозї. Сарбозї дар Тољикистон мафњуми хоси худро
дорад. Аксари хонаводањои тољик фарзандони худро баъд аз
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гузарондани даврони сарбозї ба чашми дигаре мебинанд. Чаро
ки сарбозї, фарзандони тољикро ба камол ва пухтагї мерасонад.
Хонаводањои тољик шабе, ки фардояш ќарор аст фарзандашон
ба сарбозї биравад, хешони худро ва дўстони фарзандашонро
ба мењмонии вижае даъват менамоянд ва ба хушї он шабро
мегузаронанд. Субњ, њангоме ки фарзанди хонавода ба сарбозї
меравад, ба ў як нони комили тољикї медињанд, то онро бигазад ва
баъд аз рафтани фарзандашон он нонро бар девори хона овезон
мекунанд ва то замони баргаштани фарзандашон аз сарбозї онро
нигоњ медоранд. Ду сол давраи сарбозї, боиси ба вуљуд омадани
бархе рубоиѐт ва дубайтињои халќї шудааст, ки метавон аз онњо ба
номи сурудањои сарбозї ном бурд, ки таљрибиѐти сарбозон ва
хонавадањои онњоро нисбат ба сарбозї, дар ин сурудањо метавон
дид.
Аскабачаи сафедчаи якдона,
Имрўз ба суратат шидам девона.
Девона манам, њамаи кас медонад,
Шояд туро насиби мо гардона [ФФ, 1.4326,ТК7].
***
Ай дургї нигоњ мекунум поѐна,
Хамбидани аскарои лави дарѐра.
Брен бген очаи аскарора,
Бурчак бигира, бирува барфора [ФФ 1у: 2024,2, Тк 5].
***
Аз хона баромадум сини падар мерам,
Тушам таи каш пешаки аскар мерам.
Аскар мега авќоти мо бисѐрай,
Як парча хати ватан даркорай [ФФ 1: 8173,2 Ти6].
***
Ма шишта будум дањани дарбача,
Хат омадай, ки ай номи аскарбача.
Гар хат задай харљї надорам оча,
Ай чашмои лиќи овут баро љони оча. [ФФ 1У: 2331,3 Тк5].
Табиат. Нухустин марњилаи таърихи шеър ва пайдоиши он
дар зењни башар бо таъсири табиат будааст. Аз њамон ќуруни
ибтидої, зиндагии башар бо табиат омехта буд ва илњоми
нухустин номњо барои њар унсури табиат, худ шеъре аст, ки
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насли инсон бо онњо зиндагонї намуда аст. Тамоми
њунармандони љањон, аз нақќошони дунѐ гирифта то шоирон ва
филмсозон ва оњангсозон, пайванди мањкаме бо табиат доранд
ва асоси њунари онњо, бештар аз табиат илњом мегирад. Табиат
дар шеъри шоирони классик ва муосир бисѐр барљаста аст. Аз
Рудакї гирифта то шоирони муосир, шоире нест, ки дар васфи
табиат бо илњом гирифтан аз табиат шеъри насуруда бошад.
Тољикистон, ки кишвари сарсабз ва зебое мебошад. Бо доро
будани рўдњои фаровони бошукўњаш ва кўњњои сар ба фалак ва
заминњои њосилхезу хиѐбонњои пурдарахту сарсабзаш, ки шукўњ
ва зебоии Тољикистонро чандин баробар кардааст ба бињишти
рўйи замин њам машњуру маъруф шудааст. Ба њамин хотир мо
дар ашъори фолклори тољик, ба хусус рубоиѐт ва дубайтињо, ки
бештари мардум, онњоро бар сари кор дар киштзорњо ва ѐ
теппањо ва кўњњо дар сайру гашт ва тафарруљ замзама мекунанд,
шоњиди љилвањои аз табиат дар онњо њастем. Ба чанд намуна аз
ин ќабил, ашъори фолклорї таваљљуњ намоед, ки намудњои аз
вижагињои табиат дар онњо ба чашм мехўрад. Вожагони њамчун
бањор, гул, лолазор, булбул, чанор, наврўз ва ѓайраро дар онњо
метавон дид.
Ман булбуламу бањора дўст медорам,
Себаргаву лолазора дўст медорам,
Себаргаву лолазор дар боѓи шумост,
Љонона! Фаќат шумора дўст медорам [9 , 23].
***
Фасли наврўз аст айѐми бањор,
Гул шукуфту гашт олам лолазор.
Дашту сањро сабзу хуррам гаштааст,
Аз насими љонбахши беѓубор [5, 31].
***
Имрўз њавои боѓ дорад дили ман,
Савдои ту дар дамоѓ дорад дили ман.
Савдои ту аз димоѓ берун наравад,
Мисли дили лола доѓ дорад дили ман [9 , 24].
Андуњ ва шиква. Яке аз дигар мавзўъњое, ки хеле дар адаби
фолклори Тољикистон ба чашм мехўрад, мазмуни андуњ, ѓам ва
шиква аст. Мавзўи андуњро ѐ дар дурї аз ѐр, маъшуќ, наздикон,
ватан, ѐ дар мафоњими иљтимої ѐ фалсафї, мисли издивољи
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иљборї, ѐ шиква ва шикоят аз сарнавишт мебинем. Гила аз бахт
ва иќбол низ дар ашъори форсу тољик камсобиќа нест. Ин
мавзўъ дар ашори омиѐна вофиртар мебошад, зеро бовар ба љабр
ва таќдир дар назди авом роиљтар ба назар мерасад. Дар шеъри
фолклори тољик њам намунањои фаровоне аз ин ќабил ашъор
метавон ѐфт. Андуњи њунарманд:
Ѓам гирди сари пурњунарон мегарда,
Шодї ба дили бехабарон мегарда.
Њар кас, ки дар ин љањон сухан фањм нашуд,
Њайвосифатай, гирди љањон мегарда [9, 61].
***
Дар рӯйи замин як дами дилшодам нест,
Дар рӯйи замин гаштанам ба ѐдам нест.
Эй дӯстои шишитагӣ, маломат накунед!
Сухтай љигарам, ќуввати фарѐдам нест [9, 68].
Шиква аз фалак:
Фалак дидї, ки бар љонам чињо кард,
Ѓами олам насиби љони мо кард.
Ѓами олам њамаш реги биѐбон,
Фалак бар чиду дар домони мо кард [9, 61].
Мушкилоти издивољ:
Духтар! Духтар! Эй, њавот мастум кардай,
Хок бар сари бемолим, пастам кардай.
Моле надорам, ки атата розӣ кунам,
Мӯбоф шавам ба ќадди ту бозӣ кунам [14].
Њамонгуна ки дидем, мафњум ва мазмун дар ин сурудањо ба
густурдагии зиндагї аст. Њарчанд мо дар ин маќола ба бархе аз
мафоњими барљастаи ин сурудањо пардохтаем, аммо метавон
фаротар аз ин мазоминро њам дар онњо дид. Мазомини ошиќона
ва зермаљмўањои он, яъне фироќ, висол, шиква, васфи машуќ,
ишќ ба ватан, арзишу тањсину васфи ватан, њамаи ин мазомин аз
дил ва таљрибаи мардум баромадааст, ки бо зиндагии мардум
омехтааст. Ишќи модарона, мењанона, таљрубиѐти сарбозї,
ѓурбат, сафар ва гила аз рўзгор аз дигар мазомини ин рубоиѐт ва
дубайтињо аст, ки зуњур ва бурузи онњо њамроњ бо таъсирпазирї
аз табиат, аносури табиат ва муњити он аст. Ин сурудањо бо њар
мафњум ва мазмун нишондињандае, маљмўае аз фарњанг, одоб ва
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русум ва љањонбинии мардумонест, ки њисси худ, фикри худ ва
таљрибаи худро нисбат ба њар мавзўе баѐн кардаанд. Ин
сурудањо ганљинаи фаромӯшношудании дили мардум мебошанд,
ки мардум орзуњо, шодињо, таљрубиѐти зиндагии худро бо
забони сода ва равон дар тӯли солиѐни дароз сурудаанд.
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МАВЗЎЪЊОИ РУБОИЁТ ВА ДУБАЙТИЊОИ МАРДУМЇ
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Дар ин маќола талош шудааст, ки бо дастабандии мавзуии
мазомин, то љое ки маљоли ин маќола иљоза медињад, ба равшан
шудани марзњои мавзўї дар рубоињо ва дубайтињои фолклори
тољик пардохта шавад. Барои њар шоха ва зершохаи ин
мазомин, низ мисолњое аз хилоли ашъори фолклори тољик
оварда шуда аст.
Вожањои калидї: фолклори тољик, рубої, дубайтї, мавзўъ,
муњтаво.
ТЕМАТИКИ НАРОДНЫЕ РУБАИ И ЧЕТВЕРОСТИШИЯ
В настощей статъе благодаря классификации тематика
содержаннии насколко позволит содеожание статьи определяется
границы тематик таджикских фолклорных четверостищий. Для
каждого выда и подвида (вишеназванных) тематик также
приведени примеры из сок-ровищницы таджикского фольклор.
Ключевие слова: фольклор, рубои, четверостищие, тематика,
содержание.
THE THEMES OF RUBAIS AND COUPLET FOLKS SONGS
In this article mentioned matters of the content, which devoted to
the topic of this article, in order to clear the time boundaries in
poetries and Tajik folk songs. For each branch and subdivision of this
content there are also described the tragedy of Tajik folk fantasy.
Key words: Tajik folk fantasy, rubai, theme, meaning.
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УДК:891. 550.092
МАВЌЕИ БОЗИЊО ВА СУРУДЊОИ БАЧАГОНА ДАР
ФОЛКЛОР
Рањматуллоева Г.
Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба номи М. Назаршоев
Ќисми
муњими фолклори хурдтараконро
бозињо ва
сурудњои гуногун ташкил мекунанд, ки иљро ва барпокунандаи
асосии онњо худи бачагонанд ва дар баъзе маврид дар иљрои
онњо занон њамроњ мешаванд. Бозию сурудњо агар як ќисм дар
мањалњои људогона бо њам нисбатан монанд бошанд, бархи
дигар хоси ин ѐ он мањал мебошанд ва ѐ онњо дар мањалњои
дигар аз истифода ва истеъмол берун мондаанд. Ин њолатро аз
намунањои зерини ин навъи осори фолклорї мушоњида кардан
мумкин аст [3, 17].
Мардум ба ашѐву њодисањои коинот аз љумла ба офтобу
мањтоб ва сайѐрањо эътиќод ва боварњо дошта, тасаввуроташонро доир ба онњо ба бачањо ва наврасон њам талќин
мекунанд. Одатан занњо дар рўзњои аввали моњ њангоми дидани
моњи нопурра ба он се бор саљда карда, мегўянд.
Местак, местак ху назар кудакенте ке ,
Аз фук кинигаре дуф рањо ке,
Ху нурат рухнайе маш кудакенре баххих ке»
***
«Моњ, моњак назаратро суи кўдаконамон кун
Онњоро аз њамаи балоњо рањо кун,
Равшанию нуратро ба кудаконамон адо кун.
Занон чунин тасаввур мекардаанд, ки агар ба моњ чунин
мурољиат кунанд, њамон тавр мешавад.
Бачањо одатан ба њар як њодиса ва предметњои табиат бо
диќќат ва шавќу њавас менигаранд. Дар фасли бањор предметњо
ва њодисањои муќаррарии табиат дар назарашон хеле аљоиб бо
рангу бўи ѓайриодї љилва мекунанд, ки инро аз бозї ва сурудњои
онњо ба осонї пай бурдан мумкин аст.
Бачањои ќишлоќи Дерушон дар ваќти бозї кардан, њангоми
фаро расидани сармо ва ѐ агар хунук шудани њаво якљоя ба
офтоб мурољиат карда мехонанд:
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Хор-хорак хорде ке,
Та буцен-ан дахт-те хицод,
Хор-хорак, хорде ке,
Та зиретенан дахт-те равод.
Офтоб, офтобак шуълапошї кун,
Кўдакони ту дар сањро хунук хўрданд,
Офтоб, офтобак шуълапошї кун,
Кўдакони ту дар сањро бењолу бемадор (аз хунукї) шуданд.
Бо вуљуди нофањмо будани нозукињои шеърнависї аз љумла
вазни шеър, кофиябандї, истифодаи санъатњои бадеї дар назм,
осори фолклорие, ки эљод намудаанд ба њар њол дар ќисме аз
бандњо аз љињати мазмун ва маъно мувофиќат доранд ва
инчунини дигар дар истифодаи истилоњњои ба њам мувофиќ ва
муќобил низ даќиќназарона эљод намудаанд.
Дар водии Њисор бочагон сурудро бо ќаринаи дигар
месароянд:
Офтоб буро ба рўи ман,
Ба сару китфу рўи ман,
Тоза шава дандони ман.
Буро шава забони ман.
Офтоб буроя ба рўи ман,
Зилзила дар даруни ман
Силсила дар дандони ман
Эй ѐри мењрубони ман.
Чї тавре ки гўянда эзоњ медињад, калосолон суруди мазкурро
њар сањар њафт маротиба ба офтоб нигариста, мегуфтаанд. Вале
бачањо ин сурудро дар њар мавриде, ки офтобро бинанд,
месароянд.
Дар дењаи Барушон бачагон барои гарм шудани њаво ба
офтоб бо ин мазмун мурољиат мекарданд.
Хор-хорак, гарме дак,
Ху-нурат, ху нарме дак,
Та буцен ба гармат нарм,
Базайянат роњатан.
***
Офтоб, офтобак гармї ато кун,
Нури худ, нармии худ ато кун
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Кўдакони ту аз гармї ва нармї,
Бозию роњат кунанд.
Дар дењаи Дерзуд бачањо ба офтоб чунин муољиат
мекардаанд:
Хор гарм ке гарм ке,
Замин халос аз намб ке.
Ту рањм, ке рањм ке,
Каш кампирен дам ке.
***
Офтоб (њаворо) гарм кун, гарм кун,
Заминро халос аз намї кун,
Ту (бар мо) рањм кун, рањм кун,
Пушти кампираконро гарм кун.
Баръакси њол агар бачагон саргарми бозї бошанду шавќу
раѓбати беандоза бозї кардан дил доранд ва дар ин лањзањо њаво
тафсон шуда монад, барои рањої ѐфтан аз гармии тоќатфарсо
дар дењаи Шидз бачагон ба шамол мурољиат мекунанд, гўѐ
њамон дам шамол нидои онњоро шунида гармиро ба як њолате
тоб медињад, ки барои бозии онњо муносиб аст.
Хуц-хуцак, хуцде ке,
Та буценан дахт-те пазид,
Хуц-хуцак, хуцде ке,
Та зирѐтенан дахт-те рамог.
***
Шамол-шамолак, бештар вазед,
Кўдакони ту дар сањро сўхтанд,
Шамол-шамолак, бештар вазед,
Кўдакони ту дар сањро (аз гармї) бењол шуданд.
Дар њолати гармї, бачањои дењаи Барушон боз ба шамол
хитоб карда:
Хуц-хуцак, губор ке,
Хор гарме биљон ке,
Серун ке, серун ке,
Маш базай гарзун ке.
Шамол-шамолак, губор кун,
Гармии офтобро бељон кун,
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Сармо кун, сармо кун,
Бозии моро аз нав барпо кун.
Дар фолклори бачагона суруд ва маросимњое, ки ба шамол
ва гирдбод вобастаанд низ мавќеи хос доранд. Расму одати
шамолро даъват намудан ва ѐ гирдобу шамоли сахтро
хобониданї шудан байни бачагон ба бозие мубаддал гардидааст.
Дар дењаи Дерзуд бачањо ба шамол чунин мурољиат мекардаанд.
Хуц-хуцак ѓубор ке,
Май замона серун ке,
Маш базай гарзун-гарзун,
То хоранест давом ке.
***
Шамол-шамолак, ѓубор кун,
Ин замонаро сармо кун,
Бозии моро гардон-гардон,
То ѓуруби офтоб давом кун.
Дар ноњияњои Шимоли Тољикистон ва мањалњои
тољикнишиниУзбекистон суруди «Шамол биѐ» машњур буд.
Шамол биѐ
Шамол, биѐ.
Бачета хобонда биѐ,
Кокулњота љумбонда биѐ,
Бачета хоб бурд-а,
Худета хоб бурд. (Њамроќулов Рўзиќул)
Духтарон бошанд ваќти борон мўи сарро парешон карда, таги
борон меистанд ва байти зеринро то тар шудани мўяшон
месароиданд:
Борон, борон ќул ке,
Май му ѓунч дироз ке,
Боронак ќатра-ќатра,
Му ѓунчак зара-зара,
Боронак дарѐ кихт,
Му ѓунчта дироз кихт,
Борон, борон ќул ке,
Муф ѓацен фукас ѓул ке.
Борон, борон ќул кун,
Мўямро дароз кун,
Боронак ќатра-ќатра,
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Мўякам зара-зара,
Боронак дарѐ кун,
Мўямро дароз кун,
Борон, борон ќул кун,
Духтаронро сарљам кун.
Борони бањор бачагонро хурсандї ва шодї мебахшад. Ваќти
боридани борон агар ягон бача лаѓжида афтад њама ўро мазоњ
мекарданд ва мегуфтанд: «рўбоњ духтараша тўй дод». Дар бисѐре
аз мавзеъњо дар ин маврид суруд иљро карда мешуд. Дар шањри
Бухоро, Раштон, Гиждувон ва дењоти ин мањалњо бачањо суруди
зеринро месароиданд.
Борон борид љар-љар,
Кавши бивем тар-тар.
Бовам ќаландар шуд,
Бивем чилемкаш шуд.50
***
Варианти дигар:
Борон, борон,боронак,
Маш калте зай равонак,
Маш ѓунч дироз ке, эй борон,
Ху дастур равон, равон.
Борон, борон, боронак,
Руи тори мо резон шав,
Мўи сари моро дароз кун, эй борон,
Ба мисли худат равон- равон.
Дар Ѓиждувон духтаракон сари луч дар таги борон меистанд
ва байти зеринро то тар шудани мўяшон месароиданд.
Њамал, њамал мўи мана дароз кун,
Дароз накунї, ќад-ќади карбос кун. (Тагоева Уруной)
Борони дарозмуддат ва ѐ бемањал хавфу хатари нобуд
шудани киштро ба миѐн меовард. Ба ин муносибат дар дењањои
ноњияи Рушон њар гуна расму одат ва маросимњо барпо
мегардид. Дар гузаронидани ин урфу одатњо бачагон низ њатман,
иштирок мекарданд ва суруди зеринро мехонданд, ки онро
занони куњансол барояшон мегуфтаанд:
Њавобуцак њаво ке,
152

СУХАНШИНОСЇ, №2 2018
Ху пец па мавло ке,
Солдатен озод ке,
Немисен тухпок ке.
***
Њавои хурдак њаво кун,
Рўи худро ба Худо кун,
Афсаронро озод кун,
Тухми немисњоро пок кун.
Ё бо ќаринаи дигар мегўянд:
Хор-хорак хорде ке,
Хор-хорак гармде ке,
Хор-хорак тафсон ке,
Та буценан дахт-те хицод.
***
Офтоб, офтобак, шуълапошї кун,
Офтоб, офтобак гармї ато кун,
Офтоб, офтобак, тафсон бишав,
Фарзандони ту хунук хурданд дар дашт.
Ба гуфти сокини дењаи Вамд Хоним 87-сола, соле ки
сербориш омад, борон сар карда кишту кори бањорї номусоид
меояд. Бачагон тибќи хоњиши занњо ба ин мазмун сурудро
замзама мекарданд. Аз тадќиќоти Шермуњаммадов Б, маълум
мегардад, ки одати ба офтоби бањор мурољиат намуда, суруд
гуфтани бачагон дар районњои љанубии Тољикистон њам
мушоњида шудааст.
Бачањои Кулоб ва Муъминобод мегуфтаанд:
Офтоб биѐ-биѐ,
Нону љурѓот мехўрем,
Офтоб биѐ-биѐ,
Кулчаю равган мехўрем.
Бачањо ин сурудро њангоми дидани офтоб месуруданд.
Дар байни бачагон сурудњои маросимии бисѐре боќї
мондаанд, ки онњо дар маросимњои даъвати борон ѐ пешгирии
абр селу борони зиѐд иљро карда мешаванд.
Њавобуцак, њаво ке,
Киштат кор рањо ке,
Кудакен заргай кинан,
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Киштат кор расво маке.
***
Њавои хурдакак њаво кун,
Кишту корро рањо кун.
Кудакњо зорї кунанд.
Кишту корро расво макун.
Бачањо аз рўи аќидањои маъмул абрро љисми сахти яклухт
тасаввур намуда, гумон доштаанд, ки он мисли одам чашм,
дањон, дасту по доштааст. Дар бањорон ба лаби ягон дарѐ ѐ кўл
аз осмон фаромада об менушидааст ва пас аз он ба њаво
мебаромадаасту куљое, ки дилаш хоњад, кам-кам аз оби
нушидааш мерехтааст. (48). Дар Исфара, Ўротеппа, Хуљанд
нусхаи зерини ин суруд машњур аст.
Аври гузар,
Тез гузар.
Ягон-ягон,
Чакида гузар.
Дар дењаи Шидз дар натиљаи боришоти зиѐд занон барои
духтаракон лухтакеро сохта бо ресмони рангоранги њафтранг
рўи лухтакро ба мисли х (иксмонанд) печонида тарафи чапи
онро ба шакли х (икс) сиѐњ карда ба духтаракон медињанд, онњо
онро гирифта ба лаби дарѐ рафта якљоя мехонанд.
Њавобуцак њаво ке,
Ху назар тар маш ке,
Аз чарчат силат, борон,
Маш молат њолл рањо ке,
Њавобуцак њаво ке,
Ху назар па Мавло ке.
***
Њавои хурдакак, њаво кун,
Назари худро ба сўи мо кун,
Аз чархаю селу борон,
Молу њоли моро рањо кун,
Њавои хурдакак њаво кун,
Рўи худро ба Худо кун.
Духтаракон баъди хондани ин суруд, лухтакро ба дарѐ
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мепартоянд.
Дар Шуѓнон њам бачањо дар маросимњои халќї, ки ба сабаби
бисѐр боридани борон ва барф ташкил карда мешуданд
фаъолона иштирок мекунанд. Масалан бачањо аз латта зочае
(љин-љич) сохта сурудхонон онро аз дудбаро берун мегузоштанд.
Ба ин восита момоњаворо гуѐ огоњ мекарданд, ки дар натиљаи
бориши зиѐд баагони дар кули Шива будаи ў хунук хурданд.
Пайдост, ки аксари ин амалу сурудњое ки аз љониби занону
кўдакон ба љо овада мешуданд, пеш аз њама боварї ва эътиќоди
мардумро ба ашѐву њодисањои табиат равшан бозгуй мекунанд.
Чунин бовару эътиќодот, ки ќисми муњими онњо вижагии
анимистї доранд, танњо хоси ањолии навоњии кўњистони
Тољикистон набуда, онњо дар халќњои дигар низ ба мушоњида
мерасанд.
Иртиботи ин ќайду мулоњизањо дар байни ањолии Кўњистони
Бадахшон, ба хусус сокинони дењоти ноњияи Рушон рољеъ ба
раъду барќ ва тиру камон барин њодисахои табиат, ривоятњои
зиѐд мављуданд. Њангоми ба амал омадани раъду барќ занони
куњансол мегуфтанд:
«Кампирен ху лоќен тах зазан» (Кампиракон либосњои
худро такон медињанд). Кампирњо дар мавриди нисбати ягон
амали бељо ѐ чизи дигар либосњои кўњнаашонро ѓазаболуд такон
медињанд, ки мањз њамин њодиса рух медодааст. Доир ба тиру
камоне, ки баъди раъду барќ намоѐн мегардад, чунин бовар
вуљуд доштааст. Агар зани њомила шикамашро ба тарафи тиру
камон карда нияти фарзанди бењамто таваллуд карданро кунад,
фарзанде таваллуд мекардааст, ки дар зебогї бењамто
мешудааст.
Наќл мекунанд, ки дар ќишлоќи Шидз зане чунин кардааст
ва кудаке таваллуд кардааст, ки худаш њам аз тарси он, ки ба
тифли навзоди бемислу зебояш чашм нарасад, нигоњ накадааст.
Ба гуфти Уснибону-хола ин хел тифл дароз умр надидааст, ясола
шуда фавтидааст. Ба мисли тиру камон падид омада, зуд ѓайб
мезадааст.
Вољиби зикр аст, ки маросимњои ќадимаи бо табиат вобаста
асосан дар байни бачагон осоре доранд, ки ин њодиса дар
сарзаминњои дигар њам мушоњида мешудааст. Бачагон дар бораи
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раъду барќ ва тиру камон барин њодисањои табиат аз калонсолон
наќлу ривоятњо мешунаванд.
Дар дењаи Чолаки вилояти Фарѓона бачањо ѓурриши раъдро
шунида, ба сабзазоре мерафтанд ва бар рўи сабза ѓел зада
чандин карат:
«Фарбењ-фарбењ»,
Љомам дарбењ –мегуфтанд.
Бачањо чунин тасаввур доштанд, ки агар дар лањзаи раъду
барќ бар сабза ѓел зада, њамин байтро гўянд, фарбењ ва солиму
бардам мешаванд.
Ин маълумотњо на фаат омўхтани таърих, расму одат,
маросимњо, машѓулият ва тарзи рўзгордории ањолии Бадахшон
ањамияти калони илмї доранд, балки дар масъалаи муќаррар
кардани фолклор дар њаѐти маънавии мардуми он сарзамин низ
манбаи муњим мебошад ва алоќамандии онро бо дигар
минтакањои тољикнишин бозгўй менамояд.
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Маќола ба тањќиќи бозињои бачагона ва сурудњои
фолклории мансуби он дар манотиќи кўњистон Бадахшон ва дар
муќоиса бо фолклори манотиќи Осиѐи Миѐна бахшида шудааст.
Муаллиф дар маќола доир ба маќоми бозињои бачагона, тарз ва
мавќеи иљрои онњо ва истифодаи сурудњои фолклории бачагона
дар мавриди иљро дар минтаќаи куњистони Бадахшон, махсусан,
навоњии Шуѓнону Рушон маълумон додааст. Дар асоси
мисолњои мушаххас хислат, боигарии маънавї ва мубориза бар
зидди хусусиятњои манфии њаѐти њаќиќии кўдакон дармаќола
тањлилу тафсир шудааст.
Вожањои калидї: бозињои бачагона, фолклор, сурудњои
халќї, њаѐти њаќиќї, хислат.
МЕСТО ДЕТСКИХ ИГР И ПЕСЕН В ФОЛЬКЛОРЕ
Статья посвящена анализу народных детских игр и песен в
фольклоре Горного Бадахшана в сравнении с фольклором
народов
региона.
Автором
выявлены
языковые
и
художественные особенности детских игр и место исполнения
народных песен народностей
Горного Бадахшана. Она
подробно анализирует особенности детских игр и песен в
реальной жизни детей. На основе конкретных примеров
показано характер, богатство духовного мира, детей и их борьба
против отрицательны качеств.
Ключевые слова: детских играх, фольклор, народный песен,
реальной жизнь, характер.
USING THE NATIONAL SONGS AND BABY PLAYS IN
FOLKLORE
The article is devoted to analyzing national songs and baby plays
in the Gorno Badakhshan with comparision to Tajik folklore and
ather regions of Central Asia. The author elucidates features of
language and literature national baby plays and using national songs
of Gorno Badakhshan people. She reviews in detail the peculiarities
baby plays and songs in real life.
Key words: baby plays, folklore, national, songs, real, life,
character.
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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 пешниҳодкадааш бояд
мубрамии мавзўъ ва њадафу маќсади тањќиќро бо истидлоли
илмї асоснок карда, хулосањое гирад, ки бо навоварӣ ва
аҳамияти илмию амалии худ қобили таваҷҷуҳ бошанд.
ТАЛАБОТИ ТАРТИБ ДОДАНИ ДАСТНАВИСҲО
1. Муаллиф дастнависро ба забонҳои тоҷикӣ ва ѐ русӣ
пешниҳод мекунад. Фишурдаи мақолаҳо ба забонҳои тоҷикӣ,
русӣ ва англисӣ бояд пешниҳод гардад, ки ҳаҷми он набояд аз 1
саҳифа беш бошад.
Матни мақола бояд дар принтер бо ҳуруфи андозаи 12 дар
як рӯяи коғази сафеди андозаи стандартӣ (А4) чоп шуда, ҳар
саҳифаи навишта бояд аз 28 сатр (бо шумули замима ва
ҳошияҳо), зиѐд набошад. Ҳошияҳои дастнавис: аз боло ва поѐн –
2,5 см, аз чап ва рост – 3 см. Андозаи фосилаи байни сатрҳо – 0,5
см.
Ба дастнависҳо замима мегарданд:
а) маълумот роҷеъ ба муаллиф (ном, номи падар, номи
хонаводагӣ, дараҷаи илмӣ, унвон, ҷои кор, вазифа, нишонии ҷои
зист, шохис (индекс)-и шуъбаи почта, шумораҳои телефони хона
ва кор, нишонии почтаи электронӣ (агар мавҷуд бошад);
б) Мақола дар компютер чоп шуда, ҳамроҳ бо CD
пешниҳод мешавад, ки дар он маводди муаллиф ба сурати
парванда дар вожапардози Word анҷом шудааст; агар ҳуруфи
лотинӣ ѐ дигар аломатҳо истифода шуда бошад, бояд онҳо бо
нишондоди номашон ирсол гарданд.
4. Ҳадди ниҳоии дастнавис:
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• мақола – 16 саҳифа, фишурдаи мақола - 1 саҳифа;
• ахбор - 8 саҳифа, натиҷаи он - 0,5 саҳифа;
• тақриз - 4 саҳифа;
• рўзномаи рўйдодњои илмӣ - 4 саҳифа;
5. Сарлавҳаи мақола бо ҳарфҳои хурд ва аз матн бо
фосилаи се сатр ҷудо карда мешавад.
6. Иқтибосҳо бо сарчашма дақиқ муқоиса карда шуда, дар
охири саҳифа асли онҳо аз ҷониби муаллиф оварда мешаванд.
7. Феҳристи манобеъ дар охири мақола (бо тартиби алифбо
– нахуст ба хатти кириллӣ, сипас бо дигар забонҳои хориҷӣ
оварда мешавад; осори як муаллиф дар тартиби хронологӣ дарҷ
мешавад) бо шуморагузорӣ ва нишон додани маълумоти зайл
оварда мешавад:
а) барои китобҳо – ному насаби муаллиф, номи пурраи асар,
шаҳр ва соли нашр,теъдоди умумии сањифањо мисли:
1. Айнӣ С. Куллиѐт. Ҷ. 1. / С. Айнӣ– Сталинобод:
Нашрдавтоҷ, - 1958. -555 сањ.
2. Пугачев В.П. Ведение в политологию : учеб. для студ.
вузов / В.П. Пугачев, И.Ю. Соловьев. – 4-е изд., перераб. и доп. –
М. : Аспект-Пресс, 2003. – 466 с.
б) барои мақолаҳо – ному насаби муаллиф, номи пурраи
мақола, номи маҷмӯаи мақолаҳо, китоб, рӯзнома, макони нашр,
шаҳр (барои китоб), сол ва шумораи рӯзнома, маҷалла, мисли:
1. Айнӣ С. Маънои калимаи тоҷик / С. Айнӣ // Садои Шарқ.
1986, № 8. – С. 48-73.
2. Кисляков Н.А. Старинные приемы земледельческой
техники и обряды, связанные с земледелием у таджиков бассейна
р. Хингоу/ Н.А. Кисляков // Советская этнография. 1974, №1. – С.
114-125.
Дар дохили матн истинод ба манбаъ дар дохили қавси
мураббаъ дода шуда, аз ҳам тавассути вергул ҷудо карда
мешавад, мисол: [1, 272]; шумораи саҳифаҳои иқтибос бо воситаи
вергул ѐ тире нишон дода мешавад, мисол: [2, 272-280].
7. Дар мақола аз тарафи муаллиф ѐ муаллифон бояд имзо
гузошта шавад.
Дастнавис бояд бодиққат хонда шуда, бидуни ғалат
пешниҳод гардад.
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Дастнависҳое, ки бидуни риояи талаботи мазкур таҳия
шудаанд, баррасӣ намешаванд.
Ҳайати таҳририя дар ҳолатҳои зарурӣ ҳуқуқ дорад
мақоларо кӯтоҳ, таҳриру ислоҳ кунад ва ѐ ба муаллифон ҷиҳати
ислоҳ баргардонад.
Муаллифон пас аз саҳифабандии мақола онро хонда
ризояти худро барои чоп ба таври хаттӣ тасдиқ мекунанд.
Масъулияти аќида ва муњтавои маќолањо бар дўши
муаллифони онњост.
Нишонии мо: 734025, шаҳри Душанбе, кӯчаи 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.
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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. : Аспект-Пресс, 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.
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