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АДАБИЁТШИНОСЇ
УДК: 894. 550 (092):17
БОЗТОБИ МАСЪАЛАЊОИ ИЉТИМОЇ ВА АХЛОЌЇ ДАР
ОСОРИ ШАМСИДДИН ШОЊИН
Абдуҷаббор Раҳмонзода
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Шамсиддин Шоњин яке аз чењрањои барљастаи адабиѐти охири асри
Х1Х буда, бо ашъори пурмазмуну дилкаши худ дар радифи бењтарин
адибони замонаш ќарор дорад ва осори рангинаш намунаи олии назми
классикии тољик мебошад. Ў дар миѐни ањли фазлу адаби Бухоро
шоистаи даврон, мањфилорои фозилон, мањбуби маорифпарварон ва
аз љумлаи бењтарин суханварон мањсуб меѐфт. Ѓазалњояш пуршўр,
ќасидањояш равон, маснавињояш љаззоб ва тарзи баѐнаш рўњбахш
буда, бо ин сифатњо ашъорашро меписандиданд ва аз шахсияташ дар
њар базм сухан мегуфтанд. Њамин шоистагии њунару истеъдод
Шоњинро ба дарбор кашид ва то ба охири умр вай дар ин муњит умр ба
сар бурда, шоњиди воќеаву рўйдодњои зиѐди замони амир Абдулањад
гардида буд.
Шамсидддин Шоњин дар асарњои худ муњимтарин масъалањои
иљтимої ва ахлоќиро љой карда, ба воќеияти зиндагии инсон бо диди
нав ва нигоњи тоза назар дўхтааст. Шоир бо як мањорати баланду бо
сабку услуби хос аз рўзгори пур аз нишебу фарози халќи љафокашидаи
Бухоро ва гирду атрофи он њикоят карда, ѓаму ѓуссаи њазорон мазлум
ва мушкилоти садњо дардмандро, ки дар муњити тангу торики Осиѐи
Миѐна умр ба сар мебурданд, реалистона тасвир кардааст.
Шамсиддин Шоњин соли 1859 дар Бухоро таваллуд шудааст.
Гузаштагони ў аз Хатлон ба ин шањр омадаанд. Сабаби тахаллуси
Кўлобї гирифтани шоир низ ба њамин макон алоќаманд будани
адибро ифода менамояд. Мувофиќи тазкирањо падари шоир Мулло
Амон аз Кўлоб бо маќсади тањсил баромада, аввал ба Самарќанд ва
баъди ду сол ба Бухоро рафта, дар он љо тањсил кардааст. Баъди хатми
мадраса ў ба ватани бобоияш нарафта, аввал дар мадрасаи «Ѓарибия» и Бухоро умр ба сар бурда, ба кори мударрисї ва хаттотї машѓул
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мешавад ва пасон кулбаи фаќиронае пайдо карда, дар њамин љой
хонадор мегардад. Гузаштагони падараш, мувофиќи маълумоте, ки
Муњтарам дар тазкирааш зикр кардааст, «аз љумлаи ашрофон ва
фузалои сарзамини Хатлон» мебошанд [6, 7].
Пас аз як соли хонадорї дар хонаводаи мулло Амон тифле ба дунѐ
меояд, ки падару модар ба ў Шамсиддин ном мегузоранд. Шамсиддин
дар муњити хонаводаи мазкур ба воя расида, пас аз шаш - њафтсолагї
ўро ба мактаби духтарона медињанд ва вай дар он љо тањсили
ибтидоиро ба анљом мерасонад.
Шамсидин Шоњин бо кумаки падар ба мадраса дохил шуда, бо
муваффаќият онро хатм менамояд. Баъдан падараш ўро ба назди
устодони хаттот бурда, њунари хушнависї ва иншогариро меомўзонад.
Аз рўи ишорањои худи Шоњин дар муќаддимаи «Туњфаи дўстон» вай
пас аз мактаби ибтидої илми хаттотї ва ѐ иншогариро омўхта, аз ин
баъд ба мадраса дохил шудааст.
Тахминан солњои 1873-1875 Шамсиддин ба мадраса дохил шуда, дар
он љо хуб тањсил кардааст. Мадрасаро хатм накарда, падараш
ва њарду хоњараш аз дунѐ мегузаранд. Вай маљбур мешавад, ки барои
рўзгузаронї ва нигоњубини модару ањли оила ба хаттотї машѓул
шавад ва бо мушкилии зиѐд тањсилро дар мадраса идома дињад. Пас аз
марги падар ба вай яке аз шайхони машњури Бухоро Муњаммадљон
Тоњирхољаи Зарири Љўйборї кумак менамояд, то вай зиндагиашро
пеш барад. Аммо мувофиќи сарчашмањо умри шайх кўтоњ будааст ва ў
аз дунѐ мегузарад. Боз Шоњин маљбур мешавад, ки мушкилоти
рўзгорро худаш бо азобу машаќќат пеш барад. Пасон, падари ќозї
Бадриддин парастории Шоњинро бар уњда гирифта, ба вай кумак
мерасонад. Бо ѐрмандии њамин шахс Шоњин мадрасаро хатм карда,
дар яке аз гузарњои шањри Бухоро ба вазифаи имом таъйин мешавад ва
ба маоше, ки пайдо мекунад, рўзгори оилаашонро пеш мебурдааст.
Тахминан солњои 1885 вай бо зањмати зиѐд дар назди яке аз наздикони
амир Абдулањад ба хидмати мирзої роњ ѐфта, чанд муддат ин
вазифаро низ иљро намудааст. Њамин кор имкон додааст, ки вай бо
бисѐр намояндагони ањли фазли Бухоро шиносої пайдо намояд ва
шуњратѐр гардад. Дар баробари ин вай ба кори хаттотї ва хушнависї
машѓул шуда, барои дўстдорони шеъру адаб асарњои мухталиф ва
ашъори шоирони пешинро китобат карда, аз ин кор низ даромаде
пайдо намуда, маишати худро таъмин мекардааст.
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Баъдњо вай бо Мири Парвоначї, яке аз наздикону дўстони амир
Абдулањад, шинос шуда, ба тарбияи вай медарояд ва зиндагии
осудањолонае насибаш мешавад. Шоир мањз бо ѐрмандии ин шахс ба
дарбори амир роњ ѐфта, дар он љо сарпаноњ пайдо мекунад. Мувофиќи
маълумоти сарчашмањо худи Абдуќодири Парвоначї ба истеъдоди
Шоњин ва одобу рафтори ў ќоил шуда, духтарашро ба вай ба занї
медињад ва шоир њамчун фарзанди хонавода ба хидмати ин пири
ботадбир даромада, аз вай некињои зиѐд мебинад. Мутаассифона, ин
њаѐти неку босаодати Шоњин дер давом накарда, баъди як соли
оиладорї зављааш њини таваллуди фарзанд мефавтад ва ин мусибати
гаронро шоир бо азоби сахти рўњонї паси сар менамояд. Тарбияи
фарзанди дуњафтаинааш, ки ба ў Нуриддин ном гузошта буд, бар дўши
худаш меафтад. Мањз ба пайомади фољиаи вазнини ба сараш омада
шоир достони «Лайлї ва Маљнун»-ро таълиф карда, тамоми њасрати
дардолуд ва зиндагии вазнини хешро дар достон тасвир намуда, бо ин
роњ худаш, наздикону пайвандон ва падарарўсашро тасаллият
медињад. Шоир ин достонро ба унвони амир Абдулањад тахсис карда,
бо ин роњ ба амир наздикї пайдо менамояд ва ў баъдан пурра ба
хидмати дарбор мегузарад. Дар бораи зиндагиаш дар дарбори амир
Абдулањад ишорањо дар тазкирањо хеле каманд. Танњо аз баъзе
ќисматњои достонњои шоир ва иддае аз ѓазалу ќитъањояш маълум
мешавад, ки вазъи ў дар боргоњ хуб набудааст ва њамеша бо таънаву
маломатњои дарбориѐн рў ба рў шуда, рўзгори осуда надоштааст.
Новобаста ба ин шоир аз эљоди шеър даст накашида, дар фурсати
муносибе, ки насибаш мешудааст, шеъру ѓазалњо навишта, дар онњо
муњимтарин масъалањои иљтимоию ахлоќии замонашро тасвир
мекардааст.
Тахминан соли 1893 (1331) дар яке аз сафарњои навбатии амир
Абдулањад ба Шањрисабз бемории Шамсиддин Шоњин шиддат
мегирад ва дар њамон љо ў аз касалии сил вафот мекунад. Ўро дар
ќабристони Шањрисабз ба хок месупоранд. Марги ў талафоти бузурге
буд барои њаммаслакони шоири ѓўрамарг. Вай њамагї сиюпанљ сол
умр дида, дар ин муддат сахтињои зиѐдеро паси сар кардааст. Дар
фавти вай бисѐр фозилони Бухоро, аз љумла аллома Ањмади Дониш,
марсия таълиф карда, марги шоири љавонмаргро барои ањли адаб
фољиаи азим ќаламдод менамояд:
Базми имконро, ки чун наќшест дар рўи сароб,
Нест доим талхию ширинии нуќлу маяш,
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Иззаташ сармояи ѓам, давлаташ помоли фаќр,
Нолаи яъс асту зањри мор дар нўшу наяш.
Як - ду рўзе беш набвад мулку мол, охир ба марг,
Тахтаи тобут гардад тахти Ковусу Кайяш.
Чарх бетобу сукуну умр бепарвохиром,
Њамчу барќу бод дар тоз аст мурдоду даяш.
Дї яке аз ањли маънї чашм пўшид аз љањон,
Раст аз фаќру ѓинову садди лошайъи шаяш.
Соли таърихи вафоташ љустам аз пири хирад,
Гуфт: «Баъд аз рафтани њангомаи њою њуяш,
Хост баъд аз вай намонад расми назм андар љањон,
Шамсиддин махдум бирафту шеър афтод аз паяш» [6, 24-25].
Ањмади Дониш бо як њиссиѐти нињоят мутаассиркунанда дар ин
марсияи пур аз дарду андўњ таассуроти муосиронашро нисбат ба
шахсияти Шамсиддин Шоњин ифода карда, ањволи сангини шоир ва
љавру љафоњои кашидаи ўро мухтасаран шарњ медињад.
Новобаста аз њаѐти пурмашаќќате, ки Шамсиддин Шоњин аз сар
гузаронидааст, ў дар умри кўтоњи бобаракати худ кохи бегазанди
назму насри саршор аз панду њикматро ба мерос гузоштааст, ки онњо
то ба имрўз ањаммияти худро гум накардаанд.
Мувофиќи маълумоти тазкиранависони асри Х1Х ва аввали асри
ХХ Њашмат, Муњтарам, Садри Зиѐ, устод Садриддин Айнї ва адабиѐтшиносону муњаќќиќони тољик, аз ќабили Х. Мирзозода, Р. Њодизода,
А. Абдуллоев, С. Имронов, Т. Миров, М. Муњаммадї ва дигарон шоир
аз худ девони ашъор, маснавї ва як ќатор ќитъаву рубоињоро ба мерос
гузошта, дар онњо муњимтарин масъалањои инсонпарваронаро
тараннум намудааст. Мероси манзуми ў, мувофиќи сарчашмањо ва
девонњои мањфуз, аз 12500 мисраъ иборат аст (маснавињояш “Лайлї ва
Маљнун” ва “Туњфаи дўстон”) мебошанд. Њамчунин адиб асари
мансуреро бо номи “Бадоеъ-ус-саноеъ” таълиф намуда, дар он фикру
андешањои худро оид ба баъзе масъалањои њаѐтан муњим баѐн кардааст.
Маснавии нахустини Шамсиддин Шоњин “Лайлї ва Маљнун”, чї
тавре ки дар боло зикраш рафт, бар асари марги бармањали зављаи
дилбандаш таълиф шудааст. Асари мазкур соли 1887 (1305) иншо
гардида, намунаи бењтарини достони ѓиної дар назми садаи Х1Х ба
шумор меравад. Шоир дар ин достон ба пирони назми гузашта такя
карда, онро дар бањри анъанавии достони лирикї таълиф намуда, дар
суханварию суханпардозї бењамто будани хешро исбот кардааст.
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Ин достон аз муќаддима, мунољот, наът, мадњи пайѓамбар иборат
буда, бо мадњи амир Абдулањад шурўъ мешавад. Пасон, дар боби
алоњида – “Дар бораи харобии дунѐ” марсияи љонгудоз дар бораи
зављааш иншод мегардад. Дар ин ќисмат шоир бо андўњи гарон аз
марги зављааш хабар дода, хислатњои неку њамидаи ўро васф менамояд
ва њамнафасу роњбалади рўзгораш будани ин отифаи мунисро махсус
шарњ дода, аз љумла менависад:
Симои ту аз фаришта буд бењ,
Гар дид фаришта, гуфт” зењ, зењ!”
Сар то ќадами ту љони љон аст,
Аз мурдани ту шигифтам он аст.
Эй љони азизи ман, куљої?
Дур аз бари ман, бигў, чарої?
Ањде, ки њазор бор бастї,
Якбора чї шуд, ки баршикастї?.... [7, 331].
Дар њамин ќисмат Шамсиддин Шоњин ба падарарўсаш низ
тасаллият бахшида, хислатњои њамидаи ў ва фарзандашро баѐн
мекунад ва аз зиндагї розї буданашро шарњ медињад. Аз рўи ахбори
худи шоир маълум мешавад, ки вай дар хонаи падарарўсаш рўзгори
осуда дошта, бо тифли навзодаш аз нишоти умр розї будааст. Вале
марги берањму аљали бешафќат зиндагии ўро талх намуда, аз мунису
ѓамхораш, нури рўзгораш људо кардааст. Шоир њар як лањзаи њаѐти
накњатборро бо таъбиру иборањои латиф ифода карда, њиссиѐти
ботинию равонии хешро возењу равшан баѐн намудааст. Пас аз бобњои
“Гуфтор дар ситоиш ва насињати фарзанди дилбанди арљманд” ва
“Гуфтор дар сабаби назм ва таълифи китоби мустатоб” ба оѓози
достон шурўъ карда, сарнавишти талх ва пур аз фољиаи Лайлї ва
Маљнунро бо завќи баланд ва мањорати хосаи суханварї бозтоб
менамояд.
Пеш аз оѓози достон шоир аз сабаби таълифи асар маълумот дода,
бо андўњи гарон аз марги “ќиблаи умед”- зављаи чавонмаргаш ѐд
карда, барои тасаллияти дил дар пайравї ба Амир Хусрави Дењлавї ва
Низомии Ганљавї дар пайи таълифи достон шуданашро таъкид
мекунад:
Бастам ба њазор пухта хомї,
Перояи Хусраву Низомї.
Девончаи ишќ боз кардам,
Поѐни сухан дароз кардам.
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Он ѓусса, ки кардамаш ба дил хун,
Дода ба њамин бањона берун.
Инак, ману шуѓли ин фасона,
То ѓам кунад аз дилам карона [7, 337].
Идомаи достон то ба охир дар васфи Лайлию Маљнун буда, ин
ишќи љонгудозу фасонаи рўњбахш бо як мањорати баланд бозтоб
мешавад. Шоир дар банду басти маснавї ва баѐни њолату вазъияти
ќањрамонони достон мањорати баланди суханварї нишон дода, таќдир
ва сарнавишти ин ду дилдодаро нињоят марѓуб ва самимї тасвир
менамояд.
Метавон гуфт, ки дар назми ќарни Х1Х достони мазкур намунаи
бењтарини осори ѓиної ба шумор рафта, дар он њунар ва истеъдоди
шоирии Шоњин равшан зоњир мегардад. Шоир таќдири фољиабору
сарнавишти талхи Маљнун ва ишќи поку дарди љонгудози Лайлиро бо
муњаббат баѐн карда, дар тасвири сурат ва симои онњо бењтарин
тавсиф, ташбењ, муболиѓа, маљоз, киноя, истиора ва таљнисњоро
мавриди истифода ќарор дода, њолоти рўњию равонии онњоро бо
эњсосот ва њунари баланди тањкиягарї таљассум менамояд. Дар бисѐр
лањзањои нозуку њассос, махсусан баѐни вазъи њол, њангоми дидор,
шунидани номи якдигар, навиштани нома ва амсоли инњо, шоир аз
суханпардозии бадеї ба баѐни њолат гузашта, рози нуњуфтаи ишќро
ифшо мекунад ва бо бењтарин таъбиру иборањо таркиби матнашро
зинат дода, бадеият ва ѓиномандии достонашро ќавитар мегардонад.
Њамин њолати тасвирро њангоми манъ кардани Лайлї аз рафтан ба
мактаб мушоњида намудан мумкин аст:
Лайлї чу даруни парда љо кард,
Тўмори ѓами нуњуфта во кард.
Ѓамњои даруна дод берун,
Бар хок мароѓа кард пурхун...
Хунобаи дил зи дида меронд,
В-аз њоли дарун ќасида мехонд:
К-имрўз манам даруни парда,
Сад пардадарї ба парда карда.
Занљири ѓамам ба по кашиданд,
Маљнуни маро зи ман рабуданд [7, 347].
Баъд аз ин тавассути саволу љавоб мунољоти Лайлї ва заљру
машаќќати Маљнун тасвир ѐфта, дарду њасрати бепоѐни онњо бо
таъбирњои равону возењ шарњ дода мешавад.
10

СУХАНШИНОСЇ, №3 2018
Бо њамин љанбаи муњташами тасвирї ва тарзи баѐни ѓиної шоир
тамоми фољиаи ишќи Лайлї ва Маљнунро тасвир карда, дар хотимаи
асар сабаби навиштани достон ва пайравї кардан ба Амир Хусраву
Низомиро бори дигар хотировар шуда, аз нав ба “ѐдгор” гузоштани ин
намунаи назмро ишора мекунад.
Маснавии дигари Шамсиддин Шоњин “Туњфаи дўстон” ном дошта,
соли 1890 дар пайравии “Бўстон”-и Саъдии Шерозї эљод шудааст.
Маснавии мазкур аз њикояту хотироти шоир, тамсилњои зебо ва
воќеаву рўйдодњои таърихию тарљумаињолї иборат мебошад. Асар
пурраю комил то замони мо нарасида, то ба имрўз муќаддима,
ќисматњои алоњида, боби аввал ва охирсухани он боќї монда, дар
њамин њаљм ба “Куллиѐт”-и шоир ворид гардидааст. Ин достон бо
њидояти устодаш Зарир таълиф шуда, аксари бобњо бо тавсияи ў
номгузорї шудаанд.
”Туњфаи дўстон” аз муќаддима ва ќисматњои “Дар ситоиши Амири
марњум Сайид Музаффарбањодур Султон” оѓоз шуда, минбаъд “Дар
офати забон ва зањмати забон”, “Дар ситоиши шањаншоњи олиљоњ
Сайид Амир Абдулањадхон”, “Дар ситоиши сухан”, Воќеаи навмия”,
“Дар ситоиши худ”, “Дар ситоиши ќудвату-с-содот Сайид Муњаммад
Тоњир маъруф ба Ўзбекхоља мутахаллис ба Зарир”, “Интиќол аз
ташбиб ба мадњи убуввати Сайиди мазкур ва хољаи мабрур”, “Дар
сабаби назми китоб” иборат буда, боби аввали достон “Дар адлу
инсоф ва тадбири љањондорї” номгузорї шудааст. Мутаассифона, нуњ
боби дигари он ѐ ба анљом нарасида ва ѐ то замони мо мањфуз
намондааст. Њамчунин дар ягон сарчашма доир ба бобњои дигари
достон маълумот наомадааст. Адабиѐтшиносон Х. Мирзозода ва Р.
Њодизода низ нотамом будани ин маснавиро тасдиќ карда, доир ба
пайдо нашудани бобњои минбаъдаи он изњори назар намудаанд.
Дар ќисматњое, ки ишора шуданд, фаслњои алоњидае ба назар
мерасанд, ки онњо устухонбандии достонро халалдор накарда, баръакс,
бо маќсади таќвият бахшидани андешаву тааммули шоир бамаврид
љойгир шудаанд. Ин фаслњо дар шакли њикоят, тамсил, таснид ва
њикояти тамсилї омада, маќсади шоирро тањким мебахшанд ва
мазмуни достонро таќвият медињанд. Дар достон се њикоят ба тариќи
тамсил, ду таснид, панљ тамсил, се њикоят љой дода шудааст. Дар боби
якум шоир њикоятеро наќл кардааст, ки он низ масъалаи адлу адолатро
ќувват мебахшад. Охирсухани маснавї “Дар гузориши айѐми
нофарљом ва шикояти хосу авом” ном дошта, пасон ба маснавї њамроњ
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карда шудааст. Ин ќисматро шодравон Р. Њодизода аз “Тазкират-ушшуаро”-и Њашмат пайдо карда, онро дар маљаллаи “Садои Шарќ”
(1972, №7, сањ. 75.) ба табъ расонида, ишора низ намудааст, ки он
охирсухани маснавии “Туњфаи дўстон”-и Шамсиддин Шоњин
мебошад.
Шамсиддин Шоњин дар муќаддимаи маснавї бо дарду алам доир ба
сарнавишти худ сухан гуфта, ба ояндагон ишора кардааст, ки агар
донишманду фозиланд, бењтар он бувад, ки озоду аз дарбор дур
бошанд ва мисли ў фирефта нашаванд:
Маро шиква поѐн надорад гузор,
Ки худ шиква бањре бувад беканор.
Касе њамчу ман уру муфлис мабод,
Нахустин тило в-он гање мис бод.
Ба кайвон агарчанд улфат марост,
Чу кайвон ба рух нили накбат марост.
Зи рўи забон мењрубонї кунанд,
Вале кинањои нињонї кунанд....
Ман идбор дидам, ту фирўз бош,
Зи ањволи ман ибратомўз бош [7, 463]!
Аз рўи ин таъкидњо маълум мешавад, ки шоир ба дарбори амир роњ
ѐфта бошад њам, раќибонаш ўро ором нагузошта, њамеша ба вай
кинаву хусуматро раво медонистаанд ва монеаи рўзгори осудаву
осоиштааш мегардиданд.
Шоир баъдан дар ќисматњои алоњида амир Музаффар ва амир
Абдулањадро ситоиш карда, дар муќоиса мавќеъ ва мартабаашонро
дар муњити аморати Бухоро равшан намуда, маќому манзалати онњоро
дар замони давлатдориашон инъикос мекунад. Дар баробари ин дар
маснавї назару андешањои иљтимоии шоир баѐн шуда, бисѐр
камбудињое, ки дар муњити дарбор шоир ба чашмони хеш дидааст,
воќеъбинона ифшо гардидаанд. Шоњин њамчунин доир ба забон ва
зањмати баѐн андеша ронда, оид ба ин масъала чунин менависад:
Забон чун ба коми худ андар нуњуфт,
Гули орзу ѓунчаро баршукуфт.
Сухан гар зи дил бар забон оварї,
Чунон гў, ки ганље зи кон оварї.
Сухансанљро гў: Ба андоза гўй,
Тавонї, мукаррар макун, тоза гўй.
Забонро гирењ бар гирењ барфикан,
Фикан, то ки сарбаста ояд сухан.
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Суханро чу сарбаста гўйї, сазост,
Ки аз бад ба некаш тасарруф равост [7, 470].
Дар воќеъ, Шамсиддин Шоњин дар боби суханварї анъанаи неки
шоирони пешинро идома дода, дар бораи забон ва сењри сухан нињоят
њакимона андеша меронад ва ќадру манзалати забон ва суханро нињоят
баланд бардошта, онро аз гавњару сипењр боло медонад. Дар баробари
ин шоир дар сухан гуфтан эњтиѐткор буданро афзал дониста, маљозан
ишора мекунад, ки сухан мисли шамшер аст ва бояд чунон
мулоњизакор бошем, ки “ба шамшери худ хуни худ” марезем, ки ин
камоли бењунарист.
Дар маснавї инчунин ќисмати алоњида “Дар ситоиши сухан” унвон
гирифтааст. Дар ин фасл шоир такроран оид ба ањамияти сухану
суханварї изњори назар карда, дурандешона ва воќеъбинона
матлабашро чунин љамъбаст менамояд:
Суханро ба зоњир набояд шинохт,
Ки зоњирпарастї басе фитна сохт [7, 489]
Дар ин байти пурмуњтаво шоир арзиши суханро возењу равшан
ошкор карда, наќши сухан ва суханварро дар љомеа арзишманд
медонад. Вобаста ба тасдиќи гуфтањои худ шоир як таснид ва чанд
тамсил оварда, маќом ва манзалати суханро равшан месозад ва ба он
арљи бештар мегузорад.
Шамсиддин Шоњин дар боби алоњида доир ба наќши устодаш
Зарир маълумот дода, бисѐр масъалањои ба зиндагиаш алоќамандро,
ки тавассути тавсияњои устодаш Муњаммадтоњир насибаш гардидааст,
шарњ дода, хидмати ин пири хирадро дар тарбияи маънавияш
пурарзиш медонад. Баъд аз марги падар ин инсони хайрхоњ ба тарбияи
Шамсиддин Шоњин машѓул шуда, ўро ба донишандўзї ва омўзиши
илмњои суханварию баѐн рањнамої менамояд ва барои бењтар шудани
рўзгораш мусоидат мекунад. Шоир бо тавсияи ин пири хирадманд ба
навиштани маснавии мазкур оѓоз карда будааст. Вай дар маснавї
ишорањои устодашро дар бораи таълифи ин маснавї ба таври зайл љой
додааст:
Ќадам пеш нењ, то ба манзил расї,
Равон аз рањи дида бар дил расї.
Ту њар љодае сар кунї, манзил аст,
Ки дасти бузургон туро мањмил аст.
Туро хирќае чобук ояд ба дўш,
Ки пўшид Саъдии пашминапўш.
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Аз ў монд гар ”Бўстон” ѐдгор,
Ту бар дўстон ”Туњфа”-е вогузор.... [7, 522-523].
Аз рўи ин таъкидњо маълум мешавад, ки мањз бо ибтикори устодаш
ва дар пайравии пири ахлоќ – Саъдии Шерозї маснавии мазкурро
таълиф карда, бо пешнињоди вай мехостааст дар бораи адл, эњсон, ишќ,
тавозўъ, ризо, тарбият, шукр, сабр ва мунољот бо диди нав ва андешаи
салим мушоњидањои хешро ба риштаи тасвир кашад ва боз дар адабиѐт
як маснавии ахлоќиро ба майдон орад.
Шоњин боби аввалро ба масъалаи “адл” бахшида, мисли Саъдии
Шерозї онро дар љомеа барои амирон муњим шуморидааст. Ў мегўяд,
ки “Бузургии шоњон ба адл андар аст, На бо фарри дайњиму ангуштар
аст” [7, 527]. Бо ин суханони пандомез ў њикоятеро аз замони Фиръавн
наќл карда, адлу адолатро барои шоњон муњим мешуморад. Аз рўи ин
тарзи баѐн маълум аст, ки Шамсиддин Шоњин на танњо назираи
љавобия навиштан хостааст, балки бо тааммуќ ният намудааст, ки
амиру аморатро ба фазлу эњсон ва шукру ќаноат даъват намояд ва бо
ин роњ райиятро дастгиру мададрасон шавад.
Шамсиддин Шоњин дар пайравї аз мактаби бузурги
маорифпарварии устод Ањмади Дониш бо љасорат баъзе аз масъалањои
иљтимоиро рўирост дар маснавии “Туњфаи дўстон” љой дода,
беадолатињои љомеаро ошкор сохтааст ва матлабњои иљтимоии хешро
бољуръатона баѐн кардааст.
Профессор Расул Њодизода доир ба ин маснавї изњори назар карда,
аз љумла навиштааст, ки “Шоњин барои тасвири воќеањои замонаш
бештар ба наќли њикоятњои воќеї, махсусан наќли њодисоте чанд аз
зиндагии худ ва њаѐти падараш мурољиат намудааст. Тасвири ин
воќеањои реалї тарзи тасвири ўро аз равияи тавсифи классикї ба роњи
тасвири реалистї овардаанд ва дар ин љо мо наќши роњу салиќаи
наверо, ки ў дар ин давр дар ашъори лирикї дошт, ба андозаи зиѐде
дар ин маснавиаш мебинем”
Дар воќеъ, маснавии мазкур дорои љанбаи баланди воќеъгароѐна буда,
дар он бисѐр рўйдодњои тарљумаињолї ва њодисањои замони шоир ворид
шуда, муњити таърихиро низ дуруст ифшо месозанд. Шоир бо ин тарзи
тасвир имкони бештар пайдо кардааст, ки афкори иљтимоии хешро шарњ
дињад ва њаќиќати таърихии рўзгорашро баѐн созад.
Шамсиддин Шоњин дар наср низ њунари воло дошта, бо таълифи
рисолаи “Бадоеъ-ус-саноеъ” бори дигар аз суханофарини барљаста
будани худ дарак додааст. Вай дар аввали рисолааш дуруду салавот
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бар пайѓамбарон гуфта, пасон бо чунин мисраъњо рисолаашро оѓоз
менамояд:
Ин нусха, ки аз шоибаи наќс барист,
Маъљуни мураккабе зи тозию дарист.
Њар кас, ки аз ў бихўрд, чун шориби хамр
Аввал бинамуд ханда в- он гоњ гирист [7, 540].
Шамсиддин Шоњин, чунон ки дар боло ишора шудааст, дар ин
рисола њам њазлу мутоиба ва њам ифшои беадолатињои замонро
баробар тасвир кардааст. Адиб бо истифода аз санъати саљъ хело
моњирона суханварї карда, муњимтарин масъалањои ахлоќиро дар ќиѐс
тавзењ намуда, воќеияти рўзгори бисѐре аз табаќањои иљтимоии
замонашро бо тарзи хос шарњ додааст. Вай рўзгори муллою мударрис,
миршабу ќозиро бо як тарз, њаѐти гадову ќаландарро бо тарзи дигар ва
олиму суханварро бо шеваи баѐни фасењтар инъикос карда,
тафовутњои онњоро як-як шарњ медињад ва кирдорашонро бо муњите,
ки эшонро фаро гирифтааст, муќоиса намуда, баъзан ба одамон ва гоње
ба ашѐи табиат ва мављудоти зиндаи он монанд мекунад. Шоњин
нотарсона ба мазаммати шахсоне, ки аз номи ислом суиистифода
мекарданд, иќдом намуда, камбудињояшонро фошофош гуфта, онњоро
ба риѐкорї муттањам месохт. Чунончи: “Ислом исме (ба маънии гуноњ,
айб ва хато. А. Р.) шуда, дар миѐни он алифу лом. Агар аз инсоф пурсї,
њаќиќати он соф. Њарфи дин бар гўшњо чун мутолибаи дайн гарон ва
сурати шаръ дар дидањо чун айн-уш-шарр ва шарр- ул-айн аѐн” [7, 542].
Ё дар бораи илм менависад: “Илм чун алам дар мазорњо хуфта, бо њар
ки аз айни он истифсор рафта, “лам” гуфта” [7, 542]. Чунин ишорањои
нарму нозуки мутоибаомез дар тамоми рисола мушоњида шуда,
андешањои иљмолии Шоњинро нисбат ба замон ифода менамояд.
Дар љойи дигар Шоњин бо тарзи танзу мутоиба њаљви нарму нозуку
сухани ќофиядору љумлањои обдор мегўяд, ки аз нигоњи бадеият ва
равонї нињоят дилчаспанд ва гарчанде кинояомез бошанд њам, аммо
мазмуни баландро ифода менамоянд. Барои мисол:
“Калом аз рабт уфтод ва маром аз забт. Чї кунам, он ќадар
мушаввашам, ки турраи дилдор аз ман касби парешонї мекунад ва
хотири махмур истифодаи саргаронї. Жўлидагии мўи Маљнун ваќфи
саропои ман аст ва олудагии тарафи домони Лайлї наќши пироњану
ќабои ман. Аз ман то сояи девор фарќи уфтодагї як ќадам аст ва то
нусхаи ботил тафовути беэътиборї як раќам” [7, 545].
Дар баробари чунин ибораву таъбирњо, љумлањои равону муќаффо
ва њаљви нарму нозук дар китоби “Бадоеъ-ус-саноеъ”, инчунин масалу
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њикояњои кўтоњи њаѐтї низ наќл мешаванд, ки онњо љанбаи баланди
ахлоќї дошта, одамонро ба роњи дуруст рањнамої менамоянд. Ин
рисола низ исбот мекунад, ки Шоњин адиб, сухангў ва суханфањми
нињоят нуктасанљ мебошад. Доир ба ањамият ва мурод аз таълифи ин
рисолаи Шоњин устод Айнї ќайд мекунад, ки: “Маќсади аслї аз
таълифи “Бадоеъ-ус-саноеъ” танќид, эътироз ва шикоят аст. Аммо
муаллиф дар ин бора услуби аљиберо пеш гирифтааст, ки пай бурдани
хонанда дар аввали назар ба маќсади аслї хело душвор аст, балки ба
мутолааи таъбироти одиву фиќрањои хандаовар ба ханда меояд. Баъд
аз муњокимаву тааммул ба маќсади аслї пай мебарад” [2, 222].
Аз ишорањои устод Садриддин Айнї бармеояд, ки Шамсиддин
Шоњин рисолаи мазкурро њадафманд таълиф карда, аќидањои
иљтимоии хешро бо истифодаи таъбиру иборањои кинояомезу маљозї
нињоят њунармандона баѐн намудааст. Бо ин услуби малењу дилкаш
шоир тавонистааст нуќсонњои љомеаро фош намояд ва кирдорњои
зишти одамонро зери мазаммату интиќод гирад.
Шамсиддин Шоњин ба ѓайр аз достону рисола инчунин ѓазал,
ќасида, мухаммас, мусаддас, тарљеъбанд, рубої, ќитъа, њаљвия,
фардбайтњои равону дилкаш эљод кардааст. Шоир ин шеъру
ѓазалњояшро дар даврањои гуногуни њаѐташ таълиф намуда, баъзе аз
онњо ба шахсони алоњидаи таърихї бахшида шудаанд. Як ќисми
дигари ашъори шоир ба тариќи мадњу сано таълиф гардида, иддае аз
онњо оњанги њаљвї доранд. Њаљвияњои шоир низ љанбаи воќеї дошта,
хислатњои манфии шахсони алоњидаро тасвир менамоянд.
Дар ќасидаву ѓазалњояш масъалањои муњимми иљтимої ва ахлоќї
тасвир ѐфта, ноадолатињои замон, азобу шиканљаи мазлумон ва њаѐти
нињоят вазнину мураккаби халќи љафокаш рўирост ва ошкоро баѐн
шудаанд. Дар ќисми дигари ашъори шоир мавзўъњои зебоињои табиат,
орзую умеди одамон, тараннуми ишќу муњаббат, ифодаи њолатњои
рўњию маънавии дилдодагон ва муносибатњои некбинонаи инсонњои
покизарўзгор бозтоб ѐфтаанд. Дар баробари ин шоири покзамир бо як
фарохдилї ба дунѐи отифонаи инсон назар дўхта, бо мењру самимият
розњои нуњуфтаи ў ва уќдањои нокушодаашро ифшо мегардонад ва
тавассути тахайюлоти рангини хеш асрори дилашро фош месозад.
Махсусан, дар эљодиѐти Шамсиддин Шоњин ѓазал љойи
намоѐнро ишѓол менамояд. Шоир ќонунияти устухонбандии жанри
мазкурро пурра риоя карда, вобаста ба мавзўъ матлаби ѓоявии худро
возењу равшан ифода мекунад. Дар аксари ѓазалњои шоир эњсосоти
ботинии ў, ки ѓояњои неку ќаринро талќин менамоянд, самимї бозгў
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мешаванд. Дар бештари њолот дар ѓазалњои шоир байтњо бо њам
алоќаманду созгор афтода, вобаста ба мундариљаи ѓоявии ѓазал
њамдигарро такмил медињанд ва дорои таносуби калом ва равону сода
мебошанд. Шоир дар њар як байти ѓазал талаботи жанри мазкурро ба
инобат гирифта, дар пояи анъанаи шоирони пешин ба таркиби
дохилии жанри ѓазал ањамияти махсус медињад ва вобаста ба мавзўъ
њиссиѐти худашро якљо бо њолати рўњию равонии ќањрамони ѓиної
бозгў месозад. Чунончи, дар ѓазале мегўяд:
Парї зи шарми рухат чењра дар ниќоб гирифт,
Лаби ту равнаќи кайфият аз шароб гирифт.
Агарчи буд туро чењра мусњафи рањмат,
Касе, ки дид хатат, ояти азоб гирифт.
Рухат надошт саводе, ба дарси фитна магар,
Ки дар баѓал зи хати анбарин китоб гирифт.
Саводи хатти ту гардид равшан аз ораз,
Баромад аз њама ѓавѓо, ки офтоб гирифт.
Зи бас ба номи ту тавшењ кард бар Шоњин,
Бад-ин ѓазал натавонад касе љавоб гирифт [7, 60].
Дар ѓазали мазкур на танњо ќонунмандии таркиби жанри ѓазал риоя
шудааст, балки ќофияњо комил омада, баѐн возењу равон ва матлаб
хеле дилкаш баѐн гардидааст. Таносуби калом мукаммал буда, мавзўи
асосии ѓазал, ки фироќу фиѓон аз дарди ишќ аст, бо корбарии
санъатњои лафзию маъної боз њам ќавитар гардидааст.
Шамсиддин Шоњин дар ѓазалнависї бештар ба сабку услуби
Њофизи Шерозї ва Абдулќодири Бедил такя карда, дар пайравии
мактаби ин ду шањсутуни назми оламгири тољикї-форсї сабки хоси
худро пайдо намуда, дар баѐни мавзўи ишќ аз хеш мањорати баланд
нишон додааст. Вай ба мавзўи мазкур даќиќназарона муносибат карда,
эњсосоти ботинї ва дарди нињонии ошиќони васлљўро самимї тасвир
намуда, риштаи муњаббати онњоро бо нозукињои сењри сухан устувор
гардондааст. Доир ба ин масъала Р. Њодизода низ навиштааст, ки:
«Мавзўи ишќ ва образи ошиќ, ки дар назми классикии форсу тољик
мавзўи љовидонї ва анъанавї ба шумор мерафт, дар назми Шоњин низ
мавќеи муњим ва асосие дорад. Бисѐр оњангњои иљтимої ва ахлоќї,
муносибати шахс ва љомеаи инсонї, танќиду мазаммати иллатњои
љамъиятї ба воситаи мавзўи ишќ ва образи ошиќ дар назди Шоњин
зуњур кардааст» [6, 84].
Дар воќеъ, Шамсиддин Шоњин ба мавзўи ишќ љиддї муносибат
карда, њолату изтироби ошиќони рангинхаѐлро тарзе тасвир
намудааст, ки вафодорияшон пинњон намемонад ва заљру азоби
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рўњияшон дилњоро ба тасхир меоварад. Дар бештари ѓазалњои Шоњин
маъшуќа дорои ишваю истиѓно, карашмаву ноз буда, маъшуќ ранљуру
нотавон, дардманду озурдахотир аст. Онњо њиссиѐт ва шўру шавќи
хешро пинњон накарда, барои расидан ба висоли њамдигар талош
меварзанд ва ба ишќ шоиста будани хешро мисли шамъу парвона
ошкор месозанд. Чунончи:
Дилбаро, ороми дил ѐ роњати љон хонамат,
Баски зебої, туро њам ину њам он хонамат.
Бо чунин њусне, ки чашми ошиќон ѐбад фурўѓ,
Офтоби базм ѐ шамъи шабистон хонамат?!
Ќиблаи ањли вафо ѐ Каъбаи арбоби шавќ?
Лафз бисѐр аст, худ гў, то бад-он сон хонамат.
Ваъдањо кардї, вале осори он зоњир нашуд,
Сахттамкин гўямат ѐ сустпаймон хонамат?
Ман намегўям, ки сарви гулшанї ѐ нахли боѓ,
Бо ќадат ин њардуро њам рост натвон хонамат.
Лаб ба шаккархандае бикшову дар тан љон бибахш,
То зулоли салсабилу оби њайвон хонамат!
Ё фурўѓи дида, ѐ мењри фалак, ѐ шамъи базм,
Он чи зебад бо ту, худ гў, то ки он сон хонамат [7, 72].
Шоњин дар ѓазали фавќ ташбењи равшан истифода карда,
маъшуќаро «ороми дил», «роњати љон», «офтоби базм», «шамъи
шабистон», «ќиблаи ањли вафо», «Каъбаи арбоби шавќ» номида, ўро
«аз сарви гулшан» ва «нахли боѓ» боло медонад. Шоир бо чунин
иборањои латиф, тавсифњои нозук, таъбирњои дилкаш ва ташбењњои
сарењ ќаноат накарда, бо роњи савол аз маъшуќа дархости дили ўро
пурсон шуда, «ошиќ»-и њимматбаланди худро ситоиш менамояд ва
васфи маъшуќаро нисбат ба чењраи аслиаш зеботар бозтоб медињад.
Як хусусияти ѓазалњои ошиќонаи Шамсиддин Шоњин аз он иборат
аст, ки дар онњо шоир васфи зебоиро бештар талќин мекунад. Дар чунин
њолат њар шайъи табиат ва мављудоти олам бо њусну љамолу зебоии
маъшуќа муќоиса мешавад ва њар яке барои шоир њамчун воситаи
тасвири бадеї хидмат менамояд. Њамин тарзи тасвир ба шоир имкон
додааст, ки санъатњои лафзию маънавиро дар ѓазалњояш моњирона
истифода намояд ва симои зоњирии маъшуќаро латифу дилкаш ва олами
ботиниашро саропо ѓарќи ишќу эњсосот таљассум созад:
Ёри ман бар чењра зулфи худ парешон мекунад,
Офтоберо ба зери абр пинњон мекунад.
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Гарчи накшояд гирењ аз кори шабнам, з - он ки гул
Ашки ўро тукмаи банди гиребон мекунад.
Дил барад чашмаш зи ман в - он гоњ биспорад ба зулф,
Њамчу дузде мезанад роњеву эњсон мекунад.
Бе туам гар зиндагї мушкил бувад, љоно, чї ѓам?
Гар сарам охир ба як дам теѓат осон мекунад.
Њар чї аз дасти хазон омад ба љони дўстон,
Бар дили Шоњин ѓами њиљрони ў он мекунад [7, 106].
Дар ѓазали фавќ лиризми тасвир ба дараљае нозук аст, ки њиссиѐт
мехурўшад, завќ меболад, дил љавлон мезанад ва хаѐл ранги дигар
гирифта, париваше пеши назар меояд, ки тимсоли мењру вафо ва
сафобахши тану љон аст. Таносуби калимаву иборањо дар мисраъњои
њар як байт ќавї ва устувор буда, мазмунро комил ва маќсудро возењ
мегардонад. Хонанда аз ин раќси калимот лаззати маънавї бурда, ба
ин тарзи баѐни нозуку сењри сухани Шоњин ањсан мегўяд. Чунин
тасвирњои дилкаш ва ифодаи эњсосоти рўњии ќањрамони ѓиної дар
аксари ѓазалњои Шоњин ба чашм мерасанд ва њар кадом баѐнгари
рўњияи нотакрори шоири ширинсухан мебошад. Чунончи:
То лаъли туро ханда ба њангоми ѓазаб шуд,
Хун гашт, гирењ баст, ба табхола лаќаб шуд.
Аз марги раќиб ин њама ѓамгин натавон буд,
Бодо ба фидои ту, ки гар мурд, аљаб шуд.
Сар то ќадамам обила љўшид дар ин роњ,
То пойи ман осуда зи ташвишу таъаб шуд.
Ман аз аљамї шиква надорам, ки ба хубї
Ѓоратгари љону дилам он турки араб шуд.
Шоњин, тамаъи бўса намудем, барошуфт,
Берун магар ин шева зи ќонуни адаб шуд? [7, 95].
Шоњин дар ѓазали мазкур, аввалан ба њусни матлаъ ва њусни
маќтаъ эътибор дода, дар байти аввал ва байти охир маќсади худро
дуруст баѐн менамояд. Сониян, њусни тахаллусро, ки барои ѓазал
муњим мебошад, ба маврид корбарї карда, меъѐри талаботи жанри
ѓазалро риоя мекунад. Ба тарзи ќофиябандї низ дар ин ѓазал ва
ѓазалњои дигараш эътибори љиддї медињад.
Дар бештари ѓазалњои шоир ќофияи сохти аа, ба, ва корбанди
шуда, гардида, талаботи шакли ѓазал ба инобат гирифта шудааст.
Њамчунин меъѐри миќдории байтњо дар ѓазалњои Шамсиддин Шоњин
риоя шуда, аксари онњо аз њафт байт кам нестанд. Чунин ѓазалњое њам
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ба назар мерасанд, ки миќдори байтњояш аз сездањ боло мебошад. Дар
ин ѓазалњо низ шоир таносуби мантиќии байтњоро ба инобат гирифта,
матлабашро возењ баѐн менамояд.
Дар ќисме аз ѓазалњои Шоњин мавзўи ишќ ба мавзўи майу
майгусорї омезиш ѐфта, таъбиру ифодањои суннатї, ки хоси ин навъи
ѓазалњо мебошанд, аз мадди назари шоир дур нашудаанд. Чунин
ѓазалњо бештар оњанги иљтимої дошта, шоир бо ин роњ чењрањои
зоњиду мулло ва ањли таќворо, ки фазилатфурўшї ва риѐкорї
менамоянд, фош месозад. Дар ѓазалњои мазкур мафњумњои «ринд»,
«зоњид», «майкада», «зарќ», «хирќа», «хум», «бода», «соѓар», «май»
оњанги маљозї гирифта, њолати баъзе аз табаќањои иљтимоии
Бухороро, ки ба фиребу тазвир умр ба сар мебаранд, ошкор месозад.
Чунончи:
Зоњид ба Каъба гар сару кори намоз дошт,
Шоњин ба хоки пои ту рўи ниѐз дошт [7, 68].
Дар байти мазкур шоир дар мисраи аввал агар риѐкорию фиреби
зоњидро баѐн созад, дар мисраи дуюм амалњои ошиќи шайдоро, ки
ниѐзманди дидори маъшуќа аст, тасвир карда, хислатњои зишту бадро
бо амалњои неку шоиста муќоиса менамояд. Мисраи якум ба мисраи
дуюм тазод шуда, ормони дил ва эњсосоти ботинии шоирро дуруст
ифода мекунад. Оид ба ин масъала Х. Мирзозода низ изњори назар
карда, аз љумла менависад: «Яке аз хусусиятњои лирикаи граждании
Шоњин эътирозу норозигї ба рўњониѐн – фош, масхара ва бењурмат
кардани онњо аст» [4, 18].
Бояд гуфт, ки дар ѓазалњои шоир баъзан мавзўи иљтимої бо
мавзўи ишќ пайдарњам тасвир меѐбад. Вай дар ин навъи ѓазалњояш ба
муќобили амалњои нодурусти ањли дарбор ва атрофиѐни онњо исѐн
менамояд ва њаќиќати ањволро возењу равшан баѐн месозад. Дар ин
ѓазалњо оњанги иљтимої баланд садо дода, муносибати инсон ба љомеа
ва иљтимоъ дуруст ифода мегардад.
Шамсиддин Шоњин дар эљоди ќасида, ќитъа, рубої ва тарљеъот
низ шуњрати беандоза доштааст. Ќасидањои шоир фарогири унсурњои
суннатии жанри мазкур буда, бештари онњо оњанги иљтимої,
тарљумаињолї доранд. Дар ќасидањои «Шикоят аз ањли диѐр», «Дар
баѐни бесуботии дањр», «Дар коњиши баъзе њамсуњбатон», «Дар њаљви
шахси бад», «Шикоят» мавзўъњои иљтимої тасвир шуда, беадолатињои
замон ва рафторњои зишти иддае аз муосирони шоир зери танќид
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гирифта шудаанд. Ќисми асосии ќасидањои шоир мадњї буда, ба амир
Абдулањад, амир Музаффар ва атрофиѐни онњо бахшида шудаанд.
Шамсиддин Шоњин инчунин ќасидањои тасвирї ва фахрия низ
таълиф кардааст. Ќасидањои «Бањор», «Дар сифати барф» «Дар мадњи
устоди худ Муњаммадљон Тоњирхољаи Љўйборї мутахаллис ба Зарир»
аз њамин ќабиланд. Дар ин ќасидањо шоир бештар ба васфи табиат
машѓул шуда, зебоии онро тавсиф менамояд. Масалан, дар бораи барф
менависад:
Так зад саманди боди хариф аз диѐри барф,
Рўи љањон гирифт ба зери ѓубори барф.
Бањман барои ѓозафурўшї ба сањни боѓ
Бикшод аз њаюни њаво танги бори барф.
Аз касрати тарашшуњи абру њубоби бод
Офоќ њусни жола шуду шаб њисори барф
Шоњин, ки умр сарфи њавохоњии ту кард,
Равшан шудаст рўзи вай аз рўзгори барф [7, 268].
Дар ќасидаи мазкур Шоњин бо як мањорати баланд барфро
васф карда, тамоми табиатро, ки ба шарофати барф ќабои сафед
пўшида, ѓуломи ин муъљизаи зебо шудааст, бо як мањорати баланд
тасвир менамояд. Доир ба мавќеи ќасида дар эљодиѐти Шоњин Х.
Мирзозода назари иљмолї намуда, аз љумла менависад:
«Ќасидањои ў (Шоњин – А.Р.) аз љињати шакл ва сохти
традитсиониашон аз ќасидањои гузаштагон фарќ накунад њам, вале боз
чи дар шакл ва чи дар мундариља хусусиятњои људогонаеро соњиб аст.
Масалан, Шоњин ба ќисмњои анъанавии ќасида чандон эътибор
намедињад. Ќасидањои ў гоњ бе ташбиб, гоњ бе гурез, гоњ бе талаб ва
гоње бе хотима гуфта шудаанд, бинобар он аксар ќасидањояш њаљман
кўтоњ ва хурданд» [4, 249].
Дар њаќиќат, дар бештари ќасидањои Шоњин љузъњои таркибии
жанри мазкур риоя нашавад њам, шоир аз меъѐрњои маъмулии жанр
канораљўї накарда, ќонунияти дохилии жанрро ба инобат гирифтааст.
Дар ќасидањои њаљман хурду кўтоњи шоир мањорати Шоњин баръало
зоњир шуда, дар ин жанр муваффаќ шуданаш равшан ба назар мерасад.
Шамсиддин Шоњин њамагї њашт ќитъа навишта бошад њам, аз
мазмуни онњо маълум мешавад, ки шоир дар ваќти осудагию фароѓат
ва оромии рўњу тан ба навиштани ин мисраъњо машѓул шуда будааст.
Мавзўи баъзе ќитъањо ишќї буда, ќисми дигарашон ба масъалањои
ахлоќї, панду насињат, њасби њол бахшида шудаанд. Ба таври мисол:
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Накўї кун бар он, ки некї хост,
К-аз ту ин номи нек мемонад.
Мепазад ош дар сафол, вале
Рўсиѐњї ба дег мемонад [7, 302].
Шоир муњимтарин хусусияти жанри мазкурро, ки панду насињати
одамон аст, ба инобат гирифта, талаботи ќонунмандии ќитъаро риоя
мекардааст. Ба ѓайр аз ин дар ду байт ва чор мисраъ муроди худро
зебою форам, вале бо кинояву танз ифода менамудааст. Ќитъањои
шоир намунаи олии жанри ѓиної дар адабиѐти тољик мебошанд.
Дар таълифи тарљеъбанду таркиббанд Шамсиддин Шоњин кўшиши
зиѐд намуда, дар рушди ин жанри ѓиної низ хидмати шоиста
намудааст.
Тарљеъбанди «Њут агар њуттї кунад, кампира дар ќуттї кунад» бо
хоњиши амир Абдулањад таълиф шуда, ба мунозираи зану марди
њамсоя ва мадњи амиру муносибаташ ба моњи њут вобаста мебошад. Он
аз шаш банд иборат буда, ќонунмандии жанр дар таснифи тарљеъбанд
пурра риоя шудааст. Вобаста ба њамин масъала С. Имронов изњори
назар карда, менависад: «Навоварии Шоњин дар шакли мураббаи
тарљеъбанд дар баробари ифодаи мазмунњои тозаи иљтимої - сиѐсї дар
он аст, ки ў дар байти васила мисраи аввалро пас аз њар як банд њамеша
такрор ва мисраи дуюми байти василаро таѓйир медињад ва бо њамин
шоир унсурњои байти восилаи тарљеъбанду таркиббандро бо як
мањорати бузург ба њам омехта намуда, ба шакли тарљеъбанд як њусни
тозаеро зам намудааст. Чунин ихтироот дар тарљеъбанд аз рўи
мушоњидаи мо ба худи Шоњин тааллуќ дорад» [3, 76]. Дар таркиббанди
шоир низ њамин хусусияти навоваронаро мушоњида кардан мумкин
аст. Шоир дар таркиббанд мавзўи ишќро интихоб карда, эњсосоти
рўњии ошиќонро бо истифода аз санъатњои лафзию маъної возењу
равшан шарњ медињад. Банди восила дар таркиббанд ду бор такрор
шуда, дар њарду њолат бандњои асосиро такмил ва пурра мегардонад.
Аммо шоир дар банди сеюм аз ишораи банди восила худдорї намуда,
бе истифодаи он маќсадашро љамъбаст кардааст.
Дар жанри мусаддас ва мухаммас Шоњин мактаби анъанаи
шоирони пешинро идома дода, дар ин жанрњо низ касби камол
кардааст ва чанд мусаддас ва мухаммаси љолиб тасниф намудааст, ки
онњо љанбаи иљтимої ва интиќодї доранд.
Хидмати Шамсиддин Шоњин дар инкишофи жанри рубої назаррас
мебошад. Дар рубоињои шоир мавзўъњои ахлоќию иљтимої, ишќию
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лирикї васеъ инъикос ѐфта, меъѐр ва талаботи жанр низ пурра ба
инобат гирифта шудаанд. Дар бештари рубоињои Шоњин мавзўи ишќ
тасвир шуда, дар онњо њиссиѐти ботинї ва њолати рўњии ошиќони
дилбохта самимї инъикос мешаванд. Дар баъзе рубоињои шоир оњанги
халќї бештар мушоњида шуда, ифодањои зебою дилкаш бадеияти
онњоро пурќувват гардонидаанд. Масалан, ў дар рубоие менависад:
Дар ишќи ту кори ман ба сомон нарасад,
Аз васли ту дарди ман ба дармон нарасад,
Бе лаъли ту мурдаму нагуфтї њаргиз,
К- ин ташнаљигар ба оби њайвон нарасад [7, 307].
Дар рубоии мазкур њолати дилбохтагон ва вазъияти рўњию
маънавии онњо латифу дилкаш таљассум ѐфта, муроди шоир њосил
гардидааст. Аксари рубоињои шоир њамин хусусиятро дороянд ва
хидмати шоистаи Шоњин дар ташаккулу инкишофи ин жанри ѓиної
бебањс мебошад.
Дар њаќиќат, Шамсиддин Шоњини Кўлобї аз љумлаи чењрањои
нотакрори асри Х1Х буда, хидмати вай дар рушду инкишофи адабиѐти
тољик бузург аст. Вай ба љавонии хеш нигоњ накарда, дар умри кўтоњи
бобаракати худ бењтарин осорро ба ѐдгор гузоштааст, ки имрўз дар
ташаккули маънавиѐти љомеа таъсири муассир мерасонад. Ин
андешаро профессор А. Абдуллоев тасдиќ карда менависад: «Шоњин
ба содагї ва халќияти забон њаракат карда, мундариљаи назмро бо
образњои нави маорифпарварї ва анъанањои тозаи реалистї бой
намуд. Њамеша ба муќобили љавру љафои замона, берўиву фитнањо,
хорию зулм баромада, баробарї, бародарї, салоњият ва ростиро
тарафдорї менамуд» [1].
Бешак, Шамсиддин Шоњин аз пайравони содиќи Ањмади Дониш ва
мактаби маорифпарварии ў буда, на танњо масъалањои муњимми
иљтимоиро дар осораш инъикос месохт, балки бо ќудрати волою
сухани оташбори худ ба муќобили беадолатињои замонаш мубориза
бурда, ростию њалолзистї, хайрхоњиву њимматбаландї ва накуиву
саховатмандиро васф менамуд ва бењтарин хислатњои инсониро
ситоиш мекард.
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БОЗТОБИ МАСЪАЛАЊОИ ИЉТИМОЇ ВА АХЛОЌЇ ДАР ОСОРИ
ШАМСИДДИН ШОЊИН
Масоили зиндагии инсон, ки дар оинаи адабиѐт тавассути образњо ва
рамзу розњои бадеї инъикос мегардад, барои шинохти шароит ва омилњои
пешрафт ѐ рукуди њаѐти иљтимої мусоидат менамоянд. Адибони пешќадами
замон, ки Шамсиддин Шоњин намунаи боризи ин ќишри маорифпарвар ба
шумор меравад, дар њар давру замон бањри ислоњи муносибатњои
номукаммали иљтимої ва рафторњои ношоистаи ахлоќї фидокорона талош
менамуданд. Шамсиддин Шоњин дар осори хеш бо мањорати баланду услуби
хос аз рўзгори пур аз нишебу фарози халќи љафокашидаи Бухоро ва гирду
атрофи он њикоят карда, ѓаму ѓуссаи њазорон мазлумон ва мушкилоти садњо
дардмандонро, ки дар муњити тангу торики Осиѐи Миѐна умр ба сар
мебурданд, реалистона тасвир кардааст.
Вожањои калидї: Шамсиддин Шоњин, адабиѐт, шоир, маорифпарвар,
Бухоро, Кўлоб, жанр, сабку услуб, ќасида, ѓазал, маснавї, њаѐти иљтимої.
ОТОБРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И НРАВСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ШАМСИДДИНА ШОХИНА
Вопросы человеческой жизни, отображаемые в образах и аллегориях,
способствуют познанию условий и факторов прогресса или регресса в
общественной жизни. Прогрессивные литераторы, ярким представителем
которых считается Шамсиддин Шохин, во все времена самоотверженно
боролись за реформу неполноценных социальных и недостойных
нравственных отношений. Шамсиддин Шохин в своих произведениях
высоким мастерством и особым образом рассказывал о тяжкой доле
угнетѐнного населения Бухары и еѐ окрестностей, реалистично изображал
боль и страдания тысяч притеснѐнных людей, проблемы угнетѐнных, живших
в невыносимых условиях феодальной Средний Азии.
Ключевые слова: литература, поэт, просветитель, мудрый, гнѐт, среда,
Средняя Азия, произведения, социальная жизнь.
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THE DISPLAYS OF SOCIAL AND MORAL ISSUES IN SHAMHIDIN
SHOKHIN'S HERITAGE
The questions of human life are displayed and the allegories contribute to the
knowledge of the conditions and factors of progress or regress of social life. The
progressive writers, whose prominent representative the Tajik writer Shamsiddin
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social and unworthy moral relations. In his works, Shamsiddin Shokhin, showed the
high skill and a special way about the grave home of the oppressed population of
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УДК: 891.550 (092)
ШАМСИДДИНИ ШОҲИН – СУХАНВАРИ
ЗАБАРДАСТИ ТОҶИК
Ҷўрабек Назриев
Маркази мероси хаттии АИ ҶТ
Соҳибистиқлол будану озода зистан армону идеали асосӣ ва
асроасраи халқи ҷасуру маърифатгустарамон буд ва бигӯем, ки
умри ҷавонмардони ватанпарвари мо дар ҳамин ҷабҳа сипарї
гардидааст, муболиғае нахоҳад рафт.
Хушбахтона, соҳибистиқлоливу ҳуррияте, ки чанд соли охир
дар ихтиѐр дорем, бароямон шароити мусоиде фароҳам овард, ки
сарафрозона қадам бигзорем, озодона сухан ронем, худшиносу
ватанпарвар бошем, ифтихор аз гузаштаву гузаштагони
шарафмандамон бикунем.
Ҷашни қарибулвуқӯи солгираи ситораҳои дурахшони осмони
фарҳангу адаби тоҷик Миробид Сайидои Насафӣ, Кавкабии
Бухороӣ ва Шамсиддин Махдуми Шоҳин иқдоми дигаре дар
шинохти таърихи бошарафи ниѐконамон хоҳанд буд.
Маълумоти сарчашмањои хаттї ва навиштањои худи
Шамсиддини Шоњин гувоњї медињанд, ки мавсуф дар синни 35-36солагї – дар авони гулшукуфти камолоту булуѓи шахсиву эљодї аз
миѐн рафта бошад њам, ба иттифоќи ороъ яке аз вопасин
классикони адабиѐти деринасоламон эътироф гардидааст, ки
мантиќу замина дорад.
Тазкиранигорони нимаи дувуми асри XIX ва аввали ХХ, аз
ќабили Мирсиддиќи Њашмат (дар «Тазкират-уш-шуаро»), Афзал
Махдуми Пирмастї (дар «Афзал-ут-тазкор фї зикр-иш-шуаро в-алашъор»), Абдуллохољаи Абдї (дар «Тазкират-уш-шуарои
мутааххирин»), Шарифљон Махдуми Садри Зиѐ (дар “Тазкор-улашъор”) аз шеъри Шоњин намунањо оварда, ба (мањорату
шахсияти) ў бањои баланд додаанд. Аз ин миѐн Садри Зиѐ, пас аз
вафоти Шоњин, дар љамъ овардани осори ў кӯшишњои зиѐде
кардааст. Ѓайр аз он ки маснавии «Туњфаи дўстон»-ашро китобат
кунондааст, ки њоло нусхаи ягонаи асар мебошад, дар бисѐр
маљмўаву баѐзњои шахсиаш шеърњои бадастомадаи Шоњинро
ѓундоштаву дарљ кардааст» [5, 7].
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Мир Абдуллоњхољаи Абдї андўхтаҳо, самимияту муҳаббат ва
эродҳояшро дар хусуси рўзгору осори Шоҳин мухлисона ва мунсифона
чунин изҳор доштааст: «Шоҳин тахаллуси шаҳбози фалаки шоирї,
тайғуни баландпарвози сипеҳри суханварї, тўтии ойинаи гуфтору
булбули
чамани
ашъор,
қудватулмутааххирин
ва
зубдатулмустахдимин Шамсиддин Махдум аст. Мушорунилайҳ (аз як
љониб) хутталисту аз як љониб бухорист. Таҳсили улумро камо
ҳувалмарсум ба љой оварда, ҳаз (баҳра, насиба)-зи вофиру баҳраи кофї
аз он бардоштаву алами имтиѐзро дар миѐни амсол (ҳамсону
ҳамдарсони худ), балки аз замони Мавлонои Љом то замони мо,
афрошта!...
Чанд китобу рисола низ тадвин карда, аз он љумла, китоби
«Бадоеъ-ус-саноеъ» ба услуби истилоҳоти замон воқеъ гардида,
дар он љо санъати бисѐре дарљ кардаву иззи бадеъро ихтиѐр
карда, ки мўљиби заҳку буко (хандаву гиря)-ст. Аммо аз ҳазлиѐти
он, ки дар он боб аз ҳадди эътидол таљовуз карда, мустафод
мегардад, ки табъи мушорунилайҳ ба љониби шаҳват моилу
роғиб будаву қуввати он дар он боб ғолиб» [1, 130-131].
Устод Айнї дар “Намунаи адабиѐти тољик” (Маскав, 1926),
сараввал аз ду “баѐзи дастнавис”-ў “Тазкираи Садри Зиѐ” 6
ѓазалу як ќасидаву се рубоии шоирро ба маърази назарњо
гузошта, сипас оид ба вазъи хонадону баччагї ва кайфияти эљоду
зиндагии ў факту раќамњое овардааст, ки аз гуфтањои пешиниѐн
хеле фарќ мекунанду дар он замона нодиру бикру муфассал
буданд ва барои шинохт, тасаввури даврони барњаѐтї ва
шуњрату маќоми пасини суханвари мумтози бањори умраш зуд
хазондида ва ранљу зањмати гаронкашида сањми шоиста доранд.
Бино бар тафсилу тафсири Устод Айнї, “падари Шоњин
Муллоамон ном (марди) кўлобист; мумоилайњ аз ватани аслиаш
ба нияти тањсили илм ба Бухоро омада, дар ин љо таваттуну
издивољ карда, Шоњин дар Бухоро таваллуд ѐфтаву касби камол
намудааст.
Назар ба ривояти Садри Зиѐ дар тазкираи манзумаву тасрењи
худи Шоњин дар “Туњфаи дўстон”, мавсуф дар ваќти мактабхонї
ба машќи шеър шурўъ намуда, соири камолотро нисбат ба
шуракои худ бар ваљњи камоли бисѐре ба хурдсолї андўхта,
чунонки дар овони дарсхонї ба дарсгўї иштиѓол намуда, ба
наздаш низ аз пеши устодони замонаш камтар љамъ
намешудаанд.
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Шоњин баъди хатми кутуби расмия ба балои надимии Амир
Абдулањад гирифтор омада, дар ин пеша бисѐр азиятњо
кашидаву љафоњо дидааст.
Усули њукуматдории амир, низому насаќи дарбори ў ба
монанди Шоњин – як шањбози марѓзори фазлу камолу озодї њељ
мувофиќ наафтодааст. Њар ќадар ки Шоњин изњори малолу
нафрат мекарда, озору азоби амир мар-ўро зиѐдатар мешудааст.
Амир на танњо изњори малолу нафрати ўро написандида,
балки њар даъвои камол, изњори санъати илмиву адабї, ки аз ў
сар бизанад, нисбат ба худаш як гуноњи кабира мешумурдааст.
Дар ашъори Шоњин, агар диќќат карда шавад, хар куљо
ишорату сароњат ба ин маънињо њаст. Чунончи, дар ѓазали
“Шикояту тањассур”-и худ, баъд аз он ки авоили айѐми
(зиндагии) худро ба њасрат ѐд мекунад, мегўяд:
Бар далели дониши ман гўш нанњод осмон,
В-арна бар даъвои худ чандин ривоят доштам!
Баъд аз он ки Шоњин аз беморї (сил) ќадре беҳтар мешавад,
боз амир ўро ба рикоб мегирад. Оќибат, дар соли 1311 њиљрї
(1894 мелодї) дар Шањри Сабз, ба рикоби амир аз пой мемонад»
[2, 217-218].
Баъди 30 соли нашри “Намунаи адабиѐти тољик” ва сукуту
суќути шоњиншиносї, ки ба иллати гардишу табаддулоти азими
инќилобї ва љангу муборизањои шадиди сиѐсї ба миѐн омада
буд, рисолаи бунѐдии адабиѐтшиноси маъруфи тољик –
профессор Холиќ Мирзозода (равонашон шод бод!) тањти
унвони “Шамсиддин Шоњин”[3,] аз дастгоњи чоп берун омад, ки
самараи зањмати бардавоми донишманди номӣ буда, масъалањои
вазъи замони зисту эљоди шоир, тарљумаи њолу давра (зина)-њои
эљодиѐти ўро бо хулосањои даќиќи муњаќќиќ фаро гирифта,
нахустин пажўњиши густардаву љиддї дар шоњиншиносии
ватанї, “љомеътарин асар рољеъ ба њаѐту эљодиѐти Шоњин дар
кишварамон” (Расул Њодизода) дониста мешавад.
Тањќиќи минбаъдаи љанбањои норавшани рўзгору осори
Шоњин, тавсифи нусхањои ќаламии мероси ў, бешубња, марбути
ќалами профессор Расул Њодизода (љояшон љаннат бод!)
мебошад, ки дар авроќи маќолањои алоњида ва бахши
алоќаманди рисолаи «Адабиѐт тољик дар нимаи дувуми асри
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XIX» фароњам омада, ќадаме бар пешу сухане нав буданд дар
шоњиншиносї.
Нињоят,
натиљаи
кўшишу
љўйишњои
бардавоми
шоњиншиносии мавсуф дар ќолаби рисолаи љолиби “Шоњин.
Тадќиќоти нав дар њаѐту эљодиѐти шоир” (-Душанбе: “Дониш”,
1974) дар дастраси ањли илму адаб ќарор гирифт, ки дар боби
масъалањои ќаблан номакшуфи зиндагї ва мероси адабии шоир
бањс мекунад.
Маълумоти фењристи дастнависњо, маќолањои илмии оммавї
ва энсиклопедӣ, сарсухану дебочаҳои бар асари чопшудаи Шоҳин
афзудаи донишмандони дигари тољик њам дар шинохту тарѓиби
рўзгору осори суханвари мумтозамон њиссаи шоиста
гузоштаанду мегузоранд.
Хулоса, то кунун, дар њамин замина, бо саъю эњтимоми
донишварони тољик, дар кишвари азизамон осори дастраси
Шамсиддини Шоњин дар ќолаби «Мунтахаби ашъор» (Сталинобод, соли 1959 ба њуруфи ниѐгон ва соли 1960 бо
алифбои кириллї), «Лайлї ва Маљнун» (матни илмии интиќодї
ва муќаддимаи Лола Сулаймонї, Душанбе, 1983), “Куллиѐт”
(2006)-у “Мунтахабот” (2016)-и ашъор (ба кўшиши Абдуљаббор
Рањмонзода ва Музаффари Муњаммадї)-и шоир дар дастраси
умум ќарор гирифтанд, ки сазовори тањсин аст.
Њамчунин, аз љониби олимони љавону собиќадори Маркази
мероси хаттии АИ ЉТ Асрори Рањмонфар, Бењрўзи Забењулло,
Иззатулло Мирзоев, Илњомиддин Давлатзода, Бањриддин
Мирзоев, Аълохољаи Сайиднозим тавассути Муассисаи
нашриявии “Дониш” дар се муљаллад омодаи чоп гардиданду
интишор ѐфтани матни илмии оммавии “Девони ашъор”,
“Лайливу Маљнун”, “Туњфаи дўстон” ва “Бадоеъ-ус-саноеъ”-и
Шоњин сазовортарин туњфаестанд ба љашни 160-солагии
суханвари забардаст.
Маълум мешавад, ки Шоњин аз 10-солагї ба фаъолияти
эљодї пардохта, ќатъи назар аз кўтоњии умри пурсамараш,
зинањои лозими рушду инкишофи фикриву эљодиро паймудааст
ва то дараҷаи суханвари соҳибҳунару соҳибзавќе ба камол
расидааст.
Ѓазалнависї шуѓлу саргармии асосї ва маҳбубу дилписанди
эљодии Шамсиддини Шоњин буда, љўяндаву тањиягарону
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ноширони ашъораш то имрўз беш аз 200 ѓазали ўро пайдо
кардаву љамъ овардаву дар ихтиѐри мухлисони сершумораш
гузоштаанд, ки накӯву мондагор меросест.
Ѓазалиѐти Шоњин дар бањрњои гуногуни арўзи суннатї ва
мавзўъњои анъанавии адабиѐти классикии тољик, монанди дарди
ишќу иштиѐќ, ѓуссаи дуриву фироќ, њусну љамоли ѐру зебоињои
табиати нотакрор, тањсини фазлу камолу таќдири иззу љалол,
љилвањои фахрияву шиквањои аљзия, танќиди фасоди замонаву
таблиѓи њаѐти риндона, мазаммати мутаассибину маломати
мунофиќин, баѐни ранљу нотавонии инсони њамзамону дањшату
вањшати мулку макон ва ѓ. суруда шуда, мамлуву мурассаъ аз
санъатњои лафзиву маънавии бадеъї мебошанд, ки абѐти зерин
далели возењи чунин даъво буда метавонанд:
Рўзгорест ба абрўйи ту љанг аст маро,
Рўйи њиммат ба дами теѓи фаранг аст маро!
***
Ман, ки дар пойи ту кардам сари савдойиро,
Бохтам дар сари савдойи ту муллойиро!
***
Нарасад сарв бар он ќомати дилљў, ки турост,
Нарасад мушк бар он зулфи суманбў, ки турост!
***
Ин манам, к-андар сарам ѓайри њавои ѐр нест,
Љуз њавои ѐр, оре, ошиќонро кор нест!
Ѓазалиѐти Шамсиддини Шоњин, барњаќ, дар заминаи
ҳаќиќату воќеияти зиндагї, шунидаву мушоњидаҳои инфиродї
ва тахайюли шоирона раќамбандї шуда, ташбењоти мубайяну
талмењоти мубарњан, мазомини Ќуръониву ањодиси набавї,
дигар ороишу пероишот ва муњассаноту музаяноти шеърї
маќбули авому мањбуби ҳавосашон гардонидаанд.
Ба иборати дигар, Шоњин бармањал рахти иќомат аз ин
мењнатсаро кашида бошад њам, аз файзи ашъори хубу афкори
марѓуб, бавижа, ғазалиѐти дилошўбаш, ба зудї соњиби шуњрати
тому эътирофи тамом, вирди забони хосу ом гардидааст.
Бешак, мањфилу маърака ва нафареро аз љумлаи тољикони
хушзавќу фарњангї пайдо наметавон кард, ки ѓазалиѐти нўшини
Шамсиддини Шоњинро, ки дар њавои таронањои ноби мардумї
ва усули баѐни Саъдиву Њофиз, Њилоливу Бедил ва Сойибу
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Дониш офарида шудаанд, нахондаву насурудаву дар дафтари
љайбї сабту забташон накарда бошад:
Санамо, лоларухо, сарвќадо, симбаро,
Ба нигоње накунї хотири мо шод чаро?!
***
Дилбаро, ороми дил ѐ роњати љон гўямат,
Баски зебої, туро њам ину њам он гўямат!
***
Ай њарифон, ваќти гул дар бўстон маљлис кунед,
Лоларўе, иттифоќ афтад, ба худ мўнис кунед!
***
Ёди он шабњо, ки аз гетї фароѓат доштам,
Бо бутони тозарў то субњ суҳбат доштам!
Ќасидањои Шамсиддини Шоњин, ки андар бањрњои маъмули
арӯзи тољикї ва дар мавзўъњое чун “дар мадњи устоди худу
писари ў”, “дар марсияи дӯсти худ”, “дар шикоят аз ањли диѐр”,
“дар баѐни бесуботии дањр”, “дар коњиши баъзе њамсуњбатон”,
“фироќия дар њамди субњонању”, “дар ситоиши бањор”, “дар
мадњи устоди худ Муњаммадљон Тоњирхољаи Љўйборї”, “дар
шикоят аз фалак” ва ѓ. навишта шуда, оинавор баду неки
замонаро ошкор намуда, инсонњоро ба некиву хайрхоњї ва
покиву хушахлоќї њидоят мекунанд, пандомезу сабаќомўзанд,
њадафрасу нишонгиранд.
Кофист аз се ќасидаи дар се мавриду мавзўъ офаридаи шоир
се мисол биѐварем, то ќудрати сухану тавони ќаламу мањорати
волои адабии эљодкорашон њувайдо бигардад:
Ай толеъ аз љабини ту анвори Офтоб
В-ай равшан аз замири ту асрори Офтоб!
Нозад ба наъли сумми саманди ту Моњи нав,
Сояд ба хоки пойи ту рухсори Офтоб!
***
Дар ин диѐр, ки ќавмаш сагони одамрўст,
Вафо маљў, ки дилу рўяшон зи оњану рўст!
Ба чашми ибрати ин кўртинатони њасуд
Њазор гулшан агар гул кунї, на рангу на бўст!
***
Шунидам, ки бо ман касе фитна дорад,
Шикоят бари дўстон мегузорад!
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Барошуфт табъам, ки он бемурувват
Чаро кина аз ман ба хотир гуморад?!
Мухаммасоту мусаддасот, тарљеъбанду таркиббанд ва
ќитъаву рубоиѐти Шамсиддини Шоњин, ки чандон зиѐд нестанд,
дар пайравию тазмини ашъори њамгуни устодони мозї ва ќолабу
мазомини анъанавии адабиѐтамон – љабру ситами рўзгору
ваъдахилофии дилдор, фироќу алами наздикони рафтаву
марсияту тасаллияти ѐрони дилшикаста, њамди Худову наъти
Расул, мадњи амиру васфи судур, талќини ахлоќи њамидаву
тавсифи љамоли писандида ва ѓайра офарида шуда бошанд њам,
наќши истиќлоли эљодии шоирро њувайдо медоранд ва дар
истиќрори анвоъи мазкури шеъри тољикї њиссаи муњим
гузоштаанду мегузоранд:
З-ин сон ки хоњиши дањр љуз шўру шар набошад,
Бадтар дар ин замона айб аз њунар набошад,
Суди матоъи дониш ѓайр аз зарар набошад,
Одам касе нахонад онро, ки хар набошад,
“Љое равам, ки гардун болои сар набошад,
Аммо чї метавон кард, љое дигар набошад?!”
***
Некувї кун бар он, ки некї хост,
К-аз ту ин номи нек мемонад!
Мепазад ош дар сафол, вале
Рўсиѐњї ба дег мемонад!
***
Атрофи љањон чу бод гаштем басе,
Хокисифат одамӣ надидем касе!
Чун об њама равону бар вай хошок
Афрўхта мисли оташ аз бањри хасе!
Достони “Лайливу Маљнун»-и Шамсиддини Шоњин соли
1888, дар муддати камтар аз як моњ, эљод шуда, муаллиф онро,
тибќи суннати љорї, ба султони ањд Амир Абдулањад, ки шоир
муддате надими дарбораш буд, эњдо фармудааст:
Сад шукр, ки шуд пазира ин ганљ
Дар соли њазору сесаду панљ!
Дар муддати як мањ, андаке кам,
Ин њисни рафеъ гашт муњкам!
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Омил ѐ бањонаи назми чунин асари муассир фавти
фаљиъабори њамсари љавони шоир будааст, ки борњо ишорат бар
он кардааст:
Он ѓусса, ки кардамаш ба дил хун,
Додам ба њамин бањона берун...
Ин нома ба номи ѓам кашидам,
Бар номи тараб ќалам кашидам.
Як-як ба суруди шеъри мавзун
Додам ѓами дил зи сина берун!
Достон дар пайравии “Лайливу Маљнун”-и Низомии
Ганљавї (1140-1210) ва “Маљнуну Лайлї”-и Амир Хусрави
Дењлавї (1252-1325) нигошта шуда, муаллиф дар ин маънї чунин
овардааст:
Афсонаи он ду дарх(в)арам шуд,
Садди рању расми дигарам шуд.
Бастам ба њазор пухтахомї
Пирояи Хусраву Низомї!
“Лайливу Маљнун”-и Шоњин аз охирин намунањои ривояти
мазкураро фарогиранда дар адабиѐти форсии тољикї буда,
баъдан дар пайравии он Туѓрали Ањрорї (1865-1919) достони
њамноме нигоштааст, ки нотамом мондааст.
Маснавии “Туњфаи дўстон”-и Шамсиддини Шоњин аз охирин
намунањои назиранигорї ба “Бўстон”-и маъруфи Шайх Саъдї
(1184-1292) буда, дар вазни анъанавии мутаќориби мусаммани
маќсур эљод шудааст. Муаллиф дар рафти воќеанигорї
хоксорона шогирду пайрави Низомиву Саъдї буданашро борњо
ба таъкид оварда, минљумла, чунин эрод доштааст:
Маро дар сухан гар тамомї бувад,
Бувад, кай ба ќадри Низомї бувад?!
Агарчанд бар назми худ ѓарраам,
Њам-ў Офтоб асту ман зарраам!
***
Низомиву Саъдї дуто гавҳаранд,
Ки дар дурљи фикрам чу гавњар даранд!
***
Ба таќлиди Саъдї ѓазал густарам,
Ки, гўйї, яке Саъдии дигарам!
***
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Дињам маснавиро низом ончунон,
Ки рўњи Низомї шавад шодмон!
Шоњин дар аввали китоб таърихи офаридани асарашро дар
ибораи “накўйии таърих” (1890 милодї) ифода намудааст, ки
мутобиќ ба 1307 њиљрии ќамарї меояд:
Чу оѓозу анљоми солаш накўст,
“Накўии таърих” таърихи ўст!
“Туњфаи дўстон” њамчун асари тарбиявї-ахлоќї мабно бар
заминањои воќеъї дораду онро, ба навъе, ѐддоштиву шарњињолї
ва таърихномае манзум њам метавон шумурд, зеро андешањои
шоир, ѓолибан, маншаъ аз вазъи ногувори замону шаноъату
ќабоњати амирону њокимони давронаш гирифтаанду моломоли
танзу шикоят ва танќиду мазаммати дурўягону сифлатабъонанд,
ки то кунун актуалиянд:
Маро шиква поѐн надорад гузор,
Ки худ шиква бањре бувад беканор!
Касе њамчу ман уру муфлис мабод,
Нахустин тило в-он гање мис мабод!
Ба кайвон агарчанд улфат марост,
Чу кайвон ба рух нили накбат марост!
Зи рӯйи забон мењрубонї кунанд,
Вале кинањое нињонї кунанд!
Ба рањмат ситояндам андар њузур,
Ки “дар чашми дониш чу ў њаст нур!?”
Вале мавриди кина чун душманам,
Бале, душмани марди нодон манам!
Шоњин аз ибтидо то интињои маснавї њамин њадафи
љавонмардонаи гражданиву эљодии худ – фошсозї ва расвогарии
гурбахисоливу рўбањмизољї, айѐриву маккорї, фисќу фасоди
ахлоќї, ѓоратгариву рибохорї ва љањолату разолати амиру
рикобдорон ва навкарону аскарону дарбориѐнашро давому
ривољ дода, рафтори онњоро бепарда зери тозиѐнаи шадиди
танќиду тамасхур ќарорашон додааст, ки дар зоти худ
камназаранду фошгўйињои далеронаи Абулќосими Фирдавсиро
нисбат ба Султон Мањмуди Ѓазнавї хотирнишон мекунанд:
Фиѓон, к-ин њарифони кинозмой
Ба мењр андароранд халќе зи пой!
Чу фарзанд аз онат њамепарваранд,
Ки чун гурба фарзанди х(в)ад мехуранд!
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Њамин гуна, маснавии “Туњфаи дўстон”-ро метавон сањифаи
гўѐе аз таърихномаи бузурги рўзгори халќу кишварамон
њисобид, ки дар раванди худшиносии мо њиссаи сазоворе
гузошта метавонад.
“Бадоеъ-ус-саноеъ” аз бењтарин намунањои насри китобии
даврони классикии адабиѐти тољик ва ягона асари мансури
боќимондаи Шамсиддини Шоњин аст, ки “бо шакли нави њанўз
унвони терминологї нагирифтаи худ дар адабиѐти тољик
њодисаи нави адабї мебошад. Асари мазкур ба шакли љумлањои
алоњида (дар аксари маворид, мусаљљаъ) навишта шуда,
зарбулмасалу маќол ва панду њикматро ба хотир меорад. Тарзи
ифодааш дар бисѐр љойњои асар пӯшида (мастуру мушкилфањм)
буда, бо рамзу киноя ва истиорањои печдарпеч пур аст. Сабаби
чунин приѐми адабиро ихтиѐр кардани Шоњин барои мо маълум
аст. Мазмуну мароми сиѐсии “Бадоеъ-ус-саноеъ” ба танќиди хеле
сахти давраи амирї равона шудааст. Аз сабаби набудани (фазои)
озодии сухан он фикрњоро (дар он овон) дар шакли ошкор
гуфтан мумкин набуду сензураи амирї њам роњ намедод. Ин
приѐм махсус барои фиреб додани назорати амирї бунѐд
шудааст” (Холиќ Мирзозода).
Танзу тамасхури тунду тези «Бадоеъ-ус-саноеъ», љумлањои
мусаљљау мурассаи хотирнишин, мушоњадаву андешањои бикри
ахлоќї, салосату нафосати ибораву ифодањои мардумї гувоњ аз
илњому бањрабардории эљодии Шоњин аз “Рисолаи садпанд”-и
суханвари њаљвнависи форс-тољик Низомиддин Убайди Зоконї
(1270-1370) бошанд њам, усули баѐну мушаххасоти забони асар ва
њадафу ѓояњои рўшоди сиѐсиву иљтимоии нигоранда шоњиди дар
ин иќдом ба таљрибаи Ањмади Дониш дар эљоди “Наводир-улваќоеъ” ва Зайниддин Мањмуди Восифї (1485-1556) дар “Бадоеъул-ваќоеъ” иттико намудани нависанда мебошанд.
Њамин тариќ, маълум мешавад, ки “Шоњин дар адабиѐти
нимаи дувуми асри XIX њамчун шоир ва нависандаи пешќадам
маќоми хоссае дорад. Афкори танќидию иљтимоии шоир, ки ба
муќобили зулму истибдод равона шудаанд, тарѓибу ташвиќи ў ба
роњи дониш, бењтар намудани вазъи мамлакату раъийят, ба
њимояти мардуми мењнаткашу мазлум бо далериву љасорат овоз
баланд кардани шоир ўро баъди Ањмади Дониш дар адабиѐти
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маорифпарварии тољик дар љойи дувум гузоштаанд” (Расул
Њодизода).
Сазовори чунин рутбаи баланди гражданиву суханварї будани
Шоњинро њанўз дар овони барњаѐтияш устодони номии сухансанљу
суханвари замон Ањмади Дониш, Мирсиддиќи Њашмат,
Неъматуллоњи Муњтарам, Мирзоазими Сомї, Содиќхољаи
Гулшанї, Кароматуллоњи Дилкаш, Муњаммадсиддиќи Њайрат,
Абдулќодирхољаи Савдо, Ќурбонхони Фитрат, Афзал Махдуми
Пирмастӣ, Абдуллоњхољаи Абдї, Садри Зиѐ, Музтариби
Самарќандї, Зуњурии Њаротї, Туѓрали Ањрорї ва бисѐри дигарон
эътирофу эњтиром намудаанд, ки бо ў равобити муњассану
мустаќими эљодиву инсонї доштаанд. Аз љумла, Садри Зиѐ “дар
њаќќи Шоњин” овардааст:
Дареѓо аз он фозили нављавон,
Дареѓо аз он комили нуктадон,
Ки хуршеди зоташ ба ављи камол
Расиду баногањ расидаш завол!
Зиѐро ба марги касе дарду ѓам
Бад-ин поя гўѐ расидаст кам!
Гумонам, ки аз фозилони замон
Бад-ин рутба камтар расад дар љањон!
Бешак, Шамсиддин Махдуми Шоњин аз чеҳраҳои нуронӣ ва
писандидании адабиѐти форсии тоҷикӣ дар асри ХIХ ба ҳисоб
рафта, дар радифи шоирони бузурги асрњои XVIII-XIX ва
ибтидои XX-и тољик, монанди Наќибхон Туѓрали Ањрорї, Њољї
Муњаммадњусайни Хатлонї ва дигарон, дар эъмори кохи
муҳташами шеъри дарӣ дар давраи номбурда, дар рушду
такомули ќолаб, вусъати мазмуну муњтаво ва љамъбасти
њунармандонаи нињойии жанрњои суннатии умуми адабиѐти
форсии тољикї дар ќаламрави Осиѐи Миѐна ҳиссаи сазовору
шоистае гузоштааст ва месазад аз меъморони дараҷаи аввали ин
обидаи мондагори миллати тоҷик шинохтаву қадршиносӣ шавад.
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ШАМСИДДИНИ ШОҲИН – СУХАНВАРИ
ЗАБАРДАСТИ ТОҶИК
Аз маводи сарчашмаҳои муътамади хаттӣ ва мероси боқимондаи
худи Шамсиддини Шоҳин (1858-1894) бармеояд, ки мавсуф дар
офаридаҳои ҷаззоби худ инсону муҳассаноташро мавриди тавсифу
ситоиш қарор дода, дар баробари ин, тӯдаи ситамгарону нобакорони
замонаро ҷасурона таҳти тозиѐнаи танқиду мазаммати шадид
гирифтааст ва дар миѐни аҳли қаламу ҷомиъа ҳамчун суханвари
забардасти вассофи ишќу зебої ва ҳимоятгари манофеъи мардуми
ранҷбар эътироф гардидааст.
Дар мақола, дар иттико ба маводу маълумоти сарчашмаҳо сифату
хусусиятњои шойистаи инсониву эҷодӣ ва ҷараѐни рӯзгори ибратомӯзи
шоир дар маърази тањќиќ гузошта шудаанд.
Калидвожањо: Шамсиддини Шоњин, суханвари забардаст,
њимоятгари мардуми ранљбар, ѓазалиѐт, ќасоид.
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ШАМСИДДИН ШОХИН – ПРЕВОСХОДНЫЙ
ТАДЖИКСКИЙ ПОЭТ
По сведениям доступных письменных источников, знаменитый
таджикский поэт и писатель Шамсиддин Шохин (1858-1894) был
последовательным воспевателем красот жизни, достоинства человека и
зашитиником прав и свобод трудового народа, ясным подтверждением
чему является его замечательное поэтеческое наследие.
Данная статья посвящена освещению творческого пути
замечательного поэта и вышеуказанных особенностей его личности и
творения.
Ключевые слова: Шамсиддин Шохин, превосходный поэт и
писатель, защитник трудового народа, поэтеческое наследие, газели,
касыды.
SHAMSIDDIN SHOHIN – EXCELLENT TAJIK POET
According to available written sources, the famous Tajik poet and writer
Shamsiddin Shokhin (1858-1894) was a consistent glorifier of the beauties of
life, human dignity and protection of the rights and freedoms of working
people, clearly confirmed by his remarkable poetic legacy. This article is
devoted to highlighting the creative way of the remarkable poet in general
and the above features of his personality and creation in particular.
Keywords: Shamsiddin Shokhin, an excellent poet and writer, defender of
the working people, poetic heritage, ghazals, Qasidi.
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УДК: 891.550
ХАЛЌИЯТИ ОСОРИ ШАМСИДДИН ШОЊИН
Мирзо Муллоањмад
Институти забон ва адабиёти ба номи Абўабдулло Рўдакии АИ ЉТ
Шамсиддин Шоњин яке аз бузургтарин намояндагони адабиѐти
нимаи дувуми асри Х1Х ба шумор меравад. Ў дар умри кўтоњи худ
осори ѓаниву гаронбањое ба мерос гузошта, дар пешрафти адабиѐту
фарњанги замонаш сањми арзанда гузоштааст. Дар осори рангини
Шоњин дар радифи мавзўъњои ишќу зебої, мадњу ситоиш бозтоби
масъалањои гуногуни иљтимоиву сиѐсї, ахлоќиву фалсафї низ ба назар
мерасад, ки аз шоири барљастаи башардўсту инсонпарвар ва мардумї
будани ў шањодат медињад.
Мардумпарастии Шамсиддин Шоњин дар осори ў бо роњу
василањои гуногуни бадеї таљассум ѐфтааст. Њарчанд дар бораи
ањволу осор ва андешањои шоир донишмандони маъруф устод
Садриддин Айнї, Х. Мирзозода, Р.Њодизода, А. Рањмонзода ва
дигарон тањќиќоти пурарзиш анљом дода, маќоми ўро дар таърихи
адабиѐт муайян кардаанд, вале љанбаи халќияти осори шоир мавриди
тањќиќи људогона ќарор нагирифтааст.
Халќият ѐ тамоюлњои мардумї дар осори Шоњин бо роњу василањои
гуногун зуњур ѐфтааст. Шоир њамчун намояндаи мардум, пеш аз њама,
андешаву омоли ањли мењнату зањмати даврро баѐн кардааст. Њарчанд
ў дар љавонї фирефтаи таљаммули дарбори амир гардида, ба доми
онњо гирифтор шуд ва њамчун надими дарбор шеърњои зиѐде дар мадњу
ситоиши амир навишт, вале ботинан ў њамеша бо мардум буд. Тавре
ки Х.Мирзозода навиштааст, «вай барои ростї, адолат, инсоф,
халќдўстї ва инкишофи илму адабиѐт мубориза карда истода, барои
ба вуљуд овардани идеалњояш подшоњи одил ва маорифпарварро орзу
кардааст» [2, 23].
Шоњин пас аз ворид шудан ба хидмати дарбор бо муњити ногувори
он, фасоду риѐкории дарбориѐн ва разолату беадолатии амир ошно
гашта, моњияти зиддимардумии дарбору дарбориѐнро дарк менамояд.
Ў ошкоро ањли дарборро душмани мардум мешуморад:
Аз ин ќавм умеди ѐрї хатост,
Ки аз душман уммедворї хатост [6, 463].
Шоир аз шоњон умедвор шудани мењру инсондўстиро мањол
медонад:
Чунон дон зи шоњон таманнои мењр,
Ки ахтар ба зер оварї аз сипењр [6, 464].
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Дар муњити дарбор зиста, шоир бо ахлоќи разилонаи дарбориѐн
ошно мешавад ва аз наздикиаш бо онњо пушаймон гашта, њатто ба
худи шоњ нафрат пайдо мекунад:
Макун суњбати подшоњон тамаъ,
Ки њам зар ба ѓорат равад, њам вараъ [6, 465].
Устод Айнї ба ин таѓайюри андешаву назари Шоњин нисбат ба
дарбориѐн ва худи амир ишора кардааст: «Шоњин, пеш аз он ки ба
дарбор интисоб ѐбад, аз амир хеле умедњо ба дил парварда. Ба ин њама
азияту љафо кашиданаш, дар њаќиќат он умедњои бељо ва тифлона
сабаб шуда, баъди аз кор рафтан ба ин нукта пай бурда, ба ѓазали
мазкур ба њамин маънї ишора мекунад:
Гар кунад чандин ситам бар љони ман гетї, равост,
То чаро з-он кинахў чашми мурувват доштам» [1, 185].
Манзумаи «Дар гузориши айѐми нофарљом ва шикояти хосу авом»,
ки онро порае аз маснавии «Туњфаи дўстон» донистаанд, дар солњои
охири умри шоир иншо шуда, ќуллаи баланди таљассуми халќият дар
осори ў мебошад. Дар ин манзума Шоњин сахт пушаймон гаштанашро
аз айѐме, ки дар дарбор гузаронидааст, ба ќалам дода, ба мадњияњои
муболиѓаомезе, ки дар ситоиши амирон навиштааст, хати батлон
мекашад ва онњоро дурўѓу ѓалат мешуморад:
Сурудам ѓалат бањри гавњарфишон
В-аз он ѐва бар худ нињодам замон.
Хареро Масењо насаб рондаме,
Сароро Сурайѐ лаќаб хондаме…
Ѓалат зарраро гуфтам офтоб,
Саќат муњраро суфтам дурри ноб [6, 529].
Шоир бо надомат таъкид мекунад, ки ба ивази он њама ситоишњо
насибаш хориву залилї шудааст:
Ба подоши он нуктањои баланд
Ба по ќайдам уфтод, дар њалќ банд [6, 530].
Дар манзума хислатњои манфуру разилонаи дарбориѐн ошкоро баѐн
гардида, зоњирпарастиву њарисии онњо бо далелњои њаѐтї таъкид
шудааст:
Њама девсоранду мардумнамо,
Њама љавфурўшанду гандумнамо.
Њама меъдаи гарму аз нон тињї,
Чу деги тињї, к-он ба оташ нињї…
Чу бар ташти њалво фитад корашон,
Тамошо кун аз дур пайкорашон [6, 530].
Шоир ба беадолативу золимии амалдорон ишора карда, сиѐсати
авомфиребона ва зиддимардумии онњоро нишон медињад:
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Фурўмояро рифъату поя аст,
Ба хуршед хаффош њамсоя аст.
Якеро, ки аз халќ бояд кашид,
Ба фармондињї њалќи халќе бурид [6, 530].
Зулму ситам ва хунрезии мардумро шоир хислати хоси њокимони
давр медонад:
Кафи хушки эшон, к-аз он нам нарехт
В-агар рехт, љуз хуни мардум нарехт [4, 50].
Дар назари ањли дарбор илму њунар эътибор надоранд ва онњо ба
ќадри донишмандону шоирон намерасанд. Шоир худро мисол меорад,
ки бо њама фазлу дониш дар назари њокимон эътибор надорад:
Ба ин донишам лек дар ин диѐр
Чу оина беќадр дар рангу бор [6, 534].
Шоњин амалдорони бефарњанги замонашро ба њайвон монанд
мекунад. Онњо њарчанд соњиби сарвату давлатанд, вале донишу њунар
надоранд, аз ин рў ба ќадри њунарварону донишмандон намерасанд:
Дареѓо, ки ин аблањон бењисанд,
Тавонгар ба зар, дар њунар муфлисанд.
Надонанд з-аблањ хирадманд кист,
Кадом аст чуна ва ѐ ќанд чист? [6, 535].
Ин тоифа ба њоли ногувори мардум рањме надоранд, бо бољу
хирољњои зиѐд вазъи мардумро боз њам бадтар мекунанд, њатто аз
ятимон бољ меситонанд:
Зи моли ятимон ситонанд бољ,
Ба ќуттоъи тамѓо бубахшанд тољ.
Ба золим бароти аморат дињанд,
Ки номуси мардум ба ѓорат дињанд [6, 535].
Манзумаи мазкур эътирози сахте ба зимомдорони давр буда, назари
шоирро ба давлату аркони њукмрони замонаш љамъбаст менамояд ва
намояндаву мунодии мардуми зањматкаш будани ўро нишон медињад.
Шикоят ва эътирози сахти Шоњин аз вазъи баду беќадрии ањли
фазли давр дар маснавии «Туњфаи дўстон» ва ашъори дигари ў баланд
садо медињанд. Шоир фазлу њунарро боиси хор гаштани
донишмандону адибон медонад:
Њар ки аз фазлу њунар бањраи куллї бардошт,
Гардиши дањр кунад њамчу манаш хору залил [6, 570].
Далели гўѐи беќадрии ањли фазлу њунар худи шоир аст, ки бо њама
осори баланд дар назари зимомдорони давр эътиборе надорад:
Лоаќал ќадри њазафпора надорад Шоњин
Дар бањо, гарчи физояд зи гуњар мазмунаш [6, 570].
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Шоир ба фитнаву дасисањои ањли дарбор ишора намуда, онњоро
риѐкору мардумфиреб мешуморад:
Фиѓон, к-ин њарифони кинозмой
Ба мењр андар оранд халќе зи пой [6, 571].
Аз ин рў, шоир дурї љустан аз ањли дарборро талќин менамояд, то
ки мисли ў ба доми онњо наафтанд:
Аз ин фирќа доманкашон даргузар,
Чу биншастї, аз хирќа афтї ба дар [6, 571].
Шоњин дар маснавии «Туњфаи дўстон» рафторњои разилонаи ањли
дарбор ва амалдорони замонашро фош намуда, аз вазъи ногувори
маишиву маънавии ањли илму адаб шикоят кардааст. Шоир таъкид
мекунад, ки ў шикоятномаи худро барои он таълиф намудааст, ки
иштибоњи ба доми дарбор афтоданаш барои дигарон сабаќи
ибратомўз бошад, то ки иштибоњи ўро такрор накунанд ва ба дарбор
напайванданд:
Аз он рў зи гетї шикоят задам,
Зи гетї шикоят ба ѓоят задам,
Ки дастур бошад ба ояндагон,
Ба абнои гетї ситояндагон…
Ман идбор дидам, ту фирўз бош,
Зи ањволи ман ибратомўз бош ! [6, 572].
Шоњин дар ѓазалу ќасида ва ќитъаву маснавињо ва тарљеоту
мусамматњои худ низ аз њокимону амалдорон шикоят карда, хислатњои
манфуру разилонаи онњоро ба ќалам додааст. Шоир маѓрурии бепояи
њокимонро боиси харобиву заволи давлат медонад:
Мабод афканад дар нињодат ѓурур,
Ѓуруре, ки давлат орад футур [6, 572].
Дурўягиву риѐкории зоњидону мутаассибонро шоир мисли Њофиз
хеле барљаста ва нишонрас мазаммат кардааст:
Ба њайратам, ки чаро муњтасиб пиѐлаи май
Нуњуфта мехўраду ошкор мешиканад [5, 57].
Шикояту эътирози шоир аз вазъи ногувори мардум ва зулму ситами
зимомдорони давр дар мусаддаси маъруфи ў хеле муассир баѐн
шудааст. Шоир аз беќадрии ањли илму фазл дар замонааш афсўс
мехўрад:
З-ин сон ки хоњиши дањр љуз шўру шар набошад,
Бадтар дар ин замона айб аз њунар набошад,
Суди матои дониш ѓайр аз зарар набошад,
Одам касе нахонанд онро, ки хар набошад,
Љое равам, ки гардун болои сар набошад,
Аммо чї метавон кард, љои дигар набошад !? [6, 278].
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Унсурњои халќият ба хусус дар рисолаи «Бадоеъ-ус-саноеъ» хеле
равшан ба назар мерасад. Ин асар шикоятномаест, ки бо сабки хос
таълиф шудааст. Худи Шоњин њам онро «маљмуатушшикоят»
номидааст. Њарчанд сабки асари мазкур ѓайриодист, вале аз љињати
мундариљаву ѓоя ва забон мардумист. Дар ин бора Р . Њодизода
навиштааст, ки Шоњин дар «Бадоеъ-ус-саноеъ» аз таъбиру иборањои
халќї, махсусан аз калимаву таъбироте, ки махсуси лањљаи Бухорост,
хеле бамавќеъ истифода бурдааст, ки ин бадеияти каломи ўро ба
дараљаи зиѐде афзудааст… Ба назар чунин мерасад, ки Шоњин
љонибдорї ва ѓамхории худро дар њаќќи мардуми зањматкаш на танњо
дар мазмуну мундариљаи осораш, њатто дар шакли бадеии он зоњир
намудааст» [4, 79].
Шоњин дар «Бадоеъ-ус-саноеъ» нуќсонњои љомеаро бо услуби хос
тасвир намуда, сабабњои бенизомї ва њараљу мараљи замонаро аз
њокимону амалдорон медонад. Ў бо рамзу кинояњо ва гоњо ошкоро
андешањои худро баѐн кардааст. Аз љумла дар поѐни рисола
навиштааст: «Оњ аз ин бесаводон, ки исми аъзамро исми азим
мехонанд ва лифофаи раќимаро лавотаи руќя медонанд. Гўсола то гов
ва мошоба то палов фарќе натавонанд намуд. Њабс то њавз ва мањзар
то манзар имтиѐзе нахоњанд фармуд» [6, 258].
Барои ифодаи андешањои баланди башардўстона ва марому омоли
мардум Шоњин аз воситањои гуногуни тасвир истифода кардааст.
Масалан, ў талмењро моњирона истифода бурда, ба симоњои асотириву
ќањрамонї, ки дар байни мардум маъруфу мањбуб мебошанд, мисли
Фарњод, Ширин, Рустам, Суњроб, Лайлї, Маљнун, Искандар, Љамшед
ишора кардааст.
Баъзе ѓазалњои Шоњин ба лањни танзомез ва дар равияи сурудњои
халќї эљод шудаанд. Ѓазале, ки бо байтњои зерин шуруъ мешавад, аз
љумлаи чунин сурудањои шоир мебошад, ки таронањои шўхи
мардумиро ба ѐд меорад:
Нозанин дилбарако, чанд ба ман ноз кунї,
Банди тунбон ба канори дигарон боз кунї?
Ман, ки тухм аз тањи лаклак ба шатал бистонам,
Ту чунон шуъбадабозї, ки маро гоз кунї… [6, 206].
Истифодаи унсурњои забони гуфтугўии халќ ба осори Шоњин
содагиву таровати хос бахшидааст. Дар осори шоир зарбулмасалу
маќолњои халќї хеле зиѐд буда, барои равшану возењ ва муассир ифода
кардани андешаи ў мусоидат кардаанд. Зарбулмасалу маќолњои
халќиро шоир бо андаке таѓйирот бамаврид истифода кардааст:
Гў наварзад ишќ њар кас барнатобад љаври ѐр,
Њар ки аз гунљишк тарсад, бояд аз арзан гузашт.
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***
Наям, шукри лиллањ, ман он марди хом,
Ки дар деги њамсоя пухтам таом.
***
Љавонмард он аст, ки некї кунад,
Пас он некии худ дар об афканад.
***
Нашояд, ки зира ба Кирмон барад,
Набояд, ки гул сўи бўстон барад.
***
Хуш он масал, ки зи бегона гар дўст будї,
Шикамба бар тани мардум чаро нагаштї пўст ?
***
Мепазад ош дар сафол, вале
Рўсиѐњї ба дег мемонад.
***
Тамаи дўстии ман макун, эй мањ, зи раќиб,
Мењрубонтар набувад амма ба кас хола барин
[6, 185, 226, 302, 309, 487, 968].
Дар ќитъае зарбулмасали «харро пеши бор бурдан» бо истифодаи
санъати таљнис матлаби шоирро нишонрас ифода намудааст:
Агар барнаѐяд бари бор хар,
Бубояд бари хар барї борро [6, 502].
Дар яке аз тарљеъбандњои худ Шоњин зарбулмасали машњури
халќиро байти восила ќарор дода, дар охири њар банд овардааст:
Њут агар њуттї кунад,
Кампира дар ќуттї кунад [6, 296].
Шоир дар њамин тарљеъбанд ба хеле ќадимї будани зарбулмасали
мазкур ва маъмул будани он дар байни кўдакон ишора кардааст:
Нуктаи мардуми дерина дар ин давр чунон
Гашт афсона, ки хонанд ба шўхї тифлон:
Њут агар њуттї кунад,
Кампира дар ќуттї кунад [6, 297].
Калимаву таъбирњои халќї дар ашъори Шоњин хеле зиѐд ва
бамаврид истифода шуда, баѐни шоирро содаву равшан ва ба мардум
фањмо кардаанд. Аз љумла, калимаву иборањои калова, кунљола,
оташков, љул, каша, бегурда, онакалон, каттагї, гандагї, љўрагї,
эзорпоча, рўйидегї, шаллоќ, шикамба, качал, оши маърака, оши
шабмонда, каллаи гўсола, хасу хошок, поча дароз кардан, чолу
кампир, каљдору марез, андозу маљунбон, тўтии бачахўрак, нигањи ало,
тоќат тоќ шуд, балову батар, дил об шуд, балои љон, хокам бар сар,
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тапа-тахт, ба бало чанг задан, санг задан, лаб тар намудан, об хўрдан,
пишт гуфтан ва амсоли инњо њам дар ашъор ва њам дар рисолаи «Бадоеъус-саноеъ» ба маврид истифода шудаанд. Шоир баъзан калимањои
туркиро, мисли ќалпоќ, таѐќ, ќаллоќ, ќоќ, ќучоќ, тайлоќ, тулак, ќайроќ,
улоќ, ки дар забони мардум роиљ гаштаанд, ба кор бурдааст. Онњо
њарчанд гўшхарошанд, вале азбаски дар осори шоир ба маврид ба кор
рафтаанд, назокату малоњати сабки ўро бештар намудаанд. Масалан, дар
љумлаи зери «Бадоеъ-ус-саноеъ» калимаи ќўш бо калимаи гўш њамќофия
шуда, оњанги танзро бештар намудааст: «Њар љо ќўшест, эшон гови он
ќўшанд ва њар љо гўшест, эшон хари он гўш».
А. Рањмонзода зимни тањќиќи ѓазалиѐти Шоњин «ба тафаккур ва
завќи мардум наздик будани» ѓазалро таъкид намуда, ба љанбањои
мардумии ѓазалњои шоир ишора мекунад: «Шамсиддин Шоњин низ аз
њамин хусусиятњои мардумии ѓазал истифода карда, ибтидо аз
шоирони пешин пайравї на таќлид, сониян ѓазалњои бисѐр равон ва
содаву хотирмон офарида, эњсосоти руњї ва кайфияти ошиќу
маъшуќро ба таври бисѐр шоирона баѐн менамояд» [3, 70].
Р. Њодизода пас аз баррасии сабки Шоњин, ба хусус истифодаи
моњиронаи унсурњои забони халќ, ўро ба Ањмади Дониш монанд
кардааст: «Ањмади Дониш чи тавре ки дар тавсеаи майлњои реалистї
дар насри дар насри бадеї нуфузи калоне дошт, Шоњин низ бо услуби
худ дар назми он замон майлу равияи содданависї ва ба њаѐт наздик
намудани шеърро нињоят пурзўр намуд» [4, 132].
Дар њаќиќат, осори Шамсиддин Шоњин њам аз лињози мазмуну
мундариља ва њам аз љињати шаклу услуб ва забону баѐн моњияти халќї
дошта, шеърро ба њаѐти мардум боз њам наздиктар намуд ва барои
ташаккули адабиѐти реалистї замина гузошт.
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ХАЛЌИЯТИ ОСОРИ ШАМСИДДИН ШОЊИН
Дар маќола унсурњои халќият дар осори шоири маъруфи нимаи
дувуми асри Х1Х Шамсиддин Шоњин мавриди баррасї ќарор
гирифтааст. Дар осори шоир тамоюлњои халќї бо роњу василањои
гуногун зуњур ѐфтаанд. Унсури муњимми халќият дар осори Шоњин
таљассуми андешаву омоли мардум мебошад, ки њам дар ѓазалиѐту
тарљеъбандњо ва њам дар маснавињову рисолаи «Бадоеъ-ус-саноеъ» ба
таври барљаста ифода ѐфтаанд. Сабки содаву равон, истифодаи
фаровони калимаву таъбирњои мардумї, зарбулмасалу маќолњо ва
ѓайра ба халкияти амиќи осори шоир далолат менамоянд.
Калидвожањо: Шамсиддин Шоњин, халќият, дарбор, иборањои
халќї, зарбулмасалу маќолњо.
НАРОДНОСТЬ ТВОРЧЕСТВА ШАМСИДДИНА ШОХИНА
В статье рассматриваются элементы народности в творчестве
известного поэта второй половины Х1Х века Шамсиддина Шохина. В
творчестве поэта народные тенденции проявляются различными
способами. Важным признаком народности в творчестве Шохина
являются выражения мысли и чаяния народа как в газелях и
тарджебандах, так и в поэмах и трактате «Бадоеъ-ус-саноеъ». Простота
стиля, использование разговорных слов и выражений, народных
пословиц и поговорок и т. п. свидетельствуют о глубокой народности
творчества Шохина.
Ключевые слова: Шамсиддина Шохин, народность, резиденция,
разговорных слов и выражений, народных пословиц и поговорок.
THE PEOPLE OF CREATIVITY OF SHAMSIDDIN SHOKHIN
The article discusses the elements of nationality in the works of the
famous poet of the second half of the 19th century, Shamsiddin Shokhin. In
the poet's work, folk tendencies manifest themselves in various ways. An
important sign of nationality in the works of Shokhin are expressions of the
thoughts and aspirations of the people in ghazals and tardjebands, as well as
in poems and the treatise Badoy-us-sanoe. The simplicity of style, the use of
colloquial words and expressions, popular proverbs and sayings, etc., testify
to the deep nationality of the creative work of Shokhin.
Keywords: Shamsiddin Shokhin, nationality, residence, popular proverbs
and saying.
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ШАМСИДДИН ШОЊИН ДАР ШИНОХТИ УСТОД АЙНЇ
Кўчаров Аламхон
Донишгоњи миллии Тољикистон
Президенти АИ Љумњурии Тољикистон муњтарам Фарњод
Рањимї дар маќолаи «Шоире дар шавкати афлотунї», ки ба
муносибати 160-солагии Шамсиддин Шоњин ба табъ расид
(«Адабиѐт ва санъат», 16-уми августи 2018), ба ин хулоса
омадааст: «Бешак, Шамсиддин Махдуми Шоњин аз чењрањои
дурахшону нуронї ва писандидаи адабиѐти тољики асри ХIХ ба
њисоб рафта, дар эъмори кохи муњташами шеъри шевои тољикї
дар давраи номбурда њиссаи сазовору шоистае гузоштааст ва
месазад, ки дар баробари Ањмади Дониш шинохтаву
ќадршиносї шавад». Дар њаќиќат Шамсиддин Шоњин бо осори
гаронбањои худ адабиѐти маорифпарварии тољикро аз лињози
мазмуну муњтаво басо такмил дода, чї хеле ки аз мулоњизањои
устод Айнї бармеояд, њанўз њангоми дар ќайди њаѐт будан чун
суханвари воломаќом шуњратѐр гардида буд.
Аввалин шиносоии устод Айнї бо Шамсиддин Шоњин соли
дувуми тањсил дар мадраса, њангоми хизматгорї дар хонаи
Шарифљон Махдуми Садри Зиѐ ба вуќўъ мепайвандад. Устод
дар фасли «Шарифљонмахдум ва њаммаслакони ў»-и ќисми
чоруми «Ёддоштњо» Шоњинро чун узви фаъолу бонуфузи
мањфили адабии Садри Зиѐ тавсиф мекунад. Дуруст аст, ки дар
айѐми хизматгории Садриддин Шоњин ба сабаби надими амир
Абдулањад (1885-1910) будан имкони ширкат дар ин мањфили
бонуфузро надошт, вале шеърњои нав ба нави ў њамеша дастрас
ва мавриди баррасии аъзои мањфил мегардид: «Њамсуњбатони
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Шарифљонмахдум њамагї ўро ба некї ѐд мекарданд ва ба ман
шеърњои Шоњин аз шеърњои њамаи он шоироне, ки дар он
маљлисњо медидам, зиѐдатар таъсир мекард ва бо иштиѐќи тамом
орзу доштам, ки он забардасти рўзгорро, њељ набошад, ягон бор
бинам» [1, 29].
Садриддин Айнї аз мушарраф нашудан ба суњбати Ањмади
Дониш озурдахотир буд ва афсўс мехўрад, ки Шоњинро фаќат як
бор аз дур дидаасту халос: «Шоњин дар назари ман як одами
миѐнаќади лоѓарбадан, миѐнариш ва чашму абрўсиѐњ намуд», –
ба ѐд меорад баъдњо нависанда.
Устод Айнї дар фаслњои «Хонадории шоир», «Мероси адабии
Њайрат», «Гирифтор шуданам ба доми амир Абдулањад ва зуд
халос шуданам аз вай»-и «Ёддоштњо» низ лањзањои њаѐту
эљодиѐти Шамсиддин Шоњинро ѐдовар шуда, сабабњои аз ѓайри
хоњишаш ба дарбор алоќаманд гардидан ва оќибат ба бемории
сил гирифтор шуда, дар рикоби амир дар Ќаршї соли 1894 аз
олам гузаштани ин адиби сарбаланду соњибњунарро бо сўзу
гудоз ќайд мекунад. Аз ин љињат матни як дастхати амир, ки
баъди инќилоби Октябр аз хонаи ќозикалон ѐфт шудааст, љолиб
аст: Шоњин боре бистарї шуда, ба амир њамроњї карда
наметавонад. Амир баъди сафар ба ќозикалон надими нав
ѐфтанро дархост намуда, илова мекунад: «Шумо арз кунед, мо
биѐрем. Мисли љавонмарги Шоњин кунад, хуб не. Бадбахти
љавонмарг баромада узот њам накард ѐ ман бетоб гуфта арз њам
накард. Асло мо аз кўлобию њисорї толеъ надоштем» [2, 249].
Оре, Шоњин соњиби истеъдоди худодод буд ва аз дониши
мукаммалу фарогири худ ифтихор дошт. Устод дар чанд љои
«Ёддоштњо» ва «Намунаи адабиѐти тољик» дар таълиму тарбияи
Шамсиддин сањми муносиб гирифтани падар ва, махсусан, шоир
ва олими нобинои асри ХIХ тољик Муњаммадтоњирхољаи Зарири
Љўйбориро бо муњаббат ѐдовар мешавад. Мулло Амони кўлобї,
ки тањсилдидаи мадрасањои Самарќанду Бухоро буд, барои
саводнок шудан ва дониш андўхтани писари ягонааш кўшиши
зиѐд намуда, баробари мактабхонї худ низ ба таълими ў љиддан
машѓул шудааст. Шоир дар маснавии «Туњфаи дўстон» зањмати
падарро чунин ѐдовар мешавад:
Маро сирри њар илм омўхтї,
Чароѓам ба сад љода афрўхтї.
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«Мумоиллайњ дар ваќти мактабхонї ба шеър шурўъ намуда,
соири камолотро низ нисбат ба шуракои худ бар ваљњи камол
бисѐр ба хурдсолї андўхта» [2, 247], – гуфтани устод Айнї ба
айѐми бо падар рўзгор доштани Шоњин рост меояд. Вале ин
зиндагии масарратбахш дер давом намекунад ва шояд, дар 12-13солагї писари аз модар људо аз мењрубонињои падар низ мањрум
мегардад. Шамсиддини наврас, баъди вафоти падар, дар кўчаи
бекасї меафтад ва гоњи оворагардї ба Зарири Љўйборї дучор
меояд. Ин шахси равшанзамир ва соњибэътибори Бухоро, ки
ањли фазлу камол њамеша ба хонааш гирд омада мањфилњои
фарњангї меоростанд, истеъдоди фавќулодаи Шамсиддинро бо
фаросат дармеѐбад ва љавонро ба фарзандї ќабул карда, ба
омўхтани илмњои машњури замонаш – балоѓат, маъонї, мизон
(мантиќ), тасаввуф, њикмат, фиќњ, калом њидоят менамояд.
Шамсиддин тањти рањнамої ва дастгирии маънавию моддии
падархонди хеш ба дараљае мерасад, ки дар баробари тањсил дар
мадраса чун мударрис ба дарсгўї низ машѓул мешавад. Шоир
дар «Туњфаи дўстон» бо камоли эњтиром ба Зарири Љўйборї
арзи сипос мекунад:
Тавон гуфтан он пири доно валист,
Ки фарзанди Зањрову сибти Алист.
Вилоят далеле надорад љуз он,
Ки бечашм бинад љањонро аѐн.
Тахаллус ба шеъраш аз он шуд Зарир,
Ки нодида мў мекашад аз хамир … [2, 272].
Шамсиддин Шоњин дар «Намунаи адабиѐти тољик» зиѐда
муаррифї мегардад. Дар фасли «Шамсиддинмахдум Шоњини
Бухорої» нахуст чанд шеъри шоир аз баѐзњо ва «Тазкори
ашъор»-и Садри Зиѐ оварда, баъд оид ба зиндагиномаи адиб
маълумот дода мешавад ва сипас мероси адабии суханвар гўшзад
гардида, аз «Туњфаи дўстон» ва «Бадоеъ-ус-саноеъ» намунањо
пешнињод мегардад. Ашъори интихобї асосан аз ѓазал иборат
буда, далели бебањси истеъдоди комил ва њунари нигорандагии
шоир мебошанд. Дар ѓазале, ки бо радифи ангушт суруда
шудааст, шоир аз тасвирњои басо нозук ва дилангез кор гирифта,
дар маќтаъ аз маќоми баланди сухангустарии хеш ифтихор
мекунад:
Пас аз вафоти ту, Шоњин, суханварон сўзанд
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Ба љои шамъ туро бар сари мазор ангушт [2, 249].
Шоњин, ки дар зиндагии нофарљом ба кўи навмедї расида
буд, бовар дошт, ки баъди вафоташ ангуштнамои ањли фазлу
дониш ва умуман халќи азизаш мегардад. Ѓазалњои интихобшуда
асосан ба мавзўи ишќу муњаббат оид мебошанд, вале байтњои
алоњида масъалањои иљтимої, пандуахлоќї ва њасбињолиро
дарбар карда, муњтавои ашъорро комил намудаанд:
Эй лабат мул, оразат гул, турраат сунбул барин,
Ѓабѓабат дар чарбунармї тухми нимдунбул барин…
Мисли ман нозуктананда тору пуди шеърро
Нест чун дар докабофї ањли Истанбул барин [2, 244].
Ин љо вазну ќофияи дилнишин, ташбењу тавсиф, талмењ ва
дигар воситањои тасвир моњирона корбурд шуда, ба ѓазал ќувваи
бузурги ифоданокї ва муассирї бахшидаанд. Дар баробари ин,
ѓазали мазкур бо љанбаи маърифатии худ боиси афзунии донишу
малакаи хонанда мегардад.
Маълум, ки умри кўтоњи Шоњин (њамагї 36 сол) ба ў имкон
надод, ки ашъорашро ба як љо љамъ намояд. Устод Айнї аз
баѐзњо ва тазкирањо истифода карда, ба чунин хулоса меояд, ки:
«Шоњин ѓайр аз ѓазал, ќасида, ќитъа ва амсолаш дигар осори
муњимма низ навиштааст. Аз он љумла яке «Туњфаи дўстон» аст
ба пайравии «Бўстон»-и шайх Саъдї, лекин нотамом монд.
Дигар «Лайливу Маљнун»-ро ба таъсири вафоти зављааш, ки
мањбубаш буда, ба назм оварда. Дигар «Бадоеъ-ус-саноеъ» ном
рисолаи мансура дар танќиду таъризи абнои замони худ» [2, 251].
Дар «Намунаи адабиѐти тољик» аз ќисмати муќаддимавии
«Туњфаи дўстон» ва «Бадоеъ-ус-саноеъ» порчањои овардашуда
шарњ ѐфтаанд. Шоњин дар муќаддимаи «Туњфаи дўстон» аз
риѐкорї ва кинагирии дарбориѐн бо сардории амир Абдулањад
шикоят карда, ботини нопок ва табиати њарису манфиатљўѐнаи
онњоро фош месозад:
Зи рўи забон мењрубонї кунанд,
Вале кинањои нињонї кунанд [2, 251].
Ва дар асоси таљрибаи талх ба хулосае меояд, ки дарбори
амирони манѓит доми бедона аст, ки дар он агар шер афтад,
дигар рањ бурда наметавонад. Пас, марди оќил бояд аз ин ќавм
умедворї надошта бошад. Ва панд медињад, ки:
Аз ин доми бедона дурї гузин,
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Сари хештан љои дона набин.
Ман идбор дидам, ту фирўз бош,
Зи ањволи ман ибратомўз бош [2, 252].
Воќеан, гирифторињо ва бадбахтињои Шоњин дар рикоби амир
ба љамъе аз пасояндагони маърифатпарвару адолатхоњ намунаи
ибрат гардид. «Њайрат то рўзи вафот худро аз амиршиносї њифз
кард, – гуфтааст устод Айнї. – Фаќирро низ амир ба доми
рикоби худ кашиданї шуд. Ќозї Бадриддин ва писари ў
Бурњониддин дар миѐн буданд, иљбор карданд, худро ба
девонагї задам. Оќибат аз ѓайри мулозимати рикоб гоњо ба
фиристодани ѓазалею ќасидае сулњ афтод ва ба њамин ќадар
халос шудам» [2, 253].
Дар ањди амирони манѓит таълифи шеъри муќовимат равнаќи
зиѐд дошт ва яке аз шоироне, ки бепарда ба танќиди сиѐсати
худкомаи давр камар мебаст, Шамсиддин Шоњин буд. Танќиди
рўирост љони шоирро дар хатар мегузошт. Ин аст, ки адиб дар
охирњои умри худ бо услуби рамзу киноя, ки зоњиран хандаовар
асту ботинан риќќатангез, асари насрие бо номи «Бадоеъ-уссаноеъ» меофарад, ки, ба гуфти устод Айнї, «ќалами сењрноки
Шоњин ба эљоди ин услуби аљиба аз он тањлука эмин монда,
дарди дили худро бояду шояд холї кардааст» [2, 254].
Порчањои
иќтибосї
аз
«Бадоеъ-ус-саноеъ»
услуби
пардапўшонаи танќиду эътироз ва шикоятњои иљтимоии адибро
баръало собит месозанд: «Нафаси сахти говро дами исавї
пиндоштан аз харист ва оташкови нонворо асои Калим
ангоштан ѓояти бехабарист». Ё худ: «Њарчанд сари харро дар
ташти зар гиранд, аммо дарозии гўш ўро гувоњи њол аст ва њар
ќадар хуни мазлумро бо шароби инабї яке шуморанд, аммо
рехтани он вабол» [2, 253].
Дар њаќиќат бо як хондан мазмуни зоњирии матн ба назари
хонанда расида, аз он завќ мебарад, аммо ваќте ки ў ба умќи
маънии матн ворид мешавад, чи ќадар нолоиќ, зоњирбин ва
золиму ѓаддор будани амир ва ањли дарборро эњсос карда, дар
дил кудурат пайдо мекунад.
Устод Айнї зиндагинома ва осори Шамсиддин Шоњинро аз
назари тањќиќ гузаронда, ўро чун шоири машњури замон ва
шањбози марѓзори фазлу камолу озодагї тавсиф менамояд ва
аќидаи бархе тазкиранависони даврро, ки Шоњин «маѓруру
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худписанд буд, ќадри тарбияти амирро надонист, бинобар ин
љавонмарг шуд» мегуфтанд, ботил месозад. Аз тазкирнависони
давр танњо аќидаи Садри Зиѐро оид ба фазлу камоли Шоњин
дастгирї менамояд. Чи хеле ки ишора шуд, Садри Зиѐ дар
«Тазкори ашъор» истеъдоди фитрї ва мањорати волои
нигорандагии Шоњинро васф намуда, ўро дар ќатори Фирдавсї,
Анварї ва Саъдї пайѓамбари чоруми адабиѐти тољик
мешуморад:
Дигар фозиле буд ширинмаќол,
Лабибу хирадманду соњибкамол.
Сухан чокари табъи волои ў,
Сафо музмари ќалби донои ў.
Чу ў булбули бўстони сухан,
Нашуд андалебе дар ин анљуман…
Назираш набошад ба рўи замин,
Зи пайѓамбари шоирон чорумин [6, 111-112].
Устод Айнї дар фасли «Муњаммаднаќибхон Туѓрали Ањрории
Фалѓарї»-и «Намунаи адабиѐти тољик» боз аз Шамсиддин
Шоњин ѐдовар шуда, изњор медорад, ки: «Туѓрал Шоњинро
мусоњиб шуда ва худро аз шогирдони ў мешуморад. Лекин аз
ашъораш маълум мешавад, ки шогирдиаш ба Шоњин танњо ба
ном аст, танќид ва тасњењи ўро надидааст, зеро агар монанди
Туѓрал як комилистеъдод аз мисли Шоњин, як устоди комил
танќид ва роњбарї медид, њељ гоњ ба ашъораш он ќадар хомињо,
ки ба девони Туѓрал дида мешавад, пайдо намешуд» [2, 279].
Пас, саволе ба миѐн меояд, ки чаро устод Айнї, бо вуљуди он
ки Туѓралро комилистэъдод ва хаѐлаш мустаидди болоравї
медонад, ба шогирди Шоњин будани ў шубња мекунад? Ба
андешаи мо, сабаби асосї соли 1916 дар Когон бо ѓалатњо чоп
шудани Девони Туѓрал аст, ки ин њолатро Носирљон Маъсумї
низ ќайд кардааст: «Дар њаќиќат дар Девони Туѓрал як ќатор
нуќсонњои забон ва услуб дида мешавад. Нуќсонњои имловї ва
аксарияти норасоињои забон хатои матбаа мебошанд» [3, 64].
Аз тарафи дигар, устод Айнї аз асарњои баъди табъи Девон
таълиф намудаи Туѓрал, аз љумла аз достони «Лайливу Маљнун»и шоир, огоњ набуд. Достони нотамоми «Лайливу Маљнун», ки
219 байтро дарбар мегирад, соли 1986 дар маљмўаи «Гиѐњи мењр»
дар тањияи Абдулњамид Пўлодов ва Асрор Рањмонов ба табъ
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расид. Боби дувуми ин достон «Дар мадњи устод ва мавлои худ
Шамсиддин Муњаммади Шоњин» ном дорад, ки дар он Шоњин
бо камоли садоќат ва назокати шогирдї таърифу тавсиф меѐбад:
Он к-ў ба камол шамси дин аст,
Ба хотами илм ў нигин аст…
Ганљури дур(р)и њадиси рангин,
Дар ављи ѓазалсарої Шоњин.
Устоди ману муаллими дањр,
Маќбули љањону шуњраи шањр [5, 326].
Умуман, соли 1916 басо шитобкорона ва бо ѓалатњои зиѐд дар
матбааи Когон ба табъ расидани Девони Туѓрал Айниро водор
кардааст, ки ба устоди Туѓрал будани Шамсиддин Шоњин шубња
намояд. Ин андешаи муаллифи «Намунаи адабиѐти тољик», ки аз
табиати сахтгиронаву масъулиятшиносонаи худи ў сар задааст,
бори дигар эњтирому эътиќоди Айниро ба донишу њунари болои
суханваре чун Шоњин собит месозад.
Њамин тариќ, Устод Айнї аз аввалин суханшиносон ва
мунаќќидонест, ки ќисмате аз таълифоти Шамсиддин Шоњинро
аз баѐзу тазкирањо гирд оварда, зиндагинома ва эљодиѐти ўро
мавриди тањлилу тањќиќ ќарор додааст ва бо њамин љойгоњи
муносиби ин шоири воломаќомро дар адабиѐти маорифпарварии
тољик басо равшану возењ муайян намудааст.
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Шамсиддин Шоњин аз шоирони намоѐни адабиѐти маорифпарварии
тољик буда, аз худ мероси арзандае боќї гузоштааст ва
адабиѐтшиносону суханварон эљодиѐти шоирро мавриди тањлилу
тањќиќи муфассал ќарор додаанд. Устод Айнї дар «Ёддоштњо» ва
«Намунаи адабиѐти тољик» ба осори манзуму мансури Шоњин
таваљљуњ зоњир карда, ўро дар ќатори Ањмади Дониш яке аз
саромадони адабиѐти маорифпарварии тољик медонад. Ба гуфти устод
Айнї, асарњои Шамсиддин Шоњин, махсусан ѓазалњо ва асари мансури
«Бадоеъ-ус-саноеъ», њанўз њангоми дар ќайди њаѐт будани муаллиф
дастраси хосу ом буд ва дар замони мо њам дар тарбияи ватанхоњї ва
ифтихори миллии хонандаи тољик сањми босазо дорад.
Калидвожањо: Шамсиддин Шоњин, Садриддин Айнї, шоир, шеър,
ѓазал, «Ёддоштњо», «Намунаи адабиѐти тољик», «Бадоеъ-ус-саноеъ»,
«Лайливу Маљнун», Садри Зиѐ, тазкира, адабиѐти маорифпарварї.
ШАМСИДДИН ШОХИН В ПОЗНАНИИ УСТОДА АЙНИ
Шамсиддин
Шохин
является
видным
поэтом
таджикской
просветительской литературы, оставившим ценное наследие. Творчество
поэта
подвергнуто
тщательному
изучению
и
исследованию
литературоведами и знатоками словесности. Устод Айни в
«Воспоминаниях» и «Образцах таджикской литературы» проявил особое
внимание к жизни, поэтическому и прозаическому наследию Шохина и
ставил его в один ряд с Ахмадом Донишом, и считал одним из
основоположников таджикской просветительской литературы. По словам
устода Айни, сочинения Шохина, в особенности газели и прозаическое
сочинение «Бадоеъ-ус-саноеъ»,
ещѐ при
жизни автора были
распространены среди народа, и в наше время также имеют особое
значение в патриотическом воспитании таджикского читателя, пропаганде
чувства национальной гордости.
Ключевые слова: Шамсиддин Шохин, Садриддин Айни, стихи, газель,
«Воспоминание», «Образцы таджикской литературы», «Бадоеъ-ус-саноеъ»,
«Лайли и Мажнун», Садри Зиѐ, антология, просветительская литература.
SHAMSIDDIN SHOHIN IN AYNI’S STUDIES
Shamsiddin Shohin is one of the well-known Tajik poets, who had a
short life, but has held a huge heritage. His legacy has used in a summary of
next scholars and poets. S. Ayni mentioned the life and poetry legacy of
Shohin in his book named “Yoddoshto” (“Remembrances”) and had put
him on Ahmad Donish place, who was the greatest poet of Tajik literature.
As S. Ayni says, Shamsiddin Shohin’s poetry, especially “Badoe’-us-sanoe”,
during the author’s life was common among the people and nowadays his
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poetry has a great place in the studies of peace, patriotism and other among
the Tajik readers, too.
Keywords: Shamsiddin Shohin, Sadriddin Ayni, poet, poem, lyric songs,
«Remembrances», «The samples of Tajik literature», «Badoe’-us-sanoe’»,
«Leyli and Mejnun», Sadri Ziyo, legacy, tezkira, circle.
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УДК: 891.550
ФИРДАВСӢ ВА ШАМСИДДИН ШОҲИН
Амирзода Субњон
Институти забон ва адабиёти ба номи Абўабдулло Рўдакии АИ ЉТ

Шамсиддин Шоҳин дар ҷодаи фазлу дониш ва шеъру шоирӣ
ба ҳайси як шахсияти ренессансии замони Таҷаддуд зуҳур намуд.
Ӯ бо истеъдоди фавқулода бузурги фитрӣ дар сибқати
барӯмандтарин адибони давраи Эҳѐи Аҷам кӯшиши суханофаринӣ намуда, хост, ки тамоюли эҳѐии адабиѐти тоҷикро дар
замони нав вусъат бахшад. Ба ин хотир, дар сар шӯру шавқи
пурзӯри омӯхтани илму дониш пайдо карда, саъю кӯшиши худро
ба он равона намуд, ки дар шеъру шоирӣ чун ниѐгони хеш
оламгир бошад. Шоир дар манзумаи «Насиҳат ба фарзанди
арҷманд», ки ба достони «Лайлӣ ва Маҷнун» илова кардааст,
мароми ахлоқӣ ва зебоишинохтии худро дар майлу маслаки эҳѐӣ
чунин баѐн намудааст:
Он кун, ки бузургаҳд гардӣ,
Фарзонаи ҳафт маҳд гардӣ.
Оини хирад ба даст овар,
Моҳии ҳунар ба шаст овар,
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Дар илм сиѐқа пеш гирӣ,
Дунболи ниѐи хеш гирӣ.
Ҷаҳде куну мардозмун шав,
Монанди ниѐ, бал фузун шав.
То барканӣ аз набарди тадбир,
Дандони палангу нохуни шер.
Ханҷаркашу тирзан ту бошӣ,
Қалбафкану сафшикан ту бошӣ…
Ҳам соҳиби сайфу ҳам қалам бош,
В-аз файзи ду нашъа муҳтарам бош.
Не фикри ватан, на ѐди зан кун,
Наҳве куну умр сарфи фан кун [5, 335].
Воқеан, Шамсиддин Шоҳин дар мактаби бузурги адабиѐти
классикӣ сибқат ҷуста, маҳорати баланди шоирӣ ҳосил
намудааст ва аз ин ҷост, ки адиби маъруфи асри XIX Садри Зиѐ
ӯро баъди Фирдавсиву Анвариву Саъдӣ «чорумин пайғамбари
шоирон» номидааст («Назираш набошад ба рӯи замин / Зи
пайғамбари шоирон чорумин»). Ин ҷо ифодаи «чаҳорумин
пайғамбари шоирон» натанҳо ба нотакрории фардияти эҷодии
Шоҳин далолат мекунад, балки иртиботи ирсӣ ва пайравии
хосаи ӯ ба шуарои бузурги зикршуда дар назар дошта шудааст.
Адабиѐтшиносони муосири тоҷик пайравии Шоҳинро ба
Анвариву Саъдӣ, Низомиву Амир Хусрав, Ҳофизу Бедил таъкид
ва то андозае таҳқиқ карда бошанд ҳам, лекин муносибати ӯро
бо Абулқосим Фирдавсӣ ва «Шоҳнома»-и вай таъйин
нанамудаанд, ҳол он ки нуқтаи баланди ғоявию бадеии эҷодиѐти
Шоҳин дар заминаи таъсиру нуфузи кайфиятҳои ғоявию услубии
«Шоҳнома»-и Фирдавсӣ зоҳир гардидааст. Бинобар ин, илова
бар он ки Садри Зиѐ иртиботи ирсии маслаку мароми Шоҳинро
бо пайғамбари шоирон Ҳаким Фирдавсӣ таъкид намудааст,
шоир Зуҳурии Ҳиротӣ низ дар шеъри ба мадҳи Шоҳин бахшидаи
худ ӯро ба сифати шоири «Фирдавсикалом» васф кардааст.
Мирзо Муҳаммадқобили Савдоӣ шоир ва мухлиси ашъори
Шоҳин низ дар мадҳи ӯ шеъре навишта, ки байте аз он ин аст:
Андар қасидаву ғазалу васф ҳамчунон
Фирдавсииву Саъдиву монанди Анварӣ.
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Муносибати Шамсиддин Шоҳинро ба «Шоҳнома»-и
Абулқосим Фирдавсӣ, пеш аз ҳама дар ҷараѐни таълифи
маснавии «Туҳфаи дӯстон» хеле равшан мушоҳида мекунем. Вале
пеш аз он ки ба таҳқиқи ин масъала пардозем, мехоҳем дар
бораи вазъи омӯзиши асари «Туҳфаи дӯстон»-и Шоҳин дар
адабиѐтшиносии тоҷик равшанӣ андозам.
Муҳаққиқи ҳаѐт ва эҷодиѐти Шоҳин профессор Х.Мирзозода
дар асоси ба назар гирифтани моддаи таърихи таълифи
маснавии «Туҳфаи дӯстон» маснавии мазкурро як асари аз
ҷиҳати сохту таркиб комилу анҷомѐфта шуморида, ба хулосае
омадааст, ки қисми асосии ин асар (ба ғайр аз қисмати
муқаддимавӣ ва боби аввал) талаф шудааст ва аз ин рӯ порчаҳои
боқимондаи «Туҳфаи дӯстон»-ро ба ҳайси ҷузъи таркибии як
асари комили анҷомѐфта, ки дар пайравии «Бӯстон»-и Саъдӣ
навишта шудааст, таҳлил намудааст [2, 157]. Аммо профессор
Р.Ҳодизода маълумоти сарчашмаҳои таърихию адабии замони
худи Шоҳинро, ки дар онҳо «нотамом» мондани асари «Туҳфаи
дӯстон» таъкид шудааст, тақвият медиҳад ва сабаби қатъ
гардидани пиндори бадеии Шоҳинро аз офариниши асари
«Туҳфаи дӯстон» ба рухдоди табаддулоти фикрии шоир
алоқаманд намудааст. Бинобар он, муҳаққиқ дар байни бобу
фаслњои боқимондаи асар воқеан фикру андешаҳои ба якдигар
тамоман мухолифро дуруст дарѐфт кардааст. Вале бо вуҷуди ин
гуна андешаҳои дақиқ муҳаққиқ ҳангоми тадқиқи бобу фаслҳои
боқимондаи «Туҳфаи дӯстон» тарзи баѐн ва сабки сухани
Шоҳинро аз ҷумлаи шоирони мутақаддим танҳо бо сабки
«Бӯстон»-и Саъдӣ алоқаманд кардааст [4].
Таҳқиқи бобу фаслҳои мавҷудаи «Туҳфаи дӯстон» нишон
медиҳад, ки онҳо дар маҷмӯъ дар пайравӣ ва таъсири ду сабку
услуби ҷудогона ва мухталиф навишта шудаанд, яъне дар сабку
услуби «Бӯстон»-и Саъдӣ ва сабку услуби «Шоҳнома»-и
Фирдавсӣ.
Пайравӣ ва истифодаи сабку услуби ин ду шоҳасари
пайғамбарони шеъру шоирӣ, ки дар як вазн (мутақориб)
навишта шудаанд, дар маснавии «Туҳфаи дӯстон», ки он ҳам ба
ҳамин вазн аст, дар як вақт ва ба тарзи омехта сурат нагирифта,
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балки ду марҳилаи мутақобила ва таҳаввули ғоявию бадеии
эҷодиѐти Шоҳинро ифода намудааст.
Аз ҷараѐни таълифи «Туҳфаи дӯстон» маълум мешавад, ки
маснавии Шоҳин воқеан дар татаббӯи «Бӯстон»-и Саъдӣ
ифтитоҳ шудааст. Шоир пас аз ба дарбори амир омадан хостааст
бо ҳидояти муршиди бузургвори худ «орифи покдин» Шайх
Муҳаммад Зарири Ҷуйборӣ дар ҳамон марому маслак ва нақшаи
«Бӯстон»-и Саъдӣ як асаре ба таври назира биофарад, чунон ки
қабл аз ин дар пайравии Низомӣ достони «Лайлӣ ва Маҷнун»-ро
навишта буд. Барои тасдиқи фикр аз оғози боби аввали «Бӯстон»
ва «Туҳфаи дӯстон» ду пора шеърро аз назар гузаронем.
Саъдӣ:
Чӣ ҳоҷат, ки нӯҳ курсии осмон
Ниҳӣ зери пои Қизил Арслон.
Магӯ пои иззат ба афлок неҳ,
Бигӯ рӯи ихлос бар хок неҳ…
Агар бандаӣ, сар бар ин дар бинеҳ,
Кулоҳи худовандӣ аз сар бинеҳ.
Чу тоат кунӣ, лабси шоҳӣ мапӯш,
Чу дарвеши мухлис баровар хурӯш.
Шоҳин:
Чӣ лозим ниҳодан ба моҳию моҳ
Буни найзаву қуббаи чатри шоҳ.
Магӯ қуббаи чатр бар моҳ бар,
Бигӯ раҳ ба дилҳои огоҳ бар.
Зи лаъли нигин то чӣ орӣ ба чанг,
Ки дасти ту мондаст аз он зери санг.
На алмос бар афсарат бастаанд,
Ба санге чу Маҷнун сарат хастаанд.
Агар оқилӣ, кибр аз сар бинеҳ,
Сари аҷз бар хоки ин дар бинеҳ.
Маѐрой зоҳир ба лабси ҳарир.
Бипардоз аз ҳашви ғафлат замир [5, 526].
Чунонки аз тарзи баѐн ва сабки сухани пораи ашъори
зикршуда намоѐн аст, Шамсиддин Шоҳин тарзи назирасароии
классикиро ба дараҷаи баланд аз худ намуда, дар ин ҷода
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омодагии комил ҳосил кардааст. Бинобар он, ӯ итминони комил
дошт, ки бо чунин қувваи табъ («Кунунам, ки эзид забон
додааст, Забон пур зи шаҳди баѐн додааст»), шабеҳи «Бӯстон»-и
Саъдӣ як асари ҷовидонӣ ба ѐдгор гузорад. Ба ин хотир, чунон
ки Саъдӣ «Бӯстон»-ро ба номи ҳокими вилояти Форс Атобак
Саъд бинни Зангӣ бахшида, ӯро панд дода буд, Шоҳин низ хост,
ки ин амалро нисбат ба амир Абдулаҳад анҷом диҳад.
Шамсиддин Шоҳин чун шоири эҳѐкунандаи анъанаҳои адабии
ниѐгон («Ҳамон беҳ, ки монанди пешиниѐн / Гузорем ояндагонро
нишон») ва ба ҳайси «орифи покдин» бо шӯру шавқи зиѐд азм
карда, ки шабеҳи «Бӯстон»-и Саъдӣ дар мавзӯи панду ахлоқи
ҷадиди ирфонӣ асари комили классикӣ биофарад. Аз ин рӯ,
шеваю оҳанги «Туҳфаи дӯстон» ҳам мебоист чун достонҳои
ахлоқии шоирони классик дар мароми шикастанафсӣ ва равиши
суботу тамкин суръат бигирад, ки ин ҳолат воқеан хилофи
шеваю услуби осори ҳамосавист. Аз ин ҷост, ки Шоҳин, чунон ки
аз байтҳои татаббӯии зикршудаи ӯ низ маълум аст, нақши шоҳи
идеалии худро чун шоҳи ботавозӯъу дилогоҳ, боадлу инсоф ва
фуқаропарвар бар хилофи шоҳони тасвиркардаи Фирдавсӣ
дидан хостааст. Масалан, ду байти аввали шеъри дар боло
дарҷшуда дар ҷавоб ва таъризи байти зерини ба таърифи шоҳ
бахшидаи Фирдавсӣ гуфта шудааст:
Фурӯ шуд ба моҳию бар шуд ба моҳ,
Буни найзаву қуббаи боргоҳ.
Аз ин хотир, чи дар маснавии «Бӯстон»-и Саъдӣ ва чи дар
асари «Туҳфаи дӯстон»-и Шоҳин (агар бо ҳамон нақшаю нияти
дар назар доштаи шоир анҷом меѐфт), набояд маслаку маром ва
сабку услуби «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ таъсиру нуфуз дошта
бошад, ҳарчанд ки ҳам маснавии Саъдӣ ва ҳам маснавии Шоҳин
дар вазни «Шоҳнома» навишта шудаанд.
Аммо бадеҳист, ки дар фаслҳои мавҷудаи маснавии «Туҳфаи
дӯстон», чунон ки дар боло ишора шуд, шеваю оҳанг ва сабку
услуби «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ низ ба таври равшан мушоҳида
мешавад. Ба ифодаи дигар гӯем, Шоҳин дар ҷараѐни таълифи
асар дар доираи як вазни мутақориб аз сабку услуби Саъдӣ даст
кашида, ба тарзи каломи Фирдавсӣ гузаштааст. Ин гузариш бо
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тақозои табаддулоти бузурге, ки дар афкори иҷтимоиву сиѐсӣ ва
бадеии Шоҳин рух додаанд, сурат гирифтааст.
Азбаски ҷараѐни ҳаводиси замони Шоҳин басо ноустувор,
пуршиддат ва тезутунд буд («Ки гетӣ ғаюр асту даврон аҷул») ва
дар авзои инсон ва ҷомеа ҳар лаҳза дигаргуние ба амал меомад,
нақшаю нияти чун «Бӯстон»-и Саъдӣ як асари комили ахлоқию
ирфонӣ офаридани шоир бар боди фано рафт ва бар асари ин
вазъият ва дигар омилҳои иҷтимоиву маънавӣ дар тафаккури
бадеӣ ва андешаҳои иҷтимоиву сиѐсии Шоҳин табаддулоти
куллӣ ба амал омад. Хусусан, гумони Шоҳин дар ҳаққи амир
Абдулаҳад, ки ӯ мисли Саъдӣ ба вай панд дода, асари худро ба
номи ин амир ифтитоҳ намуда буд, нек набаромад. Зеро пас аз
ҷулуси ӯ ба тахти салтанат, ҳамон навъе ки Аҳмади Дониш
тасвир кардааст, «боз тансиқу низоми падарро дар умури
давлатӣ воҷиб дониста, бозори фисқу фасодро гармтар аз аҳди
падар мутааҳҳид гардонид», бо нодонӣ ва бесалоҳиятии хеш
мусаххар шудани давлати Бухороро назди давлати хориҷӣ
амалан маъруф ва маълум кард ва ба ин тариқ, «таваққӯи фасоду
балвое дар мизоҷи рӯзгор ғолиб омада буд» [3, 52-54]. Ба ин ваҷҳ,
Аҳмади Дониш дар хусуси салтанати хонадони манғития як
асари таърихию бадеӣ навишта, онҳоро чун ҳокимони «қавми
бегона» ва истилогар, зулмпешаву бемаърифат маҳкум кард ва
рӯҳи тамаддунписандӣ ва истиқлолхоҳии худро дар маслаку
мароми «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ифода намуд [4, 105-106]. Инак,
Шамсиддин Шоҳин низ аз рафтору кирдори амир Абдулаҳад ва
муқаррабони ӯ ноумед шуда, онҳоро минбаъд ба сифати
«душман»-и халқу кишвар шинохт ва ба ин хотир шоири
суханпарвар шеваю оҳанги орифона ва ахлоқию ирфонии
«Туҳфаи дӯстон»-ро ба сабку услуби ҳамосавии Фирдавсӣ
табдил дод.
Ҳамаи он фаслҳои шомили «Туҳфаи дӯстон», ки дар шеваю
оҳанги шикваю шикоят ва эътирозу исѐн гуфта шудаанд, ба
нақшаю нияти қаблии шоир, ки аз таълифи ин маснавӣ дошт,
дохил намешаванд ва аз ин рӯ, ин фаслҳо бо сабку услуби
«Бӯстон»-и Саъдӣ танзим нашуда, балки бо тарзи баѐн ва сабки
сухани Фирдавсӣ суруда шудаанд ва қисме аз ин сурудаҳо ба
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тарзи махфӣ ба дасти дӯстон расидааст. Аз ин рӯ устод
Р.Ҳодизода дуруст мушоҳида кардааст, ки он тартиб ва
таркиббандии фаслҳо, ки ҳоло дар нусхаи ягонаи ин достон
мебинем, ба худи шоир тааллуқ надорад; ин кори котиби нусхаи
мазкур ѐ он шахсест, ки мероси адабии парокандаву парешони
ӯро як навъ ба тартибу низом оварданӣ шудааст.
Вале қатъи назар аз чигунагии ҳолати тартибу таркиби асар
маснавии «Туҳфаи дӯстон» аз лиҳози мазмуну мундариҷа ва сабк
аз ду қисмати мутақобила – «Панднома» ва «Шикоятнома»
таркиб ѐфтааст.
Қисмати «Панднома» воқеан дар сабки «Бӯстон»-и Саъдӣ
гуфта шудааст. Тарзи баѐни Шоҳин дар ин қисмат собиту
ботамкин сурат гирифта, самимият ва эътиқоду ихлоси шоир
нисбат ба шоҳи давр равшан эҳсос мегардад. Аммо дар қисмати
«Шикоятнома» тарзи баѐни шоир ниҳоят пуршиддат ва
динамикӣ буда, ағлаб дар сабку шеваи Фирдавсӣ ифода ѐфтааст.
Муносибати шоир ба амирони манғития дар вазъи кину
душманӣ ва нафрату бадбинӣ тасвир гардидааст.
Яке аз умдатарин хусусияти сабки «Шикоятнома»-и Шоҳин,
ки иртиботи вайро бо сабки сухани «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ
нишон медиҳад, дар шакли васфи ҳамосавӣ суруда шудани он
мебошад. Шикояти Шоҳин дар ин ҷо аз шикваю шикояти одӣ ва
заифнолӣ иборат набуда, балки он чун «Гуфтор»-ҳои Фирдавсӣ
дар «Шоҳнома» меъѐр ва миқѐси кайҳонӣ касб намудааст.
Чунончи шоир гуфтааст:
Маро шиква поѐн надорад гузор,
Ки худ шиква баҳре бувад беканор [5, 463].
Воќеан шикояти шоир аз љињати самту миќѐс ва моњияти
иљтимоию ахлоќии худ ба дараљае вусъат дорад, ки он, аз љумла
ба масоили усули давлатдории шоњон ва таќдири таърихии халќ,
инчунин маќоми шеъру шоирї дар љомеа ва ѓайра алоќаманд
гардидааст ва ба ин восита кайфиятњои худшиносию
истиќлолхоњї ва тамаддунписандї ифода шудаанд.
Бар хилофи тасвирҳои қисмати «Панднома»-и «Туҳфаи
дӯстон» шоир дар қисмати «Шикоятнома» ба амирони манғития
на танҳо эътиқоду умед надорад, балки онҳоро «душман»-и
халқу кишвар шинохтааст:
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Аз ин қавм уммеди ѐрӣ хатост,
Ки аз душман уммедворӣ хатост [5, 463].
Бадењист, ки Шоҳин муносибати худро ба амиру ҳокимони
манғития ба маслаку мароми Фирдавсӣ ва тарзи баѐни
«Шоҳнома»-и ӯ сурат бахшидааст. Аввал ин ки шоир қисмати
«Шикоятнома»-и «Туҳфаи дӯстон»-ро баръакси қисмати
Панднома, дар шеваю оҳанги «қаҳрамонию паҳлавонӣ» баѐн
карда, ба «ғаюру далер» тасвир кардани қаҳрамонҳои асари худ
кӯшиш намудааст. Бинобар ин тасвири вазъу амали неруҳои
мутақобила айнан дар шакли муборизаҳои шадиди майдони
корзор, ки дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ воқеъ мешаванд, сурат
мегирад. Аз ин рӯ, Шоҳин ҳангоми тасвири воқеият ва шиддати
авзоъу амалиѐти қаҳрамони адабӣ ҳамон таъбиру ифодаҳои
ҳамосавии хоси «Шоҳнома»-и Фирдавсиро (аз қабили «корзор»,
«кин», «пархош», «ханҷар», «теғ», «наѐм», «кулоҳи каѐнӣ»,
«мулки каѐнӣ», «Тӯронзамин», «Хатлонзамин» ва ғайра)
истифода мебарад. Инчунин тарзи муносибати Шоҳин ба
кирдору бедоди ҳокимони замони худ низ ба монанди
муносибати шоир Фирдавсӣ нисбат ба шоҳони бефарҳангу
истилогар ва душмани халқу кишвар сурат гирифтааст.
Воқеан, шеваи баҳрагирии Шоҳин аз «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ
решаи амиқ доштааст. Шоҳин ҳангоми идроку маърифати
маънию образҳои «Шоҳнома» ба дастур ва нишондоди
ҳакимонаи Фирдавсӣ амал кардааст, чунонки худи ӯ гуфта буд:
Ту инро дурӯғу фасона махон,
Ба як сон равиш бар замона мадон.
Аз ӯ ҳар чи андар хӯрад бо хирад,
Дигар бар раҳи рамзу маънӣ барад.
Аз ин рӯ, Шоҳин аз воқеияти асари «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ,
аз ҷилваҳои гуногуни маънӣ ва паҳлуҳои мухталифи рамзии
образҳои он рамзу маънӣ дарѐфт карда, волотарин андешаҳои
худро бо ғояҳои озодихоҳӣ, меҳанпарастӣ ва тамаддунписандии
«Шоҳнома» пайванди ногусастанӣ бахшидааст. Вале воқеӣ
шудани ин амр дар эҷодиѐти Шоҳин, чунонки аз таҷрибаи
эҷодии худи Фирдавсӣ ҳам маълум аст, чандон осон набуд.
Хусусан, дар муҳити зиндагии Шоҳин ибрози ин гуна ақидаҳои
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ҳушдордиҳандаи миллат барои чун ӯ шоире, ки амири ҷоҳил ва
худхоҳи манғит ба таври иҷборӣ ва ғарази шахсӣ дар рикоби худ
нигоҳ медошт («Ҳар он кас сар аз мадҳи ӯ баркашад, Забонаш
фалак аз паси сар кашад»), ниҳоят хавфнок буд ва ин вазъият
вайро ба андешаи амиқ водор мекард, ки роҳу усули пурпечи
шоирона, вале басо моҳиронаро пеш гирад. Дар ин бора худи
шоир чунин гуфтааст:
Забонро гиреҳ бар гиреҳ барфиган,
Фиган, то ки сарбаста ояд сухан.
Суханро чу сарбаста гӯӣ, сазост,
Ки аз бад ба некаш тасарруф равост [5, 471].
Ин ҷо мақсад аз «сарбаста» сухан гуфтан ба маънои бо рамзу
тамсил ва маъниҳои пӯшидаи шоирона гуфтани сухан аст. Ин
тарзи сухан гуфтан, аслан ба сабку услуби Фирдавсӣ низ бегона
нест. Устод Сотим Улуғзода дар романи Фирдавсӣ ин ҷиҳати
услуби «Шоҳнома»-ро дуруст ба қайд гирифтаанд: «Душмани
ҷангҳои ноҳақ ва шоҳони бедодгар Фирдавсӣ, чун
истилогаронро имкони рӯйрост маҳкум кардан набуд, онҳоро
фақат бо тамсил маҳкум карда метавонист» [3, 157].
Вале истифодаи рамзу тамсил дар «Шикоятнома»-и Шоҳин
нисбат ба образҳои «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ боз печидатар аст.
Инро дар мисоли васфу тасвирҳои ба сулолаи салтанати
амирони манғития (амир Музаффар ва амир Абдулаҳад)
бахшидаи шоир равшан дидан мумкин аст.
Шамсиддин Шоҳин замони салтанати амир Музаффар ва пас
аз вафоти ӯ ба тахти амирии кишвари Мовароуннаҳр ҷулус
кардани писараш Абдулаҳадро ба силсилаи подшоҳии шоҳони
Эронзамин дар «Шоҳнома», аз љумла ба замони подшоҳии
Ҷамшед ва Заҳҳок монанд кардааст. Вале ин монандкунӣ дар
«Шикоятнома»-и
Шоҳин ба ҳайси талмеҳ ѐ ишораи сабук ба
қаҳрамонони асотирии Ҷамшед ва ѐ Заҳҳок нест. Балки Шоҳин
дар заминаи маърифати амиқи «Достони подшоҳии Ҷамшед» ва
«Достони подшоҳии Заҳҳок ва шӯриши Коваи оҳангар»-и
«Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва дарки ҳамаҷонибаи ҷилваҳои
гуногуни маъноию рамзии қаҳрамонҳои он чеҳраи амир
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Музаффар ва амир Абдулаҳад ва замону тарзи давлатдории
онҳоро манфӣ тасвир кардааст.
Аз он ҷо ки Шоҳин замони ҳукмронии амир Музаффарро ба
подшоҳии Ҷамшед монанд кардааст, хонанда гумон мебарад, ки
шоир амири қаблӣ ва фавтидаи манғитро гӯѐ мусбат тасвир
кардааст ва зоҳиран ҳамин тавр ҳам тасаввур мешавад. Аммо
Шоҳин ҳангоми ба Ҷамшед монанд кардани амир Музаффар
бозѐфти бузурги бадеии Фирдавсиро дар офариниши образи
Ҷамшед, яъне серпаҳлўии ин образи бадеиро дар назар доштааст.
Ба ифодаи дигар гӯем, Ҷамшед дар тасвири қиѐсии Шоҳин бо
амир Музаффар шоҳи ба таназзули рӯҳоният дучоршуда
мебошад, шоҳе, ки аз рӯи кибру ғурур нисбат ба комѐбиҳои
моддӣ ва маънавии замони худ «манӣ» ва носипосӣ карда, онро
хор дошт ва боиси дар Эронзамин зуҳур кардани подшоҳии
Заҳҳок гардид. Аз ин рӯ, тасвири кору амалиѐти амир Музаффар
дар «Шикоятнома»-и Шоҳин зоҳиран мисли шоҳони дар
«Шоҳнома»
тасвиркардаи
Фирдавсӣ
«лашкаркаш»,
«кишваркушой» ва «тамаддунхоҳ»-у «адолатпарвар» васф
шудаанд, вале ҳамин хислату сифати он моҳиятан таназзули
маънавӣ ва футури давлати ӯро намоиш медиҳад.
Масалан, тасвир шудааст, ки дар замони амир Музаффар, чун
дар замони подшоҳии Ҷамшед, воқеан комѐбиҳои бузурги
маданӣ ва маънавӣ зуҳур кардаанд:
Аз он ҷумла Савдои фаррухнажод,
Ки буд оби ҳайвонаш андар савод.
Дувум, Возеҳи нуктасанҷ он ки чарх
Ба ҳар нуктааш ҷон ниҳодӣ ба нарх…
Чаҳорум, сухандони Дониш лақаб,
К-аз ӯ фахр дорад Аҷам то Араб [5, 466-467].
Дар ин маврид, агар образи амир Музаффар дар қиѐси ҷиҳати
манфии образи Ҷамшед, ки Шоҳин онро дар тасвири хеш аз
ҳамин паҳлў дарк кардааст, таҳлил шавад, дар он сурат
комѐбиҳои маданӣ ва маънавии зикршудаи давр тибқи таносуби
қиѐсии ин ду образ боиси таназзули рӯҳонӣ ва маънавии образи
амир Музаффар хоҳад шуд, зеро ӯ воқеан ҳам нисбат ба адибу
донишмандони бузурги номбаршуда, ки фахри кишвару замон
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буданд, аз худ «кибру ғурури Ҷамшедӣ» зоҳир намуда, онҳоро
(инчунин, худи Шоҳинро ҳам) хору залил нигоҳ дошт, ки ин
аҳвол ба Шоҳин чун офтоб равшан буд.
Ё ин ки корнамоиҳои «шоиста»-ву ҷангии дар тақлиди
шоҳони ҷаҳонгири «Шоҳнома» тасвиркардаи Шоҳин:
Ба Хатлонзамин хуни мардум бирехт,
К-аз он мотам аз чарх анҷум бирехт.
ва ѐ:
Ба Фарғона аз кина кард он чи кард,
Ки не зан зи теғаш бирасту на мард [5, 465].
ба хотири нишон додани фоҷиаи маънавии амир Музаффар ва аз
анъанаҳои тамаддунхоҳиву ватандӯстӣ ва раиятпарварии
ниѐгони мо бенасиб будани амирони манғит тасвир шудаанд.
Ва ѐ ин ки дар байтҳои зерини Шоҳин ғояи адолати иҷтимоӣ
ва баробарию бародарии табақаҳои мухталифи ҷомеа, ки
Фирдавсӣ аз ҷумла дар «Достони Маздак» тасвир кардааст,
зоҳиран ба ҳам монанд, вале моҳиятан вожгуна ифода шудаанд:
Гадо шуд тавонгар ба даврони ӯ,
Ки бар нотавон буд эҳсони ӯ.
Пазируфт қурси ҷавин аз фақир,
Ба подоши ӯ ангубин доду шир [5, 465].
Дар абѐти мазкур таъбиру ифодаҳои «тавонгар», «нотавон» ва
«фақир» дар қолаби таъбиру ифодаҳои хоси Фирдавсӣ:
«тавонгар», «тиҳидаст», «дарвеш» («Ҳаме гуфт: ҳар, к-ӯ тавонгар
бувад, Тиҳидаст бо ӯ баробар бувад») рехта шудаанд. Калимаҳои
«тавонгар», «тиҳидаст» ва ҳамчунин «дарвеш» (ба маънои
табақаи камбағал) дар достони «Шоҳнома» барои тасвири
фароҳам омадани баробарии иқтисодию моддии табақаҳои
мухталифи ҷомеа истифода шудааст, аммо калимаҳои
«тавонгар» ва «нотавон» дар шеъри Шоҳин зоҳиран ба маънои
табақаҳои мутазоди иҷтимоӣ, аммо ботинан ба сифатҳои
маънавии инсон (инсони донову тавоно ва одамони пасту разил)
далолат мекунад ва ба ин маънӣ Шоҳин на ин ки «адолат»-и
иҷтимоии замони амир Музаффар, балки фоҷиаи маънавии
инсон ва гузашта аз он, аз «қурси ҷавин»-и худ низ маҳрум
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шудани фуқароро («Пазируфт қурси ҷавин аз фақир») бо киноя
ва тамасхур таъкид намудааст.
Ва ниҳоят таназзули маънавии амир Музаффар дар сурати бо
Ҷамшеди «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ шабоњат доштани ӯ дар он
зоҳир мегардад, ки вай (амир Музаффар) тавлидкунандаи
ҷонишини худ шоҳ Зaҳҳок, яъне амир Абдулаҳад мебошад ва
вуҷуди ӯ, аз нуқтаи назари Шоҳин, интиҳои футури давлат ва
давлатдорӣ дар кишвари Мовароуннаҳр аст:
Чу гетӣ зи «Ҷамшед» пардохт тахт,
Бар он тахт «Заҳҳок» андохт рахт.
Чу ҳукми қазо бар Сулаймон расид,
Нигини ҳукумат ба девон расид [6, 468].
Бадеҳист, ки Шоҳин образи амир Абдулаҳад ва замони
ҳукмронии ӯро перомуни падида ва рӯйдодҳои шигифти замони
подшоҳии Заҳҳок, ки Фирдавсӣ дар «Шоҳнома» ба тасвир
гирифтааст, шоирона кашф намуда. Масалан, чунин сифатҳои
замони подшоҳии Заҳҳок:
Ниҳон гашт оини фарзонагон,
Пароканда шуд номи девонагон.
Ҳунар хор шуд, ҷодуӣ – арҷманд,
Ниҳон – ростӣ, ошкоро – газанд.
Шуда бар бадӣ дасти девон дароз,
Зи некӣ набудӣ сухан ҷуз ба роз.
дар васфу тасвирҳое, ки Шоҳин роҷеъ ба замони ҳукмронии
амир Абдулаҳад кардааст, биайниҳӣ мутобиқати бадеӣ доранд.
Гузашта аз ин, Шоҳин дар заминаи лаҳзаҳои пуршигифт ва
фоҷиавии хоси замони подшоҳии Заҳҳок фоҷиаҳои мушобеҳи
замони Абдулаҳадро ошкор намудааст. Чунончи, дар тасвири
Фирдавсӣ фоҷиаҳои маънавии замони подшоҳии Заҳҳок ва
ботил шудани шукӯҳу тараби давлати Эронзамин ба фитнаю
найранги Иблис алоқаманд карда шудааст. Ба ин маънӣ, дар
тасвири Шоҳин низ фоҷиаангезтарин хислат ва хусусияти
замони амир Абдулаҳад аз байн рафтани фараҳу дилхушии
инсон ва боло гирифтани фитнаву бадхоҳист:
Шукӯҳе бар оини давлат намонд,
Ба Тӯронзамин зебу зиннат намонд.
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Сари ишрат омад ба болини хоб,
Бизад осмон бар рухи фитна об [5, 468].
Дар достони Фирдавсӣ ба фитнаи Иблис Заҳҳок дар роҳ чоҳ
канда, ба падари худ дом мегузорад ва ӯро дар он «жарфчоҳ»
афканда нобуд месозад. Ҳамчунин, барои таскини нафси морони
китфи худ Заҳҳок ҳар рӯз ду одамро туъмаи морони худ
мегардонад. Шоҳин дарбори амир Абдулаҳад ва кирдори
дарбориѐнро низ ба «доми сайдгир» нисбат додааст ва худро яке
аз сайдшудагони ин доми бало донистааст:
Ки ин шева доме бувад сайдгир,
Ки гар шер афтад дар ӯ, гӯ: бимир!
Дар ин дом оқил наафтад ба хост,
Чу афтад, маҷоли тапидан куҷост?! [5 464].
Ё ки:
Зи рӯи забон меҳрубонӣ кунанд,
Вале кинаҳои ниҳонӣ кунанд [5, 463].
Абулқосим Фирдавсӣ бадкунишӣ ва фурӯмоягии шоҳ
Заҳҳокро, ки бо найранги Иблис (нафси шайтонӣ) падари
бузургвори худро нобуд сохт, чун фоҷиаи нангини бани Одам
басо аламангез тасвир кардааст:
Ҳамепарваридаш ба нозу ба ранҷ,
Бад-ӯ буд шоду бад-ӯ дода ганҷ.
Чун он бадкуниш шӯхфарзанди ӯй,
Наҷуст аз раҳи шарм пайванди ӯй.
Ва гузашта аз ин, шоири ҳаким меъроҷи фоҷиаи маънавии
инсонро, инак, дар мисоли бо найрангу андешаи ботил зоту
пайванди хешро тӯъмаи ҷони худ кардани Заҳҳок таҷассум
намудааст.
Шамсиддин Шоҳин ба мушкилот ва мураккаботи ҳаѐти
маънавии замони ҳукмронии амир Абдулаҳад, ки онро воқеан ба
замони подшоҳии Заҳҳок монанд кардааст, аз ҳамин мавқеи
назар наздик шуда, ба фоҷиаи маънавии аҳди амир Абдулаҳад
ҷамъбасти бадеӣ бахшидааст:
Фиғон, к-ин ҳарифони кинозмой,
Ба меҳр андар оранд халқе зи пой.
Чу фарзанд аз онат ҳамепарваранд,
Ки чун гурба фарзанди худ мехӯранд.
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Чї навъе ки маълум мешавад, шикоятҳои Шоҳин ағлаб дар
қолабу оҳанги «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ гуфта шуда, маънии
амиқи иҷтимоӣ доранд ва дар онҳо овои шикояти Коваи додхоҳ
аз шоҳ Заҳҳок ба гӯш мерасад, чунонки Фирдавсӣ аз номи ӯ
гуфтааст:
Хурӯшиду зад даст бар сар зи шоҳ,
Ки шоҳо, манам Коваи додхоҳ!
Бидеҳ доди ман, омадастам давон,
Ҳаменолам аз ту ба ранҷи равон.
Зи ту бар ман омад ситам бештар,
Занӣ ҳар замон бар дилам нештар…
Дар «Шикоятнома»-и Шоҳин баъди Ҷамшед (амир Музаффар)
чун шоҳ Заҳҳок тасвир шудани амир Абдулаҳад ба он далолат
мекунад, ки ба ақидаи шоир, дар силсилаи давлатдории
подшоҳони Аҷам салтанати қавми бегона (манғитиѐн) ба поѐн
хоҳад расид ва пайванди давлатдории аҷдодӣ дар оянда
барқарор хоҳад шуд. Ба ин маънӣ андешаҳои пайғамбаронаи
Дониш дар бораи тақдири давлату давлатдории амирони
манғития ва чун «хилофати Иблис-алайҳи-л-лаъна» аз байн
рафтани он ба андешаи бадеии Шоҳин комилан мувофиқ аст.
Ба ин тариқ, «Шоҳнома»-и Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ,
ҳамон навъе ки мушоҳида шуд, дар ҷараѐни афкори бадеии
Шамсиддин Шоҳин таъсири амиқе гузоштааст. Идроку
маърифати достонҳои «Шоҳнома» ба шоир имкон додааст, ки
дар замони ҷоҳилияти амирони манғития ниѐгони хешро
бишносад ва бинад, ки худи ӯ кист, некию бадӣ чист, адолат ва
одамияту мурувват чист?! Дар сояи чунин худшиносӣ Шоҳин
золимӣ ва бемаданиятӣ, бемаърифатӣ ва бегонагии салтанати
амирони манғитияро шинохт. Аз ин ҷост, ки пиндошти қаблӣ ва
барғалати шоир дар ҳаққи амирони манғит зимни тасвирҳои
достони «Шоҳнома» ба тамасхур гирифта шудааст:
Ду-се рӯз ҷӯѐи эҳсон шудам,
Сарояндаи мадҳи дунон шудам.
Бибурдам ба ороиши назм ранҷ,
В-аз он кардам офоқро пур зи ганҷ.
Кафи хушки эшон, к-аз он нам нарехт,
В-агар рехт, ҷуз хуни мардум нарехт…
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Кулоҳе, ки пашме намонда дар ӯ,
Чу фарҷи аҳузе, ки бистард мӯ.
Бигуфтам «кулоҳи каѐнист» он,
Ки монда нишон аз «мулуки Каѐн».
Муханнасмизоҷе, ки бар ӯ бихуфт,
Яке сим бар санги ӯ кард ҷуфт.
Ман он гуфтаме Рустами номдор
Зи чоҳ баркашад Бежани шаҳриѐр.
Дар қисмати «Шикоятнома»-и «Туҳфаи дӯстон» Шоҳин бар
хилофи амирони золиму худхоҳ ва ҷоҳилу бемаърифати
Мовароуннаҳр орзую ормони хешро роҷеъ ба шоҳи одил баѐн
намудааст. Шоир тимсоли ин гуна шоҳро низ аз «Шоҳнома»-и
Фирдавсӣ дарѐфт кардааст. Дар ин бобат таваҷҷуҳи ӯ, ба мисли
Аҳмади Дониш, ба чеҳраи Искандари юнонӣ аз достони
«Подшоҳии Сикандар» қарор гирифтааст. Шоҳин тибқи
мутолиа ва хулосагирии хеш аз ин достон дар бораи ҳукмронию
дод чунин гуфтааст:
Ҷаҳонбонию ҳукмронию дод
Сазовори он гурди фарзона бод.
Ки ҷон бар сари марди доно кунад.
Ба коме, ки хоҳад, тавоно кунад.
Диҳад ганҷу омӯзад асрори илм,
Кунад ҳосили мулк дар кори илм.
Чу омӯхт анвои ҳикмат тамом,
Диҳад мулки худро ба ҳикмат низом…
Ҳамин аст расми ҷаҳонхусравон:
Ки доноситоянду душманситон.
Хилофи амирони ин марзу бум,
Ҳуморо надонанд фарқе зи бум…
Дареғо, ки ин аблаҳон беҳисанд,
Тавонгар ба зар, дар ҳунар муфлисанд.
Чунонки мебинем, умдатарин фазилатҳои шоҳ тибқи дарку
маърифати Шоҳин ба қарори зайл бояд сурат пазирад:
– Шоҳ бояд ки ҷаҳонбонӣ ва ҷаҳондории халқу кишвари
худро ба сифати «гурди фарзона» (сипаҳсолори хирадманд) ба
уҳда дошта бошад.
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– Шоҳ бояд ки дар тарбият ва парвариши «мардони доно ва
тавоно» ба ҷон кӯшиш кунад.
– Шоҳ бояд ки дар кашфи асрори илм ганҷу сарватро дареғ
надорад ва ҳосили мулкро аз кори илм рӯѐнад.
– Шоҳ бояд ки анвоъи ҳикматро тамом омӯхта бошад ва
давлатдориро аз рӯйи ҳикмат низом диҳад.
Ба ҳамин тариқ, аз маҷмӯи мулоҳизаҳои дар ин мақола
зикршуда ба хулоса омадан мумкин аст, ки маснавии «Туҳфаи
дӯстон» дар эҷодиѐти Шамсиддин Шоҳин мақоми хосе дошта, ду
давраи мухталифи эҷодии шоир дар ҷараѐни эҷоди як маснавӣ
сурат гирифтааст. Дар ин маврид тағайюр ва таҳаввули афкори
иҷтимоию сиѐсӣ ва сабку услуби бадеии Шоҳин ба таъсиру
нуфузи ду пайғамбари шоирон – Фирдавсиву Саъдӣ мусоидат
намудааст ва ин равиш сабаби аз ду қисмати мутақобила
(«Панднома» ва «Шикоятнома») таркиб ѐфтани мазмуну
муҳтавиѐти маснавӣ гардидааст.
Нуқтаи баланди афкори иҷтимоию сиѐсии Шоҳин дар
қисмати «Шикоятнома»-и маснавӣ ифода гардидааст, ки он бо
сабку услуби «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ мувофиқат намудааст. Дар
«Шикоятнома», чунон ки маълум шуд, на фақат тарзи калом,
балки маслаку мароми Фирдавсӣ низ таъсир бахшидаанд.
Бинобар ин, «Шикоятнома»-и Шоҳин аз ҷумлаи манзумаҳои
одии шикоятӣ набуда, балки он дар қолабу шеваи хоси жанри
«Гуфтор» («Лирикаи ҳамосӣ») эҷод шудааст. Аз ин рӯ, шикояти
шоир ба масъалаҳои шоҳию давлатдорӣ, халқпарварию
истиқлолхоҳӣ, андешаҳо оид ба тақдири қавму миллат ва амсоли
ин алоқаманд гардидааст.
Дар «Шикоятнома», баръакси қисмати «Панднома»-и
«Туҳфаи дӯстон», фардияти эҷодии шоир ба мисли Фирдавсӣ
бисѐр далеру шуҷоъ аст. Ӯ чун паҳлавони майдони корзор «теғи
сухан аз наѐм баркашида» ба муқобили шоҳони ҷоҳил ва
«бегона» (амирони манғития) барои муҳофизати ақлу хирад ва
тавоноию доноии ниѐгон бо «кину хашм» ҷанги «рустамона»
мекунад, чунон ки худи шоир гуфтааст:
Вале мавриди кина чун душманам,
Бале, душмани марди нодон манам [5, 463].
70

СУХАНШИНОСЇ, №3 2018
Аз ин нуқтаи назар, «Шикоятнома» ба маънии хос чун
достони Фирдавсӣ як навъ «ҷангнома» аст ва гӯѐ ба оҳангу
услуби асарҳои «ҷангӣ» танзим шудааст.
Шамсиддин Шоҳин «Шикоятнома»-и худро бо як рӯҳи
шикастнопазири худшиносии миллию истиқлолхоҳӣ ба ҳайси
дастури ибратомӯз ва ба хотири пирӯзии пасояндагони хеш
навишта будааст:
Аз он рӯ зи гетӣ шикоят задам,
Зи гетӣ шикоят ба ғоят задам.
Ки дастур бошад бар ояндагон –
Ба абнои гетиситояндагон.
Ман идбор дидам, ту фирӯз бош,
Зи аҳволи ман ибратомӯз бош! [5, 464].
Китобнома
1. Аҳмади Дониш. Рисола ѐ мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони
Манғития / Дониш А. Ба эҳтимом ва тасҳеҳи Мирзоев Абдулғанӣ. –
Сталинобод: Нашр.давл.Тољ., 1960.
2. Мирзозода Х. Шамсиддин Шоҳин / Х.Мирзозода. – Сталинобод:
Нашр.давл.Тољ., 1956. – 257 сањ.
3. Улуғзода С.. Фирдавсӣ. Роман / Сотим Улуғзода. – Душанбе: Адиб, 1988.
4. Ҳодизода Р. Шоҳин / Расул Ҳодизода. – Душабе: Дониш, 1974. -140 сањ.
5. Шоњин, Шамсиддин. Куллиѐт / Шамсиддин Шоњин Тањия ва тавзењоти
Музаффар Муњаммадї. – Душанбе: Адиб, 2006. - 640 сањ.
ФИРДАВСӢ ВА ШАМСИДДИН ШОҲИН
Маќолаи «Фирдавсї ва Шамсиддин Шоњин» дар бораи
таъсирпазирї ва илњом гирифтани Шоњин аз “Шоњнома”-и безаволи
Фирдавсї бањс менамояд. Дар ин маќола муаллиф бо далелњо собит
намудааст, ки Шоњин дар зери таъсири шоирони классик ба монанди
Саъдї, Фирдавсї ва дигарон осори худро таълиф намудааст. Хусусан
дар таълифи “Туњфаи дўстон” ном асараш бештар аз Саъдї ва
Фирдавсї таъсир бардоштааст.
Ин таъсирпазирї эљодкорона ва мустаќил буда, вобаста ба
тањаввули фикрї ва камолоти шоирии Шоњин сурат гирифтааст.
Дар маљмўъ Шоњин аз Анвариву Низомї ва Њофизу Бедил низ
таъсир бардоштааст.
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ФИРДОУСИ И ШАМСИДДИН ШОХИН
В статье рассматривается вопрос о намерении Шохина написать
вторую часть своей поэмы “Подарок друзьям” (“Туњфаи дўстон”) в
духе и подражании “Шахнаме” Фирдоуси. Автор на основе примеров
из поэмы доказывает что Шохин в этом произведении следовал не
только за “Бустон” -ом Саади, как было принято считать до сих пор,
но и стремился вторую часть поэмы создать в духе “Шахнаме”,
осуждая человеконенавистную политику мангитских эмиров. Однако,
преемственность
у
Шохина
представляется
творческой
и
соответствующей идейному замыслу поэта – осуждению и бичеванию
антинародной сущности эмирата. Автор обосновывает деление поэмы
Шохина на две части: “Дидактическая” и “Жалобная. Первая, по
мнению автора, написана в манере “Бустон” Саади, вторая – в духе
“Шахнаме” Фирдоуси.
Ключевые слова: эпос, Фирдоуси, наставление, подражание,
месневи, идейная эволюция, поэтическое мастерство, стиль и манера,
Саади.
FIRDOUSI AND SHAMSIDDIN SHOHIN
Firdousi and Shamsiddin Shohin’s articles discuss the effectiveness and
inspiration of Shohin from the great book “Shahname” of Firdavsi. In this
article, the author proves that Shohin has created his works under the
influences of classical poetries, such as Saadi, Firdousi and others. In
particular, Shohin during the creating of his book titles “Tuhfai duston
(“Gift of friend”) mostly inspired from the great poems like Saadi and
Firdavsi.
This vulnerability is creative and independent and they depend on the
evolutions thought of Shohin.
In common, Shohin has also been affected by other great classic poets as
Anvari, Nizami, Hafiz and Bedil.
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ТААССУРИ ШОЊИН АЗ ШОИРОНИ ПЕШИН
Љамолиддин Саидзода
Институти забон ва адабиёти ба номи Абўабдулло Рўдакї
Мутолиаи осори Шоњин нишон медињад, ки ў бо вуљуди доштани
њаѐти ноорому фољиавї, шароити баду номусоиди эљодї ва имкони
андаки мутолиа тавонистааст, ки аз осори адибони пешин ба андозаи
зарурї бархўрдор гардад. Вай дар осори худ аз шоироне чун
Фирдавсї, Унсурї, Асљадї, Муиззї, Анварї, Хоќонї, Низомї, Саъдї
ва дигарон ба вузуњ ном мебарад. Албатта, вай дар осораш беш аз
њама аз Саъдї ѐд мекунад. Чунончи ў дар ќасидае, ки ба мадњи амир
гуфтааст, аз тарзи Саъдиву Имомї суд љустани худро бад-ин тавр
баѐн менамояд:
Сурудаст дар мадњи ту табъи Шоњин,
Рањи назми Саъдиву шеъри Имомї [14, 274].
Аммо аксари ѐдкардњои Шоњинро аз Саъдї мо дар маснавии
«Туњфаи дўстон» баррасї менамоем. Масалан, ў дар бахши «Дар
ситоиши шањаншањи олиљоњ Сайид амир Абдулањад фармояд» ба
васфу ситоиши амир мепардозад ва пояи ўро аз Атобак баланд
медонад ва мисли Саъдї, ки дар «Бўстон» аз Абўбакр ва Атобак
ситоиш кардааст, дар сухан моњир будани худро ба намоиш
мегузорад:
Ба дастури Саъдї, ки дар «Бўстон»
Ба мадњи Абўбакр шуд тарзабон…
Туро поя бењ аз Атобак бувад,
Чу Саъдї маро табъи чобук бувад [14, 486].
Мусаллам аст, ки Шоњин маснавии «Туњфаи дўстон»-ро, ки
маснавии дувумин ва нотамоми ў мањсуб мешавад, дар татаббўи
«Бўстон»-и Саъдї навиштааст. Ў худ борњо ба ин ѐ он навъ ин
маъниро дар асараш таъкид мекунад. Назира будани «Туњфаи
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дўстон»-ро тазкиранигорон низ таъкид менамоянд. Аз љумла,
Њашмат гуфтааст: «Дар каломи фасоњатанљом ва балоѓатосояш
матонати тарзи ќудамо, мисли Шайх Саъдї, хосса дар маснавиѐташ
зоњир… Маснавие дар татаббўи «Бўстон» эљод намуда ба номи
њазрати хулдоромгоњ мувашшањ ва музайян гардонидааст» [10]. Устод
Айнї низ дар «Намунаи адабиѐти тољик» дар пайравии «Бўстон»
навишта шудани ин маснавии Шоњинро таъкид мекунад ва мегўяд:
«Шоњин ѓайр аз ѓазал, ќасида, ќитъа ва амсолаш дигар осори
муњимма низ навиштааст. Аз он љумла яке «Туњфаи дўстон» аст ба
пайравии «Бўстон»-и Шайх Саъдї, лекин нотамом монда» [2, 151]
Ногуфта намонад, ки маснавии «Туњфаи дўстон», ки бо тарѓибу
рањнамоии Хоља Зарир иншо шудааст, мебоист њам аз лињози
мазмуну муњтаво ва њам сохту бобњояш ба «Бўстон»-и Саъдї монанд
мешуд. Боби аввал дар адл, боби дувум дар эњсон, боби савум дар
ишќ, боби чањорум дар тавозўъ, боби панљум дар ризо, боби шашум
дар ќаноат, боби њафтум дар тарбият, боби њаштум дар шукр, боби
нуњум дар сабр, боби дањум дар хотима. Ба истиснои боби нуњум
бобњои дигари асари Шоњин билкул ба бобњои дигари «Бўстон»-и
Саъдї монанданд. Ў дар оѓози маснавї аз илњом гирифтани хеш аз
Саъдї бад-ин тавр хабар медињад:
Маро гар дар ин пеша дасте расост,
Њам аз дастѐрии Саъдї бихост [14, 494].
Шоњин дар муќаддимаи маснавии «Туњфаи дўстон» зери
сарлавњаи «Воќеаи навмия» аз хоб дидани худ сухан дар миѐн меорад.
Ў њангоми хоб бар сари зонуи модар боѓи зебоеро мебинад, ки
мардумон дар он љо љамъ шудаанд ва мехоњанд парандаеро, ки дар
шохи дарахт буд, ба даст бигиранд, аммо ин кор ба касе муяссар
намешавад. Ваќте ки Шоњин ба сўи он даст дароз мекунад, паранда ба
дасти ў меояд ва мардум бо њаяљону хурсандї ўро табрик менамоянд:
Яке боѓ дидам баророста,
Чу «Бўстон»-и Саъдиву бупроста…
Ту Шоњинї, эй кўдаки растагор,
Кунї тоири табъи Саъдї шикор [14, 495].
Ў мушавваш аз хоб бедор мешавад ва мебинад, ки падараш
пойњояшро мемолад. Вай хоби худро ба падар мегўяд. Падар хушњол
мешавад ва ба њамсараш мегўяд, ки билохира орзуяш љомаи амал
пўшид. Дур нест, ки писараш бо теѓи забон мисли Саъдї љањонро
тасхир менамояд:
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Чунин гуфт бар модарам, к-эй аљуз,
Ќарин гашт шоми умедам ба рўз.
Умеде, ки ин сабза бўстон шавад,
Навиде, ки ин ќатра Уммон шавад.
Яке рўз бинї, ки ин мўри ланг
Сари аждањоѐн бикўбад ба санг.
Забонаш чу Саъдї ба теѓи баѐн
Бигирад карон то карони љањон.
Ба Саъдї, чї њолат, ки омад падид,
Аз ин ахтари саъд гардад љадид [14, 496].
Сипас падараш ба ў наќл мекунад, ки азизе ба ман як сирро гуфта
буд ва ман аз он њамвора дар њайрат будам. Инак, он суханон рост
баромад. Ваќте ки шоир ин сирро донистан мехоњад, падар ба ў наќл
мекунад, ки ман аз мулки Хатлон азми Бухорову Самарќанд кардам.
Аввал дар Самарќанд ду-се сол тањсили илм намудам. Дар он љо
марде дарвеш мегашт, ки бо номи Махдуми девона машњур буд. Ман
хостам аз ў дуо бигирам. Аз ин хотир ба дунболаш афтодам. Аз сањар
то шом ўро пайгирї намудам, аммо илтифот накард ва шабонгоњ ба
гўристон роњ гирифт. Ман њам аз пасаш ба он љо рафтам. Ў ба ман
ишора кард, ки аз хоки баланд каме биканам. Ман ин супоришро
иљро намудам. Сипас, ў маро дуо дод ва гуфт, ки барои ту се чиз аз
Парвардигор талаб кардем: илму мол ва фарзанди соњибкамол, ки
дар илму адаб дар офоќ ягона мегардад, дар дилаш сирри Саъдї
намоѐн мешавад ва дар хурдї шуњрати тамом меѐбад. Интизор бош,
интизори фарзанди фархунда:
Туро мо се чиз аз Худо хостем,
Яке з-он ба сад илтиљо хостем.
Нахустин туро илм бахшиду мол,
Сеюмбора фарзанди соњибкамол.
Нињоли умедат чунон бар дињад,
Ки завќи майу таъми шакар дињад.
Димоѓи хирад тоза гардад аз ў,
Њунар соњибовоза гардад аз ў.
Ба дониш дар офоќ ѐбад ќабул,
Кунад дар дилаш сирри Саъдї њулул… [14, 498].
Шоњин баъдан дар бораи сухан ва љойгоњи шомихи Низомї дар
суханварї њарф мезанад. Ў Низомию Саъдиро ба ду гавњар монанд
менамояд ва мегўяд:
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Ман ин давлате, к-он мадори ман аст,
Нишоти дили сўгвори ман аст.
Шунидї, зи файзи сухан ѐфтам,
Сухан њаст ганље, ки ман ѐфтам…
Суханро Низомї ба «Махзан» сутуд,
Аз ў бишнав, аз ман набояд шунуд…
Низомию Саъдї дуто гавњаранд,
Ки дар дурљи фикрам чу гавњар даранд [14, 501-502].
Шоњин дар маснавии «Туњфаи дўстон» хостааст, ки мисли Саъдї
ба амир роњи адлу адолату давлатдориро нишон бидињад. Дар ин
бора Расул Њодизода чунин мегўяд: «Таърих шањодат медињад, ки
шахсони донишманд ва ањли илму дониш, ки ба доираи њукмронони
замон даромада буданд, ба осори адабиву илмии худ мехостанд, ки ба
волиѐну њукмрфармоѐн роњи адолат ва инсофро нишон дињанд. Барои
Шоњин яке аз чунин шахсони бузург Саъдии Шерозї буд, ки ба
василаи «Бўстон» роњи адолат ва хислатњои њамидаро ба њукмронони
замонаш тарѓиб ва талќин кардааст. Шоњин низ дар пайравии Саъдї
ба таълифи маснавие ба номи «Туњфаи дўстон» шурўъ мекунад, то
дар он масъалањои ахлоќ ва расму оини адолатро дар идораи давлат
ва умури мамлакату раиятдорї ба роњи панду насињат ва њикоятњои
тамсилї ба миѐн гузорад, то ки барои амир ва зимомдорони давлат
роњнамое бошад» [17, 378]. Худи Шоњин низ бо дастури Хоља Зарир
ва дар пайравии «Бўстон»-и Саъдї навишта шудани асарашро таъкид
намуда, дар бахши «Дар сабаби назми китоб» чунин гуфтааст:
Чу туѓрои ин азм афрохтам,
Сўи хољаи хољагон тохтам…
Ба иззи ќабулаш ба чандин дуруд
Нињодам, маро дар замир он чи буд…
Туро хирќае чобук ояд ба дўш,
Ки пўшид Саъдии пашминапўш.
Аз ў монд гар «Бўстон» ѐдгор,
Ту бар дўстон «Туњфа» - е вогузор.
Чу фикрат баланд асту табъат ќавї,
Раќам зан чу «Бўстон» яке маснавї… [14, 522-523].
Пири Шоњин дар дањ боб навиштани «Туњфаи дўстон»-ро дар
пайравии «Бўстон» ба ў тавсия медињад ва дар ин роњ аз Саъдї мадад
љустанашро таќозо менамояд, зеро вай бовар дорад, ки агар Шоњин
ба Саъдї рў биѐрад, њатман дар эљоди маснавї муваффаќ хоњад шуд:
Чу «Бўстон» ба дањ боб пироя дењ,
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Зи њар бобаш ањбобро моя дењ…
Расон бар фалак гўшаи боми ў,
Бинењ «Туњфаи дўстон» номи ў…
Чу рањ мебарї љониби «Бўстон»,
Биљў њиммат аз рўњи Саъдї дар он.
Агар рўњи Саъдї туро ѐвар аст,
Чи ѓам, муњра боз оварї, гавњар аст [14, 523].
Шоњин пас аз гирифтани дастур ва фотења аз пираш ба иншои
маснавии «Туњфаи дўстон» камар мебандад. Ў худ дар ин боб дар
идомаи суханаш чунин мегўяд:
Маяндеш, поѐни ин рањ куљост?
Бирав, хуш дуои манат дар ќафост.
Ќаламро инон чуст кардам чу барќ,
Саропои ин љода љустам ба фарќ…
Маро сирри Саъдї бувад дар замир,
Ту хоњ ин фано ѐ таносух бигир.
Зи ман њар чи омад, чи пухта, чи хом,
Зи осори Саъдї бувад, вассалом! [14, 524-526].
Зимнан бояд гуфт, ки Шоњин дар ќасидае, ки дар љавоби Фитрат
гуфтааст, низ аз Саъдї зикр ба амал овардааст:
Ман, ки н-орам ба назар Анварию Саъдиро
Шиква аз Фитратам оѐ ба кї бовар бошад? [14, 235].
Шоњин баъд аз Саъдї дар осораш бештар аз Низомию Хусрав ѐд
менамояд. Ин ѐдкардњои ў асосан дар достони «Лайлї ва Маљнун» ба
дида мерасанд, зеро ў ин достони худро дар пайравии достонњои
њамноми эшон навиштааст. Хусусан аз Низомї ў ба ќадрдонии зиѐд
ѐд мекунад, зеро Низомї ба масобаи бунѐдгузори мактаби
хамсанависї ќад алам кард ва баъд аз ў ин суннатро адибони дигар
идома доданд. Хусрави Дењлавї аввалин касе буд, ки ба пайравии
Низомї достон навишт ва дар ин љода муваффаќ шуд. Њамин буд, ки
достоннависон номи эшонро ба ифтихор ба забон меоварданд ва
достонњояшонро сармашќи кори худ ќарор медоданд. Аз ин хотир,
Шоњин низ дар навиштани достони «Лайлї ва Маљнун» Низомиву
Хусрави Дењлавиро сармашќ ќарор медињад ва дар мавридњои
гуногун, хусусан дар оѓозу анљоми достонњояш, аз онон бо иззату
икром ѐд менамояд ва дар пайравии онњо навишта шудани асарашро
мукаррар зикр мекунад:
Дидам, ки маро намуд гардун
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Аз мотами Лайлие чу Маљнун.
Афсонаи он ду дархўрам шуд,
Садди рању расми дигарам шуд.
Бастам ба њазор пухта хомї,
Пирояи Хусраву Низомї … [14, 337].
Шоир дар анљоми достон низ аз њар ду адиб бо камоли одоб ѐд
менамояд. Њамзамон, ў аз шерозаи нав бастани худ ба ин ќиссаи
куњан ва љойгоњи хоси он дар байни достонњои Низомиву Хусрав, аз
таќлиди мањз дур будан, роњу равиши худро њифз намудани хеш дар
нигориши достон, дигар вижагињои он ва бархе аз масоили шеъру
шоирї мунсифона ба хонанда хабар медињад:
Сад шукр, ки шуд пазира ин ранљ,
Дар соли њазору сесаду панљ…
Љуз ман, ки ба чирадастии табъ
Баста талале зи нав дар ин рабъ?...
Рафтанд ду-се ба сустгомї
Дунболаи Хусраву Низомї.
Њарчанд ки роњ баркушоданд,
Аз роњ фаротар уфтоданд.
Шоњин чу ќадам нињод дар байн,
Гардид бар он ду сонї иснайн.
Аз гуфтаи он ду њељ нагзошт,
Лекин намате ба тоза ангошт… [14, 459-460].
Лозим ба ѐдоварист, ки Шоњин аз Низомї на танњо дар достони
«Лайлї ва Маљнун», ки дар пайравии ў навиштааст, балки дар
маснавии «Туњфаи дўстон» низ ѐд менамояд. Аз зикри Низомї,
алалхусус «Махзан-ул-асрор»-и ў, маълум мегардад, ки Шоњин дар
навиштани ин маснавї на фаќат ба Саъдї, инчунин ба маснавии
«Махзан-ул-асрор»-и Низомї низ назар доштааст ва ба ин ѐ он навъ
аз он фоида бурдааст. Агар чунин намебуд, аз Низомї ва ба вижа
асари «Махзан-ул-асрор»-и ў бо сароњат ѐд наменамуд. Лињозо, вай
дар фасли «Дар гузориши айѐми нофарљом ва шикояти хосу авом» аз
њокимону амирони давр интиќод менамояд ва аз ќадрношиносии
онон, зери тањќиру фишор ќарор доштани худ дар дарбор, аз маќоми
волои сухангустарї ва пайраву идомадињандаи моњири Низомиву
Хусрав буданаш бо дарду њасрат сухан мегўяд:
Сухан чун зи дил дар ќалам оварам,
Бувад оњуе, к-аз њарам оварам…
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Ба ин донишам лек дар ин диѐр
Чу оина беќадр дар рангу бор…
Дареѓо, ки ин аблањон бењисанд,
Тавонгар ба зар, дар њунар муфлисанд…
Чу донишваре шуъла дар фан гирифт,
Чароѓи њунар зери доман гирифт.
Ба назми дарї оби гавњар бибурд,
Тариќи Низомию Хусрав сипурд.
Пайи тарбия дар њисораш кунанд,
Чу гил парда дар рўйи кораш кунанд… [14, 534-536].
Хулоса, Шоњин дар эљоди маснавии «Туњфаи дўстон» зери
таъсири каломи Саъдї, ба вижа «Бўстон» ва дар достони «Лайлї ва
Маљнун» зери таъсири достонњои Низомиву Хусрав, алалхусус
достонњои «Лайлї ва Маљнун»-и эшон будааст. Ба ин худи адиб
мукаррар ва босароњат дар достону маснавиаш ишора кардааст.
Аммо пайравињои Шоњин аз онњо дар ин замина, тавре ки худ ва
муњаќќиќони осораш мегўянд, муќаллидона нест, балки муњаќќиќона
аст. Осори ў ба вазъи замони худ ва њаводиси он рўзгорон иртибот
мегиранд. Ба ќавли устод Расул Њодизода, «Шоњин дар маснавии
«Туњфаи дўстон» баробари он ки ба сабку услуби «Бўстон»-и Саъдї
ба мањорати том ва эљодкорона пайравї намудааст, аммо рўњу тарзи
хоссаи суханпардозии худро нигоњ дошта тавонистааст» [12, 55-56].
Албатта, Шоњин на танњо дар маснавии «Туњфаи дўстон», балки дар
достони «Лайлї ва Маљмун»-и худ низ ба њадде њамин гуна рафтори
эљодкорона намуда, асаре дар сабку салиќаи тоза ба арса овардааст,
ки мо дар он садою навои вижаи ўро мешунавем. Тавре ки худи шоир
дар ин бора гўяд:
То кай ба саманд медињї дав,
К-ин њарфи Низомиясту Хусрав? [14, 460].
Агар Шоњин дар достонсарої ва маснавигўї ба устодони ин фан Низомию Хусраву Саъдї пайравї карда бошад, дар эљоди ѓазал зери
таъсири ду устоди беназири ин навъи шеърї - Саъдиву Њофиз
будааст. Алалхусус, таассури ў аз Њофиз дар осораш равшану возењ
аст, зеро Њофиз ќуллаи баланди ѓазал аст ва девонаш ба масобаи
китоби дарсї дар макотиби гузашта мавриди тадрис ќарор дошт. Аз
ин рў, касе, ки рў ба шеъру шоирї меовард, њароина ба ў пайравию
таќлид менамуд. Лињозо, пайравии ў мантиќї буда, аз воќеияти
зиндагї ва тарзи таълиму тадриси суннатии мо дар он замон моя
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мегирад. Ба њарфи дигар, дар гузаштазамон ањли мактабу мадорис
нахустин сабаќи худро аз девони Њофиз мегирифтанд. Дар замони
Шоњин низ ин суннат роиљ буд. Аз ин рў, вай сабаќи нахустини худро
аз девони Њофиз гирифтааст. Ба ин маънї на танњо муњаќќиќон,
шоњинпажўњон ишора кардаанд, балки худи шоир низ дар маснавии
«Туњфаи дўстон» чунин хабар медињад:
Маро бар дабистони дўшизагон
Супурданд чун барќ дар найситон…
Дар он дам, ки ин сон насаќ доштам,
Зи девони Њофиз сабаќ доштам.
Њамехондам абѐти ширини он
В-аз он хонданам тоза мешуд равон…
Ба њадде ки тоќат зи љонам кашид,
Зи хондан ба гуфтан инонам кашид.
Зи шаб то сањар шеър мегуфтаме,
Гање дар гуњар муњра месуфтаме… [14, 485].
Тавре ки аз ин суханон бармеояд, Шоњин зери таъсири шадиди
ѓазалњои Њофиз будааст. Лињозо, дар осори Шоњин таъсири орову
афкор, сабку услуб, забону баѐни Њофизро ба хубї метавон мушоњида
намуд. Ба вижа мо дар бисѐре аз ѓазалњои ў ин гуна њолатро равшан
мебинем. Албатта, барои нишон додани андозаи таъсирпазирии
Шоњин аз Њофиз ин љо имкони батафсил сухан гуфтан нест. Бинобар
ин, мо бо овардани намунае чанд аз ѓазалњои эшон иктифо менамоем:
Њофиз:
Дар ин замона рафиќе, ки холї аз халал аст,
Суроњии майи нобу сафинаи ѓазал аст [11, 83].
Шоњин:
Маро, ки ишќи накўѐн накўтарин амал аст,
Хушам, к-аз ин амали нек номи ман масал аст [14, 49].
Шоњин дар як ѓазали худ як мисраи Њофизро мавриди тазмин њам
ќарор додааст. Ин далели он аст, ки Шоњин ба шеъри Њофиз алоќаи
зиѐд доштааст, зеро мо дигар дар тамоми осори шоир тазминро
мушоњида наменамоем. Танњо як бор тазминро мебинем. Он њам
тазмин ба ѓазали Њофиз:
Юсуфи гумгашта боз ояд ба Канъон, ѓам махўр!
Кулбаи эњзон шавад рўзе гулистон, ѓам махўр! [7, 92].
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Шоњин:
«Кулбаи эњзон шавад рўзе гулистон, ѓам махур!»,
Бишкуфад гулњои васл аз хори њиљрон, ѓам махур! [7, 92].
Албатта, Шоњин дар ѓазалгўї танњо ба Њофиз пайравї
накардааст, балки ба Саъдї низ назар доштааст, зеро Саъдї устоди
ѓазал аст.
Зимнан бояд гуфт, ки Шоњин, ки дар замони тасаллути сабки
њиндї, ба вижа шеъри Бедил дар Мовароуннањр, зиндагию эљод
менамуд, асосан ѓазали ошиќона мегуфт, ки дар он тамоми мавзуот
маљоли баѐн меѐбанд. Аз ин рў, аксари ѓазалњои Шоњин мисли
ѓазалиѐти шоирони сабки ироќї ба як мавзўъ, мавзўи асосиву зотии
ѓазал-ишќ ихтисос дода шудаанд, аммо ѓазали шоирони сабки њиндї,
ба вижа Бедил, ки ба маќсади мазмунофаринї эљод шудаанд, тамоми
мавзўъњоро фаро мегиранд. Воќеан, дар ѓазали сабки њиндї ва Бедил,
ки ифротитарин гўяндаи ин сабк аст, љанбаи панду ахлоќї, сиѐсиву
иљтимої нисбат ба љанбаи ишќї бартарї дорад, хусусан корбурди
тамсил дар он ба ављи аъло мерасад. Шоир дар як мисраъ мавзўеро
матрањ менамояд ва дар мисраи дувум онро бо овардани шоњид
тасдиќ ва таъйид мекунад ва ба шеър бадал месозад. Лињозо, ѓазали
сабки њиндї шигифтангез, турфа, омўзанда ва пурмазмун аст, аммо аз
сўзу гудоз камтар бархўрдор мебошад. Аз ин рў, чандон ба дил чанг
намезанад, зеро монади ѓазалњои пуршўру пур аз сўзу гудози
ошиќонаи Саъдиву Мавлавї нестанд. Хушбахтона, ѓазалњои Шоњин,
ки дар айѐми ривољи сабки њиндї, ба вижа ѓазали Бедил, эљод
шудаанд, бештар монои ѓазалњои сабки ироќї ва пеш аз њама Саъдї
мебошанд. Агарчи ќариб тамоми шоирони ин ањд ба тарзи Бедил
сухансарої мекарданд, аммо Шоњин, баръакси эшон, ба шеваи Саъдї
хоматирозї мекард ва дар асорати сабки њиндї, алалхусус Бедил,
ќарор надошт. Лињозо, суханаш содаву равшану ошиќонаву риндона
буда, бештар ба сабку салиќаи ѓазалњои Саъдиву Њофизу Љомию
Њилолию Мушфиќї монанд аст, на ба намояндагони сабки њиндї Назирию Урфї, Толибу Калиму Салиму Љалолу Шавкату Носиралї
ва, алалхусус Бедил. Ба ин на фаќат ѐдкардњои ў аз Хољу, Салмон,
Саъдї, Њофиз, Љомї, Њилолї, Мушфиќї, балки шабоњату њамсонии
мазмуну муњтавою радифу ќофияву забону баѐни ў ба ѓазалњои онон
далел шуда метавонад. Бинобар ин, ў як навъ намояндаи равияи
бозгашти адабї мебошад. Бозгаште, ки шоирон он сабки печидаи
њиндиро канор гузоштанд ва ба сабкњои содаву равони пешин, ба
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вижа намояндагони сабки ироќї, рў оварда буданд. Албатта, ин кор
дар Эрон расман анљом ѐфта буд. Шоирон дар Исфањон гирди њам
љамъ шуданд, анљуман тахсис доданд ва аз сабки печидаи њиндї даст
кашиданд ва ба осори шоирони мутаќаддим, яъне сабкњои
хуросониву ироќї, аз љумла Рўдакиву Фирдавсї, Унсуриву Фаррухї,
Хоќониву Анварї, Муиззиву Саъдї, Њофизу Љомї рў оварда,
адабиѐтро аз бунбаст рањо карда буданд. Ин кор дар сарзамини Њинд
низ сомон пазируфт. Мирзо Асадуллохон Ѓолиб нахустин касе буд, ки
тарки шеъри печида, аз љумла шеъри Шавкату Љалоли Асиру Бедил
кард ва рў ба равшангўѐни сабки њиндї ва адибони сабки ироќиву
равияи бозгашти адабї, ба вижа Ќоонї, овард. Ба ќавли Шиблии
Нўъмонї, «тааљљуб ин љост, ки Њиндустон, бо он ки аз инќилоби
адабии Эрон дур ва бехабар буда, маозолик, дар он љо њам худ ба худ
инќилобе падид омад, яъне завќи шоирї, ки аз як муддати дарозе аз
давлати Носиралї ва ѓайра хароб шуда ва ба њоли инњитот будааст,
ислоњ ва дуруст шуд. Мирзо Ѓолиб инќилобе дар шеър падид оварда
ва ќолаби онро якбора иваз кард. Агар ибтидо ў њам ба асари
мутобиат аз Бедил ба роњи ѓалат афтода буд, лекин пайравї аз Калим,
Назирї, Толиби Омулї, Урфї вайро њифз намуд… Мирзо Ѓолиб дар
ќасида услуби ќудамо ва мутавасситинро ихтиѐр намуд, агарчи дар
аксари ќасоиди вай бидъатњои мутааххирин, њатто хомињои онњо њам
ѐфт мешавад, лекин дар охир њамаи ин печидагињо ва
нотарошидагињо аз байн рафта, ба куллї ранги сухани устодон ба худ
гирифт» [16, 428-429]. Ин амали Мирзо Ѓолибро баъдан Њоливу
Шибливу Иќбол ва дигарон дар сарзамини Њинд идомаву густариш
бахшиданд ва шеърро аз печидагиву хаѐлбофињои сирфу ифротї ба
сўи содагиву равонї оварданд ва ба зиндагї наздик намуданд. Дар ин
бора Акбари Бењдорванд дар пешсухани девони Бедили Дењлавї
чунин навиштааст: «Дар Шибњи ќора Шиблии Нўъмонї ва Иќбол ба
тарки ин сабк кумак карданд ва ба василаи онон њунари шоирї ба
сабкњои ироќї ва хуросонї бозгашт кард» [4, 60]. Дар Мовароуннањр
ин амал, яъне фосила гирифтан аз сабки печидаи њиндї, ба вижа Бедил,
агарчи ќабл аз Ањмади Дониш шурўъ шуда буд, аммо мубориза бар
зидди таќлиди Бедил ба таври расмї аз ў оѓоз гардид ва дар осори
Савдову Возењ, ба вижа Шоњин (дар назм), густариш ѐфт.
Бояд тазаккур дод, ки шеъри ин минтаќа, ки баъд аз омадани
шеъри муаммогунаву печидаи Бедил, ба ќавли устод Айнї, «ба сакта
ва таваќќуф» гирифтор шуда буд ва бероња мерафт, дар њолати
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таназзул ќарор дошт ва адибон саргарми таќлид ва зўрзанињои
бењуда ба сабки Бедил буданд, тавассути адибони мутараќќї, ба вижа
Шоњин, ба роњи дуруст њидоят гардиданд. Ў низ, чун Ѓолиб дар Њинд,
дар Мовароуннањр инќилоби адабї кард, шеърро аз асорати сабки
Бедил рањо намуд ва услуби гўяндагони сабки хуросониву ироќиро
эњѐ намуд ва як навъ бозгашти адабиро дар Мовароуннањр таъмин
кард. Њамин буд, ки баъд аз Шоњин шоирон ба сабки содаву равшан
рў оварданд, шеърро ба њаѐт наздик намуданд ва ба тарѓибу ташвиќи
афкори интиќодиву мутараќќї пардохтанд, маданияту фарњанги
пешќадами русу Аврупоро мавриди ташвиќу тарѓиб карор доданд.
Њатто бисѐре аз шоирони бедилгаро, ки дар ибтидо ба тарзи Бедил
пайравї менамуданд, аз шеваи ў даст кашиданд ва рў ба содагўї
оварданд ва адабиѐтро, шеърро дар хидмати халќу кишвар ќарор
доданд. То Ањмади Дониш (дар наср) ва Шоњин (дар назм) ќариб
дусад сол буд, ки адибон дар асорати шеъри Бедил афтода буданд ва
ба таќлиди ў шеър мегуфтанд. Хусусан Шоњин ин шеваро таѓйир дод,
аз бедилона сухан гуфтан эњтироз намуд... Ашъори ў бо осори соири
шоирони нимаи дувуми асри нуздањи Мовароуннањр муќоиса шавад,
равшан мебинед, ки шеъри ў на соибонаву урфиѐнаву толибонаву
бедилона, балки саъдиѐнаву љомиѐнаву њилолиѐнаву мушфиќиѐна аст.
Маснавињояш ба таври Саъдиву Низомиву Хусрав, ѓазалиѐташ ба
шеваи Саъдиву Њофизу Љомиву Њилоливу Мушфиќї гуфта шудааст.
Сухани сарбастаро дар осори ў наметавон ѐфт. Забон ва баѐни
Шоњин, баръакси њамрўзгорони ў, содаву равшан аст ва сањли
мумтанеъро мемонад, зеро ба гўяндагони бузурги сабкњои
хуросониву ироќї пайравї менамояд. Ин бузургтарин хидмати
Шоњин буд, ки дар нимаи дувуми асри нуздањ ба адабиѐти мо намуд
ва роњро барои адибони дигар, аз љумла Њайрату Асириву Аљзиву
Файѐзу Айниву дигар адибони маорифпарвару мутараќќї њамвор
кард. Ба ќавли худи шоир:
Сухан гўиѐ тифлу ман модарам,
Ки доим ба шираш њамепарварам.
Сухан буд умре ба њар дар ятим,
Чу тифле, ки монад зи модар ятим… [14, 503].
Метавон гуфт, ки ашъори Шоњин асосан аз таъсири сабки њиндї
холї аст. Лињозо, Шоњинро барњаќ метавон яке аз бунѐдгузорони
равияи бозгашти адабї дар Мовароуннањр хонд. Бењуда нест, ки
Шоњин дар ѓазал худро пайрави Саъдї мењисобад ва мегўяд:
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Ба таќлиди Саъдї ѓазал густарам,
Ки гўї, яке Саъдии дигарам [14, 502].
Бинобар ин, дар ѓазалгўї Шоњинро пайрави Бедил донистани
бархе аз донишмандон дуруст нест, зеро худи шоир дар яке аз
ѓазалњояш босароњат иброз доштааст, ки ў ба Бедил њељ гуна таќлиду
пайравии сирф накардааст. Ин албатта, бурди Шоњин буд ва ўро аз
њамасрони муќаллидаш мумтоз мегардонд, зеро, ба ќавли устод
Айнї, «дар ањдњои охирї, баъди 1200, дар Бухоро ва Мовароуннањр
дар назм, наср таќлиди Бедил шуњрат гирифта, њар ањлу ноањл, ки ба
дасташ ќалам мегирифт, чизе дар пайравии Бедил навиштанро аз
љумлаи татиммаи камоли хеш мешуморид» [7, 201]. Албатта, ин на
танњо фољиаи адабї, балки фољиаи миллї њам буд, ки аз фазои
«ѓафлатзада» (Расул Њодизода) ва мутаассибонаи Бухорову
Мовароуннањр, бехабарї ва рањнамої нашудани ќуввањои адабиву
эљодї, ба «сакта ва таваќќуф» (Айнї) гирифтор шудани адабиѐт дар
ин минтаќаи аслии шеъри тољикию форсї дарак медод. Бењуда устод
Маъсумї ин давраро давраи «гумроњии адабї» ном нанињодааст.
Лињозо, дар њамин давраву дар њамин гуна фазои гумроњиву
бедилзадагиву бесарусомонї (анархияи адабї), ки њар кас ќалам ба
даст мегирифт, «бисмиллоњир-рањмонир-рањим»-и ў аз таќлид ба
осори печидаи Бедил шурўъ мешуд, тарки ин шева кардану муќобили
љараѐни об њаракат кардан, яъне рў ба ќудамо овардани Шоњин на
танњо падидаи мусбат, балки шигифтангез њам буд ва аз рўйи кор
омадани бозгашти адабї дар Мовароуннањр дарак медод. Албатта,
Дониш, ба ќавли устод Айнї, авалин касе буд, ки «дар таќлиди
услуби Бедил мубориза эълон карда, худ осори манзумаву
мансураашро дар камоли содагию равонї навиштанро илтизом кард»
[7, 201], аммо бо ин њама, ў натавонист билкул аз зери таъсири Бедил
берун барояд (азбаски пайваста ба нусхабардории осори Бедил
машѓул буд), њамин буд, ки осори мутараќќиву олияш, ба сабаби
мушкилии забону баѐнаш, дар пардаи хафо монд ва монеи густаришу
шуњрати он гардид. Аммо Шоњин, ки идомадињандаи роњи Ањмади
Дониш буд, тавонист, ки худро ќариб пурра аз асорати сабки
мураккабу печидаи Бедил рањо намояд ва рў ба сабку баѐни
пешиниѐн, ба вижа Саъдї ва дигар намояндагони бузурги сабки
хуросониву ироќї биѐрад ва ба эљоди осори содаву равшану њамагир
даст ѐбад. Ин, албатта, аз нубуѓи Шоњин дарак медињад. Бинобар ин,
эълом доштани худи шоир, ки ў дар шеъру шоирї Бедилро пайравї
намекунад, балки дар ѓазал Саъдиву дар маснавию достон Низомию
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Хусрав ва дигар гўяндагони сабкњои пешинро пайравї менамояд,
гувоњи он аст, ки Шоњин дар адабиѐти Мовароуннањр як навъ
инќилоби адабї кардааст. Њатто «Бадоеъ-ус-саноеъ»-и ў, ки зоњиран
ба сабки њиндї мемонад, мањз барои ќудратнамої иншо нашудааст.
Шоњин њаргиз дар ин асар ба осори насрии печидаву санъатгароѐнаи
гўяндагон сабки њиндї такя ва пайравї накардааст, балки барои
пинњон кардани њадафњои худ, ки рўирост изњор кардани онњо барои
шоир дарди сар эљод мекард, ба њаѐташ тањдид менамуд, ин шеваро
баргузидааст. Аммо печидагўию санъатгароии Зуњурию Туѓрою
Бедил ва дигар гўяндагони санъатгарои сабки њиндї барои
ќудратнамої ба тарзи ѓариб ва ноошно, ки яке аз талаботи муњимми
ин сабк ба њисоб мерафт, иртибот мегирад. Ба ќавли устод Айнї,
«адабиѐтшиносони феодалии он замонњо баландии санъатро ба
нисбати муѓлаќии тарзи ифодааш муайян мекарданд. Дар назм
намояндагони ин тарз Урфии Шерозї, Шавкати Бухорої ва
Носиралии Сарњиндї буданд» [1, 335]. Аммо барои Шоњин зарур буд,
ки њадафњои сиѐсиву иљтимоию афкори интиќодии худро ба шакли
мармуз ва печидаву мураккаб ва дар љомаи каломи истиориву
киноиву маљозї матрањ созад, то аз љазои амиру њокимони давр эмин
бимонад, мавриди тањдиду таъќиб ќарор нагирад. Ў њанўз дар
маснавии «Туњфаи дўстон» ба ин маънї ишора намудаву гуфта буд:
Магў нуктае, к-он љадал оварад,
Ба бунѐди айшат халал оварад.
Ту чун рўбањї, подшоњон чу шер,
Мазан панља бар рўи шерон далер.
Забонро макун њамчу шамшер тез,
Ба шамшери худ хуни худро марез…
Суханро чу сарбаста гўї, сазост,
Ки аз бад ба некаш тасарруф равост.
Чу дар њарфи зиштат тасарруф бувад,
Махўр ѓам, ки љои таваќќуф бувад [14, 471].
Шоњин бо њамин роњ матлаби худро ба хонандагони рамузфањму
огоњ мерасонд. Бад-ин маънї муроди ў на ќудратнамоиву такаллуфу
санъатгарої, балки ифшо намудани навоќиси љомеа ва рафтори
нодурусти давлатдорон, амиру њокимон ва сохти давлатдории
замонаш буд, ки барои босароњат гуфтани онњо на маљол дошту на
имконият. Воќеан, Шоњин дар осори хеш аз байни анбуњи
намояндагони сабки њиндї, аз љумла, Назирї, Урфї, Ќосими
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Машњадї, Ќассоб, Ѓании Кашмирї, Толиби Омулї, Носиралї,
Љалоли Асир, Ѓанимати Панљобї ва ѓайра, ки дар Мовароуннањр ба
ин ѐ он навъ нуфуз доштанд, ба љуз Бедил, ки барљастатарин
намояндаи сабки њиндї мањсуб мешавад, касеро ном набурдааст. Аз
Бедил њам танњо як маротиба ва аз рўи таваљљуњи умумии адибони
давр ном мебарад. Њатто мо ба номи намояндагони мактаб ва ѐ
равияи вуќўъ - Фиѓонии Шерозї, Шараф Љањони Ќазвинї,
Муњташами Кошонї, Фоизи Даштистонї, Вањшии Бофќї ва амсоли
инњо, ки осорашон барои гузаштан аз сабки ироќї ба њиндї ба
масобаи пул хидмат кардааст, низ рў ба рў намешавем, балки танњо
ба номњои намояндагони сабкњои хуросониву ироќї вомехўрему бас.
Бояд гуфт, ки ў худ дар мактаби духтарона хондан ва он љо фаќат
дарси Њофиз гирифтани худро зикр кардаасту бас, на Бедилу
девонњои Фузулию Навоиро, ки омўзиши онњо дар он давр дар
мактабу мадорис роиљ буд ва таълимро аз осори онњо шурўъ
мекарданд. Чунонки устод Айнї дар бораи мактабхонии худ мегўяд:
«Ман дар пеши бибихалифа (дар мактаби занона) Њофиз, чанд љузъ
аз Бедил ва чанд љузъ аз ѓазалиѐти Соиб (дар мактабњои он замон
соибхонї расм набошад њам, падарам, ки Соибро дўст медошт ва
чанд ѓазали ўро аз куљо навишта гирифта будааст, бо ман ба
бибихалифа фиристод, ки њамон ѓазалњоро њам ба ман хононад)
хонда, дар дањсолагї мактабро тамом кардам. Лекин њанўз савод
надоштам. Чизњои дар мактаб хондагиамро хонда тавонам њам,
чизњои дигар ва аз он пеш нахондаамро хонда наметавонистам. Аммо
шеърњоро дўст медоштам, њарчанд маънињои онњоро дуруст
нафањмам њам, оњанги онњо ба ман гуворо менамуд ва ба ѐд карда
хонда гаштани баъзе шеърњо кўшиш мекардам. Саъдї, Њофиз, Бедил,
Соиб, Навої, Фузулї барин шоирњои гузаштаро «валї» медонистам
ва шергўии онњоро аз љумлаи каромоти онњо мушумурдам» [3, 14].
Аммо мо дар осори Шоњин ба ин гуна маълумот ва гуфтор мувољењ
намешавам. Тавре ки гуфтем, ў танњо аз њофизхонии худ сухан дар
миѐн меорад. Аз ин хотир, барњаќ дар ѓазале ба Бедил нисбат
надоштани худро ба як тарзи хоксорона эълом медорад ва мегўяд:
Чї нисбат аст ба Бедил камина Шоњинро,
Ки ќатраро натавон њаминони ќулзум кард [14, 87].
Азбаски Шоњин дар як фазои номусоиду тазйиќовар мезист,
бешубња, имконоти хуб ва зиѐди мутолиа надошт. Дигар, ў аз азобу
кулфат ва мушкилоту гирифторињои на танњо иљтимоиву иќтисодиву
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сиѐсї, балки хонаводагї њам ранљ мекашид. Лињозо, натавонист, ки
ба осори пешиниѐну њамзамонони хеш ба таври бояду шояд ошної
пайдо бинамояд. Аммо бо ин њама номусоидї, парешонї ва
мушкилот мо мебинем, ки ў ба андозаи зарурї аз шеъру адаби
гузаштаву њамзамонони хеш воќиф будааст, њамчун меросбари як
адабиѐти бузург ва суннатњои неку пешќадами он дар адабиѐт
љилвагар шудааст. Ба ин номи адибоне, ки ў дар осораш зикр
кардааст, далел шуда метавонанд. Воќеан, ў аксари ин номњоро ба
хотири ном наовардааст, балки барои нишон додани алоќаву
муносибати хеш ба осори эшон зикр кардааст, зеро кори эљодї аз
мутолиаву таќлид шурўъ мешавад ва шоирон аз хирмани адибони
пеш аз худ ва њамрўзгорони хеш хўшачинї менамоянд ва оњистаоњиста роњу равиши мустаќили худро пайдо мекунанд. Шоњин низ бо
вуљуди истеъдоди волову табиии худ, аз ин ќонуният берун набудааст.
Дигар, њељ чиз дар љои холї пайдо намешавад, њељ шоире бидуни
омўзиш ва таълим наметавонад ќад алам кунад, номвар шавад ва дар
адабиѐт маќом пайдо бинамояд. Њамин ќоидаву ќонун асрњост, ки
дар адабиѐти мо љорист ва муроот мешавад. Аз ин хотир, Шоњин низ,
ваќте ки ќасида мегўяд, пеш аз њама, рў ба ќасидагўѐни бузурги пешин
(Анварї ва Хоќонї) меорад ва дар татаббўи эшон ќасидасарої
менамояду аз онњо ѐд мекунад. Чунончи ў дар «Ќасида дар љавоби
Фитрат» дар баробари адибони дигар бо тафохур аз Хоќонї низ ѐд
менамояд:
Ман, ки сайќалкаши оинаи мењрам, ба чї рў
Зи ман оинаи табъи ту мукаддар бошад?
Гар маро дасти сухан дода Худо, кина магир,
Панљ ангушт кї дидаст баробар бошад?
Дар љарида пайи овозаи маънї килкам
Чун садоест, ки бар табли Сикандар бошад.
Пардаи дидаи тори назари Хоќонї
Раќами килки маро сафњаи мистар бошад [14, 236].
Албатта, Шоњин дар ќасидаи љавобияи худ ба Мирзо
Ќурбонхони Фитрат аз пайѓамбари ин навъи шеърї - Анварї низ бо
ифтихор ѐд менамояд. Чунончи, ў мегўяд:
Гуфтам: Эй неши њадисат ба мазоќам чун нўш,
Аз чї бо ман зи ту ин туњмати мункар бошад?
Ман, ки н-орам ба назар Анварию Саъдиро,
Шиква аз Фитратам оѐ ба кї бовар бошад?.. [14, 235].
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Гузашта аз ин, вай дар маснавии «Туњфаи дўстон» низ на танњо аз
Анварї ѐд мекунад, балки ба мањорати худ дар суханварї таъкид
менамояд:
Маро пояи шеър гар шуд баланд,
Шуд аз юмни он хусрави арљманд…
Биѐмўхтам аз ишороти ў
Румузи сухангустарї мў ба мў.
Сурудам ба тарзи Низомї калом,
Суханро бад-ин тарз додам низом.
Фузудам дар ин пеша аз Анварї,
Ки ў муњрагар гашту ман љавњарї… [14, 479].
Њамин тавр, Шоњин аз ќасидасарои баландовозаи асри ХI
Муиззї, ки аз маддоњони султон Санљар буд, низ дар ќасидае, ки ба
мадњи амир гуфтааст, ѐд мекунад ва аз бартарии каломи хеш ба
хонанда хабар медињад:
Эй, ки занад лаъли ту ханда ба ѐќути тар
В-эй, ки кунад сарви ту даѓдаѓа бар найшакар…
Гарчи Муиззї ситуд пояи Санљар, вале
Хомаи Шоњин суруд мадњи ту з-он хубтар [14, 246].
Шоњин дар як ќасидаи хеш, ки ба мадњи амир гуфтааст, лаби
мамдуњро дар ширинї ба шеъри Љомї ташбењ мекунад ва мегўяд:
Ту з-ин бўстонњо наї, аз кадомї?
Ки сарвї ба боло, вале мехиромї.
Лабатро ба ширинї, эй нуќли маљлис,
Тавон кард ташбењ бо шеъри Љомї [14, 274].
Дар воќеъ, Шоњин ташбењи хуб ва шоиставу ростин овардааст,
зеро Љомї ба ширинсуханї дар олами сухан машњур аст. Ба ин маънї
на танњо ањли тазкира ва арбоби сухан, балки худи шоир низ дар
осораш ишора намудааст. Ба масал дар ин байт:
Тамоми шоиронро љамъ агар созанд дар мањшар,
Њама як сў бувад, ин Љомии ширинсухан як сў [5, 229].
Зимнан бояд гуфт, ки Шоњин на фаќат аз Љомї ва шеъри ширини
ў, балки аз Њилолї, ки аз пайравони маъруф ва моњири Љомї мањсуб
мешавад, низ дар маснавии «Туњфаи дўстон» ѐд мекунад. Гузашта аз
ин, ў аз беќадрии сухан, хор шудани суханвар дар замони худ низ
ѐдовар шуда, мегўяд, ки имрўз фаќат ба каломи пешиниѐн арљ
мегузоранд, аммо ба шеъри тозаву пурмаънии ман арзише ќоил
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намешаванд, агар ман шеъри хуб гўям њам, мегўянд, ки ин аз осори
пешиниѐн, аз љумла Њилолї, аст:
Сухан нахли пурбор буд аз нахуст,
Кунун шоха бишкасту шуд реша суст…
Ба ин фирќа хоранд ањли калом,
Чу бўи суман дар машоми зуком.
Надонанд ќадри њунармандро,
Чу сафродамон лаззати ќандро.
Ба тањсини ашъори пешинагон,
Њамебинам ангушташон бар дањон.
Агар нукта љўям, бар он офарин
Бигўянд: шеъри Њилолист ин [14, 492].
Воќеан, Шоњин дар ин љо як масъалаи бисѐр нозук ва њассоси
шеър ва шоириро баѐн кардааст, ки дар њамаи давру замонњо, хусусан
замонњои пешин, домангири адибон будааст, зеро чи ањли адаб ва чи
мардуми авом њамеша ба њамрўзгорони худ ба назари пасту икроњ
менигаристанд ва танњо ба адибони гузашта арљ мегузоштанд. Агар
мабодо адиби соњибистеъдод сухани наѓзу олї мегуфт, ўро њароина
ба дуздї муттањам месохтанд. Чунончи ин њодиса ба шоири маъруфи
сабки њиндї Шавкати Бухорої рух дода буд. Ў ба омадани шеъри
тарзи тоза (сабки њиндї) ба Мовароуннањр ба истиќболи ин сабки нав
меравад ва ба гуфтани каломи хубу тоза мепардозад, аммо
њамзамонаш аз рўйи одату таассубу рашк ва нописандї ба ў тўњмат
мекунанд, ки ин ашъори Шавкати Ироќист, ки ў дуздидааст. Шоир аз
ин гуна муносибати хамќаламон меранљад. Аз ин рў, аввал ба Њирот
ва пасон ба Исфањон меравад ва то поѐни умр он љо мемонад. Аз ин
гуна муносибат Мирзо Асадуллохон Ѓолиб њам ранљур будааст. Аз ин
рў, шоир дар яке аз шеърњояш ба ин гуна тангназарон њушдор
медињад, ки дилтангї накунанд, мункири њунар ва њунарманд, аз
љумла Ѓолиб, нашаванд:
Ту, эй, ки мањви сухангустарони пешинї,
Мабош мункири Ѓолиб, ки дар замонаи туст! [6, 135].
Њамин гуна носипосї, бахилї ва тангдиливу њунарношиносиро
њамрўзгорони Шоњин низ ба ў раво медиданд. Бинобар ин, ў аз ин
гуна муносибати эшон ранљ мекашидааст, ба сутўњ меомадааст. Аммо
ў аз маќоми худ дар олами сухан огоњ будааст ва барњаќ ифтихор
мекардааст. Лињозо, мегуфтааст, ки ањли сухан агар ин замон ба
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ќадри њунари ў нарасиданд, њатман пас аз маргаш ба ќадри каломи
волою дилнишинаш мерасанд ва ангушти пушаймонї мегазанд:
Пас аз вафоти ту, Шоњин, суханварон сўзанд
Ба љои шамъ туро бар сари мазор ангушт [14, 71].
Албатта, ин дард на танњо дарди Шоњин, балки дарди бисѐре аз
шоирони соњибистеъдоду бузург низ буд, ки дар ваќти зиндагиашон
ба ќадри онон намерасиданд, аммо пас аз фавташон дареѓу афсўс
мехўрданд. Ба ин маънї Назирї низ дар як шеъри худ хеле хуб ишора
намудааст ва мисли Шоњин аз ноќадрдонии ањли замон шикоят
кардааст:
Ту, Назирї зи фалак омада будї чу Масењ,
Бозпас рафтию кас ќадри ту нашнохт дареѓ! [8, 215].
Шоњин дар њамаи навъњои шеърї мањорати баланд доштааст.
Бинобар ин, ў аз табъи баланд ва ќудрати волои худ дар анвои
гуногуни калом сухан дар миѐн оварда, на танњо дар ѓазалу маснавию
ќасида, балки дар њиљо низ мумтоз будани худро зикр менамояд ва
зимнан аз устоди ин навъи шеърї дар адабиѐтамон Абдурањмони
Мушфиќї чунин ѐд менамояд:
Гар маро дасти сухан дода Худо, кина магир,
Панљ ангушт кї дидаст, баробар бошад?..
Манам он маъракаорои њиљо, к-аз дастам
Њанљари Мушфиќї омодаи ханљар бошад… [14, 236].
Шоњин, ки дар анвои гуногуни шеърї, аз љумла ќитъа низ
мањорати хос доштааст, дар яке аз муќаттаоташ аз Камол ва аз
љойгоњи рафеи ў бо эњтиром ѐд мекунад.
Зимнан бояд гуфт, ки муносибати Шоњин бо пешиниѐн фаќат бо
ин адибоне, ки ў дар осораш аз эшон ба ин ѐ он навъ, дар ин ѐ он
маврид, барои маќсаде, тасдиќи матлабе, ихлосу алоќааш ба осори
онон ном бурдааст ва мо аз онњо ѐд кардем, мањдуд намешавад.
Мутолиаи даќиќи осораш нишон медињад, ки ў ба осори шоирони
дигари адабиѐтамон низ назар доштааст ва аз каломашон суд
љустааст. Инро њамсонињои осори шоир бо онњо собит менамояд. Ба
њарфи равшантар, Шоњин на танњо аз шоироне, ки таъсир
пазируфтааст, дар осораш аз онњо бо сароњат ном бурдааст, балки аз
шоирони дигар низ бањраѐб будааст ва аз эшон дарси шеъру шоирї ва
њунари офарандагї омўхтааст. Инро мо аз њаммонандии мавзўъ,
сувари хаѐл, забону баѐн, ѓоя ва амсоли инњо низ мушоњида
менамоем. Дар воќеъ, агар Шоњин шеъру адаби гузаштаро ба њадди
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зарурї намеомўхт, аз осори бузургони пешин суд намељуст, касби
мањорат намекард, танњо ба неруи илњом ва истеъдод, табъи волои
хеш наметавонист дар як муддати кўтоњ ба дараљаи шоири баркамол
ќомат афрозад, дар адабиѐт ном барорад, мавриди ситоиши
њамзамонони хеш ва пасиниѐн ќарор бигирад. Бењуда Низомї
нагуфтааст:
Эй басо тезтабъи коњилкўш,
Ки шуд аз коњилї сафолфурўш.
В-эй басо кўрдил, ки аз таълим
Гашт ќозиюлќуззоти њафт иќлим [9, 64].
Аммо, хушбахтона, Шоњин на танњо тезтабъ, балки бисѐркўш њам
будааст. Бинобар ин дар як муддати кўтоњ тавонистааст, ки осори
пешиниѐну њамрўзгорони худро ба дараљаи зарурї фаро бигирад ва
осоре дархури ањамият офарад ва номашро дар таърихи адабиѐти
нимаи дувуми асри ХIХ ба таври њамешагї сабт намояд. Бад-ин
маънї, устод Расул Њодизода дар рисолаи «Шоњин» чунин
навиштааст: «Тарбияи адабї-эстетикии Шоњин ба мероси бузурги
адабиѐти форсу тољик асос ѐфта буд, ки ин аз тамоми осори манзуму
мансури ў намудор аст. Аз њар байту мисраи ашъори лирикї ва
маснавиѐти шоир хонанда њис мекунанд, ки ў тамоми нуктањои
борики мазмун ва сабку услуби шоирони гузаштаро ба тамоми
нозукиву даќиќкорї медонистааст ва онњоро ба тарзи табиї ва
эљодкорона дар ашъори худ истифода намудааст… Аммо он чї мо
дар ин рисола тањќиќ намудем, ба хубї собит менамояд, ки Шоњин
дар адабиѐти нимаи дувуми асри ХIХ яке аз афроди намоѐни адабиѐт
ва эљодиѐти ў њам дар замони худ ва њам баъд аз ў дар равнаќу ривољи
њаѐти адабї ањамияти калон дошт [12, 118-133]. Дар њаќиќат, Шоњин
аз пешиниѐн њунари эљод карданро омўхт, аз эшон таъсир пазируфт
ва дар як муддати кўтоњ ба дараљаи адиби таъсиргузор ба адибони
њамањди хеш ва пасиниѐн расид ва мавриди тањсину ситоиши
њамќаламони худ ќарор гирифт. Аммо мавзуи таъсиргузории Шоњин
ба њамзамонони худ ва шоирони пасин мавзўи дигар аст ва тањќиќи
алоњидаро таќозо менамояд. Бинобар ин, мо дар ин мавќеъ фаќат бо
овардани чанд байти Туѓрал, ки аз муътаќидону шогирдони
маънавии ў будааст, ба сухани худ хотима мебахшем:
Мекунад њар дам ба ављи мўшикофї ошѐн,
Сайди маънї Туѓралам аз чанги Шоњин оварад [13, 110].
***
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Маонї сайд шуд, Туѓрал зи Шоњин,
Ки сайди чангулаш анќо, на боз аст [13, 67].
***
Аз он гардидаам дар ављи дониш Туѓрали маънї,
Ба ќайди лафзи нозук баски Шоњин буд сайѐдам [13, 193].
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Дар маќола дар бораи таъсирпазирии Шоњин аз адибони пешин сухан
меравад. Шоњин агарчи умри кўтоњ дид, аммо осори пурарзиш аз худ ба
ѐдгор гузошт. Ў яке аз шоирони маъруфи нимаи дуюми асри XIX мањсуб
мешавад. Шеъри Шоњин, ки дар замони тасаллути сабки њиндї, ба вижа
осори Бедил дар Мовароуннањр, зиндагиву эљод кардааст, содаву равшан
буда, дур аз печидагию таќлид ќарор дорад, зеро вай асосан ба
намояндагони сабкњои хуросониву ироќї, аз љумла Фирдавсї, Низомї,
Саъдї, Њофиз, Љомї, Њилолї, Мушфиќї ва дигарон, пайравї менамояд, на
ба шоирони сабки њиндї, алалхусус, Бедил. Шоњин яке аз намояндагони
равияи бозгашти адабї дар Мовароуннањр ба њисоб меравад, ки шеърро аз
асорати осори сарбастаи Бедил рањо намуда, ба маљрои табиї равона
сохтааст. Аз ин лињоз хидмати ў дар ривољу равнаќи љараѐни солими
адабиѐти тољик дар нимаи дуюми асри XIX хеле назаррас аст.
Вожањои калидї: Шоњин, Фирдавсї, Низомї, Саъдї, Њофиз, Љомї,
«Бўстон», «Туњфаи дўстон», маснавї, ѓазал, сабки њиндї, бозгашти адабї.
ПРЕЕМСТВО ШАХИНОМ ТРАДИЦИЙ ПОЭТОВ ПРОШЛОГО
В статье рассматривается вопрос о влиянии поэтов прошлого на
творчество Шохина, одного из выдающихся поэтов второй половины XIX
века, прожившего короткую жизнь, но оставившего ценное литературное
наследие. Шохин жил и творил в период господства индийского стиля,
особенно наследия Бедиля, в литературных кругах Мавареннахра. Однако
его творчество, в частности поэзия, была далека от усложнѐнного
индийского стиля и от подражательства Бедилю. Шохин в своей поэзии в
основном был последователем хорасанского и иракского стилей, и по
своему продолжал традиции, сложившиеся в творчестве таких выдающихся
их представителей, как Фирдоуси, Низами, Саади, Хафиз, Джами, Хилоли,
Мушфики и другие. Поэтому его можно считать ярким представителем
течения так называемого литературного возвращения (бозгашти адабї).
Ключевые слова: Шохин, Фирдоуси, Низами, Саади, Хафиз, Джами,
«Бустон», «Туњфаи дустон», месневи, газель, индийский стиль, литературное
возвращение.
THE INSPERATION OF SHOHIN FROM THE PAST POETS
The article considers the question of the influence of the past poets Shohin’s
letarecy, as one of the eminent poets of the second half period of XIX century, who
had a short life, but left a valuable literary heritage. Shahin lived and worked
during the period of the domination of the Indian style, especially inspired Bedil’s
heritage, among Movareunnahr territory. However, his work in particular is literal
and was far from the sophisticated Indian style and from imitation of Bedil’s
heritage. Shohin in his poetry was mainly followed the Khorasan and Iraqi styles,
and in his own way he continued the traditions established the prominent
representatives as Firdousi, Nizami, Saadi, Hafiz, Jami, Hiloli, Mushfiqi and
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others. Therefore, it can be considered a vivid representative of the flow of the socalled literary return.
Keywords: Shohin, Firdousi, Nizami, Saadi, Hafiz, Jami, Buston, Gift of friend,
masnevi, gazel, Indian style, literary return.
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ШАМСИДДИН ШОЊИН - ШОИРЕ АЗ МАКТАБИ
ПАЙРАВОНИ БЕДИЛ
Нуров Нуралї Норович
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров
Адабиѐти тољикии асри нуздањ дар заминаи пайванд бо љараѐнњои
фикрии маорифпарварї ва баъдан љадидї (поѐни асри XIX ва
ибтидои асри XX) рў ба тањаввул дошта, таљассуми афкори ин
нањзатњои фикрї бештар дар доираи мазмуну муњтаво ва дарунмояи
осори мансур муљассам гардидааст. Вале дар навбати аввал ба
иттифоќи оро ва диду назари шоирони ин ањд, инчунин наќду
баррасии муаллифони тазкирањои њамин айѐм ва пажўњишоти
анљомѐфта рољеъ ба адабиѐти рўзгори мавриди омўзиш дар
ќаламрави шеъри тољикии асри нуздањ асосан мактаби пайравони
Бедил нуфуз дошт, ки сарчашма ва омили аслии интишори он
таваљљуњи љомеаи он айѐми шањрњои Самарќанду Бухорову Хуљанду
Фарѓона ба шеъру андешаи Абулмаъонии Бедил ва ривољи мањофил
ва маљолиси бедилхонї ба таъбири устод Айнї “дар чойхонаву сари
бозорњо”-и ин шањрњо мањсуб меѐбад. Њарчанд гурўње аз шуаро бо
такя шояд бар пояи дасти тавфиќ наѐфтан дар роњи истиќбол аз
шеваи суханварии Бедил ба эљоди љараѐне зери унвони мактаби
бозгашти адабї руљуъ намуда, сабки шуарои ќадимро авлавият
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бахшиданд, ки ин мактаб бештар аз њавзањои адабии Эрон роиљ буд
ва теъдоде аз шоирони Фароруд низ ба ин шева бозгаштанд, вале дар
умум мурур ба куллияи сурудањои шоирони равиши бозгашти адабї
низ ин амрро мусаллам месозад, ки онњо асосан тањти таъсири шеър
ва андешаи Мирзо Бедил боќї монданд. Њатто таассури пешгомони
љараѐни бозгашти адабї, чун Сабоњии Бедгулї, Табиби Исфањонї ва
дигар суханварон аз тарзи сухани Бедил ва истиќболи шеваи иншои ў
ба таври барљаста эњсос мешавад, ки дар ин маврид бањсе људогона
дар маќолае аз муаллиф љараѐн гирифтааст. (Ниг: Нуров Н. Сабоњии
Бедгулї ва Бедили Дењлавї //Суханшиносї, №2, 2014. Сањ. 92-101).
Нуфузи бештари мактаби пайравони Бедил дар адабиѐти
тољикии Фароруди асри нуздањ омил бар ривољи сабки суханварии
шоирони ин рўзгор гардид. Ба таъбири дигар, дар айѐме, ки дар
ќаламрави Эрон сабки давраи бозгашти адабї рўи кор омад, дар
пањнои адабиѐти тољикии Фароруд асосан шеваи мактаби пайравони
бедилї ривољ дошт. Аммо на њамаи шоирони ин мактаб муваффаќ
шуданд, ки дар сабки бедилї то љое даст ѐбанд ва дар натиља дар оѓоз
њамчун шоирони пайрави Бедил ба шеъргўї оѓоз намуда, пасон аз ин
роњ баргаштанд ва ба истилоњ сабки ќудаморо пеш гирифтанд.
Њарчанд ба сабки давраи бозгашти адабї дар шеъри форсии
Фарорудї ин ањд ишорат намешавад, аммо руљўъ ба сабки ќадима ва
гурез аз шеваи бедилї сарењан дар сурудањои шоирони ин ањд
таљассуме дорад. Масалан, шоире бо номи Фориѓ, ки ќаблан пайрави
Бедил буда, баъдан аз ин сабк даст кашидааст, дар ѓазале аз худ
фармудааст:
Чанд созам шона чун машшота гесўи сухан,
Аз Љунайду Шавкату Бедил маро нанг асту ор.
То ба назми Хусрави фаррухнишон бастам раќам,
Гашт мазмунро зи эъљози каломам ошкор [5, 147].
Агарчи дар сабки давраи бозгашти адабии Эрон бештар шоирон
шеваи руљўъ ба равиши ќудаморо ба сабки хуросонї таъкид
мекунанд, шоирони фарорудии асри нуздањ бештар шеваи Њофизу
Саъдї, Амир Хусраву Камоли Хуљандиро ба истилоњи сабки ќудамо
ѐ мутаќаддимин ихтиѐр карда, ба гунае бо ин роњ аз сабки сухани
пешиниѐн
истиќбол намудаанд. Маъруфтарин намояндагони
пайрави сабки ќудамо дар Фароруд Мирзо Содиќи Муншї, Шўхии
Хуљандї, Парии Њисорї, Фориѓи Њисорї, Ќонеи Насафї, Сарир,
Сират, Исо, Мирзо Атои Бухорої, Шавќї, Њайрат, Хумулии Ургутї
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ва дигарон буданд, ки аксаран аз Њофиз истиќбол мекарданд ва
шеваи ўро њамчун равиши бозгашт аз услуби бедилї унвон карданд.
Њатто Мирзо Содиќи Муншї, ки дар аввали эљодиѐташ
тазкиранависон ўро «Абулмаонии сонї» унвон карда буданд, дар
поѐни умр ба сабки Њофиз баргашт ва њатто аз 14 мухаммаси мављуд
дар таркиби мероси адабии ў 12 тояш ба тарзи ѓазалњои Лисонулѓайб
суруда шудаанд.
Устод Айнї низ дар китоби худ «Мирзо Абдулќодири Бедил» бо
такя ба мулоњизоти Ањмади Дониш дар мавриди ин бањс навиштаанд:
“Услуби Бедил бо сабаби душворфањмиаш ќобилияти умумї шудан
надошт… Бинобар ин баъзе шоироне њам, ки услуби Бедилро
бомуваффаќият таќлид карда намунањои дуруст дода буданд, дар
охир аз ин роњ баргашта ба оммафањм кардани асарњои худ кўшиш
намуданд”. Дар робита ба ин бањс аз њамсуњбатии хеш ба Ањмади
Дониш ѐдовар шудаанд, ки гуфта буд: «Бедил пайѓамбар аст,
муъљизаро дар ихтиѐри пайѓамбар гузоштан даркор аст. Шумо валї
шуда каромот нишон дињед њам мешавад». Ба андешаи устод Айнї
шояд таъсири њамин гуна суњбатњо бошад, ки «Сарир, Сират ва Исо
баъд аз он ки умри љавониашонро ба таќлиди Бедил сарф карданд,
дар пирї шеъри худро сода карданд» [1,116].
Аммо дар ин миѐн суханвароне њам аз худ дарак доданд, ки
њарчанд аз оѓоз аз шеваи хоси шоирони пешин, мисли Саъдї ва
Њофиз истиќбол намуда, бењтарин суннатњои ин бузургони адабиѐтро
идома бахшиданд, вале дар тањаќќуќи шеваи суханварии Бедил низ
дар каломи хеш тавфиќ ѐфта, ба ќавле бо татбиќи вижагињои
муњимтарини њарду мактаб тозакорињое дар шеъри ин давра ба зуњур
расониданд, ки бегумон яке аз чунин шоирони муваффаќ дар ин арса
Шамсиддин Шоњин мебошад. Мутолеаи маљмўањои ашъори Шоњин
ин амрро муќаррар месозад, ки ў худ мустаќиман бо тазмини бархе аз
ѓазалиѐти Њофиз ба истиќболи сабки сухани ин шоири муќтадири
адабиѐти тољик таъкид меварзад. Масалан, ѓазале бо матлаъи зерин
ба равшанї бозгўи он аст, ки Шоњин аз нахустѓазали Девони Хоља
Њофиз истиќбол намудааст:
Ало ѐ айюња-с-солик, даъи н-нафсу ва ќотилњо,
Ки ин аммора мехоњад ба чандин саъй ботилњо [9, 27].
Аммо аз ин байти Шоњин ин нукта равшан мешавад, ки њарчанд
шоир аз вазну ќофия ва шеваи Њофиз истиќбол мекунад, аммо иќдом
дар тарњи матлаби љадид намуда, ки ин фарќият аз мисраи аввал ба
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сурати барљаста таљассум дорад. Агар тарљумаи маъноии мисраи
аввали байти Њофиз мурољиат ба соќист, ки хостори гардонидани
май ба даври майкашон аст, вале Шоњин ба солик руљўъ мекунад ва
аз ў даъват ба амал меоварад, ки дар куштани нафси аммора иќдом
намояд.
Ё ин ки ѓазали дигари худро бо мисраи Њофиз оѓоз намудааст:
“Кулбаи эњзон шавад рўзе гулистон, ѓам махур”,
Бишкуфад гулњои васл аз хори њиљрон, ѓам махур [6, 66].
Ин љо низ Шоњин њарчанд матлаъи суханро бо мисраи
Лисонулѓайб оѓоз мекунад, аммо аз мисраи дувуми байт равшан
мешавад, ки ў иќдом дар изњори матолиби хеш дар ќолиб ва шеваи
суханварии Њофиз мекунад. Агар умеди расидан ба висолро Њофиз
тавассути ишорат ба достони Юсуф изњор дорад, Шоњин онро бо
усули таъбирсозии хоси сабки њиндї дар сурати шукуфтани гулњои
васл аз хори њиљрон тафсир мекунад, ки ибтикори суханвар дар
љустуљўи тарзи ифодаи дигари матлаб ба мушоњида мерасад.
Шамсиддин Шоњин дар достони “Туњфаи дўстон" бењтарин
суннатњои маснависароии классикиро идома дода, муваффаќ бар он
гардидааст, ки яке аз бењтарин ва охирин љавобияро ба “Бўстон”-и
Саъдї ба ќалам оварад. Худи ў дар сабаби навиштани достон борњо
ба ин матлаб ишорат мекунад ва маќоми Шайх Саъдиро чун устоди
хеш арљ мегузорад:
Туро хирќае чобук ояд ба дўш,
Ки пўшид Саъдии пашминапўш.
Аз ў монд гар “Бўстон” ѐдгор,
Ту бар дўстон “Тўњфае” вогузор.
Чу фикрат баланд асту табъат ќавї,
Раќам зан чу “Бустон” яке маснавї...
...Яке нусха чун “Бустон” сохтам,
Сипас «Туњфаи дўстон» сохтам.
Њар он дур, ки Саъдї ба “Бустон” бисуфт,
Дар ин “Туњфа” Шоњин бењ аз ў нагуфт [8, 268-269].
Дар яке аз абѐти ѓазале Шоњин худро шогирди “устоди
љањонгард”, яъне шайх Саъдї мешуморад, ки шарафи хусравии мулки
сухан аз ў барояш аз файзи тањсил дар њамин мактаб расидааст:
Шарафи хусравии мулки сухан Шоњинро
Файзи шогирдии устоди љањонгарди ман аст... [6, 30].
Вале бо ин њама мутолеаи ашъори Шамсиддин Шоњин моро бар
ин натиља меоварад, ки дар баробари ин њама табањњур дар
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истиќболи сабки сухани ќудамо ва идомаи муваффаќонаи суннатњои
адабии шоирони мазкур дар мактаби пайравони Бедил њам тавфиќ
ѐри ўст ва њатто тавре гуфта омад, гоњо чунон аносири ин ду сабкро
ба њам имтизољ мебахшад, ки ин равиши кори ў омили тозакорињое
дар гуфтор ва тарзи баѐни суханвар гардидаанд. Дар навбати аввал
Шоњин нисбат ба Бедил низ эњтироми хоссае зоњир мекунад ва њатто
дар пешорўи азамати дарѐи сухани Абулмаъонї худро ба масобаи як
ќатра ќарор дода, бо арзи эњтироми олї таъкид месозад, ки:
Чи нисбат аст ба Бедил камина Шоњинро,
Ки ќатраро натавон њаминони ќулзум кард [8,66].
Бањсу баррасии љойгоњи маќоми Шоњинро дар пањнои мактаби
пайравони Бедил дар адабиѐти тољикии асри нуздањ аз чанд равзана
метавон ба миѐн гузошт.
Нахуст, тањќиќ дар ѓазалњои љавобї ва истиќболияњои Шоњин аз
Бедил ва ибтикороти шоир дар таљаддуди фикриву њунарї дар
мактаби пайравони Абулмаъонї дар Девони Шоњин дар канори
вуљуди ѓазалиѐти истиќболї аз сурудањои Саъдиву Њофизу Камол ва
дигар суханварон пайравї аз Бедил низ ба мушоњида мерасад.
Истиќболияњои Шоњин аз Бедил низ чун дигар шоирон аз тазмини
нахустѓазали Девони Абулмаъонї оѓоз мешаванд. Бо итминон
метавон изњор дошт, ки аксари шоирони пайрави Бедил ва њатто
шоирони мактаби бозгашти адабї ба ин ѓазали нахустини девони ў,
ки матлаъаш ба гунаи зайл аст:
Ба ављи кибриѐ, к-аз пањлуи аљз аст роњ он љо,
Сари мўе гар ин љо хам шавї, бишкан кулоњ он љо
љавоб гуфтаанд. Шамсиддин Шоњин низ ба мактаби пайравони
Бедил тавассути ѓазали љавобии хеш ба ин ѓазал ворид мешавад, ки
матлаи он чунин садо дода:
Ба ављи кибриѐ, к-аз саъйи озодист роњ он љо,
Бикун тарки кулоњ ин љо, шикан тарфи кулоњ он љо [9,26].
Љолиби таваљљуњ он аст, ки њарчанд аз назари фарогирии луѓавї
абѐти мазкур ба њам хеле ќаробат доранд, аммо корбасти “ибораи
саъйи озодї” омил ба таѓйири куллии маъно дар байти Шоњин
гардидааст. Ин суханвари мумтоз ваљњи расидан ба ављи кибриѐро
тавассути саъйи озодї, яъне рањої аз маљмўи тааллуќоти дунявї
муяссар медонад, Абулмаъонї онро дар камоли аљз, ки таркиби он аз
фурўтаниву хоксориву шикасти нафс иборат аст, шарњу тавзењ
медињад. Дар мисраи дувум, њарчанд асли матлаб ба сухани Бедил
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ќаробат дорад, аммо Шоњин ба тарзе ифодаи худро дигаргуние
бахшида, навъе ибтикори њунарї зоњир намудааст. Ў њамоно таъбири
“тарфи кулањ каљ нињодан”-ро аз Њофиз ба орият гирифта, аз он бо
дигар шева таъбири “тарки кулањ кардан”-ро њосил мекунад, ки
маънои аз такаббуру ѓуруру уљб ворастанро медињад. Вобаста ба ин,
ибораи дигари бо шеваи худ тавассути такя бар асли он сохтаи
Шоњин, яъне “тарфи кулањ шикастан” њамон матлаби манзури Бедил,
яъне ба маќоми олї ѐ ба ављи кибриѐ расиданро тафсир мекунад. Ин
љо равшан мешавад, ки Шоњин иќдом дар имтизољи њарду шеваи
суханварї мекунад, то аз таќлид ва пайравии хушк ва номуваффаќона
парњез намуда, зимнан тавассути тарњи таъбироти дигаргуна ва њатто
дар бисѐр маврид тозаи шоирона иќдом дар нављўиву навоварињо
намояд. Аз ин рў, бо итминони комил метавон гуфт, ки пайравињои
Шоњин аз Бедил дар баробари муваффаќона анљом шудан њамон
андешаи ањли тањќиќро, ки дар асл мактаби пайравї аз Бедил дар
адабиѐти асри нуздањ навъе меъѐри њунари шоирї шинохта ва
эътироф гардида буд, ба субут мерасонад.
Академик Абдуљаббор Рањмонов низ зимни тањлили ќиѐсии ин ду
байт ба тозакорињои Шоњин ишорат намуда, аз љумла навиштааст, ки
“Шоњин шакли шеъри Бедилро комилан нигоњ дорад њам, вале
мазмун ва мундариљаи онро таѓйир медињад [6,99].
Шоњин бештар кўшидааст, аз он ѓазалњои Бедил истиќбол кунад,
ки дар вусъати онњо тозакорињои њунарї муљассаманд. Мусаллам аст,
ки яке аз иќдомоти нодири њунарии Бедил дар ѓазал корбурди
радифњои нодир ва шеваи хоси радифсозї мањсуб меѐбад. Ба
мушоњида мерасад, ки Шамсиддин Шоњин аѓлаб маврид аз њамин
навъи ѓазалиѐти Абулмаъонї бо усули хоси худ истиќбол намуда.
Мирзо Бедил дар “Девон”-и хеш ду ѓазал бо радифи “бањс” дорад:
Матъали ѓазали аввал чунин садо дода:
Бемаѓзиву дорї ба мани сўхтаљон бањс,
Эй пунба макун њарза ба оташнафасон бањс [3, 448].
Матлаъи ѓазали дувум ба гунаи зайл аст:
Хорист ба њар каљманиш аз ростравон бањс,
Бар хок фитад тир чун гирад ба камон бањс [3, 448].
Шоњин низ бо њамин вазну ќофия ва радифи ѓазалњои мазкури
Бедил ѓазале ба ќалам оварда, ки чунин шурўъ мешавад:
Аз чашми ту кардем ба абрўи ту он бањс,
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К-аз бодапарастон ба њилоли рамазон бањс.
Танњо муќоисаи матлаъи ѓазалиѐти мазкур ин нуктаро мусаллам
месозад, ки њарчанд Шоњин дар вазну ќофия ва радиф аз Бедил
истиќбол мекунад, аммо ў дар ќолиби ѓазали сабки њиндї бо шеваи
сабки ироќї сухан мекунад ва аз ин роњ навъе тозагї ба каломи хеш
ато менамояд. Ин љо боз њам кўшиши суханвар дар имтизољи аносири
ду сабки адабї ба мушоњида мерасад, ки корашро ба самти тозагўиву
тозаназарї мекашонад. Равшан мегардад, ки Бедил дар њарду ѓазали
хеш суханро аз шарњу тавзењи мабоњиси фалсафиву иљтимої оѓоз
мекунад ва бо њамон шеваи хоссааш тафсири чунин масоилро идома
мебахшад, яъне шикоят аз афроди бемаѓзу каљманиш тарњи баррасии
матолибро дар сурудаи шоир санги асос мегузорад. Аммо Шоњин дар
ин вазну ќолаб як ѓазали љаззоби ошиќона сурудааст ва сухани ў низ
бо шикоят ибтидо меѐбад, аммо ин шикваву афѓону фарѐди шоир на
аз љаври рўзгору каљманишону бемаѓзон, балки аз бањси чашми
маъшуќ бо абрўяш мебошад. Љолиби таваљљуњ он аст, ки Шоњин дар
мисраи дувум боз њам тариќи кори шоирони пайрави Бедилро дар
корбурди ирсоли масал пеша мекунад ва барои шарњу тафсири
матлаби аслии хеш ба њолу њавои бодапарастон масал мезанад, ки бо
њилоли Рамазон, яъне моњи нав, ки омадани рамазонро башорат
медињад, бањс меорояд.
Њамин гуна матни комили ѓазали Шоњин тафсири бањсу
муомилањои ошиќона аст, ки онро ба сурати як ѓазали љаззоби
ошиќона даровардааст, аммо дар ѓазалиѐти Бедил бештар тафсири
масоили иљтимоиву фалсафї нуфуз дорад. Аз лињози сохтор низ
Шоњин асосан шеваи ѓазалњои шашбайтиро нигоњ доштааст, ки хоси
суханварони гузаштаи мо буд, аммо абѐти њар ду ѓазали Бедил њам аз
ин њадди маъмулї боло ќарор доранд, яъне аввалї аз 11 ва дувум аз
12 байт таркиб ѐфтаанд ва маљмўан равиши сабки њиндиро дар
сохторшиносї ва њаљми абѐти он дар худ муљассам медоранд.
Ѓазали дигаре дар “Девон”-и Бедил ба чашм мехўрад, ки бо
радифи “сурх” эљод шуда ва матлаъи он сурати зайлро дорост:
Боз аз пон гашт лаъли навхати дилдор сурх,
Ѓунчааш омад бурун аз пардаи зангор сурх [3, 459].
Шамсиддин Шоњин низ бо њамин радиф ѓазале сурудааст, ки
матлаъи он ба гунаи зайл иншо гардида:
Эй маќолат ширину в-эй лаъли гањварбор сурх,
Тўтиї, гўѐ, ба хунам кардаї минќор сурх [8, 49].
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Аз абѐти аввали њарду ѓазал равшан мешавад, ки миѐни онњо
ќаробате маъної ва сабкї вуљуд дорад ва њатто Шоњин боз њам дар
мисраи дувум ба навъе бо шеваи шоирони мактаби пайрави Бедил аз
тамсил кор гирифтаву ба масал задан ба тўтии гўѐ маъшуќро ба он
мушобењ месозад, ки ба хуни ошиќ минќор сурх кардааст. Корбурди
таъбири “аз пон сурх гаштани лаъли гањварбори маъшуќ” дар ѓазали
Бедил ва “сурхии лаъли гањварбори маъшуќ” дар байти Шоњин
миѐни њам ќаробатњои маъної доранд, вале Бедил сурхии лаби
маъшуќро аз гиѐњи пон медонад. Тибќи тавзењи фарњангњо гиѐњи
мазкур асосан дар Њинд мерўяд, ки барои истењсоли мањсулоти
ороишї, ки љињати сурх намудани лаби бонувон истифода шавад,
корбаст мегардад. Дар гузашта, албатта, ба хотири хушбўй
гардонидани лабу дањон аз он истифода мешуд, ки омил ба сурхии
лаб низ мегашт. Пас, агар сурхии лаби маъшуќ дар каломи Бедил
асари њамон гиѐњи пон бошад, лаъли гањварбори маъшуќи Шоњин худ
табиатан сурх аст, чун худ лаъл бошад. Аммо ќиѐси мундариљаи њар
ду ѓазал таассури шоиронаи Шоњинро аз Бедил бо шевањои хоси
дигар муљассам мегардонад. Масалан, пайванде миѐни мисраи
дувуми байти мазкури Шоњин ва байти дигаре аз њамин ѓазали Бедил
ба љилва меояд:
Инчунин гар нола хунолуда хоњад кард гул,
Андалеби мо чу тўтї мекунад минќор сурх [3, 360].
Агар дар сурудаи Бедил андалеб мисли тўтї минќор сурх мекунад,
дар байти Шоњин худи тўтист, ки ба хуни ошиќ минќор сурх
намудааст. Равшан мегардад, ки њарчанд шабоњатњое дар шеваи
истифодаи образњои шеърї, таъбирњои шоирона, мавзўъ ва
мазмунсозї ба чашм мерасанд, аммо Шамсиддин Шоњин кўшидааст,
ки аз айни такрори матолиб аз таќлид иљтиноб варзида, дар шеваи
тарњи маъниофарї иќдомоте аз худ нишон дињад, то омил бар изњори
диду назари хоссаи хеш дар заминаи муњокоти мазкур гардад.
Омили дигари ворид намудани Шоњин ба шумули шоирони
мактаби Бедил корбурди шевањои шоиронаи таркибсозиву
таъбирофаринї, мазмунофариниву маънисозї ба шумор меравад.
Дар канори дигар аносири шеърї дар каломи Шоњин истифода аз
усулњои љолиби таркибсозї, ибораорої, тарњрезии вожагони
мураккаб ба мушоњида мерасад, ки сарчашма дар тарзи суханварии
Бедил ва шоирони сабки њиндї доранд. Масалан, руљуъ бар ду байт
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аз ѓазали мазкур бозтоби ин вежагињои њунариро ба тарзи барљаста
муљассам мегардонад:
Як ќалам аз файзи шеърам рангубор афтодааст,
Варна табъам рашки сад гулшанбањор афтодааст.
То ба мижгон тифли ашкам найсаворї кардааст,
Гиряам сомони сад шўхи бањор афтодааст [8, 19].
Ин љо таркибњои “як ќалам”, “файзи шеър”, “як ќалам рангубор
афтодан аз файзи шеър”, “табъи рашк”, “рашки сад гулшанбањор”,
“рашки сад гулшанбањор афтодан”, “тифли ашк”, “найсаворї
кардан”, “ба мижгон найсаворї кардани тифли ашк”, “сомони сад
шўхи” ва амсоли ин дар шумори ибороте ќарор доранд, ки сарчашма
аз калом ва тарзи таъбирсозии Бедил гирифтаанд. Баробари ин, яке аз
вижагињои нодири таркибсозї дар сабки Бедил тарњи таъбирњо
тавассути арќоми шуморагон меравад, ки онро устод Кадканї
таъбирсозї тавассути “вобастањои ададї” унвон кардааст. Ин љо
ибороте чун “як ќалам”, “сад гулшанбањор”, “сомони сад шўхи
бањор” ва амсоли ин таркибњое аз ин шуморанд, ки барои ифодаи
матолиб тавассути корбурди вобастањои ададї эљод шудаанд.
Њамзамон, вожагони “гулшанбањор”, “ найсаворї” бошад таљассуми
навъи таркибсозї дар каломи Бедил- сохтмони вожагони мураккаби
шоиронаро муљассам мегардонанд, ки њамагї аз муњимтарин
авомили шумули Шоњин дар силки шоирони муваффаќи мактаби
Бедил мањсуб меѐбанд.
Дар шумори шевањои хоси таркибсозї ва таъбирофаринї дар
каломи Бедил руљуъ ба иборањое, ки дар фарњанги мардум сарчашма
доранд, љойгоњи хоссае касб кардаву корбурди онњо барои таќвияти
љанбаи њунарии шеър муассир омадааст. Шоњин низ аз ин шева
муваффаќона истиќбол намудаву тавассути корбурди ин навъ иборот
каломи хешро музайян ва љаззоб гардонида. Аз љумла, дар байти зер
ибораи “як сару гардан”-ро, ки дар муоширати мардум барои ифодаи
меъѐри фарќияти миѐни инсонњо ба кор бурда мешавад, дар мавриди
худ шоирона ба кор бурда, њатто тавассути он як таљниси зебо њам
офаридааст:
Як сару гардан нигори ман чу аз гулшан гузашт,
Обро оби хиљолат то сару гардан гузашт [8, 32].
Дар мисраи аввал ибораи “як сару гардан гузаштан” аслан ба
маънии боло рафтани маќом корбаст шудааст, яъне манзалати
зебоиву назокати нигори ман чун як сару гардан аз гулшан гузашт, он
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гоњ оби хиљолат, яъне шарму инфиоли оби гулшан то сару гарданаш
рафт. Ба таъбири дигар, оби гулшан саропо дар хиљолат афтод.
Љолиб он аст, ки Шоњин зимнан дар тарњи маънї ибораи маъруфи
“об аз сар гузаштан”-ро њам љой додааст, ки ба маънии кор аз кор
гузаштан дар гуфтори мардум роиљ аст.
Албатта, барои тафсири ин шеваи марсум дар каломи Шоњин, ки
сарчашма дар сабки сухани Бедил дорад, метавон њазорон намуна
гулвожањову таркибњо аз Девони ў барчид, ки њамагї ба њунари
шоирии вай дар тарњи мазмуну маънињои шоирона далолат доранд.
Худ тафсири чанд намуна гувоњи он аст, ки дар ин равиши кори
шоирони мактаби Бедил низ Шамсиддин Шоњин муваффаќ аст, чун
баробари њифзи суннатњои хоси сабки бедилї дар маънисозї ва тарњи
таъбирњо тозакорињое низ аз худ ба намоиш мегузорад. Мањз њамин
маќоми шоистаи Шамсиддин Шоњин дар ќаламрави мактаби
пайравони Бедил сабаб гардид, ки аксари шоирони нимаи дувуми
асри XIX ва ибтидои асри XX-ум услуби бедилиро аз тариќи истиќбол
аз каломи ў пайравї намоянд. Њатто намояндаи барљастаи мактаби
пайравони Бедил Наќибхон Туѓрали Ањрорї Шоњинро устоди хеш
эътироф намудааст, ки яке аз муњимтарин авомил барои истиќболи
муваффаќонаи шоир аз падидањои сабки сухани Абулмаъонї ба
шумор меравад.
Дар маљмўъ, тавре гуфта омад, дар баробари ин ки Шоњин сарењан
ба истиќбол ва иродати хеш аз сабки шоироне чун Саъдиву Њофизу
Камол ва дигарон ишорат мекунад, вале мутолеаи девони ў собит
месозад, ки барњаќ яке аз шоирони муваффаќи мактаби пайравони
Бедил низ њаст ва бегумон дар њарду равиш комгорињои вай бармало
ба чашм мерасанд. Ин суханвари мумтоз дар заминаи омезиши
унсурњои њунарии њарду сабки суханварї муваффаќ ба эљоди
падидањои њунарие гардидааст, ки омили муассир дар зуњури бархе
навгонињои бадеиву мавзўї шудаанд. Баробари ин, њарчанд гоњо
маврид шаклу навъи шеърии Бедилро њифз намудааст, аммо тањлили
ќиѐсии ѓазалњо чи аз назари сохторї ва муњтавої, чи аз дидгоњи тарњи
масъалагузорї, корбурди шигардњои њунарї ва маъної дар шеър
бозгў аз он аст, ки Шоњин дар суроѓи тафсиру шарњу андешаву
афкори худ дар ќолиби ин суннатњои дар сабки Абулмаъонї
тарњрезишуда ва зуњури корномањои њунарии хеш низ будааст, ки
маљмуан ибтикороташро дар тањаввули шеъри асри XIX ва
таљаддудњое дар мактаби пайравони Бедил таъкид менамояд.
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ШАМСИДДИН ШОЊИН – ШОИРЕ АЗ МАКТАБИ
ПАЙРАВОНИ БЕДИЛ
Мақола ба таҳқиқу баррасии мақоми Шамсиддин Шоҳин ҳамчун шоири
мактаби пайравони Бедил бахшида шудааст. Муаллиф зимни баррасии
масъалаҳои меҳварии мақола кӯшидааст, ки шеваҳои истиқболи Шоҳинро аз
падидаҳои сабки ҳиндӣ ва вежагиҳои сабки суханварии Мирзо Бедил ба
риштаи таҳқиқ кашад. Дар ҷараѐни пажуҳиши анҷомѐфта нависандаи
мақола бар ин натиҷа расидааст, ки ҳарчанд Шоҳин бештар аз сабки сухани
шуарои гузаштае чун Ҳофизу Саъдӣ истиқбол мекунад, бо назардошти
ривоҷи мактаби пайравони Бедил дар ин аср аз мутолеаи сурудаҳояш
равшан ҳувайдост, ки ӯ низ аз таъсири мактаби суханварии ин шоири бузург
ва соҳибмактаб берун намондааст.
Вожањои калидї: Шамсиддин Шоњин, мактаби пайравони Бедил,
адабиѐти тољикии асри ХIХ, радифњои нодир, сабки њиндї.
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ШАМСИДДИН ШОХИН – ПОЭТ ШКОЛЫ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ БЕДИЛЯ
Статья посвящена исследованию статуса Шамсиддина Шохина как поэта
школы последователей Бедиля. Рассматривая ключевые вопросы статьи,
автор предпринимает попытку выявить и проанализировать приемы и
способы перенимания Шохином элементов и явлений, присущих
индийскому стилю и творческой манере Мирзо Бедиля.
На основе проведенного исследования автор статьи приходит к выводу,
что хотя Шохин в основном следует творческой манере таких поэтов, как
Хафиз и Саади, принимая во внимание расцвет школы последователей
Бедиля в ХIХ веке, знакомство с его произведениями выявляет, что он также
не оставался в стороне от влияниея упомянутой школы.
Ключевые слова: Шамсиддин Шохин, школа последователей Бедиля,
литература ХIХ века, уникальные редифы, индийский стиль.
SHAMSIDDIN SHOHIN BEING A POET OF THE TENET
OF BEDIL`S SUCCESSORS
The article under consideration dwells on the role of Shamsiddin Shohin as a
poet of the tenet of Bedil`s successors. Adducing the analysis dealing with actual
issues, the author of the article makes an endeavor to canvass the features and
styles of Mirzo Bedil`s speech under the angle of phenomenon of Indian style. In
the course of the conducted research, the author of the article comes to the
conclusion that Shohin proceeded from Sadi and Hofiz`s literary style in most
cases.
Key words: Shamsiddin Shohin, gazal, tenet of Bedil`s successors, literature of
the XIX-th century, rare lines, Indian style.
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Маркази мероси хаттии АИ ҶТ
Дар таърихи адабиѐти тоҷик мо ду гурўҳ шоир дорем: аввал,
шоироне, ки шеърашон болотар аз шахсияташон меистад ва дувум,
шоироне, ки шахсияташон аз шеърашон барҷастатар аст. Шоҳин аз
зумраи маъдуд шоиронест, ки шеър ва шахсияташон ба таври мувозӣ
рушд карда, таъсири амиқе дар афкори дӯстдорони адабу фарҳанг
гузоштааст. Шамсиддини Шоҳин аз шоирони номовари нимаи
дуюми асри Х1Х-и тоҷик буда, дар ташаккули завқи маънавӣ ва
зебоишиносии даврони хеш нақши асосӣ бозидааст. Табъи равону
завқи ниҳон, балоғату фасоҳати каломи Шоҳин дар давраи ҷавонии ў
вирди забони ањли адаб ва хосу оми Бухоро гардида, дар муддати
кўтоҳе роҳи ӯро ба дарбор ҳамвор мекунад. Танҳо василае, ки
Шоҳини ҷавонро аз сарои узлат ба сурайѐи иззат кашонид, истеъдоди
фитрӣ, табъи оташбор ва ашъори гуҳарбори шоир буд. Вагарна дар
замони Шоҳин шоирони зиѐде фаъолият доштаанд ва ҳар яке даъвои
бузургии хешро бар рухи дигаре мекашид ва талош мекард, ки роҳаш
ба дарбору маҳофили бузургони дарбор боз шавад. Вале шеъри воло
ва барҷастаи Шоҳин бидуни воситагарӣ ва майли шахсии шоир ӯро
ба дарбори амирони Бухоро бурда, дар садри шоирони замони хеш
қарор дод. Тамоми ҳамзамонони Шоҳин, аз ҷумла шоирон,
муаррихон, тазкиранависон ва аҳли адаби Бухоро дар ѐддоштҳои хеш
истеъдоди беназир ва ашъори дилпазири шоирро эътироф карда,
мақоми баланди ӯро дар густараи суханварӣ ситоиш кардаанд.
Тазкиранависони асри Х1Х ба монанди Мирсиддиқи Ҳашмат, Афзал
Махдуми Пирмастӣ, Садри Зиѐ ва Абдуллохоҷаи Абдӣ аз Шоҳин
зикри хайр намуда, афкору андешаҳои ӯро ситудаанд. Яке аз
шоирони номаълум дар бораи мақоми Шоҳин дар суханварӣ
фармуда:
Гул дафтари худ надид боби суханаш,
Булбул набарад номи ҷавоби суханаш.
Ҳаргиз набувад ба соф кардан муҳтоҷ
Дар майкадаи фикр шароби суханаш [4, 432].
Табиатан, ин андеша дар зеҳни ҳар муҳаққиқ хутур мекунад, ки
Шоҳин аз кадом роҳ ба ин мақому мартаба даст ѐфтааст? Чӣ омилҳое
сабаб шуданд, ки шоире бисѐр ҷавон ин қадар қудрати парвоз дар
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фазои маъонӣ ба даст оварад? Бо каме таваҷҷуҳ дар ғазалиѐти
дилошӯби Шоҳин ошкор мешавад, ки рози маҳбубияти шоир дар
пайравии ӯ аз Ҳофиз нуҳуфтааст. Шамсиддини Шоҳин дар синни 12солагӣ девони Ҳофизро аз бар карда буд. Бидуни шак, ин талоши
шоир дар шаклгирии шеъру шахсияти ӯ бетаъсир набуд. Аз ин ҷост,
ки Шоҳин аз ибтидои фаъолияти шоирии хеш ашъори худро дар
пайравӣ аз ғазалиѐти Ҳофизи Шероз оғоз кардааст. Дар таърихи
адабиѐти форсу тоҷик шоирони зиѐде аз хоҷаи аҳли роз - Ҳофизи
Шероз пайравӣ намудаанд, аммо камтар касе дар татаббуи Ҳофиз
муваффақ будааст. Аммо Шоҳин сарфи назар аз ҷавонии хеш
ҳангоми пайравӣ аз назари баѐн, парвози фикру хаѐл, истеҳкоми абѐт
ва инсиҷоми мантиқу маъно аз бисѐр ҷиҳат ба Ҳофиз наздик шудааст.
Суннати ғазалсароиро ҳам Шоҳин, ба андешаи мо, дар пайравӣ аз
Ҳофиз оғоз кардааст. Аввалин ғазали девони Ҳофиз чунин аст:
Ало, ѐ айюҳассоқӣ, адир каъсан ва новилҳо,
Ки ишқ осон намуд аввал, вале афтод мушкилҳо [7].
Шоҳин дар пайравии ин ғазал фармуда:
Ало ѐ айюҳассолик, даъи н-нафса ва қотилҳо,
Ки ин аммора мехоҳад ба чандин саъй ботилҳо [6, 27].
Қобили зикр аст, ки дар дастхати 785-и мавҷуд дар Ганҷинаи
Маркази мероси хаттии АИ ҶТ, ки тавассути Мирзо Қобили
Ғиждувонӣ мутахаллис ба Савдойӣ китобат шудааст, ғазали мазкури
шоир дувумин ғазали девони Шоҳин баргузида шудааст. Савдойӣ
ғазали “Ба авҷи кибриѐ, к-аз саъйи озодист роҳ он ҷо”, ки дар
пайравӣ аз ғазали “Ба авҷи кибриѐ к-аз паҳлуи аҷз аст роҳ он ҷо”-и
Бедил суруда шудааст, ба унвони якумин ғазали девони Шоҳин
интихоб кардааст, ки иллати ин амр барои мо номаълум аст. Аммо бо
таваҷҷуҳ ба ин нукта, ки Шоҳин аз пайравони содиқу муваффақи
Ҳофиз буда ва аксари ғазалиѐти шоир дар пайравӣ аз ғазалиѐти ӯ
суруда шудаанд, мантиқан бояд ғазали “Ало, ѐ айюҳассолик, даъи ннафса ва қотилҳо” ба унвони ғазали аввали девони Шоҳин баргузида
мешуд, зеро аксари ғазалиѐти Шоҳин дар пайравии Ҳофиз буда,
танҳо чанд ғазали ангуштшумор дар пайравии Бедил аст. Пайравии
Шоҳин аз Ҳофиз ҳам дар шакл ва ҳам дар муҳтаво сурат гирифтааст.
Аксари ғазалиѐти Ҳофиз дар авзони рамали мусаммани махбуни
маҳзуф (фоилотун, фоилотун, фоилотун, фаилан); муҷтаси мусаммани
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махбуни маҳзуф (мафоилун, фаилотун, мафоилун, фаилан); рамали
мусаммани маҳзуф (фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилун)
ќазаҷи мусаммани солим (мафоилун, мафоилун, мафоилун,
мафоилун); ќазаҷи мусаммани ахраб (мафъўлу мафоилун, мафъўлу
мафоилун) ва ғ... ки дар маҷмӯъ 24 вазнро дар бар мегирад, иншо
шуда ва аксари кулли ғазалиѐти Шоҳин низ дар ҳамин авзон суруда
шудаанд. Барои мисол, ғазалиѐти “Ало, ѐ айюҳассолик даъи н-нафса
ва қотилҳо”, “Эй маҳви интизори ту чашми сафеди мо”, “Ман ки
бошам, сар кашам аз хатти фармони шумо”, “Рўзгорест ба абрӯи ту
ҷанг аст маро”, “Дӯш ба хоби хештан дидаам офтобро”, “Майи
муғона ба бонги чағона хуш бошад”-и Шоҳин дар пайравї аз вазнҳои
маъруфи ғазалиѐти Ҳофиз суруда шудаанд.
Маънӣ ва муҳтавои ғазалиѐти Шоҳин низ бо ғазали Ҳофиз
ҳамхонӣ дорад, ки намунањои он дар ашъори зер мушоњида
мешаванд.
Ҳофиз:
Биѐ, ки қасри амал сахт сустбунѐд аст,
Биѐр бода, ки бунѐди умр бар бод аст [7].
Шоҳин:
Биѐ, ки вазъи ҷаҳон тарзи дигар афтодаст,
Ки ҳар кї шод дар ӯ зистаст, ношод аст [6, 44].
Ҳофиз:
Боғи маро чї ҳоҷати сарву санавбар аст,
Шамшоди хонапарвари мо аз кї камтар аст.
Эй нозанинписар, ту чӣ мазҳаб гирифтаӣ,
К-ат хуни мо ҳалолтар аз шири модар аст [7].
Шоҳин:
Он ҳуққаи даҳони ту ѐ тунги шаккар аст,
Ё чашмаи ҳаѐт ва ѐ ҳавзи Кавсар аст.
Хунам хуриву бок надорӣ, ки хуни ман
Гӯӣ, ҳалолтар ба ту аз шири модар аст [6, 46].
Ҳофиз:
Биѐву киштии мо дар шати шароб андоз,
Хурӯшу валвала дар ҷони шайху шоб андоз.
Маро ба киштии бода дар афган, ай соқӣ,
Ки гуфтаанд: накӯӣ куну дар об андоз [7].
Шоҳин:
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Кушой пардаву бар фарқи офтоб андоз,
Зи мушки бофта бар рӯи маҳ ниқоб андоз.
Ҳамеша хуни дили худ нисори дида кунам,
Ки гуфтаанд: накӯӣ куну дар об андоз [6, 127].
Ҳофиз:
Эй рухат чун хулду лаълат салсабил,
Салсабилат карда ҷону дил сабил [7].
Шоҳин:
Эй гарав бурда зи маҳ ҳусни ту бар ваҷҳи ҷамил,
Пеши лаъли ту ҳаме оби ҳаѐт аст сабил [6,147].
Ҳофиз:
Ба азми тавба саҳар гуфтам истихора кунам,
Баҳори тавбашикан мерасад чӣ чора кунам [7].
Шоҳин:
Шабе, ки ѐд зи васли ту моҳпора кунам,
Зи ашки хуншуда доман пур аз ситора кунам [6, 165].
Ба ҳамин тартиб, феҳристи пайравии Шоҳин бар ғазалиѐти
Ҳофизро метавон идома дод, аммо барои аҳли назар мисолҳои боло
кофист, то қабул кунанд, ки Шоҳин дар миѐни шоирони нимаи
дуюми асри ХIХ-и Бухоро яке аз иродатмандону пайравони Ҳофиз
будааст. Бояд зикр кард, ки татаббўъ аз шоирони пешин як амри
табиї буда, ҳатто худи Хоҷа Ҳофиз ба шеъри пешиниѐни худ аз ҷумла
Рӯдакӣ, Муиззӣ, Анварӣ, Амир Хусрав, Хоҷуи Кирмонӣ, Саъдӣ ва
дигарон дар шаклҳои мухталиф пайравӣ кардааст. Шоҳин низ дар
пайравї аз суннати пешиниѐн беш аз ҳама таҳти таъсири Ҳофиз қарор
доштааст. Шоҳин агар дар баъзе ғазалиѐти хеш бархе мазмунҳо,
таркибҳо ва таъбирҳои Ҳофизро ба кор гирифта бошад, дар
мавориди дигар дар интихоби вазну қофияву радиф ва дигар
зарофатҳои шеърӣ низ аз Ҳофиз пайравӣ кардааст. Аммо нуктаи
муҳим ин аст, ки ҳангоми пайравї шахсияти шоир дар сояи нуфузи
Ҳофиз беасар нагардида, балки симои наве аз ӯ ба зуҳур мерасад, ки
далолат бар истеъдоди фитрӣ ва табъи гуҳарбори Шоҳин дорад.
Гарчанде Шоҳин дар ғазалиѐти хеш аз таркиб - таъбир ва мазомини
Ҳофиз фаровон истифода мекунад, вале абѐти ў дорои истиқлоли
маъноӣ буда, таровату тозагии хешро ҳифз кардаанд. Ин амр
бархоста аз шахсияти барҷастаи шоирии Шоҳин аст, ки дар ҳама гуна
ҳолат қудрати муаррифии “Ман”-и хешро дорад. Он ҷо, ки мегӯяд:
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Натавон бар гули рӯи ту зад аз бим гулоб,
К-аз латофат дамадаш оина монанди ҳубоб.
Зад рақам дар сифати ҳусни ту Шоҳин ғазале,
Ки ҷуз “аҳсанта” касеро нарасад ҳадди ҷавоб [4, 18].
Шоҳин шоири бисѐр оташинсухан буда, аз қудрати тахайюли
болое бархӯрдор будааст. Ӯ бар асоси таъбиру таркибҳои пешиниѐн
маъониеро кашф мекунад, ки аз назари шеърият бештар аз корбурди
қаблии онҳо медурахшанд. Шоир дар бораи ин истеъдоди
фавқулодаи хеш мегӯяд:
Хирад ба шеъри ту, Шоҳин, аз он бувад вола,
Ки як ҳадису ҳазораш нукот муҳтамал аст [4, 24].
Аз ин лиҳоз шахсияти маънавии Шоҳин бо шахсияти Ҳофиз дар
ғазал бисѐр монанд аст. Шеъри Шоҳин он қадар баландмазмун ва
баландпарвозона аст, ки худситоии шоир низ боиси малоли хотири
хонанда намешавад, балки мухотаби хешро мисли оҳанрабо бештар
ба худ ҷазб мекунад. Шоҳин вақте мегӯяд, ки
Ҳарифи табъи расои ту кас нашуд, Шоҳин,
Зи бас ягонаи офоқ дар сухандонист,
ин худситоӣ аз ҷинси иғроқ нест, балки ҳақиқатест, ки дар матни
ашъори шоир нуҳуфта аст. Аз ин рӯ, ин иддаои Шоҳин, ки мегўяд:
Сухан ҳар он чи ки хуштар бувад, манаш гуфтам,
Гуҳар ҳар он чи, ки беҳтар бувад, манаш суфтам [4, 103],
ҳаргиз боиси малоли хонандаи шеъри Шоҳин нахоҳад шуд, балки
майли ӯро барои мутолиаи ашъори шоир афзунтар мекунад. Он чӣ
Шоҳинро дар миѐни шоирони ҳамасри ӯ мумтоз кардааст, сароҳати
баѐн, латофати гуфтор, инсиҷоми маъно ва истеҳкоми сохтор дар
ғазалиѐти ӯст. Вижагиҳое, ки ғазали Ҳофизро низ дар тули таърих аз
дигарон мутамойиз кардааст. Шоҳин ба унвони муриди содиқ ин
хусусиятҳои хоси устодаш - Ҳофизро бо маҳорати тамом дар ашъори
худ идома додааст. Шоҳин худ низ аз ин мавҳибати илоҳӣ, ки ба ӯ
расидааст, огоҳ буд ва дуруст мисли пиру муршиди хеш мегӯяд:
Шеъри равони ман, ки пас аз марг ҳар кӣ дид,
Гӯяд ҳазор раҳмати ҳақ бар равони ӯ.
Шоҳин, ки сити шаҳпари маънӣ бар арш бурд,
Дар пештоқи Сидра сазад ошѐни ӯ [8, 183].
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Абѐти Шоҳин сареҳу равон ва бисѐр барҷаста офарида шудаанд.
Дар шеъри Шоҳин такаллуфот ва изофоти дилгиркунанда дида
намешавад. Ҳангоми интихоби шоҳбайт муҳаққиқ дармемонад, ки
кадоме аз абѐти Шоҳинро бипазирад, зеро шоҳбайтҳои барҷаста дар
ғазалиѐти шоир фаровон ба чашм мехӯранд. Шоҳин мегӯяд:
Эй, ҷону дили халқ ба гесӯи ту дар банд,
Равшан зи рухи хуби ту анвори худованд.
Қанде набувад чун лаби ширини ту дар Миср,
Себе набувад чун рухи хубат ба Самарқанд [6, 98].
Ин гуна абѐти равону барҷаста дар осори шоир ба вузӯҳ мушоҳида
мешавад. Барои мисол ба порае аз абѐти ин ғазал таваҷҷуҳ намоед:
Гар чунин ояд дамодам сели об аз чашми ман,
Хонаи мардум шавад охир хароб аз чашми ман.
Шаб ба ѐди талъати ту гар ниҳам паҳлу ба хоб,
Мешавад равшан саҳаргаҳ офтоб аз чашми ман [4, 131].
Ба ҳамин тариқ Шоҳин ба ғайр аз Ҳофиз дар идомаи фаъолияти
кўтоҳи эҷодии хеш аз дигар шоирони классик низ пайравӣ намуда,
дар он ҷо ҳам шахсияти тавонои шоирии хешро ба намоиш
гузоштааст. Шоҳин ҳамчунин дар пайравии Бедил, Анварӣ, Саъдӣ ва
Низомӣ осори мондагоре эҷод кардааст. Ў асари “Лайлӣ ва Маҷнун”ро дар пайравӣ аз Низомӣ ва асари нотамоми “Туҳфаи дӯстон”-ро
дар пайравӣ аз Саъдӣ навишта, ки ҳар ду асар баѐнгари қудрати
бузурги шоирии Шоҳин мебошанд. Шӯҳрати Шоҳин сабаб шуд, ки
Абдулқодири Парвоначӣ духтари худро ба никоҳи шоир дароварад
ва ҳамсари ӯ ҳангоми таваллуди фарзанд дори фониро видоъ гуфт ва
шоир дар сӯги ҳамсари вафодораш достони “Лайлӣ ва Маҷнун”-ро
ба риштаи назм даровард. Дар ҳамин айѐм буд, ки обрӯ ва эътибори
Шоҳин дар дарбор ба хотири истеъдоди баландаш дар шоирӣ
афзойиш ѐфт ва ин шуҳрат, ҳасодат ва бухли дарбориѐнро барангехт.
Шоири нозуктабъ ин ҳама разолату њасодати бадхоҳонро эҳсос
менамуд ва ин вазъ дар ашъори ӯ, ки бештар оҳанги шиква ва эътироз
дорад, ба равшанӣ мушоҳида мешавад.
Беҳуда нест, ки Зуҳурӣ (шоири тоҷики њиротии асри Х1Х) хитобан
ба Шоҳин гуфтааст: “Эй низоминазму ҷомитабъу фирдавсикалом”[4,
424]. Дар ҳақиқат, дар ашъори Шоҳин балоғату шаҳомати сухани
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Ҳофиз, латофати сухани Саъдӣ, назокати баѐни Низомӣ ва сароҳату
ғалаѐни рӯҳи Фирдавсӣ ба ҳам омехта, аз ӯ шоири тавоно сохтаанд.
Шоҳин дар айни камолоти эҷодӣ, яъне дар синни 35-36-солагӣ
дори фониро падруд гуфт. Агар умр ба ӯ вафо мекард, шоир, ки
ҳамзамононаш аз ӯ ба унвони “Моҳи сипеҳри суханварӣ”, “шаҳбози
фалаки шоирӣ” [4, 424], “тўтии оинагуфтор ва булбули чамани
ашъор” [4, 425] зикр кардаанд, осори фаровону мондагоре барои
ояндагон ба ѐдгор мегузошт. Аммо муҳити тираву тор ва шароити
сахти рӯзгор ба ин шоири равшанзамир ва бедордил амон надод, то
он чи дар фикру хаѐли гардунсайраш мечархид, барои дўстдорони
аҳли адаб рӯи коғаз биѐварад. Шоир худ аз тақдири ояндаи хеш шояд
огоҳӣ дошт, ки фармуда:
Маро чу шона бибояд ба каф ҳазор ангушт,
Ки то барам ба хами турраи нигор ангушт.
Пас аз вафоти ту, Шоҳин, суханварон сӯзанд,
Ба ҷойи шамъ, туро бар сари мазор ангушт [4 , 46].
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ШЕЪР ВА ШАХСИЯТИ ШОҲИН
Шоҳин яке аз шоирони номовари нимаи дувуми асри Х1Х-и тоҷик
мебошад. Таҳқиқот нишон медиҳад, ки Шоҳин аксари ғазалиѐти дилнишини
худро дар пайравӣ аз Ҳофизи Шерозӣ эҷод кардааст. Пайравии Шоҳин аз
Ҳофиз ҳам дар шакл ва ҳам дар мазмун сурат гирифтааст. Муаллиф бар ин
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назар аст, ки гарчанде Шоҳин дар шаклу муҳтаво аз Ҳофиз пайравӣ карда
бошад, аммо бар асоси таркибу таъбирҳои Ҳофиз мазмуни тоза эҷод карда,
истиқлоли шоирии хешро ҳифз кардааст.
Вожањои калидї: шеър, шахсият, Шоњин, пайравї, истиќлол, адабиѐт,
асри XIX, дарбор, ѓазал, шоир.
ПОЭЗИЯ И ЛИЧНОСТЬ ШОХИНА
Шамсиддин Шохин считается одним из известных поэтов второй
половины Х1Х века. Исследование показало, что Шохин сочинял
большинство своих прекрасных газелей подражая творчеству знаменитого
Хафиза Ширази. Такое подражание ощущается в форме и содержании
стихотворений. Автор считает, что несмотря на подражание Хафизу по
форме и содержанию, поэт своим новаторством придает новое содержание
подражаниям, и таким способом стремится сохранить свою самобытность.
Ключевые слова: поэзия, личность, Шохин, подражание, литература, XIX
век, двор, газель, поэт.
SHOHIN’S POETRY AND PERSONALITY
Shamsiddin Shokhin is one of the famous poets of the second half of the XIX
century. The researche shows that Shohin composed most of his beautiful ghazals,
imitating his famous ghazals goes after Hafiz Shiraz’s steps. These imitations are
felt in the form and content of the poems. The author believes that despite the
imitation of Hafiz by form and content, he sings with his innovation gives new
content to imitation, and in this way seeks to preserve his originality.
Keywords: poetry, personality, Shokhin, imitation, literature, XIX century,
residence, ghazel (lyric poems), poet.
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УДК: 891.550 (092)
АНЪАНАИ МУЛАММАЪНИГОРЇ ДАР АСРИ XIX
(дар мисоли ашъори Шамсиддини Шоњин)
Холов Аълохуља
Институти забон ва адабиёти ба номи Абўабдулло Рўдакии АИ ЉТ
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Гуногунжанриву гуногуннавъї ва истифодаи саноеи адабии
лафзиву маънавї дар назму насри форсї-тољикї аз вижагињои адабї
буда, њатто таваљљуњи адабиѐтшиносони хориљиро низ ба худ љалб
намудааст. Ин матлабро адабиѐтшиноси арабї Абулњодї Ќиндил дар
асари хеш «Фунун-аш-шеър ал-форсї» низ тасдиќ намудааст [1].
Мусаллам аст, ки адабиѐти садаи VIII-IX-и форсу тољик, ки онро
«адабиѐти хомўш» медонистанд, њамчун адабиѐти арабизабони форсу
тољик шинохта шудааст. Дар ин замон шоирону адибоне монанди
Ибни Муќаффаъ, Абунувос, Мињѐр ад-Дайламї, Абулфатњи Бустї ва
дигарон ба забонї арабї эљод менамуданд. Пас аз људошавии
давлати Сомониѐн аз хилофати Аббосї њукумати навбунѐд барои
тањкиму густариши забону адабиѐт ва фарњанги форсї-тољикї
иќдомоти назаррасеро роњандозї намуд. Аз љумла, шоирон дигар
метавонистанд, ки эљодиѐташонро ба забони модарии хеш таълиф
намоянд. Чунин вазъи адабї, - интиќоли ашъори тозї ба порсї ва
љойгузинии забони форсї-тољикї ба љойи забони арабї боис гардид,
ки ашъори дузабонї падид ояд, зеро шоирону адибон
наметавонистанд, ки ба куллї аз забони арабї канор монанд. Устод
Тољиддин Мардонї њолати рўй овардани шуарои форсу тољикро ба
ашъори дузабонї чунин шарњ додааст: «Маълум аст, ки забони
форсї-тољикї дар охирњои асри IX ва дар асри X нуфузи худро дар
соњањои адабию илмии Хуросону Мовароуннањр пайваста васеъ ва
мустањкам намуда, забони арабиро дар њама соњањо танг карда
мебаровард. Бо вуљуди ин забони арабї мавќеъи худро њанўз пурра аз
даст надода, миѐни ањли илму адаб ва дарбори шоњони Сомонї
мустаъмал буд. Аз њамин сабаб њам арабигўї миѐни шоирони ин
сарзамин чун анъана њамоно идома меѐфт. Мањз дар ин давра як
гурўњ шоирони зуллисонайн (дузабона) зуњур намуданд, ки њам ба
забони форсї-тољикї ва њам арабї абѐти баландмазмун ва
пурбалоѓат эљод мекарданд» [2, 41].
Мањз дар њамин давра ба шарофати шуарои дузабона санъати
муламмаъ падид омад. Ин санъатро суханварону суханшиносон
ќариб як навъ таъриф намудаанд. Аз љумла, Рашидаддини Ватвот дар
«Њадоиќ-ас-сењр фи даќоиќ аш-шеър» дар бораи муламмаъ
менависад, ки «ин санъат чунон бошад, ки як мисраи тозї ва яке
порсї ва раво бувад, ки як байти порсї ва яке тозї ва ѐ ду байти тозї
ва ду байти порсї ва ѐ дањ байти тозї ва дањ порсї биѐваранд» [3, 63].
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Минбаъд шоирони зиѐди классики форсу тољик ба монанди
Робияи Балхї, Шањиди Балхї, Салмони Соваљї, Масъуди Саъди
Салмон, Саъдїи Шерозї, Њофизи Шерозї, Ломеии Гургонї,
Љалолиддини Румї, Абдуррањмони Љомї, Биноиву Сайидо ва
дигарон ба ин санъат рўй оварда, яке андаку дигаре зиѐд дар он шеър
эљод намудаанд.
Анъанаи муламмаънависї дар асрњои баъдина суст идома ѐфта
бошад њам, дар њар ќарне метавон шоиреро пайдо намуд, ки дар асри
худ пешгоматарини шуарои замон дар муламмаънигорї шинохта
шавад. Чунончи дар нимаи дуюми асри XIX Шамсиддини Шоњин
(1858-1894) њамчун шоири муламмаънигори мумтози ин ќарн зуњур
кардааст.
Дар замони Шамсиддини Шоњин сохти феодалии Осиѐи Миѐна ва
зулму истисмори њукумати подшоњии Руссия њукумрон буд, ки ба
аќибмондагиву пастравии вазъи иќтисодию мадании мамлакат
оварда расонид. Мардум аз зулму ситам ва бедодгариву беадолатии
њокимону амирон ба танг омада, дар њолати буњрони шадиди
иќтисодї ќарор доштанд.
Дар ин замон аз ањли илму адаб нафароне буданд, ки муомилаву
рафтори зишту вањшиѐнаи табаќањои болоиро беибо, ошкоро дар
асарњояшон зери тозиѐнаи танќид гирифта, аз набудани њокимону
вазирони боадлу оќил ва хирадманду фозил шикоят мекарданд. Аз
љумла, Шамсиддини Шоњин дар ин маврид мегўяд:
Љањонбинию њукмронию дод
Сазовори он гурди фарзона бод,
Ки љон бар сари марди доно кунад,
Ба коме, ки хоњад, тавоно кунад.
Дињад ганљу омўзад асрори илм,
Кунад њосили мулк дар кори илм.
Чу омўхт ањкоми њикмат тамом,
Дињад мулки худро ба њикмат низом.
Хилофи амирони ин марзу бум,
Њуморо надонанд фарќе зи бум.
Дареѓо, ки ин аблањон бењисанд,
Тавонгар ба зар, дар њунар муфлисанд… [8, 533- 555]:
Дар канори Шоњин шоирону адибони шуљоу тавонои дигаре низ
буданд, ки аз ањволи бади замонаи хеш менолиданд. Ба ин њама
њаводиси ногувор нигоњ накарда, шуарову удабои зиѐде чун Ањмади
Дониш, Абдулќодирхољаи Савдо, Возењи Бухорої, Тошхўљаи Асирї,
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Њайрат, Мирзоазими Сомї, Парии Њисорї, Наќибхони Туѓрал,
Искандархољаи Розї, Гулханї, Неъматуллоњи Муњтарам, Садри Зиѐ
ва дањњо шоиру донишмандони дигар ба эљоди осори арзишманду
гаронќадр машѓул буданд.
Агар пешгоматарин носир дар ин замон Ањмад Махдуми Дониш
бошад, саромади назм, бешубња, Шамсиддини Шоњин аст. Профессор
Холиќ Мирзозода ба ин мавзўъ низ ишорат кардааст [4, 80].
Шамсиддини Шоњин дар муддати умри кўтоњи худ (35 сол)
асарњои зиќиматро таълиф намуда, ки осори гаронбањову пурарзиш
мебошанд. Шоњин дар жанру анвои гуногуни адабї осор таълиф
намудааст. Ў аз суннатњои бадеї ва анъанаи адабиѐти классикї
мутаассир гардидааст. Х.Мирзозода ин љанбаи эљодиѐти Шоњинро
чунин баѐн менамояд: «Шоњин аз шоиронест, ки барои дар њамаи
шаклњои адабиѐти классикї асар навиштан ва барои давом додани
шакл ва анъанаи адабиѐти классикї кўшидааст. Вай дар шакл аз
адабиѐти классикї фоида бурда, мазмуни нави асрї ва фикрњои
тараќќипарвариро акс кунонидааст» 4, 80].
Бемуњобо, шоирону адибони классики мо аз фарњангу забону
адабиѐти араб истифода бурдаанд. Ин раванд аз вуруди дини ислом
ба манотиќи Мовароуннањру Хуросон маншаъ гирифта, то њол идома
дорад. Шоњин низ аз ин шеваи таъсирпазирии адабиѐти классикї
мутаассир гардидааст. Аз љумла, аслу сарчашмаи маснавии «Лайливу
Маљнун»-аш, ки дар пайравии Низомии Ганљавиву Хусрави Дењлавї
эљод шудааст, ба адабиѐти араб мерасад. Њамчунин таъсирпазирии
Шоњин аз забону адабиѐти араб дар истифодаи таркиботу таъбироту
љумлањои арабї, ба хусус дар «Бадоеъ ас-саноеъ», иќтибосоту
талмењоти фаровони ќуръониву ањодиси набавї, зарбулмасалу
маќолњои тозї, ќасидаву ѓазалиѐту абѐти муламмаъ ва амсоли ин
бештар зоњир мегардад.
Муламмаъ дар эљодиѐти Шоњин мавќеи устуворро ишѓол мекунад.
Ќасоиду ѓазалиѐти муламмаъ ва абѐти људогонаи ширу шакари ў
гувоњ ба он аст, ки ў миѐни шуарои њамазамонаш дар баробари
забони модарии хеш аз забони арабї иттилоъи комил дошта, дар
санъати муламмаъ беназир будааст. Ва тавониста, ки дар ин њунари
адабї гоми муваффаќонае бардорад. Х. Мирзозода муваффаќияти
шоирро дар нимаи дуюми асри XIX бењамто хондааст [4, 80].
Мавзўи муламмаоти Шоњин гуногун буда, дар мадњу ситоиши
амирон, њаљви ашхоси манфур, ифшои камбудињову нуќсонњои
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замони хеш, мавзўъњои ошиќонаву орифона суруда шудаанд. Шоњин
дар эљоди ќасида низ аз сохту бофти ќасоиди классикї пайравї карда
[6, 114], дар ситоишу васфи амирон аз санъати баланди суханварї
истифода кардааст. Чунончи дар мадњи Амир Абдулањадхон, ки аз
амирони сулолаи Манѓитияи амортаи Бухоро буда, солњои 1885-1910
њукмронї кардааст, ќасидаи муламмаъи зебое гуфта, ўро дар
бењтарин сурат ситоиш намудааст:
Њуснат фузуду мењри ту кам шуд зи ошиќо,
Алъона мо нурику камо кунта собиќо!
Донистам он, ки бо ту вафо нест, варна ман
Карран ахазту минка алалъањди мавсиќо!
Мо борњо муоњада кардем бар ту, лек
Мо кунти билъуњуд камо кунти восиќо!
Гуфтї ба васли хеш навозам туро шабе,
Љаррабту мо ваъадти бињи ласти содиќо!
Дил барнадорам аз ту, агар љон дињам зи бас
Алќалбу ошиќун бики ва-р-рўњу шойиќо!
Аз хатту холу кокулу зулфат румузи ишќ,
Ќад ашкалат алаййа каашкол мантиќо!
Кам кун љафо, ки аз ту шикоят њамебарам,
Индаламир из њува билъадли фойиќо!
Шоње, ки аз сиѐсати ў бењтар аз асас
Инналбуюта йуњрасу ман кона сориќо!
Шоњаншање, ки мињљаи тўѓаш чу офтоб,
Йамњуззалом мин дуљниддањ биллиќо!
Гардун ба љойи об кунад пур зи шањди ноб,
Лав лока лассиќояти билмоъ идњиќо!
Шоњин чи гуна љодаи мадњат ба сар барад,
Фоќассамо мадњању њайњота-л-арбаќо?! [7, в; 63, а-б].
Тарљумаи мисраъњои арабї:
Њоло мо туро чунон намебинем, ки дар собиќ будї.
Борњо аз ту ањду паймон гирифтам.
Дар ваъдањоят чунонки содиќ будї, он гуна нестї!
Ќалб ошиќи туву рўњ шайдои ту.
Онњо бар ман чун шакли мантиќї намудор шуданд.
Назди амире, ки дар адл дастболост.
Хонањоро касе, ки дузд буд, посбонї мекунад.
Торикиву тирагии дањрро бо разм мањв месозад.
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Агар гўяд, онро бо об лабрез кунад.
Гардун мадњатро ба осмонњои баланди дур бардоштааст.
Ќасидаи мазкурро метавон ба ду бахш таќсим намуд: бахши аввал
шикоят аз ошиќу бахши дуюм изњори шикваву гила ба амири одилу
кордон. Дар бахши якум шоир аз мањбубаи худ нола намуда, мегўяд,
ки чун њусну љамоли ту зиѐда гардид, мењри ту кам шуд ва дигар туро
чун пештара намебинам. Чун донистам, ки дар ту њељ вафое нест, бо
вуљуди ин борњо аз ту ањду паймон гирифтам. Њар боре бо ман
паймон бастї, дар он устувору бовафо набудї. Њатто боре ваъда
кардї, ки шабе дар висоли њам бошем, ин ваъдаатро низ санљидам,
аммо бовафо набудаї! Бо вуљуди ин њама бевафоињоят њаргиз дил аз
ту барнакандам, љуз он ки љон бидињаму ќалбу рўњи ман ошиќу
шайдои ту боќї монад. Ин њама дуриву њиљрони ту бар ман чунон
гардид, ки гўѐ холу кокулу зулфи ту забон баровардаву њарф заданд.
Сипас шоир дар байти њафтум ба шикояту гила пардохта, изњор
медорад, ки ин њама љабру љафоятро аз ман кам кун, ки аз ту бар
амире шикоят мебарам, ки дар адолат дастболост. Ў чунон
подшоњест, ки дар њукуматаш дуздоне, ки ќаблан ба ин амал даст
мезаданд, хонањои мардумро хубтар аз посбонон нигањбонї
мекунанд. Парчами ў чун офтоб дурхшиш мекунад, ки тамоми
торикињои дунѐро мањву нобуд месозад. Ин њама адолату фазли ўст,
ки агар ба гардун гўяд, ки борон бирез, он ба љойи борон заминро аз
шањду шакар лабрез месозад. Ваќте ки васфи ту чунин аст, ин
Шоњини нотавон чї тавр ба мадњи ту пардозад, ки гардун васфу
ситоишатро ба осмонњои баланди дур бурдааст.
Чунончи мушоњада гардид, мисраъњои тољикї бо мисраъњои арабї
хеле муносибу салису равон сурат гирифта, ки барои боз њам
равшантар ифода кардани ѓояту маќсуди шоир мусодиат намудааст.
Шоир дар мадњи амир аз тавсифоти шоиронаи баланд истифода
кардааст, ки беихтиѐр хотиру диќќати ўро љалб мекунад.
Ќасидаи мазкур дар «Куллиѐт» (-Душанбе, 2006) пурра зикр
нашудааст. Гузашта аз ин, љойивазкунии мисраъњо ба маъниву
мазмуни абѐт халали љиддї ворид сохтааст. Мисраъи дуюми байти
шашум ба љойи мисраи якуми байти панљум ќарор гирифта, мисраъи
дуюми байти шашум ва мисраъи аввали байти панљум аз матни шеър
афтодаанд. Ин амал боис гардида, ки дар маънии байт як навъ харобї
падид ояд. Њамчунин дар «Куллиѐт»-и мазкур маќтаи ќасида оварда
нашудааст.
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Ќасидаи мазкур яке аз бењтарин намунањои ашъори муламмаъи
Шоњин ба шумор меравад, ки дар асри худ назир надорад.
Муламмаъ дар ѓазалиѐти Шоњин низ маќоми намоѐн дошта, хеле
љолибу муассир сурат гирифтааст, ки байни оњанги арабиву тољикї як
навъ муносабату њамоњангї ба миѐн омадааст. Шоир дар ѓазалњои
ошиќонаву орифона аз муламмаот хеле зиѐд истифода намудааст.
Чунончи дар ин ѓазал ишорат менамояд:
Изо тањољамакалњамму фашрабилаќдоњ,
Фарубба мушкилин инњалла мин зуљољати роњ.
Ба ѐди зулфу рухаш нагзарад шабе бар ман,
Ки хуни дида нарезам, зи шом то ба сабоњ,
Магў, ки дарди ѓамаш дар дил аз куљо омад,
Раъайту фил-љусаси кайфа йанфадуларвоњ.
Хати рухат, ки аз он сењри Сомирї вараќест,
Лаќад раъоњу фаалќал-Калим билалвоњ.
Ба дасти пири муѓон тавба кардаам зи вараъ,
Фамо аъўду лав анбоќ њуссаматаиннасоњ…[7, в; 14, а].
Тарҷумаи мисраъҳои арабӣ:
Вақте ки андӯҳ ба ту ҳуҷум мекунад, қадаҳ биѐру бинӯш,
Зеро гоҳо мушкилот аз шишаи май ҳал мешаванд.
Дидам, ки аз ҷасадҳо чӣ гуна ҷонҳо бурун мераванд.
Чун Калим ӯро бидид, лавҳаҳоро раҳо кард.
Тамоми носеҳон насиҳат кунанд ҳам, барнамегардам.
Шоир дар ѓазали мазкур шароби ишќу муњаббатро рафъкунандаву
мањвкунандаи ѓаму андўњ дониста, таъкид мекунад, ки бисѐре аз
мушкилињо аз ќадањњои шароб њал мегарданд. Ёду хотири ў маро ба
худ чунон банд сохтааст, ки шабе бе ѐди зулфу рухаш намегузараду
њама шаб то ба субњ аз дида хун мегирям. Бар ман магў, ки ѓами дил
аз куљо падид омад. Ин ѓам ба манзалатест, ки љонњо аз љасад берун
меоянд. Рухсори ту чун сењри Сомирист, ки Мўсо – Калимуллоњ (а) аз
дидани он лавњњоро рањо кард. Ќиссаи сењри Сомирї ва ќавми Мўсо
(а) дар сураи Тоњо (оятњои 83-98) омадааст. Ваќте Мўсо (а) бо шитоб
аз миѐни ќавмаш ба кўњи Тўр меравад, Сомирї аз ѓайбати паѐмбар
истифода карда, бо сењраш гўсолаи заррин сохта, ќавми Мўсоро ба
парастиши он мехонад, ки баъдан эшон гўсолапараст мешаванд.
Сипас Мўсо (а) омада, Сомириро аз ќавмаш дур месозад ва дубора
онњоро ба яктопапрстї мехонад.
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Шоир дар идома мегўяд, ки ман ба дасти пири муѓон аз рўйи
парњезгорї
чунон
тавба
кардам,
ки
дигар
тамоми
насињаткунандагону воизон насињатам кунанд њам, аз роњи худ
барнамегардам. Дар ѓазали дигаре матлаъу маќтаъи он бо абѐти
муламмаъ зинати дучанд ѐфта, ба оњанги тољикиву арабї ороставу
пероста шудааст.
Ба санои ту, ки ољиз бувад аз вай идрок,
Нањну ло наќдиру из айна ано, айна санок…
То чї арзад, ки ба пойи ту фишонад Шоњин
Кона ли муњљатун из љиъту љаъалноњу фидок [7, в; 31, а-б]
Тарҷумаи мисраъҳои арабӣ:
Мо нотавонем, пас ман куҷову санои ту куҷо?!
Ҳамоно як ҷон дошам, омадаам ва онро фидои ту кардам.
Дар ин ѓазал шоир изњор медорад, ки дар баробари мањбуби
њаќиќии худ ољизу нотавон аст, ки барои сано гуфтан њељ ќудрате
надорад. Аз он рў, ки њељ дороие надорам, ки бар ту фидо созам,
омадаам, ки як љони доштаамро фидоят созам.
Расул Њодизода дар мавриди мавзўоти ишќии Шоњин ва татаббўи
ў аз мавзўоти анъанавии класскї менависад, ки «Мавзўи ишќ ва
образи ошиќ, ки дар назми классикии форсу тољик мавзўи љовидонї
ва анъанавї ба шумор меравад, дар назми Шоњин низ мавќеи
муњимме ва асосие дорад [5, 84].
Дар баробари қасидаву ғазалҳои муламмаъ дар маснавиҳои шоир,
ба хусус дар маснавии “Лайливу Маҷнун” низ абѐти ширу шакари
зебову шево ба назар мерасад. Абѐти муламмаъи маснавии мазкур
бештар дар ситоиши Офаридгор ва ситудани ҳазрати Муҳаммад (с)
суруда шудаанд, ки дар аксар маворид дар матлаъи маснавиҳо
омадаанд. Аз ҷумла, достони “Лайливу Маҷнун”-ро бо ин абѐт оғоз
намудааст:
Алњамду лилмулњими-л-њаќоиќ
Вашшукру лилмунъими-д-даќоиќ.
Мо аъзаму шаънук ай Худованд,
Љуз худ зи њама бурида пайванд [7, в; 133, б].
Тарҷумаи байти арабӣ:
Санову ситоиш ба илҳомбахши ҳақиқатҳо
Ва шукру атокунандаи дақиқаҳои зиндагӣ.
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Албатта, шоир ин ҷо барои бобаракату пурхайр шудани асари хеш
маснавиро бо ѐду зикри Худо ва бо истифода аз абѐти муламмаъ оғоз
менамояд, ки хеле ҷолибу диққатҷалбкунанда аст.
Ва ѐ маснавии таҳти унвони “Фи наъти Набї алайњиссалом” (Дар
наъти Паѐмбар, салому дуруд бар ў бод) бо ин матлаъ шурўъ шудааст:
Ай хутбаи ту ба олами пок,
Лав лока ламо халаќтулафлок [7, в. 135 а].
Тарҷумаи мисраи арабӣ:
Агар ту намебудӣ, оламро намеофаридам!
Шоир ҳангоме ба ситоиши ҳазрати Муҳаммад (с) мепардозад,
нахуст каломашро бо сухани он ҳазрат оғоз менамояд. Ин як навъ
эҳтирому қадрдонии ў нисбат ба Паѐмбар (с) бошад њам, аз љињати
дигар бањрабардории ўро аз ањодиси набавї нишон медињад.
Њадиси мазкур назди шуарову урафо машњур буда, онро дар
ситоишу манќабати Паѐмбар (с) месароянд. Аммо аз нигоњи
муњаддисону фаќењон аз љумлаи ањодиси сохтаву бофта ба њисоб
меравад.
Мутаассифона, ин байт, ба сабаби ошної надоштан ба њадиси
мазкур ва мазмуну шарњи он, дар матни “Куллиѐт” бо иштибоњи
љиддие чоп шуда, мазмуни њадисро баръакс ифода кардааст. Байт дар
“Куллиѐт” чунин омадааст:
Эй хутбаи ту ба олами пок,
Лав лока лимо халаќталафлок? [8, 322].
Дар ин сурат маънои мисраъи арабї чунин мешавад: “Агар ту
набудї, барои чї афлокро офаридї?”.
Њамин тариќ, анќариб дар тамоми жанрњои шеърии осори
Шамсиддини Шоњин муламмаъот ва абѐти ширу шакарро дучор
меоем, ки аз њунари волои ў дар ин санъат гувоњї дода, аз бењтарин
намунањои шеърї дар асри шоир њисоб меѐбанд. Дар нимаи дуюуми
асри XIX шоиреро пайдо карда наметавонем, ки дар
муламмаънигорї ба пояи Шамсиддини Шоњин бирасад. Бо
назардошти ин њама, метавон гуфт, ки Шоњин идомадињандаи
барљастаи анъанаи муламмаъсарої дар асри XIX мебошад.
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АНЪАНАИ МУЛАММАЪНИГОРЇ ДАР АСРИ XIX
(дар мисоли ашъори Шамсиддини Шоњин)
Дар маќола, ки ба муносибати 160-умин солгарди Шамсиддин Махдуми
Шоњин (1858-1894) навишта шудааст, мањорати истифодаи санъати шеърии
муламмаъ ва маќоми он дар ашъори шоир мавриди баррасї ќарор
гирифтааст. Муњаќќиќ дар навбати аввал муламмаъро аз нигоњи истилоњ
дар асоси осори илмии суханварон шарњ дода, сипас мавќеи онро дар
ашъори Шамсиддини Шоњин баѐн сохта, маќомашро дар муламмаъсарої
дар замони шоир нишон додааст.
Калидвожаҳо: Шамсиддини Шоњин, шоир ва нависандаи тоҷик,
муламмаъ, анъана, қасида, ғазал, маснавӣ, суханвар.
ТРАДИЦИИ СОЧИНЕНИЯ МУЛАММАЪ В XIX ВЕКЕ
(на примере поэзии Шамсиддина Шохина)
В данной статье рассматривается использование поэтического исскуства
муламмаъ и его место в поэзии Шохина. Исследователь в первую очередь
объясняет терминологическое значение слова муламмаъ на основе взглядов
учѐных литературоведов, затем определяет еѐ место и значение в поэзии
Шамсиддина Шохина,
показывает мастерство поэта в написании
муламмаъ.
Ключевые слова: Шамсиддин Шохин, таджикский поэт и писатель,
муламмаъ, традиция, касыда, газель, месневи, красноречивость.
TRADITIONS OF MULAMMA IN THE 19-TH CENTURY
(in the example of poetry Shamsiddin Shokhin)
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This article, written on the 160th anniversary of Shamsiddin Mahdum Shahin
(1858-1894), discusses the ability to use the poetic art of Mulam and its place in the
poetry of the poet. The researcher first of all explains the terminological meaning of
the word mulamma based on the views of literary scholars, then determines its
place and meaning in the verses of Shamsiddin Shahin and shows skill in writing
mullam during the poet's life.
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qasidi, ghazals, masnavi, eloquent.
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ЗАБОНШИНОСЇ
ТДУ-809, 155.5
ТКД 81.2И-13
ВИЖАГИЊОИ ЗАБОНЇ ВА ЌОФИЯ ДАР ЃАЗАЛЊОИ
ШАМСИДДИН ШОЊИН
Темурова Момагул
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М.С.Осимї

Шамсиддин Шоњин аз лињози арзиши афкори иљтимої ва њунарї
дар муњити адабии Бухоро баъди Ањмади Дониш шахсияти дуюм буд.
Аз замона ва «њарифони кинозмой» [3, 162] љабри зиѐд дида, љавонмарг
шуда бошад њам, номаш, њунараш дар таърихи адабу фарњанги мо
љойгоњи хос дорад. Садри Зиѐ аз ў њамчун шоири тавоно ѐд кардааст:
Вале он ќадар буд ўро ѓурур,
Ки аз хизмати шоњ будї нафур.
Бад-он поя будї ѓаюру далер,
Ки инъоми шањро намудї њаќир [5, 127].
Воќеан њам Шоњин њамчун шахсият ва шоир дар рўзгораш мисли
Ањмади Дониш бемонанд буд. Вале, мутаассифона, сарнавишт ва
њунари ў, ки мелоки њунар ва фољиањои иљтимоии замони зиндагии
шоир мебошад, то ба имрўз, ба дараљае ки лозим асту месазад, арзѐбї
нашудааст. Дар ин маќола хостем ба ќадри ќудрат дар боби њунари
ќофияандешињои Шоњин дар ѓазал чанд нуктаро баѐн кунем.
Гузаштагони мо ќофияро яке аз рукнњои аслии шеър донистаанд, аз
љумла Шамси Ќайси Розї «сухани беќофиятро шеър» намешумурд [3].
Ќофия ба љуз он ки шеърро аз наср фарќ мекунонад, њамчунин дар
шеър таносуб ва оњанг эљод намуда, таъсири оњангнокии онро
меафзояд, њар калимаро ташхис медињад, зебоии шеърро вањдат
мебахшад, фикру эњсосро танзим мекунад, миѐни шаклу мазмун
таносуб ба вуљуд меоварад, унсури ќолабсоз аст, тасвирњо ва маониро
вусъат мебахшад.
Шоњин дар эљоди шеър, аз љумла ѓазал, шаклњои гуногуни ќофияро
корбаст ва риоя карда, ба ѓазалњояш ваљњи њунарї бахшидааст. Аз ин
назар, сохти ќофия дар ѓазалњои шоир вижагињои хос дошта,
намоѐнгари њунари ќофияандешии ўст.
Ќофия дар ѓазалњои Шоњин њамчун унсури низомсоз хусусияти хоси
мазмунсозї ва зебоишиносї низ дорад. Аз ин љињат луѓоти шеъри
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шоир ороишоти њиссї дошта, баѐнгари таассурот ва андешањои
муассири ўст. Њамин равиш муносибати Шоњинро ба њама гуна
шаклњои забонї муайян карда, ба онњо хусусияти ифоданокї медињад.
Бинобар ин, шеъри ў, аз љумла ѓазалњояш, аз калимоти нарму
пурмаънї, исмњои ѓайримаъмулї (кибриѐ, тирабахтї, содалавњї,
камолхона, гўшанишин…), феълњои маљозї пур мебошанд. Ба ин
тартиб Шоњин талош кардааст, ки бо интихоби калимањои сермаъно
ва муассир љанбаи маъної ва њиссии ѓазалњояшро таќвият бахшад. Ин
хусусият дар таљрибаи ќофияандешии Шоњин љолиби диќќат мебошад.
Шоњин барои ќофия аксаран калимањоеро интихоб кардааст, ки
таъсири њиссї ва маъноии зиѐд доранд. Ба ифодаи дигар, калима ѐ худ
лафз дар ќофия барои шоир ба манзалаи љисм буда, маънї рўњи он аст.
Ба андешаи соњиби «Шеър-ул-Аљам», «иртиботи ин ду бо њам
иртиботи рўњ аст бо љисм, ки агар он нотавон шуд, ин низ нотавон
хоњад буд» [7, 231]. Аз ин мавќеъ Шоњин дар ќофияи ѓазалњояш бештар
алфози нозуку латиф, суфтаву соф, равону ширин, баланду матин ва
шавќангезро ба кор гирифтааст, ки баѐнгари хусусияти сабки ў низ
мебошад.
Дар ин равиш хусусияти лафзи ќофияшавандаро талаффузи
ѓайриодии он, ки бо маънї омехтааст, муайян мекунад. Дар ѓазалњои
Шоњин, ба ифодаи Ю. М. Лотман, «бо ќофия он љузъи мундариља
шурўъ мешавад, ки хусусияти муњими шеърро ташкил медињад» [5, 37].
Аз ин назар, дар ќофияандешии шоир, пеш аз њама коркарди мазмун ва
тасвирофаринї арзиши хос дорад.
Яке аз љилвањои офариниш ва ороиши ќофия дар таљрибаи Шоњин
интихоби калима барои густурдани сухан ва офариниши тасвир
мебошад, ки ба нањве баѐнгари озодии шоир дар интихоб низ њаст.
Шоњин замоне, ки осорашро меофарид, таъсири сабки њиндї дар
њавзаи адабии Бухоро низ чашмгир буд. Аз ин назар, барои Шоњин
лафзе, ки њукми ќофия шуданро дорад, танњо баѐнкунандаи як манзури
сода набуд, балки арзиш ва ањамияти хоси њунарї низ дошт, ки
хаѐлангезї ва оњангнокї љузъи он буд. Бинобар ин, шоироне мисли
Шоњин дар ваќти интихоби ќофия ба робитаи калимањо бо якдигар,
диќќат медоданд.
Дар забон миќдори калимањое, ки метавонанд бо њам ќофия
шаванд, зиѐд аст. Ваќте ѓазалиѐти Шоњинро ќиѐсан аз назар
мегузаронем, мушоњида мешавад, ки шоир аз калимањо ва сохтњои
мухталифи ќофия огоњона истифода кардааст. Дар ин миѐн сохтњои
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ќофияи "оњ" (роњ, кулоњ, нигоњ, сиѐњ, дастгоњ ва ѓ.), «илњо» (ќотилњо,
ботилњо, анодилњо, дилњо, мушкилњо, гилњо, манзилњо ва ѓ.), «анг»
(фаранг, танг, ланг, нањанг, хаданг, ранг, чанг, банг, паланг ва ѓ.), «аро»
(симбаро, чаро, дидадаро, кўњнасаро, дигаро, асаро, баро, саро…), «он»
(фаттон, райњон, домон, ѓолияафшон, намакдон, парешон, хон,
санохон…), «ед» (сафед, умед, калид, навид…), «об» (гулоб, њубоб,
уќоб, хизоб, шароб, итоб, љавоб…) ва ѓайра дар эљодиѐти шоир имтиѐз
доранд, ки ба тамоюли мазмунсозии ў сахт пайванд мехўранд.
Муќоиса нишон медињад, ки дар баъзе сохтњои ќофия миќдори
калимањо зиѐд буда, дар баъзеи дигар кам аст, мисли «иф» (шариф,
ташриф, тавсиф, њариф, радиф..), «ок» (идрок, пок, хок, њалок,
мисвок…), «ол» (камол, завол, сол, иќбол, вубол…), «ил» (љамил, сабил,
нил, бахил, залил…) ва ѓайрањо.
Аммо њунари шоир дар истифодаи сохтњои гуногуни ќофия, ки дар
ѓазалиѐташ ба назар мерасад, баѐн шудааст, ки намунањои онро зикр
мекунем: «-ост», «-аст», «-њар», «-им», «-ол», «-ал», «-ор», «-онист», «об», «-оњ», «-анист», «-ир», «-ан», «-ат», «-ун», «-ум», «-оз», «-аб», «-он»,
«-ам», «-анд», «-ор», «-о», «-анг», «-ид», «-ас» ва ѓайра.
Чунонки ба мушоњида расид, сохтњои «-он», «-анд», «-ост», «-аст», «оњ», «-аста», «-оз» ва чанде дигар дар ѓазалњои Шоњин бештар такрор
шудаанд. Баъзе сохтњо, аз љумла «-оѓ», «-аќ», «-иќ», «-ољ», «-оњ» кам
мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Сохтњои ќофияи ѓазалиѐти
Шоњинро аз назар гузаронида, метавон мизони содагї ва нармии
ќофияро низ муаяйн кард. Сохтњое мисли «-он» (љон, арзон, каримон,
зиндон, гиребон, гулистон, марљон, чавгон), «-об» (тоб, об, мањтоб,
мизроб, дўшоб…), «-о» (људо, рањо, даво, ќазо, чаро, чињо…), «-анд»
(банд, баланд, ќанд, каманд, даванд, каланд, саманд, чанд, пайванд,
гиламанд, писанд…), «-анда» (ханда, банда, ганда, даванда, канда,
басанда, раванда, жанда, паранда…), «-оњ» (моњ, шоњ, коњ, роњ, огоњ…),
ва монанди инњо гувоњи латофат ва равонии ќофияњои
истифодакардаи Шоњин мебошанд.
Яке аз афзалиятњои њунари Шоњин он аст, ки ќофияњои таниндорро,
ки бо сохтњои -онаш, -аш, -ораш, -ўш, -аш хатм мешаванд,
њунармандона корбаст кардааст. Шоњин ба ќофияњое, ки оњанги
таманно ва боадабона доранд, чунонки баъзеашон бо садоноки баланд
(о, и) хатм мешаванд, диќќати бештар додааст.
Шоир ба љойи њарфи равї низ аксаран аз њарфњои равон, мисли н, м,
л, а, њ, б истифода кардааст, ки намунаи он дар ѓазалњояш зиѐданд. Ин
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тарзи истифода нишонаи рўњияи нарму латифи худи шоир низ
мебошанд. Ин дар њолест, ки аз равии ѓ, ъ, ќ ба нудрат истифода
кардааст.
Шафеъии Кадканї таъкид мекунад, ки «яке аз муњимтарин
њунарњои ќофия дар як шеър таъсирест, ки дар њифзи вањдати эњсос ва
њолати њунарманд дорад. Њангоме ки ќофия меояд, хонанда ѐ
шунаванда ба ѐди ќарина меафтад ва аз он ќарина матолиберо, ки ба
он пайвастагї доранд, тадоъї мекунад ва ин тадоъї боис мешавад, ки
вањдати зењнї ва њолати куллии тааммулоти шоир ба хонанда
мунтаќил шавад» [6, 79]. Тарзи ќофиясозии Шоњин ба воситаи ќофия ва
унсури ќофиясоз танини хосеро дар ѓазал эљод кардааст, ки намунааш
калимањои (фарѐдаш, додаш, истибдодаш, устодаш, бунѐдаш,
муборакбодаш, ѐраш, ободаш ва ѓайра) аз ѓазале мебошад, ки бо байти
Дили бечора, ки њар шаб ба фалак фарѐдаш
Мебарад, кист, ки аз зулф ситонад додаш [5, 130].
сар мешавад ва овози -ш дар калимањои ќофияшуда «оњанги шеърро ба
вуљуд оварда, љањони хоси берунии бевосита њисшавандаи шоиронаро
эњѐ кардааст» [2, 191].
Яке аз хусусиятњои дигари тарзи ќофиясозии Шоњинро коркарди
њунармандонаи мусаввитњои баланд мушаххас месозад, ки далели
огоњии шоир аз вижагињои таъсири равонї ва маънавии он мебошад.
Ѓазалњое, ки ќофияи онњо бо мусаввити баланд хатм мешавад, оњанги
рўњбахш дошта, ба хонанда таъсири равонї мебахшанд. Ин гуна
ќофияњо устувории сохтори ѓазалро низ таъмин мекунанд.
Аз ин љињат таљрибаи шоирии Шоњин дар коркарди њуруфи ќофия
љолиб ва њунармандона сурат гирифтааст. Ваќте ки дар ѓазалњои ў
њуруфи ќофия, аз љумла њуруфи равиро мушаххас карда, мутаносибан
бо мундариљаи ѓазал маънии калимањои ќофияро тањлил мекунем,
њунармандияш чашмрас аст. Дар ин замина калимоти ќофия на фаќат
мусиќї ва оњанги ѓазалро камол бахшидаанд, балки тобишњои
маъноии онро низ густариш додаанд. Аз љумла истифодаи -а ва -н, ки
дар охири феълњо ба маънии сифати касе ѐ чизе тобишњои маъноии
ќофияро афзудааст. Њарфњои -о ва -н дар ќофияи ѓазали поѐн чунин
хусусият доранд:
Бурида бод забони суханварони замон,
Зи бас ба таънаи Шоњин кушодаанд забон.
Хирад кай аз сари тавфиќ мекунад инсоф,
Шавад ба дидаи тањќиќ ин нуњуфта аѐн,
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На дар мањосини атвораш аз асаре,
На дар макорими ахлоќаш аз адил нишон…
Чї мекунї гила аз мардуми замон, Шоњин,
Ба гўши хар натавон дод њарза бонги азон.
Гузор, то ки занад шиква аз ту ањли њасад,
Саги гурусна бињил, то биафшурад анбон [5, 178].
Агар ба ифодаи Шамси Ќайси Розї бигўем, ки коркарди ин унсури
ќофия дар охири мисраъ на фаќат ба номњо «фоидаи (натиљаи – шарњи
мо) љамъ» [5, 188] бахшидааст, мисли равон, камбаѓалон, ќирон,
онакалон, љањон, балки дар якљоягї маънї ва мазмуни ѓазалро таќвият
медињад. Шоњин ба ин тарзи ќофиясозї таваљљуњи хос доштааст, барои
намуна љињати дарку таъсири њунарї ва маънавии њаракати њои њаваз
(а) байтеро аз як ѓазали ў меорем:
Хокам ба сар, ки бе ту дар майхона
Май хўрдаму ханда мезадам мастона [5, 311].
Њадафи Шоњин аз истифодаи њарфу њаракат дар ќофия такмил
бахшидани таносуби сохт ва мундариља мебошад. Муќоиса нишон
медињад, ки ќофия вањдати шакливу маъної сохти ѓазалњои ўро такмил
бахшидааст. Сохтори ѓазали поѐнро, ки бо байти
Ба њавои лабу дандони ту, эй офати љон,
Гањам аз дида чакад луълуъ, гоњ марљон
шурўъ мешавад, мањз њамин гуна вањдат ва устуворї бахшидааст.
Дар байти иќтибосшудаи ин ѓазал калимањои њамќофияи љон ва
марљон ва дар байтњои дигар фиѓон, миѐн, поѐн, равон, дањон ва љавон
илова бар -он њарфњои -њ ва -в низ омили вањдат ва устувории сохтори
ѓазал мебошанд. Сохтњои ќофия, ки маркази савтиро дар ѓазалњои
Шоњин ташкил медињанд, низ омили устувории сохтори он аст.
Ифоданокии ин унсури ќофия бар такрори овоиву оњангии алфоз асос
меѐбад, ки ба ифодаи Л. Тимофеев «тазйини фардиву њиссиро» [9, 147]
дар шеър такмил мебахшад. Дар поѐн ќиѐсан калимањои
ќофияшудаеро аз ѓазалњои Шоњин иќтибос мекунем, ки онњо маркази
савтии ќофияро ташкил дода, ягонагии мундариљавию зебоишинохтии
ѓазалро ба вуљуд овардааст: љон, марљон, фиѓон, миѐн, поѐн, равон,
дањон, љавон, ирфон, нишон, нуќсон, бедармон, вайрон, нињон, гардон,
сустпаймон, ѓалтон, домон, љонон, махон, забон, тобистон, љањон, яксон,
султон, тифлон ва ѓайра.
Тањлили ќиѐсии ќофияњои (-он) дар ѓазалњои Шоњин нишон
медињад, ки шоир ба воситаи ин ќофия ба шакл ва мазмуни ѓазал
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ягонагї бахшида, зарби мусиќии ќофияро низ ба назар гирифтааст.
Дар баъзе мавридњо шоир аз ѓанои ќофия чашм пўшида, такрорро низ
ба кор бурдааст, вале ин амал ба сохтори умумии ѓазал осебе
нарасондааст.
Дар бисѐре аз ѓазалњои Шоњин ќофия пањлуи дигари њунари ўро
менамояд. Яъне таносуби аљзои байти ѓазал бо ќофия дар тарзи
нигориши Шоњин ифодагари наќши оњангнокии ин унсури сохтории
шеър аст. Ба ин тартиб, яке аз наќшњои ќофия дар ѓазалиѐти Шоњин
«љазби калимот ва асвотест, ки бо он ташобењ дошта бошад ва ин як
ќонуни ом дар саросари осори адабии манзуми устодони шеъри форсї
аст» [6, 437]. Вале ин равиш дар шеъри Шоњин хусусияти хоси худро
дорад. Дар ин њол фаќат такрори садои хос наметавонад мусиќии
комили шеърро ба вуљуд оварад. Шоир дар бештарин њолатњо талош
варзидааст, ки сохти ової, мусиќї ва оњанги ѓазалро такмил ва вусъат
бахшад. Дар ин замина таносуб ва вањдати бонизоми ѓазалњои шоир ба
тарзи корбурди ќофия ва ѓанои овозию маънавии он сахт вобаста
мебошад. Дар ѓазале, ки бо байти
Гар ба наззораи боѓам њавасе меояд,
Бе туам гул ба назар хору хасе меояд [5, 116]
оѓоз мешавад, њарфи -е равии ќофия ва -д охирин њарфи радиф буда,
њарду хусусияти хоси ової доранд (яке дандонї, дигаре гулуйї). Дар як
ѓазали њафтбайтї нуздањ бор такрор шудаанд. Њамин таносуби ової ва
маъної дар тарзи ќофияандешии Шоњин омилест, ки мусиќии ѓазал
њассосиятро афзоиш медињад.
Дар ѓазале, ки ѐд шуд ва дар бисѐре аз ѓазалњои дигари Шоњин
«кайфияти ќироат» (Шафеъии Кадканї) хусусияти овоии унсурњои
сохтории ѓазалро муайян мекунад. Дар ин тарз њунари шоир дар
такрори њарфњо набуда, балки дар таносуби ової, маъної ва мавзунии
онњост. Ба ифодаи дигар, дар тарзи ќофияандешии Шоњин ќофия
зарбу оњанг ва инкишофи пайињами мазмун ва мундариљаро таъмин
намудааст.
Дар заминаи таљрибаи ќофияандешии Шоњин метавон хулоса кард,
ки ў дар табаќабандии робитањои њарфњову њаракатњо пеш рафта,
пайвандњои савтии калимањоро дар занљираи маънавии ѓазал амалї
сохтааст. Ба ин тартиб, ў тавонистааст аз ќонуниятњои маъмул дар
савтиѐти калимањои забони форсии тољикї боњунарона истифода
кунад.
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Маълум аст, ки гузаштагон, аз љумла Шамси Ќайси Розї њуруферо,
ки баъд аз равї меояд, васл, хуруљ, мазид ва ноира номидаанд [3, 214 217]. Муњаќќиќони имрўз, аз љумла Шафеъии Кадканї афзоиши
мизони сомитњо ва мусаввитњои муштараки калимоти ќофияро омили
афзоиши мусиќии шеър донистааст [6, 68]. Ба њамин сабаб мусиќии
ќофияњое, ки илова ба равї унсурњои дигар низ доранд, бештар
мебошад.
Тањлили ќиѐсї нишон дод, ки њудуди бист дар сади ѓазалњои Шоњин
ќофияњои илњоќї доранд ва ин њодиса ба табиати забони форсии
тољикї вобаста мебошад. Ба ин маънї Бањром Сирус навиштааст, ки
«чун дар ќофия васл доимо аз суффикс ба вуљуд меояд, аз пасоянд сохта
шудани он бисѐр кам дида мешавад ва калимањои дар охир
суффиксдошта дар забони тољикї бисѐр дучор мешаванд» [1, 37]. Аз ин
рў яке аз љињатњои муњими ќофияандешї дар таљрибаи Шоњин
корбурди унсурњои муштараки ќофиясозї баъд аз равї мебошад. Дар
мисоли ѓазале, ки бо байти
Эй мулоимтар зи тухми нимдунбул ѓабѓабат,
Рустаи Ќаршї њаловатпарвари кунљи лабат [5, 37]
сар мешавад, -б њарфи равї буда, -ат унсури илњоќї аст. Дар маљмўъ абат ќофия аст, ки ба ѓазал зарбу оњанги хос бахшидааст.
Дар ѓазали дигар, ки байти матлааш
Дили сиришта ба дарде, ки дар канори ман аст,
Гарам ѓаме расад аз дањр, ѓамгусори ман аст.
мебошад, вожањои канори, ѓамгусори, нигори, кори, узори, бањори, ѐдгори,
шикори калимањои муќаффо њастанд. Њарфи -р равии ќофия ва -о унсури
аслї буда, -и унсури илњоќї мебошад. Сохти ќофия дар таносуб бо радиф
ба мисраъњои ѓазал, бахусус дар охири он њамоњангї ва зарби хос ба вуљуд
оварда, такрори таркиби «-ори ман аст» хонандаро бештар љазб мекунад,
ки омилаш тарњи њунармандонаи ќофия аст.
Њамин тариќ, аз ин тањлил ва арзѐбии мухтасар метавон ба ин
натиља расид, ки ѓазалњои Шамсиддин Шоњин бо ѓаномандии ќофия
ва сохтори хос имтиѐз дошта, шоир тавонистааст сохтњо ва унсурњои
гуногуни ќофияро бо мањорати тамом истифода кунад ва ба ин васила
таносуби шакливу мундариљавии ѓазалро тањаввул бахшад.
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ВИЖАГИЊОИ ЗАБОНЇ ВА ЌОФИЯ ДАР ЃАЗАЛЊОИ ШАМСИДДИН
ШОЊИН
Шоњин дар эљоди шеър, аз љумла ѓазал, шаклњои гуногуни ќофияро
корбаст ва риоя карда, ба ѓазалњояш љанбаи њунарї бахшидааст. Аз ин назар
сохти ќофия дар ѓазалњои шоир хусусиятњои хос дошта, намоѐнгари њунари
ќофияандешии ўст.
Аз тањлил ва арзѐбии мухтасар метавон ба ин натиља расид, ки ѓазалњои
Шамсиддин Шоњин бо ѓаномандии ќофия ва сохтори хос имтиѐз доштааст.
Шоир тавонистааст сохтњо ва унсурњои гуногуни ќофияро бо мањорати тамом
истифода кунад ва ба ин васила таносуби шакливу мундариљавии ѓазалро
тањаввул бахшад.
Вожањои калидї: Шамсиддин Шоњин, вижагињои забонї, ќофия, таносуби
шаклу мундариљаи ѓазал, ѓаномандии ќофия, мазмунсозї.
ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И РИФМЫ В ГАЗЕЛЯХ
ШАМСИДДИНА ШОХИНА
В сочинении поэзии, в частности газели, Шамсиддином Шохином
использованы различные формы и способы рифмовки, способствующие
художественному совершенствованию стихотворений. С этой точки зрения
структурные особенности рифмы в газелях поэта могут служить показателем
его художественного мастерства в использовании традиционных и создании
новых способов рифмовки.
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Краткий обзор и анализ рифмы в газелях Шохина свидетельствует о том,
что он максимально используя языковые и поэтические возможности,
постоянно стремился к соотствию формы и содержания в своих газелях, и при
этом особое значение придавал рифмовке своих стихов.
Ключевые слова: Шамсиддин Шохин, языковые особенности, рифма,
соответствие формы и содержания газели, обогащение рифмы,
содержательность.
LINGUESTICS FEATURES AND RHYME OF SHAMSIDDIN SHOHIN’S
LYRIC POEMS
In this article the author describes the features of the language and rhymes of
Shamsiddin Shohin’s poetry. Shohin always observe the rhymes and all literal
significance and took them the best views. Also one of the best way to create a poem
it is including drafts and various ideas, to give them more attention for critics. In this
regard, the rules of poet's poetry mentioned as a characteristic formation.
Also in Shohin’s poetry there are many characteristic of descent and beauty.
Therefore, the poet's poetry has the impression of his or her own impressions and
thoughts. From the analysis and evaluation of conclusions, it can be concluded
Shamsiddin Shohin's exertions, which have a distinctive advantage in terms of
linguistic and specific structures. The poet has been able to use the various techniques
of the rhymes with the ability to use the conceptual and theoretically literal form.
Keywords: Shamsiddin Shohin, linguistic features, abstraction, shape and content
of journalism, misunderstanding, insertion.
Маълумот дар бораи муаллиф: Темурова Момагул - номзади илми
филология, дотсенти кафедраи забонњои Донишгоњи техникии Тољикистон ба
номи академик М. С. Осимї, тел.: (+992) 907 68 68 70, e-майл: momagul
@List.ru.
Сведения об авторе: Темурова Момагул - кандидат филологических наук,
доцент кафедры таджикских языков Таджикский технический Университет
имена М. С. Осимї, тел.: (+992) 907 68 68 70, e- майлl: momagul @List.ru.
About the author: Temurova Momagul – candidate of philological sciences,
Associate Professor of Department of Tajik Languages Tajik technical University
named after M. S. Osimi, ph.: (+992) 907 68 68 70, e-mail: momagul @List.ru.

УДК: 801.3
ТАҲҚИҚИ ВОЖАҲОИ МАРБУТ БА НАБОТОТ ДАР
“ЛУҒАТИ НИМТАФСИЛИИ ТОҶИКӢ БАРОИ ЗАБОНИ АДАБИИ
ТОҶИК”-И САДРИДДИН АЙНЇ
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Зоитова Моҳира
Донишгоњи давлатии омўзгории ба номи С.Айнӣ
Таҳқиқи таркиби луғавии осори адабї ва илмие, ки дар онҳо калимаю
истилоҳоти соҳавии зиѐде маҳфуз аст, яке аз масоили мубрами
забоншиносӣ ба шумор меравад. Махсусан, баррасии лексикаи осори
устодоне мисли Абӯабдулло Рӯдакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Носири
Хусрав, Ҳофизи Шерозӣ, Саъдии Шерозӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ,
Абдулқодири Бедил, Аҳмади Дониш, Садриддини Айнӣ, Абулқосим
Лоҳутӣ, Мирзо Турсунзода, Муъмин Қаноат ва дигарон аҳамияти бузурги
илмӣ дорад, зеро дар онҳо калимаю истилоҳоти фаровони соҳавие ҳифз
шудааст, ки омўзиши онњо дар давраи нави тараққиѐти забони тољикї
муфид буда, барои аз нав ба истеҳсолоти забонї ворид кардани онҳо
шароити мусоид фароҳам омадааст, зеро дар замони истиқлолият ва
давлатӣ шудани забони тољикї ниѐзҳои истилоҳофаринию истилоҳсозӣ ва ѐ
зинда кардани истилоҳоти дар захираи луғавии осори мавҷудбуда рӯз то рӯз
моҳияти илмию амалӣ касб мекунад.
То ҷое, ки мо маълумот дорем, дар забоншиносии тоҷик роҷеъ ба
баррасии анвои растаниҳо рисолаи алоҳидаи илмӣ ба вуҷуд наомадааст,
аммо дар робита ба ин мавзўъ мақолаҳои алоҳида, бахшҳои алоҳида дар
рисолаҳои илмӣ ва ҳамчунин ишораҳоро дар осори илмӣ-тањқиқотӣ дидан
мумкин аст, ки аҳамияти баланди илмӣ доранд. Махсусан, дар рисолаи
“Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ (фонетика, лексика)” (Ҷӯраев, 1980)
муҳаққиқ Ғ.Ҷӯраев дар бахши лексика фасли алоҳидаеро бо унвони “Номи
дарахтони мевадор ва бемева” ҷудо карда, роҷеъ ба хусусиятҳои лексикии
номи дарахтони мевадор ва бемева тањқиқоти пурарзиши шевашиносӣ
анҷом додааст. Ҳамчунин, Н.Гадоев дар рисолаи “Лексикаи лаҳҷаи Тагнов”
(2012) фасли алоҳидаеро ба ин масъала бахшида, вожаҳои марбут ба
растаниҳоро дар лаҳҷаи Тагнов таҳлили илмӣ кардааст.
Дар робита ба масъалаи мазкур мақолаҳои алоҳидаи илмӣ аз тарафи
муҳаққиқон М.Маҳмудов, С.Хоркашев, Р.Сангинова, И.Сулаймонов, С.
Юсупова, М.Каримова ва дигарон чоп шудаааст, ки дар баррасии воҳидҳои
луғавии марбут ба наботот аҳамияти муҳимми илмӣ доранд. Ҳамчунин,
ишораҳои махсус дар осори илмии муҳаққиқон Ҳаким Тирмизӣ,
Д.Саймиддинов, Д.Хоҷаев, С.Назарзода, М.Султонов, С.Раҳматуллозода,
А.Юсуфов, А.З.Розенфелд, М.Ҷумъаев ва дида мешавад, ки ҳоизи аҳамият
мебошанд.
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Лозим ба ѐдоварист, ки то имрӯз аз рӯйи осори адибони алоҳида роҷеъ
ба номи анвои растаниҳо таҳқиқоте анҷом нагирифтааст. Махсусан,
омўзиши осори устод Садриддин Айнӣ дар ин ҷода аҳамияти калони илмӣ
дорад, зеро ин адиби забардаст аз забони адабиѐти ғании классикии тољик
ва забони зиндаи мардум – шеваҳои забонамон самаранок истифода
кардааст. Устод Айнӣ донандаи хуби шеваҳо ва ҷонибдори истифодаи
истилоҳоти мардумӣ дар осори адибон буданд.
Агар нек назар кунем, дар осори устод С.Айнӣ доир ба ҳамаи соҳаҳо
калимаю истилоҳотро мушоҳида мекунем, аммо мо ин ҷо назди худ мақсад
гузоштаем, роҷеъ ба истилоҳоти соҳаи наботот, ки як бахши калони
истилоҳоти кишоварзиро ташкил медиҳанд, аз рӯйи “Луғати
нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик”-и Садриддин Айнї
маълумот диҳем.
Воқеият ин аст, ки калимаҳои марбут ба дарахтону гулу гиѐҳҳо дар луғати
мазкур хеле зиѐд аст. Адиб барои шарҳи воҳидҳои луғавии марбут ба наботот
аз калимаҳои дор, дарахт, ниҳол, мева, гиѐҳ фаровон истифода кардааст.
Вожаи дор ба чанд маъно омадааст, ки онҳо хусусияти омонимӣ доранд. Устод
С.Айнӣ на танҳо хусусиѐти луғавӣ, балки моҳияти грамматикии вожаҳоро низ
шарњ додаанд: дор I. 1. асоси замони ҳозира аз доштан. 2. амр ба доштан
(яъне бидор, нигоҳ дор)1. 3. Доранда (ба ин маънӣ бо исм меояд: молдор,
пулдор); дор II. 1. чӯби бар сари ду чӯб баста, ки дар вай дар замони
амир бандиѐнро овехта мекуштанд. 2. ресмонест бар сари чӯби дарозе
баста кашидашуда, ки бар болои вай баромада бозӣ кунанд. 3. дарахт.
Дори баланд орзуи калони пурбим (маҷоз); дор III. ҳавлӣ, хона
(дорулфунун, дорушшифо аз ҳамин маънӣ аст).
Дар баробари ин устод дар луғатнома тавассути калимаи дор ба вуҷуд
омадани чанд вожаи дигарро ҳам нишон дода, шарҳи онҳо ва
мансубияташонро ба растаниҳо зикр менамояд. Аз ҷумла, бо лексемаи дор
сохтани вожаҳои дорчин (растаниест хушбӯй, ки пӯсташ ба доруҳо
ҳамроҳ шавад ва барои хушмаза кардани таом ба ош андозанд); дорхол
(1. дарахти бепайванд. 2. қаламчаи растаниҳо. 3. ниҳоли бехҷасти ба
ҷои дигар шинондашуда); дорбӯй (чӯби уд, ки хушбӯй аст); доркиса
(ғуррии пурпашша, ки дар баъзе дарахтон пайдо мешавад (чунончи дар
дарахти гуҷум падид меояд); сафеддол (нигоњ кун ба сафедор, маънии
1

Шарҳҳое, ки устод С.Айнӣ дар луғаташон додаанд, дар қавсайн баъд аз калимаҳо
меорем.
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таркибии ин калима «сафедбарг» ѐ ин ки «сафеддарахт» гуфтан аст, ки
сафедор њам дарахти сафед, сафедбарг аст. Ва бо ќоидаи умумии
тољикї «л» ба «р» бадал шуда, «сафеддор» гардидааст ва аз љињати дар
як љо омадани ду «д» якеаш партофта шуда «сафедор» шудааст);
сафедор њамчун дарахти сафедчўб, хокистарипўстлох ва сафедчабарг,
ки хеле баландќад мешавад ва ғ. зикр мегардад, ки доираи истифодаи
ин калимаро дар сохтани воҳидҳои луғавии нав исбот мекунад.
Калимаи дарахт дар “Луғати нимтафсилии тоҷикӣ барои забони
адабии тоҷик”-и Садриддин Айнї ҳамчун моддаи луғавӣ наомадааст,
аммо барои шарҳи калимаҳои марбут ба дарахтон 204 маротиба истифода
шудааст. Дар баробари вожаи дарахт калимаҳои дигари ифодакунандаи ин
мафҳум низ дар луғатнома чун моддаҳои луғавӣ шарҳ ѐфтаанд. Монанди
шаљар (дарахт); ашҷор ([ҷамъи шаҷара] – шаҷарҳо, дарахтҳо); шаљара
(1. дарахт. 2. аслу насаб); давҳа (дарахт); дол (1. навдаи борики дарахт
(долу барг). 2. нақшу нигор, ғозаи рӯй); ниҳол (дарахти навраста то ба
сесабзагӣ). Яъне барои баѐни мафҳуми мазкур устод С.Айнӣ ба калимаи
тоҷикии дарахт такя карда, дар ташреҳи воҳидҳои луғавӣ, хоҳ номи
растанӣ бошад ва хоҳ шоху барг ва ѐ мансубияти моддаҳои луғавӣ ба
растаниҳои гуногун аз вожаи мазкур истифода менамояд. Масалан:
- барои шарҳи номи дарахтон: ар-ар (як хел дарахти сафеддор);
балисон (як хел дарахтест, ки равғани он захмҳои тозаро зуд ба ҳам
орад); бурс (дарахти арча); газм (дарахти газ); гуҷум (дарахти сада аст,
ки ду хел мешавад: норван ва чинӣ); зақум//заққум (1. як навъ
дарахтест талхшира. 2. заҳре, ки аз дарахти зақум гиранд (вайро заҳри
зақум гӯянд); заҳир (1. дарахти пуршукуфа. 2. ранги одаме, ки аз
бемории бисѐр сафеди зардча шуда бошад); зайтун (як навъ дарахти
равғандор).
- барои шарҳи қисмҳои растаниҳо: фаръ (шохи дарахт); шох
(шохи дарахт); гулбун (дарахти гул, ки хордор ва патагӣ мебошад);
зифт (шираи дарахти санавбар, ки вайро зифти рум номанд); кунда (1.
ќисми зерини танаи дарахт, ки бо решањо таќсим ѐфта ба зери хок
меравад); тана (пояи дарахт аз рўи замин то рўидани бозуњояш); лиф
(1.пӯсти дарахти хурмо); модарак (навдаи ҳосилдиҳандаи ток ва
дарахтони мевадор); муқл (шилми як хел дарахт аст, ки дар давоҳо ба
кор меравад); наррак (1. навдаҳои мевадиҳандаи дарахтони мевадор ва
ток. 2. ҳосилдиҳандаи сабзавоти бехмева (сабзии наррак, пиѐзи
наррак).
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- барои шарҳи ҳолати растаниҳо: навбар (дарахти нав ба мевадиҳӣ
даромада); навҷанг (дарахти нав ба мевадиҳӣ даромада); паҳлӯдор
(дарахти сершох ва паҳншох); сархушк (дарахтест, ки бештарини
шохњояш хушкидааст); хазон (1. резиши барги дарахтон ва дигар
растанињо дар сармои тирамоњї. 2. баргњое, ки дар тирамоњ аз
дарахтон мерезанд); шамшод (дарахтест чўбаш баѓоят сахт ва баргаш
мўймонанд, ки дар кўњистони Ќафќоз ва канори бањри Сиѐњ бисѐр
мерўяд ва аз чўби вай шона ва дигар асбобњо созанд).
- барои ташреҳи ҳосилот: ќитф (меваи пухтарасидаи дарахт, ки
чинда шудааст; ќоќула (бори дарахтест аз љинси хел ва бузургтар аз
он, ки дар давоњо њамроњ мешавад); бебардарахт (дарахти бемева);
беморак (меваи сардарахтӣ, ки пеш аз пухтан зард шуда мерезад); бор
(меваи дарахт, ҳосили дарахт); газмозак (меваи дарахти газ); мозу
(бори дарахтест, ки дар рангрезӣ ба кор равад); мусмир (дарахти
мевадор); тармева (мевањои сардарахтї ва палакї дар њолати тарии
онњо); хасакї (меваи дарахти бепайванд); чилѓўза (меваи дарахти
санавбар).
- барои ташреҳи макон: беша (дарахтзор ва ҷангалзорҳои худрӯи
фарох); калбоѓ (боѓе, ки дарахти мевадораш кам бошад ѐ набошад);
чорбоѓ (боѓест, ки дар вай дарахтони мевадор, ток, дарахтони соядор ва
гулзор бошад); ѓалбо (љои сердарахти дарахтонаш бо њам печида);
љангал (дарахтзори ба њам печидаи хордор, беша).
- барои ташреҳи исмњое, ки номи машѓулияти боѓдориро ифода
мекунанд: бӯстонпиро (1. боғбон. 2. касе, ки дарахт ва токҳоро пироиш
медиҳад); нахлбанд (наққоше, ки ҳайкали растаниҳоро аз мӯй, гаҷ ва
монанди инҳо созад).
Калимаи ниҳол назар ба вожаи дарахт дар луғатномаи устод Айнӣ
камистеъмол аст. Ин калима ҳамчун “дарахти навраста то ба сесабзагӣ”
шарҳ ѐфта, барои шарҳи калимаҳои бехҷаст (ниҳоле, ки аз решаи дарахт
мебарояд) ва дорхол (ба маънои сеюм “ниҳоли бехҷасти ба ҷои дигар
шинондашуда”) истифода гардида аст. Калимаи ниҳолӣ // наҳолӣ
тавассути пасванди -ӣ сохта шуда, чунин шарҳ ѐфтааст: 1. Қолинчае, ки
дар вай нақши ниҳол андохта, бофта бошанд. 2. Бистар, рахти хоб.
Ҳамчунин, вожаи мева чун моддаи луғавӣ истифода нашуда, барои
ташреҳи вожаҳо 130 бор омадааст. Ҷиҳати ифодаи ин маънӣ, ки дар
забонамон чун муродифи вожаи мева мебошанд, калимаҳои бар (меваи
дарахт); бор (меваи дарахт, ҳосили дарахт); фоќиња (мева) ҷамъаш
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фавокењ ([љамъи фоќиња] мевањо); самар (мева) ҷамъаш симор ([ҷамъи
самар] меваҳо) дар луғатнома оварда шудааст, аммо дар ташреҳи
калимаҳо, асосан, вожаи мева истифода гардидааст. Барои калимаи бар
мутаззоди он ҳам оварда шудааст: бебар (беҳосил, бесамар); бебардарахт
дарахти бемева).
Калимаи мева мисли вожаи дарахт дар ташреҳи воҳидҳои луғавии
зиѐде мустаъмал аст. Аз ҷумла:
-барои ифодаи номи меваҳои дарахтон. Зимни ташреҳи меваҷот
усулҳои гуногун истифода мешавад. Баъзан ибораи “меваи маълум”
бештар тавзењ шуда, роҷеъ ба монандию тамъу мазаи растаниҳо ва ѐ аз
кадом ҷинс будани онҳо маълумот дода мешавад: ангур (меваи маълум);
анор (меваест маълум); анҷир (меваест маълум); шафтолу (меваи
маълум); харбуза (меваи палакии маълум); санҷид (меваест маълум, ки
пӯсташ сурхранг, гӯшташ ордак ва донакаш ба тарзи донаки хурмост);
биҳӣ (меваест себмонанд, ки нопухта хӯрда намешавад); газмозак
(меваи дарахти газ); дӯлона (меваи олучамонанди камоби бемаза аст,
ки ҳам дар боғ ва ҳам дар кӯҳ мерасад); муруд (меваест хуштаъм ва
сероб, ки гуногунхел мешавад); ношпотӣ (меваи сардарахтиест аз ҷинси
мурӯд); нок (меваи сардарахтиест аз ҷинси мурӯд ва калонтар аз
мурӯдҳои муқаррарӣ); сафарљал (бињї (номи мева); унноб (челон,
меваест санљид (љигда) монанд, ки аз вай сурхтар ва сергўшттар
мешавад); хурмо (меваест донакаш монанди донаки санљид ва гўшташ
монанди гўшти зардолу, ки дар Арабистон ва дигар љойњои гармњаво
рўянд); челон (меваест санљидмонанд, аммо ширинтар аз он); чормаѓз
(донаи (меваи) лўндаи дуруштпўчоќ аст, ки дар дарунаш чор маѓзи
равѓандор дорад; бон (номи дарахте ва меваи он аст, ки бағоят хушбӯ
мешавад); беданҷир (растаниест, ки аз тухми вай равғани касторка
кашида мешавад) ва ғ.
-барои ифодаи ҳолатҳои гуногуни њосил, аз қабили хомӣ, беморӣ,
нимпухта, мансубияту ҳамҷинсӣ, пайвандӣ ва ғайра: норас (меваи
хом); норасида (меваи нопухта); беморак (меваи сардарахтӣ, ки пеш аз
пухтан зардшуда мерезад); навбова (1. меваи аз ҳамҷинсони худ аввал
расида (пешпазак). 2. аввалин меваи боғ); наврас (меваи наврасида,
навпухта); пӯла (меваи ба сабаби зада шудан нармгардида (харбузаи
пӯла, себи пӯла); расида (меваи тамом пухта); тармева (мевањои
сардарахтї ва палакї дар њолати тарии онњо); тархурї (меваест, ки дар
мавсими худаш ва дар њолати тариаш ба хўроки соњиби боѓ сарф
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мешавад); хасакї (меваи дарахти бепайванд); хонарас (меваи аз шох
хомканда дар хона пазондашуда); забони гунҷишк (меваи дарахтест, ки
ба шакли забони гунҷишк мешавад ва ба давоҳо ҳамроҳ мешавад);
- барои ифодаи макон: бӯстон (боғест, ки дар он ҳар гуна меваҳо,
гулҳо, сабзавот ва полиз бошад); калбоѓ (боѓе, ки дарахти мевадораш
кам бошад ѐ набошад); хурмостон (хурмозор); чакалак (сафедор ва
дигар дарахтони бемева, ки дар як љо бо анбўњи расида бошанд);
чорбоѓ (боѓест, ки дар вай дарахтони мевадор, ток, дарахтони соядор ва
гулзор бошад).
-барои ифодаи аҷзою ақсоми растаниҳо ва бемории онҳо: азҳор
(ҷамъи заҳрат) (шукуфаҳои дарахтони мевадор); гул (шукуфаи дарахтон
ва гиѐҳҳо); модарак (навдаи ҳосилдиҳандаи ток ва дарахтони мевадор);
оташак (бемории мева (себ, зардолу) аст, ки ба сабаби тағйироти ҳавоӣ
пайдо мешавад, дар ин беморӣ бар рӯйи мева холҳои сиѐҳи сахт
падидор мегардад, ки ба ин сабаб он мева ҳам сахт ва камоб мешавад);
фузла // фазла (шохњои нарраки дарахт ва ток, ки мева намедињанд ва
буридани онњо лозим аст); хасту (донаки мевањо (монанди зардолу,
шафтолу, хурмо).
Калимаи гиѐҳ ҳам чун моддаи луғавӣ наомадааст, аммо барои шарҳи
калимаҳои марбут ба растаниҳо 32 маротиба истифода гардидааст. Калимаи
алаф низ ба унвони муродифи вожаи гиѐҳ дар луғатномаи устод С.Айнӣ
ҷиҳати шарҳи вожаҳои марбут ба гиѐҳон истифода мешавад ва чун моддаи
луғавӣ дар шакли алаф (хӯрокворӣ, озуқа) шарҳ ѐфтааст. Дар ҳамин
замина дар луғатнома вожаи набот ҳам шарҳ меѐбад ва чун моддаи
алоҳидаи набот (гиѐҳ ва ҳар чизе, ки аз замин рӯяд) оварда мешавад.
Барои мисол чанд моддаи луғавиеро меорем, ки калимаҳои мазкур барои
шарҳи онҳо истифода шудааст. Бо вожаи гиѐҳ: дифлӣ (гиѐҳест заҳрдор, ки
агар вайро ҳайвоне хӯрад, мемирад); исфанљ (гиѐњи дарѐист, ки онро
абр низ мегўянд); хасбеда (хушкидани гиѐњњои гуногун (ѓайри алафи
юнучќа). Бо калимаи алаф: беда (алафи юнучқаи хушконда; бандак (як
навъ алафест, ки навдааш заминрав ва сербанд аст); дарза (тӯдаи алаф,
пуштаи хору хошок); дурушта (беда ѐ алафи резакарда ба коҳ
омехташуда); исфанох (алафест, ки онро дар бањорон бирѐн карда
мехӯранд ва аз он бичак низ мепазанд); рашам (алафҳои навхез);
себарга (растании монанди алафи юнучќа, ки почаи дароз надорад ва
камбарг аст); хардандон (як хел алафи худрўи биѐбонист, ки хўрдани он
њайвонот, хусусан гўсфандро зуд фарбењ мекунад); хошок (растанињои
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борикпоча, њар гуна алафњои хурдрў (хоњ хушк бошанд, хоњ тар);
ширинча (як хел алафи ширадор ва часпак аст, ки дар байни киштзор
баромада, киштро аз пешрафт боз медорад); юнучќа (алафест баргашт
монанди барги себарга, аммо дарозпоя, ки барои хуб кардани заминњо
ва хўроки њайвонот вайро коранд. Хушкидаашро беда номанд); ќимчї
(алафи худрўи дарозбарги кунгурадор, ки дар бањорон дар ваќти
навхезиаш бирѐн карда хўранд) ва ғ.
Њамин тавр, дар “Луғати нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии
тоҷик”-и Садриддин Айнї истилоњоти марбут ба наботот як бахши
асосиро фаро гирифтаанд. Ворид кардани воҳидҳои луғавӣ ва ташреҳии
онҳо дар луғатнома барои нигањдошту њифз ва таҳқиқу истифодаи онҳо
аҳамияти муҳими илмию амалӣ дорад. Баррасии ҳаматарафаи масоили
таҳқиқи гурӯҳҳои мавзӯӣ ва хусусиятҳои грамматикии ин қабати луғавӣ
яке аз масоили илмӣ ба шумор меравад, ки мақолаи мо сайри иҷмолие
перомуни ин масъала буд.
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ДАР “ЛУҒАТИ НИМТАФСИЛИИ ТОҶИКӢ БАРОИ ЗАБОНИ АДАБИИ
ТОҶИК”-И САДРИДДИН АЙНЇ
Дар мақола истилоҳоти марбут ба растаниҳо дар “Луғати нимтафсилии тоҷикӣ
барои забони адабии тоҷик”-и Садриддин Айнӣ мавриди баррасии илмӣ қарор
гирифтаанд. Дараҷаи истифода ва корбурди калимаҳои дарахт, мева, гиѐҳ барои
ташреҳи истилоҳоти марбут ба растаниҳо дар луғати мазкур таҳлили илмӣ
шудааст. Маълум мегардад, ки дар луғатнома барои шарҳи истилоҳоти марбут ба
растаниҳо калимаи дарахт 204 маротиба, мева 130 бор ва гиѐҳ 32 маротиба
омадааст, ки шарҳи илмии онҳо ва тавзеҳи муродифоти ин вожаҳо дар гурӯҳҳои
махсус дар мақола баррасӣ гардидааст.
Калидвожањо: луғатнома, адиб, дарахт, мева, гиѐњ, морфема, истилоњот,
растанї, алаф.
АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ НАЗВАНИЯ
РАСТЕНИЙ В “ТАДЖИКСКОМ ПОЛУТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ ДЛЯ
ТАДЖИКСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА” С.АЙНИ.
В данной статье подвергаются научному анализу лексичеккие единицы,
обозначающие названия растений в “Таджикском полутолковом словаре для
таджикского литературного языка” С.Айни. Рассматривается степень
использования таких слов, как дарахт (дерево), мева (фрукт), гиѐҳ (растение) в
данном словаре. Анализ показывает, что для толкования лексемы, обозначающей
названия растений, лексическая морфема дарахт (дерево) используется 204 раза,
слово мева (фрукт) 130 раз и лексема гиѐҳ (растение) 32 раза. Классифицируется
группа слов и разрабативается синонимичность данных единиц с другими словами
словаря С. Айни.
Ключевые слова: словарь, писатель, дарахт (дерево), мева (фрукт), гиѐҳ
(растение), морфема, термин, растение.
THE ANALYSIS OF LEXICAL UNITS OF PLANTS’ NAMES IN “TAJIK
HALF-EXPLANATORY DICTIONARY OF TAJIK LITERARY
LANGUAGE” OF S.AYNI
In this article the lexical units, which denoting the plants’ names in “Tajik halfexplanatory dictionary of Tajik literary language” of S. Ayni. There are also
considered the scientific analysis the particular words, such as daraht (tree), meva
(fruit), giyoh (grass) in this dictionary. The analysis shows that to commentthe lexical
words of the denoting names of plants, the lexical morphemes as darakht (tree) was
used 204 times, the word meva (fruit) was used 130 times and the word giyoh (grass)
was used 32 times. The categorize groups of synonyms with other words were
elaborate by S. Ayniin this dictionary.
Keywords: dictionary, writer, darakht (tree), meva (fruit), giyoh (grass),
morpheme, term, plants.
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УДК 891.55.092
РОБИТАИ РУБОЇ ВА ДУБАЙТЇ БО ЉИЮЭЉИЮЭЊОИ
ЧИНЇ
Бухориев Олим
Институти забон ва адабиёти ба номи Абўабдулло Рўдакии АИ ЉТ

Нигоње ба робитањои фарњангии Чин ва Аљам
Кишвари бузурги Чин дорои таъриху фарњанги бою рангин
буда, њанўз аз даврони бостон дар заминаи муносибатњои
тиљоратї бо давлатњои њамсояи худ робитаи хубу њасанаи сиѐсї
ва фарњангї низ доштааст. Сарзамини Аљам дар даврони
шукуфоии хеш, бахусус дар ањди Њахоманишињо, Сосониѐн ва
Сомониѐн бино бар доштани мавќеи муњимми геополитикї дар
минтаќа яке аз марказњои машњури тиљоратї ва ќудратњои
таъсиргузори сиѐсї ба шумор мерафт ва бо аксари давлатњои
њамљавор, бахусус Њинд ва Чин њамкорињои муштараку муфиде
анљом медод.
Кишвари Чин дар дунѐ њамчун мањди њикмат, фалсафа, хирад
ва андеша шинохта шудааст. Шеъру адаб низ дар ин сарзамин
собиќаи тўлонї дошта, ба андешаи пажўњишгарони чинї,
«…њамон гуна ки Эрон (мурод сарзамини ориѐитаборон – Б.О.)ро ба масобаи «кишвари шеър» мешиносанд ва дар ин замина
шуњрати љањонї дорад ва шеъри он низ дар милали Осиѐи
Марказї ва Ѓарбї бисѐр таъсиргузор будааст, Чин низ аз љумлаи
сарзаминњоест, ки «мањди шеър» ба њисоб меравад … Аввалин
девони шеъри чинї бо номи «Девони классикї»… 600 сол ќабл аз
милоди Масењ эљод шуда, њовии 305 шеър аст» [9, 171].
Њамчунин, мардуми Чин яке аз љашнњои миллии худро, ки ба
номи «Љашни дарѐнавардї» [13, 17] маъруф мебошад, њар сол дар
таърихи 5-уми моњи 5 баргузор мекунанд. Ин муносибат ба
мусибати ѓарќшавии шоири машњур Кю Юнг, ки љараѐни ин
фољиа тахминан солњои 480-222-и пеш аз милод дар даврони
шоњигарии дудмони Тзин (Њон) рўй додааст, пайванд дорад ва
чунин рўйдоди сиѐсї аз арљгузорї ва ќадршиносии мардуми ин
сарзамин нисбат ба шеъру шоирї дарак медињад.
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Пешинаи шеъру адаби мардуми ориѐитабор ба даврони
зиндагии Зардушт («асрњои X-VІІ пеш аз милоди Масењ») [2, 262]
рост меояд. Бо такя ба баррасињои дар ин замина анљомѐфта
метавон гуфт, ки «госањо (бахши “Ясно”, ки ќисме аз китоби
Авасто ба шумор меравад) ѐ њабдањ суруди Зардушт …аз шумори
бењтарин шоњкорињои љањон мебошанд» [3, 13]. Маъмулан,
забони шеър аз забони расмї бо обу ранги бадеии худ фарќ
дорад. Далели мазкур, ки пайѓамбаре барои даъвати ом аз
забони шеър истифода кардааст, ба ин маънї далолат мекунад,
ки дар он рўзгор байни мардуми ориѐитабор забони шеър сухани
шинохта ва маќбул буда, аксари мардум завќу салиќаи гуфтан ва
дарк кардани каломи манзумро доштаанд. Пас, баѐни ин нукта,
ки шеър аз даврони ќадим бо сиришту сарнавишти мардуми
ориѐї пайванди ногусастанї дорад, дурусту мантиќї ба назар
мерасад.
Донишмандони чинї тибќи маълумоти сарчашмањои таърихї
ва адабии хеш нишон медињанд, ки њанўз аз ањди бостон байни
мардумони чинї ва ориѐї робитаи дуљонибаи фарњангї вуљуд
доштааст. Мувофиќи гуфтори онњо, дар соли 148-и милодї яке аз
шоњзодагони сулолаи ашконї ба Чин ворид мегардад. Вай ба худ
номи чинии Он Чингро гирифта, 39 китоби муќаддаси буддоиро
аз санскрит ба чинї тарљума менамояд ва забони тарљумааш
мавриди ситоиши хоссу ом ќарор мегирад [10, 248].
Њамчунин, дар соли 195-и милодї яке аз эрониѐн, ки дар
китобњои таърихии чинї номашро Он Савон зикр кардаанд, ба
Чин омада, бо њамкории яке аз роњибони чинї ба номи Юн
Футю ба тарљумаи китобњои муќаддаси буддої машѓул шудааст:
«Ва мегуфтанд: Он Савон шифоњан тарљума мекунад ва Юн
Футю ѐддошт менамояд ва тамоми маънои аслї ва пинњонии он
китобњоро ќашанг тарљума кардаанд» [10, 248]. Баъд аз шикасти
давлати Сосониѐн Фирўз – писари Яздигурди ІІІ ва фарзандонаш
ба кишвари Чин паноњ бурда, аз љониби маќомоти чинї њамчун
паноњандагони олирутба хуш пазируфта шуданд. Дар ин
рўйдоди таърихї низ робитаи сиѐсии ду кишвар ошкор мегардад.
Муњаќќиќони чинї зимни баррасии масоили гуногуни адабї
номи шоирони ѓайричинї, ба вижа шоирони ориѐитаборро, ки
дар тарвиљи шеъру адаби Чин сањми назаррас гузоштаанд, дар
китобњои таърихии хеш навиштаанд: “Номи бархе аз онон
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(шоирони ориѐитабор, ки ба чинї шеър гуфтаанд – Б.О.), ки дар
кутуби таърихї сабт шуда, иборатанд аз Инфу Коњ, Ли Ювон
Лиѐн, Ши Чу Вин, Ли Шивон ва хоњараш Ли Сюн ва …
маъруфтарини онњо Ли Сюн аст” [9, 175].
Дар ин миѐн пажўњишгарони чинї аз шоири машњури дигар
бо номи Ли Ю (885-930 милодї) ѐд кардаанд, ки аз хонадони
бозаргони эронї буда, бо навиштани шеърњои дилнишин ба
забони чинї дар байни мардуми ин сарзамин мањбубият пайдо
намуда, дар ин кишвар хеле маъруф гардидааст. Дар китобњои
ќадимии чинї дар бораи ў навиштаанд: «…њар чї ў (Ли Ю –
Б.О.) месуруд, мавриди писанди мардум ќарор мегирифт. Акнун
54 ќитъа шеъри чинї аз Ли Ю дар дастрас аст ва ин ашъор аз
шеваи истеъмоли калимот, салиќаи нигориш, рўњия ва эњсосоте,
ки нишон медињанд, аз ашъори асили чинї аст» [10, 249].
Аз мушоњидаи љараѐни рўйдодњои таърихии асрњои VІІІ-XV-и
милодї ба сурати мухтасар чунин натиља мегирем, ки дар њавзаи
илму адаби мардуми Осиѐи Миѐна ва Эрон илму њикмати Юнон,
адабиѐти Њинд ва забону фарњанги Араб таъсири босазое
гузоштааст. Зикри ин нукта муњим аст, ки таъсири илму
фарњанги Чин ба доираи илму адаби мардуми ориѐї чандон
назаррас нест. Аммо дар адабиѐти гаронмояи тољику форс
таъбиру тавсифњои бешумореро дидан мумкин аст, ки дар онњо
зебоии табиат ва дигар хусусиятњои кишвар ва мардуми Чин
баѐн мегардад. Ин рўйдоди адабї дар навбати худ аз робитањое
дарак медињад, ки дар заминаи муносибатњои гуногунљабња
(сиѐсї, иќтисодї, фарњангї) аз даврони ќадим байни ин ду
кишвари дўст вуљуд доштааст. Шоири тавоно ва ширинбаѐн
Низомии Ганљавї дар яке аз ќиссањои достони «Њафт пайкар» [6,
253] дар бораи шоњ Бањром ва бонуи Чин њикоят мекунад.
Агарчи ин достон тахайюлї аст, аммо ба шеваи мармузе ба
муносибатњои сиѐсие ишора мекунад, ки даврони Сосониѐн
байни Эрону Чин вуљуд дошт. Љое, ки таърих маљоли баѐни
њодисањоро надорад, адабиѐт, ки зењни зиндаи замон аст,
рўйдњоро кодгузорї карда, дар њофизаи худ нигоњ медорад.
Дар осори адибони классикии тољику форс корбурди
таъбирњои зиѐде, аз ќабили Хито, Хато, Хутан, оњани чинї, оњуи
Чин, оинаи чинї, бути Чин, бутхонаи Чин, бањри Чин, њарири
чинї, хубрўѐни Чин, дебои Чин, суратгари Чин, фаѓфур (баѓпур),
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косаи фаѓфур, косаи чинї, мушки Чин, нофаи Чин, моњи Чин,
наќќоши Чин ва ѓайра зиѐд мушоњида мешаванд. Намунањои зер
шоњиди ин гуфтањост.
«Биштобу биљўй роњи ин боѓ,
Гар нест магар ба Чину Мочин. (Носири Хусрав)
***
Шикасте њаст дар толеъ сабукмаѓзони нахватро,
Сари Фаѓфур охир косаи фаѓфур мегардад. (Соиб)
***
Кас надидаст зи мушки Хутану нофаи Чин,
Он чї ман њар сањар аз боди сабо мебинам. (Њофиз)
***
Фаридун гуфт наќќошони Чинро,
Ки пиромуни хиргоњаш бидўзанд.
Бадонро нек дорад марди њушѐр,
Ки некон худ бузургу некрўзанд.
***
Гуфт: гўгирди порсї хоњам бурдан ба Чин, ки шунидам,
ќимате азим дорад ва аз он љо косаи чинї ба Рум орам ва дебои
румї ба Њинд» (Саъдї) [11, 24-34].
Албатта, зуњури чунин падидаи адабї зоњиран аз нуфузи
фарњанги оламшумули Чин дар минтаќа шањодат медињад. Вале
ин падида танњо дар оинаи адабиѐт бозтобе ѐфта, бевосита дар
сабк, шаклу ќолаб ва мазмуну мундариљаи жанрњои адабиѐти
тољику форс асар нагузоштааст.
Љиюэљиюэњои чинї
Нуфузи адабиѐти Чин дар њавзањои адабии кишварњои
њамљавори худ, бахусус Корея, Ветнам, Љопон ва Муѓулистон ба
хубї мушоњида мешавад. Дар заминаи чунин нуфузи фарњангї
майли бузургманишиии бархе пажўњишгарони чинї ављ гирифта,
онњоро ба ироаи баъзе фарзияњои эњтимолї во доштааст. Аз
љумла, яке аз муњаќќиќони чинї Љанг Њой дар робита ба
шабоњати зоњирии шеърњои чормисраии тољикї-форсї (рубої ва
дубайтињо) ва ашъори њамгуни чинї (љиюэљиюэњо) фарзияеро
баѐн менамояд. Номбурда дар заминаи шинохти забону
адабиѐти тољику форс маълумоти густардае дорад ва бо
назардошти иртиботи деринаи ду фарњанги оламшумул – Чин ва
мардуми Осиѐи Миѐна ва Эрон бобати пайдоиши шакли шеъри
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чормисраї (рубої ва дубайтї) фарзияи зоњиран мантиќие ироа
мекунад. Ў дар маќолаи «Муќоисаи рубоии форсї бо љиюэљиюэи
чинї» зимни баррасии вижагињои монанду муштараки ин ду
навъи шеърї фарзияи аз жанри љиюэљиюэи чинї пайдо шудани
дубайтї ва рубоии тољикиро пешнињод менамояд. Номбурда
бобати татбиќи ин фарзия бархе шабоњатњои зоњирї (монандии
зоњирї дар ќолаби шеърї, њамќофия будани мисраъњои якуму
дуюму чорум)-и рубоии тољикї-форсиро ба љиюэљиюэи чинї
муќоиса мекунад. Ў дар бораи сохтори шеъри чормисраии чинї
чунин мегўяд: «…дар Чини ќадим гунае аз шеър вуљуд дорад …
шомили чањор мисраъ аст ва низ дар он мисраъњои аввалу
дувуму чањорум муќаффоанд. Ин навъи шеърро «љиюэљиюэ»
мегуфтанд» [9, 172].
Љанг Њой барои нишон додани хусусиятњои муштараки ин ду
навъи шеърї аз ду шоири номдори адабиѐти тољику форс устод
Абўабдуллои Рўдакї ва Умари Хайѐм барои намуна ба сурати
зер ду рубої меорад.
Хайѐм:
Бархез буто, биѐр бањри дили мо,
Њал кун ба љамоли хештан мушкили мо.
Як кўза шароб то ба њам нўш кунем,
З-он пеш, ки кўзањо кунанд аз гили мо.
Рўдакї:
Бо он ки дилам аз ѓами њиљрат хун аст,
Шодї ба ѓами туам зи ѓам афзун аст.
Андеша кунам њар шабу гўям, ѐ Раб,
Њиљрон-ш чунин асту висолаш чун аст
[9, 172].
Њамчунин, муњаќќиќ барои тањкими муќоиса тарљумаи
тољикї-форсии ду шеъри чормисраи (љиюэљиюэ)-и чиниро ба
шакли зер меорад:
Љоми дурахшандаву бодаи гулранг,
Рўйи асп нишаста дар даст чанг.
Агар дар майдони набард маст шавам, ханда макун,
Зиѐд набуданд, ки баргаштанд зи љанг.
***
Нури моњ аст дар пеши панљара,
Њадс задам рўйи замин шабнами яхзада.
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Сарро баланду ба моњ нигоњ кунам,
Сарро поѐну фикр кунам ба хонавода [9, 172].
Муњаќќиќ тавассути мисоли фавќ мехоњад исбот кунад, ки дар
сохтори њар ду навъи шеърї љињатњои муштараки зиѐде, аз
ќабили аз ду байт ѐ чор мисраъ ташкил шудан, њатмї будани
риояти ќофия дар мисраъњои аввалу дувуму чањорум ва дар
мисраи сеюм ихтиѐрї будани ќофияро дидан мумкин аст ва аз
нигоњи ў, вуљуди ин шабоњатњо тасодуфї нест. Ў шумораи
мисраъњо, мавќеъи ќофия ва љойгиршавии садоњоро дар
шеърњои чормисраии чинї ба сурати зер нишон медињад:
--------------------А / --------------------А
--------------------Б / -------------------- А [9, 173].
Тибќи гузориши муаллиф, ин навъи шеъри чормисраии чинї аз
калимањои яксон иборат буда, то њанўз ду намуди он маълум ва
маъмул аст, ки яке аз панљ ва дигаре аз њафт калима ташаккул
меѐбанд. Нуктаи љолиб ин аст, ки дар забони чинї калимањо бо чор
намуди садо сохта мешаванд. Бархе аз садоњои таркиби калима соф
ва садоњои дигар таѓйирпазиранд. Дар љиюэљиюэњо миќдори
садоњои таѓйирпазири мисраъњои аввал бояд ба миќдори чунин
садоњо дар мисраъњои дуюм баробар бошад, ки сурати зоњирии
онњоро чунин нишон додаанд:
«Соф / таѓйирпазир / соф / таѓйирпазир / соф,
Таѓйирпазир / соф / таѓйипазир / соф / таѓйирпазир.
Ё баръакс:
Таѓйирпазир / соф / таѓйипазир / соф / таѓйирпазир.
Соф / таѓйирпазир / соф / таѓйирпазир / соф» [9, 174].
Муњаќќиќи дигари чинї Чжэн Тиу пайдоиши ва тањаввули ин
навъ шеъри чормисраиро чунин шарњ медињад: «Дар оѓози салтанати
сулолаи Тан (618-907) ќолабњои нави шеърї ба вуљуд омад. (Љзи-ши
– шеърњои расмї ва шеърњои чормисраии љиюэљиюэњо, ки дорои
пайдарњамии ва тартиби оњанг буданд» [4, 144].
Љанг Њой соли пайдоиши љиюэљиюэњои чиниро асри шашуми
мелодї дониста фарзияи мазкури хешро дар заминаи мављудияти
ду омили ба андешаи ў муњиму муассир баѐн мекунад. Ў омили
нахустинро чунин шарњ медињад, ки баъди шикасти давлати
Сосониѐн бархе наљибзодагони ин сарзамин озими кишвари Чин
гардида, бо фарзандону наберагони худ дар ин кишвар сукунат
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ихтиѐр карданд. Онњо бо шеъри чинї ошної пайдо карда, онро
писандида, ба ин шева шеър эљод карданд, ки номи баъзе аз онњо
дар боло зикр гардид. Ин шоирон, ки бо фарњанги ориѐї ошної
доштанд, метавонистанд ќолаби љиюэљиюэи чиниро ба њавзаи
адабиѐти тољику форс ворид карда бошанд. Азбаски ин навъи
шеър мисли рубої ва дубайтињои тољикї бо мусиќї њамоњанг
аст, имкон дорад, ки бозаргонони тољику форс низ сурудани
љиюэљиюэњои чиниро омўхта, онро бо худ бурда, дар интишори
он даст доштаанд. Инчунин, ба иллати сањлу содагии ин шакли
шеърї ѐдгириаш осон буда, «рафта-рафта дар миѐни мардуми
Эрон ривољ ѐфт, то он ки дар ќарни дањуми мелодї шоирони
Сомонї ин ќолабро дар ашъори худ ба кор бурданд ва номи он
низ рубої шуд» [10, 144].
Муњаќќиќ омили дигари нуфузи љиюэљиюэи чиниро ба тариќи
ривоят баѐн кардааст. Мувофиќи ривояти вай дар яке аз
вилоятњои Чин ќавми туркзабоне бо номи «Њуй ња» зиндагї
мекардааст. Ин ќавм дар асари хушксолї ѐ мусибати дигар
макони зисти худро таѓийр дода, ќисме аз он ба минтаќаи ѓарбии
Чин (вилояти Уйѓур) кўч баст. Ин мардум, ки аз даврони ќадим
дар байни чиниѐн зиндагї мекарданд, табиатан бо забону адаби
чинї, аз љумла бо шеъри љиюэљиюэ низ ошної доштанд. Чун дар
минтаќаи Осиѐи Миѐна сукунат ихтиѐр карданд, фарњангу
адабиѐти чиниро ба мардуми ин сарзамин, бахусус ба тољикон,
интиќол доданд. Ин гузориш, аз нигоњи мо, чандон муътамад
набуда, танњо арзиши як ривояти эњтимолиро дорад. Шояд ин
ривоят боиси дар зењни бархе аз муњаќќиќони туркшинос эљод
шудани фарзияи аз њавзаи адабиѐти турк ба муњити адабии
тољику форс ворид шудани жанри рўбої ва дубайтї гардида
бошад.
Муњаќќиќи турк Муњаммадфуоди Купрулузода дар як
маќолаи мухтасар дар заминаи собиќаи ќолаби рубої дар
адабиѐти туркї чунин фарзияеро, ки гўѐ рубої аз адабиѐти
классикии турк ба њавзаи фарњанги адаби тољику форс роњ
ѐфтааст, баѐн мекунад. Номбурда аќидаи хешро бар пояи як
ишораи норавшани пажўњишгари туркшинос Ковалский, ки ба
сурати «шояд рубоии эронї аз туркон ахз шуда бошад» [14, 25]
ироа шудааст, бунѐд менињад. Номбурда барои собит сохтани
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иддаои худ аз ќадимтарин сарчашмањои адабї намунаи рубоии
туркиро пайдо карда, ба унвони мисол пешнињод менамояд:
«Эй номи ту бар хотами дил наќши нигин,
Мулки Хутан аз ту дида иззу тамкин.
Чандон бизї, эй шоњ, ки гўяд турке,
Яфлоќ ќарї Булмиш Мунмиш Такин» [14, 25].
Бино ба назари муаллифи маќола, шарќшиноси маъруф
Бартолд чунин аќида дорад, ки шоњи дар рубої зикршуда –
Мунмиш Такин яке аз амирони Хутан мебошад, ки даврони
салтанаташ номушаххас аст. Аз ин рў, замони иншо шудани
рубоии мазкур норавшан боќї мемонад ва мувофиќи «њадси
ќариб ба яќин» [14, 25]-и муњаќќиќ ин шеър ба асри сездањуми
милодї тааллуќ дорад.
Дар воќеъ, фарзияи муњаќќиќи мазкур бар асоси далелњои
норавшан ва аќидањои ноустувор бунѐд гардидааст ва бешак,
хусусияти субъективї дорад. Пажўњишгарони адабиѐт дар асоси
сарчашмањои маъруфи адабї огоњї доранд, ки пешинаи ќолаби
арўзии рубої ва дубайтї дар адабиѐти тољику форс ба асри VІІІІX-и милодї рост меояд. Собиќаи ин навъи шеърї, ки бо номи
фањлавиѐт машњур асту мањбубтарин ќолаби шеъри фолклорї ба
шумор меравад ва муњимтарин ќисмати ганљинаи маънавии
мардуми ин сарзаминро ташкил медињад, ба даврони
ношинохтаи таърих пайванд хўрда, аз ќидмат, асолат ва
пойдории ин жанри бадеї дар муњити адабии мардуми
ориѐитабор гувоњї медињад.
Илова бар ин, дар ин рубоии ба унвони мисол пешнињодшуда
нуфузу таъсири шеъри тољикї чунон дурахшон мебошад, ки
асари љанбаи туркии он эњсос намегардад. Ин далел бори дигар
раванди таърихии нуфузу таъсиргузории адабиѐти оламшумули
тољику форсро ба фарњангу адаби милали њамљавор, бахусус
адабиѐти турк, ошкоро нишон медињад.
Азим Аминов ба мављудияти фарзияи мазкур дар байни
адабиѐтшиносоне,
монанди
Ф.Е.Корш,
М.К.Њамроев,
М.Юнусов, Э.Р.Рустамов ишора карда, хулосаи аќидаи онњоро
чунин баѐн мекунад: «Байни бархе адабиѐтшиносон чунин аќида
вуљуд дорад, ки гўѐ жанри рубої аз ибтидо дар адабиѐти тољикїфорсї ба вуљуд наомадааст, балки рубої аз фолклори мардуми
туркзабон сарчашма гирифта, аз он ба адабиѐти тољикї-форсї ва
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баъдан ба шеъри араб ворид гардидааст» [1, 91]. Азим Аминов
дар идомаи баррасии мавзўъ ба шарњу тавзењи андешањои
мубњаму нопойдори љонибдорони ин фарзия пардохта, далелу
бурњони ин муњаќќиќонро барои исботи чунин назарияи муњим
ѓайривоќеї ва береша мешуморад, ки аз нигоњи мо, назари
комилан мантиќї ва ќобили ќабул мебошад ва шарњи бештари
ин мавзўъ аз доираи бањси мо берун аст.
Љанг Њой дар анљоми маќола аз як љињат ба эњтимолияти
фарзияи аз љиюэљиюэњои чинї ба вуљуд омадани рубоии тољикїфорсї ишора намуда, аз љониби дигар вижагињои хоси рубої ва
дубайтињои мардуми ориѐитаборро эътироф мекунад: «Агарчи
мумкин аст, рубоии форсї аз љиюљиюи чинї ба вуљуд омада
бошад, аммо рубоии форсї вижагињои хоси худро дорад ва
мањбубияти хоси љањонии худро низ. Рубоиѐти Хайѐм ба беш аз
сад забон тарљума шуда ва дар Чин низ 25 нафар онњоро тарљума
кардаанд» [9, 176].
Мо дар ин маќола даъво надорем, ки адабиѐти тољику форс
дар тўли таърихи мављудияти хеш аз хирмани адабии милали
њамљавор њељ бањрае набардоштааст. Дар масал адабиѐт бањри
бекаронро мемонад, ки ќудрату тавоноии он аз вуруди оби рўду
љуйборњои бешумор бештар мегардад. Таъсирпазирї ва
таъсиргузорї ѐ доду ситади адабї дар њавзаи адабиѐт як падидаи
маъмул ѐ суннати фарњангї ба шумор меравад, ки дар аксари
маврид боиси аз љињати шаклу мазмун бою рангин шудани
адабиѐт мегардад. Чунонки маълум аст, адабиѐти Њинд, забони
Араб ва илму фарњанги Юнон ба муњити адабии тољику форс
таъсири ќобили таваљљуње гузоштаанд. Падидаи мазкур ќудрат
ва тавони ин адабиѐтро бештар карда, шуњрат ва шукўњи онро
дар арсаи љањонї афзудааст.
Аммо имконияти воќеї будани фарзияи пажўњишгари чинї
Љанг Њой бо назардошти шарту шароитњои мављудаи таърихї
нињоят кам ба назар мерасад. Аз нигоњи мо, дар заминаи
табодули фарњангї чанд омил метавонад таъсиргузор бошад.
Муњимтарин омиле, ки ба таври амиќ ба вуруди фарњанги бегона
дар муњити фарњангии миллати дигар мусоидат мекунад, омили
сиѐсї мебошад. Чунонки аз рўйдодњои таърихї медонем,
њокимияти тўлонии арабњо ба забону фарњанги мардуми Аљам
сахт таъсир гузошт. Жанрњои нави бадеї ва мавзўъњои тоза
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вориди њавзаи адабиѐт гардида, дар муњити адабї таѓйироти
љиддї ба амал омад. Яъне њар фарњанги њоким вобаста ба
замони њокимият ва савияи илму маърифати хеш метавонад ба
забон ва фарњанги миллатњои зердаст нуфуз дошта бошад. Агар
фарњангњои зердаст тоби фишори забон ва фарњанги ќавми
њокимро надошта бошанд, мављудияти худро аз даст медињанд.
Медонем, ки чунин сарнавишт насиби миллатњои суриѐї, мисрї
ва баъзе аќвоми Африќои шимолї гардидааст, зеро нуфузи забон
ва фарњанги арабї њастии онњоро аз байн бурд. Аммо забону
адабиѐти тољику форс дар муќобили фарњанги њоким муќовимат
нишон дода, дар арсаи зуњури мањорат ва дурахши андеша дар
љањон аз фарњанги њокиму њар фарњанги дигар шукўњи бештаре
касб кард.
Омили дигар, ки дар заминаи таъсиргузории адабї корсоз
мебошад, раванди тўлонии њамзистии мусолињатомези ќавму
миллатњои гуногун дар як муњити муштараки љуѓрофї ба шумор
меравад. Табиист, ки дар чунин шароит байни ќавму миллатњо
муносибатњои гуногунљабњаи иљтимої сурат мегирад ва дар
њавзањои фарњангии ин милал низ доду ситад ба амал меояд.
Намояндагони онњо ба ќадри эњтиѐљ аз хазинаи сарватњои
маънавии њамдигар бањрабардорї мекунанд. Намунаи боризи ин
равиш метавонад таърихи беш аз њазорсолаи њамзистии
мардумони Осиѐи Миѐна бошад, ки дар байни фарњанги
мардуми ориѐитабор дар мисоли халќи тољик ва маданияти
аќвоми туркизабони минтаќа ба амал омадааст. Ќобили зикр
аст, ки фарњанги шукўњманди мардуми тољик дар ин доду
ситадњои фарњангї наќши мењварї дошта, фарњанги аќвоми
дигари ин минтаќаро тањти нуфуз ќарор додааст. Мисоли
равшани
чунин
равиши
фарњангиро
метавонем
дар
муносибатњои эљодии ду ахтари дурахшони осмони адаби Шарќ
– Абдурањмони Љомї (намояндаи фарњанги миллати тољик) ва
Мир Алишер Навої (намояндаи фарњанги миллати ўзбек)
мушоњида намоем.
Њузури ин ду омили муассир дар фарзияи эњтимолии
пажўњишгари чинї эњсос намегардад. Бинобар ин, робитањои
адабие, ки берун аз мушорикати њузурии мардум ва доираи ниѐзу
талаботи маънавии онњо сурат мегиранд, чандон таъсиргузор
нестанд.
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Илова бар ин, далелу бурњони зиѐди мављуд бар мањсули
афкори мардуми ориѐї будани рубої ва дубайтињои тољикїфорсї далолат мекунанд. Нахуст, собиќаи таърихии шакли
шеъри чормисраї дар адабиѐти тољикї-форсї бештар аз он аст,
ки Љанг Њой тасаввур кардааст. Агар таърихи пайдоиши
љиюэљиюэњои чинї асри VІ милодї бошад, пешинаи шеърњои
чормисраї ба замони Зардушт ва сурудањои ў (асрњои X-VІІ пеш
аз милоди Масењ) рост меояд. Ќобили тазаккур аст, ки рубої ва
дубайтї дар даврони пешазисломї бо номи фањлавиѐт машњур
буда, дар тамоми сарзамини ориѐитаборон байни мардум
мањбубият дошт. Пажўњишгарони осори ќадим дар забони курдї
мављуд будани дусад намунаи анвои шеъри чормисраиро пайдо
кардаанд, ки мувофиќи баррасињои дар ин росто анљомгардида
ин осор ба давраи пешазисломии адабиѐт тааллуќ доранд [12, 84].
Инчунин, дар кишвари Афѓонистон маљмўае иборат аз 176
«ланду» – ашъори бостонї ба забони пуштунї тањия ва чоп
гардидааст, ки аз нигоњи шоири афѓон Абдурауфи Бенаво, «ин
ашъор на танњо аз арўзи арабї бениѐз буда, балки бар асоси
системаи силоб аз худ арўз дорад» [6, 16]. Намунаи чунин осорро
метавон дар забонњои яѓнобї, бадахшонї (язгуломї, рўшонї,
шуѓнонї ва вахонї), табарї ва лањљањои дигар мардуми
ориѐитабор пайдо кард, ки натиљаи пурсамари он ба кўшишу
талошњои ояндаи пажўњишгарони мањаллї бастагї дорад.
Дуюм ин ки, фањлавиѐт (шакли бостонии рубої ва дубайтї)
дар гузаштаи дур бар мабнои вазни хосе суруда мешуданд.
Мувофиќи гузориши пажўњишгарон дар осори донишмандони
юнонї дар бораи вазни ашъори чормисраии адабиѐти даврони
сосонї ишорате мављуд аст, ки ин далел аќидаи дар матнњои
манзуми адабиѐти бостонї љой доштани чунин ашъорро бештар
таќвият мебахшад: «Ќидмати вазни рубої ба Юнони ќадим
мерасад, зеро дар шарњу тафсирњое, ки бар китоби Њифоистиюн
– арўздони юнонї (мутаваллид ба соли дуюми милодї) навишта
шудааст, аз вазне ба номи «персикус», яъне порсї ѐд шуда, ки
номи дигараш «яникус омоюра» аст. Ин вазн аз рукни – – VV
ташкил шуда, ки асоси вазни рубої аст» [15, 12].
Бино бар аќидаи аксари муњаќќиќон, ќолаби шеъри
чормисраї (дубайти ва рубої) њамон шакли шеъри чормисраии
осори бостонии авестої ва адабиѐти манзуми пањлавї ва дарии
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даврони сосонї мебошад, ки дар он даврон чи дар адабиѐти
мардумї ва чи дар њавзаи адаби китобї ривољу равнаќ дошта,
дар замони баъдии такомули таърихии адабиѐт бо каме таѓйиру
такмил то ба имрўз ба сайру тањаввули худ идома додааст.
Билфарз, агар фарзияи аз љиюэљиюэњои чинї падид омадани
рубої ва дубайтињои тољикї-форсї заминаи воќеї медошт, ин
рўйдоди адабї метавонист бештар дар адабиѐти китобї нуфуз
пайдо кунад, зеро дар њавзаи фарњанги мардумї – фолклор
шуњрат ѐфтани осори бегона камтар мушоњида мешавад.
Мушоњидањои адабї нишон медињад, ки «ѓазал» ба унвони як
жанри иќтибосї дар адабиѐти китобии тољику форс дурахши
бесобиќае дорад. Аммо он дар њавзаи фолклор бозори гарме
надорад. Яъне њар падидаи адабие, ки аз хориљ ба муњити адабии
њар миллате роњ меѐбад, бештар дар мањдудаи адабиѐти китобї
нуфуз пайдо мекунад. Бинобар ин, фарзияи пажўњишгари чинї
наметавонад заминаи воќеї дошта бошад, зеро шакли шеърии
чормисраии тољикї-форсї њанўз аз даврони бостон дар
ќаламрави адабиѐти мардумї – фолклор њамчун мањбубтарин
осори мардумї шинохта шуда, шиносномаи сиришту
сарнавишти мардуми одии ориѐитабори минтаќа ба шумор
меравад Ќаламрави фарњанги мардумї зењни нохудогоњи
таърихии миллати мост, ки дар он розњои нокушодаи зиѐде
мављуданд. Дар он расму оин, анъана ва суннатњои фарњангї
бештар ба сурати маврусї, яъне сина ба сина, аз насле ба насли
дигар интиќол мегарданд. Њаводиси гирудори таърихї дар ин
ќаламрав камтар асар дорад. Арсаи адабиѐти китобї зењни огоњи
таърихии миллатро мемонад, ки дар он тамоми рўйдодњои
рўзмарраи замонї бо њамаи гуногунрангї ва таѓйиру тањаввули
хеш инъикос меѐбанд.
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.٦٧٫-٦٧٦ . – ص.٨٩-٨٨  شماره های٦٨٣٫
- .٪-٩ ، شواار،٦٨٧٫ ،،، آینود//هوون نوین جوان/ . ادبیات فارسی در چین. جان هون نین.10
.٧٪٦-٧٩٧ /ص
 حایودی/ تآ ثیر دوجانبه فرهنگ ایران و چین در شعرو ادب فارسی جعفر. حایدی جعفر.11
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.٣٧–٣٩ . – ص.٧٦
 اش و د. ترجاووه اف ووی وثووو ی. اودیووی کانتناووارد/  ادبیووات چووین. کووانتن اووارد اودیووی.13
. صح٦٨٧ – .٦٨٧٦ ،ر وی
 مدموودجواد/ دیاییگووی لالووة رتوواعی در شوورا ککسووی ی ااکووی. کوپاقلوووزاده مدموودجواد.14
.٧٧-٧٪ . ص-.٨٣  شماره٦٨٣٣  کتاب ماه ادتیات//کوپاقلوزاده
– .١٦  شماره٦٨٣١  شرا// سیدعلی میاافضلی/ پارسی ق رتاعی. میاافضلی سیدعلی.51
.٦١-٣ .ص
РОБИТАИ РУБОЇ ВА ДУБАЙТЇ БО ЉИЮЭЉИЮЭЊОИ
ЧИНЇ
Донишманди чинї Љанг Њой дар маќолаи «Муќоисаи рубоии
форсї бо љиюэљиюэ (цзюэцзюй)-и чинї» фарзияи аз љиюэљиюэ
(цзюэцзюй)-и чинї пайдо шудани рубої ва дубайтињои тољикїфорсиро баѐн намуда, барои собит кардани воќеияти ин фарзия
ду далел пешнињод менамояд. Далели аввал бар ин аќида
пайрезї шудааст, ки муносибатњои тиљоратии минтаќа дар
байни кишварњои њамсоя барои рушди њамкорињои фарњангї низ
замина ба вуљуд овард.
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Далели дуюм ба шакли ривоят баѐн шудааст. Муњаќќиќ чунин
мепиндорад, ки ќабилаи турктаборе, ки дар Чин мезист ва бо
фарњанги чинї ошної доштанд, замони муњољират ба Осиѐи
Миѐна љиюэљиюэ (цзюэцзюй)-њоро дар байни ин мардум пањн
кардааст.
Назару аќидањои пажўњишгари чинї хусусияти эњтимолї
дошта, ба сурати фарзия баѐн гардидаанд, ки аз нигоњи илмї
чандон муътамаду воќеї ба назар намерасанд.
Вожањои калидї: адабиѐт, фарњанг, рубої, дубайтї, љиюэљиюэ
(цзюэцзюй)-њо, Чин, Сосониѐн.
СВЯЗЬ РУБАИ И ДУБАЙТИ С КИТАЙСКИМ
ЦЗЮЭЦЗЮЙ
Китайский учѐный Джанг Хой в статье “Сравнительный
анализ персидского рубаи с китайским цзюэцзюй” предполагает,
что таджикско-персидские рубаи и дубайти (четверостишие)
появились на базе китайского цзюэцзюй. Данное утверждение он
подкрепляет двумя факторами. Первым фактором является то,
что торговые связи региона способствовали и развитию
культурного сотрудничетсва соседних стран.
Второй довод опирается на предание. Исследователь
предполагает, что некая тюркоязычная община проживала в
Китае. Ей была хорошо известна китайская культура. После того
как община переселилась в Среднюю Азию, она распространила
цзюэцзюй среди местного населиния.
Точка зрения и доводи китайского исследователа имеют
характер предположения, домысла, высказаны как суждение и не
имеют реальную научную основу.
Ключевые слова: летература, культура, рубаи, дубайти
(четверостишие), цзюэцзюй, Китай, Сасаниды.
СONNECTIONS OF RUBAI AND DUBAYTI (QUATRAIN)
WITH CHINESE JIU JI
The Chinese scholar Jang Hoi in his article on the subject of “The
comparative analyzed the Persian “rubayi” and Chinese “jueju”,
suggested that Tajik-Persian rubayi and dubayti (quatrain) appeared on
the basis of Chinese “jueju”. This statement is supported by two factors.
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The first factor is that the region’s trade relations contributed to the
development of cultural cooperation in neighboring countries.
The second argument relies on the devotees. The researcher suggests
that a certain Turkish spoken community lived in China. She was wellknown among the Chinese cultures. After the community it moved to
Central Asia and spread “jueju” among the local population.
The point of view and conclusions of the Chinese researcher are the
nature of assumptions, conjectures, and expressed as a judgment and
don’t havea real scientific basis.
Keywords: literature, culture, rubai, dubayti (quatrain), jueju, China,
Sassanids.
Маълумот дар бораи муаллиф: Олим Бухориев – дабири масъули
маљаллаи илмии «Суханшиносї»-и Институти забон ва адабиѐти
ба номи Абўабдулло Рӯдакии Академияи илмҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон. Тел.: + 992 90 800 19 62.
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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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Рукопись должна быть тщательно вычитана и сдана без
опечаток.
Рукописи, оформленные без соблюдения указанных
требований, не рассматриваются.
Редакционная коллегия оставляет за собой право при
необходимости сокращать статьи, подвергать их редакционной
правке и отсылать авторам на доработку.
Авторы читают готовую верстку статьи и в письменном
виде подтверждают свое согласие на публикацию.
Ответственность за подбор, точность фактов, цитат, и
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