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ЗАБОНШИНОСЇ 
 УДК: 491. 55 

МУЛОҲИЗАҲО РОҶЕЪ БА БАРХЕ АЗ ВОЖАҲОИ ЛАҲҶАВӢ 

ДАР РОМАНИ “ГАРДИШИ ДЕВБОД”-И А. САМАД 

Мирзоев Сайфиддин 

Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АИ ҶТ 

 

Дар таърихи забони тоҷикӣ пажӯҳиши луғат, сохтори 
грамматикӣ, инчунин истифодаи калимоту таъбироти лаҳҷавӣ 

дар забони осори нависандагон ниҳоят муҳим аст, зеро забони 
асарҳои устодони сухан аз ҷиҳати таркиби луғавӣ ва сохти 
грамматикӣ, истифодаи вожаҳои лаҳҷавӣ хеле ғанӣ ва мукаммал 

буда, фасоҳату раванди сабки осори онҳо забони тоҷикиро зинда 
нигоҳ доштаанд ва ба ин восита ба он пояҳои мустаҳкаму 
устувор гузоштаанд. Аз ин ҷиҳат омӯзиш ва таҳқиқи давраи нави 

таърихи забони тоҷикӣ ва гӯйишҳои он яке аз масъалаҳои 
муҳимми донишмандони забоншинос ва лаҳҷашинос мебошад. 

Бо вуҷуди он ки роҷеъ ба ин масъалаҳо пажӯҳишҳои 
ҷудогона ва зиёде ба анҷом расида бошанд ҳам, вале бархе аз 
паҳлуҳои онҳо аз нигоҳи донишмандони соҳа берун мондааст. 

 Аз нуқтаи назари андешаҳои методологӣ омӯзиш ва 
баррасии забон ва гӯйишҳои давраи навро аз солҳои 40-50-уми 
асри XX оғоз намудан мувофиқи матлаб аст. 

Яке аз ҳадафҳои пажӯҳиш таҳлили сохтори грамматикӣ, 
луғат, услуб ва тарзи корбурди вожаҳои лаҳҷавии асарҳои 

нависандагони алоҳида маҳсуб меёбад. Бинобар ҳамин, таҳлили 
забони осори яке аз нависандагони шинохтаи тоҷик Абдулҳамид 
Самад, махсусан вожаҳои лаҳҷавии истифодакардааш, хеле 

ҷолиб буда, дар равшан сохтани вижагиҳои луғавии гӯйишҳои 
маҳаллӣ яке аз масъалаҳои муҳимми лаҳҷашиносии тоҷик дар 
давраи соҳибистиқлолияти кишварамон маҳсуб меёбад. 

Абдулҳамид Самад яке аз намояндагони адабиёти тоҷики 
шуравӣ ва давраи истиқлол буда, бо осори насрии худ байни 

аҳли илму адаб ва мардуми тоҷик шуҳрат ва меҳру муҳаббати 
махсус пайдо кардааст. 
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Дар асарҳои лаҳҷашиносӣ то ба ҳол дар бораи вижагиҳои 
луғати лаҳҷавии асарҳои Абдулҳамид Самад бо истиснои баъзе 

корҳои иҷмолӣ таҳқиқоти мукаммале, ки ҷиҳати гӯйиши 
лаҳҷавии осори нависандаро ҳамаҷониба фаро гирифта бошад, 

вуҷуд надорад. 
Абдулҳамид Самад мисли дигар устодони бузурги сухан 

забони тоҷикиро бо истифодаи вожаҳои лаҳҷаҳои маҳаллӣ то 

андозае фасеҳ, шевову гуворо, зебову мавзун, дилчасп намудааст, 
ки ин масъала аз мутолиаи асарҳои ӯ бармало маълум мешавад. 

Забони асарҳои Абдулҳамид Самад дар давраи имрӯза ба 

тамоми тоҷикзабонон, чи дохилӣ ва чи хориҷӣ, фаҳмо бошад 
ҳам, аз ҷиҳати шаклу маънои бархе аз вожаҳо, бавижа 

калимаҳои лаҳҷавии дар забони қаҳрамонон ё персонажҳо 
баёнгардида, аз забони адабии тоҷикӣ тафовут дорад. 

Нависанда дар асарҳояш ба интихоби вожаҳои лаҳҷавӣ 

аҳамияти махсус додааст, инро аз мутолиаи осори ӯ ба хубӣ ба 
мушоҳида гирифтан мумкин аст. Дар ҳақиқат, агар ба таркиби 
луғати асарҳои Абдулҳамид Самад дақиқбинона нигоҳ кунем, ба 

хубӣ эҳсос мекунем, ки ӯ дар интихоби вожаҳои лаҳҷавӣ 
маҳорати бисёр баланд ва санъаткорона нишон додааст ва чунин 

хусусиятро дар осори дигар нависандагони давраи истиқлол 
намебинем. 

Аҳамияти омӯзиш ва баррасии мавзӯъ. Мусаллам аст, ки 
забони адабии тоҷикӣ ва гӯйишҳои маҳаллии он таърихи қадима 

дошта, аз бунёдгузори адабиёти классикии форсу тоҷик 
Абӯабдулло Рӯдакӣ оғоз намуда, то давраи Шӯравӣ бештари 
классикони адабиёти тоҷик аз ҳисоби шеваҳои тоҷикӣ барои 

ғанисозии захираи луғавӣ, сохти грамматикии забон истифода 
мекарданд. 

Омӯзиш ва пажӯҳиши гӯйишҳо на танҳо барои забони 
адабӣ, балки таърих, мардумшиносӣ, бавижа барои омӯзиши 

таърихи забон ва этимология, аҳамияти боарзиш дорад. 
Муҳиммияти мавзӯи мавриди андеша аз он иборат 

мебошад, ки ин масъала ба таври мукаммал ва дар шакли асари 
ҷудогона баррасӣ нашудааст. Аҳамияти таҳқиқи вожаҳои 

лаҳҷавӣ дар он аст, ки дар шароити имрӯза доираи истифодаи 
шуморе аз калимаҳои гӯйишии бунёди асолати тоҷикидошта дар 
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муҳити дигаргуниҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, аз байн рафтани 
насли калонсол, паҳну парешон шудани мардуми кӯҳистон ва 

омилҳои бисёри дигар аз истифода берун монда, насли ҷавон ба 
мафҳуми онҳо сарфаҳм намеравад. Аз ин рӯ, ҷамъоварии маводи 

шеваҳо ва дар заминаи онҳо анҷом додани пажӯҳишҳо сарвати 
гаронбаҳои забони тоҷикӣ маҳсуб меёбад. Бо ҳамин роҳ метавон 
захираи луғавии забон ва фарҳангҳои забони тоҷикиро такмил 

дода, ҳатталимкон забонро аз ҳисоби вожаҳои асили лаҳҷавӣ аз 
калимаҳои бегона тоза кард. 

Навгонӣ. Таҳқиқи гӯйишҳо, махсусан вожаҳои лаҳҷавии 

романи “Гардиши девбод”-и Абдулҳамид Самад яке аз 
масъалаҳои муҳим буда, то ҳол дар ин мавзӯъ асари мукаммалу 

ҷудогонае рӯйи кор наомадааст. Бинобар ҳамин, таълифи ин 
мақола қадамест, барои пажӯҳишҳои ояндаи асарҳои ин 
нависанда. 

Зарурати таҳқиқот. Зарурати пажӯҳиши вожаҳои лаҳҷавии 

роман дар ин мақола аз он берун омад, ки:  
 1. Ҷамъоварӣ ва таҳлилу таҳқиқоти маводи лаҳҷавии 

романи “Гардиши девбод” аз ҷониби донишмандони соҳа сурат 
нагирифтааст: 

 2. Дар романи номбурда калимаҳои лаҳҷавии ҷолибу 
дорои бунёди кӯҳани тоҷикӣ ба мушоҳида мерасанд, ки бархе аз 
онҳо дар “Фарҳанги гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ” ба қайд 
гирифта нашудаанд. 

 Дараҷаи омӯзиш. Омӯзиш ва пажӯҳиши гӯйишҳои забони 

тоҷикӣ асосан паз аз солҳои 50  60 - уми асри XX оғоз гардида, 

аз он замон то ба имрӯз роҷеъ ба лаҳҷаҳои гуногун ва паҳлуҳои 
мухталифи онҳо асару мақолаҳо ва рисолаҳои номзадиву 

доктории зиёде аз ҷониби донишмандони ватанӣ ва хориҷӣ 

таълиф шудаанд. Ҳамчунин фарҳангҳои ҷудогонаи лаҳҷавӣ ба 
нашр расидааст, ки ба қалами М. Маҳмудов, Б. Бердиев (1981), 

М. Маҳмудов, Ғ. Ҷураев, Б. Бердиев (2017) тааллуқ доранд. 
Инчунин асару мақолаҳое ба табъ расидаанд, ки дар бораи 
вожаҳои лаҳҷавии ягон асари ин ё он нависандаи тоҷик 

маълумот медиҳанд. Масалан, роҷеъ ба калимаҳои гуфтугӯии 
халқӣ дар романи “Одамони ҷовид”-и Раҳим Ҷалил Р. Ғаффоров 

(1961; 1975), услуб ва забони “Бадоеъ-ул-вақоеъ”-и Восифӣ 
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Р.Эгамбердиев (1967), унсурҳои луғавии забони зинда дар осори 
Айнӣ Ҳ. Юсуфов (1983), вожаҳои гуфтугӯии ҳикояҳои Ҳаким 

Карим (1996), Б. Камолиддинов ва дигарон таҳқиқотҳои 
пурарзиш кардаанд. 

Аммо аз ҷониби лаҳҷашиносон ба таҳқиқи асарҳои 
нависандагони давраи нав ё замони истиқлол, дар мисоли 

Абдулҳамид Самад, таваҷҷуҳ зоҳир нагардидааст, ки ин кори 
ояндаи муҳаққиқон мебошад. 

Мақсад ва вазифаи пажӯҳиш пеш аз ҳама ҷамъоварии 

вожаҳои лаҳҷавии романи “Гардиши девбод” буда, дар ин 
замина таъин ва мушаххас намудани хусусиятҳои умумӣ ва 

фарқкунанда, ҳудуди интишори чунин вожаҳо дар лаҳҷаҳои 
ҷанубӣ аст. 

Аз ин ҷиҳат, ҳадафи пажӯҳиши мақола дар чунин нуқтаҳои 

омӯзишӣ муайян гардидаанд: 
 1. Таъйин ва муқаррар намудани вожаҳои лаҳҷавӣ дар 

романи “Гардиши девбод”-и Абдулҳамид Самад. 
 2. Нишон додани бархе аз вижагиҳо ва тафовутҳо дар 

муқоиса бо забони адабии тоҷикӣ ва гӯйишҳои дигар. 

 3. Муайян ва муқаррар кардани қолабҳои калимасозӣ 
(агар калимаҳо сохта ва ё мураккаб бошанд). 

Методҳои омӯзиш ва баррасии мавзӯъ. Барои таҳлил ва 

таҳқиқи мушаххасу ҳамаҷонибаи калимаҳои лаҳҷа, ки дар роман 
истифода шудаанд, усулҳои синхронӣ ва ҷо-ҷо диахронӣ ба кор 

рафтааст. Пажӯҳишгарони соҳа аҳамияти чунин роҳи таҳқиқро 
дар асару мақолаҳои худ дар асоси маводи ҷамъоварда аз 
мавзеъҳои гуногуни тоҷикнишин зикр намудаанд. 

Арзиши амалии мақола дар он зоҳир мегардад, ки 
натиҷаҳои таҳқиқот метавонад ҳангоми таҳия ва мураттаб 

сохтани фарҳангҳои соҳавӣ, махсусан лаҳҷашиносӣ ва қисме 
барои такмили фарҳангҳои тафсирӣ мавриди истифода қарор 
гиранд. Инчунин аз маводи мақола ва натиҷаҳои он дар таълиму 

тадрис дар факултетҳои филологии мактабҳои олӣ метавон 
истифода бурд. Маводи мақола ҳангоми ба роҳ мондани курсҳои 

махсуси этнолингвистӣ ва мардумшиносӣ, гузаштани 
машғулиятҳои амалӣ аз фанҳои таърихи забон, лаҳҷашиносӣ, 
лексикология, ҳамчунин таъсиси курсҳои вижа дар мавзӯъҳои 
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лингвистикаи суннатӣ, сотсиолингвистика метавонад мавриди 
баҳрабардорӣ қарор бигирад. 

Романи “Гардиши девбод” калонтарин асари Абдулҳамид 
Самад ба шумор рафта, қисми якуми он соли 2007 ба нашр 

расидааст ва аз 568 саҳифа иборат мебошад. 
Дар роман вожаҳои лаҳҷавии фаровоне ба кор рафтааст, ки 

ҳамаи онҳоро дар як мақола ҷой додан ғайриимкон аст. Маводи 

мақола танҳо аз ҳикояи “Соати ҳисоб”-и роман иборат мебошад 
ва дар заминаи ҳамин мавод мақола таҳия мегардад. 

Гӯйишҳои забони тоҷикӣ яке аз муҳимтарин ва 

боарзиштарин манобеи зиндаи такмили захираи луғавии забон 
буда, шоирону нависандагони гузаштаву имрӯзаи мо аз захираи 

ин ганҷина вожаҳои фаровонеро ба забони меъёр дохил 
намудаанд. Бинобар ин сарчашмаҳо ҷамъоварӣ намешаванд, хосса 

дар ин маврид!! забоншиносон, махсусан лаҳҷашиносон, 

муваззафанд, ки сарчашмаҳои гаронбаҳои зиндаи халқро 
мавриди пажӯҳиш қарор дода, аз ҳисоби онҳо то ҷойи имкон 
забонро аз унсурҳои бегона (ғайритоҷикӣ) тоза бикунанд. 

Абдулҳамид Самад яке аз нависандаҳоест, ки дар осори худ 
аз хазинаи гаронбаҳои халқ ба таври фаровон истифода намуда, 

бад  ин сабаб дар қалби мардум ҷой гирифтааст. Аз мутолиаи 
асарҳои А.Самад аён мегардад, ки ӯ қобилияти бузурги 

нависандагӣ ва забондонӣ дорад. Ин гуфтаҳо аз он шаҳодат 
медиҳанд, ки ӯ махсусан дурдонаҳои бисёр гаронбаҳои гӯйишҳои 
мардуми кӯҳистонро дар асарҳояш хеле моҳирона ва 

нуктасанҷона дар нутқи персонажҳо ба кор бурдааст ва ин, 
бемуболиға, нишонаи ҳунари волои нависандагии Абдулҳамид 
Самад мебошад. 

Чунончи ӯ дар ҳикояи “Соати ҳисоб”-и романи “Гардиши 

девбод” вожаҳои лаҳҷавии зайлро ба кор бурдааст, ки бархе аз 
онҳо мавриди таҳлил ва таҳқиқ қарор мегиранд: катта, чавидан, 

ғавҷидан, фӯчидан, ғурмдор, хамбидан, пағ-паға, ғул, ёғӣ, 

ҷафидан, беҳанг, дамзах, аранге, лангардор, парсинбаста, ҳет-ҳет, 
чахапо, агане, паҳ-паҳ задан, зайл-зайл ва ғайраҳо. 

Вожаи катта, ки аз ҷиҳати сохт сода мебошад, дар мақоли 
халқӣ чунин истифода шудааст: “Бихўрӣ, катта шавӣ, нахӯрӣ 

латта” (саҳ.267). Вожаи катта дар забони адабии тоҷикӣ маъмул 
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нест, вале дар гӯйишҳои ҷанубӣ ва бархе аз забонҳои шарқии 
эронӣ, дар мисоли забонҳои яғнобӣ, шуғниву рӯшонӣ мустаъмал 
мебошад ва маънои “бузург, калон”-ро мекунад. Дар талаффузи 
ин калима танҳо тафовути овозӣ ба мушоҳида мерасад. Дар 
гӯйишҳои ҷанубӣ зада дар ҳиҷои дуюм каттá, вале дар забони 
яғноби зада дар ҳиҷои аввал кáтта меафтад. Муҳаққиқони соҳа 

дар фарҳанги гӯйишҳои ҷанубӣ дар шакли ката, яъне бидуни 
ташдид сабт намудаанд (ФГҶЗТ, 2017,). 

Вожаи мавриди андешаро М.С. Андреев ва Е.М. Пещерова 
дар қисмати луғатномаи китоби худ ба қайд гирифта, чунин 
тавзеҳ додаанд: kátta большой, огромный; старший; избранный, 
знаменитый, знатный (ср. узб., т. kátta, шуғн., руш. kátta, katonak 

большой); kаtta žӣta старший сын (ЯТ, 1957, 271 – 272). 
Аз ин ҷо маълум мешавад, ки доираи густариши ин калима 

васеъ буда, натанҳо дар байни гӯйишварони ҷанубӣ, балки аз он 
берун рафта, миёни яғнобиён ва бархе забонҳои помирӣ паҳн 
гаштааст. 

Феъл яке аз ҳиссаҳои муҳимтарин нутқест, ки омӯзиши 

махсусро мехоҳад, чунки он аз нисбати ҳиссаҳои дигари нутқ 
камтар ба тағйироту таҳаввулот дучор меояд, чунки пояи 

мустаҳкаму устувор дорад. Дар маводи мавриди пажӯҳиш ҳам 
феълҳое истифода шудаанд, ки хеле ҷолибанд ва хусусияти 
лаҳҷавии худро нигоҳ доштаанд. Масалан, феъли амали чавидан 

хоси шеваи ҷанубӣ буда, дар гӯйишҳои дигари забони тоҷикӣ ба 
назар намерасад ва ба маънои “хоидан” маъмул аст, ки 
нависанда онро чунин корбаст намудааст: “Вай зоҳиран ба ин 
баҳсу талошҳо худро бепарво ангошта, луқма аз паи луқма ба 

даҳон андохта, дулунҷа мечаваду фурӯ медиҳад” [саҳ. 270]. Ё ин 
ки: “Пасон пора-пора гӯштро бо каме пиёз ба даҳон андохта, 

оҳиста, бо фурсат мечаваду фурӯ мебарад ва барои ҳаваси 
атрофиёнро ангехтан устухонҳоро макидаву лесида, болои ҳам 
ба табақи холӣ мегузорад” (саҳ. 272). 

Фарҳангнигорони шеваи ҷанубӣ феъли “чавидан”-ро дар 
фарҳанги таҳиянамудаи худ сабт накардаанд. 

Феъли амали ғавҷидан низ хоси гӯйиши ҷанубӣ буда, дорои 
чанд маъно мебошад, ки дар фарҳанги гӯйишҳои ҷанубӣ дар 

шаклҳои ғавҷидан, ғавҷиян, ғамҷидан оварда шудаанд: 1. 
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фишурдан, ғиҷим кардан; 2. омехтан, омехта кардан; 3. поймол 
кардан, хоидан, газидан (ФГҶЗТ, 2017, 151). 

Аз шаклҳои гуногуни ин феъл маълум мешавад, ки он дар 
ҳар маҳал ва ё маҳалле талаффузи махсуси худро доштааст ва 

онҳо аз ҷиҳати хусусиятҳои овозӣ тафовут доштаанд. Агар 
гунаҳои ғавҷидан, ғавҷиян дар чанд гурӯҳи шеваҳои ҷанубӣ 
густариш пайдо карда бошад, сурати ғамҷидан дар гурӯҳи шеваи 

Ғорон роиҷ будааст. Бинобар ин метавон гуфт, ки доираи 
густариши шаклҳои ғавҷидан ва ғавҷийан байни гӯйишварон 
доман паҳн намуда, истифодаи бештар дорад. Шояд аз ҳамин 

сабаб бошад, ки Абдулҳамид Самад ҳам маҳз шакли феъли 
“ғавҷидан”-ро интихоб кардааст: “…пиёзпораҳоро ба каф 

молидаву ғавҷида, болояш намак ҳам мепошид” (саҳ. 272). 
Феъли номбурда на танҳо дар гӯйишҳои ҷанубии забони 

тоҷикӣ, балки дар забони яғнобӣ бо сурати ғавҷак ба маънои 
“ғиҷим кардан” дар мавриди либос; “омехтан” дар мавриди мева 
ва анвои ба ҳамин монанд дар гуфтори бархе аз яғнобиҳо, 

махсусан занҳо ба кор меравад. Инчунин феъли мазкур дар 
лаҳҷаи мардуми Мастчоҳ низ ба гунаи ғавҷидан маъмул аст. 

Фучидан феълест, ки амале, кореро ифода мекунад ва бо 
маъноҳои “макидан” дар мавриди бӯсидани махсус, “ҷабидан” 
дар мавриди ишораи чизеро макида гирифтан роиҷ аст. Дар ин 
ҳикоя нависанда ин феълро дар мавриди маънои макидани 

шираи устухон ба кор бурдааст: “... мағзи устухонеро 
намоишкорона фӯчида, ғур-ғуркунон ба соҳиби хона гӯшрас ҳам 

мекард” (саҳ. 273). 
Феъли фӯчидан дар фарҳанги шеваи ҷанубӣ дар шаклҳои 

фъчидан // фучидан “макидан, ҷаббидан” (саҳ. 657) сабт 
гардидааст. Ин калима махсуси лаҳҷаҳои ҷанубӣ буда, дар 
шеваҳои дигари забони тоҷикӣ маъмул нест. 

Истифодаи бархе аз вожаҳои лаҳҷавие, ки Абдулҳамид 
Самад дар романи худ мавриди баҳрабардорӣ қарор додааст, аз 

мавзеъҳои шеваҳои ҷанубӣ берун рафта, то ба гӯйишҳои 
тоҷикони болооби Зарафшон, махсусан мардуми Мастчоҳ, 

расидааст, ки мисоли равшани он феъли амали ҷафидан буда, ба 
маъноҳои 1. “фишурдан; зер ва пахш кардан; 2. маҷ. фишор 
овардан, истинтоқ кардан; танг кардан, ба дод овардан [саҳ. 778 
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– 779] ба кор рафтааст. Маълум мешавад, ки феъли ҷафидан ба 
ҷуз аз маънои аслӣ ба мафҳуми маҷозӣ низ маъмул будааст. 

Нависанда вожаи ҷафидан-ро чунин корбаст намудааст, ки 
қиёфаи пажмурдаро ифода мекунад: “Дар оина суробаш дар 

чашми ӯ шабеҳи лимӯи ҷафида метобад” [саҳ. 227]. 
Дар ҳикояи “Соати ҳисоб” вожаҳои лаҳҷавии ғурмдор 

(“гурмдор”), хамбидан (“фуромадан, фуруд омадан (аз боло ба 
пойин”), ғул (“қавӣ, бузургҷусса, зур, бақувват”), ёғӣ (“душман, 
гарданшах, хасм”), беҳанг (“беҳолу бемадор, хаста”), дамзах бо 

мушкилӣ нафас гирифтан; бештар дар мавриди бемор)”, аранге 
(“базӯр, бо азобу машаққат”), лангардор (“бемордор, соҳиби 

бемор”), ҳет-ҳет (“калавида – калавида; саланг – саланг, беҳуда – 
беҳуда, бекор – бекор”), чохопо (“саросема, шитоб кардан дар 

ҳолати шунидани хабаре”), агане (“пайвандаки вагарна; агар”), 
паҳ-паҳ задан (“пинҳон шудан”), парсинбаста ва амсоли инҳо. 

Яке аз вижагиҳои муҳим ва мубрамияти вожаҳои лаҳҷавии 
ин роман дар он зоҳир мегардад, ки адиб он калимаҳоеро аз 
соҳибони лаҳҷа пайдо намудааст, ки аз фарҳанги гӯйишҳои 

ҷанубӣ берун мондаанд. Бинобар ин, метавон аз ҳисоби маводи 
лаҳҷавии роман ин фарҳангро такмил дод. 

Масалан, дар фарҳанги ҷанубӣ вожаҳои пағ-паға, нимкоф, 

лангардор, парсинбаста, чохопо, зайл-зайл аз нигоҳи 
фарҳангнигорон дар канор монда, ба қайд гирифта нашудаанд, 

ки ин кори минбаъдаи муҳаққиқони лаҳҷа мебошад. 
Паға-паға пахта аз ҷойи кафидаву дарида ё даҳони 

лулаболиштҳо баромада, дар ҳаво шино мекунад [саҳ. 227]. Дар ин 
маврид вай аз роғи чашмони нимкофаш аранге медид [саҳ.281]. 

Вожаҳои дар забони халқ дар давраҳои гуногун ва дуру 
дарози таърихӣ аз санҷиш гузашта содагиву равонӣ ва возеҳии 
ҷолибе пайдо мекунанд. Нависанда тавассути интихоб инчунин 

дар маҳаллу мавзеи хеш дарҷи вожа, ибораҳои рехтаи халқӣ 
барои ба таври самимӣ тасвири воқеаҳо ва кушодани хислати 
қаҳрамонҳои худ имконият ба вуҷуд меорад. Забони халқ маводи 

хом буда, адиб онҳоро дар эҷодиёти худ санҷида, обутоб ва 
образ дода, пас ба худашон бармегардонад. 

Дар романи “Гардиши девбод” вожаҳои лаҳҷавӣ барои 
барҷаста тасвир намудани лавҳаҳои зиндагӣ ва фардикунонии 
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забони персонажҳои асар ба кор рафтаанд: “Нолишу дамзах, дар 
худ печидану тапидан, сурфидани мудҳиш ва гоҳе фарёди мард 

гӯё танҳо барои худи ӯст” (саҳ. 278). Вожаи дамзах хоси 
гӯйишҳои ҷанубӣ буда, дар шеваҳои дигар ба мушоҳида 

намерасад. Дар фарҳанги гӯйишҳо ин калима дар ду шакл 
дамзах // дамзих сабт гардида, маънои “бо мушкилӣ нафас 
гирифтани бемор”-ро доштааст (2017, 212). 

Нависанда дар роман баъзе пайвандакҳои лаҳҷавиро низ ба 

кор бурдааст, ки асосан дар нутқи қаҳрамонҳои асар истеъмол 
ёфтаанд, ки яке аз чунин пайвандакҳо агане буда, дорои чунин 

маъноҳо мебошад: 1. пайв. вагарна; агар; 2. ҳис. охир; 3. аҷаб не, 
мумкин; эҳтимол; 4. набошад: “Эй ҳафтафаҳм, хотири фарзандҳо 

буд, агане хоката мебехтам” (саҳ. 293). Ё ин ки: “Худо... ба 
ғазабаш гирифтор накунад, агане зайл-зайл ҷазо медиҳад” (саҳ. 

297). Дар ин ҷумла ду калимаи лаҳҷавӣ агане ва зайл-зайл аз 
номи персонажҳо корбаст шудааст, ки калимаи такрори зайл-

зайл дар фарҳанги гӯйишҳо ба қайд гирифта нашудааст. Ин 
калима ба маъноҳои “оҳиста-оҳиста” ва ё “ҳамин хел” дар 
гӯйишҳои ҷанубӣ, махсусан дар гуфтори калонсолон, маъмул 

аст. Аз мушоҳидаҳои шахсӣ ва пурсишҳои маъноӣ маълум 
гардид, ки ба мафҳуми вожаи зайл-зайл на ҳамаи соҳибони лаҳҷа 

сарфаҳм мераванд. 
Аз таҳлил ва баррасии вожаҳои лаҳҷавии романи “Гардиши 

девбод”-и Абдулҳамид Самад, ки танҳо дар асоси маводи ҳикояи 

“Соати ҳисоб”-и роман алоқаманданд, метавон ба таври умум ба 
чунин натиҷа расид: 
1. Баррасии вожаҳои лаҳҷавии роман яке аз масъалаҳои муҳим 

дар соҳаи илми лаҳҷашиносӣ маҳсуб меёбад. 
2. Дар роман нависанда калимаҳои лаҳҷавии зиёдеро истифода 

намудааст, ки бархе аз онҳо дар фарҳанги гӯйишҳои ҷанубӣ сабт 
наёфтааст. Аз ин рӯ, чунин навъи вожаҳо ба такмили минбаъдаи 
фарҳанги соҳа мусоидат мекунанд. 

3. Як қисми калимаҳои лаҳҷавии роман унсурҳои хоси ин лаҳҷа 
мебошанд, чунки дар гӯйишҳои дигари забони тоҷикӣ ба 
мушоҳида намерасанд. 

4. Ҳамчунин бархе аз вожаҳои лаҳҷавии роман доираи васеи 
истифода доранд. Ин навъи калимаҳо аз доираи гӯйишҳои 
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ҷанубӣ берун рафта, дар баъзе лаҳҷаҳои дигар ва ҳатто забонҳои 
шарқии эронӣ, дар мисоли забони яғнобӣ ва гурӯҳи забонҳои 

помирӣ, роиҷ гаштаанд. 
5. Омӯзиш ва пажӯҳиши забон ва калимаҳои лаҳҷавии асарҳои 

ҷудогонаи бадеӣ натанҳо барои муайян ва муқаррар намудани 
услуби фардии асар ва муаллифи он, балки барои густаришу 
инкишофи минбаъдаи забоншиносӣ, инчунин лаҳҷашиносии 
тоҷик бағоят муҳим аст. 
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РОМАНИ “ГАРДИШИ ДЕВБОД”-И АБДУЛҲАМИД САМАД 
 

Дар мақола танҳо вожаҳои лаҳҷавие мавриди таҳлил ва баррасӣ 

қарор дода шудаанд, ки Абдулҳамид Самад онҳоро дар ҳикояи “Соати 
ҳисоб”-и романи “Гардиши девбод” корбаст намудааст. Ҳадафи асосии 
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ба риштаи пажӯҳиш даровардани ин масъала иборат аз он мебошад, ки 

таҳқиқи луғоти лаҳҷавии асарҳои нависандагони давраи истиқлол, 
махсусан осори Абдулҳамид Самад, аз мадди назари пажӯҳишгарони 

лаҳҷашинос дар канор мондааст. 

Абдулҳамид Самад монанди бархе аз адибони тоҷик аз ганҷинаи 

гӯйишҳои мардуми маҳаллӣ ба таври фаровон истифода намуда, ба он 
вожаҳо умри дубора бахшида, онҳоро бо рангубори тоза барои 

гӯйишварон пешкаш кардааст, ки ин яке аз хусусиятҳои эҷодиёти ӯ 
мебошад. 

Калидвожаҳо: вожаҳои лаҳҷавӣ, забони тоҷикӣ, таҳқиқ, 

забоншинос, лаҳҷашинос, таҳлили сохтори грамматикӣ, луғат, 
Абдулҳамид Самад, таърихи забон, калимаҳои феълӣ, забони яғнобӣ, 

забонҳои шарқии эронӣ. 
 

КОММЕНТАРИИ К НЕКОТОРЫМ ДИАЛЕКТНЫМ СЛОВАМ В 

РОМАНЕ АБДУЛХАМИДА САМАДОВА «СМЕРЧ» 

 
В статье исследуются исключительно производные термины, 

которые были использованы Абдулхамидом Самадом в рассказе «Часы 
подсчёта» романа «Смерч». Основной целью исследования является 
изучение лексики произведения Абдулахида Самада, которая до cих пор 
оставалась вне поля зрения исследователей. 

В своём романе писатель использует много слов из разговорной 
речи. Некоторые из них не зафиксированы в словаре южных диалектов и 
не встречаются в других диалектах таджикского языка. Иные новые 
слова характерны для диалектов Юга, они глубоко связаны с культурой, 
природой, характером, обычаями и традициями жителей этого региона, 
и могут способствовать определению некоторых исконных древних 
терминов таджикского языка. 

Ключевые слова: диалектная лексика, таджикский язык, 
исследование, лингвист, диалектолог, структурный и грамматический 
анализ, лексикология, Абдулхамид Самад, история языка, глаголы, 
ягнобский язык, восточно-иранские языки. 

 

SOME THOUGHTS AROUND A NUMBER OF DIALECT 

VOCABULARY FROM THE  NOVEL OF “THE VICISSITUDES OF 

FATE” OF ABDULHAMID SAMAD 

 
The article studies exclusively derived terms used by Abdulahmid 

Samad in his story of “Counting the Hours” of the novel of “The 
vicissitudes of fate”. The main objective of the study is  analyzing 
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vocabularies used in the works of writers in the period of independence, 
especially from the work of Abdulhamid Samad, whose work remained out 
of the sight of researchers.  

In his novel the writer uses many dialect words, some of which are not 
recorded in southern dialect or found in other dialects of Tajik language. 
Other new words have the characteristic of the local dialects of the South, 
which are acutely connected with the culture, nature, customs and traditions 
of the people of that region, which will help to pinpoint some other ancient 
terms of Tajik language.  

Keywords: the lexicon of dialect, Tajik language, research, linguist, 

dialectologue, structural and grammatical analyses, Abdulhamid Samad, history 

of language, verbs, Yaghnob language, west Iranian languages. 
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ЗАИМСТВОВАННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

Абдуллаева Заррина Фатуллаевна 

Институт языка и литературы им. А. Рудаки АННТ 

 
Таджикская музыка и музыковедение являются 

неотъемлемой частью культуры, представляющей богатую 
древнюю культуру всего персоязычного региона. Они внесли 
значительный вклад в развитие всего мирового искусства и 
культуры, особенно музыки. 

Как известно, заимствование происходит в результате 
политических, социальных и культурных связей между народами 
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СУХАНШИНОСЇ, №1. 2020 

17 

 

и является одним из продуктивных способов обогащения 
словарного запаса того или иного языка. Таджикский язык в 
течение многих тысячелетий находился под воздействием 
родственных и соседних языков, вследствии чего в него вошло из 
них множество слов и терминов. Заимствование можно встретить 
во всех сферах науки и техники, общественной, духовной и 
культурной жизни, включая и музыкальное искусство. 

Сам термин «мусиќї» является заимствованным из 
греческого языка через русский язык и означает муза, искусство 
муз. В мифах Древней Греции музы являются вдохновителями науки и 
искусства. По сказаниям этих мифов, у царя Зевса и Мнемозины 
(Богиня памяти), которые жили со своим предводителем Аполлоном 
на горе Парнас, было девять дочерей. Аполлон водит хоровод с этими 
девятью прекрасными музами. Он предводительствует хором муз и 
сопровождает их пение игрой на своей золотой кифаре. В различных 
источниках приводятся разные количества муз, но Гесиод отмечает 
именно девять: 1) Евтерпа – муза лирики; 2) Терпсихора – муза танцев, 
3) Клио – муза истории, 4) Талия – муза комедии, 5) Мельпомена – 
муза трагедии, 6) Эрато – муза любовных песен, 7) Полигимния – муза 
священных гимнов, 8) Урания – муза астрономии и 9) Каллиопа – муза 
эпической поэзии. Каждая муза имела своё святилище, которое 
называлось мусейон. Слово музей произошло именно от этого слова .  

Заимствование происходит тогда, когда носители языка 
имеют большую языковую потребность в обозначении новых 
смысловых обозначений, то есть у них не имеются языкового 
способа изложения какого-нибудь понятия. Например, в 
таджикский язык из других языков вошло много наименований 
музыкальных инструментов: пианино, фортепьяно, рояль, 
кларнет, скрипка, гитара, нота и т.д. В древние времена 
таджикский язык заимствовал музыкальную терминологию из 
греческого, хинди и арабского, а в нынешнее время- из русского 
и других европейских языков. Рассмотрим заимствования в 
отдельности в зависимости от их генетического происхождения: 

а) заимствования из арабского языка. 
В номенклатуру музыкальных терминов таджикского языка 

вошли и широко используются термины, заимствованные 
преимущественно из арабского языка, чему способствовали 
реальные предпосылки. Главной причиной этих заимствований 
являются арабское завоевание большой территории 
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персоязычных народов и создание исламской цивилизации, 
которые оставили неизгладимый след в музыкальном искусстве 
таджиков, и следует сразу оговориться, что влияние было 
двусторонним. Иранская музыка даже при Сасанидском 
правлении имела большое влияние на арабскую музыку, и в 
дальнейшем это воздействие становилось всё больше. Дело 
дошло до того, что некоторые таджикские музыкальные 
термины, например «хона» вошли в музыкальную терминологию 
арабского языка. 

Большая часть заимствований из арабского языка 
приходится на период развития и формирования литературного 
языка фарси-дари. 

Музыкальные термины арабского происхождения по 
структуре образования могут быть классифицированы 
следующим образом: 

1. Простые и производные термины, которые состоят из 
одного слова или имеют в своём составе словообразовательный 
суффикс: авдж, адвор, амал, ватар, вусто, икома, маком, мутриб, 
накш, рахови, мушкилот, миатайн. 

2. Сложные термины, которые состоят из двух или более 

слов: «зуларбаа»  (пауза тона в персидско-таджикской музыке, 
которая состоит из 4 голосов, имеющих лады. Его также 
называют «джинс»-(род, тип). В современной музыкальной 
терминологии он равен чистой кварте, то есть до-фа; зулкулл ва-
л-хамс (тона в персидско-таджикской музыке, которая имеет 
чистые лады одной октавы и квинты). Мера голоса от до и до 
соль. Зулкулл вал-хамс в современной музыке зовётся 
дуодетсима; зулкулл марратайн (тональная пауза в персидско-
таджикской музыке, мера голоса от «до» до «до»); зулхамс 
(тональная пауза в персидско-таджикской классической музыке, 
состоящая из пяти голосов чистого лада). 

3. Терминологические словосочетания арабского 
происхождения 

а) терминологические словосочетания, в которых 
соблюдены правила правописания арабского языка: зарбулкадим, 
зарбулмулук, зарбулфатх. 
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б) терминологические словосочетания, которые выражены в 
таджикском языке с помощью изафета: ироки мушобех, фосилаи 
кубро, фосилаи сугро. 

Следует отметить, что наименования местностей арабского 
происхождения тоже сыграли определённую роль в 
формировании музыкальной терминологии. Например: 

а) арабские наименования: «Бусалик» аналог «Абусалик»– 
шестой маком «Дувоздахмакома»: 

Зи ноќа Зангўла бар пардаи Рањовї банд, 
Ба Бўсалик Њусайнисифат барор овоз. 
(Пой Зангула и играй Рахови, 
Исполняй Бусалик, а потом Хусайни)  
 «Хусайни» – четвёртый маком «Дувоздахмакома»: 
Ду айнам Бўсалик асту Њусайнї, 
Бувад Наврўзи асл аз ин ду айнї. 
(Мои два глаза Бусалик и Хусайни,  
Это есть Навруз и с ним его песни.) 
 Б) названия местностей арабского происхождения. 
«Ирак» – одиннадцатый маком «Дувоздахмакома» и 

шестой «Шашмакома». Имеет две части – Мушкилоти Наср, 
Мушкилот состоит из восьми частей: «Таснифи Ирок», 
«Тарджеи Ирок», «Чанбар», «Фарфар», «Мухаммаси Ирок», 
«Сакили калон», «Нимсакил» [8,513]. 

«Хиджоз» – девятый маком «Дувоздахмакома». 
б) заимствования из греческого языка: 
Орган (от греческого – organon – мелодия) – древний 

греческий музыкальный инструмент. В персидско-таджикской 
художественной литературе и других исторических источниках IX-
XVII веков приводится немало сведений об органе и способах игры 
на нём. (Абуабдуллох Хоразми, Кавкабии Бухорои, Дарвешалии 
Чанги). Например, Абуабдуллох Хоразми (XII век) отмечает, что 
орган является струнным инструментом и имеет продолговатую 
форму. Дарвешалии Чанги полагал, что орган похож на сундук, 
который имеет 900 струн и на нём играют 40 человек. 

Конун (canon) – неизвестный автор музыкального трактата 
пишет, что конун – это музыкальный инструмент, доставшийся от 
Платона, который снял отражение от чанга. Говорят, что он поднял 
чанг прямо и не положил его на землю. Когда Платон увидел 
отражение и перевёл этот рисунок в своё сердце и создал конун». 
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Лира (Lura) – один из греческих струнных инструментов, 
которую астрономы считали похожей на восьмую северную 
планету. Создал этот инструмент в начале ХП века до н.э. поэт 
Тербандер. Инструмент был похож на персидский «чанг», 
которого арабы называли «сандж». Так как некоторые песни 
пелись под лиру, поэтому эти песни стали называться 
лирическими [7, 251].  

Литавра (из греческого loty – много и taurea – барабан) – 
ударный музыкальный инструмент. Появился на основе ударных 
музыкальных инструментов Востока. В Европе он распространён 
с XV века. 

в) заимствования из языка хинди: 
По поводу использования в музыкальных трактатах 

заимствований из языка хинди нужно отметить, что в связи с 
особенностями таджикского языка многие термины, войдя в него, 
подверглись языковым изменениям и потеряли свою начальную 
форму. Поэтому, чтобы определить происхождение и этимологию 
этих терминов, следует провести особые исследования. 

Бокиёи Ноини в музыкальном трактате «Замзамаи вахдат» 
(Напев единства. ХУ в.), излагая свои мысли о музыке, 
напоминает и о терминологических заимствованиях из языка 
хинди. Данное произведение состоит из шести напевов, во 
втором из которых сопоставляются индийские мелодии с 
персидскими, в четвёртом напеве говорится об индийских 
произведениях и их названиях, в шестом напеве приводятся 
весьма интересные сведения о соотношении мелодий на языках 
фарси и хинди. Интересно отметить, что для лучшего 
ознакомления читателей с терминами на языке хинди, автор 
использует их аналогичные названия на языке фарси. Например: 
«Знай, то что говорят древние и сегодняшние знатоки музыки 
Ирана, Турана и Византии, уже определено то, что свыше 
шестиголосовых, двенадцати макомов и двадцать четыре 
отделения и сорок восемь частей, в общем девяносто мелодий, 
это означает, что голос состоит из двух макомов низкого, что на 
фарси называется «бам» а на хинди «кардж», высокого - на 
фарси «зер» и на хинди «накод» (нукод). 

В этом трактате говорится и о названиях мелодий и 
индийских рогов: «Знай, что названия знаменитых индийских 
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мелодий разнообразны, но самыми широко употребляемыми и 
знаменитыми из них являются шесть рогов и тридцать рогни и 
тридцать бутара (путара) и тридцать бхарджа. Но роги также 
называют Мандал, Макхрог, Сарирог, Дипак (Дхипак)». Автор 
трактата Боқиёи Ноини в стихотворении на фарси привёл четыре 
названия шести индийских рогов: 

 
Биё, аз Боќиё шаш рог бишнав, 
Ки мусиќї бувад илми муборак. 
Зи Бињрун субњи содиќ соз дилро, 
Туро гар манзили ишќ аст торак. 
Пас аз Миќњрогу Саррирог дар шом, 
Чароѓи айш равшан кун зи Дипак [3, 130]. 
 (Приди, послушай у Боки шесть рогов, 
Музыка - это благословенная наука. 
Из Бихруна сделай сердце утренней зарёй, 
Если дом твоей любви тёмный, 
То из Микхрог и Саррирог в вечер, 
Зажги свечу веселья из Дипак)  
 
Индийские музыкальные термины «рог» (маком), «рогни» 

(шуъба- отделение) и «бхарджа» (часть) относятся к числу 
наиболее употребляемых. А сами индийцы установили, что 
каждый рог состоит из пяти рогни и пяти бхарджа. 

Следует отметить, что музыкальный термин «рог» восходит 
к санскритскому «рага» и обозначает желание, стремление, вид и 
зависимость. Самое популярное в современном музыкальном 
мире слово «рок», то есть рок-музыка, возможно, относится к 
тому самому индийскому термину «рог». 

В музыкальных трактатах также отмечается соотношение 
индийских мелодий с персидскими, в частности, индийская 
мелодия Катрог соответствует макому Газолу и Ракаб: Наѓмаи 

Катрог хушу дилрабост / З-он ба Ѓазолу ба Ракаб ошност.  (Мелодия 
Катрог удивительно приятна / Потому знакома с Газолом и 
Ракабом) 

д) заимствования из других языков: 
В таджикских музыкальных трактатах термины тюркского 

происхождения встречаются очень редко. В их числе: «кобуз» - 
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название музыкального инструмента, «шатаргу» (шидиргу) – 
название уйгурского музыкального инструмента, возможно, 
тюркского происхождения. 

На наш взгляд, все музыкальные термины латинского, 
французского, немецкого, итальянского языков вошли в 
таджикский посредством русского языка. Например: 

Аккордеон (франц.) клавишно-духовой инструмент. 
Балет (франц.) – спектакль, в котором соединились музыка 

и танец, драматическое и изобразительное искусство. 
Баян (рус.) – клавишно-духовой инструмент, названный в 

честь древнего русского певца Баяна или Боёна. 
Вальс (нем.) – вид парного танца. 
Валторна (нем.) – медный духовой оркестровый 

инструмент. 
Группетто (итал.) – четырёхголосное пение. 
Капелла (итал.) – капелла, хор певцов. 
Либретто (итал.) – полный текст музыкально-сценического 

сочинения. 
Нота (лат.) – знаки при помощи которых изображаются 

звуки. 
Опера (итал.) – жанр музыкально-драматического 

искусства. 
И так, как мы видим, в словарный состав нашего языка 

вошло очень много заимствований из других языков. Самое 
значимое количество музыкальных терминов приходится 
арабскому языку. Большинство слов в таджикский язык пришли 
к нам с помощью русского языка. Заимствование является одним 
из основных способов обогащения того или иного языка, в 
нашем случае таджикского. 
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ЗАИМСТВОВАННА МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Таджикская музыка и музыковедение являются неотъемлемой 
частью культуры, представляющие богатую древнюю культуру всего 
персоязычного региона. Таджикский язык в течение многих веков 
находился под воздействием соседних и родственных языков, 
впоследствии чего в него вошло из них множество слов и терминов. 
Заимствования можно встретить во всех сферах науки и техники, 
общественной, духовной и культурной жизни, включая музыкальное 
искусство. В статье приведены примеры музыкальной терминологии 
таджикского языка, заимствованные из других языков: греческого, 
латинского, арабского, хинди и русского.  

Ключевые слова: заимствования, музыкальная терминология, 
греческий, латинский, арабский, хинди, русский, таджикский языки.  

 

ИСТИЛОҲОТИ ИҚТИБОСИИ МУСИҚӢ ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 
 

Дар мақола як қатор мисолҳо аз иқтибосоти истилоҳоти мусиқии 
забони тоҷикӣ, ки аз забонҳои юнонӣ, лотинӣ, арабӣ, ҳиндӣ, русӣ ва ғайра 
ба мо мерос мондааст, оварда шудааст. Мусиќї ва мусиќишиносии 
тољикї љузъи таркибии осори фарњангии мардуми эронинажод мањсуб 
мегардад ва реша дар ќаъри таърихи ин мардуми куњанбунёд дорад. 
Забони тоҷикӣ дар тўли бештар аз њазор соли мављудияти худ аз бисёр 
забонњои хешу бегонаи њамљавори худ таъсир пазируфтааст ва 
калимањою истилоњоти зиёд ба ин забон аз дигар забонњо ворид шудаанд. 
Калима ва истилоњоти иќтибосї дар њамаи соњањои илму фан ва њаёти 
љомеа, аз љумла санъати нафисаи мусиќї, низ ба мушоњида мерасанд.  

 Вожаҳои калидӣ: иқтибосот, истилоҳоти мусиқӣ, забонҳои 

юнонӣ, лотинӣ, арабӣ, ҳиндӣ, русӣ.  
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BORROWING OF MUSICAL TERMINOLOGY IN THE TAJIK 
LANGUAGE 

 

The article provides examples of the musical terminology of the Tajik 
language, which are borrowed from other languages: Greek, Latin, Arabic, 
Hindi and Russian. Tajik music and musicology is an integral part of the 
cultural heritage, representing the rich ancient culture of the entire Persian-
speaking region. For many centuries Tajik language has been influenced by 
neighboring and related languages. Subsequently, a lot of words and terms 
entered it from them. Borrowings can be found in all areas of science and 
technology, social, spiritual and cultural life, including musical art. 

Keywords: borrowings, musical terminology, Greek, Latin, Arabic, 
Hindi, Russian, Tajik.  
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АСПЕКТЫ ТЕРМИНОЛОГИЗАЦИИ НЕМЕЦКИХ 
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

Замонов З.И. 
Таджикский национальный университет 

 
Лексический состав таджикского языка, особенно в период 

бурного общественного развития, подвергался, как известно, 
изменениям, а его лексико-семантические и понятийные связи – 
определенным смысловым сдвигам. В такое время для 
таджикского языка характерной оказывается особая 
неустойчивость и диффузность слов, принадлежащих ключевым 
общественно-политическим понятиям. Однако, формирующий 
сознание социально разнородных народных масс лексикон, в 
особенности его общественно-политический лексический пласт, 
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представляет собой подсистему, организованную и 
функционирующую по своим внутренним законам. Своеобразие 
лексики общественно-политического содержания в принципе 
изучено: с одной стороны, её границы и тематический диапазон 
очень широк и расплывчат (это термины и терминопонятия 
политики, экономики, торговли, военного дела, включая прямые 
наименования и перифразы, полные названия и аббревиатуры и 
т. п.); с другой стороны – это более или менее обиходные 
наименования, метафоры и даже имена собственные, за рамками 
которых может стоять определенный комплекс политических 
представлений и понятий. 

Они составляют то дополнительное назначение, которое 
слово (иногда только на некоторое время) приобретает в 
политическом контексте. Благодаря такому использованию целого 
ряда слов в специальном контексте политический словарь 
увеличивает свой и без того немалый терминологический и 
полутерминологический состав. Две ведущие тенденции 
определяют пополнение таджикской лексики общественно-
политического содержания: 1) стремление к точности и 
однозначности, требующее полного наименования тех фактов, 
явлений, учреждений, о которых идет речь, их официально 
установленная тяга к нетерминологичной образности, яркости и 
экспрессивности слова, эмоциональной оценочности; эта тенденция 
в общем противоположна первой. Первая тенденция ведет к 
появлению и формированию громоздких устойчивых 
формулировок, калькированию иностранных слов-наименований 
официального характера, вторая (более гибкая) стремится к новым, 
более «свежим» обозначениям, к замене сложных названий более 
компактными и менее официальными [2, 34]. 

Тенденция к точности номинации события, явления и т.п. 
сочетается со стремлением к объективности, «бесстрастности» 
некоторой части общественно-политической терминологии; 
тенденция же к экспрессивности заостряет внимание на тех или 
иных политически значимых сторонах обозначаемого объекта, 
гиперболизирует или, напротив, преуменьшает, показывая 
объект с иной стороны. 

Одна из них направлена на организацию наименований, 
затушевывающих какие-то острые моменты, слов, скрывающих 
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непопулярные в широких общественных кругах намерения и 
планы. Например, немецкое слово Infrastruktur 
(инфраструктура), которое первоначально встречалось там, где 
речь шла о военно-стратегических объектах и обозначало «… 
allefurdie Wirtschaft oder das Militarnotwendigen Einrichtungenund 
Anlagen, dienurmittelbarder Produknion (oder derVerteigung) 
dienen. (…все для экономики и милитаризации необходимых 
устройств, которые только косвенно производству служат; 
пер.наш-З.З.) Второе значение этого слова выражается так: 
«GesamtheitmilitarischerAnlagen».  

По мере приобретения известности слова Infrastruktur, 
infrasnrukturell стали употребляться применительно к другим 
объектам организации жизнедеятельности города, например: 
Hier wirktsich der Nachholbedarfan Inves 
titioneniminfrasnrukturellen Bereich (Strassen, Schulen, 
Krankenhauser usw). (Здесь действует потребность в инвестициях 
в инфраструктурные области (улицы, школы, больницы). 

Другая тенденция, разоблачительная, продиктована 
стремлением сорвать маску с лицемерно или мнимо объективной 
фразеологии, раскрыть истинный смысл псевдообъективных или 
малоприятных наименований [3, 56]. С точки зрения 
этимологической принадлежности заимствованная общественно-
политическая лексика в значительной степени состоит из 
иноязычных слов – интернационализмов, вкраплений, экзотизмов 
и их таджикских калек. Почти вся интернациональная по форме 
политическая лексика и фразеология имеет адекватные 
соответствия в немецком языке. Общественно-политическая 
лексика конца Х1Х – начала ХХ веков представляет собой 
обширный пласт общего словарного состава таджикского языка. 

 В связи с этим напрашивается вопрос об объёме понятия 
«общественно-политическая лексика». Коготкова Т.С. так 
определяет общественно-политическую лексику: «Обычно при 
определении общественно-политической терминологии 
используется её содержательная или тематическая характеристика. 
Целые пласты разных терминологий, соответствующие 
обозначению многочисленных и многообразных форм 
общественного сознания, наименования различных проявлений 
духовных и мировоззренческих сил человека и общества, многих 
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правовых и государственных институтов обычно делятся 
исследователями на частные, т.е. тематически близкие группы, и 
затем уже изучаются. Понятийно-смысловой критерий лежит в 
основе нашего понимания» [4, 117]. 

К данному классу лексики она относит «всю терминологию 
международных отношений и мировой экономики, реалии 
внутриполитической и экономической жизни данной страны, все 
обозначения, связанные с политическим устройством и 
общественно-политической жизнью других стран». Автор 
указывает на своеобразие состава политической лексики с точки 
зрения её семантики, которое заключается в том, что часто 
обычные слова в политическом контексте могут получать 
дополнительное значение и приобретать политическую 
значимость. Иное, сжатое определение общественно-
политической лексики дает Протченко И.Ф., характеризуя её как 
«часть словаря, которая обозначает названия явлений и понятий 
из сферы общественно- политической жизни, т.е. это лексика из 
области политической, социально-экономической, 
мировоззренческой, философской». 

Он также отмечает непосредственную связь этого разряда 
слов с некоторыми близкими в смысловом отношении группами 
слов, в том числе с обозначениями из области искусства, 
общественных наук. [7, 17]. Данная формулировка и выделение 
именно групп слов, а не установление связи с терминологией в 
целом, в определённой степени ограничивает объём 
общественно-политической лексики и исключает возможность 
отнесения к ней узкоспециальных терминов из названий 
областей науки. В языковедческой литературе мы встречаем два 
обозначения данного пласта лексики: «общественно-
политическая терминология» /Ефимов А.И., Коготкова Т.С., 
Левковская К.А., Туркин В.Н./ и «общественно-политическая 
лексика» / Протченко И.Ф., Сорокин Ю. С./. Розен говорит о 
«терминологическом и полутерминологическом составе» 
политического словаря. 

В.В. Акуленко разграничивает два понятия: «Общественно-
политические термины, которые выражают точные научные 
понятия общественно-политической жизни и входящие в состав 
систем аналогичных терминов. К ним присоединяется 
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общественно-политическая лексика, используемая, однако, в 
неспециальном употреблении и отличающаяся тем, что передаёт 
общенародные понятия о явлениях социально-политической 
жизни». [1, 129] Итак, общественно-политическая лексика – это 
особый пласт общего словарного состава, используемый для 
ознакомления с вопросами политики и экономики, 
обусловленный типом производственных отношений 
общественно-экономической формации, и имеющий следующие 
черты: употребление общественно-политической лексики 
рассчитано на понимание её не узким кругом специалистов, а 
широкими слоями населения. 

Общественно-политическая лексика складывалась и 
развивалась на протяжении довольно длительного периода под 
влиянием конкретных исторических событий. В период 
становления национальных государственных объединений и 
развития межнациональных отношений создается фонд 
интернациональной и заимствованной общественно-
политической лексики.  

 В этот период особенно заметна активизация слов как: 
Konstitution, Propaganda, Reaktion, liberal. [6, 92]. Начиная с 
ХVIII века, Англия вносит также в фонд общественно-
политической лексики многие слова: parliament, meeting, 
interview, export, import, club. В тот же период в интересуемую 
нас лексику входят некоторые американизмы: Boss, business, 
boom. Общественно-политическая прогрессивная терминология 
представлена кальками с немецкого, например, Mehrwerft– 
арзиши илова (прибавочная стоимость), einfache Produktion–
истењсолоти одї (простое производство), erweitere Produktion–
истеҳсолоти васеъ (расширенное производство), Produktion 
sverhaltnisse – муносибатњои истењсолї (производственные 
отношения), Arbeigeber–корфармо (работодатель), Halbfabrikat–
масолењи нимтайёр (полуфа брикат), Selbstkritik–худтанќидкунї 
(самокритика), Arbeitsmarkt–бозори мењнат (рынок труда), 
Erdkunst–соњибмулкї (землевладение). 

В Таджикистане общественно-политическая лексика 
активно распространяется в середине ХХ века. В этот период из 
русского в таджикский язык вошли: коллективный, концепция, 
прогресс, террор, пролетарий. В начале ХХ века иноязычная, и 
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немецкая в том числе, общественно-политическая лексика и 
социально-экономическая терминология проникают в 
таджикский язык. Первоначально употребление такой лексики 
было ограничено определёнными кругами, а потом постепенно 
усиливается её распространение, как письменным путём, через 
газеты, так и устным, через ораторские выступления. 

 3) многие общественно-политические языковые единицы 
обладают развитой лексической сочетаемостью, а в немецком 
языке они входят в состав сложных слов: Faktoreinkommen 
(даромади омилї – факторный доход), Volkseinkommen 
(даромади байналхалќї – международный доход), 
Kapitaleikommen (даромад аз сармоя – доход с капитала), 
Transfereinkommen (даромади трансферї – трансферный доход).  

Большая группа новых названий содержит в составе слова 
основу sozial-: Sozialarbeit «патронаж» (Betreuungbestimmter 
Personen oder Gruppen, die auf Grundihres Alters, ihrer sozialen 
Stellung bedurfen), Sozialwohnung (удешевленная квартира для 
лиц с небольшими доходами), Sozialtouristik (удешевленные 
туристические поездки). Привлечение слова sozial для всех этих 
обозначений представляет собой прием ретуширования 
«неприятного» для общественности признания факта 
существования в богатом и благополучном мире людей, 
нуждающихся в материальной поддержке [5, 154]. Такая развитая 
лексическая сочетаемость часто является причиной перехода 
многих слов в разряд слов-штампов. Штампы в процессе 
быстрой передачи информации сочетаются со словами, с 
которыми не согласуются семантически и стилистически. 4) 
одной из особенностей процесса организации новых слов 
является непредсказуемость его активности. 

В наибольшей мере это затрагивает области общественно-
политических отношений, где мы постоянно сталкиваемся с 
факторами массового появления однокоренных 
новообразований там, где обнаруживается новая общественно-
политическая проблема. 

Исходные понятия, далеко не всегда обозначаемые новыми 
понятиями, уточняются, расширяются, комментируются, 
вследствие чего на базе развитой системы как таджикского, так и 
немецкого словообразования формируются новые слова – 
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Neupragungen. Следует также отметить, что лексика 
общественно-политического содержания может обозначать как 
новую лексику, ориентированную на проблемы международной 
политической жизни, так и лексику, ориентированную на реалии 
страны и политической ситуации в ней. 

Все перечисленные особенности общественно-политической 
лексики приближают её к общелитературному языку, однако она 
обладает некоторыми признаками, характеризующими её как 
терминологию: каждая единица общественно-политической 
лексики соотносится с понятием общественной жизни, 
восприятие её определяется общекультурным уровнем человека. 
Общественно-политическая лексика может быть однозначной и 
неоднозначной по значению. Отсюда следует, что общественно-
политическая лексика организована по определенному 
принципу, характерному для слов общественно-политического 
содержания. В смысловой же структуре общественно-
политической лексики просматривается особый вид 
эмоциональной оценки – социальный.  
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ЉАНБАЊОИ ИСТИЛОЊШАВИИ ЛЕКСИКАИ ИЌТИБОСИИ  
ЗАБОНИ НЕМИСЇ 

 

Маќола ба яке аз масъалањои муњими илми забоншиносї, яъне 

истилоњшиносї бахшида шудааст. Истилоњот – калимањо, калимањои 

мураккаб ё иборањое мебошанд, ки дар заминаи махсус барои ифодаи 
мафњумњои махсус ба кор мераванд. Бештари истилоњоте, ки дар 
забони тољикї маъмул гаштаанд, аз забонњои юнонї, лотинї, англисї ва 
русї ба забони мо иќтибос шудаанд. Дар забони олмонї низ, ба мисли 
забони тољикї, калимањои иќтибосї бо роњњои гуногун, яъне аз дигар 
забонњои хориљї ба ин забон дохил мешаванд. Дар шароити мураккаби 
љањонишавї ва њар рўз ба вуљуд омадани шумораи зиёди неологизмњо ва 
иќтибосоти љадид моро лозим меояд, ки пажўњишњои густурдаро дар 
масоили иќтибосот махсусан, истилоњоти замони муосир, таќвият 
бахшем.  

Калидвожањо: калима, истилоњот, иќтибос, забоншиносї, лексика, 
неологизм, забони хориљї, љанба, усул. 
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АСПЕКТЫ ТЕРМИНОЛОГИЗАЦИИ НЕМЕЦКИХ  
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

 
Данная статья посвящается одной из важнейших проблем 

лингвистики-проблеме термина и терминологии. Терминология – это 
изучение терминов и их использование по назначению. Термины-слова, 
словосочетания и сложные слова, которые используются в специальной 
сфере в специальном значении. Большинство терминов, которое 
используется в таджикском языке , были заимствованы из греческого, 
латинского, английского, русского и других языков.В сложном периоде 
процесса глобализации, когда ежедневно появляются десятки новых слов 
и терминов, нам необходимо исследовать и укреплять широкие 
возможности терминотворчества в таджикском и немецком языках. 

Ключевые слово: слово, термин, заимствование, языкознание, 
лексика, неологизм, инностранные языки, аспект, метод. 

 

ASPECTS OF BORROWING OF TERMINOLOGY IN 

GERMAN AND TAJIK LANGUAGES 
 

The article is devoted to one of the important problems of the linguistics 
the problem of borrowing of term and terminology. Terminology is the 
studying of the terms and their correct usage. Terms are words, complex words 
and compound words which are used in certain field and they have special 
meaning. Most terms, that are used in Tajik language are borrowed from 
Greek, Latin, English, Russian and other languages.In the complex period of 
the process of globalization appear thousands of new words and terminologies, 
and a number of these neoligisms should be researched by us in Tajik and 
German languages. 

 
Keywords: words, term, borowing, lexical, language, neologism, foreign 

language, method, terminology. 
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УДК:49/550.0  
БАРРАСИИ ЉУМЛАЊОИ МУРАККАБИ ПАЙВАСТИ 

ПАЙВАНДАКДОРИ ХИЛОФЇ ДАР ЛАЊЉАЊОИ ЉАНУБЇ ВА 
ЉАНУБИ ШАРЌИИ ТОҶИКИСТОН 

Шарипова Мастона Баҳриддиновна 
Институти забон ва адабиёти ба номи Абӯабдулло Рӯдакии АИ ҶТ 

 

Дар забони адабии тољик љумлањои содаи таркиби љумлаи 
мураккаби пайваст ба воситаи пайвандакњои аммо, вале, лекин, 
валекин, балки, вагарна, њол он ки, бошад, набошад пайваст 
мешаванд. Ҷумлањои мураккаби шеваи љанубї ва љануби шарќии 
Тоҷикистон бо њамин роњ ба њам алоќаманд мешаванд. Аммо 
пайвандакњое, ки дар гуфтори мардуми ин лањљањо истифода 
мешаванд, аз љињати миќдор ва тарзи баён аз пайвандакњои 
забони адабї фарќ мекунанд, масалан: -ъ//-у неки // неке, у//ъ 
воре//wore ки аммо, wоrе wоrе ки, воре, лекин // локин, анде, анде 
ки, ала, њо. Ин пайвандакњо асосан хоси нутқи гуфтугӯии 
лаҳљањои љануби шарќӣ буда, дар шеваҳои дигари забони 
тоҷикӣ, хусусан лаҳљањои љанубї, низ вомехӯранд. Муносибати 
хилофї дар љумлањое ифода мешавад, ки љумлаи дуюм бар 
хилофи маълумоти љумлаи якум амалу њодисаеро ифода мекунад, 
ки воќеъ нагардидааст. Ин муносибат натанњо ба пайвандакњо, 
балки ба феълњо, хабари љузъњо, рӯ ба рў омадани мазмуни 
воќеии љумлањо ва оњанги ифодаи онњо низ вобаста аст. Як гурӯҳ 
љумлањои мураккаби пайвасти дорои муносибати хилофї бо 
пайвандаки у//ъ алоќаманд мешаванд. 

Воситањои дигаре, ки дар ифодаи муносибати маънои хилофї ба 
пайвандак кўмак мекунанд, аз инҳо иборатанд:  

1. Хабари љумлаи якум дар шакли инкорї ва хабари љумлаи дуюм 
дар шакли тасдиќї ифода мешавад: Пълъш-да- йам гап не-ъ вай гаштарако 
чӣ кад? Ӯ замун-да пошшозамун набъда-йу ҳокимзамун бъдай [9, 11]. 

2. Хабари ҷумлаи якум дар шакли тасдиқӣ ва хабари ҷумлаи дуюм 
дар шакли инкории феъл воқеъ мегардад: Каҳдони каҳ-ра гусола мехъра -
ву нуни дастархона гулак [10,143]. Мактаб бъд-ъ нахундем [9,11]. 

3. Хабари ҳарду ҷумла дар шакли тасдиқии замони гузашта ё 
ҳозира-ояндаи сиғаи хабарии феъл ифода мешавад. Дар ин ҷумлаҳо 
дар ҷузъи якум воқеае ё далеле тасдиқ карда мешавад: Мо бачаги-да 
бъсёр медунистем-ъ ҳама-ш гум шъда рафтай-да. Йа мълки аждаҳор 
бъд-ъ бесоҳиб мунд. Картушка мешава-йъ ов кам-ай [9, 12]. 
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Пайвандаки -ъ//-у. Дар сурати бо пайвандаки у//ъ пайваст 
гардидани љумлањои мураккаби пайвасти хилофї пас аз он 
пайвандакњои холис ва хилофї низ меоянд. Ин њодиса хоси нутќи 
гуфтӯгуии шеваи љанубї аст, дар шевањои дигари забони тољикї ҳам 
маъмул буда, дар забони њозираи тољикӣ ва осори адабиёти муосир низ 
ба мушоњида мерасад:  “Њамчу давлат шоире гум кардан осон асту лек, 

Њамчу шуњрат шоире дарёфтан бас мушкил аст” [9, 12]. 
Тарзи мазкур дар шеваи љанубї чун як њодисаи маъмул зиёд ба 

назар мерасад. Пањлуи њам омадани пайвандаки ъ//у ва пайвандакњои 
хилофї ба таъкидан ифода намудани муносибати хилофии байни 
љузъњо алоќаманд аст. Дар шеваи мавриди назар пайвандаки ъ//у бо 
пайвандакњои зиёди хилофї барои ифодаи як маънои грамматикї, 
вале бо тобишњои гуногуни услубӣ истифода мешавад.  

Пайвандаки -ъ//-у, неки//неке. Ин пайвандакњо хусусияти 
грамматикию услубӣ дошта, барои возењтар ифода ёфтани маънои 

хилофӣ, талќини муносибати субъективонаи гўянда ба фикри 
гуфташуда ва воќеияти баёнгардида истифода мешавад. Сухангў ба ин 
васила далелњои дар љумла зикршавандаро тасдиќ мекунад, бо ёрии 
љумлаи дуюм таассуф, хоњиш, эътирозу њаяљони худро баён месозад. 
Барои барљаста зоњир шудани чунин њолатњо оњанги махсуси 
пурњаяљон ва эњтиромомези сухани гўянда низ кумак мекунад: 
Гандъмора љам кара бим, неки мърѓо титшу каран. Авќота бар бъшуву 
неки косара бъгардун биёр. Зъмистуни имсола хънъки бад ума, неки 
товистунъш гарм бї(Сағирдашт).  

Баъзан љузъњо моњияти ќиёсї пайдо мекунанд ва мањз ба хотири 
якљо омадани пайвандакњо ва кашиш ёфтани талаффузи пайвандаки 
якум муќоиса саҳењтар мегардад: У дъхтаръш ни дуно бӣ, неки у воре 
наби. Да Кулов ғиҷҷаки бъсйор бъд-у неке у вори набъд [9, 13]. 

Пайвандаки -у//-ъ, воре// wоrе. Гоњо пайвандаки у//ъ бо 
пайвандаки хоси шева воре\\wоrе њампањлу меояд ва онњо дар ин 
маврид њарду як маънои хилофиро ифода мекунанд, вале ин њодиса 
чандон серистеъмол нест: Умањанъш хуб-ай воре рањ-да азоб кашаме. Ай 
кор-ош мевомъ воре ай гапош не (Дарвоз): Мън вом-а хаваргири-ш 
рафта бъдъм, воре дъхтр-ъш бурдан [10, 107]. 

Пайвандаки неки // неке. Пайвандаки неки дар шеваи љануби 
шарќї дар ташаккули љумлањои мураккаби пайваст ба гурӯњи 
пайвандакњои серистеъмол дохил мешавад. Ин пайвандак асосан 
барои алоќаманд намудани љумлањои мураккаб хизмат мекунад, ки дар 
байни онњо муносибати хилофї њукмрон аст. 

Дар грамматикаи забони тољикї ин пайвандак дар шакли аммо, 
вале, лекин омада, њангоми ифодаи муносибатњои хилофї ва 
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муќобилгузории амалу њолат, воќеаю њодисањо истифода мешавад. 
Пайвандакњои аммо, лекин дар услубњои китобӣ ва гуфтугў баробар 
кор фармуда мешаванд, аммо пайвандаки вале то андозае хусусияти 
китобӣ дорад. Дар шева ин пайвандакҳо варианти воре, неки доранд. 
Хусусиятњои асосии ин пайвандакро метавон чунин тавзењ дод: 

1. Пайвандаки неки љумлањоеро бо њам алоќаманд менамояд, ки 
байни љузъњои онњо муносибати ќиёсӣ ва муќобила мављуд аст: Аму 
њаврат (зан) орда бадар мекъна, мехела, неки дар дегдун хъшрў бандида 
натунаме (Дарвоз). Кор мекънъм-у неке касалъм, ки мегира, меғалтъм, 
ай вахти бачаг-и-ма [10,104]. 

2. Яке аз аъзои љумлањо, ки бо исму љонишин ва ё зарф ифода 
гардидааст, бо њам муќобил гузошта мешавад: Мън ни бадрў набъдъм, 
неки инами зиндагї афгоръм караст. Мън умаданӣ набъдъм, неки бъргат 

њиљатъм кад. Бад охирон шоликорӣ шъд, неки пахтакорӣ нашидай [9, 13].  
3. Дар љумлаи якум оид ба ашёе сухан меравад, ки дар љумлаи 

дуюм гўянда ба ягон ва ё љамъе аз аломатњои ин ашё бањо дода, онҳоро 
тасдиќ ё рад мекунад. Њаму орд хубай, неки Сълаймун нањъш зааст. У 
мърд рафт, неки сирша касе надунист [9, 13]. Авсунаи пър медунистъмъ, 
неки фъромушу каръм.(Саѓирдашт) 

4. Бо ин пайвандак љумлањое алоќаманд мешаванд, ки амали яке 
ба воќеъ гардидани амали дигар монеъ мешавад. Бинобар ин, бештар 
хабари љумлаи дуюм дар шакли инкорї меояд. Ќисме аз онњо дар 
шакли саволї оянд њам, дорои маънои инкор мебошанд: Хабар-шу каа 
бъдем, неки, наумадан [9, 14]. Неки ҳаму Мирзошо ни бъсйор созай [10, 
81].  

5. Пайвандаки неки љумлањоеро пайваст менамояд, ки байни њам 
дар муносибати хилофї воќеъ гардида, байни љузъњои онњо унсурњои 
грамматикї ва ё лексикие, ки хилофи њамдигар бошанд, вуљуд 
надоранд: Њамиља йаг мусфед (муйсафед) бъд, неки ваќапъш накарем. 
Њамакъм рўзи њид гуспанд къшт, неки уќа ката набї (Дарвоз). 

6. Пайвандаки неки ду љумлаи мураккабро ба њам пайваст 
месозад: Талъат умада воша бай иҷа-ра, нағзи нағз-ай, неке наумада 
воша, ганда (Саидон) [9, 14]. У гъфт, ки мън ов мехъръм, на нун, неки ба 
мардъм-а хизмат менъм [10, 83].  

Пайвандаки мазкур гоње дар шакли неки ки низ ба назар мерасд: 
Гелос хома-йу неки ки мечинан [9,15]. Як мърѓ доштем тхмкън би, неки 
ки кое мъх зад (пинњон шуд, гум шид) (Дарвоз). 

Пайвандаки агане // ане дар ин шеваҳо васеъ истифода шуда, 
барои алоќаманд намудани аъзои чидаи љумла ва пайвастани 
љумлањои сода хизмат мекунад. Ин пайвандак муодили пайвандакњои 
агарна/вагарна, набошад-и забони адабии тоҷикист. 
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 Пайвандакҳои вагарна, набошад аз ҷиҳати иљрои вазифаи 
грамматикї метавонанд синоним шаванд. Маълум аст, ки пайвандаки 
вагарна дар навишт истифодаи фаровонтар дошта, пайвандаки 
набошад дорои хусусияти умумиистеъмолӣ аст ва дар гуфтор низ бисёр 

ба кор меравад. Ин пайвандакҳо барои алоќа ва ифодаи муносибати 

муқобилгузорӣ ва қиёсии байни ҳиссаҳои ҷумлаи мураккаб истифода 
мешаванд.  

Вазифаи асосии пайвандаки агане//ане пайвастани љумлањоест, ки 
маънои хилофї доранд: Лой-а тезта девол-къ, агане қоқ мешава. Маҳӣ 
надора, агане гърифтан-ъш осонай [9, 14]. 

Алоќаи грамматикии байни љузъњои ин навъи љумлањо нисбатан 
мустањкам мебошад, зеро дар вуќӯи амалњо - хабарњо як навъи ба њам 
вобастагї ва алоќамандии сабабу натиља, шарту оќибат мављуд аст. 
Одатан амали љумлаи якум муљиби вуќӯи љумлаи дуюм аст. Гӯянда 
амали дуюмро чун як навъи эътироз бар хилофи амали якум медонад 
ва судури амали дуюмро бар сифати натиљаи љараён ва ё зуњуроти 
амали якум маънидод мекунад: Шавда шамол нагаштестай, агане 
хънкай иља. Азбаски имшаб шамол навазида истодааст, ин љо хунук нест 
[9,14]. 

Ҳамин тавр, љумлаи якум њамеша тобиши маъноии шарт ва сабаб 
дошта, љумлаи дуюм натиља ва оќибати амали љумлаи якумро фаро 
мегирад: Шав шияст, агане мерафтъм. Вом намундъм хунданї, агане 
дуно бим (Саѓирдашт). Насибу об накашида бъдай-да, агане Москов 
рафтанӣ бъдъм [9,14].  

Њамаи љумлањои мураккаби тобеъе, ки бо як љумлаи мустаќил 
омада, бо пайвандаки агане пайваст мешаванд, дорои љумлаи пайрави 
шартї мебошанд. Ин бори дигар тасдиќ менамояд, ки байни љузъњо 
муносибати шартї њукмрон буда, амалњои воќеӣ ва ѓайривоќеиро 
ифода мекунанд. Масалан, дар љумлањои зерин амалњои ѓайривоќеиро 
ифода мекунанд: Мо мардъми къњистон ноќобилем, агане шаст ќати 
моњи ќапида мешава. Акъ намейовиш, агане миёфтиш, њиљ кас чени ў 
афсуна намедуна [9, 15]. 

Тарзу мавриди истеъмоли ин пайвандак барои њамаи шевањои 
љануби шарќї як хел буда, тафовути шевагии он ба назар намерасад. 

Пайвандаки аммо. Пайвандаки аммо моҳияти соф хилофӣ, 

муқобилгузорӣ, муқобилгузории эзоҳӣ, муқобилгузории маҳдудӣ, 
муқобилгузории қиёсӣ, муҳобилгузории хулосавӣ дорад ва 

серистеъмолтарин пайвандаки хилофӣ ба шумор меравад. Аммо ин 
пайвандак дар таркиби љумлањои мураккаби шевањои љанубӣ ва 

ҷануби шарќї хеле кам ба назар мерасад ва дар шевањои номбурда ба 
љойи он пайвандаки воре истифода мешавад. Пайвандаки аммо њамчун 
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дар забони адабї  љумлањои хилофмаъноро марбут месозад: Гуспандо-
ра нъқроз мекардем, аммо нъқроз набъд [9,15]. 

Пайвандаки воре // воре ки. Пайвандаки воре // воре ки асосан 
хоси лањҷањои љануби шарќист. Ин пайвандак дар лањљањои љанубї бо 
таъсири лањљањои љануби шарќї пайдо шудаанд. Аз њамин сабаб дар 
он мањаллањое, ки дар шафати интишори лањљањои љануби шарќї љо 
гирифтаанд, бештар ба назар мерасад. Пайвандаки мазкур дар 
лањљањои ноњияҳои Дарвоз, Ховалинг, Сангвор, Лахш, Тољикобод ва 
дењањои гирду атрофи ин ноњияњо мавриди истеъмол аст. 

Љумлањои мураккаби пайвасте, ки тавассути пайвандаки 
воре\\воре ки ташаккул меёбанд, дорои муносибатњои зайланд: 

1. Байни љузъњои аксари ин хел љумлањо муносибати хилофї мављуд 
буда, гоњо амали љумлаи якум нисбат ба дуюм ва бештар амали љумлаи 
дуюм ба якум муќобил истода, ба судураш монеъ гардидааст ва ё 
мамоният хоњад расонд: Се сол шид утотчики фурма бъдъм, воре овардан-
ъм бъргат-ъм каран, гуйо, ки се моҳ шид.[10,108]. Да хундани-ш дохтъм, 
воре хунда натунист. Чистони дроз-ай, фаръмъш-ъш каам[9, 19]. 

2. Ѓайр аз ин гурӯњ боз љумлањои дигаре ба назар мерасанд, ки 
дар љумлаи дуюми онњо ягон аломати яке аз аъзои љумлаи якум тасдиќ 
ва ё инкор карда мешавад ва ё љумлаи дуюм ифодакунандаи муносибат 
ва нуќтаи назари шахси гўянда нисбат ба маънои ягон аъзо ва ё 
тамоми мундариљаи љумлаи якум ба шумор меравад: Да Дарвоз 
чормаѓзои бисёрай, воре ки шаклъ-шу њархеласт. Биёраки њамтарист, 
воре ки нањт-ъм заҳан(Дарвоз). 

 3. Пайвандаки воре// воре ки метавонад љумлањои содаи 
мустаќилро бо љумлањои мураккаби тобеи пайваст низ алоќаманд 
намояд: Амишани ранги амуш нъгањ къме, воре иш бхунаме, уш не 
(Дарвоз). Толе надодан-ъш, воре пинсийа-ш-да туғрӣ кардан[10, 100]. 

Ин пайвандак дар њамаи лањљањои мавриди пажӯҳиш бо 
пайвандаки хилофии аммо њамвазифа аст, вале дар баъзе мавридњо 
њамчун пайвандакњои хилофии забони адабии тоҷик, вагарна ва 
набошад хизмат мекунад. Аммо дар ин вазифа чандон серитеъмол 
нест. Фарқияти асосии ин гуна љумлањо аз дигар мавридњои истифодаи 
пайвандаки воре иборат аз ин аст, ки байни љузъњои онњо муносибати 
шартӣ њукмрон буда, алоќаи грамматикии љузъњо чандон суст нест: 
Алова њаму къштаст, воре ѓалла анъзерам месухт. Бъргат дањмардањо-
ра љанг мекъна, воре гуспандо-ра мегйан[9, 16]. 

Пайвандаки воре гоњо бо пайвандакњои дигар хусусан -у\\-ъ ва 
неки//неке якљоя меояд, ки дар ин маврид њар ду ба туфайли њамдигар 
як маънои грамматикиро сарењу равшан ифода мекунанд: Ањмад хуб-
ай-ъ, воре Анвар дигар одам-ай[9, 16]. Олуча пъхтай, воре чинданъш-у 
ќинай.Форист-ъм брам, воре нагуфт-ъм (Саидон). 

file://воре
file://неке
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 Дар чунин љумла низ воре ку бо пайвандаки неки дар адои як 
вазифа истифода гардидааст: Мън мерам воре-ку неки кор 
доръм[9,16].Мъ ни бай ҳами рафтъм, шаҳодатнума-ш-а додан, воре ҳоли 
дар ҷебаки кастум-ум, неки бай бача ройи-ш кардум[10,108]  

 Ҷумлаҳои мураккаби пайваст бо калимаи набоша // ноша. Дар 
шеваи ҷанубӣ ҳамчун дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ ва шеваҳои 
дигари он ба сифати пайвандак истифода шудани шакли инкории 
феъли ёвари бошад // набошад бисёр ба назар мерасад. Калимаи 
мазкур аз рӯи вазифа бо пайвандаки хилофии шартии “вагарна”- и 
забони адабӣ монанд аст, вай дар байни ду ҷумла омада, онҳоро бо 

ҳам алоқаманд менамояд. Вазфаи ин пайвандак иборат аз сурат додани 

муносибати хилофист. Аммо вай бо тобишҳои иловагии маъноӣ аз 
дигар пайвандакҳо тафовут дорад: Севора такид-шу набоша шохои 

драхт мешикастак. Ҳами борун бисйо зъмин-да фоида кад-да, набоша 

ҷъфт намешъд. Ами раҳи дуръш-ай, набоша тез-тез миъём. Йаке мошин 
йофт шава, мерам, набоша мийём. И руз ҳами ҳодиса шъд, ноша 
мерафтъм[9, 17]. 

Бояд қайд намуд, ки доира ва тарзи истеъмоли ҷумлаҳои мураккаби 

пайваст бо пайвандаки мазкур барои ҳамаи лаҳҷаҳои ҷанубӣ як хел аст. 

Вай дар лаҳҷаҳои Кӯлобу Ҳисор бештар ба назар мерасад.  
Пайвандаки локин//лекин. Ин пайвандак камистеъмол буда, ҳамчун 

пайвандакњои аммо, неки (воре) як амалу њодисаро ба амалу њодисаи 
дигар муќобил мегузорад: Ай мъна рафтанъм маълъмай, лекин умањанм не. 
Наму корчалуни бадай, локин дар кор-ъш нагръфтан (Сафедорон). Тавре 
ишора шуд, дар шеваи мазкур бо пайвандаки–у//-ъ якљоя омадани 
пайвандаки локин// лекин њодисаи маъмулӣ ба њисоб меравад. 

Пайвандаки анде//анде ки. Ин пайвандак дар шеваи љануби 
шарќї, алахусус дар ноњияҳои Дарвозу Тавилдара ва дењањои атрофи 
он (Саѓирдашт, Сафедорон, Саидон ва ѓ), мавриди истеъмол аст ва дар 
шевањои дигари забони тоҷикӣ, хусусан дар гуфтори бархе аз деҳаҳои 
Варзоб, маъмул аст. Ин пайвандак дар забони адабии классикии форсу 
тољик низ ба назар мерасад ва ба вазифаи пайвандакњои чунки, зеро 
ки, барои он ки истифода шуда, љумлаи пайрави сабаб ва маќсадро бо 
сарљумла тобеъ мекунад: 

Љуфти ѓамаму хуш аст, оре 
Анде ки наям зи дарди ту фард[7, 74]. 

***       
Гар гулистон зи боди хазон зард шуд, равост, 
Анде ки сурх бошад рўи худойгон. 

***   
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Дил дар њавасат зи љон барояд, 
Љон дар ѓамат аз љањон барояд. 
Гў: “љону љањон мабош, анде-к 
Маќсуди ту аз миён барояд (Анварї). 

*** 
Бо он ки ман аз ишќи ту расвои љањонам, 
Њам розиям, анде ки ту зебои љањонї [9, 18]. 

 
Дар даврањои ибтидоии ташаккули забони адабии форсу тољик 

мавриди истифода будани ин пайвандакро Ж. Лазар ќайд намуда, ба 
тариќи намуна ду мисол овардааст, ки дар мисоли якум он чун муродифи 
пайвандаки то ки омада, љумлаи пайрави маќсадро ва дар мисоли дуюм 
њамчун муродифи пайвандаки сабаби чунки истеъмол шуда, љумлаи 
пайрави сабабро ба сарљумла алоќаманд намудааст: [9, 18]. 

 
Раво дорам, ту њар чї хоњї, бигӯ, анде ки ўро ба даст орї, 

Ҳама бо дўзах шаванд, анде ки бар тоати монанд [11, 478]. 
 
Анде ки њамчун пайвандаки пайвасткунандаи хилофї, дар 

лањљањои љанубї, љануби шарќї мавриди истеъмоли васеъ буда, аз 
љињати хусусиятҳои синтаксисӣ бо пайвандакњои вагарна, набошад 

монанд аст: Чанд доруе бъганш мехармш, анде вариш соз шава: Оча-ш-а 
гъфт- ай, ки бъги бъхъ, анде мегъръм, да да њалќат ҷушоҷуш мерезм-

ъш.[9,18] Анде шъмо йак ҳъҷрайи нағз къне[10, 80].  
Пайвандаки ала. Ин калима дар лањљањои мазкур гоњо ба 

вазифаи пайвандак (ба маънои набошад, вагарна) ва баъзан ба 
вазифаи њиссача вохӯрданаш мумкин аст: Хапъ къ, гўшъм къ, ё ала хап 

кънм, гўшт кънм. Ала ита бъгў, корота буд накарӣ. Хай, ала мън 

бъхезъм, ки гудако тоқа-ҳандак. Хай бачао, ала мън аку боло сар 
мекънъм (бар мегардам)-у каҳ медъравем [10, 107, 109]. 

Пайвандаки хо. Калимаи хо асосан хоси лањљаи љануби шарќист. 
Дар баъзе маҳалҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқӣ, хусусан дар Ховалинг, 

Шугнов, Сангвор, Дарвоз, Кевру, Сағирдашт, Саидон ва дењањои 
атрофи ин мавзеъњо, калимаи хо ба сифати пайвандаки хилофї 
истифода шуда, ду љумлаи хилофмаъноро бо њам алоќаманд менамояд: 

ҳар, чӣ къна, бо хъд къна, хо бад къна, хо нек къна [10, 55]. Хо бъдунаме 

хо не неки қоил нагарӣ. Ҷфти зъмин рамеъ, хо бора хо не (Сағирдашт).  

Хулоса, дар шеваи ҷанубӣ ва ҷануби шарқӣ, чунон ки қайд карда 

шуд, пайвандакҳо ба шакли мазкур истифода мешаванд. Аммо дар 
теъдод ва тарзи истифода аз ҳам фарқ мекунанд, аз онҳо пайвандакҳои 
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лекин, аммо, вале хеле кам истифода шуда, бештар дар гуфтори аҳли 
зиё ба назар мерасанд.  

Дар шеваи ҷанубӣ, ҳамчун дар шеваи ҷануби шарқии забони 

тоҷикӣ ҳодисаҳои синтаксисие, ки хусусияти архаистӣ доранд, назар ба 
шеваҳои дигари забони тоҷикӣ бештар маҳфуз мондаанд. Ин ҷиҳат 

собит менамояд, ки далели мавҷудияти мазкур барои синтаксиси 
таърихӣ дорои аҳамияти фавқулода бузург аст. 
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БАРРАСИИ ҶУМЛАҲОИ МУРАККАБИ ПАЙВАСТИ 

ПАЙВАНДАКДОРИ ХИЛОФӢ ДАР ЛАҲҶАҲОИ ҶАНУБӢ ВА 

ҶАНУБИ ШАРҚИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар ин мақола мавзўи ҷумлаҳои мураккаби пайвасти пайвандакдори 
хилофӣ дар лаҳҷаҳо ҷанубӣ ва ҷануби шарқии Тоҷикистон баррасї 
шудааст. Муаллиф кўшидааст, ки дар заминаи тањлилу пешнињоди 
мисолњо мавќеъ, дараљаи истифода ва дигар вазифањои гарамматикии 

муодили пайвандакњои аммо, вале, лекин, валекин, балки, вагарна, ҳол он 
ки, ва ҳол он ки, бошад, набошад-ро, нишон дињад. Дар маќола инчунин 
масъалаи наќши пайвандакҳои хилофӣ дар ташаккули ҷумлаҳои мураккаб 
баррасї гардидааст.  
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Вожањои калидї: ҷумлаҳои мураккаби пайвасти пайвандакдори 

хилофӣ, лаҳҷаҳои ҷанубӣ, лаҳҷаҳои ҷануби шарқӣ, хусусиятҳои 
синтаксикӣ. 
 

РАССМОТРЕНИЕ СЛОЖНОСОЧИНЁННЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРОТИВИТЕЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ В 

ЮЖНЫХ И ЮГО-ВОСТОЧНЫХ ТАДЖИКСКИХ ГОВОРАХ 
 

В данной статье рассматривается тема сложносочинённых 
предложений с противительными союзами в южных и юго-восточных 
таджикских говорах на примере союзов но, а, хотя, однако, впрочем, 
тем не менее, зато, иначе и особенности их использования. А также в 
статье раскрыты синтаксические особенности и роль противительных 
союзов в формировании сложносочиненных многосоставных 
предложений, приведены примеры из говоров и произведений поэтов. 

Ключевые слова: сложносочиненные предложения, 
противительные союзы, южные говоры, юго-восточные говоры, 
синтаксические особенности. 
 

REFLECTION OF COMPOUND SENTENCES WITH CONTRASTING 

CONJUNCTIONS  IN SOUTHERN AND SOUTHEASTERN DIALECTS OF 

TAJIK  

 

This article discusses complex sentences with contrasting 
conjunctions in southern and southeastern dialects of Tajik language in  
a sample of sentences with conjunction such as but, although, however, 
but then, nevertheless, but (but then,  but on the other hand, yet), 

otherwise and their usage in southern and southeastern dialects of Tajik 
dialects. In the article the syntactical  features and the role of 
contrasting conjunctions  of the formation of complex compound 
sentences are also revealed and showed with the examples from the 
works of modern and classical poets. 

Key words: compound sentences, nasty unions, southern dialects. 
southeast dialects, syntactic features. 
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АДАБИЁТШИНОСЇ  
УДК: 891.55.092 

ТАВСИФИ СОЗЊОИ МУСИЌЇ ДАР АШЪОРИ ХОЌОНЇ 
Боймурод Шарифзода 

Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АИ ҶТ 
 

Хоќонї чун шоири моњир дар ашъораш ба истилоњоти 
илми мусиќї, созњои мусиќї, тарзи навохтани онњо, лањну 
оњангњо зиёд ишора кардааст. Дар ашъори ў олоти мусиќии 
замонаш баъзан дар шакли таќрибї ва баъзан комил тасвир 
мешавад. Маълумоте, ки шоир дар бораи олоти мусиќї, навоњо 
ва пардањои он додааст, гувоњи огоњии комили ў дар ин љода аст. 
Аз рўйи ишорањои ў дар ин боб хонанда метавонад дар бораи 
мусиќї ва суруд дар муњити фарњангии Озарбойљони 
асримиёнагї маълумот њосил намояд. Инчунин, барои 
мутахассисони соња тасаввуроти комиле метавонад дар бораи 
тањаввули шакли олоти мусиќї њосил шавад. Зеро, тавре зикр 
намудем, шоир дар бораи шакли бисёре аз асобобњои мусиќї 
маълумоти комил додааст. Ба ќавли Мирљалолиддини Каззозї, 
«Девони Хоќонї гузашта аз арзишњои њунарию зебоишинохтиаш 
ба донишномае мемонад, ки рўзгори шоир дар он оинавор 
ошкор гардидааст. Аз он љост, ки девони вай ганљинаест 
гаронарљ, ки танњо адабдўстон ва сухансанљону зебоишиносонро 
ба кор намеояд, мардумшиносон, љомеашиносон ва 
фарњангшиносон низ аз он бањрањое бисёр метавонанд бурд» [1, 
3]. 

Дар осори Хоќонї созњои мусиќие аз ќабили арѓунун, 
барбат, чорпора, чаѓона, чанг, даф, рубоб, руд, сози якто, сози 
дуто, сози сето, сапедмуњра, сурной, карной, кўс, мусиќор, мавлў, 
мењрї, ной, мизмор ва неша зикр гардидаанд. Шоир мафњумњо 
ва созњои мусиќиро барои ифодаи матлабњои гуногун истифода 
кардааст. 

Яке аз олотњои мусиќї, ки дар шеъри ў инъикос ёфтааст, 
арѓунун мебошад. Дар «Мафотењ-ул-улум» дар бораи арѓунун 
чунин омадааст: «Арѓунун олатест, ки мардуми Юнон ва Рум ба 
кор мебурданд ва онро ба се машки бузург аз пўсти говмеш 
месозанд, яъне њар се аз ин машкро канори њам ќарор медињанд 
ва бар сари машки миёнї машки бузург насб мекунанд, сипас 
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рўйи ин машк найњои мисин, ё рўйин, ё заррин, ки дар фосилањои 
муайян дорои сўроханд, савор мекунанд. Аз ин сӯрохњо ба 
иродаи навозанда садоњои дилнишин ва шодиафзо ё ѓамангез 
берун меояд» [3, 254]. 

Зиёуддини Саљљодї бо такя ба маълумоти «Доират-ул-
маорифи форсї» менависад, ки «Арѓан маъхуз аз Юнонии 
«Ургонун», арѓунун номи созест асл юнонї ба маънии лўла ва 
ной, созе, ки мураккаб будааст аз лўлањои ба тўлњои мухталиф, 
ки бо дамидан дар онњо тавлиди савт мешудааст. Дар Юнони 
ќадим теъдоди лўлањо њафт буда, вале дар Эрон ба дувоздањ 
расидааст. Ин созро мазомир њам меномидаанд» [4, 57]. 

Дар муќоиса бо дигар асбобњо, аз ќабили рубоб, чанг, ной 
ва барбат, Хоќонї аз арѓунун камтар ишора кардааст, аммо аз 
рўйи њамин миќдор њам метавон хулоса кард, ки дар рўзгори 
шоир ин асбоб мавриди истифода будааст. Дар муњити иљтимоии 
шоир, ки мардуми насроникеш њам зиндагї мекард, маълум аст, 
ки ин асбоб бештар хоси мардуми Аврупо аст. Шоир таъбири 
«арѓунуни усќуфон»-ро дар ашъораш ба кор бурдааст, ки ин 
нишондињандаи истифодаи маќомоти рўњонии масењї аз ин соз 
дар маъбаду калисоњо будааст. Нуктаи дигари ќобили таваљљуњ 
ишораи шоир ба «арѓунунзанони румї» аст, пас маълум 
мешавад, ки дар рўзгори ў мутрибони румї бо ин соз ошної 
доштаанд: Ангушти арѓунунзани румї ба захма бар/Табларзаи 
тано тананоно барафканад [6,135]. 

«Усќуф» - муарраби калимаи «эпископ»-и юнонї, вакил, 
дараљае аз дараљоти оини Масењ, ки поинтар аз митрон ва 
болотар аз кашиш аст [4, 87], ки дар шеъри Хоќонї зиёд 
истифода шудааст: 

 
Оре, оре бо навои арѓунуни усќуфон 
Бонги хар самъи Масењо барнатобад беш аз ин [ 6, 338]. 
Дасти мусиќори Исидам зи румиарѓунун 
Ѓунањои усќуфи инљилхон ангехта [6, 393]. 
Аз ин сарочаи овову ранг пай бигсил, 
Ба арѓувон дењ рангу ба арѓунун ово [6, 8]. 
Дигар аз асбобњои мусиќї, ки шоир барои парвариши 

сањнањои хаёлиаш зиёд бањра гирифтааст, барбат мебошад. Оид 
ба барбат дар «Луѓатнома»-и Дењхудо ва «Мафотењ-ул-улум» 
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чунин маълумот дода шудааст: «Барбат муарраби барбат ба 
маънии синаи бат (мурѓобї), зеро ки сози барбат шабењ аст ба 
синаи бат. Мураккаб аз чањор тор аст. Номи зуфттарини он 
чањорбам аст ва тореро, ки баъд аз бам аст, мусаллас хонанд ва 
тори баъд аз мусалласро мусанно номанд ва чањоруминро, ки аз 
њама бориктар аст, зер гўянд ва араб барбатро уд ном дињад» [3, 
254]. 

Дар шеъри Хоќонї барбат аз њашт тор таркиб ёфтааст. Аз 
он љо ки барбат косаи бузург дорад, онро ба «зани обистан» 
монанд менамояд. Бо вуљуди њашт гўш доштан дар шеъри 
Хоќонї барбат кар тасвир мешавад. Љои дигар ў ин созро ба 
«тифли хуфта» монанд менамояд. Хоридани синаи барбат, захма 
задан ба он ва забони худ, азоб кашидани барбат дар шеъри 
Хоќонї љилваи хос дорад: 

 
Барбат агар дам аз њаво зад ба забони бедањон, 
Най ба дањони безабон дам зи њавои нав занад [6, 459]. 
Нойест безабон ба лабаш љон фурў даманд, 
Барбат забонварест азоб аз забон кашад [6, 763]. 
Нахуст аз ман забон бистад, ки тифл андар навомўзї, 
Чу нояш безабон бояд на чун барбат забондонаш [6, 209]. 
Тавре ишора рафт, дар шеъри шоир барбат аз њашт тор 

иборат аст ва инро шоир «њашт забони барбат» гуфтааст: 
 
Барбат аз њашт забон гўяду худ ношунавост, 
Зайбаќаш гўйї бо гўши кар омехтаанд [6, 117]. 
Барбат чу суханчине, к-аз њашт забон гўяд, 
Лек аз луѓати мушкил асрор њамепўшад [6, 500]. 
Дар љои дигар шоир њашт тори барбатро ба раг монанд 

мекунад, ки на хун доранду на њис: 
 
Шарён-ш дида чун раги барбат на хун на њис, 
Хоку хасаш ба дидаи рой андаромада [6, 534]. 
Барбат кашида раг бурун, рагњошро полуда хун, 
Соќї ба тоси зар дарун хуни мусаффо дошта [6, 383]. 
Њашт чўби љўркунандаи симњоро дар барбат шоир ба гўш 

монанд менамояд, аммо бо вуљуди њашт гўш доҳтанаш барбат 
дар шеъри Хоќонї кар тасвир мешавад:                                         
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Барбат карест њаштзабон, к-аш ба њашт гўш                                
Њар дам шиканља дасти тавоно барафканад [ 6, 135]. 

Барбат њашт симу њашт чўбаи кук дорад ва дасти тавонои 
ромишгар њар замон ин кукњоро мепечонад. 

Дар ин тасвир барбат ба каре монанд шудааст, зеро чўбест 
бељон - ташбењи балеѓ. Њашт забон - истиораи ошкоро аз њашт 
тори барбат. Торњо, аз он љо ки овоз мебароранд, ба забон 
монанд шудаанд. Њашт гўш - истиораи ошкоро аст аз њашт чўбаи 
кук дар барбат, ки торњоро дар он мепечанд ва метобанд, 
гўшмол медињанд. Миёни дасту забону гўш санъати 
муроотунназир мављуд аст: Гар ба Ноњид расонед чу карной 
хурўш/Њашт гўши сари он барбати кар бигшоед [6, 159]. 

Хоќонї дар бисёре аз маворид барбатро ба Марями узро 
монанд мекунад, ки обистанї дорад ва меноладу зояндаи рўњест, 
ки муъљизазої менамояд: 

 
Барбат нигар обистану ноланда чу Марям, 
Зояндаи рўње, ки кунад муъљизазої [6, 435]. 
Барбат чу узро Маряме, к-обистанї дорад њаме, 
В-аз дарди зодан њар даме дар нолаи зор омада [ 6, 389]. 
Хоќонї љойе таъбири «абљади рўњониён»-ро овардааст, ки 

зоњиран ба навои фариштагон ва малоика ишора мекунад, зеро 
рўњониён ба маънии фариштагон меояд ва њамзамон шоир дар 
шеърњояш аз мафњумњои “чўб задан” ва “хоридани синаи 
барбат” ва ташбењ кардани барбат ба тифли хуфта ёд кардааст: 
Барбат аз бас чўб, к-аз устод хӯрда тифлвор/Абљади рўњониён бин 
аз забон ангехта [6, 393]. 

Љойи дигар дар баробари барбат аз чаѓона ном асбоби 
дигар ёд мекунад: Каъби пиёла бигир, ќадди ќанина бипеч/Гўши 
чаѓона бимол, синаи барбат бихор [6, 183]. 

«Каъби пиёла» - сатњи зери пиёла, ки бар замин ќарор 
мегирад, дар сурате, ки њамвор ва баробар бошад [6, 1249]. 
«Ќанина»- зарфе, ки дар он шароб гиранд, монанди шиша ва 
суроњї. Чаѓона њам номи асбобест, ки бо мизробу захма навохта 
мешавад. 

Дигар аз асбобњое, ки дар шеъри Хоќонї зикри он 
рафтааст, чорпора мебошад. Дар луѓат омадааст, ки «номи созе, 
ки чор васл дорад; як љуфти занги раќќосї, навъе аз раќс» [4, 
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317]. Хоќонї чорпораро сози зангиён муаррифї кардааст: Сор ба 
шохсор бар зангии чорпоразан/Хандазанон чу зангиён абр зи рўйи 
аѓбарї [6, 430]. 

Дигар сози мусиќие, ки шоир барои суварнигорињояш 
бештар ба кор мегирад, чанг мебошад. Дар шеъри Хоќонї чанг 
дорои бистучор тор мебошад. Чангро шоир гоњ ба фоќа, гоњ ба 
боз монанд менамояд ва бо гесўи фурўњишта ба фалаки 
кужпушту пиразан ва торњояшро абрешимин муаррифї 
кардааст: 

 
Њалқаи абрешим аст мўйи хуши чанг, 
Чун мањи нав, к-аз хатти зулом баромад [6,144]. 
Гесўи чангу рагу бозўи барбат бибуред, 
Гиря аз чашми найи тезнигар бигшоед [6, 159]. 
Он чанги зарриќсор бин, зарришта дар минќор бин, 
Дар ќайди гесў дор бин, пояш гирифтор омада [6, 389]. 
Бистучор тори чангро шоир ба бистучор раг монанд 

мекунад, ки шабењи уштури Лайлї асту аз вай нолаи Маљнун 
мебарояд: Гарчи тани чанг шабењи ноќаи Лайлист/Нолаи Маљнун 
зи чанг мудом баромад [6, 144]. 

Дар њолати яке аз торњояш гусастан чанг кужпушт 
мегардад: Ростї, чангро бистучањор аст руд/Чун яке аз вай 
гусаст куж, шавад бегумон [6, 333]. 

Тавре ишора рафт, Хоќонї торњои чангро абрешимї 
гуфтааст: Њалќаи он бирешимї, к-аз бари чанг баркашандАз пайи 
он чу моњи нав зарду дуто зи лоѓарї [6, 422]. 

Тарзи навохтани чангро шоир бо таркибњои бадеӣ барљаста 
инъикос кардааст. Дањ ангушти чангиро ба дањ моњии булӯрин 
ва дањ оќфарзанд, дањ ангушти фасоди баддили тарсон ва дањ 
моњи нав монанд намуда, сањнањои хаёлии љолиб офаридааст: 
Чангї ба дањ булӯрин моњии обдор/Чун обларза ваќти муњоко 
барафканад [6, 135]. 

Чангї - чангнавоз. Булўр - обгинаи рахшони шаффоф. 
Обдор - бисёр дурахшону сафед. Муњоко - дар арабї муњокот, бо 
њам сухан гуфтан. Яъне, чангнавоз бо дањ ангушти наѓзу чолоки 
хеш ба њангоми навохтан ларзањои мусиќиро ба нармї ва оромї 
пароканда мекунад. 
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Аз лињози санъати сухан тасвирро шоир бо чунин 
суварњои хаёлї ороиш додааст: моњї - истиораи ошкор аз 
ангушт аст. Ангуштони чангї дар рехт, наѓзї ва љунбиши 
орому нарм ба моњї монанд шудаанд. Ларзањои мусиќї, ки 
њаворо нарму навозишгарона мељунбонанд, дар оромї ва 
нармхезї ба ларзањои резу ороми об монанд шудааст - 
ташбењи мурсал ва муљмал аст. Муњоко - истиораи ошкор аз 
навои чанг. Он чунон дилнишин ва форам садо медињад, ки 
гўё достонеро наѓзу дилпазир бозмегўяд. Аз диди орояњои 
сухан миёни моњї ва об дар «обдор» ињоми таносуб љой 
дорад, зеро об дар ин љо ба маънии дурахшон аст. Байни ду 
вожаи об љиноси том [2, 381]: Дањ ангушти чангї чу фассоди 
баддил/Ки раг љўяд аз тарсу ларзон намояд [6, 129]. 

Шоир дар байт болои дањ ангушти чангиро ба фассод 
(хунгир) монанд кардааст, ки тарсону ларзон рагњои инсонро 
мекобад. 

Дар шеъри Хоќонї даф олате доирашакл тавсиф шудааст. 
Рўйкаше дорад аз пўсти њайвонот ва баъзан оњу, ки дар атрофаш 
њалќањои хурд овехтаанд ва дар чанбари он манзарањои гуногун 
наќшу нигор мешудаанд, мисли сайду шикоргоњ ва гоњ сурати 
њайвоноте мисли гову гўсфанд ва бузу парандагони њархела: 

Чанбари даф шавад фалак мутриби базми шоњро, 
Моњи дуто сабў кашад, Зуњра сетори нав занад [6, 459]. 
Хами чанбари даф чу сањрои љаннат, 
Дар ў муртаъи амни њайвон намояд [6, 129]. 
Дар чанбари даф оњуву гўр асту юзу саг 
К-ин саф бар он камин ба мудоро барафканад [6, 135]. 
Чанбар - њар чизи гирд ва куж, њалќа перомуни доира. Гўр - 

гўрхар. Юз - даде шикоргар, хурдтар аз паланг… Камин - 
нињонгоҳ барои задани шикор. Мудоро - нармї, мулоимї, 
мењрубонї. 

Яъне, дар гирди доира нигорањои љонварон нигошта 
шудааст, ки шикебо дар камини якдигар мондаанд. Оњу, гўр, юз 
ва саг аз тариќи маљоз ба љои нигорањои њайвонот ба кор бурда 
шудаанд. Дар байни онњо аз диди орояњои сухан муроотунназир 
низ њаст [2, 378]: Даф, к-аз тани оњувон салаб дошт/Овози 
гавазнсон баровард [6, 506]. 
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Дар байти боло ишора аз пўсти оњу сохтани доира дорад, 
ки овозаш мисли гавазн аст. 

Дар байти зер бошад, шоир дафро «коѓазинпероњан» 
гуфтааст, шояд ин љо ишора ба ѓилофе бошад, ки дафро дар он 
мепечондаанд: Њамчу даф коѓазин-ш пероњан/Њамчу чанг аз палос 
бин шалвор [6, 184]. 

Рубоб њамчун сози мусиќї дар мамлакатњои Шарќ маќоми 
воло дорад. Хоќонї аз шакли зоњирии рубоб ва садову 
оњангњояш тасвирњои љолиб сохтааст. Дар байти зер рубобро 
дорои забон пиндоштааст, ки аз забонаш мисли ў балоњо 
дидааст: Рубоб аз забонњо балоњо дида чун ман/Бало бинад он, к-ў 
забондон намояд [6, 129]. 

Дар байти зер бошад, косаи рубобро ба охўри хари Исо 
монанд мекунад, ки инљилсарої менамояд: Бар коси рубоб охўри 
хушки хари Исост/К-аз чор забон мекунад инљилсарої [6, 435]. 

Дастаи рубобро шоир ба даст монанд карда, чунин тасвир 
месозад: Дар барам омад чу чанг гесў дар по кашон/Ман шуда аз 
дасти субњ даст ба сар чун рубоб [6, 46]. 

Дар байти зер шоир рубобро ба асире монанд кардааст, ки 
гулўгоњаш ба ресмон баста шудааст ва торњои он нола 
мебароранд: Њалќи рубоб бастатаноб аст асирвор/К-аз дарди 
њалќ нола бар аъзо барафканад [6, 135]. 

Дар байт истиораи киної аст, зеро барои рубоб њалќ 
пиндошта шудааст. Таноб - истиораи ошкоро аз симњои рубоб. 
Рубоб аз он љо, ки гулўгоњаш бо расанњо бастаанд, ба асир 
монанд шудааст - ташбењи мурсал ва муфассал. Нола - истиораи 
ошкор аз овози соз аст. Аъзо - истиораи ошкор аз симњои 
чоргонаи соз аст.  

Љойи дигар њолати бади равонию иљтимоии худро шоир ба 
рубоб монанд кардааст: Чун рубобам коса хушк асту хазина холї 
аст/Пас танобам дар гулў афкандаанд аъдои ман [6, 322]. 

Яъне косаи хушки рубобро ба вазъи бади иќтисодияш 
монанд карда, мегўяд, ки душманонаш мисли рубоб таноб дар 
гулўяш нињодаанд. 

Дар ќасидаи «Мантиќ-ут-тайр» аз камончарубоб (олоте, ки 
бо он рубобро менавозанд) тасвири моњро кардааст: Пеши чунин 
маљлисе мурѓон љамъ омаданд/Шаб шуда чун шакли мўй мањ чу 
камончарубоб [6, 42]. 
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Дар байти зер садои рубобро ба нолае монанд мекунад, ки 
бар асари задани захма њосил шудааст, вале хушии овози рубоб 
озору азиятро пинњон медорад: Нолид рубоб иро озурда шуд аз 
захма/Лек аз хушии нола озор њамепўшад [6, 500]. 

Дар бораи сози руд дар як байт шоир ишора кардааст. Руд 
њам аз олоти зењии мусиќии ќадим аст ва њамчунин ба маънои 
симњои олоти мусиќї меояд: Рудсозон њама дар косаи сарњо ба 
самоъ/ Шарбати љон зи рањи косагар омехтаанд [6, 117]. 

Дар девони шоир њамчунин созњое як бор ё ду бор зикр 
шудаанд, ки хонанда дар бораи шаклу сурати онњо тасаввур ба 
даст намеорад. Созњои якто, дуто, сето, сапедмуњра, сурной ва 
карной аз чунин анвои созњои мусиќиянд: Гарам сози якто занї ё 
дутої/Дарандозамат, к-аз сето мегурезам [6, 290]. 

Сапедмуњра аз олотњои мусиќии ќадим аст ва аз ишорањо 
бармеояд, ки ин созро њам бо дамидан ба садо меоваранд ва 
Хоќонї садои онро ба садои раъд монанд кардааст: Раъди 
сапедмуњраи шоњи фалакѓулом/Бар Буќубайс ларзаи ово 
барафканад [6, 135]. Раъд - тундар. Сапедмуњра - гунае аз 
шайпури љангї. Фалак - њар як аз осмонњои њафтгона, ки чарх 
яке аз њафтон пиндошта мешудааст. Буќубайс - номи кўњест дар 
Макка. Яъне, овози карнайи подшоњ, ки ба хурўши тундар 
мемонад, ларза бар кўњ меафканад. Дар байт раъд - истиораи 
ошкор аз ѓиреви карнай аст, ин ѓирев ба тундар монанд шудааст. 
Фалакѓулом - ташбењи балеѓ аст. Фалак дар фармонбардорї аз 
мамдўњи шоир ба ѓулом монанд шудааст. Аз диди орояњои сухан 
дар миёни раъду фалак њамбастагї мављуд аст. Дар ларзаи кўњ аз 
овози карнай муболиѓаи ѓулув [2, 382]. Аз сурной ва карной њам 
шоир як бор ёдоварї кардааст: Гар ба Ноњид расонед чу карной 
хурўш/Њашт гўши сари он барбати кар бигшоед [6, 159]. 

Сози кўс дар шеъри Хоќонї љилваи густурда дорад. Аз 
рўйи тасвири шоир ин олоти мусиќї дар љашну маросимњои 
ботанта навохта мешудааст. Дар айёми ид, субњгоњон, навбат 
задан дар даргоњи мулук, корвонњои њаљ, майдони љанг ва ѓайра. 
Дар шеъри шоир кўс бо шиками холї тасвир мешавад, ки њар 
дам ба шикам захм мехўрад ва навои косагару лањни Довудро 
мемонад: Бол фурў куфт мурѓ, мурѓи тараб гашт дил/Бонг 
баровард кўс, кўси сафар кўфт хоб [6, 41]. 
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Љойи дигар чанбари кўси мамдўњро ба хами фалак монанд 
мекунад ва соќияшро ба сафи фалак: 

 
Чанбари кўси ў хами фалак аст, 
Соќии коси ў сафи малак аст [6, 487]. 
Кўси шикамтињиро буд орзуи он нон, 
Ё ќавми итъамунї овозаш омад аз бар [6, 186]. 
В-он кўси идї бин навон бар даргањи шоњи љањон, 
Монанди тифли лавњхон дар дарсу такрор омада [6, 390]. 
Аз њама бештар дар суварнигорињояш Хоќонї аз сози ной 

бањра гирифтааст. Аз тасвирњои шоир аён аст, ки дар рўзгори ў 
найро аз чўби сиёњранг месохтаанд ва он аз љинси обнус будааст. 
Найро шоир бо нуњ сурох тасвир мекунад ва онњоро чашм 
таъбир мекунад ва дањ ангушти навозандаро ба «дањ нигањбон», 
«дањ ѓулом», «дањ моњї», «дањ доя» ва «дањ турки ларзадор», 
«дањ турки ходим» ва зоњири найро ба «мори безабон», «афъии 
шикамсўрох» монанд кардааст: 

 
Ной чун шоњи њабаш дар пешу пас 
Дањ ѓуломаш посбон охир куљост [6, 492]. 
Сияњхонаи обнўсини нойї 
Ба нуњ равзану дањ нигањбон намояд [6,129]. 
Ной аст бастањалќу гирифта дањон чаро 
Аз сурфа хун ќанинаи њамрро барафканад [6, 135]. 
В-он най чу мори безабон, сўрохњоро устухон, 
Њам устухонаш сурмадон, њам гўшт з-аъзо рехта [6, 378]. 
Он обнўси шох бин, мори шикамсўрох бин, 
Афсунгари густох бин, лаб бар лаби мор омада [6, 389]. 
Ранги сиёњи найро шоир ба њабаш, зангї ва зоѓ монанд 

кардааст ва таъбирњое чун «шоњи њабаш», «арўсе аз њабаш», 
«њинду», «сияњхона», «зоѓи сияњ»-ро офаридааст: 

 
Ной аст сияњзоѓе хушнаѓматар аз булбул, 
К-андар дањани кабке минќор њамепўшад [ 6, 500]. 
Сияњхонаи обнӯсини нойе 
Ба нуњ равзану дањ нигањбон намояд [6, 129]. 
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Дар шеъри Хоќонї ба як навъи дигари най, ки неша ном 
дорад, ишора шудааст. «Неша (неча)- найи хурд, ки шубонон 
навозанд, тутак. Дар шеъри Низомї њам ин соз зикр шудааст: Ба 
расми шубонон аз ў неша сохт/Нахустин бизад захму в-он гањ 
навохт» [6, 1585]. 

Дар шеъри Хоќонї неша дар ќиёс бо дигар созњо камарљтар 
тасвир шудааст: Бо тољи хусравї чї кунї аз гиё кулоњ/Бо сози 
Борбад чї кунї нешаи шубон? [6, 313]. 

Дар шеъри Хоќонї њамчунин аз созе бо номи мавлу ёд 
шудааст, ки онро насрониён менавохтаанд. Дар фарњанги 
Саљљодї ин соз чунин тавзењ ёфтааст: «Шохи оњу, ки чавкиён ва 
тарсоён навозанд ва ё най аст, ба фатњи мим низ њаст… Шохи 
оњуе, ки чавкиёни Њиндустон навозанд, ва баъзе гўянд най 
бошад. Ва баъзе гўянд мавлу дар дар калисоњои зангї аст аз 
оњан, ки зоњидони тарсо дар даруни дайр зананд ва њалќањои 
оњанро биљунбонанд ва ноќус низ гуфтаанд» [1482]. Ин созро 
шоир дар ду байт ёд кардааст: 

 
Маро бинанд дар сўрохи ѓоре, 
Шуда мавлузану пўшида чавхо [6, 26]. 
Мавлумисол дам чу барорад ба лоли субњ, 
Ман низ сар зи чавхаи хоро бароварам [6, 245]. 
Хоќонї аз истилоњоти мусиќї ва лањну навоњои зиёде дар 

шеъраш ишора кардааст. Истилоњоти мусиќї ба монанди «дар 
парда будан, «хориљ аз парда будан», «љаъди сода», «љаъди 
пурхам», «захмаи зер», «захмаи бам», «парда», «дастон», 
«бардошт», «фурўдошт» ба монанди ин истилоњотеанд, ки шоир 
онњоро дар тасвирњояш ба кор гирифтааст ва ин нишон аз 
оњангдонию оњангшиносии ў мебошад: 

Рахт, к-аввал зи дари мастаба бардоштиам, 
Њам бад-он манзили бардошт фурўд ор маро [6, 39]. 
«Бардошт» ва «фурўдошт»- истилоњоти мусиќї. «Бардошт»-

ибтидои овоз ё соз, баланд кардани овоз то мунтањои маќсуд ва 
«фурўдошт» паст кардани он то њадди маќсуд аст» [ 6, 358]:  

Болои мадењи ту сухан нест, 
Кас захма накард бартар аз бам [6, 278]. 
Дар байти дигар аз тариќи киноя мегўяд, ки оњанги љањон 

аз парда хориљ аст, дар маљлиси мамдуњ њамдам мешавад:  
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Гарчи навои љањон хориљи парда равад, 
Чун ту дар ин маљлисе бо њама дам сохтан [3, 253]. 
Дар ашъори Хоќонї аз лањну навоњои мусиќї низ сухан 

меравад:  
Навои Борбаду сози барбату мизмор, 
Тариќи косагару роњи арѓунуну сетор [6, 29]. 
«Косагар» номи наво ва ќавлест аз мусиќї ва номи мутрибе 

њам њаст, ки «ќавли косагар» мухтареъи ўст. Њамчунин номи 
хати шашум аст аз љумлаи хутути Љоми Љам ва онро «хати 
косагар» мегўянд. Наќоранавозу наќорачиро низ гўянд. Зимнан 
«косагарї» номи яке аз оњангњои замони Сосониён њам њаст» [ 6, 
258]:  

Навозиши лаби љонон ба шеъри Хоќонї, 
Гузориши дами ќумрї ба пардаи анќо [6, 29].  
«Анќо паррандаест маъруф-ул-исм ва маљњул-ул-

љисм…Симурѓро гўянд ва ўро анќои муѓриб хонанд… Анќо ба 
маънии оњанги хоси мусиќї ва низ созест, ки гардани дароз 
дорад» [4, 1093]:  

Сафири сулсулу лањни чаковаку сорї, 
Нафири фохтаву наѓмаи њазорово [6, 29]. 
Чаковак дар луѓат паррандаест аз гунљишк каме бузургтар, 

ки ба тозї ќубара ва абулмалењ гўянд [4, 337]: «Чаковак номи яке 
аз оњанги мусиќии замони Сосониён аст. Саид Нафисї 
чаковакро сеюмин оњанги мусиќии он замон муаррифї кардааст. 
«Фохта» асли ёздањум аз њабдањ бањри усули мусиќии ќадим 
фохтаи зарб ва онро ба анвои гуногун- фохтаи саќил, фохтаи 
саѓир ва фохтаи кабир таќсим мекунанд» [3, 256-257]:Лољарам аз 
сањми он барбати Ноњидро/Банди «Рањовї» бирафт, рафт 
бирешим зи тоб [6, 44]. 

«Рањовї - истилоњи мусиќї ва номи маќоме аз дувоздањ 
маќоми мусиќї ва ваќти сароидани он аз субњ то тулўъ аст ва ба 
њиндї «Лалак» гўянд. Рањовї оњангест, ки дар охирафшорї 
навохта мешавад. Насињатомез аст ва њолати баръакси афшорї 
дорад. Сўзу гудозу нолаву нудба надорад, балки ба пири 
таљрибадида монанд аст, ки мехоњад оби хунуке бар дили 
доѓдидаи мусибатдидагон бирезад ва ононро бо насоењи 
дилпазир умедвор кунад ва дар зимн бигўяд, ки орзуи башар 
тамом шуданї нест. Пас барои ин ки осуда зист кунем, бояд 
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домони орзуро фаро кашем, то идомаи њаёт, ки гоњ бо ранљу 
нокомї ва замоне бо шодї ва комронї тавъам аст, сањл ва осон 
бошад» [4, 675-676]:  

Бубин захма, к-аз пеши Кайхусрави дин, 
Ба кини Сиёвуш чї бурњон намояд [ 6, 129].  
«Кини Сиёвуш» номи лањни бистум аз лањни Борбад аст» [6, 

1287]. 
 
«Шањри зар»-у «Тахти Тоќдис» хасонро 
Боз маро љуфти «Кин» навои «Сифоњон» [6, 357]. 
«Шањри зар», ба ќаринаи «Тахти Тоќдис», «Кини Эраљ», 

«Наво» ва «Сифоњон», ки њама асомии алњони мухталифаи 
мусиќї аст, бояд «Шањри зар» низ лањне аз мусиќї бошад. Саид 
Нафисї зимни муаррифии саду сї оњанги мусиќии замони 
Сосониён аз оњанге ба номи «Шањрўз» ном мебарад, ки эњтимол 
меравад, ки њамон «Шањрзар»-и мазкур дар шеъри Хоќонї 
бошад» [3, 257]. «Тахти Тоќдис» маънии тахти Хусрави Парвизро 
низ мерасонад» [6, 1005]. 

 
«Ќуфли румї» баргирифт аз дурљи рўз, 
Чун калиди њиндувон бинмуд субњ [ 6, 482]. 
«Ќуфли румї номи лањни понздањум аз сї лањни Борбад 

аст» [3, 258]. 
 
Кўс аз чї рўй дорад овози ганљ боре, 
К-аз нури субњ бинам ганљи равон мушањњар [ 6, 186]. 
«Дар сї лањни Борбад чанд лањни музофи ба ганљ вуљуд 

дорад, ки иборатанд аз «Ганљи бодовард», «Ганљи гов», «Ганљи 
сўхта» ва дар оњангњои мусиќии давраи Сосонї низ номи чанд 
оњанги мусаддар ба ганљ ба чашм мехўрад: «Ганчи бод», «Ганљи 
бодовард», «Ганљи сохта», «Ганљи сӯхта», «Ганљи корвон», 
«Ганљи гов», «Ганљвор». «Овози ганљ» дар шеъри Хоќонї 
эњтимолан ишора ба яке аз ин илњон ва оњангњост» [3, 258]. 

Хулоса, тасвири олоти мусиќї, созу навоњо, истилоњоти 
мусиќї ва дигар мафњумњои марбут ба ин мавзўъ аз як љониб 
боиси пуробуранг гаштани каломи шоир шуда бошанд, аз дигар 
љониб барои муњаќќиќону мутахассисони соњаи мусиќї 
метавонанд чун сарчашмаи боэътимод мавриди эътибор бошанд. 
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ТАВСИФИ СОЗЊОИ МУСИЌЇ ДАР 
АШЪОРИ ХОЌОНЇ 

 

Дар мақола масъалаи тавсифи асбобҳои мусиқӣ дар ашъори Ҳоқонӣ 

мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Ҳоқонӣ шоирест, ки дар шеърҳояш 

аз ҷузъиёти олами ҳастӣ ҳадафмандона барои мушаххас ифода кардани 
фикру эҳсосот ва инчунин таъмини зебогии тарзи баёни худ истифода 

мебарад. Асбобҳои мусиқӣ ва истилоҳоти марбут ба он дар шеъри ӯ 

нақши меҳварӣ дошта, барои тафсири ҳамаҷонибаи зуҳуроти 
тасвиршаванда замина мегузоранд. Аз як тараф, тасвири истилоҳоти 

мусиқӣ тасаввуроти амиқ ва гуногунҷанбаи шоирро нишон медиҳад ва аз 

ҷониби дигар, мутахассисони ин соња дар бораи истилоҳоти мусиќї 
метавонанд тасаввуроти комиле њосил намоянд. 

 
Калимаҳои калидӣ: мусиқӣ, асбобҳои мусиқӣ, оҳанг, истилоҳҳои 

мусиқӣ, хаёлот, мутриб, рубоб, арғунун, “Наво”. 
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ОПИСАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В 
ПОЭЗИИ ХАКАНИ 

 

В данной статье речь идет об описании музыкальных 
инструментов в стихах Хакани. Хакани является тем поэтом, в стихах 
которого целенаправленно используются все компоненты мира вещей для 
более детального выражения собственных размышлений и чувств, а 
также для обеспечения изящества своей манеры. Музыкальные 
инструменты и терминология этой сферы искусства доминируют в его 
поэзии и создают почву для всесторонней интерпретации изображаемых 
явлений. Они, с одной стороны, показывают глубину и многогранность 
воображений поэта, а с другой стороны – являются источником 
познания для специалистов, занимающихся музыкальной деятельностью.  

Ключевые слова: музыка, музыкальные инструменты, мелодия, 
музыкальные термины, воображение, музыкант, рубоб, орган, «Наво». 
 

THE IMAGE AND TERMINOLOGY OF MUSICAL INSTRUMENTS 
IN THE POETRY OF HOQONI 

 
This article describes the terminology and musical instruments in poems 

of Hoqoni. Hoqoni is the poet who purposefully uses all the components of the 
world of things to depict his own thoughts and feelings in more detail, as well 
as to ensure the elegance of his manner. Musical instruments and terminology 
of this fields of art dominate in his poetry and create many characers for a 

comprehensive interpretation of the described phenomena. They, on the one 
hand, show the depth and versatility of the poet's imagination, and on the other 
hand, are a source of knowledge for professionals involved in musical activities. 

Keywords: music, musical instrument, melody, musical terminology, 
imagination, fantasy, singer, rubab, organ, fotune. 
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УДК: 891.550-1:82 

ВИЖАГИҲОИ МАВЗӮИИ НАСИБИ ҚАСИДАҲО ДАР 

НАЗМИ АРАБИЗАБОНИ САДАҲОИ XI-XII 

Раҷабова Марҳабо 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Қасида яке аз шаклҳои қадимтарин ва маъмули назми арабӣ 

ба шумор меравад, ки дорои қофияи ягонаву қолаби устувор 
мебошад. Дар он ду мисраи байти аввал ва мисраъҳои дувуми 
байтҳои боќимонда ҳамқофия мебошанд. Мазмуну мавзӯи 

қасида гуногун буда, дар он аз мадҳу муфохара, ҳиҷову мазаммат 
ва ғайра сухан меравад. Масоили дигар, аз қабили масъалаҳои 

ахлоқӣ, динӣ ва васфи табиат дар қасида ҷанбаи фаръӣ доранд.  
Бинобар мабнои ахбори Абдулмалики Асмаъӣ, нахустин 

нафаре, ки қасида сароидааст, Адий ибни Рабеъаи Тағлибӣ 

маъруф ба Муҳалҳил (ваф. 531 мелодӣ) маҳсуб меёбад. Мавсуф 
яке аз шуарои маъруфи аҳди ҷоҳилия ва тағоии Имруулқайс 
буда, зиёда аз сад сол қабл аз зуҳури ислом зиндагӣ намудаву 

маҳз бо ашъори ӯ шеъри арабӣ поягузорӣ гардидааст. Муҳалҳил 
қасидаи хешро дар сӯгвории бародараш Кулайб сароидааст, ки 

аз ҷониби қабилаи Бакр ба қатл расида буд. Қатли Кулайб 
сабаби оташ гирифтани ҷанги тӯлонӣ миёни ин ду қабила 
гардид, ки зиёда аз чиҳил сол идома ёфтаву бо номи ҳарби Басус 
дар таърих маъруфият ёфтааст. Дар ашъори бисёре аз шуарои 
аҳди ҷоҳилия масъалаҳои гуногуни ба ин ҷанг иртиботдошта 

бозтоб гардидаанд. Бино ба нигоштаҳои донишманди маъруфи 
араб Мустафо Содиқи Рофеъӣ, шеъри араб то аҳди Муҳалҳил 

бар вазни раҷаз ва дар шакли порчаҳои хурд сароида шудаву 
тавассути ӯ ба қасида табдил дода шуд. Дар пайгирӣ аз ӯ 
минбаъд Имруулқайс мафтуни қасида гардида, ба иншои он 

пардохт ва пояҳои қасидаро таҳким бахшид [3, 2, 22].  
Бешубҳа, қасида яке аз боризтарин шаклҳои шеъриест, ки 

дар адабиёти чи арабизабон ва чи форсизабон ҷойгоҳи вижаро 

касб намудааст. Зеро ҳаёти дарборӣ бузургтарин шуароро бар он 
водор менамуд, ки зиндагии хешро тавассути нигоштани 
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мадҳияномаҳо дар маноқиби подшоҳону султонҳо ва амирону 
ҳокимон пеш баранд. 

Вижагии сохтори қасоиди ағлаби шуарои тоисломии араб 
аз ин иборат мебошад, ки онҳо одатан бо қисмати тағаззулии 

муҳтавои ишқидошта оғоз мегарданд, ки “насиб” ва ё “ташбиб” 
номида мешавад. Дар он шоир сафари хешро дар биёбон ба 
силки тасвир кашида, аз манзили таркгуфтаи бадавиён, беҳтарин 
рӯзҳои зиндагиаш ҳамроҳи дӯстдоштааш ва аз рӯзгори гузашта 
ёд менамояд. Дар қисми дувуми қасида, яъне васф шоир тасвири 

давоми сафарашро савораи уштур таҷаллӣ месозад. Ӯ аз 
дурахши тундар дар биёбон, шабҳои хунуки он, шикор ва ё 

васфи уштури худ ҳикоят менамояд. Сипас ба тасвири даҳшатҳои 
биёбон, диловарии худ, ки ҳама саддҳои роҳашро бартараф 
месозад, мепардозад. Ниҳоят, дар қисми савум, яъне қисми асосӣ 

- мадҳ шоир қаҳрамониҳои худ ва ё ҳамқабилагонашро тараннум 
менамояд. Ё худ шахси муайян, мамдӯҳи хешро мавриди ситоиш 
қарор медиҳад. Дар баъзе ҳолат дар ин қисмати қасида шахсе ё 

қабилае, ки қасида барояш бахшида мешавад, мавриди ҳиҷо 
қарор дода мешавад [4, 140-153]. 

Вале бо мурури замон сохтор ва муҳтавои қасидаҳо тағйир 
пазируфтанд. Ҳанӯз дар миёнаҳои қарни VII милодӣ қасоиде ба 
миён омаданд, ки аз ситоиши қабила ба мадҳи ҳукуматдорони 

замон гузаштанд. Афзун бар ин, дигаргун гаштани вазъи зиндагӣ 
ва муҳити аъроб, пайдоиши шаҳрҳои нав ба эҷодиёти шоирон 
таъсири бориз гузоштанд. Баробари ба сари хилофати исломӣ 

омадани хонадони Аббосиён ва зуҳури ҷараёни таҷаддуд мавзӯи 
қасоиди арабӣ густариш ёфт. Дар он мавзӯи хамриёт ва 

маҷлисҳои бодагусорӣ арзи ҳастӣ намуд. Таъкид ҷоиз аст, ки 
мавзӯи хамр дар қисмати муқаддимавии қасида баён карда 
мешавад. Дар робита ба мухтассоти насиби қасидаҳо дар қарни 

дувоздаҳуми милодӣ муҳаққиқи мисрӣ Умар Мӯсо Пошо чунин 
назаротро ироа доштааст: “Дар ин аср шоирон бештар ба мадҳ 
рӯй оварданд, то ки аз пайи он ризқу рӯзии хешро пайдо 

намоянд. Дар ин замина қисмати аввали қасоид аз насибу ғазал 
фароҳам омада, аз доираи тахайюлоти шоир убур намекард. 

Баъзе шуаро ба тақлиди гузаштагон мепардохтанд ва бархе 
дигар бар он навгонӣ ворид менамуданд. Нуктаи ҷолиб он аст, 
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ки шоирон насиби қасидаро ҳамон тарзе иншо мекарданд, ки 
писанди мамдӯҳонашон бошад ва аз он нафъе бардоранд. Аммо 

бо ин ҳама қисмате аз шеъри худро танҳо вижаи ғазал 
менамуданд ва саъй мекарданд, ки дар маонии он навгоние 
ворид созанд” [6, 483]. 

Минбаъд қасида ба назми форсӣ-тоҷикӣ ва соири 
халқиятҳои исломӣ ворид гардида, яке аз густардатарин шаклҳои 

шеърӣ гардид. Ҳамзамон бояд изофа намуд, ки қасоиди аз 
ҷониби шуарои дигар мардумон сурудашуда аз рӯйи муҳтаво, 
мавзӯъ ва сохтор аз қасоиди шуарои араб тафовути калон 
доштанд. 

Ҷиҳати омӯзиши вижагиҳои насиби қасидаҳои арабизабони 

садаҳои XI-XII қисми дувуми тазкираи “Харидат-ул-қаср ва 
ҷаридат-ул-аср”–фузалои аҳли Аҷам, Хуросон ва Форс, ки ба 

қалами Имодуддини Исфаҳонӣ мансуб мебошад, ба кор гирифта 
шудааст. 

Нуктаи қобили таваҷҷуҳ он аст, ки чун дар тазкираи мазкур 
аз ағлаби қасоид танҳо порчаҳо сабт гардидаанд, дар мавриди 

насиби қасидаҳо баҳогузорӣ кардан хеле душвор аст. Вале яке аз 
шеваҳои хоси мусаннифи тазкира аз он иборат аст, ки зимни 
иқтибос намудани порчаҳои шеърӣ дар баъзе мавридҳо бо 

ибораҳои “ибтидои қасида” “қисмати аввали қасида”, “матлаи 
қасида” , “насиби қасида” ба қисмати аввали ашъор ишорат 
кардааст. Бар мабнои он порчаҳо каму беш метавон хасоиси 

насиби қасоиди ин аҳдро таъйин сохт. 
Насиби қасидаҳои давраи мавриди назар асосан дар 

пайравӣ аз шеъри суннатии араб мавзӯи тағаззулиро дарбар 
мегирад. Шоирон тавассути ибрози муҳаббати самимӣ ба 
маҳбуба ҷаҳони ботинии худро таҷассум сохтаанд. Қобили 

таваҷҷуҳ аст, ки насиби қасидаҳои бархе аз шоирон дар тақлид аз 
шоирони аҳди ҷоҳилия суруда шуда, шоир дар манзили 
тарккардаи маҳбуба ёди гузашта ва лаҳзаҳои хотирмони умри 

хеш мекунад. Дар эҷодиёти шоирони забардасти замон –

Рашидуддини Ватвот, Абӯмузаффари Абевардӣ, Туғроии 

Исфаҳонӣ ва дигарон ҳамин хусусият хеле барҷаста ба мушоҳида 
мерасад. Чунончи, Рашидуддини Ватвот дар 9 байт насиби 
қасидаи ҳамза ёди манзили Салмо дар Наҷд мекунад ва обу 
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ҳавои хуш, замини обшор ва накҳати мушкборашро ба силки 
тасвир мекашад. Ҳамзамон изҳор медорад, ки ҳаргиз муҳаббати 

ӯ аз қалбаш зудуда нахоҳад шуд: 
 
Салморо манзилест, ки ҷонам фидояш бод, 
Дар Наҷд қарор ёфтаву нахоҳам ҷудоии ҳавояшро. 

Замини обшораш пур сохта офоқро бо накҳати хуш, 
Мисли он ки фаро гирифта мушк арзашро. 
 

Ҳамоно саъй бинмоянд мардум бар сукунати он, 

Пас маро низ набошад ҷуз ҳавои он рағбате дигар. 
Тағйир пазирад дар қалбам ҳар муҳаббате, 

Валекин муҳаббати он ҳаргиз нагардад дигар [2, 195]. 
 
Дар 8 байт аз қасидаи мимия низ шоир боз ҳам тасвири 

Наҷду хаймагоҳи худ намудаву аз зиндагии хушу бофараҳаш дар 
он ҷо, шабҳои пур аз саодату фархундагиҳояш, ки аз он рӯйҳояш 
мисли офтоби мунир медурахшиданд, ёдрас мешавад [2, 196].  

Абӯмузаффари Абевардӣ дар 4 байт аз насиби қасидаи бар 
қофияи ҳамза сурудааш дар пайравӣ аз шеъри қадимии араб 

шабҳои водии Батҳо, торикиву зулумоти онро ба силки тасвир 
кашида, ба Умайма муроҷиат мекунад, ки чӣ сон ӯ дар торикӣ 

гузар карду аз ҷабинаш нур таҷаллӣ намуд ва субҳ бо равшании 
худ дар ӯ маскан гузид [2, 226]. 3 байти насиби қасидаи боияи 
Абевардӣ низ дар рӯҳияи бадавӣ суруда шуда, шоир ба 

уштурбони мавзеи Шадан муроҷиат мекунад, ки оё ӯ ноқили 
ахбори арабҳо аст, пас ба хаймаҳо фарёд занад, ки атноби он 
саршор аз хабарҳост [2, 232].  

Дар насиби қасидаҳои баъзе аз шоирони дигар тараннуми 
муҳаббат ва дарди ҳиҷрону ҷудоӣ ба силки тасвир кашида 

шудааст. Ду байт аз қасидаи Мансур ибни Муҳаммад Осимии 
Бушанҷӣ фарогири ҳамин мавзӯъ буда, шоир эҳсосоти 
ниҳониашро инъикос сохтаву изҳор доштааст, ки ӯ ҷамолу 

зебоиро дарёфт, аммо қалбаш ба ҷуз он чизи дигаре мехоҳад, 
вале худ намедонад он чӣ бошад [2, 40].  

Ҳашт байт аз матлаи қасидаи роияи Имодуддин Абулалоъ 

Муҳаммад ибни Шарафуддини Ансории Исфаҳонӣ дар тасвири 
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ҳиҷрони маҳбуба ва ташбеҳи ӯ ба моҳи мунаввар ва ғизол [1, 261-
262], 9 байти тағаззулии қасидаи боияи Рашидуддини Ватвот аз 

сӯзу гудози қалби ошиқ, ки ёрои сабру таҳаммул надорад, хобро 
аз чашмаш рабудаву дидаҳояш ҳамарӯза ғарқи мусибат 

гардидаву ҷумла аҳволи муҳиб мусибату ғам аст, чӣ сон ҷисмаш 
дар оби ашкҳояш ғарқу қалбаш дар оташи устухонҳояш месӯзад, 
ҳарф мезанад [2, 198-199]. Афзун бар ин, 9 байт аз қисмати 

тағаззулии қасидаи роияи Ватвот низ бозтоби қалби ошиқ ва 
дарди фироқ аз маҳбуб мебошад, ки бе дидори рӯи ӯ пеши 
чашмонаш торик аст, монанди он ки хуршед бе нури худ 
дурахше надорад. Шоир мегӯяд: Дилам аз дурии ёр ба танг 

омадаву марҳабо бар ишқ, гар ҳиҷрон набудӣ. Чун ошиқ гаштам, 
ҳама асрорам фош гардид, зеро дар кадомин қалб ишқу сирр бо 
ҳам буда метавонад [2, 200]. 

Лозим ба тазаккур аст, ки насиби қасидаҳои пурра матраҳ 
гардида низ ҳамин вижагиро соҳиб мебошанд. Дар 19 байт 
насиби қасидаи ломияи Абулмаолии Варконӣ мавзӯи фироқи ёр, 

гарон будани ҷудоиву дурӣ аз ӯ матраҳ гардида, ҳамзамон шоир 
ҳабиби худро ба ғизол, бадри мунир, шамси пурнур ташбеҳ 

медиҳад. Дар канори ин, изҳор медорад, ки, мутаассифона, ӯ 
муҳаббати худро пинҳон дошта наметавонад, дар ҳоле ки оташи 
нафасҳои ӯ ва тӯфони дидаҳояшро касе пай намебарад [1, 190-
191]. 

Фузун бар ин, дар 29 байт насиби қасидаи роияи худ 
Муҳаззаб Исмоил ибни Абӯнаср ибни Абдайл вазиши боди 
саҳаргоҳ, накҳати анбарини онро таҷаллӣ сохтаву аз фироқи 

маҳбубааш Рабоб изҳори нигаронӣ намудааст. Шоир маҳбубаи 
хешро ба ғизол ташбеҳ додаву орзуи расидан ба дидорашро баён 
доштааст [1, 143-144]. 

Бино ба нигоштаҳои Е.Э. Бертелс, дар насиби қасоиди 

шоирони форсӣ-тоҷикӣ ду мавзӯъ: тасвири баҳор, бедории 
табиат, гулҳо, парандагон ва ғайра, ё худ тасвири тирамоҳ, 
пажмурдагӣ, абрҳои боронӣ ва май возеҳ ба мушоҳида мерасад. 

Корбурди ин ду фасли сол аз ҷониби шоирони форсӣ-тоҷикӣ бо 
идҳои баҳорӣ–наврӯз, ҷамъоварии ҳосил ва интиҳои ҳамаи 
корҳои саҳроӣ–меҳргон робитаи зич дорад [1, 28-29].  
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Дар насиби қасоиди шоирони арабизабони аҳди мавриди 
назар низ баъзан чунин мавзўот дучор мешаванд. Аз ҷумла, дар 6 

байт насиби қасидаи боияи Туғроии Исфаҳонӣ манзараи бӯстон 
бо ҳама нурпошиҳои офтоб дар айёми баҳорон, дурахшидани 

барқ, чароғон гардидани ситораҳои резон хеле устодона тасвир 
гардидааст [1, 82-83]. Дар насиби қасидаи соияи худ 
Абӯмузаффари Абевардӣ перомуни вазиши боди хуш ва паҳн 

гардидани накҳати хуши он дар боғзор, тасвири зулумоти шаб, 
дурахши нурҳои субҳгоҳон сухан мекунад [2, 239-240]. Насиби 
қасидаи тоияи (ط) Абевардӣ низ дар тасвири табиат, ҳаводиси он, 

шабу рӯз ва вижагиҳои онҳо баҳс менамояд [2, 302-303]. 
Дар 10 байт насиби қасидаи ломияи Имодуддин Абулалоъ 

Муҳаммад ибни Шарафуддин Ансории Исфаҳонӣ низ шоир 
омадани фасли баҳорро бо ҳама зебоиҳояш ба силки тасвир 
кашидааст. Боридани борон ба ашки чашмони абр нисбат дода 
шудаву накҳати тоза пайдо кардани ҷаҳон аз он, шукуфтани 

гулҳои наргис дар чаманистон, хониши булбули хушхон дар 
боғзор беихтиёр манзараи зебои табиатро дар ин фасли сол пеши 
назар ҳувайдо месозад [1, 261]. 10 байт ломияи Аҳмад ибни 

Ҳибатуллоҳ Ансории Исфаҳонӣ низ ҳамин мавзӯъро дар 
беҳтарин ваҷҳ таҷассум намудааст: 

 
Булбули хушнаво бисарояд суруди худ ошиқона, 

Қисса бинмуда ба маъшуқ зи ташвишҳову беқарориҳои худ... 
Гар бинавозад боди сабо, навда мағрурона худро ороиш 

бидиҳад, 
Ҳамонанди махмуре, ки нӯшидани шароб бошад орзуяш. 

Бӯстон паҳн бинмуда чодари худу саҳаргоҳон доимо 
Таҷаллӣ бидиҳад пеши дидаҳои мардумон ҷамоли худ [1, 261]. 
 
Қасидаи Абӯисҳоқи Фуровӣ дар васфи наврӯз, интиҳо 

ёфтани зимистон, бедории табиат баъди хоби гарон, шукуфтани 
баргҳо ва ғунчаҳои дарахтон дар боғзор, ҷараёни обҳои 
хурӯшони дарёҳо хеле воқеӣ тасвир ёфтааст: 

 
Заиф гашт қудрати зимистону ҳукумати он, 
Пас вуруд гашт наврӯз бо беҳтарин вуруд. 
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Зи нав навҷавон гашт миёнҷои арз баъди пирӣ, 
Таҷаллӣ намуд дар зебоҷамолӣ бӯстонҳо. 

Бишкуфта дар он ҳама гулҳои баҷогашта, 
Об гаштанд дар чашмасоронаш ҳама яхҳо. 

Пероста гардида бо тоҷҳо гулҳои хушбӯй, 
Чун шаҳодат бар қудрати Эзиди бузург. 

Ғунчаҳо бируста миёни бӯстонҳои он, 
Аз нурҳо чун зеботарин қалоиди гарданбанд. 

Нисор созад аз он боди шамим ҳар сабоҳ, 
Шабеҳи дароҳиме, ки расида бар кафи ноқид [2, 101]. 
 
7 байт насиби қасидаи Абевардӣ дар васфи боғзор, вазиши 

боди хуш бо накҳати мушку анбар [2, 333-334] дар шумори чунин 
ашъор қарор доранд. Дар 4 байт насиби қасидаи Абулҳасан Алӣ 

ибни Усмон ибни Муҳаммад ибни Ҳайсам низ сарзамини обод 
бо баҳри караму саховат, бӯстонҳои гулзор бо накҳати хуш 

баъди нам-нами борон, барқи дурахшон дар само, кавокиби 
нурафшон, маҷолиси унс ба силки тасвир кашида шудааст [2, 33].  

Дар асоси мисолњои матраҳгардида метавон чунин 

натиҷагирӣ намуд, ки шуарои арабизабони қаламрави 
Эронзамин дар ин аҳд ба адабиёти араб ба тамом ворид гардида, 
аз онҳо таъсири фаровон пайдо намудаанд. Аз ин хотир, тасвири 

ҳаёти бадавӣ, сафарҳо дар бодия, уштурҳо ва корвони онњо, 
ашкрезӣ бар манзили таркгуфтаи маъшуқа дар эҷодиёти онҳо 

равшан ба зуҳур омадааст. Бахусус рӯҳи боризи бадавиро аз 
ашъори Туғроии Исфаҳонӣ, Рашидуддини Ватвот, 
Абӯмузаффари Абевардӣ равшан метавон бархонд. Дар канори 

ин, бархе аз ин шуаро ба анъанаи қадимаи адабиёти форсӣ-
тоҷикӣ низ пайравӣ намуда, дар насиби қасидаҳои худ табиати 
афсонавии фасли баҳор, боғу бӯстонҳо ва накҳати гулу раёҳинро 

ба тасвир кашидаанд. Ҳамин вижагӣ дар насиби қасидаҳои 
Абӯисҳоқи Фуровӣ, Имодуддин Ансории Исфаҳонӣ, Абулҳасан 

Алӣ ибни Ҳайсам ва дигарон ба мушоҳида мерасад. Фаъолияти 
шоирони арабисарои қаламрави Эронзамин дар ин самт 
идомабахши анъанаҳои шоирони арабизабони қарнҳои пешин 

маҳсуб меёбад. 
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ВИЖАГИҲОИ МАВЗӮИИ НАСИБИ ҚАСИДАҲО ДАР НАЗМИ 
  АРАБИЗАБОНИ САДАҲОИ XI-XII 

 
Дар мақола муаллиф масъалаҳои марбут ба насиби қасидаҳо ва 

вижагиҳои мавзӯии онҳоро дар назми арабизабони садаҳои XI-XII дар 

заминаи тазкираи “Харидат-ул-қаср ва ҷаридат-ул-аср”-и Имодуддини 

Исфаҳонӣ мавриди баррасӣ қарор додааст. Муҳаққиқ дар пайгирӣ аз 
ҳадафи пешгузоштаи хеш намунањои насиби қасидаҳои дар тазкираи 

мазкур сабтгардидаро таҳлил намудаву хусусиятҳои мавзӯии онҳоро 
муайян сохтааст. 

Калимаҳои калидӣ: Имодуддини Исфаҳонӣ, “Харидат-ул-қаср ва 

ҷаридат-ул-аср”, Туғроии Исфаҳонӣ, Рашидуддини Ватвот, 
Абӯмузаффари Абевардӣ, Абӯисҳоқи Фуровӣ, Имодуддин Ансории 

Исфаҳонӣ, Абулҳасан Алӣ ибни Ҳайсам, ќасида, насиб. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
КАСЫД В АРАБОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ XI-XII ВЕКОВ 

 
В статье автор рассматривает вопросы, касающиеся 

тематической особенности лирической части касыд в арабоязычной 
поэзии XI-XII веков на основе антологии “Жемчужина дворца и свиток 
современников” Имадуддина Исфахани. Для достижения поставленных 
задач проведён анализ лирической части касыд, включённых в 
вышеуказанную антологию и определены их тематические особенности. 

Ключевые слова: Имадуддин ал-Исфахани, “Харидат-ул-каср ва 
джаридат-ул-аср”, Туграи ал-Исфахани, Рашидуддин Ватвот, 
Абумузаффар ал-Абиварди, Абуисхак ал-Фурави, Имадуддин Ансари ал-
Исфахани, Абулхасан Али ибн Хайсам, ода, насиб. 

 
THEMATIC PECULIARITIES OF LYRICAL PARTS OF QASIDA IN 

ARABIC POETRY OF XI-XII CENTURIES 
 

The author of the article considers issues concerning thematic 
peculiarities of lyrical parts of qasida in Arabic poetry of XI-XII centuries 
based on Imaduddin Isfani’s work titled “Pearl of Palace and Scroll of 
Contemporaries”. For reaching the target the researcher has analyzed lyrical 
parts of poetry in genre qasida and defined their thematic peculiarities, which 
are included in the mentioned poems..  

Key words: Imaduddin al-Isfahani, “Pearl of Palace and Scroll of 
Contemporaries”, Tugrai al-Isfahani, Rashiduddin Vatvоt, Abumuzaffar al-
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УДК:82.09.371.0.57 

ОИД БА САБАБЊОИ ОМЎЗИШИ ДЕВОНИ ХОЉА ЊОФИЗ 

ДАР МАКОТИБИ КЎЊНА 

Эмомов Асрориддин 

Донишкадаи исломии Тољикистон ба номи Имоми Аъзам 

 
Расман дар мактабњои кўњна таълим хусусияти инфиродї 

дошт, аз љониби мактаббача хатм кардани китоби навбатии 
курси умумии мактаб дараљаи пешравии ўро муайян мекард. 
Онҳое, ки хонданро то хатми мактаб идома медоданд, хеле кам 

буданд. Хондани навъњои гуногуни хатти арабї ҳунар ва мањорат 
ба њисоб мерафт. Хонанда бо ошно гардидан ба девонњои 
шоирон, ки аз љониби хаттотони мухталиф рўнавис мешуданд, 
бо анвоъи гуногуни хат њам шинос мешуд ва дар хондани онњо 
малака њосил менамуд. Аммо, ба фикри мо, ваќте ки уламои 
Бухоро барномаи макотиби ибтидоии мусулмонии њамонваќтаро 
тарњрезї менамуданд, маќсад аз ворид намудани омўзиши 
девони Хоља Њофиз ва дертар девони Мирзо Абулќодири Бедил 
ба ин барнома танњо барои «ќироати форсї» ё форсихон 
намудани хонандаи њамонзамон набуд, шояд чизи муњимтаре 
нияти тарроњони барнома буд, ки донишњои омўхтаи хонандаро 
таќвият бахшида, барои ба маѓзи ў ворид гардидани ин маонї ва 
ба таври доимї боќї мондани он кумак менамуд, зеро шеър як 
навъ суханест, ки таъсири аљиб дошта, дар зењн мањфуз мемонад 
ва дар њолатњои зарурї дар хотира зинда гардида, аз тариќи 
ишорањою истиорањо сабаби аз нав эњё гардидани чизњои 
фаромўшшуда низ метавонад бошад. Чї хеле ки болотар зикр 
намуда будем, осори Хоља Њофиз аз назари на фаќат муњтаво, 
балки сохтор ва сурат њам мутаассир аз сохтмони сурањо ва 
ороиши ояњои Ќуръонанд ё ба ибораи Бањоуддин Хуррамшоњї 
«Ќуръону девони Њофиз њарду тавсананд (аспони ром нашуда А. 
Э.), зудошно, вале дерёбанд. Бо як-ду бор хондан, махсусан, агар 
бидуни њузури ќалбу ќасди ќаробат бошад, роње ба дарунашон 

наметавон бурд. Дигар ин ки,менависад Бањоуддин 

Хуррамшоњї, мо суннати насрнависии муътанобиње надоштаем 
ва дар тўли таърихи њазорсолаи адабиётамон ѓолибан шеър ё 
назм љаври насру масоили марбут ба онро мекашидааст. Ба 
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иборати дигар, аз он љо, ки шеър беш аз њадди худ ва то њадди 
зиёде ба љойи наср њам анљоми вазифа мекардааст, баъзе аз 
вазифаву борњову корњои наср бар дўши он афтода будааст. 
Њофиз барои баёни аќоиди каломияш рисолае филмасал дар 
«Исботи љавњари фард» ё «Итќони сунъ», ё «Духули шарр дар 
ќазои илоњї» наменавиштааст, ё рисолае ирфонї дар боби 
«Назарияи файз ва анвои таљаллї», ё рисолае фалсафї дар бораи 
«Замон ва иллият». Балки ба шевае комилан илтиќотї (интихобї 
А. Э.) (ба маънои мусбати калима) малѓамае аз ин маорифро 
њамроњ бо ишорату мазомини шоиронаву шигардањои адабї ва 
афзудањои табъ ва гуфтањои дили хеш, дар шеъри фарогир ва 
пурматлаби худ ба кор мебурдааст. Ў рисолаи ирфонї ё фалсафї 
наменавиштааст, вале изњори назарњо ва ишорати иљмолї ва 
иститродияш ба масоили ирфонї, фалсафї ва каломї, ба нањве 
аст, ки метавон бар як ѓазал ё њатто як байти ў шарњи фалсафї ё 
каломї, ё ирфонї навишт. Чунонки, филмасал, Љалолиддин 
Даввонї рисолаи муфраде дар шарњи як байти Њофиз 
навиштааст: Пири мо гуфт хато бар ќалами сунъ нарафт/Офарин 
бар назари поки хатопўшаш бод.  

Ё аз фузалои муосир оќои Дорюши Ошурї чанд сол пеш 
шарњи фалсафие бар ин байти Њофиз навишт: Орифе ку, ки кунад 
фањми забони савсан /То бипурсанд, чаро рафту чаро боз омад [7, 
33-34] 

Аз њамаи ин чунин хулоса кардан мумкин аст, ки њадаф аз 
ворид кардани омўзиши девони Хоља Њофиз дар барномаи 
макотиби ибтидоии мусулмонї на «ќироати форсї» ё бо анвои 
гуногуни хат ошно кардани хонандагон, балки омўзиши ашъори 
шоирон ва адибоне будааст, ки осорашон саросар аз Ќуръон 
маншаъ гирифта, њар мисраашон ишорат ба оёт ва ќиссањои 
ќуръонист. Њатто тахаллуси шоир ба Ќуръон ва њифзи он 
алоќаманд буда, яке аз мураттибони девони Хоља Њофиз дар 
Пешовари Покистон, ки номи худро зикр накардааст, дар 
муќаддимаи кўтоњи ба зиндагиномаи шоир бахшидааш чунин 
менависад: «Њофиз ба муносибати азбар доштани Ќуръон бо 
чордањ ривоят ба дастури шоњ Ќаввомуддин тахаллуси худро низ 
Њофиз ќарор дод» [8, 2]. 

Аммо, он чи ки ба «ќироати форсї» тааллуќ дорад, 
истилоњи нав буда, шояд дар садсолаи охир баъди интишор 
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ёфтани хатти сирилик ба вуљуд омада бошад. Зеро, ваќте ки 
мактабњои кўњнаи мусулмонї ба вуљуд омада, барномањои он 
тарњрезї мешуданд, ба гумони мо, мафњуми «ќироати форсї» 
њоло вуљуд надошт, дар тамоми пањнои хилофат, бахусус дар 
муассисањои таълимї алифбои арабиасос амал менамуд ва њама 
бо њамин алифбо мехонданду менавиштанд ё, ба ибораи дигар, 
њама форсихону арабихон буданд. Мутаассифона, истилоњи 
мазкур дар миёни хатмкардањои мактабњои замони Шўравї низ 
роиљ буда, баъзеи онњо муътаќиданд, ки девони Хоља Њофизу 
Мирзо Абдулќодири Бедил танњо ба хотири форсихон шудани 
толибилмон ба онњо таълим дода мешуд. Лекин дар натиљаи 
омўзиши амиќтари ин масъала ва пурсиши адади зиёди 
фориѓуттањсилњо маълум гардид, ки яке аз сабабњои омўзиши 
девони Хоља Њофиз ва Мирзо Абдулќодири Бедил он рўзњо, агар 
«ќироати форсї» бошад њам, маќсади асосї аз омўзиши девони 
ин ду абармарди назм алоќамандии осори онњо бо Ќуръону 
Суннат будааст. Чї хеле ки худи хатмкардањои мадрасањо ќисса 
мекунанд, толибилмон Хоља Њофиз ва Абдулќодири Бедилро дар 
ду марњила меомўхтаанд. Марњилаи якуми омўзиши девони 
Хоља Њофиз дар њуљрањои таълимї њамчун анъана баъд аз хатми 
Чањоркитоб оѓоз шуда, чи хеле ки бисёрињо гумон доранд, яке аз 
њадафњояш форсихон ё хатхон кардани толибилмон бошад, аммо 
њадафи асосї, ба гумони мо, ошно сохтани толибилм бо ашъори 
шоироне шояд буд, ки шеърашон «мутаассир аз сохтмони сувар 
ва оёти Ќуръон аст» [6, 18]. Зеро омўзиши девони Хоља Њофиз 
боз марњилаи дуюм њам доштааст, ки он одатан на дар марњилаи 
ибтидої, балки дар охирњои тањсили мадраса, яъне таълими олї 
сурат мегирифтааст. Толибилми мадраса ба омўзиши такрории 
девони Хоља Њофиз ваќте шурўъ менамудааст, ки ў китобњои 
асосии улуми шаръї, илоњиёт, мантиќу балоѓат ва фалсафаю 
тафсирро азбар намуда, ба маонии рамзї ва пуштипардагии 
гуфтањои шоир сарфањм мерафт. (Хушбахтона, дар замони 
Шўравї нафароне, ки аз уњдаи дар чунин зинаи олї таълим 
додани толибилмон баромада тавонанд, хеле кам бошанд њам, 
будаанд. Аммо на њама метавонистаанд аз ин дарсњо ва суњбатњо 
бањраманд гарданд. Бояд гуфт, ки њама гуна дарсњо дар замони 
Шўравї ба таври пинњонї мегузаштанд ва њамеша устодоне, ки 
ин вазифаро ба уњда доштанд, љойи баргузорї ва макони 
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дарсхонањои худро тез-тез иваз менамуданд ва адади 
шунавандагон низ зиёд буда наметавонистааст. Аз ин рў онњое, 
ки саодати шунидани чунин суњбатњо ё дарсњо насибашон 
мегардид, солњои охир ба шарофати хеле фаровон шудани 
дастгоњњои сабти овоз ин дарсњоро сабт менамуданд ва барои 
наслњои минбаъда мањфуз медоштанд. Дар солњои охири замони 
Шўравї, ки мударрисони њирфавї дигар намонда буданд ва 
онњое, ки давраи тањсили комили ин фанро бевосита дар назди 
устод шунида бошанд, ангуштшумор гаштанд, њама имкони дар 
назди онњо љамъ шуданро надоштанд. Толибилмони хоњишманд 
дар њуљрањои мударрисоне, ки каму беш аз ин њалќањои дарсї 
огоњ буданд, љамъ омада, шарњи девони Хоља Њофизро аз рўи 
ќурсњо (диск) ва шаритњои(лента) сабти овоз гўш мекарданд ва 
устод барои онњо шарњ медод. Аз рўйи наќли баъзе 
шунавандагони дарсњои њуљравї, бо фазлу дилсўзии ќисме аз 
дилдодагони ин илм чунин сабтњои овозї то њол нигањбонї 
мешаванд ва дилбохтагони худро доранд. 

Нуктаи дигари бањсталаб дар барномаи макотиби 
ибтидоии мусулмонї масъалаи дар ќарнњои охир дар гурўњњои 
туркї-узбекї баъд аз Чањоркитоб расм гардидани омўзиши 
осори баъзе шоирони туркзабон мебошад. Як ќисмати 
хатмкардањои њуљрањо низ бар њамин аќидаанд, ки девонњои 
Хоља Њофиз, Мирзо Абдулќодири Бедил дар гурўњњои тољикї ва 
Суфї Аллаёр дар гурўњњои узбекї ба хотири форсихон ё 
туркихон шудани толибилмон омўхта мешуданд.  

Дар зери ифодаи «ќироати форсї» намунаи асарњои 
бењтарин-шеъру ѓазалњо, порчањои панду насињатї, масалу 
маќолњо, достонњо, назира ва ѓайра аз мероси классикони форсу 
тољик интихоб шуда, њамчун мунтахабот ба сифати китоби дарсї 
истифода мешуд. Баъзан чунин мунтахабот ќисмати бењтарини 
мероси мутафаккирону шоирони адабиёти форсу тољик ва 
шоирони туркзабон - Саъдї, Њофиз, Бедил, Љомї, Фузулї ва 
Навоиро дар бар мегирифт. 

Ба ин тариќа, дар марњилаи охирини хониш дар мактабњои 
кўњна асарњои Саъдии Шерозї (1184-1291), Њофизи Шерозї 
(1300-1389), Абдуррањмони Љомї (1414-1492 ), Фузулї (1498-
1556), Мирзо Абдулќодири Бедил (1644-1721), Алишери 
Навої(1441…) ва дигарон омўхта мешуданд [8, 70]. 
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Набояд фаромўш кард, ки аввалин макотиби ибтидоии 
мусулмонї дар марказњои бузурги тољикнишин, дар шањрњои 
Бухорову Самарќанд ва атрофи онњо, ки њамзамон марказњои 
бузурги илмї ва фарњангии давр мањсуб мешуданд, ба вуљуд 
омада, барномарезии онњо низ аз љониби уламои Бухоро анљом 
дода мешуд. Мантиќан чунин хулоса кардан мумкин аст, ки ин 
барнома дар ибтидо ба ин шакл мукаммал набуда, бо гузашти 
замон, бо афзудани таљрибаю малакањо мураттабу мукаммал 
гардидааст. Чї хеле ки дар мавриди омўзиши Чањоркитоб зикр 
гардид, пандномаи Фаридуддини Аттор ба он дар асри XII 
ворид шудааст. Ин љо низ тахмин кардан мумкин аст, ки 
омўзиши девони Хоља Њофиз ба ин барнома дар охирњои асри 
XIV ва девони Мирзо Абдулќодири Бедил дар охирњои асри 
XVIII њамроњ шудааст. Аммо аз хусуси чигунагии зарурати 
барои туркзабонон ба ин барнома ворид кардани омўзиши 
асарњои шоирон ва суфиёни туркзабон касе чизе нагуфтааст. Дар 
ахбори таърихї ва ёддоштњое, ки аз љониби хатмкардагони 
мадориси Бухоро то ба мо расидааст, дар бораи вуљуд доштани 
гурўњњои туркї дар мадрасањои номбурда ягон хабаре нест. 
Баръакс, дар яке аз маљаллањои тадќиќотии замони Шўравї 
«Очеркњо аз таърихи афкори педагогии халќњои СССР» чунин 
омадааст: «Китобњои таълимии мадрасањо ќариб њамагї ба 
забони арабї навишта шуда буданд. Дар мадрасањои Бухоро ва 
Ќуќанд китобњои таълимии арабї аз љониби мударрисон одатан 
ба забони тољикї шарњ дода мешуданд. Њангоми тарљумаи 
шифоњии матнњои арабї толибилмон ба ѓайр аз грамматикаи 
забони арабї то андозае меъёрњои забони тољикиро низ аз бар 
менамуданд. Толибилмони туркзабоне, ки њангоми дохил шудан 
ба мадраса забони тољикиро намедонистанд, дар вазъияти хеле 
душвор ќарор мегирифтанд [4, 51]. Аз гуфтаи онњое, ки бо 
мактаббачањои туркзабон якљоя дар њуљрањо таълими исломї 
мегирифтаанд, маълум мегардад, ки на танњо девони Хоља 
Њофизу Мирзо Абдулќодири Бедил, балки оёту ањодиси набавї 
њам бо арабї хонда шуда, барои њама ба забони тољикї тарљума 
ва шарњ дода мешуд, бо вуљуди он ки баъзе аз уламо ба забони 
узбекї низ хуб њарф мезаданд.  

Табиист, ки барои гурўњњои узбекизабон дар сурати ошно 
набудан ба забони тољикї азбар намудани њамаи ин барнома, ки 
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як ќисмаш ба забони арабї ва ќисми дигараш ба забони тољикї–
форсї буд, андаке душворї меовард, лекин бояд фаромўш 
нанамоем, ки забони форсї-тољикї дар ин замон забони илму 
адаб, мукотиботу дафтардорї гардида, ба хусус дар манотиќи 
Осиёи Марказї забони ягонаи шеъру шоирї буд ва њатто 
шоирони туркзабон њам кўшиш менамуданд асарњои худро ба ин 
забон иншо намоянд, мисли Фузулї, Навої ва ѓайрањо. Дар 
дафтарњои корї ва идорањои Бухорою Ќуќанд, −менависад, 
муаллифи «Очеркњо аз таърихи афкори педагогии халќњои 
СССР», −забони коргузорї форсї-тољикї буда, дар Хева забони 
коргузорї узбекї буд. Маълумоти мазкур ба охири асри XIX 
тааллуќ дорад [4, 551]. Дар замоне, ки тамоми коргузорию 
мукотибот ва муомилоти давлатї ба забони форсї-тољикї 
бошад, таълим гирифтани кўдак ба забоне ки бо вуљуди модарї 
буданаш, дар оянда ба дарди ў нахўрад, кам зарурат дошт. Дигар 
ин ки дар миёни мактаббачагон низ онњое, ки забони тољикї-
форсиро хуб надонанд, ба хусус дар миёни шањриён, хеле кам 
буданд ё набуданд, зеро ин ду миллат аз замонњои хеле дур ё дар 
пањлўи якдигар ва ё дар омехтагї сукунат дошта, аз забон, урфу 
одат ва фарњангу русуми њамдигар бохабар буданд ва забони 
њамдигарро њанўз дар кўча азбар менамуданд.  

 Дар њар сурат, аз рўйи маълумоти баъзе муњаќќиќон, 
эњтимолан чунин гумон кардан мумкин аст, ки аз охирњои асри 
XIX ва аввалњои асри XX дар мактабњои кўњнаи мусулмонї 
барои туркзабонон, баъд аз омўзиши Чоркитоб, аввал як ё ду 
асари шоирони туркзабон дарс дода мешуд, баъд аз он боз ба 
омўзиши девони Хоља Њофиз шурўъ менамудаанд. Чунин таѓйир 
ёфтани барномаи гурўњњои туркї шояд ба хотири бештар хатхон 
намудани толибилмони туркзабон ва инчунин бой гардонидани 
захираи луѓавии онњо бошад. Зеро, аз як тараф, ашъори даврони 
исломии халќњои Осиёи Марказї, чи тољику чи турк, бахусус 
ашъори ирфонии онњо, пур аз мафњумњо ва таъбироти динї-
эътиќодї ва ирфонї буд, ки дар ашъори шоирони ин мардум ба 
таври муштарак истифода мешуд, аз тарафи дигар, дар онњо 
калима ва вожањои иљтимої, сиёсї, ирфонї, динї, эътиќодї, 
мазњабї ва равонию фарњангии хеле зиёде њастанд, ки аввал дар 
миёни мардуми тољик, њамчун мардумони муќимнишин ва 
соњибтамаддун ба вуљуд омада, сипас аз љониби ќавмњои 
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кўчманчии туркзабон, бар асари ихтилоту омезиш ва њамљаворї, 
иќтибос шуданд ва њамчун вожањои худї истифода мешуданд. 
Њамин тариќ, ошної бо осори ирфонии шоирони туркзабон 
хондану фањмидани осори ирфонии шоирони тољику форсро низ 
осон менамуд.  

Сабаби ба барномаи мактабњои мусулмонї ворид кардани 
девони Ањмади Ясавї ва ба љои он дохил намудани девони Сўфї 
Аллаёрро Юлдош Абдуллоев чунин шарњ додааст: Баъд аз 
интишори ислом дар миёни дирониёни ѓарбї ва шарќї 
ќабилањои туркзабоне, ки дар Осиёи Миёна сукунат доштанд, 
мусулмон карда шуданд. Њамроњи ислом барои онњо омўхтани 
забони арабї њам њатмї гардид. Боло рафтани худшиносии 
миллї дар миёни халќњои туркзабони Осиёи Миёна боиси ба 
вуљуд омадани адабиёт ба забони ќадимаи узбекї ва туркманї 
гардид. Дар мактабњо, дар миёни ањолии туркзабони Осиёи 
Миёна мунтахаботи ашъори динї ва сўфиёнаи Ањмади Ясавї, 
эшоне, ки дар асри XII м. дар Туркистон зиндагї кардааст, 
њамчун дастури таълимї шуњрат ёфта буд. Дар замони нав љои 
онро дар тарѓиботи мусулмонї Сўфї Аллаёр ишѓол намуд.Баъд 
аз хатми «Чањоркитоб» мактаббачањои макотиби ӯзбекї хондани 
маљмўаи ашъори суфиёнаи «Сабот-ул-ољизин»-ро оѓоз 
менамуданд. Муаллифи ин китоб эшони машњури асри XVII, ки 
дар шањри Каттаќурѓон зиндагї кардааст, Сӯфї Аллаёр ибн 
Алиќул буд. Аз рўи номи муаллиф китобро низ мардум Суфї 
Аллаёр меномиданд [1, 73]. 

К.Е. Бендриков Суфї Аллаёрро яке аз аввалин эшонњои 
узбек медонад ва тибќи маълумоти ў шоир таъсисдињандаи 
шањри Каттаќурѓон буда, тахминан солњои 1720 ё 1721 м. оламро 
падруд гуфтааст [2, 39]. 

Бояд гуфт, ки толибилмони туркзабон баъд аз хондани 
девони шайх Ањмади Ясавї ва баъдтар девони Сўфї Аллаёр боз 
ба хониши девони Хоља Њофизу Мирзо Абдулќодири Бедил 
бармегаштанд, зеро девони Хоља Њофизу Мирзо Абдулќодири 
Бедил фанњои барномавї мањсуб мешуданд ва бе омўзиши ин ду 
курси мактаби ибтидоии мусулмонї мукаммал намегардид.  

Масалан, яке аз муњаќќиќони даврони Шўравї, Ю. 
Абдуллоев, ки ба омўзиши методикаи таълим дар макотиби 
кўњнаи исломї тадќиќоти махсус бахшидааст, дар бораи китобњо 
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ва дастурњои таълимии ин мактабњо маълумоти муфассал дода, 
сипас китобњоеро ном мебарад, ки дар макотиби узбекї хонда 
мешуданд. Ў мегўяд: «…Њоло мо аз хусуси китобњое сухан 
меронем, ки дар макотиби узбекї хонда мешуданд. Ба гумони 
мо, мактабе набуд (мактабњои узбекї дар назар аст - А.Э.), ки 
дар он Алишер Навоиро нахонанд. Ашъори Алишер Навоиро аз 
рўи маљмўањое мехонданд, ки бо номњои гуногун чоп шуда 
буданд: «Девони Навої», «Амир Навої», «Девони Амир Навої» 
ва ѓайрањо. Асарњои Алишер Навої, ба хусус ашъори ошиќонаи 
ў, дар мактабњо хонда мешуданд, на дар мадрасањо. Донишљўёни 
мадраса, ки ба шоири машњур таваљљуњ доштанд, онро 
мустаќилона меомўхтанд. Дар мактабњо инчунин девони ашъори 
шоири Озарбойљон Муњаммад Сулаймон ўѓли Фузулї (1498-
1556) низ бо раѓбати том омўхта мешуд. Ашъори ошиќонаи ў аз 

љињати забон барои наврасони узбек фањмо буд» 1, 74-75. 
Ќаблан дар мактабњо «Гулистон» ва «Бўстон»-и Саъдии 

Шерозї (1184-1291) ва «Мантиќу-т-тайр»-и Фаридуддини Аттор 

1184-1187 омўхта мешуд 1, 75-76. 
Муаллиф ба хотири исботи гуфтањояш аз ёддоштњои давраи 

мактабхонии Алишер Навої иќтибосе меорад: «Бачањои заиф 
барои азёд кардани дарс онро якљоя бо овози баланд мехонанд. 
Душвории дарс ё пайваста такрор намудани номи Худо бошад, 
ки дар дили бачањо мезад ва муаллим ба хотири бедор кардани 
хотираи хонандагон ва ба хотири ба маљрои эътиёдї равона 
сохтани рафти саводомўзї бачањоро барои хондани шеър маљбур 
месохт. Баъзан достонњое хонда мешуд, ки ба достонњои 
«Гулистон»-у «Бўстон» монанд буданд. Ва ман хостам, ки 
«Мантиќу-т-тайр» хонам [1, 76]. 

Чи хеле ки мебинем ин гуфтаи Ю. Абдуллоев ба гуфтаи 
болояш аслан мувофиќат намекунад. Дуруст аст, ки асарњое ба 
монанди «Маљмўаи ашъор»-и Ањмади Ясавї ва Сўфї Аллаёр 
пайдо шуданд ва ба ин барнома ворид гардиданд, аммо на ба 
сифати дастурњои асосии таълимї, балки њамчун маводи 
ёрирасон. Мактаббачагон бо хондани ин асарњо то андозае 
хатхон ва ба анвои хатњои дастнавис ошно шуда, дар хондани 
њар гуна хат малака њосил менамуданд ва дар баробари ин барои 
дуруст хондан ва фањмидани девони Хоља Њофиз омода 
мешуданд. Агар ин асарњо њамчун маводи барномавї ба љойи 
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девони Хоља Њофиз ва девони Мирзо Абдулќодири Бедил ба 
барномаи макотиби кўњнаи узбекї ворид карда мешуданду љойи 
онњоро гирифта метавонистанд, њољати дуюмбора баргаштан ба 
хониши китобњое, ки ба забони форсї навишта шудаанду 
фањмиданашон шояд то андозае барои онњо душворї њам дошт, 
набуд. 

Муњаќќиќи рус К.Е. Бендриков масъалаи пайдоиши баъзе 
адабиёти ёрирасони диниро дар макотиби мусулмонии мањаллї 
ба њељ гуна худшиносии миллї марбут надониста, онро як љузъи 
сиёсати њамонваќтаи фотењони араб донистааст: Дар таърихи 
мактабњои мусулмонї дар Эрон ва Осиёи Миёна, - менависад ў, -
ду равия вуљуд дошт: забони арабиро забони асосї сохтан ё 
барои пањн намудани моњияти таълимоти дини ислом аз забони 
модарии њалќњои мањаллї истифода намудан. Ифодаи равияи 
аввал дар он зоњир мешуд, ки тарљума намудани Ќуръон аз 
забони арабї ба њар гуна забони дигар ќатъиян манъ карда шуда 
буд. Татбиќи равияи дуввум дар он таљассум мегардад, ки ба 
хотири интишори оммавии ислом ба забони форсї-тољикї 
китоби «Чоркитоб», ки дар (асри IX м.) аз љониби Шарофуддини 
Бухорї тартиб дода, дар охири асри XII м. аз љониби 
Фаридуддини Аттор мукаммал карда шудааст, ба забони 
ќадимаи узбекї «Маљмўаи ашъор»-и Ањмади Ясавї, (асри XII) 
ва ду «Маљмўаи ашъор»-и Сўфї Аллаёр, (асри XVI м.) ва ба 
забони ќадимаи туркманї «Равнаќу-л-ислом» («Равнаќи ислом»)-
и Вафої (1464 навишта шудааст) ба вуљуд омаданд; њамаи ин 
китобњо дар мактабњои мусулмонии Осиёи Миёна китобњои 
таълимї гардиданд [2, 19]. 

Бояд ёдовар шавем, ки дар бораи вуљуд доштани чунин 
китобе мисли «Равнаќу-л-ислом», ки муаллифаш Вафої бошад 
ва он дар макотиби мусулмонї њамчун маводи дарсї омўхта 
шавад, аз миёни муњаќќиќон ва онњое, ки дар хусуси макотиби 
мусулмонї чизе гуфтаанд, танњо К. Е. Бендриков маълумот 
додааст. Њатто Н.П. Остроумов, ки дар бораи мактабњои 
мусулмонї маълумоти хеле муфассал дорад, ин китобро дар 
миёни китобњои њатмие, ки баъд аз хатми «Чоркитоб» дар 
гурўњњои форсї-тољикї ва туркзабон хонда мешуданд, номбар 
намекунад. Бояд гуфт, ки бештари маълумоте, ки ў меорад, дар 
асоси мушоњидањои шахсии ў буда, ќисми дигараш такя ба 
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гуфтањо ва навиштањои мардуми мањаллї дорад. Масалан, ў дар 
охири рисолае, ки ба мактабњои мусулмонї бахшидааст, барои 
ќавитар ва муътамадтар кардани маълумоти овардааш маќолаи 
ду нафар аз тарбиятгирандагони семинари муаллимтайёркунии 
Туркистони њамонваќта - Бойшамиров ва М. Атобоевро, ки яке 
ќирѓиз ва дигараш туркман буда, аз мактаби мусулмонї низ 
гузаштаанд, ба таври замима овардааст. Мутаассифона, дар ин 
маќола низ аз хусуси асаре бо унвони «Равнаќу-л-ислом», ки 
муаллифаш Вафої буда, њамчун китоби дарсї дар гурўњњои 
туркманзабон омўхта шавад, чизе гуфта нашудааст, њарчанд аз 
љониби ў низ китобњое номбар карда шудаанд, ки муњаќќиќони 
дигар дар бораи онњо чизе нагуфтаанд ё, аниќтараш, ба гуфтаи 
муњаќќиќони дигар мувофаќат намекунад. Масалан, муаллифи 
маќолаи «Мактабњои туркманњои вилояти Закаспийский», 
тарбиятгирандаи семинарияи муаллимтайёркунии Туркистон М. 
Атобоев менависад: «Китоби якуме, ки барои хониш (дар 
мактабњои мусулмонї) хидмат мекунад, китоби «Њафтяк» 
мебошад. Ин китобча ба забони арабии барои туркманњо бегона 
навишта шуда, кўдакони туркман маънои калимањои мехондагии 
худро надониста, матнњои муќаддаси «Њафтяк»-ро аз ёд 
мекарданд. Китоби дуюм матни комили Ќуръон, китоби 
муќаддаси мусулмонон буд… Китоби сеюм «Навраќ» (дар матни 
русї «Новракь»), чорум «Софї» (дар матни русї «Сопи») ва 
панљум Навої буд. Се китоби охир ба забони туркманї навишта 
шуда, шарњу эзоњи маросимњои асосии мусулмонї ва насињатњои 
мазмуни динї доштаро дар бар мегирифт. Китоби аз њама охир, 
ки ба барномаи мактаб дохил мешуд, «Хоља Њофиз» буд, ки ба 
забони форсї навишта шуда буд. Дар мактабњо чизе зиёда аз ин 
китобњо таълим дода намешуд ва бо ин маълумоти ибтидоии 
туркманњо ба поён мерасид. Фаќат як гумони на он ќадар дур аз 
њаќиќат метавонад моро ба асли воќеа наздик кунад ва дар он 
сурат навиштаи К.Е. Бендриков низ тасдиќи санадии худро 
пайдо хоњад кард. Мусаллам аст, ки бародарони туркзабон на 
њамаи њарфњои арабию форсиро бо он овозњое талаффуз 
менамоянд, ки ин њарфњо доранд. Масалан, онњо аксаран њарфи 
«ф»-ро њамчун њарфи «п» ва њарфи «ќ»-ро низ баъзан њамчун 
њарфи «к» талаффуз менамоянд. Аз ин рў китоби «Сопи» 
метавонад шакли тањрифшуда ва ихтисоршудаи «Сўфї»- Сўфї 



                   
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №1. 2020 

76 

 

Аллаёр бошад. Аммо дар мавриди китоби «Новракь» бошад, 
гумон меравад, ки он на «Новракь», балки «Ровнакь», яъне 
«Равнаќ», «Равнаќу-л-ислом» буда, дар миёни бачањо бо њамин 
шакли тањрифшуда ва ихтисоргардида машњур шуда бошад. 
Азбаски соњиби маќола ин воќеањоро баъди чандин сол ба ёд 
оварда навиштааст, дигар ба дурустию носињатии навиштањояш 
ањамият надода, он чизеро рўи коѓаз овардааст, ки аз айёми 
кўдакї дар ёдаш наќш бастааст. Маќола ё ёддошти мазкур шояд 
бо хоњиши худи Н.П. Остроумов навишта шуда ва ба рисола 
њамроњ карда шуда бошад, ки аз норасоињо холї нест, мисли 
оварда нашудани номи пурраи китобњо, зикр нашудани номи 
муаллифон, дуруст зикр нагардидани мавзўи китобњо ва ѓайрањо. 
Лекин барои тасдиќ ва равшан сохтани баъзе торикињо маводи 
хуби ёрирасон шуда метавонад [4, 163-164]. 

Маќолаи Бойшамиров њам ба маќолаи М. Атобоев хеле 
монанд буда, дар бораи мактабе ќисса мекунад, ки худи ў дар он 
хондааст. “Ман мактаберо тавсиф мекунам, менависад 
Бойшамиров, ки худам дар он тањсил намудаам… Сипас талаба 
ба хондани якумин китоби арабї «Њафтяк» ва баъд аз он ба 
хондани Ќуръон мегузарад… Баъд аз Ќуръон хондани китобњои 
зерин оѓоз мегардад: Чањоркитоб, Сўфї Аллаёр, Хоља Њофиз, 

Фузулї, Бедил ва дигарон” 4, 164. 
Аз ин ду маќола низ маълум мегардад, ки омўзиши Хоља 

Њофиз њамчун китоби барномавї барои мактаббачањои 
туркзабон њам њатмї будааст. 

Хулоса, чунин мисолњоро хеле зиёд овардан мумкин аст ва 
њамаи онњо далолат бар он мекунанд, ки девони Хоља Њофиз дар 
макотиби ибтидоии мусулмонї њамчун китоби барномавї мањз 
ба хотири иртиботаш бо Ќуръон ва сохтори он омўхта мешуд, на 
ба хотири ошно намудани хонандагон бо анвои хатњои 
дастнавис ва хатхон шудани онњо. Албатта, хатшиносии 
хонандагон бо омўхтани шеъри Хоља Њофиз ва тањлили он 
саводи китобхонї ва мањорату малакаи такмил меёфт, аммо ин 
сабаби дараљаи дуюму сеюм буда метавонист, на сабаби асосї ва 
барномавї. 
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ОМЎЗИШИ ДЕВОНИ ЊОФИЗ ДАР МАКТАБЊОИ КЎЊНА 

 
Баъзе муњаќќиќон сабаби дар макотиби кўњна ба омўзиши девони 

Њофиз диќќати махсус зоњир намуданро аз он донистаанд, ки дар асоси 
он хонанда метавонист ќоидањои хат ва хушнависиро аз худ намояд. Ба 
аќидаи дигарон, ашъори Хоља Њофиз, ки саршор аз маъонии ояњои 
ќуръонї ва ањодиси шариф аст, барои фањмидани ин ду чиз ба хонанда 
метавонист кўмак кунад. Бинобар ин хондану азбар намудани ашъори 
Њофиз на танњо барои мактаббачагони тољикзабон, балки барои 
хонандагони ӯзбекзабон њам њатмї буд. 

Сабаби машњур будани ашъори Њофиз ва пањн гардидани девони ў 
дар миёни табаќањои гуногуни мардуми Хуросону Мовароуннањр дар 
оммафањм будани забон, љаззобияти услуби ифода, дар фасоњату 
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назокати тасвири ў мебошад. Лекин чизи аз њама муњим дар шеъри 
Њофиз он аст, ки ѓояњо ва маъонии шеъри ў барои мардумони 
гуногунзабону гуногунаќида фањмою наздик буда, нозуктарин эњсосоти 
онњоро метавонад бедор созад.  

Вожањои калидї: мактаби кўњна, Њофиз, Ќуръон, њадис, девон, 
ашъор, хониш, хат, хушнависї. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ДИВАНА ХАФИЗА В СТАРЫХ ШКОЛАХ 

 
Некоторые исследователи видят причину особого отношения к 

Хафизу в старых школах в том, что на примере его дивана стихов 
можно обучиться письму и првописанию, особенно на арабской графике. 
Другие же справедливо полагают, что стихи Хафиза позволяют легче 
воспринимать смысл коранических аятов и пророческих хадисов, 
которыми они насыщены. Поэтому в школах не только с таджикским 
языком обучения, но и с узбекским языком обучения чтение, декламация и 
изучение стихов Хафиза было обьязательным. 

Популярность стихов Хафиза и широкая распространённость его 
дивана среди самых разных слоев населения Хорасана и Мавераннахра 
объясняется, во первых, доступностью его языка, привлекательностью 
его поэтического слога, размеренностью метра газелей, а во вторых, 
красочностью поэтических образов, мотивов и художественных фигур. 
Но самое главное заключается в том, что идеи и смысл его стихов 
затрагивают самые тонкие струны человеческой души, проникают в 
глубины сердца людей, на каком бы языке они не разговаривали, и какой 
бы веры они не придерживались. 

Ключевые слова: старая школа, Њафиз, Коран, хадис, диван, поэзия, 
чтение, письмо, каллиграфия. 

 
STUDYING OF HAFIZ DIVAN IN OLD SCHOOLS 

 
Some researchers see the reason of special attention of old schools to the 

work of Hafiz is that, using the example of his Divan of poems, students could 
learn rules of orghography and calligraphy, especially the Arabic script. The 
next group of researchers believe that the poems of Hafiz  are full of 
connotation of the Koranic verses and the prophetic Hadith, which makes it 
easier for the reader to comprehend the their meaning. Therefore, reading, 
reciting and studying the poems of Khafiz were obligatory not only for native 
Tajik speakers, but also with for Uzbek students.  

The popularity of Hafiz's poems and the widespread prevalence of his 
Divan among the most diverse segments of the population of Khorasan and 
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Maverannahr is explained by the accessibility of his language, the 

attractiveness of his poetic style and by his beautiful and delicate depiction. 

Nevertheless the most important thing is that the ideas and the meaning of his 
poems touch the most delicate strings of the human soul, penetrate the depths 
of people's hearts of faith and language. 

Key words: old school, Hafiz, Koran, Hadith, Divan, poetry, reading, 
script, calligraphy. 
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УДК:891.550 
АББОС АЛИЕВ ВА РЎЗИ РЎДАКЇ 

Шокирзода Шодї 
Сардабири маљаллаи «Маърифати омўзгор» 

 

Фарзандони огоҳу бедордили миллат аз қабили Садриддин 

Айнї, Абулқосим Лоҳутї, Саидризо Ализода, Аббос Алиев, 
инчунин сарварони сиёсии равшанфикру ватандўст – Нусратулло 

Махсум, Шириншо Шотемур, Абдураҳим Ҳољибоев, Абдуқодир 

Муҳиддинов, Чинор Имомов, Нисор Муҳаммад ва дигарон дар 

даврони печидаву сангини ибтидои ќарни бистум ба пуштибонии 

миллат ва ҳифзи манфиатҳои он бархостанд. Ин шахсони 

ватандўсту дурандеш, ки зимоми роҳбариро дар он замон бар дўш 

доштанд, бар зидди ҳама гуна равияҳои зиёновари миллатгароиву 
људоиандозї мардонавор мубориза мебурданд ва силсилаи 

иқдомоти иқтисодиву иљтимої ва фарҳангиро барои таҳкими 

арзишҳои милливу суннатии тољикон ва бунёди давлату 
давлатдории мардуми худ амалї мекарданд. 

Эмомалї РАЊМОН  [1, 298] 
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Воќеан њам љањду талоши ин шахсиятњои вораста ва 

фарзандони шоистаи миллат, ки Асосгузори сулњу вањдати 
миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 

муњтарам Эмомалї Рањмон борњо аз боби шуљоату 

корномањояшон бо самимияти афзун њарф зада, онҳоро барои 

насли имрўз намунаи ибрату пайравї медонанд, њама 

пайкорашон баҳри худшиносї, дифоъ аз номус, ќадру эътибори 

инсонї ва миллї буда, моњияти истиќлолљўї доштанд. Дар он 
даврони њассосу таќдирсоз ин зиёиёни ватанпараст тавонистанд 

асолати фарњангї ва њастии таърихии миллати тољикро бо 
далоили муътамад собит намуда, бањри ташкил шудани нахуст 

љумҳурии худмухтор ва сипас љумњурии мустаќили иттифоќї бо 

исми Тољикистон дар ҳайати ИЉШС, ки бори нахуст 

давлатдории тољиконро рўйи кор овард, наќши мондагор 

гузоранд. Яке аз ин гуна шахсиятњои ифодагари ормонњои 

миллат ходими маъруфи сиёсї, илмї ва фарњангї, нахустин 
нозир (вазир)-и маорифи Тољикистон ва аввалин профессори 

тољик Аббос Алиев (1899-1958) буд.  

Тавре академик М. Шакурї менависад, « аз нахустин 
рўзњои инќилоби Бухоро (2-юми сентябри соли 1920) ба Аббос 

Алиеви љавон он саодат даст дод, ки худро аз зўроварии 
турксозї, ки сарварони инќилоб дар њаќќи тољикон раво диданд, 

њифз намояд. Њол он ки бисёре аз онњое, ки дар инќилоб ширкат 

карданд ва дар синну сол аз Аббос Алиев калонтар буда, дар 
зиндагии иљтимої бештар таљриба доштанд, фиреби таблиѓоти 

пантуркистиро хўрда, худро ўзбек пиндоштанд, ўзбек 
навиштанд, баъзеи онњо, пас аз ду-се сол, ин хатои худро 

фањмиданду ислоњ намуданд. Аммо Аббос Алиев тавонист, ки аз 

љавонї ба ин роњи хато пой нагузорад» [5, 194] ва дар санадњои 
расмї њамеша миллати худро бо ифтихори афзун тољик зикр 

намояд. Ба ќавли устод Љалол Икромї, «Аббос Алиев дар 
Бухоро бо Файзулло Хољаев ва дигарон дастбагиребон буд ва 

бинобар он бисёр кор карда наметавонист, гўё аз ин сабаб ба 

Москва ба хондан рафт. Пас аз ташкили Љумњурии Ўзбекистон 
ба муаллимї машѓул шуд. Дар хотир дорам, ки боре бо 

рафиќонаш дар Бухоро шўриш барин њодисаеро барпо кард. 
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Њамаи мактабњо ва одамони гузарњоро ба по хезонда, дар кўча 

намоиш ташкил дод. Маќсад њамин буд, ки мактабњои Бухороро 
ба забони тољикї кунанд. Дар њаќиќат, пас аз намоиш таќрибан 

њамаи мактабњои Бухоро ба забони тољикї баргардонида 
шуданд» [8, 185-186]. Ба пиндори академик М.Шакурї, «шояд ин 

воќеа дар нимаи аввали соли 1922 рўй дода, дар нимаи дуюми 

њамон сол, моњњои август-сентябр Аббос Алиевро ба Маскав, ба 
донишгоњи коммунистии зањматкашони Шарќ фиристода 

бошанд. Яъне, аз Бухоро дуртар ронданд, табъид карданд… ва 
ин як навъ љазо барои ташкили шўриши зидди пантуркизм буд» 

[5, 194]. Минбаъд Аббос Алиев чун Шириншо Шотемур, 

Нусратулло Махсум, Абдулќодир Муњиддинов, Абдурањим 
Њољибоев, Нисор Муњаммад, Чинор Имомов ба сафи њомиёни 

њуќуќи миллии тољикон шомил гардид ва дар ташкили давлати 

худмухтори тољикон сањми босазо гузошт.  
Фаъолияти Аббос Алиев аз оѓоз то анљом бо маориф ва илм 

пайванди ногусастанї дошт ва ў барњаќ яке аз поягузорони ин 
соњањо дар Тољикистон буд. Аз як санаде, ки ба таърихи 20-уми 
октябри соли 1920 мутааллиќ буда, онро академик Рањим Масов 
пайдо кардааст, маълум мешавад, ки аз рўзњои аввали инќилоби 
Бухоро дар Љумњурии Халќии Шўроии Бухоро танњо се нафар аз 
кормандони масъул тољик буданд – ду тан дар Трибунали њарбии 
инќилобї ва як тан (Аббос Алиев) дар нозироти маориф [10, 23]. 
14-уми октябри соли 1924 Љумњурии Мухтори Шўравии 
Сотсиалистии Тољикистон (ЉМШСТ) дар њайати ЉШС 
Ўзбекистон таъсис ёфт ва 26-уми ноябри њамон сол Нусратулло 
Махсум раиси Кумитаи инќилобии ЉМШСТ таъйин гардид. Яке 
аз њадафњои аслии њокимияти шўравї роњандозї намудани 
инќилоби маданї буд ва барои дар амал татбиќ кардани он 
давлати љавони шўравӣ мебоист, ки мањви бесаводї, эљоди 
низоми нави маориф, ташкили муассисањои фарњангї, рушду 
такомули забонњои адабї, бунёд ва такмили алифбоњо, 
созмондињии ташаккули низоми мактабњои олї ва ѓайраро дар 
муддати начандон мадид ба субот расонад. 

Дар љаласаи нахустини Кумитаи инќилобии ЉМШСТ (7-
уми декабри соли 1924 дар Тошканд) дар ќатори дигар 
сохторњои давлатї Нозироти халќии маориф бо бозрасињо дар 
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Истаравшан (он ваќт Ўротеппа) ва Панљакент таъсис ёфт. Дар 
аввалин мурољиати Кумитаи инќилобї ба мардум (7-уми 
декабри соли 1924) таъкид гардид, ки вазифаи аввалиндараљаи 
он ташкил ва ба роњ мондани низоми муназзами маориф 
мебошад. Фарзандони мардум дар муассисањои таълимї 
комилан ройгон тањсил намуда, метавонанд ба забони модарии 
худ маълумоти ибтидої, миёна ва њатто олї гиранд [9, 452].  

Баъди як њафта (14-уми декабр) бо ќарори кумитаи мазкур 
Аббос Алиеви биступанљсола нозири Нозироти халќии маориф, 
Муњаммад Њасанов муовини нозир ва Абулќосим Лоњутї 
роњбари Шўрои илмии давлатї (илмї-методї) таъйин шуданд. 
Дар навбати аввал самтњои асосии рушди низоми маорифи халќ 
дар Тољикистон муайян гардида, тарбияи иљтимої, касбї ва 
сиёсиву маърифатї дар авлавият ќарор дода шуд. Бояд гуфт, ки 
дар он давра Кумитаи инќилобии Тољикистон ва Њукумати 
кишвар, ки ба он Нусратулло Махдум1 роњбарї мекард, ба 
рушду такомули маориф таваљљуњи хосса зоњир намуда, ба њар 
пешнињоде, ки бањри тавсеи илмомўзии мардум пешнињод 
мегардид, посухи мусбат медоданд. Далели рўшани он дар сатњи 
баланд таљлил намудани яксолагии таъсиси Нозироти маорифи 
кишвар буд, ки ба иди њаќиќии омўзгорону хонандагон табдил 
ёфт. Дар арафаи яксолагии Нозироти маорифи Тољикистон бо 
имзои раиси Њукумати Тољикистон Нусратулло Махдум ва аъзои 
њукумат ба унвони тамоми ходимони маориф номаи табрикї 
ирсол гардид, ки дар он минљумла омадааст: “Беилмии халќ, 
љоњилии мардум гувоњ аст, ки њукумати мустабидаи амир барои 
нигоњ доштани њукумати мустабиди худ халќро асирони 
Ањримани љањл карда буд. Дасти пурќуввати ранљбар занљири 
асоратро пора карда, њукумати мустабидро барњам зад. 
Бандагони дирўзї соњиби њукумати имрўзї гардиданд. Вазифаи 
мост, ки Тољикистони аќибмондаро мамлакати маданї кунем, 
халќи беилмро аз дасти љаллоди нодонї халос карда, соњиби илм 
намоем. Барњам задани беилмї вазифаи бузурги мост, ки мо њар 
рўз барои иљрои ин вазифа бояд дорои ќувваи тоза бишавем” [11, 
8-9].  

                                                             
1 Нусратулло Махсум, њоло Ќањрамони Тољикистон. Он солњо насаби ў њамин тавр 
зикр мешуд. 
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 Дар номаи мазкур фаъолияти кормандони соњаи маориф, 
ки дар раъси онњо Аббос Алиев ќарор дошт, ќадрдонї шудааст: 
“Мо ба дурустї мегўем, ки дар муддати як сол дар натиљаи 
зањмати шумо, ходимони маориф, ки барои ба вуљуд овардани 
ин фикр хаста нашуда, ором нагирифта, бо тамоми ќуввати 
худатон кор кардед, фавоиди зиёде ба даст овардем. Шумо ба 
сахтињои зиёд нигоњ накарда зањмат кашидед, мактабе, ки мо 
имрўз дорем, самараи зањмати шумост. Мо ба хотири шумо 
меоварем, эй рафиќони муњтарам, њар мактабе, ки шумо 
бикшоед, њар талабае, ки дохили мактаб бишавад, барои 
Тољикистон тараќќии бузургест ва бунёни муњимми њукумати 
мост. Чароѓи донишу маорифро дар ториктарин гўшањои 
мамлакат барафрўхтан, њазорон меъмори тоза барои сохтмони 
мамлакат ба рўи кор овардан вазифаест, ки мо шумо - 
бародарони гиромиро барои ба вуљуд овардани он даъват 
мекунем” [11, 8-9]. 

Раиси Њукумати Тољикистон Нусратулло Махдум дар љойи 
дигар таъкид мекунад, ки Инќилоби Октябр миллатњои Осиёи 
Вусторо озод кард ва мо дорои Тољикистон шудем, миллати 
аќибмондаи тољик соњиби мактаби шўрої гардид. Ў вазифањои 
муаллимонро дар ин давраи сарнавиштсоз чунин муайян карда 
буд: “Онњо бояд аз як тараф, фарзандони мамлакати моро 
бихононанд, онњоро ба фикри иљтимої тарбия бидињанд, аз 
тарафи дигар, бояд муаллимони мо дар ќишлоќ ва шањрњое, ки 
њастанд, воситачии байни њукумат ва халќ бошанд. Ќонунњои 
њукуматро ба халќ бифањмонанд... Муаллим бояд дар мањал 
ањамият ба кори мубориза бо бесаводї бидињад. Чунки мо дар 
Тољикистон хидматгори њукуматї аз халќи мањаллї бисёр кам 
дорем ва вазифаи мо фаќат ин нест, ки њукуматро идора кунем, 
балки бояд аз фарзандони камбаѓал ходимони хуб барои идора 
кардани корњои њукуматї њозир намоем. Муаллимони мо бояд 
иљрокунандаи ин маќсад бошанд” [11, 13-14]. 

Ба иќрори нозири маорифи Тољикистон Аббос Алиев, 
“барои як мактаб ташкил карда, ба дарс шурўъ намудан 
зањматњои зиёде кашидан лозим буд... Агарчанде ки зањмат зиёд 
буд, камќувват будем ва роњ сахт, боз зардрў нашуда, имрўз бо 
сафедрўии тамом иди яксолаи худамонро мегузаронем. Муоина 
мебинем, мењнат ба њадар нарафтааст: мактаб дорем ва фарзанди 
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ранљбаре, ки дар кўчањо саргардон буд, имрўз дар сафи мактаб 
аст” [11, 11]. Ў бо ифтихор зикр мекунад, ки “хишти тараќќї 
барои миллати тољик рехта шуда ва хонаи вайрон рў ба ободї 
аст. Вале њанўз бори сангин ба манзил нарасида, бо 63 мактаб 
“Тољикистон тараќќї бурд” гуфтан, хатост. Њанўз ду фоизи 
фарзандони мамлакатамонро ба мактаб љалб накарда, ба 
духтари тољик чизе надодаем. Роњи бисёр дуру хатарноке, 
душмани бисёр ќавипанљае дар пеш ва бори сангине бар дўш 
дорем. Бояд боз бо ёрдами умумї барои расидан ба манзили 
маќсуд биштобем ва хонаеро, ки шуруъ ба сохтани он намудаем, 
ба итмом бирасонем” [11, 11-12].  

Анљумани якуми Шўроњои ЉМШС Тољикистон 12-уми 
декабри соли 1926 эъломияро «Дар бораи љорї намудани 
тањсилоти умумии мењнаткашон дар ЉМШС Тољикистон» ба 
тасвиб расонд, ки њадафи аслии он ба мардуми кишвар додани 
тањсилоти умумї, пурра ва ройгон буд. Дар ин давра ба 
масъалаи тайёр намудани зиёиёни тољик, аз љумла, муаллимон 
таваљљуњи зиёд зоњир мешуд. Дар солњои тањсили 1924-1925 дар 
шањри Тошканд Дорулмуаллимини тољикї таъсис ёфта буд, ки 
барои тайёр кардани мутахассисони соњаи омўзгорї ягона 
донишкадаи базавї буд. Дар пойтахти љумњурї - шањри Душанбе 
техникуми омўзгорї ва мактаби њизбї-шўравї, дар Хуљанд ва 
Самарќанд курсњои муаллимтайёркунї ба фаъолият оѓоз 
карданд. Бо ташаббуси Аббос Алиев ва дастгирии моддии 
Њукумати Тољикистон њамасола љавонони зиёде дар муассисањои 
таълимии касбии кишварњои дигари ќаламрави Иттињоди 
Шўравї тањсил мекарданд. Танњо соли 1925 140 нафар љавонони 
тољик барои тањсил ба муассисањои таълимии шањрњои Москва, 
Ленинград, Тошканд, Самарќанд фиристода шуда буданд [9, 
458]. Дар ин давра бо маќсади таъмини муассисањои таълимии 
кишвар бо кадрњои сањибмаълумот даъвати мутахассисон аз 
кишварњои дигар ба Тољикистон оѓоз гардид. Њамчунин, мањз 
дар он айём барои муассисањои таълимї барномаву китобњои 
дарсї ва дастурњои илмї, таълимї ва методии зиёд ба забони 
тољикї мунташир шуданд. Нашриёти давлатии Тољикистон, ки 
7-уми октябри соли 1925 таъсис ёфта буд, дар навбати аввал 
алифбои “Бањори дониш”, хрестоматияи “Калиди дониш”, 
китобњои грамматика ва арифметикаро мунташир кард. Барои 
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курсњои мањви бесаводї хрестоматияи Рањим Њошим ”Љањони 
нав”, њамчунин силсилаи китобњои дарсии тарљумашуда аз русї 

аз фанњои ботаника, география ва таърих чоп шуданд [9, 456]. 
Албатта, ин њама ибтикорот ва ташаббусњои созанда бо 
пешнињод ва дастгирии Нозироти халќии маорифи љумњурї 
сурат мегирифт, ки дар раъси он фарди љавону бедордиле чун 
Аббос Алиев ќарор дошт.  

Аббос Алиев инчунин яке аз поягузорони матбуоти миллї 
буд. Нозироти маорифи Тољикистон аз рўзњои аввали 
фаъолияташ бо саъйу кўшиши нозири маориф Аббос Алиев ба 
ташкили нашрияњо пардохт. Моњи феврали соли 1925 љаласаи 
муштараки Бюрои ташкилии њизби коммунисти Ўзбекистон дар 
Тољикистон ва Кумитаи инќилобии ЉМШС Тољикистон тасмим 
гирифтанд, ки 15-уми марти њамон сол дар Душанбе дар 
вазъияти тантанавї таъсиси ЉМШС Тољикистон расман эълон 
карда шавад. Ба ифтихори ин рўйдоди муњим бояд рўзномаи 
хоссае мунташир шуда, ба доираи васеи мардум моњияти ин 
дигаргунии азими иљтимоиро мефањмонд ва онњоро бањри 
љонибдории низоми нави љомеа даъват мекард. Барои таъсису 
танзими ин нашрия гурўњи ходимони давлативу љамъиятї аз 
ќабили Аббос Алиев, Алї Исмоилзода, Саидбоѓир Ќосимов љалб 
гардиданд. Њамин тавр, шумораи аввалини идонаи нашрияи 
«Иди тољик» 15-уми марти соли 1925 бо тањриру танзими нозири 
маориф Аббос Алиев дар њаљми 16 сањифа бо теъдоди њазор 
нусха нашр шуд. Дар номи нашрия - «Иди тољик» «њиссиёти 
бузурге, ки сарзамини моро дар он рўзи фирўз фаро гирифта буд, 
ифода ёфтааст» [12, 27]. Он “барои озодии сиёсї ва иљтимої 
мубориза бурдан, барои тараќќии илму тамаддуни тољик ёрї 
расондан, хулоса халќи тољики аз хоби ѓафлат бедоршударо ба 
сохтмони њаёти иљтимої сафарбар намуданро вазифаи љонии худ 
медонист” [18,77].  

Ин рўзнома аз шумораи дуюм (5-уми апрел) номи «Бедории 
тољик»-ро гирифта, минбаъд дар Душанбе чоп мешуд ва 
сарвариашро Аббос Алиев ба уњда дошт. Ба андешаи 
муњаќќиќони матбуоти тољик И. Усмонов ва Д. Давронов, 
«Бедории тољик» номида шуданаш њам бесабаб набуд: «њайати 
тањририя ба ин васила гўё вазифаи асосии худ, маќсади асосии 
худро изњор карданї буд: тамоми мењнаткашони тољик бо ёрии 
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ин рўзнома аз дўсту душмани худ огоњ шуда, барои тараќќии 
кишвари худ, барои осоиши рўзгорашон љањду љадал 
менамоянд» [18, 78]. Ин нашрия дар соли 1925 24 шумора чоп 
шуд ва тањрири аксари шуморањоро Аббос Алиев, њамчунин Алї 
Исмоилзода, Абулќосим Лоњутї, Саидбоѓир Ќосимов ва Мањдї 
Тањмосов ба зимма доштаанд.  

Иддае аз муњаќќиќон «Иди тољик»-ро авввалин рўзномаи 
сирф соњавии маориф мењисобанд [19, 28] ва пажўњишгари 
таърихи матбуоти соњаи маориф М.Рустамзода низ бар ин назар 
аст, ки “ваќте ки муњаррири шумораи аввалин нозири маорифи 
Тољикистон аст, рўзномаи тањти тањрири ў чопшуда низ нашрияи 
Нозироти маориф бояд бошад” [16, 49]. Вале ба назари мо, ин 

нашрия аз оѓоз њадафу мароми фарогири умумимиллї дошт ва 
барњаќ нахустин нашрияи њукуматї ба забони тољикї мањсуб 
мешавад. Сабаби асосии ба зиммаи нозири маорифи Тољикистон 
Аббос Алиев вогузор намудани тањрири рўзнома ин буд, ки ў 

таљрибаи кофии публитсистї дошт. Сабаби дигари муњаррири 
масъул таъйин шудани Аббос Алиев он буд, ки соли аввал 
нашрияи «Бедории тољик» («Иди тољик»)-ро “аз љињати кадр ва 
воситањои техникї нозироти халќии маорифи Тољикистон идора 
мекард. Зеро 95 фоизи ширкаткунандагони нашри рўзномаи 
мазкур коркунони масъули ин нозирот буда, илова бар ин худи 
матбаа њам дар ихтиёри он буд” [18, 78-79].  

 Моњи майи соли 1925 котиботи бюрои тољикии њизби 
коммунист баъди муњокимаи фаъолияти нашрияи “Бедории 
тољик” мудири шуъбаи матбуот Алї Исмоилзодаро муњаррири 
он таъйин кард. Вале пас аз се моњ муњарририи ин нашрияро 
бори дигар ба уњдаи Аббос Алиев вогузор намуданд, ки ин 
далели дар љодаи рўзноманигорї шахси кордону собитќадам 
будани ў буд. Моњи декабри соли 1926 Аббос Алиев ба вазифаи 
дигар гузашт ва минбаъд тањрири нашрияи “Бедории тољик”-ро 
то нимаи соли 1927 њайати тањририя, ки ба он С. Ќосимов, 
М.Тањмосов, Ќ.Дайламї ва пасон устод А.Лоњутї шомил 
буданд, ба уњда дошт [18, 79]. Ин нашрия аз соли 1929 ба 

“Тољикистони сурх” табдили ном кард ва дар солњои баъд 
“Тољикистони советї” номида шуд ва њоло бо номи 
“Љумњурият” њафтае панљ маротиба чоп мешавад. 
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Моњи январи соли 1926 Нозироти маорифи ЉМШС 
Тољикистон дар хусуси таъсиси аввалин маљаллаи тољикї - 
нашрияи сиёсиву иљтимої, таълимию тарбиявї, адабї, фаннї ва 
илмї-танќидии «Дониш ва омўзгор» ќарор ќабул кард. Шумораи 
аввалини он 5-уми марти њамон сол ба муносибати яксолагии 
Нозироти маорифи Тољикистон бо теъдоди 500 нусха дар 
Душанбе мунташир шуд. Таърихи таъсиси ин маљалларо шоир 
Сурур бад-ин тариќ ба силки тањрир овардааст: 

 
...Миллати тољик дар роњи маориф зад ќадам, 
Кард инак бањри љалби илм љони худ нисор. 
Ин маљалла нашр шуд, илмист тарзи шевааш, 
Бо забони форсї номаш “Дониш(-у) омўзгор”. 
Лафзи ширину иборатњои рангинаш бубин, 
Аз ќаламњои адибон омада бар рўйи кор. 
Бањри ташкили маљалла ин Сурур таърих гуфт: 
Се карат бишмор чопи “Донишу омўзгор” [18,89].  
 
Маљалла аз шумораи аввал ба тарѓиби мактабу маориф 

кўшид ва вазифаи худро аз расонидани ёрии методї ба 
омўзгорон, ошно намудани онњо бо роњу усулњои наву судманди 
таълиму тарбия иборат медонист: “маљаллаи мо махсуси 
муаллимони Тољикистон аст. Чун дар Тољикистон имкони табъ 
кардани китобњои лозимаро надорем, мехоњем бо ин маљалла ба 
муаллимин роњбарї карда, онњоро бо ањволи ваќт, усулњои тоза 
ва роњи таълиму тарбия ошно намоем” [6, 8]. Дар шумораи 
аввали он номањои табрикии раиси Њукумати Тољикистон ва 
раиси Кумитаи инќилобии кишвар Нусратуллоњ Махдум ва 
аъзои њукумат ба муносибати яксолагии Нозироти маорифи 

кишвар чоп шудаанд. Нозири маориф ва муњаррири масъули 

маљалла Аббос Алиев дар маќолааш «Иди яксолаи мо» дар 
хусуси муваффаќиятњои соњаи маориф дар тўли як сол ва 
пешомадњои ин соњаи бисёр муњим сухан меронад. Дар маќола ва 
шеърњои С.Айнї, А.Лоњутї, А.Алиев, Ќ.Дайламї, Н.Махдум, 
Ч.Имомов, ки дар ин маљалла чоп шудаанд, тараќќии маориф ва 
мактаби тољик њамчун муњимтарин зарурати шароити онрўза 
арзёбї мешаванд. «Дониш ва омўзгор» то моњи августи њамон 
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сол дар як моњу ду моњ як маротиба (њамагї 4 шумора) чоп шуду 
халос.  

Аммо маорифпарварони тољик саъю талош карданд, ки 
кори саркардаашон дар нимароҳ намонад ва баъди як сол, 
сањењтараш, дар моњи августи соли 1927 дар Самарќанд шумораи 
аввалини маљаллаи Нозироти маорифи Тољикистон бо номи 
«Дониш-биниш» чоп шуд ва он аз шумораи дуюм «Рањбари 
дониш» ном гирифта, дар шаҳри Тошканд мунташир мешуд. 
Онро идомаи маљаллаи “Дониш ва омўзгор” номидан мумкин 
аст ва вазифаи аввалинаш расонидани ёрии амалї ба муаллимон 

буд. Маљалла дар корњои иљтимої, омўхтани усул, тартиб ва 
таълим ба омўзгорон кумаки амалї мерасонд. Дар ин давра 
Аббос Алиев, А.Лоњутї, Ќ.Дайламї ва А.Исмоилзода чун аъзои 
њайати тањририяи маљалла аз Душанбе, С.Айнї, Б.Азизї, 
С.Ализода аз Самарќанд маќолањоро омода карда, ба Тошканд 
мефиристоданд ва котиби масъули нашрия С.Манофзода буд. 
Тирамоњи соли 1928 идораи маљаллаи «Рањбари дониш» ба 
Душанбе кўчид ва “бештар аз њама чун дастурамал ва китоби 
рўйимизии омўзгорон машњур шуд” ва ќобили тазаккур аст, ки 
дар њамон солњои душвори таърихи матбуоти тољик “њамаи 
мактабњо аз њисоби Нозироти маориф бепул якнусхагї аз ин 
маљалла мегирифтанд” [18, 93]. Дар солњои сиюми ќарни ХХ дар 
заминаи маљаллаи «Рањбари дониш» нашрияњои мустаќили 
соњањои маориф (“Инќилоби маданї”) ва адабиёт (“Барои 
адабиёти сотсиалистї”) таъсис ёфтанд. Минбаъд нашрияи соњаи 
маориф аз соли 1938 то замони соњибистиќлолии кишвар номи 
“Мактаби советї”-ро дошт, баъдан “Маърифат” унвон гирифт 
ва аз соли 2006 инљониб бо номи “Маърифати омўзгор” 

мунташир мешавад. Нашри маљаллаи иљтимоиву сиёсї ва 
адабиву бадеии “Барои адабиёти сотсиалистї” соли 1932 оѓоз 
ёфт ва он аз соли 1938 бо номи “Шарќи Сурх” чоп мешуд ва аз 
соли 1964 номи “Садои Шарќ“-ро гирифт. Дар солњои љанги 
дуюми љањон нашри ин маљалла мутаваќќиф гардида буд. Њамин 
тариќ, наќши Аббос Алиев дар таъсиси нахустин нашрияњои 
давлатї, соњавї, адабии тољик ва рушди матбуоти миллї хеле 
муњим ва мондагор мебошад.  

Аббос Алиев муњаќќиќи нуктасанљу сермањсули соњаи 
таърих ва дўстдори воќеии миллату сарзамини тољикон буд. Ў 
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муаллифи 29 таълифоти илмист, ки ба масъалањои таърих, 
адабиёт ва забони тољикї бахшида шудаанд. Рисолањои 
чопшудааш «Таърихнигории Шарќи ќадим» (1933), «Таърихи 
халќњои Осиёи Миёна» (1935), «Октябри Аъзам ва бо роњи 
револютсия даромадани халќњои Бухоро» (1958) аз тарафи 
таърихшиносони њамон давра бањои баланд гирифтаанд. Ба 
Аббос Алиев барои ду китоби аввал соли 1947 бидуни маросими 
расмии њимоя дараљаи илмии доктори илми таърих дода шудааст 
ва унвони профессории ўро Шўрои илмии давлатии РСФСР 
њанўз соли 1932 тасдиќ карда буд.  

Аббос Алиев дар байни донишмандони тољик аввалин 
нафарест, ки унвони профессориро дарёфт намудааст. Бояд гуфт, 
ки аз лињози таърихї нахустин профессор (1926) аз байни 
тољикон Абдурауфи Фитрат (1885-1938) буд. Вале ў худро турк 
ќаламдод намуда, ба сифати як донишманди ўзбек соњиби 

унвони профессорї гардид. Дуюмин профессор аз байни тољикон 

Ќорї Ниёзии Хуљандист (1897-1970), ки соли 1931 ба дарёфти ин 
унвони баланди илмї соњиб шудааст. Њаёт ва фаъолияти Ќорї 
Ниёзї аз 12-солагиаш дар Љумњурии Ўзбекистон гузашта, 
аввалин Президенти Академияи илмњои Ўзбекистон ва ректори 
Университети давлатии Осиёи Миёна, аввалин Ќањрамони 
Мењнати Сотсиалистї ва дорандаи љоизаи давлатии ИЉШС аз 
байни олимони Осиёи Марказї буд ва барои дастовардњояш дар 
рушди илми кишвари њамсоя ба ин унвон соњиб шудааст. Аз ин 
рў, зиёиёни кишвари мо на Абдурауфи Фитрат ва Ќорї Ниёзии 
Хуљандї, балки Аббос Алиевро нахустин профессори тољик 
мењисобанд.  

Профессор Аббос Алиев 11 забони мухталифи љањон, 
минљумла русї, арабї, туркї, урду, англисиро медонист ва бо 
онњо озодона такаллум мекард. Ў асарњои худро ба панљ забон 
таълиф ва чоп намудааст. Аббос Алиев њамчун донандаи хуби 
забонњои тољикиву русї ва ќаламкаши варзида зиёда аз 60 асари 
асосгузорони марксизм-ленинизмро ба забони тољикї тарљума 
намуд. Шоири халќии Тољикистон Боќї Рањимзода мањорати 
тарљумонии Аббос Алиевро зикр намуда, њамзамон рўйи «як 
айби асосии ў» ишорат мекунад: «Ман дар чанд муњокимае 
иштирок доштам, ки ањли фањм тарљумањои Аббос Алиевро 
муњокима мекарданд. Одамоне ёфт мешуданд, ки ба сабаби 
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надонистани забони русї суханони оддиро намефањмиданд. Бо 
вуљуди ин чизе мегуфтанд, маслињат медоданд. Дар чунин 
мавридњо ранги Аббос таѓйир меёфт ва худашро дошта 
наметавонист» [15, 2].  

Дар љараёни бањсњо барои барќарор кардани њуќуќи 
тољикон ба мероси гузаштагон ва забони адабии тољикї дар 
ќатори устод Садриддин Айнї, Абдулќодир Муњиддинов, 
Саидризо Ализода, Рањим Њошим ва дигарон наќши Аббос 
Алиев низ хеле калон аст. Ў аз оѓоз туркнажод хондан ва 
ќаламдод кардани мардуми Бухорову Самарќандро рад намуда, 
ботил будани ин иддаои туркгароёнро ошкор месохт. Бахусус, 
маќолаи «Масъалањои миллї дар Бухоро ва атрофи он»-и Аббос 
Алиев («Рањбари дониш», 1928, №11-12), ки яке аз нигоштањои 
бењтарини солњои бистуми асри гузашта мебошад, ба масъалаи 
сарнавишти тољикон дар Бухорову Самарќанд бахшида шудааст. 
Ин таълифоти пурмоя барои фош ва ошкор намудани решањои 
миллатчигї ва шовинизми туркпарастона дар он айём ањамияти 
хосса дошта, як ќањрамонии бемисл дар солњои муборизаи 
шадиди сиёсию миллии он давра ба шумор меравад ва боястї 

онро дар чањорчўбаи муборизањои он давра аз нигоҳи таърихият 
арзёбї намуд. Маќола аз шаш ќисмат иборат буда, муаллиф 
нахуст бо истифода аз назарияи коммунистии њуќуќи њар халќу 
миллат ба забон ва давлатдории худ масъалаи Бухороро ба миён 
гузошта, њамчун муфассири сиёсї, таърихшиноси маъруф, 
забоншинос оид ба таърихи ќавми ориёинажод, тољикон аз 
асрњои пеш аз мелод то ба имрўз, ќисмати тољикон дар миёни 
ќавмњои турку муѓул маълумоти комил медињад. Дар бобњои 
баъдинаи маќола масъалањои забони тољикї дар замони 
Аморати Бухоро, Бухорои имрўза, сабабњои худро ўзбек 
номидани тољикон дар Самарќанду Бухороро ба миён гузошта, 
роњи њалли масъаларо дар роњ надодан ба беинсофї ва танг 
кардани њуќуќњои њеч як халќу миллат, ба забони тољикї ба роњ 
мондани кори идораву мактабњо дар Бухоро донистааст. Барњаќ, 
ин маќола дар замоне, ки бо иллатњои гуногун дар шиносномаи 
тољикон мансубияти миллиашонро ўзбек навишта, истифодаи 
забони тољикиро хеле мањдуд намуда буданд, ќањрамоние буд. 
Дар мавриди ўзбек хондани ањолии Бухоро Аббос Алиев 
мављудияти ду бањонаи беасосро, ки дар Бухоро таблиѓ 
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мегардид, баррасї намуда, онњоро њадафи танќид ќарор 
медињад: “Бањонаи аввал. Чун Бухоро дар ќаламрави Ўзбекистон 
аст, халќи он бояд ўзбек бошанд. Забон, урф ва одат њељ дахл 
надорад... Бањонаи дуввум. Баъзењо калимаи «тољик»-ро аз рўи 
назарияи динї мефањманд. Ба хаёлашон мерасид, ки тољик - яъне 
шиа, суннї, яъне ўзбек. Ба њамин сабаб диндорон барои ин ки 
шиа нашаванд, аз бањри тољикї њам гузаштанд. Бисёр муњим аст, 
ки идорањои њукуматї, њатто шуъбаи маориф њам тољикро шиа 
шинохта ва фаќат шиањои Бухороро тољик меноманд. Ин 
бањонаро муќобилият ва муборизањои баъзе миллатчињои ўзбек, 
ки дар Бухоро буданд ва њастанд, пурќувват мекунанд. Баъзе аз 
коргарони масъули миллатчии Бухоро барои ин ки устали 
њукумат аз дасташон наравад, ба тамоми ќувва мекўшанд, ки 
тамоман калимаи «тољик»-ро аз миён бардоранд» [2, 206]. Дар 
њамин давра дар Ўзбекистон ўзбекгароён шиорњоеро дар 
мавзеъњои тољикнишин зуд-зуд ба забон меоварданд, ки «Тољик 
бояд дар Тољикистон сукунат дошта бошад!», «Ўзбекистон ин 
макони ўзбекњост!». Агар тољике ё гурўњи тољикон дар мавриди 

њуќуќњои миллию забониашон бањс мекарданд ва њалли онро 
матрањ месохтанд, аксаран ўзбекгароён ба онњо бархурди забонї 
менамуданд, ки агар шумоён даъвои тољик буданро дошта 
бошед, метавонед ба Тољикистон равед, ватану марзи тољикон 
Тољикистон аст. Масалан, дар Самарќанд клуби занона ифтитоњ 
мегардад, ки аксарияти аъзои онро тољикзанону тољикдухтарон 
ташкил медоданд. Аз ин рў пешнињод карда мешавад, ки дар 
клуб суњбатњо ба забони тољикї доир гарданд, масъули клуб зане 
бошад, ки забони тољикиро хуб донад. Вале масъулони њизбии 
округи Самарќанд, ки худ тољик буданд, зидди ин пешнињод 
мебароянд. Яке аз масъулон, ки тољик буд, бо хашму ѓазаби кўр-
кўронаи худ мегўяд: «Бигзор тољикон ба Тољикистон раванд, 
барои тољикону Тољикистон хидматгузорї кунанд». Њатто дар 
давраи гузаронидани маъракаи бањисобгирии умумииттифоќии 
ањолї (соли 1926) овозаи фитнаангезе дар байни мардуми 
муќимии тољикзабон пањн карданд, ки «њар касе, ки худро тољик 
хонад, заминњои ўро кашида мегиранд ва худашро ба 
Тољикистон мефиристонанд» [19, 62-64]. Мањз дар њамин давраи 
«каљ дору марез» бањри дифоъ аз миллати тољик ва забони 
тољикї бархостану аз поймол гардидани њуќуќњои, ба таъбири 
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устод С.Айнї, «ќавми муаззам» бархостани Аббос Алиев 
бозгўйи имону ихлос ва шуљоату садоќати ў ба миллату 
сарзамини хеш мебошад.  

Дар адабиётшиносии давраи нави тољик аввалин маќолае, 
ки ба тањќиќи рўзгор, осор, њунари шоирї ва арзишу моњияти 
эљодиёти ќофиласолори адабиёти форсу тољик Абўабдуллоњ 
Рўдакї бахшида шуда, бањри баланд бардоштани савияи 
худшиносиву худогоњии мардум ва љасорати сиёсии тољикон 
масъалаи гиромидошти ному хотираи неки ўро ба миён 
мегузорад, ба ќалами донишманди фарзона Тўраќул Зењнї 
тааллуќ дорад. Маќолаи мазкур тањти унвони “Шоири бузурги 
нахустини тољикон устод Абулњасани Рўдакї” соли 1925 дар ду 
шумораи рўзномаи “Овози тољик” ба нашр расида, муаллиф дар 
он сараввал рољеъ ба вазъи Мовароуннањру Эрон пас аз 
интишори дини мубини ислом дар ин сарзаминњо изњори андеша 
карда, пасон бо ифтихори афзун аз бузургдошти забон ва 
адабиёти форсї-тољикї дар замони Сомониён ёдовар мешавад. 
Ба андешаи ў, “Устод Абўабдулло Рўдакї шоири бузург ва 
шоёни њурмату таќдир аст... дар њама љо пешоњанги суханварони 
форсизабон ва сарлавњаи таърихи адабиёти эшон ба шумор 
меравад... Имрўз њар ќавм ва њар миллате, ки зиндаву бедор аст, 
ба мозии худ менозад ва ба таърихи хеш меболад ва бузургони 
гузаштаи худро ба хубї ёд мекунад” [7, 4].  

Дар њаќиќат, “чунин масъалагузории Зењнї дар арафаи 
чопи китоби Айнї ”Намунаи адабиёти тољик” чун кўшишу 
хоњиш ва эътирофи мављудияти миллати тољик дорои ањамияти 
баланд буд” [14, 173] ва аз љониби ањли илму адаби он солњо 
љонибдорї ёфт. Минљумла, донишманди љавону пурталош 
Њамид Баќозода дар таќвияти пешнињоди Тўраќул Зењнї дар 
њамон соли 1925 ду маќола навишта, таъкид намуд, ки љашн 
гирифтани шоири нахустинамон Абулњасани Рўдакї барои мо 
тољикнажодон фарз аст: “Модоме ки тараќќии миллат вобаста 
ба адабиёт аст, бояд мо барои таќдир кардани хидматњои 
шоиронамон, хусусан Рўдакї, љашнњо барпо намуда, њайкалњо 
биншонем. Дар Озарбойљон барои Фузулї, ки шоири туркон аст, 
љашн намуда, ба шарафи ў рисолањо нашр карданд. Ва њамчунин 
бародарони ўзбаки мо њам барои шоири худашон, ки Навої аст, 
њозирї мебинанд. Чї мешавад, ки мо, тољикон ва порсинажодон 
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њам барои шоири нахустини худ юбилае барпо намуда, ба номи ў 
рисола ва китобчањо нашр кунем. Ин љашни Рўдакї ба тамоми 
порсизабонони Шарќзамин ањамияти бузург дорад” [4, 82-83].  

Њамид Баќозода дар маќолаи дуюмаш Рўдакиро муассиси 
адабиёти тољику форс номида, дар навбати аввал ба хотири 
ќадршиносї аз хидматњои бемонандаш љашн гирифтани ў ва 
минбаъд тамоми шоиронеро, ки барои тавсеа ёфтани адабиёти 
тољик сабаб шудаанд, лозим медонад. Дар интињои њар ду маќола 
Њамид Баќозода аз Нозироти маорифи Тољикистон ва Шўрои 
илмии он хоњиш менамояд, ки як рўзеро маълум кунанд ва дар он 
рўз дар њар љо, ки тољикон њастанд, њазорсолагии муассиси 
адабиётамон Абулњасани Рўдакиро љашн гиранд [3, 86-88].  

Хушбахтона, пешнињоди муњаќќиќони нуктасанљ Тўраќул 
Зењнї ва Њамид Баќозодаро дар мавриди гиромидошти ному 
корномаи Одамушшуаро Абўабдуллоњи Рўдакї Нозироти 
маорифи Тољикистон, ки ба он Аббос Алиев сарварї мекард, бо 
хушнудї пазируфт ва дар ин замина дар андак муддат 
ибтикороти наљибе рўйи даст гирифта шуд. Дар арафаи Наврўзи 
соли 1926 њайати мушовараи Нозироти маорифи ЉМШС 
Тољикистон рўзњои 2-3-юми иди Наврўз − Соли навро рўзи 
Рўдакї таъйин кард. Дар ин хусус дар шумораи дуюми маљаллаи 
«Дониш ва омўзгор» (1926), ки Аббос Алиев муњаррири он њам 
буд, дар нигоштаи «Рўзи Рўдакї» бо имзои Дењќон омадааст: 
«Дар таъќиби як силсила дархостњои зањматкашони тољик, чи ба 
воситаи маќолот дар рўзномањо ва чи забонї љирга (кулегия)-и 
Назорати маорифи Тољикистон рўзи 2-3-юми иди Наврўз − Соли 
навро рўзи Рўдакї таъйин кард. Дар ин рўз зањматкашони тољик 
нависандаи тўлонии худ Рўдакиро ба ёд оварда, љашни 
њазорсолаи вайро мегузаронанд» [11,76]. Дар ин маќола дар 
маъракаи тарғиби мактабу маорифи нав рӯй ба мероси гузашта 
ва пеш аз ҳама ба шахс ва осори Рӯдакӣ овардан, њамчунин 
ифтихор аз гузаштагони барўманди миллат, ки дар кулли илмњо 
дастболо буданд, таъкид гардида, аҳамияти шахсияти Рӯдакӣ ва 
осори ӯ дар бой гардонидани ҷаҳони маънавии мардум, вазифаи 
омўзгорон дар ташвиќи осори Рўдакї, тарѓиби андўхтани илму 
дониш аз љониби онњо бо исрор зикр мешавад: «Дар Рўзи Рўдакї 
муаллимони тољик дар њар љо мардумро љамъ карда, таърихи 
Рўдакиро, валав он ки мухтасар њам бошад, барои онон гуфта ва 
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мењнаткашони тољикро аз ањаммияти таърихии худашон огоњ 
хоњанд кард. Њар дењќони мењнаткаш ва њар мардикори тољик 
баъд аз шунидани таърихи Рўдакї бояд фарзандони худро ба 
хондан ва саводнок шудан водор кунад ва ба онон бифањмонад, 
ки нажоди Рўдакї набояд бесавод бошад. Барои миллате, ки беш 
аз њазор сол шоир ва нависандагони калоне монанди Рўдакї 
дошта, барои миллате, ки осори адабї, илмї, фаннї ва ахлоќии 
он аз њазор сол беш аз ин дар дунё ба ёдгор монда, бесаводї нанг 
аст, айб аст, зиллат аст. 

Фарзандони миллате монанди тољик, ки аз намуна ва осори 
тамаддун, санъат ва илми онон аз чандин њазор сол пеш, њатто 
дар дили кўњњо наќш шуда, миллате монанди тољик, ки бењтарин 
намунаи ситорашиносї, зичбандї, риёзидонї, тиб, лашкаркашї, 
адолат ва ахлоќи байналмилалї будаанд, имрўз набояд бесавод 
бошанд… 

Бародарон, шумо, ки дар њазор сол пешнавиштањои 
нависандагони муќтадири худ монанди Рўдакиро азбар доштаед, 
…чаро намекўшед, ки саводнок шавед? Албатта, ваќте ки 
муаллимин ва донишмандони тољик «Рўзи Рўдакї»-ро љашн 
мегиранд, ба мардумони зањматкаш хоњанд гуфт, ки онон бояд 
роњи наљоти зањматкашон, илми озодии тўдаи ранљбар, таърихи 
љунбиши коргарон ва адабиёти синфии худро бо забони худашон 
бихонанд» [11, 78-79]. Муаллифи маќолаи «Рўзи Рўдакї» дар 
интињо барои таќвияти андеша ва огоњии бештари хонандагони 
тољик шарњи њоли Рўдакиро аз китоби Мирзомуњсин Иброњимии 
Њалимї «Намунаи адабиёти Эрон» (-Боку, 1922), ки устод 
Садриддин Айнї онро дар китоби «Намунаи адабиёти тољик»-и 
худ оварда буд, бо риояти суннати амонатдорї чоп кардааст. 

Рўзи Рўдакї дар он ваќт љашни умумидавлативу 
умумимиллї набуд, балки як маъракаи тарѓиби маориф ва 
мактаби нав дар байни мардуми тољик буд. Дар он солњо ба чи 
тарзу сурат баргузор гардидани ин нияти нек аз њуљљатњои 
таърихї ва маводи матбуот маълум нашуд, вале дар маљмуъ, 
ќарори таърихии Нозироти маорифи Тољикистон, бахусус, 
сарвари дилсўзу шуљои он Аббос Алиев дар хусуси таъйин 
намудани Рўзи Рўдакї нишони муњаббату садоќати бепоён ба 
гузаштаву имрўз ва фардои миллату сарзамин буд. Ин санад дар 
замоне ба тасвиб расида буд, ки «ба муќобили ду шахсияти 
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бузурги тољик устодон Рўдакиву Айнї оташи кину адоват аланга 
мезад ва мураттиби «Намунаи адабиёти тољик»-ро бо шеъри 
«Бўйи љўйи Мўлиён»-и Рўдакї бо амирпарастиву орзуи бозгашт 
ба даврони амирони манѓития гунањкор кардан мехостанд. Вале 
бо гузашти солњо ин ќарори таърихї ба њукми фаромўшї дода 
шуд, ки дар он даврон, аз як тараф, шукўњу шањомати љашни 
Наврўз аз байн мерафт ва аз тарафи дигар, он њангомаву 
кашмакашињо дар атрофи Рўдакиву шеъри машњури ў аз хотирњо 
густурда намешуд» [6, 161]. 

Бо маќсади ёдкарди падари шеъри тољикї ва тарѓиби 
шеъри оламгири Абўабдуллоњи Рўдакї дар давраи 
соњибистиќлолии кишвар, сањењтараш, моњи майи соли 2002 бо 
ибтикори маќомоти олии роњбарии кишвар ба Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи «Рӯзҳои ид» тағйирот 
ворид карда шуда, 22-юми сентябр, ки ба аввали љашни Мењрон 
рост меояд, «Рӯзи Рӯдакӣ» эълон гардид ва он ҳамасола дар 

ҷумҳурӣ ҷашн гирифта мешавад. Дар сатњи давлатї ќайд 
намудани рўзи Одамушшуаро Абўабдуллоњи Рўдакӣ дар таърих 
ва њаёти фарњангии кишвар падидаи хеле муњим аст, зеро дар 
кишварњои дигар низ гиромидошти ному хотираи неки 
бузургони илму адабу њунаре, ки дар таърихи такомули 
тамаддуни миллӣ ва умумибашарӣ сањми шоиста гузоштаанд, ба 
гунаи сазовор сурат мегирад. Минљумла, рўзњои хоси ёдбуди 
Фирдавсӣ, Хайём, Саъдӣ ва Њофиз дар Эрон, Муњаммад Иќбол 

дар Покистон, Пушкин дар Русия ва Навоӣ дар Ўзбекистон 
ботантана ќайд карда мешаванд.  

Ба андешаи муњаќќиќ Пайванд Гулмуродзода, замоне ин 
ќонун ба тасвиб расида буд, имконияти сафар њангоми љашни 
Наврўз ба сари маќбараи Одамушшуаро Рўдакї мањдуд буд. 
«Баъди пурра ба кор даромадани туннели Анзоб ва таъмиру 
тармими роњњо он ќарори таърихиро барќарор кардан ба шукўњи 
љашни таърихиамон Наврўз шањомати дигаре зам намуда, эњёи 
њаќиќати таърихї ва посдории њикмату љасорати фидоиёни илму 
маориф, адабу фарњангамон хоњад гардид» [6, 161].                                               

Ба назари мо њам, дар айни замон яке аз рўзњои Наврўзро 
«Рўзи Рўдакї» эълон намудан ва њаќиќати таърихиро барќарор 
кардан ба нафъи кор хоњад буд. Зеро Наврўз љашни эњёи табиат 
ва зиндагист ва ба инсонњо рўњу равони тоза бахшида, онњоро ба 
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ояндаи нек, рўзгори орому осуда, сулњу субот ва пешрафту 
созандагї њидоят мекунад. Ба хотири њамин фазилатњояш 
Наврўз дар замони муосир ба як љашни байналмилалӣ ва рукни 
тамаддуни башарї табдил ёфт. Абўабдуллоњи Рўдакї бошад, 
бунёнгузори кохи пуршукӯњи адабиёти тољику форс, намунаи 
бебадали бедориву худогоњї, пайвандгари наслњои гузашта, 
имрўза ва ояндаи миллат, яке аз нахустин вассофони бањору 
хуррамиву нишот мебошад.                                                                 

Илова бар ин, тавре ба њамагон маълум аст, мо дар моњи 
сентябр идњои зиёд дорем ва њамчунин дар ин моњ «Рўзи 
Мавлонои Балхї»-ро љашн мегирем. Дар як моњ, дар фосилаи 
замонии кутоњ рўзи бузургдошти ду чењраи маъруфи олами адаб 

− Рўдакї ва Мавлоноро дар сатњи лозим баргузор намудан, 
алалхусус дар муассисањои таълимї, мушкил аст. Аз љониби 
дигар, њамасола дар љашни Наврўз мењмонони зиёде аз гўшаву 
канори олам ба кишвари мо меоянд ва аксарияти онњо нияти 
зиёрати оромгоњи Одамушшуароро доранд ва ба ин мавзеъ 
сафар мекунанд. Хушбахтона, њамакнун барои дар чор фасли сол 
сафар намудан ба тамоми гўшањои кишвар имконияти мусоид 
фароњам омадааст ва дар «Рўзи Рўдакї» зиёрати ќадамљои ин 
бузургмард барои мењмонони кишвари мо хотирмону љолибтар 
хоњад буд. Ба ќавли профессор Абдунабї Сатторзода, «осори 
Рўдакї, дар воќеъ, наврўзи адабиёти форсии тољикї буда, 
марњалаи навини адабиёти миллии мову шумо мањз ба ном ва 
фаъолияти њамин шоири бузург вобаста мебошад» [17, 82]. Њам 
Наврўз ва њам устод Рўдакї барои миллати мо рамзи покизагї, 
наљобат, илњому зебої ва накњату таровати атрбор мебошанд ва 
дар сурати дар айёми Наврўз баргузор намудани «Рўзи Рўдакї» 
онњо якдигарро комилтар менамоянд ва шањомати идонаамон 
афзунї меёбад. Дар ин сурат рўњи Аббос Алиеву њамсафонаш 
низ, ки дар эњёи «Рўзи Рўдакї» наќши босазо гузошта буданд, 
шод хоњад шуд. 
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АЛИЕВ ВА РЎЗИ РЎДАКЇ 

 
Дар давраи њассосу таќдирсози солњои бистуму сиюми ќарни ХХ 

иддае аз шахсиятњои шоистаи миллат тавонистанд асолати фарњангї 
ва њастии таърихии тољиконро бо далоили муътамад собит намуда, 
бањри ташкил шудани нахуст љумҳурии худмухтор ва сипас љумњурии 

мустаќили иттифоќї бо исми Тољикистон дар ҳайати ИЉШС, ки бори 
нахуст давлатдории тољиконро рўйи кор овард, наќши мондагор 
гузоранд. Шуљоату корнамоињои эшон њама бањри худшиносї, дифоъ аз 
номус, ќадру эътибори инсонї ва миллї буда, моњияти истиќлолљўї 
дошт ва барои насли имрўза, бешак, намунаи ибрату пайравї мебошад. 
Яке аз ин гуна шахсиятњои ифодагари ормонњои миллат ходими 
маъруфи сиёсї, илмї ва фарњангї, нахустин нозир (вазир)-и маорифи 
Тољикистон ва аввалин профессори тољик Аббос Алиев (1899-1958) буд. 
Дар ин маќола ба таври мухтасар аз боби хидматњои ин марди хирад 
дар ташкил ва ба роњ мондани низоми маориф дар Тољикистон, таъсиси 
нахустин нашрияњои тољикї ва бахусус, ќарори таърихии Нозироти 
маорифи Тољикистон дар бораи таъйин намудани Рўзи Рўдакї дар 
рўзњои дуюму сеюми Наврўз (соли 1926) сухан меравад. Муаллиф дар 
интињои маќола пешнињод мекунад, ки Рўзи Рўдакї дар кишвари мо дар 
айёми Наврўз баргузор гардад, зеро воќеан њам Рўдакї наврўзи адабиёти 
форсу тољик мебошад ва бад-ин васила рўњи Аббос Алиеву њамсафонаш 
шод хоњад шуд.  

Калидвожањо: Аббос Алиев, Нозироти маорифи Тољикистон, Рўзи 
Рўдакї, Наврўз, забони тољикї, муаллим, илм, матбуот, хештаншиносї. 

 
АЛИЕВ И ДЕНЬ РУДАКИ 

 
В период трудных и судьбоносных 20-30-х годов ХХ-го века 

достойные сыны нации смогли убедительными фактами доказать 
культурную и историческую самобытность таджиков и сыграли 
огромную роль в создании вначале автономной, а затем союзной 
республики Таджикистан в составе Советского Союза. Их смелость и 
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мужество, направленные на самопознание, защиту человеческого и 
национального достоинства, независимость, несомненно, являются 
образцом для современного поколения. Одной из таких личностей был 
известный государственный, научный и общественный деятель, первый 
комиссар (министр) образования Таджикистана и первый таджикский 
профессор Аббос Алиев (1899-1958). В этой статье кратко излагаются 
заслуги этого потриота в создании и развитии системы образования в 
Таджикистане, создании первых таджикских газет и журналов, в 
частности, в принятии исторического решения Комиссариатом 
образования Таджикистана опраздновании. Дня Рудаки во втором и 
третьем днях Навруза (1926 г.). В заключении статьи автор 
предлагает приздновать День Рудаки в нашей стране в днях Навруза, 
потому что наследие Рудаки действительно является чистой и новой 
страницой в истории таджикской литературы.  

Ключевые слова: Аббос Алиев, Комиссарат образования 
Таджикистана, День Рудаки, Навруз, таджикский язык, учитель, наука, 
пресса, самосознание. 

 
ALIYEV AND THE DAY OF RUDAKI 

 
During the difficult and fateful 20-30s of the twentieth century, some 

people from the nation were able to ascertain the cultural necessity and 
historical identity of the Tajiks and prove thes by bringing facts, they played a 
great role in creating the first autonomous and then union republic of 
Tajikistan within the Soviet Union. Their courage and enthusiasm, which is 
envisioned self-consciousness, protection of dignity, human and national 
dignity, the essence of independence, is undoubtedly a model for the modern 
generation. One of these personalities was a well-known political, scientific 
and cultural figure, the first minister of education of Tajikistan and the first 
Tajik professor Abbos Aliyev (1899-1958). This article summarizes the merits 
of this sage man, hes role in formation and implementing an education system 
in Tajikistan, creating the first Tajik newspapers and magazines, and in 
particular, the historical decision  of the Tajik Inspectorate of Education on 
setting Rudaki  Day in the second and third days of Navruz (1926). At the end 
of the article, the author suggests celebrating Rudaki Day in our country 
during Navruz, because Rudaki is really a clean and new page in the history of 
Persian-Tajik literature. 

Keywords: Abbos Aliyev, The Inspectorate of education of Tajikistan, 
The Day Of Rudaki, Navruz, Tajik language, teacher, the science, press, self-
consciousness. 
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ДУ ТАРЉУМАИ ЯК ЃАЗАЛИ ҲОФИЗ БА ЗАБОНИ ФАРОНСАВЇ 
Љумаев Туйчибой 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Президенти муњтарами Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
зикр мекунад: “Дар айни замон тарљумаи бадеї омили муњимми 
тањкими робитањои адабист. Бояд бењтарин осори адабиёти љањонї ба 
тољикї тарљума шаванд ва асарњои бењтарини адабиёти мо ба 
забонњои дигар баргардонда шаванд [1].  

Мо тасмим гирифтем, ки тарљумаи як ѓазали Њофизро дар 
баргардони ду тарљумони фаронсавї мавриди тањќиќ ќарор дињем. 

Девони Њофиз дар баргардони Шарл-Генри ду Фушекур яке аз 
навтарин тарљумањо мебошад, ки соли 2006 бо номи «Le Divân» дар 
Порис чоп шуд. Мутарљим 486 ѓазали Ҳофизро бо шарҳу эзоҳ тарљума 
намуда, дар њар сањифа тафсири ин ё он калимаи душворфањмро дар 
повараќ нишон додааст.  

Фушекур дар бораи тарљумаи худ чунин менависад: «Ба ѓайр аз 
девони Њофизро шинохтану фањмидан, дар пеши ман танњо вазифаи 
тарљума намудани ѓазалњои шоир меистод. Зимни тарљума ман зиёд 
муболиѓа накардам, саъй намудам дар њамон чањорчўби гуфтаи Њофиз 
бошам, то ин ки ман бо њамроњии Њофиз тарљума намоям ва Њофиз 
низ тавонад забони тарљумаи маро бифањмад» [7, 8].  

Тарљумони дигари ѓазалњои Њофизи Шерозї Винсент Мансур 
Монтей мебошад, ки ў аслан эронитабор буда, њамзамон ба тарљумаи 
рубоиёти Хайём низ даст зада, ба умќи маънои онњо сарфањм рафта, 
онњоро ба забони фаронсавї тарљума кардааст. Ӯ 100 ѓазали Њофизро 
гулчин ва ба забони фаронсавї тарљума намудааст. 
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Дар тарљумаи ѓазали «Солҳо дил талаби Љоми Љам аз мо мекард»- 
њарду тарљумон кўшидаанд, ки ѓазали мазкурро ба сабку услуби хеш 
баргардон намоянд ва њарду њам ба ин кор муваффаќ гардидаанд, вале, 
агарчи онњо баъзе байтњои ин ѓазалро хуб тарљума кардаанд, дар 
баъзеи онњо аз нусхаи асл каме дур рафтаанд. 

Инак, мо ѓазали «Солҳо дил талаби Љоми Љам аз мо мекард»-ро 
дар тарљумаи ин ду мутарљим тањлил менамоем. Генри Фушекур дар 
мисраи якуми ѓазали мазкур ба љойи феъли “талаб кардан” феъли 
”кофтан”-ро, истифода мекунад. Тарљумони дигар Винсент ба љойи 
калимаи “солҳо” – “муддати дуру дароз” ва ба љойи таркиби “Љоми 
Љам” калимаи «Graal»-ро ки хоси забони фаронсавї мебошад, 
истифода бурдааст. Њангоми муќоиса маълум гардид, ки Фушекур 
«Љоми Љам»-ро бо ибораи «Lа couple de Djamchid», ки ба хонанда хеле 
равшану фањмост, ифода намудааст.  

Тарљумаи Фушекур:«Durant des années, le cœur cherchait après de 

nous la couple de Djamshîd» [7, 231]. 

Тарљумаи таҳтуллафзии ин мисраъ чунин аст: (Муддати солҳо 
дил аз паси мо Љоми Љамшедро мекофт). 

Тарљумаи Винсент: Mon cœur m’avait demandé le Graal, depuis bien 
longtemps [8, 112]. (Аз дури дурињо дилам Граалро аз ман талаб карда 
буд).  

Дар ин тарљумањо мазмун ва муњтавои мисраъ нигоҳ дошта 
шуда, таносуби калимањо низ ба маврид аст.  

Умуман, тарљумаи мисраи якумро, њарду мутарљим хуб анљом 
додаанд. Дар мисраи 1-ум аслан миќдори калимањои тољикї 8 то 
мебошад, дар тарљумаи Фушекур ба забони фаронсавї 10 калима, дар 
тарљумаи Винсент 9 калимаро фарогир шудаанд.  

Дар мисраи дуюми ин байт "В-он чи худ дошт, зи бегона таманно 
мекард». Фушекур ба љойи феъли “таманно кардан”, феъли “талаб 
кардан”ва Винсент феъли “мунтазир шудан”-ро истифода намудаанд. 
Тарљумаи њарду мутарљим дуруст сурат гирифта, танњо дар тарљума 
феълњои мухталифро истифода мекунанд, ки мо онњоро дар боло зикр 
намудем.  

Фушекур: Ce que lui-même possédait, il le demandait à l’étranger ! [7, 
231]. 

Винсент: Ce que lui-même, il avait d’un étranger il l’attend [8,112] / 
Байти дуюми нусхаи тољикї чунин аст:  Гавњаре, к-аз садафи кавну 
макон берун аст / Талаб аз гумшудагони лаби дарё мекард [3, 239]. 

  Танњо дар мисраи дуюми байти мазкур барои њусни баёни 
мисраъро нигоњ доштан Фушекур ба љойи феъли “талаб кардан” –– 
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“љустуљў кардан” ва Винсент “хостан”-ро истифода бурдаанд, ки ин 
кор мазмуни мисраъро коста намегардонад.  

Фушекур: «La perle qui est hors la coquille du monde crêe / il la 
cherchait après des égarés sur la route de l’océan!» [7, 231] 

Дар байти боло, Фушекур дар забони фаронсавї калимаи 
«офарида»-ро барзиёд истифода мебарад, њол он ки бе иловаи ин 
калима тарљума коста нахоњад гардид. 

Винсент: «Une perle hors de la nacre et de l’espace et du temps / il la 
veut des égarés, sur le bord de l’océan!» [8, 112]. 

Винсент ба љойи феъли «талаб кардан» феъли «хостан»-ро дар 
забони фаронсавї ба кор мебарад, ки аслан мазмуни мисраи дуюми 
байтро дуруст ифода кардааст.  

Дар мисраъњои зикргардида Винсект муродифи калимаи 
«садаф»-ро њунармандона истифода бурдааст. Яъне калимаи «nacre» 
(гавњар) – ро. Байти саввум: Мушкили хеш бари пири муѓон бурдам дўш 
/К-ў ба таъйиди назар њалли муаммо мекард.  

 
Фушекур: La nuit dernière, je portai ma difficulté devant le Maïtre 

des Mages / Puisqu’il dénouait les énigmes par la force de son regard. 
 Дар байти саввум Фушекур ба љойи калимаи «дўш» - «шаби 

гузашта», ба љойи «пири муғон» - “устоди муғон”-ро истифода 
менамояд ва њардуи ин вожањоро дар тарљума бо њарфи калон 
навиштааст. 

Винсент: Hier, au Prieur des Mages je soumis cette question / Pour 
qu’il me la déchiffrât, avec son intuition 

Винсент ба љойи калимаи «дўш» - «дирўз» ва ба љойи «пири 
муғон» - «пешвои муғон» - тарљума намуда, барои ба хонандаи 
фаронсавизабон фањмо шудан «пири муѓон» -ро бо њарфи калон 
навиштааст, ки маънои мисраъњоро коста намегардонад. Аммо дар 
тарљумаи Винсент калимаи «муаммо» баргардон нашудааст. Аз ин 
хотир ба мутарљим зарур буд, ки на танњо мазмун, балки шаклро низ 
нигоњ дорад ва њамаи калимотро тарљума намояд. Байти чањоруми 
нусхаи асл чунин аст:  Дидамаш хурраму хандон, ќадањи бода ба даст / 
В-андар он оина садгуна тамошо мекард [3, 239]. 

Дар байти боло Фушекур ба љойи калимаи «дидамаш» - 
«ёфтамаш»-ро ва ба љойи «тамошо мекард» - «мушоњида мекард»-ро 
истифода менамояд. Вале бояд гуфт, ки ду мисраъро тарљумон (яъне 
Фушекур) бо як љумлаи дурударози мураккаб баргардон менамояд.  

Фушекур: Je le trouvait heureux et réjoui, la coupe de vin à la main / 
faisant en ce miroir cent sortes d’observation [7, 31] 
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Винсент ин байтро ба забони фаронсавї ба тариќи ќофиябандї 
тарљума намуда, танњо дар мисраи дуюми он ба љойи феъли «тамошо 
кардан» феъли «дидан» ва инчунин ду калимаи дигарро «љањон ва 
инсон»-ро, ки албатта маъноро коста намегардонанд, барзиёд илова 
менамояд.  

Винсент: Je le vis rire de joie et la Coupe dans la main / Dans ce 
miroir il voyait le monde et le genre humain [8, 112]. 

Бояд зикр кард, ки њарду тарљумон воситањои тасвири бадеиро 
дуруст ба кор бурда, калимањои њаммаъноро дуруст пайдо намудаанд. 
Ин тарљумањо на танњо барои соњибзабонон, балки барои њар нафаре, 
ки забони фаронсавиро омўхтааст, фањмо мебошанд.  Байти панљум 
дар забони асл: Гуфтам: «Ин љоми љањонбин ба ту кай дод 
њаким?»/Гуфт: «Он рўз, ки ин гунбади мино мекард» [3, 239]. 

Фушекур: Je lui dis: «Cette coupe où l’on voit le monde, quand le 
sage te l’a-t-il donnée?» / Il répond: «Le jour où il formait cette coupole 

d’azur emaillé» [7, 231] 
Фушекур байтњои болоро монанд ба забони асл баргардон намуда, 

вале барои ба хонандаи фаронсавизабон фањмо шуданаш танњо дар 

мисраи якум як калима − «гуфтам»-ро ба сурати «ба вай гуфтам» тарљума 

менамояд. Охири мисраъњо дуруст ќофиябандї шуда, дар забони 
фаронсавї њам якхела садо медињанд. Њамчунин тарљумон ба љойи «гуфт» 
љумлаи содаи «Вай љавоб медињад»-ро истифода бурдааст. 

Винсент: Quand le te donna-t-il ce Graal voyant-le-monde?» / le jour 
même où il créa la coupole d’email ronde» [8, 112]. Винсент Монтей 
њангоми тарљума каме аз маънои аслии матн дур мешавад ва бо иловаи 
калимањои зиёд мисраи якумро чунин тарљума менамояд: «Кай онро вай 
ба ту дод, яъне ин Љомро, ки дар он дунёро медид», вале мисраи дуюм 
пурра ва фањмову сањењ тарљума гардидааст. Тарљумаи байти боло аз 
љониби Фушекур хуб сурат гирифтааст, зеро ў ба љойи ибораи 
«гунбади мино» - «coupole d’azur», ки ранги нилобии осмонро нишон 
медињад, истифода намудааст.  

  Винсент дар тарљумаи хеш танњо ба љойи «Гунбади мино» - 
«Coupole d’émail ronde », яъне як калимаи дигар - «давра»-ро илова 
менамояд, ки дар забони фаронсавї он њамчун «Гунбади минои давра» 
баргардон шудааст. Дар мисраъњои боло тарљумаи Фушекур аз љињати 
истифодаи воситањои бадеї бартарї дорад ва ба њар фарди 
фаронсавидону фаронсавизабон фањмост. Байтњои зерин дар забони 
асл чунинанд: 

 
  Бедиле, дар ҳама аҳвол Худо бо ў буд, 
 Ў намедидашу аз дур «худоё» мекард. 
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 Ин ҳама шўъбадаи ақл, ки мекард ин љо, 
 Сомире пеши асову яди байзо мекард [3, 239]. 
Винсент: Un homme égaré d’amour (quoiqui Dieu fût avec lui) / Sans le 

voir, s’En Croyant loin, L’invoquant, criqit vers lui / La Raison jongle avec 
nous, comme le Samartain / Jadis, devant le bûton et la lumineuse main [8, 112]. 

Тарљумаи таҳтуллафзи мисраъњои боло чунин аст: «Инсони 
роҳгумзада аз ишќ, бо вуљуди ин ки Худо бо ў буд, Ўро надидану, аз 
дур онро бовар карда, аз ў талаби ёрї мекард, ба сўйи вай фарёд 
мекард. (Аќл бо мо бозї мекунад, мисли Сомирї / Дар гузашта дар 
назди чўбдаст ва дасти тобнок дурахшон»).  

Винсент як калимаи «бедиле»-ро дар забони фаронсавї бо чор 
калима баргардон менамояд, ки тарљумаи тањтуллафзи он «марди аз 
муњаббат дуршуда»-ро ифода менамояд ва инчунин дар мисраи дуюм 
вожаи «худоё»-ро «боварї ё имон» тарљума мекунад. Мисраъҳои 
болоро Винсент ба фаронсавї хуб баргардон менамояд.  

 Вале аз чї сабаб бошад, ки Фушекур 4-мисраеро, ки дар боло 
зикр намудем, баргардон накарда, мисраъҳои охири ѓазалро тарљума 
кардааст. Ба забони тољикї байти 8-ум чунин мебошад:  Гуфт он ёр, к-
аз ў гашт сари дор баланд/Љурмаш ин буд, ки асрор њувайдо мекард [3, 
239]. 

Тарљумаи Фушекур: Il reprit : «Ce compagnon par qui le haut du 
gibier fut élevé / avait commis ce crime de revéler les mystères [7, 231]. 

Тарљумаи таҳтуллафзї: (Ў аз нав ба сухан даромад: «Ин 
ҳамсафар, ки аз љониби ў сайди баланд бардошта шуд, барои ошкор 
намудани муаммоњо ин љиноятро содир карда буд). 

Новобаста ба он ки Фушекур дар тарљумаи фаронсавї баъзе 
калимотро ба шакли дигар баргардон намудааст, мазмунро дуруст ва 
фањмо нигоњ медорад, агарчи баъзан ќофия риоя нашудааст. 

  Винсент ин мисраъҳоро чунин баён менамояд: «Cet Ami» qui 

exalta la potence, par sa mort / De révéler les mystères au public, il eut le 
tort [8,112]. 

 Таҳтуллафз: Ин дўст, чўби дорро аз марги худ ба шўр овард / 
Барои ошкор кардани роз ба халќ, ў иштибоҳ кард. 

Винсент ибораи «Сet Ami», ки маънои «ин ёр, ин дўст»-ро бо 
ҳарфи калон навиштааст, ки дарак аз Мансури Ҳаллољ медиҳад. Ў аз 

таъриху саргузашти Мансури Ҳаллољ ба хубї бохабар буда, онро дар 
тарљумаи ин мисраъҳо хуб истифода мебарад.  

Тарљумаҳои њарду тарљумон ҳамдигарро ќувват дода, яке аз 
дигаре њангоми муќоиса ба назар хуб мерасанд:Файзи руҳулќудус ар боз 

мадад фармояд/Дигарон ҳам бикунанд он чї Масеҳо мекард [3, 239]. 
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Байти 9 дар тарљумаи Фушекур чунин аст: «Si à nouveau l’effusion 
de l’Esprit-Saint accorde son secours / les autres hommes aussi feront ce que 
faisait le Christ» [7, 231]. 

Таҳтуллафз: Агар аз нав эҳсосоти рўҳи муќаддас мадад намояд, 
дигар одамон он чи Исо мекард, низ мекарданд. 

Фушекур зимни баргардонидани мисраъњо «руњулќудус»-ро дар 
забони фаронсавї бо ду калимаи алоњида ва бо ҳарфњои калон, яъне 
«Рўњи Муќаддас» ва «Масењо»-ро бо номи «Исо» тарљума менамояд: 
«Si la Grace, de nouveau nous revait du Saint-Esprit / On pourrait 
recommencer les miracles du Messie» [8, 112]. 

Тарљумаи таҳтуллафз: Агар лутфи Рўҳи муќаддас дубора ба мо 
меомад / Метавонистем мўъљизоти Масењоро дубора оѓоз намоем. 

Ҳарду мутарљим бо риояти маънои байти асл тарљумаро хеле хуб 
анљом додаанд. Вале бояд зикр намуд, ки Фушекур дар тарљумаи 
мисраъњои боло ба љойи калима «файз»- калимаи «эҳсос»-ро ва 

Винсент калимаи «лутф»-ро истифода намудааст. Ва ҳарду ба љойи 
калимаи «Исо», яке «Christ» ва дигаре «Messie»-ро истифода кардаанд, 
ки дар тољикї ба чунин маъно «Исо» ва «Масењо» омадаанд. Байти 10-
ум дар забони асл чунин аст: Гуфтамаш: «Силсилаи зулфи бутон аз 
пайи чист?»/ Гуфт: Ҳофиз гилае аз дили шайдо мекард» [3, 239]. 

Дар тарљумаи Фушекур он чунин омадааст: Je lui demandai la 
raison d’être des cheveux des idoles, qui semblent une chaîne? Il répondit: 

«Hâfez se plaignait du cœur fou d’amour...» [7, 231]. 
 Тарљумаи тањтуллафз: Ман аз ў пурсидам сабаби ҳаќиќати 

(мављудияти) мўйҳои санамеро, ки ба занљир монанд аст / Ў љавоб дод: 

«Ҳофиз аз дили шайдои ишќ нола мекард». 
Тарљумаи Винсент: «A quoi servent, demandai-je, les boucles de nos 

idoles?» / Il me répondit: «Hâfez. Mais….à enchaîner les fous...» [8, 112]. 
«Пурсидам, зулфони санами мо барои чї хизмат мекунанд?» / Ба ман 
љавоб дод: «Ҳофиз, афсўс… ба силсилабандии шайдої…». 

Умуман, тарљумањоро метавон мусбат арзёбї кард. Тарљумаи 
онњо яке аз дигаре хубтару шевотар баромадааст. Барои соњибзабонон 
њардуи ин тарљума фањмо мебошанд, вале ба назари банда, тарљумаи 
Фушекур ба асл наздиктар аст. Зеро агар шахси фаронсавидон ин 
байтҳоро хонад, ба маънову мазмуни он зуд сарфаҳм меравад. Эљоди 

ѓазал аслан хоси забони форсии тољикист ва онро ба забонҳои дигар 
тарљума намудан корест ниҳоят мушкил ва ифодаи он ба забони 

бегона низ ниҳоят душвор аст. Дар тарљумаи ѓазали зикрёфта ҳарду 
тарљумон кўшиш кардаанд, ки мазмун ба хонанда фаҳмо бошад. 

Ҳардуи тарљумонњо моњияти масъаларо хуб дарк намуда, муродифоти 

гуногуни калимаҳоро моҳирона истифода бурда, маънои ѓазалро 
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нигоҳ доштаанд. Аммо аз чї сабаб бошад, ки Фушекур чор мисраи ин 
ѓазалро баргардон накардааст. Шояд ин чор мисраъ аз нашр берун 
монда бошанд ва ё эњтимол ин љо ягон иштибоње њаст.  

Хулоса, имрўз Фушекурро метавон яке аз тарљумонњои барљаста 
ва чирадасти ѓазалиёти Њофиз ном бурд, ки 30 – соли умри хешро ба 
тарљумаи ѓазалиёти шоир бахшидааст. Худи Фушекур дар пешгуфтор 
ба шарњи ѓазалњои Њофиз зикр менамояд, ки «он чизе, ки худи Њофиз 
мегўяд, баргардондани он хеле мушкил аст, тарљума ќудрати волоияти 
баёни пурраи ѓазали Њофизро нахоњад дод. Њар як ѓазал дар навбати 
худ монанди занљирест, ки дурдонањои ќиматбањоро паси њам васл 
менамояд» [7, 530].  

Зимни тарљумаи ин осори гаронмоя Фушекур гаштаву баргашта 
ба маъхазњои илмии форсї, ба соњибони забон, аз љумла Насруллоњ 
Пурљаводї, Парвиз Ањур, Ковус Њасанлї њамкорї намуда, ѓазалњои 
Њофизро ба забони фаронсавї баргардонидааст. Њамзамон Фушекур 
ба устоди зиндаёди хеш Жилбер Лазар, ки ба вай омўзиши љањони 
адабиёти форсиро талќин намуда буд, изњори миннатдорї менамояд. 
Дар тарљумаи ин ѓазал Винсент Мансур Монтей низ комёб аст. Вай 
кўшиш намудааст, ки дар баробари 100 ѓазали Њофиз ѓазали мазкурро 
ба забони франсавї баргардонида, фаронсавиёнро ба мазмунњои 
ороифонаи шеъри форсї ошно намоянд.  
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Дар маќола сухан аз тарљумаи ѓазалиёти безаволи Њофиз меравад, 
ки диќќати аврупоиёнро ба худ кашидааст. Зимнан, хизмати 
шарќшиносони Фаронса дар тањқиќ ва тањлили осори адабиёти форсии 
тољикї басо назаррас мебошад. Дар маќола як ѓазали Њофиз дар 
тарљумаи ду мутарљими фаронсавї мавриди тањлил ќарор гирифтааст.  

Калидвожањо: тарљума, услуб, муродифњо, калимањои њаммаъно, 
ќофия, муќоиса, забон, фаронсавї. 

 
ДВА ПЕРЕВОДА ОДНОЙ ГАЗЕЛИ ХАФИЗА НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

 
 В данной статье речь идёт о двух переводах одной газели Хафиза, 

которые привлекают европейцев. Тамже упомянуто о заслуге 
востоковедов Франции в исследовании и анализе произведений персидско-
таджикской классической литературы. В статье анализируется одна 
газель Хафиза в переводе двух французских переводчиков.  

Ключевые слова: перевод, стиль, синонимы, фразеологизмы, 
эквиваленты, рифма, сравнение, язык, французский. 
    

TWO TRANSLATION OF ONE LYRICS OF HAFEZ IN TO FRENCH 
 

In this article the author analyzes Hafez and his everlasting lyrics  to 
which Europeans paid special attention. It is also worth to mention that the 
contribution of French orientalist is significant on researching and analyzing of 
Tajik and Persian classical literature’s works. In this article the author 
analyses one of the poems of Hafez which were translated by two French 
translators.  

Keywords: translation, style, synonyms, antonyms, rhythm, comparison, 
language, French language. 
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УДК 891.550 
ТАЛМЕЊОТИ ЌУРЪОНЇ ДАР ЃАЗАЛИЁТИ ХОЉУИ 

КИРМОНЇ 
Сатторов Амирњамза 

Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода 
 

Пўшида нест, ки бештари љозибањои забон ва адаби форсї-
тољикї аз љињатњои корбарии достонњои анбиёст, ки њам аз 
назари эътиќодї мавриди таваљљуњ аст ва њам аз љињати 
иљтимої, мавзўї, лафзї ва маъної ањаммият дорад. Ногуфта 
намонад, ки пеш аз зуњури дини мубини ислом дар сарзамини 
Форс, яъне Эрон, Хуросон ва Мовароуннањр пайравони ањли 
китоб - яњуд ва насоро истиќомат мекарданд ва онњо аз ќиссањои 
китобњои осмонї ва паёмбароне, ки дар китобњои динї зикр 
шудаанд, ривоят мекарданд. Баъди зуњури ислом ва густариши 
забон ва шеъри форсї барои шоирон заминањое фароњам шуд, ки 
дар шеъри худ аз достонњои паёмбарон бањрабардорї кунанд. 

Тамоми шоирони классики мо аз талмењоти образњои 
Ќуръони маљид суд љуста, дар сурудањои хеш аз образњои ин 
китоби осмонї ба таври васеъ истифода намудаанд, ки гоње ин 
образњоро ба чанд маънї ба кор бурдаанд. Аз љумла:  

- ќавми Нўњ ва фарзандаш – саркашї ва нофармонї; 
- ќавмњои Лут, Од, Самуд – намунањои гумгаштагї ва 

бадсаранљомї;  
- Луќмон – намунаи њикмат ва хештандорї; 
- Фиръавн – ќудрат, ѓурур, худхоњї, љоњу љалол;  
- Ќорун – намунаи сарват ва ѓурур;  
- Њорут ва Морут – намунаи сењру љодугарї; 
- Юсуф – намунаи зебої, парњез ва садоќат; 
- Марям – намунаи покї ва мењрубонї [6, 244]. 
Номњои дигаре, ки илова ба афроди муайян љанбањои 

тамсилї низ доранд, мисол: 
- Асњоби кањф – дар порсої, ворастагї ва хушсаранљомї.  
- Увайси Ќаранї – дар муњаббат ва садоќат. 
- Њотами Тойї – дар саховат ва љавонмардї. 
- Абўлањаб – дар ситезагарї, нифоќ ва куфр. 
- Абўљањл – дар ситезагарї, лаљољ ва куфр  
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Хољуи Кирмонї низ аз зумраи он шоироне мебошад, ки дар 
эљодиёти худ аз Ќуръон ва њадисњои Паёмбар (с) истифода 
намудааст. Дар ѓазалиёти ў достонњо ва образњои ќуръонї љойи 
вижае доранд. Дар онњо зикри номњои Одам, Нўњ, Лут, 
Иброњим, Довуд, Зулќарнайн, Луќмон, Мўсо, Хизр, Идрис, 
Яъќуб, Юсуф, Марям, Исо, Муњаммад, Ањмад ва ѓайра, ки 
ќобили таваљљуњ аст, хеле зиёд истифода шудааст. 

Дар байни ѓазалиёти ў номи шахсиятњои ќуръонї, ки дар 
шеър айнан ба кор бурда бошад, зиёд ба назар мерасад.  

Нахустпадари башар – Одам (а), ки номи ў дар Ќуръон 25 
бор зикр шудааст, дар ашъори Хољу ба таври васеъ чун талмењу 
истиора истифода шудааст. Шоир огоњии худро дар бораи 
саргузашти Одам ва Њавво, иќоматашон дар бињишт, ба сабаби 
васвасаи шайтон аз љаннат хориљ шудани онњо ва омурзишхоњии 
онњо аз Парвардгор ба гунањои мухталиф ба риштаи назм 
кашидааст. Масалан, дар байти зер: 

 
Агар сад равза бар Одам кунї арз, 
Бурун аз равзаи Ризвон нахоњад [5, 89]. 
Ва дар байти зер: 
Одам, ки оби Кавсараш аз дида рафта буд, 
Чун гул ба сањни гулшани Ризвон расида боз [5, 89]. 
 
Кавсар-оби ширин ва арзишманд, киноя аз ашки чашм 

буда, мурод аз сањни гулшани Ризвон – бињишт мебошад. Яъне, 
Одам ба сабаби ронда шуданаш аз љаннат аз гиряву зорї ва 
тавба ашк дар чашмонаш намонд ва чун дубора ба гулзори 
љаннат омад, яъне баъди марг, чун гул шукуфон гашт. 

Хољу бо донишу њунармандї дар ин байтњо ба оятњои 35, 36 
ва 37-и сураи «Баќара» ишора дорад, ки Офаридгор мефармояд: 
«Эй Одам, худ ва њамсарат дар бињишт љой гиред. Ва њар чї хоњед 
ва њар љо, ки хоњед, аз самароти он ба хушї бихўред. Ва ба ин 
дарахт наздик машавед, ки ба зумраи ситамкорон дароед». Пас 
шайтон он дуро ба хато водошт ва аз бињиште, ки дар он буданд, 
берун ронд. Гуфтем: «Поин равед, баъзе душмани баъзеи дигар ва 
ќароргоњу љои бархўрдории шумо то рўзи ќиёмат дар замин 
бошад. Одам аз Парвардгораш калимае чанд фаро гирифт. Пас 
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Худо тавбаи ўро пазируфт, зеро ў тавбапазир ва мењрубон аст!» 
[9, 10]. 

Ё дар байти зер аз ќиссаи Одам (а) талмењ оварда, аз 
рањмату маѓфирати Офаридгор ва ќабули узри гуноњи 
бандагонашро ситуда, мегўяд: Њар синон, к-он аз асо Одам задї 
бар Булбашар/Додаї аз марњами «сумма иљтибо»-яш илтиём» [2, 
496]. 

Ин байт киноя аз лутфу марњамат буда, талмењ аз ќиссаи 
Одам (а) мебошад, яъне, њар найз ва мурод аз он подоше, ки бар 
ивази нофармонии Одам (а) Худо бар ў зад, сипас, бо лутфу 
марњамати хеш тавбаашро бипазируфт.  

Хољу дар ин байт аз ќиссаи Одам (а) талмењ овардааст, ки 
чун Офаридгор Одам ва Њавворо дар бињишт халќ кард, аз 
тамоми неъматњо истифода карданро барояшон иљозат дод, 
танњо истифодаи дарахти гандумро ба эшон манъ намуд. Аммо 
Одам (а) ба васвасаи Шайтон нофармонии амри Худованди хеш 
карда, аз ин дарахт истифода бурд ва бо љурми ин нофармонияш 
Худованд ў ва њамсарашро аз љаннат берун намуд. Ин ќисса аз 
ќиссањои ќуръонї буда, шоир бањри зинати гуфтор ва 
таъсирбахш шудани он ибораи «сумма иљтибо»-ро ки таркиби 
оятњои 121 ва 122-юми сураи «Тоњо» мебошад, иќтибос 
овардааст, ки Офаридгор мефармояд: «Одам ба Парвардгори хеш 
осї шуд ва роњ гум кард. Сипас Парвардгораш ўро баргузид ва 
тавбаашро бипазируфт ва њидояташ кард» [9, 138]. 

Дигаре аз образњои ќуръонї ва ќиссаи ибратомўз ќиссаи 
Нўњи паёмбар буда, сураи 71-уми Ќуръон ба номи ў мебошад. 
Пойдорї ва хайрхоњии ў нисбат ба ќавми хеш, саркашї, сарсахтї 
ва љањолати ќавмаш, нофармонї, каљандешї ва каљрафтории 
фарзандаш, нафрини Нўњ бар ќавми худ ва дуои ў дар њаќќи 
фарзанд ва боридани борону ба вуљуд омадани тўфон завќи 
Хољуро барангехта, водор ба сурудани ашъори ибратангез 
намудааст, аз љумла: «Дар чунон ваќт, ки тўфони бало 
бархезад/Иззати Нўњ ба хории писар кам нашавад» [5, 90]. 

Хољу дар ин байт ишора бар он дорад, саркашї ва исёни 
фарзанди Нўњи набї, ки аз амри падар саркашї намуда, њалок 
шуд, иззати Нўњро кам накард. Шоир дар ин байт аз ояти 45-уми 
сураи “Њуд” илњом гирифтааст, ки Худованд аз Нўњ ёд кардааст: 
“Нўњ Парвардгорашро нидо дод: «Эй Парвардгори ман, писарам аз 
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хонадони ман буд ва ваъдаи ту њаќ аст ва нерумандтарини 
њукмкунандагон ту њастї!» [10, 295]. 

Номи Иброњим (а) дар Ќуръон 65 бор зикр шуда, сураи 14-
уми Ќуръон бо номи ў мебошад. Иброњим низ яке аз шахсиятњои 
ќуръонї буда, муборизањои пайгиру беамони ў бо бутпарастон, 
безорї аз амак (ё падар)-и худ − Озари буттарош, афкандани 
намрудиён Иброњимро дар оташ ва бо амри Худованд сард 
шудани оташ илњомбахши шоирони классикии мо гардиданд. 
Хољуи Кирмонї низ аз зумраи он шоироне буд, ки аз ќиссаи 
Иброњими паёмбар дар сурудани ѓазал ба таври васеъ истифода 
намудааст. Аз љумла: “Дилам ба буткада мерафт пеш аз ин, 
лекин/Халили мо њама бутњои Озарї бишкаст” [5, 531]. 

Хољу дар мисраи дувуми ин байт аз ќиссаи бутњои 
намрудиёнро шикастани Иброњим талмењ овардааст, ки он 
ишора ба оятњои 57 ва 58-уми сураи “Анбиё” мебошад, ки 
Худованд аз Иброњим паёмбар ёд намуда, фармудааст: “Ва ба 
Худо савганд, ки чун шумо биравед, чораи ин бутонатонро хоњам 
кард». Онњоро пора-пора кард. Лекин бузургтаринашонро пора 
накард, шояд бар он рўй оранд». [10, 429]. 

Ќиссаи Иброњими паёмбар ва афкандани намрудиён ўро 
бар оташ аз ояти 51 то 71-уми сураи мазкур ба тафсил баён 
гардидааст. 

 Ё дар байти зер аз ќиссаи оташи Намруд ва андохтани 
Иброњим ба он талмењ оварда, мегўяд: «Хилъати хуллат 
каромат карда Иброњимро/В-оташи Намрудро бар вай гулистон 
сохта» [2, 531]. 

Шоир дар ин байт аз сард шудан ва ба гулзор табдил 
ёфтани оташи намрудиён, ки Иброњимро мехостанд дар он 
сўзонанд, талмењ овардааст. Ин бахшиши Офаридгор нисбат ба 
халилаш дар он буд, ки халили Худо – Иброњим, ки бо сабри 
љамил фарзанди танњои хешро дар роњи ишќ ќурбонї кард ва бо 
бандагии холисона дохили оташи Намруд шуд, зеро медонист, 
ки оташ офаридаи Худо буда, бе амри ў касро нахоњад сўхт. Дар 
њама озмунњои Парвардгор худро ба ў таслим намуда, оќибат 
пирўз шуд. Ќиссаи Иброњимро ба оташ андохтани намрудиён 
дар тафсири Табарї чунин омадааст: «Пас, он гоњ бифармуд то 
яке деворбасте карданд ба миќдори дивист арш. Ва бифармуд, то 
сутурон њама биёваранд ва њар чї ва аз њар љой њезум кашиданд. 
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Ва бифармуд оташ бар ў заданд, то оташ фурўѓ гирифт. Аммо 
натавонистанд Иброњимро дар оташ андозанд, то Шайтон 
онњоро ба манљаниќ кардан биёмўхт ва Иброњим (а)-ро ба он 
биншонданд ва дар оташ бияндохтанд» [1, 34]. Худованд бањри 
санљиши ў Љабраилро гуфт: «Бирав ва гар он бандаи ман аз ту 
фарёд хоњад, вайро фарёд рас». Љабраил ўро дар њаво ёфт ва гуфт: 
«Манам Љабраил, њељ њољате њаст туро ба ман?». Иброњим 
чунин посух дод: «Ба ту на ва њољати ман ба Худованди ман аст, 
ки ману ин оташ њарду худороем». Ва чунин гўянд, ки ба он соат, 
ки Иброњим ин сухан бигуфт, Худой вайро ба дўстї гирифт ва 
вайро Халили хеш хонд. Ва фармон дод мар оташро, ки гулзор шав, 
то Иброњим сард гашт бо саломат» [1, 34]. 

Хољу дар ин байт бо тарљума аз оятњои ќуръонї бањра 
љуста, мазмуни ояти 69-уми сураи «Анбиё»-ро ба забони форсї 
дар ду байт шарњ додааст, ки Худои таъоло аз ќиссаи халили худ 
ёд карда мефармояд: «Эй оташ, бар Иброњим сард ва саломат 
бош!» [9, 141]. 

Яъќуб (а) низ яке аз шахсиятњои ќуръонї буда, номи ў дар 
ин китоби муќаддас 27 бор зикр шудааст. Образи Яъќуб дар 
адабиёти форсии тољикї киноя аз ранљу фироќ ва сабру 
бурдборї буда, корбурди ў зиёде ба чашм мерасад, мисли сабри 
Яъќуб, њаљри Яъќуб, байти ањзони Яъќуб ва ѓайра. Хољу низ аз 
номи Яъќуб бо маънињои гуногун истифода намудааст.  

Дигаре аз шахсиятњои ќуръонї Юсуфи паёмбар буда, дар 
адабиёти форсии тољикї танњо,  якљо бо Яъќуб ва бо Зулайхо 
гардидааст. Сураи 12-уми Ќуръон ба номи Юсуф буда, илова бар 
ин дар ояти 84-уми сураи «Анъом» ва дар ояти 36-уми сураи 
«Ѓофир» зикр шудааст. 

Њакими суханофарин саргузашти Юсуф ва ранљу азоби 
Яъќуб-ро дар њиљри Юсуф, ки дар Ќуръон ба номи «Бењтарин 
ќисса» зикр шудааст, дар сурудањои хеш ба навъњои гуногун 
истифода намудааст. Аз љумла, шикебоии Яъќуб дар фироќи 
фарзанд дарси сахт омўзанда барои оламиён аст ва шоистаи 
тањсин мебошад, ки Хољу онро чунин баён намудааст: 
«Ѓайратат Яъќуби мењнатдидаро, љони азиз/Дар фироќи моњи 
Канъон байти ањзон сохта» [2, 531]. 

Таркиби «моњи Канъон» киноя аз њусну љамол ва зебої 
буда, истиора аз он њазрати Юсуф аст ва таркиби «байти ањзон», 
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хонаи ѓам буда, киноя аз он дарду ѓамест, ки тани Яъќуби 
паёмбар чил сол дар њасрати фарзандаш - Юсуф кашидааст. Ин 
байт талмењ аз ќиссаи Яъќуб аст, ки ў даъвои дўстї ба 
Парвардгорро мекард ва чун дар дил мењри Юсуфро парвард, 
Худованд Юсуфро аз ў дур сохта, љисми Яъќубро ба хонаи ѓам 
мубаддал гардонид.  

Ибораи «байт-ул-ањзон» дар асл кулбаест, ки Яъќуб баъд аз 
ѓайбати Юсуф берун аз Канъон ва дур аз ањли худ бино карда буд. 

Мисраи дувум аз ояти 56-уми сураи «Юсуф» аст, ки 
Худованд мефармояд: «Ва инчунин, Юсуфро дар он сарзамин 
(Миср) обрў додем. Њар љо, ки мехост, љой мегирифт. Рањмати 
худро ба њар кас, ки бихоњем, арзонї медорем ва подоши 
некукоронро бар бод намекунем» [9, 101]. 

Оид ба чанд масъала сураи «Юсуф»-ро Худованд «ањсан-ул-
ќисас – бењтарин ќисса» ёд намудааст, ки ба баъзеи онњо ишора 
мекунем: 
1. Њасад мумкин аст соњибашро ба пояи таназзул расонад, ки ба 
табоњии бародари худ тан дардињад, чунон бародарони Юсуф. 
2. Худои мењрубон бандагони дармондаро фарёдрас аст, чунон 
ки Юсуфро дар ќаъри чоњ ба фарёд расид. 
3. Оташи њавои нафс сўзандаи пардаи номус аст ва либоси таќво 
бењтарин љавшан дар баробари маъсият. 
4. Авлиёи Худо дар њар фурсате ба таблиѓи дини Худо 
мепардохтаанд, чунон ки Юсуф ду ёри зиндониро пеш аз 
таъбири хоб ба яктопарастї хонд. 
5. Масъулияти авлиёуллоњ бо дигар мардум ќобили муќоиса 
нест. Онњо бояд доимо дар њузури Парвардгор бо ёду ибодат 
бошанд. Онњоро насазад, ки лањзае ѓафлат кунанд. Мебинем 
њоли Юсуфро чун ба яке аз ду ёри зиндонї тавассул љуст, чанд 
соли дигар дар зиндон боќї монд. 
6. Шикебоии Яъќуб дар фироќи фарзанд дарсест сахт омўзанда 
ва шоистаи тањсин аст. 
7. Афв дар камоли ќудрат аз сифоти бандагони солењ аст, чунон 
ки Юсуф пас аз расидан ба иззат ва љоњ аз хатои бародарон 
каримона чашм пўшид. 
8. Сиёнаи нафс аз гуноњ дар љое, ки њама васоили њаззи нафс 
фароњам омада бошад, аз уњдаи њар кас сохта нест. Яке аз онон, 
ки аз уњдаи чунин озмоиши мардафкан баромад, њамоно Юсуф 
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буд. Паёмбари азизе, ки Худои иззатбахш ќиссаи ўро «бењтарин 
ќисса» номидааст [5, 96]. 

Дигаре аз образ ва талмењоти ќуръонї достони Айюби 
паёмбар буда, дар сурудањои шоирони форсигў, бахусус Хољу, ба 
таври васеъ ва гунањои «сабри айюбї», «кирмон» ва ѓайра 
истифода шудааст. 

Аз љумла, дар байти зер аз «сабри Айюбї» истифода 
намудааст: «Сабри айюбї бибояд, то бубинад рўзгор/Њамчу доъї 
мадњпардозе зи Кирмон омада» [2, 528]. 

Ибораи «Сабри айюбї» тазмини ќуръонї буда, аз ояти 41-
уми сураи «Сод» баргирифта шудааст, ки Офаридгор аз сабри 
Айюби паёмбар ёд карда, мефармояд: «Ўро (Айюбро) бандае 
собир ёфтем. Њаройина, ў, ки њамвора рўй ба даргоњи мо дошт, чї 
неку бандае буд!». Дар ояти 44-уми сураи мазкур омадааст: «Ва аз 
бандаи мо − Айюб ёд кун, он гоњ ки Парвардгорашро нидо дод, ки 
њаройина, маро шайтон ба ранљу азоб афкандааст». Инчунин, 
номи ў дар ояти 163-юми сураи «Нисо» [155, 628] ва дар ояти 83-
юми сураи «Анбиё» чунин зикр шудааст: «Айюбро ёд кун, он гоњ, 
ки Парвардгорашро нидо дод: «Ба ман беморї ва ранљ расидааст ва 
ту мењрубонтарини мењрубононї» [10, 433]. 

Дар ин байт калимаи «Кирмон» таљнис буда, ба ду маъно 
омадааст: якум кирмњо, ки тани Айюбро мехўрданд ва дувум 
номи шањри Кирмон. Ин байт талмењ аз ќиссаи Айюби набист, 
ки Худованд ба ў дарде дод, ки оќибат тамоми андоми вай кирм 
кард ва ба љуз забону дилаш тамоми аъзои ўро хўрданд. Бо 
вуљуди ин њама, доимо шукргузор буд ва чун кирмон ба дилаш 
расиданд, ба хавфи он ки чун ќалбашро хўранд, ёди Худо 
натавонад кард, пас ба Худо мунољот кард, ки дар ояти фавќ 
баён намудем. 

Дигаре аз шахсиятњои ќуръонї Мўсои паёмбар, пешвои 
ќавми банї Исроил ва аз паёмбарони бузург буда, номи ў дар 
Ќуръон 136 бор зикр шудааст. Образи Мўсо ва муъљизањои ў − 
«асои Мўсо», «мўсокаф», «яди байзо», «кўњи Тур» ва ѓайра, ки 
дар адабиёти тољик мавќеи хосса пайдо намудааст. 

Масалан, дар байти зер аз ќиссаи муъљизаи Мўсо ва асои ў 
талмењ намуда, мегўяд: «Асо то дар кафат суъбон нагардад/Зи 
чўбе муъљизи Мўсо наёбї» [2, 93]. 
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Ин байт ишора ба оятњои 105, 106 ва 107-уми сураи 
«Аъроф» мебошад, ки Офаридгор аз ќиссаи Мўсо паёмбар ёд 
карда, фармудааст: «Шоиста аст, ки дар бораи Худо љуз ба 
ростї сухан нагўям. Ман њамроњ бо муъљизае аз љониби 
Парвардгоратон омадаам. Банї-Исроилро бо ман бифирист». 
Гуфт: «Агар рост мегўї ва муъљизае ба њамроњ дорї, онро 
биёвар». Асояшро андохт, аждањое ростин шуд» [10, 214].  

Инчунин, ишора аст ба ояти 76-уми сураи «Юнус», ки 
чунин омадааст: «Ва чун њаќ (муъљизањои Мўсо, ки иборат аз 
асо ва яди байзо аст) аз назди мо ба сўйи онњо омад, гуфтанд, 
ки ин љодуе ошкор аст» [10, 88].  

Љалол ва шукуњи Сулаймони паёмбар, њукмронии ў ба бод 
ва инсу љин ва ифрит, ирсоли нома ба воситаи њудњуд ба маликаи 
Сабо – Балќис яке аз образњои љолиби ќуръонї буда, 14 бор дар 
ин китоби осмонї баён гардидааст. Зикр кардан бамаврид аст, 
ки ќиссаи Сулаймони паёмбар таъсири амиќе ба шеъри 
классикии форсии тољик расонидааст. Хољуи Кирмонї низ аз 
зумраи он шоиронест, ки дар сурудани ѓазал аз он ба таври васеъ 
ва ташбењњои гуногун истифода намудааст, ки њама он 
баргирифта аз Ќуръон ва мазмуни он мебошад. Масалан, дар 
байти зер: «Мурѓон нигар боз аз њаво, монанди булбул дар 
наво/Гўї, ки Билќис аз Сабо сўи Сулаймон мерасад» [5, 94]. 

Оид ба ин ќисса Худованд дар ояти 15 то 44-уми сураи 
«Намл» баён доштааст, аз љумла мисраи дувум, ки ишора ба ояти 
44-уми сураи мазкур аст, чунин мебошад: «Гуфтандаш: «Ба 
сањни ќаср дарой!» Чун бидидаш (Билќис), пиндошт, њавзи пур аз 
об аст. Доман аз соќњояш баргирифт. Сулаймон гуфт: «Ин 
сањнест соф аз шиша». Гуфт: «Эй Парвардгори ман, ман бар худ 
ситам кардаам ва инак бо Сулаймон дар баробари Парвардгори 
љањониён таслим шудам» [10, 515]. 

Дигаре аз образњои ќуръонї Зулќарнайн буда, номи ў дар 
Ќуръон 3 бор зикр шудааст. Дар адабиёти форсии тољикї 
бештар ба номи Сикандар ёд шуда, њамчун шоњи одилу 
љањонкушо ва дар садди худ ќабилањои Яъљуљ ва Маъљуљро њабс 
намудааст, истифода шудааст. Хољуи Кирмонї низ дар ѓазалиёти 
худ аз Зулќарнайнро њамчун шоњи одил ва дорои љоњу љалол 
тасвир намудааст: «Афсари Љамшед бар фарќи Фаридун 
менињанд/Тахти Зулќарнайн бар айвони Доро мезананд» [2, 509].  
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Оид ба Зулќарнайн Худованд дар ояти 83 то 98-уми сураи 
«Намл» баён доштааст, аз љумла дар оятњои 83 ва 84-и сураи 
мазкур мефармояд: «Ва аз ту дар бораи Зулќарнайн мепурсанд. 
Бигў: «Барои шумо аз ў чизе мехонам», Мо ўро дар замин ќудрат 
додем ва роњи расидан ба њар чизеро ба ў нишон додем» [10, 404]. 

Дигаре аз шахсиятњои ќуръонї Луќмон буда, сураи 31-уми 
Ќуръон бо номи ў мебошад ва Худованд номи ўро дар ин китоби 
муќаддас 2 бор зикр намуда, аз илму дониш ва њикмати Луќмон 
ёд кардааст. Аз љумла дар ояти 12-уми сураи мазкур Худованд 
ўро чунин ситоиш намудааст: «Албатта, ба Луќмон њикмат 
додему гуфтем: «Худоро сипос гўй, зеро њар кї сипос гўяд, 
албатта, ба суди худ сипос гуфта ва њар кї носипосї кунад, 
њаройина, Худо бениёзу ситуданист!» [9, 279]. 

Луќмон дар адабиёти тољик рамзи њикмат ва донишу хирад 
мебошад. Хољу низ дар ѓазалиёти хеш аз симои Луќмон ба њайси 
истиораву мушобењ истифода намудааст. Масалан, дар байти 
зер: «То кашида табъи њикматпарварат хони њунар/Луќмахор аз 
суфраи фазли ту Луќмон омада» [2, 528]. 

Хољу бо њунари суханпардозї боз аз санъати таљнис 
истифода намуда, калимаи «луќмахор»-ро ба кор бурдааст, ки 
якум ба маънои аслї буда, дуюм ишора ба номи «Луќмон» 
мебошад. Яъне, то Луќмон аз хони фазлу дониши ту касе луќма 
набардошт, соњиби фазлу њикмат нагашт.  

Дигаре аз образњои ќуръонї Исои паёмбар аст, ки дар 
адабиёти тољик шоирон, аз љумла Хољу, дар сурудани шеъру 
ѓазал аз симои ў ба гунањои гуногун, амсоли «исодам», 
«исонафас», «рўњи Исо», «Исои Марям» ва ѓайра истифода 
намудаанд. 

Номи Исо дар Ќуръон 25 бор зикр шудааст ва ў намуди 
рўњи Худо дар колбади инсон ва лутфу рањмат ва насими 
рўњбаши илоњист [3, 250]. 

Шоири тавоно ва ѓазалсарои асри XIV иттилооти худро 
дар бораи Исо, чун вилодати беназири вай, ки бепадар ба дунё 
омадааст, сухангўии вай дар гавњора, нафаси њаётбахши ў ва 
дигар муъљизањои Исо ба суратњои гуногун дар ѓазалиёти хеш 
љилва додааст. 

Масалан, Хољу дар њар мисраи байти зер аз таркибњои 
«дами Исо» ва «яди байзо» ва «пури Имрон» истифода 
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намудааст, ки баргирифта аз мазмуни оятњои ќуръонї 
мебошанд: «Чун дами Исо надидї, гуфтаи Хољу чї хонї/Чун яди 
байзо надидї, пури Имронро чї донї?» [5, 94].  

Дами Исо киноя аз муъљизаи ў мебошад, ки мурдаи садсола 
аз дами вай бо изни Худо зинда ва чашмони кўри модарзод 
равшан мешуду беморон аз он шифо меёфтанд. Аз ин гуфта 
шоир таманнои онро дорад, ки чун дами Исо (а) даму нафаси 
мамдўњи ў низ дармонбахши раият мебошад. Ин таркиб 
баргирифта шудааст аз мазмуни ояти 49-уми сураи «Оли 
Имрон», ки Офаридгор дами њазрати Исоро чунин баён 
кардааст: «Ва ба пайѓамбарї бар бани Исроилаш мефиристад, ки 
ман ба муъљизае аз Парвардгоратон назди шумо омадаам. 
Бароятон аз гил чизе чун паранда месозам ва дар он медамам, ба 
изни Худо парандае шавад ва кўри модарзод ва песшударо шифо 
медињам. Ва ба фармони Худо мурдаро зинда мекунам. Ва ба шумо 
мегўям, ки чї хўрдаед ва дар хонањои худ чї захира кардаед. Агар 
аз муъминон бошед, инњо барои шумо нишонањои њаќќонияти ман 
аст!» [9, 22].  

Дигаре аз образњои ќуръонї, ки оид ба симои он шоирони 
форс-тољик, аз љумла, Хољу бо ташбењњои гуногун истифода 
намудаанд, симои Хизр мебошад. Орифон Хизрро чунин баён 
намудаанд: «Хизр рамзе аз машияти азалии илоњист, ки дониши ў 
берун аз њавсалаи идрокоти оммаи инсонњост» [3, 440].  

Номи Хизр ба таври сарењ дар Ќуръон ёд нашудааст, аммо 
дар Ќуръон ќиссаи њамсуњбат шудани Мўсои паёмбар бо шахси 
доно ва донишманд зикр шудааст, аз љумла, дар оятњои 65 ва 66-
уми сураи «Кањф» омадааст: «Дар он љо бандае аз бандагони моро, 
ки рањмати худ ба ў арзонї дошта будем ва худ ба ў дониш 
омўхта будем, биёфтанд. Мўсо гуфташ; «Оё бо ту биёям, то аз 
он њидояте ки ба ту омўхтаанд, ба ман биёмўзї?», ки муфассирон 
онро Хизр тафсир намудаанд [4, 496]. Дар оятњои 65 то 82-и 
сураи мазкур мулоќоти Мўсои паёмбар бо он марди доно - Хизр 
баён мешавад. 

Дар адабиёти форсї-тољикї ќариб шоире нест, ки номи 
Хизрро дар шеъру ѓазали хеш ба кор набурда бошад. Хољу низ аз 
зумраи он шоиронест, ки аз симои Хизр ба навъњои гуногун 
истифода намудааст. 
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Симои Хизр дар ѓазалиёти Хољу, аз љумла, дар байти зер бо 
ташбењњои гуногун ба кор рафтааст: «Эй ки гуфтї, гирди лаълаш 
хатти мушкин аз чї руст?/Хизр набвад бар канори чашмаи њайвон 
ѓариб» [7]. Ё дар байти дигар: «Чашмаи оби њаёте, ки Хизир 
ташнаи ўст/Камтарин ќатрае аз табъи чу дарёи ман аст» [7]. 

Хулоса, Хољуи Кирмонї дар сурудани ашъори ирфонї аз 
талмењоти ќуръонї ба таври васеъ истифода намудааст. Дар 
ашъори ў бештари талмењоти динї аз шахсиятњои ќиссањои 
ќуръонї фароњам омадаанд. 
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ТАЛМЕЊОТИ ЌУРЪОНЇ ДАР ЃАЗАЛИЁТИ ХОЉУИ КИРМОНЇ 
 

Таъсири оятњои ќуръонї ва њадисњои набавї дар осори суханварони 
форсу тољик мавќеи бузург касб карда, љавњари осори адабии ононро 
ташкил дода, ки ашъори Хољуи Кирмонї намунаи боризи он аст. Хољу 
дар осори бадеии худ, алалхусус ѓазалиёташ, барои баёни андешањои 
њаётиву иљтимої, динї ва алалхусус ирфонияш, аз таркибу ибора, 
калима, симоњои ќуръонї ва њадисњои набавї фаровон истифода 
бурдааст.  

Хољу дар дар корбурди никоти ќуръонї ва њадисњои набавї агар, аз 
як сў, суннати пешиниёнро идома дода бошад, аз сўйи дигар, дар ин амал 
навгонињо дорад ва дорои сабки хоси худ аст. Муњимтарин хусусияти ин 
сабк њамоно истифодаи як калима ба чанд маънї, ё худ ињомгароист, ки 
дар истифодаи калимаву таъбирњои ќуръонї низ ба назар мерасад. 

Вожањои калидї: Ќуръон, њадис, талмењот, дин, Одам, Нўњ, 
Иброњим, Мўсо, Яъќуб, Юсуф, Исо, Марям. 

 
КОРАНИЧЕСКИЙ ТАЛМЕХ В ПОЭЗИИ ХОДЖУ КЕРМАНИ 

 
Влияние коранических аятов и хадисов пророка на персидско-

таджикских литераторов и их литературное наследе огромно. Поэзия 
Ходжу Кермани в этом плане является образцом. Ходжу в своем 
художественном творчестве, особенно в газелях, для выражения 
жизненных, социальных, религиозных, особенности суфийских мыслей 
широко использует обороты, слова, коранические образы и хадисы 
пророка.  

Ходжу при использовании коранических положений и хадисов 
пророка, с одной стороны, продолжает традиции своих предков, с другой 
− в этом направлении он прявляет новаторство и создал свой особый 
стиль. Самой важной спецификой этого стиля является в использование 
слова в нескольких значениях, или же использование приёма ихом, что 
наблюдается также в использовании коранических слов, оборотов и 
коранических выражений.  

Ключевые слова: Коран, хадисы, поэзия, религия, Адам, Ной, 
Ибрагим, Муса, Якуб, Иосиф, Иисус, Мария 

 
QURANIC TALMEH IN THE POETRY OF KHODCHU KIRMANI 

 
The influence of the Quranic Suras and hadiths of the prophet on the 

Persian-Tajik writers formed the essence of their literary heritage, among 
which the poetry of Khoju Kirmeni is a model. Khoju in his artistic work, 
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especially in the ghazals to Express their life and social, religious, especially 
sufi thoughts widely uses phrases, words, Quranic images and hadiths of the 
prophet.  

Khoju in the mirror of his dream-awakening words, makes extensive use 
of Quranic words, turns and affecting and attractive meanings and hadiths to 
express his thoughts. The most important feature of this styleist heuse of the 
wordins everal meanings, or theuse of the ihom technique, whichis also 
observed in the use of Quranic words, turn sand Quranic expressions.  

Keywords: Quran, hadith, poetry, religion, Adam, Noi, Ibrohim, Musa, 
Yakub, Iyosuf, Juisus, Maryam  
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МАВЗЎЪ ВА МУЊТАВОИ РУБОИЁТИ САЊОБИИ 

АСТАРОБОДЇ 

Баёнов М. Б. 

Институти забон ва адабиёти ба номи Абўабдуллоњ Рўдакии АИ ЉТ 

 
Сањобї дар таърихи адабиёти форсии тољикї шоири 

шинохтаест, ки нисбат ба дигар шоирон бештар рубоӣ сурудааст. 
То замони мо аз ў 6 255 рубої расидааст [5]. Дар рубоиёти шоир, 
љињатњои гуногуни зиндагї бо зуњуроти рангин инъикос 
мешаванд. Дар њар рубої тахайюлот ё муњимтарин лањзаҳои 
њаёти шоир, аз ќабили ишќ, муњаббат, дарду ранљ, беадолатї, 
њасби њоли шоир ва ѓайра таҷаллӣ меёбад. Муҳтавои рубоиёти 
Сањобиро андешаҳои фалсафї, иљтимої, эҳсосоти ошиқона ва 
панду ахлоќ фаро гирифта, ќањрамони лирикии шоир њамеша 
дар њаракату љустуљў аст ва мардумро ба некию накукорї, 

mailto:Amirhamza-1983@mail.ru
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дўстию рафоќат, ростиву сидќ, ќаноату фурўтанї, покиву иффат 
ва дигар хислатњои њамидаи инсонї њидоят мекунанд. Бояд 
махсус ќайд кард, ки аксари рубоиёти шоир мазмуну муњтавои 
ирфонию фалсафї ва ахлоќї доранд. Њ. Њасанпур доир ба 
мавзўъ ва муњтавои рубоиёти шоир менависад: «Он чї ба унвони 
асл дар рубоиёти Сањобї матрањ аст, љанбаи муњтаво ва андешаи 
њоким бар он аст, ки бахши умдаи онро тафаккуроти ирфонї дар 
бар мегирад ва матолибу мазомини ахлоќї, фалсафї ва динї аз 
дигар андешањое њастанд, ки бар рубоиёти ў партав афкандаанд» 
[9, 55]. 

Асоси адабиёти классикї ва муосири тољикиро мавзўи ишќ 
ташкил мекунад. Аз ин рў, дар рубоиёти шоир мавзўи ишќ 
бештар ба мушоњида мерасад, ки ин аз шоири ошиќу ориф 
будани Сањобї хабар медињад. Сањобї ѓазал низ гуфтааст, аммо 
бо рубоиёти љаззобу шўрангез ва орифонаву ошиќонааш 
шуњратёр гардидааст. Ин нуктаро гуфтори шоири бузург Соиби 
Табрезї, ки дар маќтаъи як ѓазалаш омадааст, тасдиќ ва таъйид 
менамояд: 

 
Ѓазалгўї ба Соиб хатм шуд аз нуктапардозон, 
Рубої гар мусаллам шуд зи мавзунон Сањобиро [7, 164]. 
Тавре ки мебинем, ин нукта далели шуњрат ва маъруфияти 

Саҳобї ва рубоиёташ дар олами шеъру шоирї мебошад. Худи 
шоир низ дар мавриди рубоисароияш ишорањо дорад. Чунончи: 

 
Њаќ дод љавоби њар суоле бекост, 
З-он пеш ки буд, расми њар доде хост. 
З-ин ёд дињад рубоии ман, ки дар ў 
Байти охир зи байти аввал пайдост [5, 111 б]. 
Сањобї дар рубоиёташ ба њама мавзўъњо аз даричаи ишќ 

назар мекунад. Дар рубоии дигар шоир ишќро чунин таъриф 
мекунад, ки он инсонро аз ќаламрави хирад то ба ќаламрави 
љунун мебарад:  

 
Ишќ аз ками хеш дар фузун омадан аст, 
В-аз кўйи хирад сўйи љунун омадан аст. 
Пероњани тан дар бари љон чок задан, 
Аз љомаи таќлид бурун омадан аст [6, 549]. 
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 Ва: 
Ишќ омаду роњу расми ў вайронист, 
Хайлу њашамаш зи олами рўњонист. 
Мулки дили мо ба зарби шамшер гирифт, 
Ин таблу алам аломати султонист [6, 548]. 
 
Рубоиёти Сањобї на фаќат мутааллиќ ба ишќи ирфониянд, 

балки дар онњо ишќи заминї низ матрањ шудааст. Масалан, 
рубоии зер аз љињати маъно ва сохту таркибњо бештар мутааллиќ 
ба ишќи заминист: 

 
Шўхе, ки назар ба рўйи њамчун мањи ўст, 
Ў дафтари њусну љони ман огањи ўст. 
Њар љо, ки равад, дилам аз ў нест људо, 
Монанди гуле, ки ѓунчае њамрањи ўст [6, 554]. 
Шоир аз ишќу ошиќии худ ќаноатманд аст. Ба андешаи ў, 

ишќ њамдаму њамроз буда, инсонро аз ѓаму андўњ мерањонад: 
 
Гар ёд на з-он узор мекардам ман, 
Чун сабр аз он нигор мекардам ман? 
Гар фикру хаёли ў намешуд ёрам, 
Дар гўшаи ѓам чї кор мекардам ман? [6, 590]. 
Масъалаи некию накукорї низ дар ашъори шоир бисёр ба 

мушоњида мерасад. Шоир ба хонанда таъкид менамояд, ки 
њамеша пайи некию накукорї бояд буд ва барои манфиати љомеа 
ва мардум талош бояд кард. 

 
Њар љо ки фитодаест, рофеъ мебош, 
Њар сў ки фитандаест, дофеъ мебош. 
Гар умри дароз хоњию аљри азим, 
Дар халќ музир мабошу нофеъ мебош [6, 580]. 
Шоир дар тамоми навиштањояш, аз љумла дар рубоиёти 

пуршўри худ, ростиву росткорї, аз кина дур буданро тарѓиб 
намуда, дар зиндагї ва њатто дар ишќу ошиќї низ онро шарти 
асосї мешуморад: 

 
Эй ишќи ту дар синаи бекинаи мо 
В-эй дарду ѓами ту бори деринаи мо, 
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Љуз доѓи ту, ки тамоми оламро сўхт, 
Чизи дигаре намонд дар синаи мо [11, 101]. 
Сањобї дар мавриди суханчинию айбљўйї бо Саъдии 

Шерозї њамфикр аст. Дар рубоии зер андешаи Саъдї: «Њар кї 
айби дигарон пеши ту оварду шумурд бегумон айби ту пеши 
дигарон хоњад бурд» бо шаклу услуби дигар баён гардида, шоир 
суханчиниро мазаммат карда, таъкид менамояд, ки одамонеро, 
ки аз айбу њунари каси дигар њарф мезананд, бояд шинохт, зеро 
эшон ањволи худро мегўянд ва сирату сурати худро менамоёнанд: 

 
Чун мард аз ину он хабар мегўяд, 
Њар чиз, ки аз айбу њунар мегўяд, 
Дарёб, ки он сурати ањволи вай аст, 
Њарчанд ки аз љойи дигар мегўяд [6, 571]. 
Дар рубоиёти шоир ба масоили худшиносї, худошиносї ва 

сулњу вањдат бисёр дучор меоем: 
 
Аз Њаќ эњсон бар ањли њаќ меояд, 
Њар лутф ба љамъи муттафаќ меояд. 
З-ин гуна, ки рањм мустањиќ мехоњад, 
Рањмам бари ѓайри мустањаќ меояд [11, 98]. 
Зимнан бояд гуфт, ки рубоиёти Сањобї асрњо ќабл суруда 

шуда бошанд њам, имрўз низ ањаммияти маънавї-эстетикии 
худро гум накардаанд, зеро инсонњоро пайи некию накукорї, 
вањдату худшиносї ва дурї љустан аз њама гуна ихтилофоту 
таассуботи динию мазњабї њидоят мекунанд. Бењуда нест, ки 
Мир Таќиюддин Муњаммадњусайни Кошї, соњиби тазкираи 
«Хулосату-л-ашъор ва зубдату-л-афкор» рубоии зерини 
Сањобиро ба девоне баробар кардааст: 

 
Марди мухтор агарчи номуъмин нест, 
Модом ки музтар нашавад, муќин нест. 
Тарки њама кардем дар ин дори ѓурур, 
Илло он кас, ки тарки ў мумкин нест [6, 19]. 
Аввалин тањќиќоти илмї доир ба рубої ба ќалами 

шарќшиноси рус В.А. Жуковский «Омар Хайям и 
странствующие четверостишия» тааллуќ дорад. Ин тањќиќоти 
љиддї бевосита ба тањќиќи рубої чун жанри мустаќил бахшида 
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шуда, соли 1897 дар Санкт-Петербург дар маљмўаи «Ал-
Музаффария» ба табъ расидааст [1, 327]. Муњаќќиќ дар ин асар 
бори нахуст табиати сайёрї ва аз девон ба девони дигар интиќол 
ёфтани рубоиро чун яке аз хусусиятњои асосии жанрии рубої 
муайян кардааст. Њамзамон, вай нахустин бор истилоњи 
«рубоиёти сайёр»-ро ба адабиётшиносї ворид кардааст. Баъдан 
доир ба рубої ва «рубоиёти сайёр» муњаќќиќон А. Кристенсен, 
В. Розен, Г. Ремпис, Муњаммадалии Фурўѓї, Сируси Шамисо ва 
дигарон тањќиќот анљом додаанд. Муњаќќиќи тољик Б. Маќсудов 
доир ба «рубоиёти сайёр» андешаронї карда, ташхис кардани 
онњоро амри муњол медонад. Аслан дар таърихи шеъри форсии 
тољикї навъи рубоиро ба иллати кўчакиву хотирмонї ва аксаран 
бидуни зикри тахаллус омаданаш, котибону нусхабардорон ба 
сайр андохтаанд. Рубоиёти бисёреро метавон дарёфт, ки дар 
шумули рубоињои Абўсаиди Абулхайр, Бобо Афзалуддини 
Кошонї, Умари Хайём, шайх Аттор ва дигарон муштараканд ва 
њоло гўяндаи аслии онњоро ташхис додан амри муњол аст [3, 265]. 

Дар мавриди он ки оё рубоиёти Саҳобиро ба Умари Хайём 
нисбат додаанд ё баръакс, бояд дар асоси дастхатњо ва соли 
китобати онњо пажўҳиш намуд, вале ба назари мо, дар рубоиёти 
ин ду шоири бузурги классик омезиш вуљуд дорад, зеро дар баъзе 
мавридњо андешаронї ва тарзи баёни онҳо хеле ба ҳам монанд 
аст. Дар ин хусус Сируси Шамисо бо такя ба «Тарабхона»-и 
Њумої ишораи љолибе дорад: «Рубоиёти Сањобї ба тарзу услуби 
рубоиёти Њаким Умари Хайём мебошанд. Ба ин љињат љамъе аз 
маљмўанависони мутааххир ба иштибоњ афтода ва ќисме аз 
гуфтањои ўро ба Хайём нисбат додаанд» [10, 108]. Тибќи 
тањќиќоти Сируси Шамисо чанд рубоии Ањлии Шерозї ва 
Сањобии Астарободї ба номи Хайём шуњрат ёфтаанд [10, 194]. 
Баъзе рубоиёти Саҳобиро ҳатто дар миёни рубоиёти Абўсаиди 
Абўлхайр, Бобо Афзалуддини Кошонї низ дучор шудан мумкин 
аст. Масалан, рубоии зер њам дар «Девони ѓазалиёт»-и Сањобї ва 
њам дар «Девони ашъор»-и Ибни Ямин бо каме тағйирот дар 
мисраи якум, сеюм ва чорум сабт гаштааст. Аз девони Саҳобї: 

Як лаҳза чароғи орзуҳо пуф кун, 

Қатъи назар аз љамоли ҳар Юсуф кун. 
З-ин шаҳд як ангушт ба коми ту кашам, 

Дар лаззат агар маҳв нагардї, туф кун [6, 592]. 
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Аз девони Ибни Ямин: 
Якчанд чароғи орзуҳо пуф кун, 
Қатъи назар аз љамоли ҳар Юсуф кун. 

З-ин шаҳд як ангушт ба комат даркаш, 
Аз лаззат агар маҳв нагардї, туф кун [2, 697]. 
Саид Нафисї рубоии зайлро, ки дар китоби «Рубоиёти 

Бобо Афзали Кошонї» мављуд аст, мансуб ба Умари Хайём, 
Шоњ Санљони Хофї ва Сањобии Астарободї медонад: 

 
Хоњї, ки туро рутбаи аброр расад, 
Мапсанд, ки касро зи ту озор расад. 
Аз марг маяндешу ѓами ризќ махўр, 
К-ин њарду ба ваќти хеш ночор расад [4, 130]. 
Бояд тазаккур дод, ки мансуб донистани баъзе «рубоиёти 

сайёр» ба Сањобї аз љониби муњаќќиќон аз рубоисарои машњур 
будани ў шањодат медињад. 

Акбари Беҳдорванд, ки ба кўшиши ў девони шоир аз чоп 

баромадааст, арзёбии тазкиранависонро нисбат ба Саҳобї 
ситоишї медонад, вале ба ҳар ҳол шоироне мисли Соиби 
Табрезї ва Муҳаммад Иқбол ҳунари баланди рубоисароии ўро 

таъкид кардаанд. Ин шаҳодат медиҳад, ки Саҳобї дар замони 
худ, яъне охирҳои асри XVI ва аввалҳои қарни XVII, ҳамчун 

рубоисаро машҳур будааст. Аз мутолиаи рубоиёти Саҳобї 
маълум мешавад, ки аз љиҳати нигориш ва ҳунари шоирї 
рубоиёти ў дар зоти худ аз рубоиёти Хайём кам нестанд.             

Аз Саҳобї: 

Май нўш, ки маслиҳат дар ин аст туро, 
Май васвасашўи куфру дин аст туро. 
Аз ҳушёрї ҳама гумон мехезад, 
Мастист, ки сар ба сар яќин аст туро [6, 541]. 
Аз Хайём: 
Моему маю мутрибу ин кунљи хароб, 
Љону дилу љому љома пур дурди шароб. 
Фориғ зи умеди раҳмату бими азоб, 
Озод зи хоку боду аз оташу об [8, 31]. 
Ба далели наздикии сабки Саҳобӣ бо Хайём аксари 

рубоиёти ўро метавон аз љињати муњтаво фалсафї мањсуб намуд. 
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Нусхањои зиёди рубоиёти Сањобї дар китобхонањои 
муътабари дунё мањфузанд. Аз љумла дар китобхонањои 
Покистон, Њиндустон, Эрон ва осорхонањои Британия шумораи 
зиёди онњо нигањдорї мешаванд. Љустуљўњо нишон дод, ки 
мутаассифона, дар Тољикистон нусхањои ашъори Сањобї мављуд 
нестанд. Аз ин хотир, љустуљўи мо барои дарёфти ашъори ин 
шоир ва орифи њанўз барои шеърдўстони тољик ноошно идома 
дорад. Албатта, мо кўшиш менамоем, то пањлуњои норавшани 
њаёт ва эљодиёти Сањобиро ҳароина равшан бикунем ва љойгоҳу 
мақоми ў ва шеърашро дар таърихи адабиёти форсии тољикї 
муайяну мушаххас намоем. 
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МАВЗЎЪ ВА МУЊТАВОИ РУБОИЁТИ САЊОБИИ АСТАРОБОДЇ 

 
Дар ин маќола доир ба мавзўъ ва муњтавои рубоиёти Сањобии 

Астарободї сухан меравад. Ба таъкиди муаллиф, Сањобї дар таърихи 
адабиёти тољик яке аз адибоне мањсуб мешавад, ки рубоиёти зиёд 
сурудааст. То замони мо аз ў 6 255 рубої расидааст. Рубоиёти Сањобї 
пањлуњои гуногуни зиндагиро инъикос мекунад. Дар рубоиёти шоир 
зуњуроти рангини њаёт, воќеањои рўзгор ба хубӣ эњсос мешаванд. Аслан 
дар њар як рубоии шоир ягон гардиши амиќи тахайюлот ё муњимтарин 
лањзаи њаёти шоир аз ќабили ишќ, муњаббат, дарду ранљ, ноадолатї, 
њасби њоли шоир, мавзўъњои фалсафї, иљтимої ва панду ахлоќ мушоњида 
мегардад. 

Калидвожањо: Сањобии Астарободї, рубої, ишќ, ирфон, иљтимоъ, 
муњтаво, рубоиёти сайёр, шоир. 

 
ТЕМА И СОДЕРЖАНИЕ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ  

САХАБИ АСТАРОБОДИ 
 

В данной статье речь идет о теме и содержании четверостиший 
Сахаби Астарободи. Автор статьи утверждает, что в истории 
таджикской литературы Сахаби считается одним из поэтов больше 
всех написавших четверостишия. До наших дней дошли 6 255 
четверостиший поэта. Его четверостишия отражают разные стороны 
жизни. В них отчётливо чувствуются разнообразные жизненные 
явления и событья. В каждом четверостишии Сахаби наблюдается 
глубокий смысл или важные событья жизни самого поэта: любовь, боль и 
страдание, несправедливость, жизненные положения, наставления, 
философские, социальные и нравственные проблемы. 

Ключевые слова: Сахаби Астарободи, четверостишия, любовь, 
мистицизм, социум, содержание, странствующие четверостишия, поэт. 

 

THE THEME AND CONTENT OF QUATRAINS 

OF SAHOBI ASTARABODI 
 
In this article the author talks about the topic and the content of 

quatrains of Sahobi Astarabadi. The researcher of the article argues that in the 

history of Tajik literature, Sahobi is considered one of the writers who wrote 
enough quatrains. 6 255 quatrains of the poet have reached our time. His 
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quatrains reflect different aspects of life. In the quatrains, the poet describes 

different phenomena of life and events. In each of the Sahobi’s quatrain there is 

a deep meaning or important events of the poet's life, such as love, affection,  

pain and suffering, injustice, personal life occasions, philosophical, social and 
moral problems. 

Key words: Abusaid Kamoliddin Sahobi Najafi Astarabodi, quatrains, love, 
mysticism, society, content, adventure quatrains, poet. 
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НАҚДИ АДАБӢ  
 

Нимо Юшиљ 
Њарфњои њамсоя 

(давом аз шуморањои гузашта) 
21 

Аз ман мепурсед, чаро он ќисматњо, ки аз Шекспир барои 
рафиќи њамсоя хондед, дар ў асар накард ва њољу вољ ба шумо 
нигоњ кард? 

- Барои ин ки дар назари ў њељ чиз таљассум наёфт. Ва ин 
иллат дорад. Гиламанд набошед ва тааљљуб накунед, ки ў, бо ин 
ки бисёр њассос ва боњуш аст, чї тавр? 

Миллати мо диди хуб надорад. Одати миллати мо нест, ки 
ба хориљ таваљљуњ дошта бошад, балки назари ў њамеша ба 
њолати дарунии худ будааст. Дар адабиёт ва ба њампои он дар 
мусиќї, ки баён мекунанд, на васф. Шулуғ-пулуѓе дар ашъори 
васфии мо њам ба њамин нисбат аст. Ташбењи зулф ба чавгону 
гуна ба арвуѓон ва таркиби ин мазмун, ки: «Агар чавгон занї бар 
арѓувон». Ин гўянда, ки аз хориљ рўгардон аст, дар айни бањра 
гирифтани васф аз хориљ боз ба даруни худ мепардозад. Пас аз 
ин кўчабоѓ боз сари њарфи аввал биёем. 

Эњсосоте, ки дар худатон суроѓ доред, бастагї бо 
таассуроти шумо доранд. Агар одат дошта бошед, ки дар авзои 
берун даќиќ шавед, њар ќадар диќќат кунед, асари чизњо њам 
бештар аст ва мебинед, ки диди шумо кофї набудааст ва баъд ба 
нисбат кифоят пайдо мекунед ва ба њампои ин кифоят эњсосоти 
шумо њам олитар мешавад. 

Ва он ваќт, њангоме ки дар хилвати худ лем додаед 
(андешидаед), хубтар дар хотири худатон чизњоеро, ки дидаед, 
таљассум медињед. Ва ваќте ба њамин андоза, ки мебинед, ба 
хонанда додед, ў њам каму беш мисли шумо мебинад ва боз дар 
сурате ки њамин мароњилро гузаронида бошад.  

Масалан, барои касе, ки як њангом ѓуруби дараи хилватеро 
дарнаёфтааст, васфи як њангоми ѓуруби шумо дар дараи хилват 
барои ў бетаљассум мемонад ва ба њамин љињат беасар ва гилаву 
таваќќуи (чашмдошти) шумо аз ў бисёр бељо. 

Њамсояи азизи ман! Нагўед, чаро намефањманд, бигўед, 
чаро одат ба дидан надоранд. Бигўед, аз чї роњ миллати 
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худамонро ба дидан одат бидињем. Дар адабиёти мо ин њукми як 
шолудаи (тањкурсии) асосиро дорад.  

Устодони олимаќоми мо, ки дар бораи «сухансанљї» рисола 
менависанд, худашон дар ин варта ѓарќанд ва наметавонанд 
љузъитарин эњсосоти худашонро баён кунанд. Љавонони мо, ки 
таљаддудро дўст доранд, мисли њамон љавононе њастанд, ки ишќ 
ба зане доранд ва коѓазњои пур аз оњу фарёд ва сўхтаму мурдам 
менависанд, вале беасар аст. Зеро заррае чошнї аз диди худ ба 
он надодаанд. 

Бояд асоси як тарљума ва ќироати љиддиву муфассал кам-
кам дар байни афроди мо барќарор шавад. Бояд аз мадрасањо 
шурўъ шавад. То ин кор нашавад, њељ чиз нест. Тарзи кор иваз 
шудан њам, ки њанўз љавонон ба он мутаваљљењ нестанд, бефоида 
аст. Бояд ќироат ба њолати табииро ба мардум ёд дод. 

То инњо нашудааст, нагўед, чаро намефањманд. Барои ин ки 
намебинанд. Беш аз ин ки бигўям, мефањманд ё намефањманд, ё 
њушу њавоси кофї доранд, ё на. 

Мењр, 1324 
(22сентябр-21октябри 1945) 

22 
Дар ќањвахона фикре ба назарам омад, ваќте ки машѓули 

тамошои он љангалњои ќашанг будам. 
Рафиќи ман аз ман пурсид: − Чї мебинед? 
Њаќиќатан мо чї чизро мебинем ва чї турї мебинем? 

Шеъри мо оё натиљаи диди мо ва робитаи воќеї байни мову 
олами хориљ њаст ё на ва аз мову диди мо њикоят мекунад? 

Саъй кунед, њамон тавр ки мебинед, бинависед ва саъй 
кунед, шеъри шумо нишоне возењтар аз шумо бидињад. Ваќте ки 
шумо мисли ќудамо мебинеду бар хилофи он чи дар хориљ ќарор 
дорад, меофаринед ва офариниши шумо бакуллї зиндагї ва 
табиатро фаромўш кардааст, бо калимоти њамон ќудамо ва тарзи 
кори онњо бояд шеър бисароед. Аммо агар аз пайи кори тоза ва 
калимоти тозаед, лањзае дар худ амиќ шуда, фикр кунед, оё чї 
тавр дидаед? 

Пас аз он умда масъала ин њаст, ки диди худро бо чї 
васоили муносиб баён кунед. Љони њунару камоли он барои 
њунарманд инљост ва аз ин ковиш аст, ки шеваи кори ќадим ва 
љадид аз њам тафкик меёбанд. Ќитъаи «Лабханд»-и шумо, ки 
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дилнишин набуд, барои ин буд, ки диди худро надошт. Яъне гунг 
(мубњам) дида будед ва барои ин буд, ки формро иваз карда, вале 
калимотро иваз накарда будед. Њол он ки ваќте як чиз иваз 
мешавад, њама чиз бояд иваз шавад. 

Дар нав сохтану кўњна иваз кардан пеш аз њар коре кори 
лозим ин аст, ки шеваи коратонро нав кунед. Пас аз он форм ва 
чизњои дигари фурўъи (вобаста ба) он, яъне кори зимнї ва табиї 
њастанд. 

Ман акнун ба њамин ишора иктифо мекунам ва беш аз ин 
чизе дар ин хусус нахоњам афзуд. Фаќат ба шумо тавсия медињам, 
роњеро биравед, ки худатон бояд биравед ва дар назар дошта 
бошед, ки њар коре василаи муайяне дорад. Шеваи кори љадид 
василаи њунар ба шакли љадид намудан асту бас. 

23 
Ба шумо гуфта будам, шеъри ќадими мо субъектив аст, яъне 

бо ботину њолоти ботинї сару кор дорад. Дар он манозири 
зоњирї намунаи феълу инфиъолест, ки дар ботини гўянда сурат 
гирифта, намехоњад чандон мутаваљљењи он чизњое бошад, ки дар 
хориљ вуљуд дорад. Бинобар ин на ба кори сохтани намоишнома 
мехўрад, на ба кори ин, ки деклама шавад. 

Декламасиун ва театр созандаи зоњиранд. Њарду мехоњанд 
зиндаро бо он чи дар берун зинда аст, сару кор бидињанд. Ба ин 
љињат театрњое, ки аз рўи «Шоњнома» ё (осори) Низомї ва 
амсоли онњо сохта мешавад, ба назари ман бисёр кори кўдакона 
аст ва бояд ин кор бошад, то кори одами бузург љонишини он 
бишавад ва театр бо тарзи кори љадид дар адабиёти мо маънї 
пайдо кунад. Аз ин хулоса муфассалеро худатон дарёбед. 

5 фарвардини 1325 
(26 марти 1946) 

24 
Дар хусуси форм лозим буд ба шумо тавсия кунам, агар 

форм набошад, њељ чиз нест. Одат кунед ба диќќат, то табиати 
шумо шавад. Ман рољеъ ба форми шеър суњбат намекунам… Он 
осонтар аст. Рољеъ ба форми матлаб. Матлаби шеърии шумо бо 
тарроњии шумо форм пайдо мекунад ва њељ ваќт биловосита 
нест. Ба заминаи кору рангњои мањаллї, ки медињед, марбут 
њасту нест, зеро форм натиљаи бењтарини ёфтан аст, ки шоир 
бидонад мавзўъро бо чи чиз баровард кунад. 
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Бехудтарини мавзўъњоро бо форм метавонед зебо кунед, 
имтињон кардаеду дидаед, ба акс, олитарин мавзўъњо бе форм хељ 
мешавад.  

Њар мавзўъ форми хоси худро дорад. Онро бо завќи худ 
бояд пайдо кунед: муфассал бошад, бењтар аст ё мухтасар, 
баргардон дошта бошад ё надошта бошад… Форм, ки дилчасп 
набошад, њамаи чизњо, њамаи забардастињо, њамаи рангњо ва 
нозуккорињо ба њадар рафтааст. 

Ин ки мегўянд мавзўъњои пастро бо обутоб додан яхтар 
мекунед, рост аст, аммо бояд донист, ин обутоби зоид иборат аз 
адами таносуби форм аст. Ваќте ки нависанда муќаддиматан 
њарфњои зоид мезанад ва дар васати кори худ њарфњои зоид 
меоварад, ки мавзўи пастеро ба дараљаи олї боло бубурад, агар 
тарроњи ќобиле бошад, валов (њарчанд) ин ки ин корро набояд 
кард, аз занандагии кори худ костааст. 

Њар мавзўе ба ќолабе мехўрад, мисли ин ки ќаблан дар 
табиат буда. Норинље ба таври номусовї бурида шуда ва бояд бо 
љуфти худ љуфт шавад ва бидуни он каљу кавла (хамида) аст. 
Мисли ин ки ќулфе ба калиде муайян боз бишавад. 

Ќитъаи «Кўњњои бузург», ки фиристода будед, форм 
надошт. Иллати занандагии он њамон адами муроќибат дар 
тарроњї аст. На як китоб, як манзума, се хат њам, ки бо њам љуфт 
мешаванд, тарроњї лозим доранд. Таркиб мадюни тарроњї аст. 
Њамин ки чизе муфрад нашуд, бояд хуб мураккаб шавад. Ин 
масъала дар санъат њамон ќадар диќќат лозим дорад, ки, 
масалан, дар дорусозї. Зеро дар ѓалат сохтани дору љисм аз даст 
меравад ва нотандуруст мешавад ва дар ѓалат сохтани кор њатто 
завќу сиришти инсон ба њам мехўрад. 

Ќитъаи «Кўњњои бузург»-ро, њамон тавр ки тарњ додаам, 
ислоњ кунед. Матлаб ба шумо возењ хоњад шуд. Ва агар њоло 
мутаваљљењ нестед, бигзоред, чанде бигзарад. Баъд тарњи худатон 
ва тарњи маро бо њам бисанљед. 

Хурдодмоњи 1323 
(май-июни 1944) 

25 
Азизи ман! 
Боз мегўям: адабиёти мо бояд аз њар њайс иваз шавад. 

Мавзўи тоза кофї нест ва на ин кофист, ки мазмунеро буст 



                   
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №1. 2020 

133 

 

(барњам) дода, ба тарзи тоза баён кунем. На ин кофист, ки бо 
пасу пеш овардани ќофия ва афзоишу коњиши мисраъњо ё 
васоили дигар даст ба форми тоза зада бошем. Умда ин аст, ки 
тарзи кор иваз шавад ва он модели васфї ва ривоиро, ки дар 
дунёи бошуури одамњост, ба шеър бидињем. (Нуктае, ки њанўз 
њељ кас ба он пай набурдааст ва шояд фарангињое њам, ки 
намунаи тоза аз ашъори мо мебаранд, ба зудї инњоро 
дарнаёбанд.) То ин кор нашавад, њељ ислоње сурат пайдо 
намекунад, њељ майдони васеъе дар пеш нест. Аз алфози бозорї 
ва табаќаи савум наметавонем кумак бигирем, калимоти 
архаикро наметавонем бо сафову истењкоми стил, нарму ќобил 
истеъмол кунем. То ин кор нашавад, њељ кор нашуда. Яќин 
бидонед, дўсти ман, хоби шабпара аст ба рўи пўсти каду, ки дур 
аз њаќиќати паридану рањидану људо шудан аст. 

Бояд баён барои декламосиюн дошт. Яъне бо њоли сарфи 
табиї ваќф бидињад. Мебинед, ки то ин корро накунем (ба ин 
нукта низ касе пай набурдааст), декламосиюн њам нахоњем дошт 
ва дар адабиёти мо театр мафњуми масхараи зиёноваре хоњад 
буд. 

Њамсояи шумо чизе беш аз ин намедонад. Ба ў бигўед, ман 
аз ў пурсидам ва ў ба хати худ ин тавр барои ман навишт. 

Обонмоњи 1323 
(октябр-ноябри 1944) 

26 
Оќои ман! 
Барои шумо гуфта будам, чи бисёр одамњои ношї, ки мола 

ба даст роњ мераванд, аммо банно нестанд. 
Вазн абзор аст, њамчунин калимот, сабк, мактаб, шакл, 

тарзи кор, фасоњат, балоѓат ва амсоли он ташбењ кардан, ирсоли 
масал… 

Умда ин аст, ки чї тавр таркиб мешавад ва бо он чї ба 
вуљуд меояд. Шумо мебинед дар руфаќотон касонеро, ки бадак 
ѓазал намегўянд. Гоње дар сабки њиндї мазмуневу ташбењеву 
масале баљо доранд. Њамаи инњо барќи завќу истедоде аст, ки 
бояд ба кори комилтар биравад ва шоирро бишиносонад, на 
абзори кори худашро. Боќиро худатон хоњед донист. 

Тењрон, хурдодмоњи 1324 
(май-июни 1945) 
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27 
Ба њамсоя аз ќавли ман мегўед: ба акс, ман саъй мекунам ба 

шеъри форсї вазну ќофия бидињам. Шеъри бе вазну ќофия 
шеъри ќадимињост. Зоњиран бар хилофи ин ба назар меояд, 
аммо, ба назари ман, шеър дар як мисраъ ё як байт ноќис аст − аз 

њайси вазн −, зеро як мисраъ ё як байт наметавонад вазни табиии 
каломро тавлид кунад. Вазн, ки танину оњанги як матлаби 
муайян аст − дар байни матолиби як мавзўъ −, фаќат ба 
тавассути њормонї (гармония, таносуб) ба даст меояд; ин аст, ки 
бояд мисраъњо ва абёт дастаљамъї ва ба таври муштарак вазнро 
тавлид кунанд. Ман возеъи (созандаи) ин њормонї њастам. Шумо 
такмилкунандаи сару сурати он бошед. Ман фаќат асосро 
медињам ва беш аз ин шояд аз ман касе талабе надошта бошад. 

Ин фикрро аз мантиќи моддї гирифтаам ва асли илмї аст, 
ки њељ чиз натиљаи худаш нест, балки натиљаи худаш бо дигарон 
аст. Баъд фикри ман дар ин хусус кор кард − дуруст чањор сол 
баъд аз он шеърњо дар маљаллаи «Мўсиќї». Таркиби онро, агар 
умре бошад, дар «Муќаддима» муфассал хоњам навишт. Ман 
худам њанўз имтињон мекунам. 

Ин вазнро, ки маќсуди ман аст, ќофия танзим медињад. 
Љумалоти музикиро саво мекунад. Раиси оркестр аст. 

Асоси ин вазнро завќи мо њис мекунад, ки њар мисраъ чї 
ќадар бояд баланд ё кўтоњ бошад, пас аз он њар чандто мисраъ чї 
тавр њамоњангї пайдо кунанд. Азизи ман! Нињояти муъзали ману 
камоли ман дар ин аст; агар бирасам ё нарасам. Њар мисраъ 
мадюни мисраи пеш ва доини мисраи баъд аст. 

Иљолатан ба њамин иктифо кунед. Инро навиштам 
махсусан, ки ёддошт бошад. 

1324 
(1945) 

28 
Ба шумо гуфтам: авзони шеъри ќадими мо авзони 

сангшудаанд. Ва боз барои шумо гуфтам: барои ин аст, ки 
њамсоя мегўяд, як мисраъ ё як байт наметавонад вазнро эљод 
кунад. Вазни матлуб, ки ман мехоњам, ба таври муштарак аз 
иттињоди чанд мисраъ ва чанд байт пайдо мешавад.  

Бинобар ин вазн натиљаи равобит аст, ки бар њасби завќ 
таквин гирифтаанд. Вазн љамиду муљаррад нест ва наметавонад 
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бошад. Вазне, ки ман ба он муътаќидам, људо аз музик ва 
пайваста ба он људо аз арўз ва пайваста ба он форми иљборї аст, 
ки табиати муколима эљод мекунад. Ба шумо гуфтам дар хусуси 
вазн, шеъри форсї се давраро мумтоз медорад: давраи интизоми 
музикї, давраи интизоми арўзї, ки муттакї ба давраи аввалист 
ва давраи интизоми табиї, ки њамсояи маъќули пешќадаме аст 
дар он. 

Манзур, њамсоя мехоњад вазни шеърро аз музик људо кунад. 
Мегўяд ва дар «Муќаддима»-и муфассали худ собит мекунад, ки 
музики мо субъектив аст ва авзони шеърии мо, ки билтабъи он 
субъектив шудаанд, ба кори васфњои объектив, ки имрўз дар 
адабиёт њаст, намехўрад. Дар айни њол авзони ќадим, мисли 
ашъори ќадим, зебоии навъи худро доранд. Њамсоя мегўяд, њам 
ман маътуф бар ин њастам, ки зебоии матлубро ба авзони шеърї 
бидињам. Ќабл аз шурўъ ба вазн иваз кардан тарзи кор ва баъд аз 
он вазн пайдо кардан аст. Ин корро ў дар авзони арўзї ва баъд 
дар авзони њиљої дар назар дорад. 

Аммо ин ки пурсидед, кадом вазн љомид аст, истилоњи худи 
ўст. Вазнњое, ки наметавонанд тўлонї бишаванд, љомиданд ва 
ѓайримустаъид (ношоям); ба акс, вазнњои дигар мустаъиду 
мутањаррик. Гумон мекунам, хеле њарфњоро боз барои дафъаи 
дувум барои шумо гуфтам. 

Фаќат ќофия, бояд бидонед, ки баъд аз вазн дар шеър пайдо 
шуда. Ќофияи ќадим мисли вазни ќадим аст. Ќофия бояд занги 
охири матлаб бошад. Ба иборати ухро (дигар), танини матлабро 
мусаљљал кунад. Ин аст, ки мегўяд: шеърњои мо ќофия надоранд. 

Ин буд он њарфи охир… 
Хурдодмоњи 1325 
(май-июни 1946) 

29 
Ранљу андўњи ман зиёд аст. Ман рўз ба рўз фарсудатар 

мешавам. Гумон накунам, фурсат барои навиштани он њарфњо 
пайдо шавад. Ин аст, ки боз ишорае мекунам: 

Ќофия моли матлаб аст. Занги матлаб аст. Матлаб, ки људо 
шуд, ќофия људо аст. Дар ду матлаб агар ду калима ќофия шуд, 
яќин медонам, мисли ман зишт хоњї донист. Ќудамо инро ќофия 
медонистаанд, вале ќабули ин матлаб безавќї аст барои мо, ки 
бо табиати калом даст ба њам медињем. Њар љо ки матлабест, дар 
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поёни он ќофия аст. Лозим нест, ќофия дар њарфи «рўй» 
муттафиќ бошад, ду калимаи аз њайси вазну њуруф мутафовит 
гоње асари ќофияро ба њам медињанд. Фаромўш накунед, ваќте 
ки матлаб тика-тика ва дар љумалоти кўтоњ аст, ашъори шумо 
њатман бояд ќофия надошта бошад. Њамин надоштан айни 
доштан аст ва дар гўши ман лаззати бештаре медињад. 

Њол мебинед, ки ќавоидеро чї тавр дар сафњаи кўчак љо 
медињад? Њамсоя устоди кори њарфњои аљибе аст. 

Тирмоњи 1325 
(июн-июли 1946) 

30 
Камљураъатии њамсоя дар озод сохтани шеър иллаташ ин 

аст, ки зиёд худдўст аст. Одам, ки ин тавр шуд, њадафи наздик 
мехоњад, ки зуд бирасад ва саре дар миёни сарњо боло бубарад! 
Ин аст, ки по ба пои мардум меояд.  

Аммо ин ки мегўянд шеърњои ман ќофия надоранд… 
Ман Љамили Зањовї2 нашудаам. Шеъри беќофия одами 

беустухон аст. Ќофия ин аст, ки ман ба шеър медињам ва ба назар 
меояд, ки ќофия надорад, на ин, ки ќудамо даровардаанд. Кори 
ќудамо корест бачагона, бисёр осон аст. Азизи ман, ќофиябандї, 
он тавр ки ман медонам ва «занги матлаб» онро исм мегузорам, 
бисёр-бисёр мушкил асту бисёр-бисёр латиф ва завќ мехоњад. 

Мумкин аст, каме сарсарї рафтан њамаро ба њам бизанад. 
Ваќте ки ду мисраъ охирашон яке нест ба нисбат бо мисраъњои 
баъд, айни ќофия аст. Ќофия аз ин бењтар намешавад. Агар умре 
бошад ва «Муќаддима»- амро навиштам, њамаи ин њарфњо ба 
љои худ маълум хоњад шуд. 

Тањияи Абдурањмони Абдуманнон 
ва Олим Бухориев 

 
 
 

 

                                                             
2 Љамили Зањовї (1863-1936) – шоир ва файласуфи мубориз ва озодандеши 

ироќї. 
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ФОЛКЛОРШИНОСЇ 
УДК: 891,550 

МОҲИЯТИ 

ҶАШНГИРИИ НАВРӮЗ ДАР БАДАХШОН 

Охонниёзов Варқа 

Институти илмҳои гуманитарии ба номи академик Б. Искандарови АИ ҶТ 

 
Муҳаққиқе ё ҳаводори тадқиқе нест, ки дар бораи расму оин 

ва суннатҳою маросимҳои мардуми эрониасл андеша карда, 
Наврӯзро сарфи назар намуда бошад. Наврӯз бунён, оғоз ва 

модари тамоми суннатҳову ҷашнҳои дигари ин мардум аст. Дар 
робита бо ҳамин, сухан гуфтан аз ойинҳову маросимҳои наврӯзӣ 
дар ҳаёти мардуми мо ҳам осониҳо ва ҳам мушкилиҳо дорад. 

Осон аст, ба хотири он ки ин Ҷашн ҷашни зинда аст ва раванди 
таҷлили онро ҳар сол метавон мушоҳида кард, бо соҳибҷашнон 
ҳамсуҳбат шуд ва осори муҳаққиқинро дар бораи он варақгардон 

намуд. Ҳамин осонӣ ва дастрасӣ ба манобеи Наврӯз, дар айни 
замон, сухан гуфтан дар бораи онро мушкил месозад. Яъне, оё 
нафаре, ки даст ба кушодани мафҳум ва мазмуни оинҳои наврӯзӣ 
мезанад, муътақид аст, ки чизи наверо дар ин самт дарк 

намудааст? Оё дарки чизи нав ҳақиқатан марбут ба оинҳои 
наврӯз ва мафҳумҳои он аст ва ё як дарки субъективӣ? Оё дарку 

фаҳми субъективӣ боиси тарғиби нодурусти мафҳуми суннатҳои 

наврӯзӣ намегардад? Бо дарназардошти чунин матраҳ гардидани 
масъала, мо кӯшиш мекунем, дар ин мақолаи кӯчак ба чанде аз 

мафоҳими ҷашнгирии Наврӯз дар минтақаи Бадахшон ва оину 
маросимҳое, ки феълан дар ҳудуди Вилояти Мухтори Кӯҳистони 
Бадахшони Тоҷикистон дар ҳукми анъана ва иҷро ҳастанд, дахл 
намоем. 

Дар ибтидо, мехоҳам ёд аз устоди зиндаёд профессор Нисор 
Шакармамад кунам, ки тамоми умрашро сарфи ҷамъоварӣ ва 
таҳқиқи эҷодиёти шифоҳию китобӣ, расму ойинҳои мардумӣ ва 

анъанаҳои эътиқодии сарзамини Бадахшон намудааст ва 
Наврӯзи хуҷистапай гӯё шафиқтарин рафиқи он кас дар тамоми 
ин авқот будааст. Дар баробари мақолаҳои ҷудогона ва 

мушоҳидаҳои рӯи коғаз овардаашон, устод ду рисолаи таҳлилӣ 
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ва тадқиқиро бо унвонҳои “Наврӯз дар Бадахшон (расму 
ойинҳо)” [12] ва “Оинҳои наврӯзӣ дар Бадахшон” [13] мунташир 

сохт, ки аз муътамадтарин мавод барои шинохти мафҳум ва 
моҳияти ин Ҷашн дар ҳаёти сокинони ин сарзамини кӯҳӣ маҳсуб 

мегарданд. Албатта, хизматҳои мардумшиноси шаҳир М.С. 
Андреев [2], муҳаққиқи расму оини мардумӣ И. Муҳиддинов [5], 
доктор Аҳмад Ҷовид [3] дар дастрас намудани маводи 

пураҳамият доир ба тарафҳои гуногуни ҷашни Наврӯз дар 
водиҳои Бадахшон (Помир) низ қобили таҳсин ва эътироф 
мебошанд. 

Нахустин масъалае, ки бояд бар сари мафҳуми он тафаккур 

кард, иртиботи Наврӯз бо офариниш аст. Дар ин хусус 
муҳаққиқин ва ҳаводорони таҳқиқи ҷашни Наврӯз ва пайдоиши 
он андешаҳои мухталифро баён намудаанд ва шояд танҳо Алии 

Шариатӣ, аз донишмандони маъруфи Эрон, бо такя бар асноди 
дастрас дар ин масъала нисбатан ошкорбаёнтар будааст. Ӯ 
менависад: “Наврӯз рӯзи нахустини офариниш аст, ки Ҳурмузд 

даст ба хилқати ҷаҳон зад ва шаш рӯз дар ин кор буд ва 
шашумин рӯз хилқати ҷаҳон поён гирифт ва аз ин рӯст, ки 

нахустин рӯзи Фарвардинро Ҳурмузд ном додаанд ва шашумин 
рӯзро муқаддас шуморидаанд” [14, 7]. Мусаллам аст, ки нахустин 
рӯз ба хотири он номи холиқашро гирифт, ки он оғози 

офариниш буд, аммо шашумин рӯз ба хотири кадом арзишаш 
муқаддас гардид? 

Носири Хусрави Қубодиёнӣ (1004 – 1088) мегӯяд инсон 

«шарифтарин махлуқ аст» ва ҳамчунон месарояд: 
 
Аз ниёзи мост ин ҷо зар азиз, 

В-арна зар бо санги суда аҳмар аст. 
Рӯи дунё аз ниёзи мост хуб,  

В-арна зишту хушку зарду лоғар аст [6, 155]. 
 Бинобар эътиқод ва андешаи мусалмонон, Худованди 

аззаву ҷалл инсонро дар рӯзи охирин офарид ва онро халифаи 

худ дар рӯи замин қарор дод. Эътиқоди ниёгонамон низ бар 
ҳамин поя қарор дошт [13, 6]. Ишораи Алии Шариатӣ ҳам ба 
ҳамин чиз бояд бошад.  
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 Ва бештар аз он ба қавли устод Н. Шакармамадов, “дар 
навиштаҳои қадимӣ аз Наврӯз ба номи рӯзе, ки Каюмарс ё 
нахустинсон офарида шудааст, ёд мешавад” [13, 6]. Баъдтар ин 
масъаларо Ҳаким Фирдавсӣ ба рӯзи оини тахту кулоҳ овардани 
Каюмарс [10, 45-46] ва инчунин ба рӯзи ба тахти заррин ва ба 
адлу дод пардохтани Ҷамшед иртибот дод [10, 64]. Ҳаким Умари 

Хайём андешаи аввалии Фирдавсиро тақвият дода, Каюмарсро 
“чун аввалин мулуки Аҷам, ки ба подшоҳӣ нишаст” ва “хост, ки 
айёми солу моҳро ном ниҳаду таърих созад, то онро бидонанд”, 

тасвир намудааст. Оғози таърихи моҳу соли Каюмарс ба 
омадани офтоб ба аввалин дақиқаи Ҳамал рост омад ва онро 

нахустин рӯзи таърих шумориданд [9, 73-74].  
 Абӯрайҳони Берунӣ ривояти дуюми Фирдависро тақвият 

додааст ва онро ба дину оини нав, ки Ҷамшед овард, 

мепайвандад, чунончи: “Ва чун Ҷамшед ба подшоҳӣ расид, 
динро аз нав кард ва ин кори хеле бузург ба назар омад ва он 
рӯзро, ки рӯзи тозае буд, Ҷамшед ид гирифт, агарчи пеш аз ин 
ҳам Наврӯз бузургу муаззам буд” [4, 233].  

 Ба дину оин марбут будан ва “бузургу муаззам” будани 
Наврӯз ҳамоно пайвастагии онро ба офариниш нишон медиҳад. 

Ва дар миёни ҳамаи ин афкор ба офариниши нахустин инсон 
иртибот пайдо кардани Наврӯз асрорест шигифтангез ва 

моҳиятест, ки дарки он барои инсони асри ХXI зарур. Дар 
тафаккури ниёгони мо ин нахустининсон Каюмарс буд ва дар 
андеша ва эътиқоди мо ӯ Ҳазрати Одам алайҳиссалом аст. 
Муҳим ин аст, ки Наврӯз вақт, замон ва ибтидои офариниши 
Инсон будааст.  

Маскунони Кӯҳистони Бадахшон Наврӯзро бо унвони 
“Шогун айём” ва “Хидир айём” ном мебаранд. “Шогун” калимаи 
қадимаи тоҷикии форсӣ буда, асли баромадаш аз “шугун”-и 
санскрит аст. Дар лаҳҷаҳои тоҷикии сокинони навоҳии Ванҷу 

Дарвоз ин калима то ба ҳол ба гунаи “шавгун” истифода 
мешавад. Устод Шакармамадов маънои луғавии онро тибқи 
фарҳангҳову луғот “фоли нек”, “хайр ва муборак шуморидани 

чизе” ташреҳ намудааст ва маънои аслиашро “ид”, “ҷашн” гуфта, 
“аз нигоҳи тобиши маъноӣ ба Наврӯз тавъам” медонад.  
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 Бояд гуфт, ки то ба ҳол кӯҳистониён, пеш ва беш аз ҳама, 
фоли некро барои таваллуди фарзанд пешбинӣ мекунанд ва 

бузургтарину арзишмандтарин муборакӣ - муборакии арӯсӣ ва 
муборакии тавлиди кӯдак маҳсуб мешавад. Ҳардуи ин мафҳум 

ҳамоно ба офариниш алоқа доранд. Пас “Шогун айём” фоли нек 
ва табарруки тавлид хилқат ва офариниш аст. 

Оини мардум аст, ки пас аз такидани гилему палоси хона, 
тозаву пок намудани аршу фарши он одамон бо химчаи 
муғчабастаи дарахт ва изҳори “Шогуни баҳор муборак!” дохили 
хона мегарданд. Муҳаққиқин онро ба “Фоли неки баҳор 

муборак” ё “Хайри баҳор муборак” тафсир намудаанд, вале ба 
андешаи ин ҷониб мафҳуми он муборак шумурдан ва муборак 
гуфтани “Тавлиди баҳор”, “Офариниши баҳор” ва “Хилқати 

баҳор” аст. Ин андешаи моро ҷавоби соҳибхона, ки ордро чун 
рамзи фоли нек ва бахти сафед ба китфи рости меҳмон (ин рӯзи 

офариниш аст ва ҳама кас дар он меҳмони нав маҳсуб меёбанд) 
мепошад ва мегӯяд: “Бо рӯи шумо муборак!”  

Мулоҳизаи мантиқӣ дар ин ҷавоб он аст, ки баҳор худ 

барои тамоми махлуқот муборак аст, чун рустанӣ нумуъ 
мекунад, ҳайвон баҳра мегирад ва инсон дилгарми ҳаёт 
мегардад. Аммо “ба” ё “бо рӯи кас муборак” гуфтани рӯзи 

Наврӯз далолат ба табаррукии офариниш, хосса офариниши 
Инсон мекунад, зеро Инсон табарруктарин ва шарифтарин 
махлуқи Худованд аст.  

 “Хидир” дар забони шуғнонӣ, ки яке аз қадимтарин 

забонҳои шарқии эронӣ аст, ба мафҳумҳои “пеш”, “нахуст” ва 
“аввал” далолат мекунад. Шакли занонаи он “хидар” аст ва дар 
фаҳмиши имрӯза ин калимаҳо ба мазмуни “калон” истифода 
мешаванд. Бар асоси чунин мазмун, “Хидир айём”, яъне 
Наврӯзро “иди калон”, “иди бузург” ё “иди идҳо” таъбиру 
тафсир кардаанд [13, 21]. Калонтарин ва асоситарин ид будани 
Наврӯз дар миёни тамоми идҳои дигар мантиқан онро иди идҳо 
қарор додааст. Аммо мо дар ин масъала ақидаи дигар дорем ва 

ин ақидаамон бар мафҳуми асосию ибтидоии калимаи “хидир” 
такя дорад.  

 Калимаи мутазаккира асосан дар мавриди писар ва 
духтари калонӣ истифода мешавад ва онҳоро шуғнониён “хидир 
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пуц” ва “хидар ризин” ном мебаранд. Оё “хидир” ва “хидар” 
будани онҳо танҳо ба калон буданашон далолат дорад? Ба 
андешаи мо, ин калима, пеш аз ҳама, дар тавлид нахустин будани 

онҳоро нишон медиҳад, яъне “хидир пуц” ишора ба писаре аст, 
ки нахуст таваллуд шудааст ва ҳамчунон нисбати духтари 
нахустин. Пас, дар ин ҷо ҳам калимаи “хидир” ба нахустин, 
аввалин дар тавлид ё офариниш далолат дорад. Бар асоси чунин 
дарк гардидани маънои калима, “Хидир Айём” бояд на ба 
маънои “иди калон” ё “иди бузург” фаҳмида шавад, балки 

маънои аслии он “Иди нахустин офариниш” ё ба таври муъҷаз 
“Ҷашни офариниш” дониста шавад. 

 Ба офариниш ва пеш аз ҳама, ба офариниши инсон 
иртиботи куллӣ доштани Наврӯзро қариб ҳамаи оинҳои марбут 

ба ин ҷашн собит месозанд. Мусаллам аст, ки инсон ҷузъи табиат 
аст, аниқтараш ҳамаи он чизе, ки дар табиат мавҷуд аст, дар 
ҷисми инсон маҳфуз аст. Ин нуқтаи муҳимтарини шинохт аз 

инсон ва иртиботи ӯ бо олам, аниқтараш, мувофиқати ӯ бо оламу 
коинот аст. Ва бештар аз он, ин истинботи он аст, ки инсон 
инъикоси олами кабир аст, яъне инсонро Офаридгор тимсол ва 
маҷмӯи табиату коиноти офаридаи хеш сохт.  

Яке аз муҳимтарин далелҳои ин эътиқод арзи вуҷуд 
намудани тақвими махсуси тоҷикони кӯҳистон ва асосан 

маскунони манотиқи баландкӯҳи Помир мебошад. Бояд гуфт, ки 
ин тақвим то ба ҳол низ мавриди истифодаи мардуми ин 

сарзамин қарор дорад ва донандагони он аз эҳтироми махсус 
бархӯрдоранд. Маълумот оид ба ин тақвим ва тақвимоти ба он 
монанд аз давраи аввали асри ХХ дар адабиёти илмӣ пайдо шуда 

[1, 38], дар рисолаи илмии пажуҳишгари тоҷик М.Ш. Холов 
“Тақвимҳои кишоварзии тоҷикони кӯҳистон” як навъ ҷамъбаст 
гардидааст. 

Тақвими мазкурро аз ҷумлаи тақвимҳои кишоварзӣ 

муаррифӣ намудан иштибоҳ нест, вале ба фикри ин ҷониб ҳақ бо 
онҳост, ки ин навъи тақвимро далеле аз тасаввурот доир ба 
иртибот, таносуб ва мувофиқати Офоқу Анфус мепиндоштанд. 

Он намунае аз пиндошти мардум оид ба мақоми вуҷуди кабир 
дар вуҷуди сағир, таҷаллӣ ва инъикоси олам дар одам аст. Дар 

Бадахшон ҳатто рисолае дар ин масъала маъруф буда, ки 
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“Тариқи авлиёи Кӯҳистони Бадахшон, ки дар қадим эътибор 
намудаанд” ном доштааст. «Тариқа - роҳи авлиёи Кӯҳистон» 

номида шудани рисола, аниқтараш тақвим, худ маънои ба олами 
дигар роҳ ёфтанро дорад ва маълум мешавад, ки тақвими 

мавриди баҳс танҳо барои ташхиси вақту мавсими кишворазӣ 
набуда, балки калиди шинохти олам низ маҳсуб меёфтааст. Бар 
замми ин, тақвим дар миёни маскунони Бадахшон бо номҳои 

«Офтоб дар мард», «Ҳисоби мард», «Панҷоҳи мард», «Чили 
чиллаву панҷоҳи мард», «Марди шикорӣ» машҳур аст, ки «мард» 
дар ин маврид маънои «одам»-ро дорад, ки ҷинси одами 

нахустин худ мард шинохта мешуд. Ҳисоб тамоми узви бадани 
одамро дар бар мегирад, ки ҳар яки онҳо бо ҳолат ва вазъияте аз 

табиат муфовиқ пиндошта мешуд. Бинобар мавҷудияти 
маълумоти муфассал дар хусуси тақвими номбурда мо танҳо ба 
таври мухтасар аз он ёдрас мешавем.  

Мувофиқи ин тақвим, сол аз чиллаи зимистон, мувофиқ ба 
22-юми моҳи декабр, оғоз мегардад. Чиллаи зимистон 41 рӯзро 

ташкил дода, 29 рӯзи моҳи Ҷаддӣ ва 12 моҳи Далвро дар бар 
мегирифт ва баъд аз он ҳисоб аз рӯи бадани одам ба ин тарз оғоз 

мешуд: нохун – 3 рӯз (хунукии шадид), пушти пой - 3 рӯз (ҳаво 
гармтар), харак - 3 рӯз, линг - 3 рӯз (ҳаво хунук мешавад), 
мушаки пой - 3 рӯз (ҳаво гарм мешавад), бағали пой - 3 рӯз (ҳаво 

гарм мешавад), зону - 3 рӯз (барф меборад), рон- 3 рӯз (ҳаво гарм 
мешавад), олот - 3 рӯз (борон меборад), махраҷгоҳ - 3 рӯз 
(шамолҳои шадид), рӯда - 9 рӯз (барф меборад), қабурға - 3 рӯз 

(ҳаво хунук мешавад), дил - 9 рӯз, сина - 3 рӯз, гулӯ - 3 рӯз, риш - 
3 рӯз, лабу дандон - 3 рӯз, бинӣ - 3 рӯз, чашм - 3 рӯз, пешонӣ - 3 

рӯз, мағзи сар - 3 рӯз, тори сар – 3 рӯз.  
Чун «Ҳисоби мард» ё “Офтоб дар мард” («Хӣр пи чор») ба 

итмом мерасад, чиллаи баҳор аз 17-уми моҳи Сарв оғоз мешавад 

ва он то охири моҳи Ҷавзо дар давоми 46 рӯз идома меёбад. Аз 1-
уми моҳи Саратон бошад, чиллаи тобистон сар мешавад, ки дар 
давоми 44 рӯз ба 13-уми моҳи Асад рафта мерасад. Аз 14-уми 

ҳамин моҳ, яъне Асад бошад, «ҳисоби мард» боз аз сар оғоз 
мегардад. Аммо дар ин даври тақвим ҳисоб аз боло, яъне аз сар 

ба нохун ба миқдори аввалаи рӯзҳо дар ҳар узв ҳаракат мекунад. 
Ҳисоби мард дар маҷмӯъ 96 рӯзро дар бар гирифта, 18-уми моҳи 
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Ақраб ба итмом мерасад ва аз 19 моҳи Ақраб чиллаи тирамоҳ бо 
давомнокии 41 рӯз оғозу идома меёбад то ба 29-уми моҳи Қавс. 

Дар ҳамин нуқта сол бо дарбаргирии 364 рӯз ба охир мерасид.  
Барои масъалаи мавриди назари мо зарур ин нукта аст, ки 

дар тақвими мазкур ҳар яке аз ин узвҳо ба ҳолати табиат 
мувофиқат мекард таносуб ба “ҳаряки” ва аз он рӯзҳое, ки ҳисоб 

дар сина қарор дорад, се рӯз ба пардаи дил, се рӯз ба пайванди 
дил ва нӯҳ рӯз ба худи дил баробар меоянд ва ин рӯзҳо аз 21-уми 
март оғоз мегарданд. Мардум маҳз силсилаи таҷлили ҷашнҳоро, 

ки худ силсила ё низоми зиндагии онҳо буд, бо ҳамин тақвим аз 
ҷашни Офариниш, яъне Наврӯз оғоз менамуданд. Ва ҷои 

тазаккури махсус аст, ки маскунони Кӯҳистон Ҷашни Наврӯзро 
дар се давр таҷлил менамуданд.  

Даври аввал “Хир пи чор”, яъне “Офтоб дар мард” ном 
дорад, ки дар поёни чиллаи зимистон, ки аз чилу як рӯз иборат 

аст, ҷашн гирифта мешуд. Ин давра одатан ба даҳаи сеюми моҳи 
январ рост меомад ва маросимҳои марбут ба ин қисмати ҷашн ба 
ҷашни дигари аҷдодии мо Сада хеле қаринӣ дошту намунае аз он 

маҳсуб мешуд. Ҷашни мазкур як навъ пешвози пайи баҳор 
будааст ва онро бо ибораи “баччагии баҳор” низ ном 
мебурдаанд. 

Даври дуюм пас аз се ҳафтаи ҷашн гирифтани “Офтоб дар 

мард”, яъне дар охири нимаи даҳаи дуюми моҳи феврал таҷлил 
мешуд ва он се рӯз давом мекард. Онро бо номи “Хир чи зӯн”, 
яъне “Офтоб ба зону” ном мебурданд, ҳарчанд устод Нисор 

Шакармамадов онро чун “Офтоб сари зону” тарҷума намудааст. 
Ва даври асосии он ба 21-уми моҳи март рост меояд, ки 

онро Наврӯзи оламафрӯз, “Шогуни баҳор” ё “Хидир айём” ном 
мебаранд.  

Агар дар мафҳуми ҳамаи ин давраҳо дуруст ва амиқтар 
тафаккур шавад, иртиботи онҳо бо тавлид, рушд ва нумуи 
махлуқот ва ашёи олам бештар аён мегардад. Онҳо масале аз се 

давраи инсонӣ: аз тавлид ва ҳаракати чаҳорпоягии тифл 
(кӯдакии баҳор), ҳангоме ки қувваи Офтоб асосан дар мард аст 

ва он аҳён-аҳён ба ҷисми кӯдак мунтақил мегардаду барояш нерӯ 
мебахшад; давраи наврасӣ ва ҷавонӣ, ки Офтоб дар зону аст ва 
наврас нерӯе касб кардааст, ки ба по мехезаду ҳаракати озод 
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мекунад; давраи балоғат ва камолёбӣ, ки ҳадафи Офариниш аст 
ва неруи Офтоб пурра дар банд-банди инсон ҷой дорад. Офтоб 

мусаввараи нур ва неру аст ва марде, ки аз ӯ ин нуру неру ба 
инсон мунтақил мегардад, Офаринанда мебошад.  

Ҳамин тариқ, ҳамаи он маросимҳо ва суннатҳои дигаре, ки 
дар арафа, давом ва баъди Наврӯзи хуҷистапай сурат мегиранд, 
бо инсон ва эътиқоду тафаккури ӯ нисбати оламу одам 

пайвастагӣ доранд. Дар бораи ин маросимҳо ва суннатҳо дар 
сарчашмаҳо суханҳои кофӣ гуфта шудаанд ва “Оинҳои Наврӯзӣ 
дар Бадахшон” як навъ ҷамъбасти онҳо маҳсуб мешавад [13]. 

Масалан, дар тамоми чорабиниҳои Наврӯзӣ ширкати чаҳор 
аносири офариниш: об, хок, оташ ва бод ҳузур дошта, онҳо 

аксаран ба эътиқод ва ботини инсон сару кор мегиранд. Ба 
ҳамин минвол, Наврӯз натанҳо ҷашни хурсандист, балки 
имконияте барои инсон аст, то аз ҳадафи Офаридгор дар 
офариниши хеш андеша кунад.  
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МОҲИЯТИ ҶАШНГИРИИ НАВРӮЗ ДАР БАДАХШОН 
 

Наврӯз аз ҷашнҳои қадимтарин ва фарҳангии ақвоми эронинажод 

маҳсуб мешавад. Боварҳо, анъанаҳо ва саҳнаву намоишҳои мазиде бо ин 
ҷашн иртибот доранд. Наврӯзро ҷашни баҳор меҳисобанд, зеро он ба 

гарму нарм гаштани обу ҳаво, кишту кор, рустанӣ ва дигар авзоъи фасли 

баҳор рост меояд. Муаррифӣ гардидани Наврӯз ба ҳайси намунаи фасли 

баҳор ҳам дар андешаи мардум ба таври васеъ ва ҳам дар миёни аҳли илм 
роиҷ аст. Аммо муаллифи мақола назари наверо дар моҳияти Наврӯз 

пешниҳод менамояд. Мафҳуми маркур дар асоси шарҳи мазмун ва 

моҳияти “Наврӯз” дар забони шуғнонӣ (Хидир айёом – Ҷашни аввал, 
ҷашни калон) аз нигоҳи нав пешниҳод мегардад. Муаллифи мақола исбот 

мекунад, ки «Хидир Айёом» маъно ва мазмуни ҷашни калонро надошта, 

балки мафҳуми «аввалин», «пештар»-ро дорад, ки ба таваллуди нахустин 
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инсон далолат мекунад. Бо назардошти ин маъно, Наврӯз дар тафаккур 

ва андешаи гузаштагони миллати тоҷик мафҳуми ҷашнгирии таваллудро 
доштааст, на ҷашнгирии танҳо фасли баҳорро.  

Калидвожаҳо: Наврӯз, моҳият, мазмун, ҷашн, баҳор, инсон, 

таваллуд, ҷашни калон, ҷашни таваллуд, тақвим. 
 

СУЩНОСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ НАВРУЗА В БАДАХШАНЕ 
 

Навруз считается самым древним культурным праздником 
иранских народов. С этим праздником связано множество поверьев, 
традиций и сцен. Навруз считается весенним праздником, так как 
совпадает с наступлением теплоты, посева, проростания и другими 
весенними явлениями. Интерпретация Навруза как знака весны широко 
распространена как в народе, так и в научных кругах. Однако, автор 
статьи предлагает новое толкование понятия Навруза. Данное 
толкование основывается на понимании смысла понятия Навруз в 
шугнанском языке (Хидир айём – Большой Праздник). Автор 
доказывает, что слово «хидир» в словосочетании «Хидир айём» не 
означает большой праздник, оно больше соответствует понятию 
«первый», «старший», что указывает на рождение Первого Человека. 
Исходя из этого, автор приходит к выводу, что Наруз в сознании 
предков таджикского народа означал понятия празднования рождения, а 
не только празднования весны. 

Ключевые слова: Навруз, понятие, смысл, праздник, весна, человек, 
рождение, большой праздник, праздник рождения, календарь. 

 

THE ESSENCE OF NARUZ CELEBRATION IN BADAKHSHAN 
 
Nowruz is considered one of the most antient and traditional holiday of 

the Iranian people. This holiday is associated with various beliefs, traditions 
and rituals. Nowruz is considered a spring holiday, because it coincides with 
the onset of warmth, crops, germination and other spring events. The 
interpretation of Navruz as a sign of spring is also observed in a broad 
understanding of the people as well as in the scientific community. However, 
the author of the article presents a new concept in the understanding of 
Navruz. This concept is justified by a new interpretation of the meaning of 
Navruz in the Shughni language (Khidir Ayyom – the Big Holiday). The 
author proves that the word “Khidir” in the phrase “Khidir Ayyom” does not 
mean a great holiday, it is more dependable with the concept of “first”, 
“older”, which indicates the birth of the First Man. Based on this, the author 

concludes that Navruz in the consciousness of the ancestors of the Tajik people 
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had the meaning of the concept of celebrating of birth, and not just celebrating 
of spring.  

Keywords: Navruz, concept, meaning, holiday, spring, person, birth, big 
holiday, holiday of birth, calendar. 
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УДК:398(575.3) 

БОЗОР СОБИР ВА ФОЛКЛОР 

Маљнунов Абдуламин 

Институти забон ва адабиёт ба номи Абўабдулло Рўдакии АИ ЉТ 

  

Бозор Собир яке аз шоирони тоҷик аст, ки дар эљодиёти 

хеш беҳтарин анъанаҳои назми беш аз ҳазорсолаи тоҷикро давом 
дода, онро ба рӯҳияи замони худ мутобиқ гардонидааст. 
Муњаќќиќони маъруфи тољик, монанди Х.Шарипов, 
А.Сатторзода, А.Њаким, А.Давронов, С.Абдулло, Љ.Саидзода ва 
дигарон дар бораи рўзгору осор ва андешањои Бозор Собир 
тањќиќоти пурарзише анљом дода, маќоми ўро дар адабиёти 
муосири тољик муайян кардаанд. Аммо то њол пажўњишгарон 
пањлуњои људогонаи эљодиёти шоир, бахусус љанбаи халќияти 
осори ўро мавриди тањќиќи људогона ќарор надодаанд. Бозор 
Собир аз оѓози фаъолияти эҷодӣ, аз як тараф, ба ҷамъоварии 

навъњои гуногуни осори шифоҳӣ ҷиддан машғул гардида, аз сӯи 
дигар, ӯ мисли устодони бузургаш Мирзо Турсунзода, Боқӣ 
Раҳимзода ва Мирсаид Миршакар, дар назми пурбору рангинаш 

аз панду андарзҳои мардумї моњирона истифода менамояд. 
Бузургтарин суханварони гузашта ва муосир фаъолияти эҷодии 
худро аз омӯхтан ва таҳқиқ намудани фолклор оғоз карда, дар 
осори худ аз ин сарчашмаи бегазанди халќ истифода бурдаанд. 

mailto:shuwoz@mail.ru
mailto:shuwoz@mail.ru
mailto:shuwoz@mail.ru
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Халќият ё таљассуми фарњанг, расму оини мардумӣ дар 
осори шоирон бо роњу василањои гуногун зуњур намудааст. 
Бозор Собир яке аз донандагони расму оин ва суннатњои 
мардумї буд ва бо рамзу рози забони халќи худ хуб ошної дошт. 
Вай ба эҷодиёти халқ маёлу раѓбати зиёд зоњир мекард. Бинобар 
ин, дар аксари ашъори ў њаёти мардуми дењ, манзарањои табиат, 
расму оин, њикмату фазилати мардум бо забони содаю самимии 
наздик ба забони халқ инъикос шудааст. Ин хусусияти эљодї дар 
шеъри “Сурхии рўятро бидењ” равшану возењ мушоњида 
мегардад. Дар шеъри мазкур баъзе унсурњои эътиќодї, ки 
зиндагии рўзмарраи мадуми тољик муроот мешаванд, тасвир 
ёфтаанд. Масалан, тибќи боварњои мардум хокистарро зери по 
гузоштан убол аст. Инчунин, тасвири расми “аловпарак”-и 
наврўзї ва таронаҳои мардумие, ки дар ин маросим суруда 
мешаванд, тарзи баёни шоирро ба забони халќ монанд мекунад. 
Гузаштагони мо чунин мепиндоштанд, ки оташ дорои хусусияти 
шифобахшї ва поксозї буда, инсоро солиму беѓаш менамояд. 
Бинобар ин аз оташ тансињатї орзу карда мешуд:  

 
Моро убол аст аз азал 
Хокистаре дар зери по. 
Эй, аз туям сад илтимос, 
Эй, аз туям сад илтиљо: 
Сурхии рўятро бидењ, 
Зардии рўямро бигир. 
Гармии рўятро бидењ, 
Сардии рўямро бигир [9, 119]. 
 
 Абдувалӣ Давронов ин вижагии ашъори шоирро дар 

мақолае чунин баён мекунад: “Маҳбубияти Бозор Собир дар 
байни хонандагон аз алоқамандии ӯ ба халқ, рӯҳи халқ ва 
анъанаҳои халқӣ маншаъ мегирад” [5]. 

Бозор Собир дар эҷодиёташ аз калима, ибора, суханҳои 
ҳикматомез ва вирдизабонии халқӣ васеъ истифода мекунад. Дар 
мисраъњои зер тасвирњои зебои шоиронаеро метавон мушоњида 
кард, ки мазмуни онњоро боварњои мардумї ташкил медињанд. 
Мардуми одї (чи дењотї, чи шањрї) аз даврони ќадим то ин дам 
ќадамгоњ, макони зист ва марќади одамони порсо (ќадисон)-ро 
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њамчун макони муќаддас пазируфта, ин гуна љойњоро зиёратгоњи 
худ карда, макони иљобати дуо ва ќабули розу ниёзњои худ 
медонистанд. Тибќи боварњои мардумї њар дарахти мазор 
(зиёратгоњ) чизи муќаддас њисоб меёфт ва мардум зимни баёни 
ниёзи хеш бар шохаи дарахт латтае ё риштае мебастанд. Дар 
таъбири “Олучаи латтадор” ин маънї баён шудааст. Шоир 
модарро ба олучаи латтадор, ки дар боварњои халќ њамчун 
мазору зиёратгоњ шинохта шудааст, ташбењ менамояд. Ў на ашё, 
балки инсон − модари худро, ки тимсоли тамоми модарон низ 
мебошад, мазњари ситоиш ва парастиш медонад. Шоири тавоно 
дар ин таҷрибаи эҷодӣ зимни истифода аз боварњои мардумї бо 
як маҳорати баланд сирату сурати модарро тасвир кардааст: 

 
Олучаи латтадор буд модари ман, 
Қишлоқии хоксор буд модари ман, 
Яъне, ки бузургвор буд модари ман, 
Дар зиндагиаш мазор буд модари ман [10, 55]. 
Фолклор њамчун сарчашмаи эљодиёти шоирони муосир, 

монанди устод Айнӣ, Лоҳутӣ, Мирзо Турсунзода, Мирсаид 
Миршакар ва ѓайра ба шумор меравад. Адабиётшиноси тоҷик В. 
Асрорӣ қайд мекунад: “Дар адабиёти муосир шоир ё нависандае 

ёфт намешавад, ки вай дар эҷодиёти худ ба фолклор сару коре 
надошта бошад” [4]. Оњанги сурудњои мардумї дар эљодиёти 
Бозор Собир ба равшанї эњсос мешавад ва истифодаи дурусту 
моњирона аз ин манбаъ як омили муњими муваффақияти эљодии 
шоир мебошад. Дилбастагии шоир ба осори мардумї дар 
шеърњои ў, аз ҷумла дар се китобе, ки солҳои охир чоп шуданд 
Аз “Гули хор то Симхор” (2003), “Хонавода пароканда шуд” 
(2000), “Хуни ќалам” (2010), зиёд ба чашм мерасад. Мазмуни 
баъзе аз ашъори Бозор Собир ба он далолат мекунад, ки шоир 
дар заминаи боварњои мардумї (масалан, гўё дар мавсимњои 
сербориш тавассути љўшондани оби борон пеши роњи боридани 
борон гирифта мешавад) барои баёни як мафњуми ошиқона ё 
иљтимої тасвири зебо ва дилпазире месозад:  

 
То наборад дигар, биҷӯшондам 
Рӯзи боронӣ оби боронаш, 

Оби чашми маро биҷӯшонед, 
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То шавад хушк ашки резонаш [7, 48]. 
Дар адабиёти ҳар қавму миллат мавзӯи муҳити хонавода 

яке аз мавзўъњои калидӣ маҳсуб мешавад. Дўст доштани ањли 
хонавода ва эњтиром гузоштан ба онњо яке аз унсурњои муњими 
суннатњои мардуми тољик низ ба шумор меравад. Ин суннатњои 
мардумї њамчун занљирњои ноаён хонаводањоро аз фурўпошї 
нигањ медоранд. Шоир дар асари як њодисаи таърихї маљбур 
мешавад, ки ватану хонаводаву пайвандонашро тарк кунад. Ин 
бори сангини ѓурбат дар дили њассоси шоир ѓаму андӯњи гароне 
падид меорад:  

 
 Аз хоки ватан гӯри падар дар дили ман монд, 
Модар чу мазори лаби ҷар дар дили ман монд. 

Дар оташи ғам коғази рӯи ман агар сӯхт, 
Аз хоҳари ман коғази сар дар дили ман монд. 
Дар баставу фарзанди падар дар паси дар рост, 
Фарзанди падар дар паси дар дар дили ман монд. 
Ман рафтаму сад хешу табор аз сари ман рафт, 
Аз рафтанашон хуни ҷигар дар дили ман монд. 
Дар сӯзани девори ман аст риштаи умрам,  

Кофист ҳамон сӯзан агар дар дили ман монд [9, 129]. 
Радифи “дар дили ман монд”, ки як таъбири мардумист, ба 

љои ибораи забони адабии “дар ёд ё хотира мондан” истифода 
шуда, забони ѓазалро муассиртар кардааст. Шоир чунин тарзи 
баён, маљозу киноя ва ташбеҳоти халќиро аз забони ровиёну 
ноқилон борҳо шунида, дар мавриди муносиб истифода мебарад. 
Дар ашъори Бозор Собир калимаву ибораҳои бисёре пайдо 

мекунем, ки онҳо бештар дар забони гуфтугӯӣ истеъмол 
мешаванд, ин ҳам яке аз воситањои ба зењну забони халқ наздик 
кардани назм мебошад: 

 
Қишлоқаки ман бӯйи чапотӣ дорад, 

Ширинии ширинии тутӣ дорад. 
Аз чӯби дарахти бед дар ҳар хона 

Гаҳвораи сабзи малакутӣ дорад [9, 198]. 
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Марсияҳои устод Бозор Собир ҷанбаи амиқи халқӣ доранд 
ва дар онњо сӯзу гудози қаҳрамонони лирикї инъикос ёфтааст. 
Шоир эњсосу отифањои худро тавассути тасвирњои шоирона 
ҷолибу муассир баён мекунад. Суруди ғамангез, ки дар мавзӯи 
марг гуфта мешавад, ҳиссиёти ашхоси мотамзадаро ифода 
мекунад ва бисёр муассир аст: 

 
Дар шаш нафарам, ки рафтааст аз кафи даст, 
Шаш гӯри азиз дар кафи дасти ман аст, 
Шаш гӯри азизро чу ман дар кафи даст 

Он кист, ки бо панҷаи худ панҷара баст [9, 223]. 
Аксари ашъори Бозор Собир дорои оҳангҳои халқӣ 

мебошанд. Забон ва тарзи баёни ашъори шоир дар бисёр 
мавридҳо ба назми халқӣ хеле наздик аст. Чунин хусусияти 
забони осори шоир аз муносибати наздик ва идеяи халқпарварии 
ў маншаъ мегирад. Масалан, рубоии зерин аз ҷиҳати тарзи баён 

чунон содаву фаҳмост, ки дар он ягон калимаи душворфањмро 
дида наметавонем:  

 
Ќишлоќаки кўдакии ман лаб-лаби ѓор, 
Девори сафедаш аз сафедори ќатор, 
Њамчун хати мораки ман аз мори ќалам 
Дар хоки рањаш хати ѓубор аз пайи мор [10, 73].  
Мавзўи ѓарибї, ки дар фолклори мардуми тољик мавќеи 

муњим дорад, дар осори Бозор Собир зиёд ба назар мерасад. 
Шоир ва муњаќќиќ Аскар Њаким ин маъниро чунин баён 
мекунад: “Ѓурбат дар шеърњои шоир (Бозор Собир – М.А.) ба 
мафњуми аввалї, ѓурбати воќеъї, дурї аз ватан ташрењ мешавад, 
ки он бар љањоншиносии моддигароёнаи ў асос гирифта, сабки 
вуќўъгароёнаи ўро дар шеър таъкид мекунад” [12 ]. Дар 
гузориши њар мавзўъ шоир бо забони мардуми дењ сухан мегӯяд, 
зењни шоиронаи ў забон ва зиндагии содаи мардумро ба як 
шеъри зебо ва шево табдил медињад. Устод Садриддин Айнӣ 
содабаёниро муњимтарин роњи муваффаќияти адиб медонад: 
“Ман, ки дар шеър тарафдори соданависӣ буда, бештарин 
луғатҳо, ташбеҳҳо ва киноя истиораҳои халқиро кор 
мефармудам, дар наср ҳам тарафдори роҳи соданависон будам” 
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[1, 140]. Шоире, ки ба забони мардум сухан мегӯяд, шеъри ў дар 
забони мардум менишинад: 

 
Деги шираш, ки медамад ба назар, 
Медамад деги осмони саҳар. 
Бас маро бӯйи шири гармаш, бас, 

Бас маро бӯйи нони гармаш, бас, 
Як нафас, як нафас ҳавояш бас, 

Пойандози сояҳояш бас... 
Солҳо пеш модарам ин ҷо 
Аз сари теппае гуселам кард, 
Гуфтӣ, аз кӯдакӣ гуселам кард. 
Сӣ сари сол баъди модарамон 
Охирин додарам гуселам кард, 
Абадӣ аз ватан гуселам кард [10, 16-17]. 
Хулоса, Бозор Собир аз ибтидои фаъолияти шоирии худ 

равияи соданависӣ, яъне оммафаҳм кардани назмро дастгирӣ 
намуда, кӯшиш намудааст, ки шеър дар байни халқ роҳ ёфта 
тавонад.  

Устод Бозор Собир яке аз шоирони тавонои даврони 
истиқлол аст, бо ин ки сухани зебо ва рангоранг дошт, бо як 
услуби сода шеър мегуфт. Дар шеърҳояш бозтобе аз фазо ва ҳолу 
ҳавои суннатҳои мардумї мушоњида мешавад. Ҷанбаи халқияти 

эҷодиёти шоир ниҳоят қавї аст, чунки ӯ ҳамеша бо мардум буд. 
Имрӯз њам дар Ганҷинаи фолклори Институти забон ва адабиёти 
ба номи Абӯабдулло Рӯдакии АИ ҶТ маводҳои фолклории 

гирдовардаи устод Бозор Собир дар шакли дастию чопӣ 
нигоҳдорӣ мешаванд.  

Дар ҳақиқат, осори Бозор Собир ҳам аз лиҳози мазмуну 
мундариҷа ва ҳам аз ҷиҳати шаклу услуб ва забону баён моҳияти 
халқї дошта, шеърро ба ҳаёти мардум боз ҳам наздиктар намуд 
ва ба ин восита дар тањаввули шеъри муосир сањм гузошт. 
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БОЗОР СОБИР ВА ФОЛКЛОР 
 

Дар мақола мавзӯи муносибати эљодии Бозор Собир ба осори 

мардумї мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Бозор Собир аз зумраи 

шоиронест, ки дар эҷодиёташон ба осори фолклорї ва њаёти мардуми 
дењ таваљљуњи зиёде зоњир намуда, аз забон ва њикмати бегазанди халќи 
худ ба таври густурда истифода мекунанд. Чунончи, аз мутолиаи 
ашъори шоир маълум мешавад, инъикоси манзарањои зебову дилкаши диёр 
ва њикмати мардумї дар бештари осори ў мушоњида мегардад.  

Вожаҳои калидӣ: Бозор Собир, шеъри халқӣ, оҳангҳои халқӣ, 

эҷодиёти даҳанакии халқи тоҷик, мардуми деҳот.  
 

БОЗОР СОБИР И ФОЛЬКЛОР 
 

В статье исследуются взаимосвязь творчества поэта Бозора 
Собира с фольклором. Бозор в своем творчестве очень часто использовал 

общенародную лексику, художественные выражения и изображал 
житейские обряды народа. Более того, многие его стихи написаны на 
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основе народных изречений и преданий. Всё это во многом усиливает 
жизненные основы его стихов и обеспечивает их популярность.  

Ключевые слова: Бозор Собир, народная поэзия, народные мелодии, 
таджикский фольклор, жители сёл. 
 

BOZORA SOBIRA AND FOLKLORE 
 

The article explores the relationship of the work of the poet Bozor Sobir 
with folklore. He is one of the poets, who paid very close attention to the folk’s 

output and life of village people and uses in his work folk language. For 

instance from the research it comes out that he describes beautiful and attractive 

nature of rural areas and people.  This attitude greatly strengthens the vital 
foundations of his poems and their popularity. 

Keywords: Bozor Sobir, written literature, folk poetry, folk melodies, 
Tajik folklore. 
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КОРБУРДИ ВОЖАҲОИ ОМИЁНА ДАР АШЪОРИ СЕ 

ШОИРИ МУОСИРИ АФҒОНИСТОН 

(Сӯфї Ашқарӣ, Абдулқањҳори Осӣ, Самеъ Њомид) 

Самиро Имомї 

Донишкадаи забон ва адабиёти Донишгоҳи Кобул 

 
Корбурди вожаҳои омиёна яке аз вежагиҳои адабиёти 

муосири Афғонистон мебошад. Ин амр ҳокӣ аз густаришу 

нуфузи забони омма ва дар айни ҳол баёнгари мардумї шудани 
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адабиёти ин кишвар мебошад. Баррасӣ ва пажӯҳиш перомуни 
корбурди вожаҳои омиёна дар шеъри муосир, илова бар ин ки ба 

ошкор сохтани таъриху асотири муштарак, савобиқу ҷуғрофиёӣ 
ва лаҳҷашиносии як миллат кумак мекунад, ба ҳалли мушкили 

касоне мепардозад, ки ба шарҳу тафсири матнњои адабї, ба хусус 
мутуни муосир, сару кор доранд ва низ метавонад яке аз 
манобеъи зарурӣ дар густариши вожагон ва вожасозї бошад. 
Бинобар ин арзиши таҳқиқ дар ин замина, ба манзури густариш 
ва ривољи забони дарї, ҷойгоҳи хосу вежае дорад.  

Сӯфї Ашқарӣ, Абдулқањҳори Осӣ, Самеъ Њомид аз ҷумлаи 
шоирони барҷастаи адабиёти муосири Афғонистонанд, ки аз 

дарду ранҷ, эҳсосоту хусусиёти иҷтимоӣ ва забони мардуми хеш 
огоҳї доранд. Бинобар ин, барои ин ки оинаи мардуму 
ҳамнавъони хеш гарданд, ба забони гуфтугўии тамоми 
табаќањои иљтимоии замони худ сухан гуфтаанд. Онњо бо 
корбурди вожаҳои омиёна пайванди маҳкамеро бо мухотабони 
хеш эҷод кардаанд. Дар ин мақола саъй бар он аст, то ба 
гузиниши вожаҳои омиёна дар ашъори ин се шоир бипардозем, 
ки яке аз далоили умдаи тамойзи осори эшон нисбат ба шоирони 
ҳамасрашон мебошад. Интихоб ва гузиниши ин алфоз бо 

истинод ба «Куллиёти Сӯфї Ашқарї», «Куллиёти ашъори 
Абдулқањҳори Осӣ», гузидаи шеъри Абдулқањҳори Осӣ ба номи 

«Шаҳри беқаҳрамон» ва се маҷмӯаи шеърии доктор Самеъ 
Њомид ба номҳои «Бирез ба хиёбон», «Буду набуди як 
террорист» ва «Беди маҷнун гуфт бо ман...» сурат гирифта ва ба 

тартиби ҳуруфи алифбо танзим гардидааст.  

Нигоҳи мухтасар ба ањволу ашъори ин се шоири шинохта  

Сӯфї Ғуломнабии Ашқарї фарзанди Шермуҳаммад, дар 
соли 1271 хуршедї (1892 мелодӣ) дар шаҳри Кобул ба дунё омад. 
Аз оғози зиндагӣ бо мушкилоти зиёде дасту панља нарм кард. 

Вай барои омӯхтани хат навиштан ва хондан панҷ соли тамом 
ҷаҳд намуд ва шуғли саҳҳофиро баргузид. Њафтод соли тамом ба 
шоирї пардохт ва бисёре аз ашъораш дар ҷароид ва рӯзномаҳои 
замонаш ба чоп расид. Ва билохира дар соли 1358 хуршедї (1979 
мелодӣ) ба умри 87-солагӣ дори фониро видоъ кард. Вай ба 
тасаввуф гароиш дошт ва ба Бедил иродати хос менамуд. Девони 
ашъори Сӯфї Ашқарӣ, ки ба қалами худаш тартиб шуда буд, 
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баъди вафоташ аз ҷониби Ҳайдарии Вуҷудї ба чоп расид. Дар 
шеъри Сӯфї Ашқарӣ содагӣ, равонӣ, ишқ ва самимият мавҷ 

мезанад ва мазомини баланд дар қолаби забони сода ва бештар 
омиёна қад барафроштаанд.  

Абдулқањҳори Осӣ дар соли 1335 хуршедї (1956 мелодӣ) дар 
як хонаводаи мутавассит дар вилояти Панҷшер бар бисоти ҳастї 
по ниҳод. Ў дар соли 1362 (1983 м.) аз донишкадаи зироъат 
(кишоварзї)-и Донишгоҳи Кобул фориғ-ут-таҳсил мегардад. Вай 
аз даврони навҷавонї ба эљоди шеър мепардозад ва дар муддати 
кӯтоҳе дар арсаи шеъру адаби муосири Афғонистон љойгоњи 
муносибе касб мекунад. Бино ба қавли доктор Қавим, даҳ асари 
ҳунарї-адабӣ (маҷмӯаи шеър) ва доктор Ҳасани Ануша, ёздаҳ 
асари илмї-таҳқиқї аз худ ба ёдгор мегузорад. Аз осори 
чопшудааш метавон аз «Мақомаи гули сурї», «Лолої барои 
муаллима», «Девони ошиқонаҳои боғ», «Ғазали ман ва ғами ман», 
«Куллиёти ашъор»... ва низ чандин осори чопношудаи дигар, 
монанди «Поизи хун», ном бурд [9, 23-31]. Шоир дар 6-уми 
мизони 1373 хуршедї (1994 мелодӣ) дар Кобул ҳадафи 
ҷангафрӯзони хуношом қарор гирифт [3, 20]. Бар иловаи ин ки 
Осї аз шоироне чун Шомлу ва Суҳроби Сипеҳрї таъсир 
пазируфтааст, аз устодони дохили кишвар низ монанди устод 
Восифи Бохтарї ва Ҳайдарии Вуҷудї таъсироте дар шеъри ў дида 
мешавад. Осӣ намояндаи шохиси шеъри сиёсї-интиқодии муосири 
Афғонистон буда, дар ин адабиёт ҷойгоҳи пуршукӯҳе дорад.  

 Абдуссамеъ Њомид фарзанди Ғуломнабии Мадҳуши 
Ғазнавӣ аст. Вай дар соли 1348 хуршедї (1969 мелодӣ) дар вилоят 
Бадахшон дида ба ҷаҳон кушудааст. Таҳсилоти донишгоҳиро 
дар Донишкадаи тиббии Балх идома дод ва дар давраи толибон 
ба кишвари Дания муҳоҷир шуд. Њомид аз шоирони шинохтаи 
шеъри имрӯзи дарист. Вай дар дифоъ аз ҳақиқату зебоӣ дасти 
тамом дорад. Аз вай чандин дафтари шеър ба чоп расидааст, 
монанди «Шишаҳои ташна», «Рози бунҳо дар фасли шукуфтани 
гули анҷир», «Боғчаҳои шаҳид», «Бигузор, шаб ҳамеша 
бимонад», «Ёдҳо, фарёдҳо», «Ман ва оина» ва... [5, 169]. Алњол ў 
дар Афғонистон ба сар мебарад ва бо анҷумани адабии «Ќалам» 
ва бархе ниҳодҳои фарҳангӣ ва адабӣ ҳамкорї дорад. Дар 
сурудаҳои Њомид сиёсат, иҷтимоъ ва адабиёт ба ҳам гиреҳ 
хӯрдааст, аз ҳамин лиҳоз забони шеъраш мардумист. 
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Намунаҳое аз корбурди вожаҳои омиёнаеро, ки дар ашъори 
се шоири маъруфи адабиёти муосири Афѓонистон: Сӯфї 

Ашқарӣ, Абдулқањҳор Осӣ ва Самеъ Њомид баррасї шудаанд, 
њамчун муште аз хирвор ба тартиби зер мураттаб намудаем:  

- оташпарча / ātašparčā − пораи оташ; киноя аз заранг, 
чобук [1, 11].  

Зи ишқу ошиқї моро матарсон,  
Ман оташпарчаи Кобулзаминам [7, 418].  
 
 - оғоята / āğāyta – оғопадар; ятаатро, падаратро.  
Меравї ҳар рӯз чаман бо рақиб  

Сохтаам бохабар оғоята [10, 151].  
 
 - оғил / āğīl − ҷое ё хонае, ки дар болои кӯҳҳо сохта 

мешавад ва мардум рамаашонро барои чарондан ба он ҷо 

мебаранд. Дар лаҳҷаи ҳазорагӣ ба қаря (дењ) оѓил гуфта 
мешавад:  

Оғил сари дара баланд афтода,  
Оҳуи хаёлм ба каманд афтода [7, 99].  
 
 - олиш кардан: / āliš kardan − иваз кардан, табдил кардан.  
Ҷамолат ранги дигар мемонад   
Либосатро, ки олиш мекунї ёр [10, 66].  
 
 - аброра / abrāra – абрҳоро. Дар бисёре аз лаҳҷаҳои форсии 

дарї њарфи h (њ,ھ)аз пасванди ҷамъи -hâ (-ҳо) ва овози â (о) аз 
пасванди -râ(-ро) ҳазф мешавад.  

Аз ҳаму рӯзо, ки аброра ба занҷир мекашан [7, 719].  
-абра / abra – исфанҷ; љонвари гиёњшакли обї. 

Як даме аз хобгоҳи марги худ ҳам ёд кун,   
То ба кай аз абраву кимхоб бистар доштан [10, 129].  

- ихтилот кардан / ixtilāt kardan − суҳбат кардан, қисса 

кардан, махлут шудан.  
Нахоҳад дидаи ман ғайри дидори бутон чизе,  

Намеояд хушам ҷуз ихтилоти гулрухон чизе [10, 155]. 
 - имсафар / imsafar − ин бор; ин навбат.  

Дида будам ҷилваҳои рӯят, аммо имсафар  
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Ояти Ќуръон ба домони қамар мебинамат [7, 59].  
- амел / amel − риштае, ки дар он муҳраҳоро мекашанд ва ба 

гардан меовезанд. Ин калима дар баъзе лањљањо ба сурати њамел 
низ истифода мешавад. 

Марҷон бихарам, амели марҷон бихарам,  
Бар гирди гулӯи ёр арзон бихарам [7, 97 ].  

- андевол / andewāl − дӯст ва рафиқ.  
Рафиқ гашт бародар, бародар андевол,   

Вале зи куштани ман ҳеҷ кас дареғ накард [11, 70].  

 -авгор / awgār − афгор.  
Зарбаи аввал расиду дар дили мо кор кард,   
Ишқи чоқукаш тамоми кӯчаро авгор кард [13, 187].  
- боҷахона / bāja xāna − навъи мусиқие, ки гурӯҳе аз афрод, 

замоне ки арӯс ва домод ба маҳфили арӯсӣ дохил мешаванд, бо 
дуҳул ва сурной менавозанд.  

Арӯси-м буд чун мурдахона, 

Чӣ тӯйест ин, ки боҷахонаам нест [10, 30].  
- боғӣ / bāğī / ёғӣ − саркаш, нофармон, гарданкаш [6, 191].  

Садқаи ин дастгириҳову ёрият шавам,   

Боғї будам, бандаи парвардигорам сохтї [10, 159].  
 - баҷ нашудан / baj našudan − ба хато нарафтан, ҳадафро 

задан.  

Тирест пурнишона, зи тан баҷ намешавад,   
Амри қазо чу аз тарафи осмон расид [10, 58].  
- барроло / barrālā − ошкор.  

Мо ҳама умматиён дар гарави ҷуди туем,  
Раҳмати омиву алтоф барроло дорї [10, 184].  

- бехӣ / bīxī − ба куллӣ, тамоман.  
Ҳар замон дарди тозае дорам  
Бехї аз дасти хеш безорам [13, 163].  
- пут / put − пинҳон.  
Ман надонам, ки куҷо пут шудаї, ёр, магар   

Нафсат аз нафсам қадам-қадам меояд [13, 92].  
 
- пухтасол / puxtasāl – куҳансол, пирмард.  
Дар ҷавонї сурати зебои дилкаш доштам,  

Пухтасолиҳо маро гардонда бенуру намак [10, 78].  
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- парчол / parčāl − тахтасангҳои баромадагии сари девор [2, 79]  
Чунон рафтї, ки кафтар хона карда  
Ба зери зинаву парчоли бомат [7, 397].  
- пака / панка /paka − маъхуз аз ҳиндї ба маънои бодбезаки 

барқӣ [1, 344]. Аммо дар миёни оммаи мардум ба бодбезаки 
дастї ҳам пака гуфта мешавад.  

…Бо туғи сабзе, ки бар гӯри ман пака мезанад бодҳоро [12, 59].  
  - пуч / pûč − миёнтиҳӣ, холӣ.  

Набурдї Ашқарї бў аз ҳақиқат,   
Сари пучат пур аз савдои банг аст [10, 25].  
- пура (пурра) / pûra − комил.  

Дӯстї ҳамраи бутон пура ба гап намешавад   
То нашавї фидояшон пура ба гап намешавад [10, 53].  
 
- паҳрадор / pahradār − посбон, нигаҳбон [4, 50]. 
Ту шаб ба хобиву ман гирди хонаат то рӯз   

Чу паҳрадоре даври хазона мегардам [10, 97].  
- пайтав / paytaw − ҷои офтобие, ки дар замистон мардум он 

ҷо гирд ҳамеоянд.  
Ба сояи боғи нозат Ашқарї мурд,     

Ту бо ағёр пайтав мекунї ёр [10, 64].   
- пина / pīna − дӯхтани пораи либос бо гузоштани порчаи 

дигар бар рӯ он.  
То чанд занам пина, илоҳо, чапани хеш,  
Азбаски шуда пора, наёбам яхани хеш [10, 76]. 
 - ташноб / tašnāb − дастшўйӣ.  
Санги гӯри мо шуда таҳдоби ташноби шумо,   

Раҳбарон! Рафта магар бо хуни мо оби шумо [11, 62].  
 - танхоҳ / tanxāh − маош, музд.  
Бикардам чокарї бар остонат,    
Намудї ҷурму танхоҳам надодї [10, 161].  
 
- туғ / tûğ − парчам.  
Туғе барои гулдаста (гунбад)-и масҷиди писарм [11, 49].  

 -таёқ / tayāq − чӯбе, ки софу дароз бошад ва бузургсолон 
барои мавориде, монанди рондан ва хондани ҳайвонот ва ҳам 
барои такя, аз он истифода мекунанд; асо.  
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Дар боғ садо кард таёқи ману булбул   
Гулчин, ки хабар шуд зи нифоқи ману булбул [10, 170].  
- љав-ҷав / jaw-jaw – хаста; монда.  
Зи бепарвої минои диламро   
Зада бар санг ҷав-ҷав мекунї ёр [10, 64].  
-чагас / čagas − асо.  
Ба хонумони дунё дил набандї,     
Набурда ҳеҷ кас бо худ чагасро [10, 8]. 
-чиллахона / čillaxāna − маҳалле, ки ба муддати чиҳил 

шабонарӯз аз он хориҷ намешаванд ва дар он љо барои расидан 
ба ҳадафе ба ибодат менишинанд.  

Пирон бимонду рафт ҷавонони рӯзгор,   
Тире ба чиллахонаи зеҳи камон намонд [10, 57].  
-чамча /čamča − қошуқ. Ин калима ба шакли чумча низ дар 

баъзе лањљањо маъмул аст.  
Гузар аз мунтаҷани ғайру бисоз бо ман имшаб,  
Ки ба косаи сафолин ду-се чамча ош дорам [10, 93].  
-чиноғ / čināğ − шарт бастан. Он навъи бозиро мемонад, ки 

чунин сурат мегирад, то маълум гардидани бурду бохт ҳарду 
тараф ба њангоми гирифтани чизе аз тарафи муқобил бояд «маро 
ёд аст» бигӯяд, агар чунин чизе гуфтан фаромӯш шавад, он касе, 
ки чизе бояд бидињад, бо гуфтани «маро ёд асту туро фаромӯш» 
барандаи шарт мешавад.  

Ба бурдан чун шавї шод аз чиноғам   
Туро ёду маро бошад фаромӯш [10, 75].  
  
- ҷур кардан / čûr kardan − чаповул кардан, ғорат кардан, ба 

яғмо бурдан.  
Зи дин он чї доранд, реш асту бас,  
Аз инсоф – чур, ҳамеш асту бас [8, 299].  
- чеғ задан / čīğ zadan − фарёд ва нола.  
Дашти Лайлї, ки чеғи дӯстони туро ба ёд намеовард [11, 47].  
- чайла / čayla − соябон, хона боғ.  
… Бароят чайлае месозам аз моҳ [8, 400].  
- хокро дар кандуи деҳқон кардан. Кинояе аз ќањтї, ќиматї 

ва иқтисоди заифи мардум, ки омили он зимомдорони 
кишваранд. Ба ҷои ин ки дар кандуи деҳқон орд бошад, хок 
меандозанд:  
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 Хока да(р) кандуи деҳқон мекунан [7, 719].  
Дар аксари лаҳҷаҳои даризабонони Афғонистон њарфи r (р) 

аз калимаи «дар» ҳазф мегардад.  
- хап / xap − хомӯш.  
Кушта мешї, садо баланд макун.  
Гӯша гиру хешро хап соз [10, 71].  
- хав / xaw − хоб.  
Намебошї шабе дар хонаи хеш,  
Намедонам, куҷо хав мекунї ёр [10, 64].  
- дар ба дар / dar ba dar − бадбахт, бечора. Касе, ки муҳтоҷ 

аст ва љойи зисти муайян надорад.  
Боз шуда, нозанин, боз дари ёди ту,   
Дил шуда бо сад ғазал дар ба дари ёди ту [13, 121].   
- дар додан / dar dādan − оташ задан.  

Ҳар кунҷи з-ин маъбадро  
Дар доданду дар доданд [8, 192].  
**** 
Маро дардода рафтї, то шавї саргарми кори хеш,  
Биёву шӯълаҳои саркаши худро бубин инак [13, 50].  
- дарак / darak − суроғ, нишонї.  

Бисёр макун зулму ситам бар сарм, эй шӯх,  
Рафтам зи дарт, бознёбї дараки ман [10, 134].  
 - дастбин / dastbīn – муҳтоҷ, ниёзманд. Касе, ки ба дасти 

хайри дигарон чашм дорад.  
Эй навсафарам, пушт ба пуштора шудӣ,  
Озурдаву дастбину бечора шудӣ [7, 97].  

- даступоӣ / dastopāyi – касе, ки чолок асту дасту по мезанад 

ва корҳои худу дигаронро ба хубӣ пеш мебарад.  
Дасту по дорем, аммо даступої нестем,  
Чист ин занҷир? Дар чурти раҳої нестем [11, 60].  

- дам / dam − наздик.  
Менишинам дами килкину таманнои туро  
Бо кабутарбачаҳои сари дар мегӯям [13, 56].  
- диданидор / dīdanīdār – касе, ки дар зиндагӣ ғаму ғуссаи 

фаровон дидааст.  
Рафту андохт туро бар сари бозор дилам,  
Диданидор дилам, зор дилам, зор дилам! [13, 25].  
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-рӯнумоӣ /ronumāyi − додани ҳадя ба арӯс дар љашни арўсї 
аз љониби пайвандони домод.  

Кокул рубуда имон, чашми ту ҷону дилро,   

Дигар чӣ орам охир ман рӯнамоиатро [10, 2].  
 
- сабил бона / sabīl bāna − сабил бимонад. Лафзест, ки ба 

њангоми накӯҳиш ва нафрин ба кор меравад. 

Сабил бона, ҷавонї бо ғамояш,  
Ки ишқу ошиқї да(р) ёдам омад [8, 401].  

- сарсарӣ / sarsarī − беэътино, бехаёл.  
Он шӯхи дилнавоз чу кабки дарї гузашт  
Аз дур дид сўйи ману сарсарї гузашт [10, 23].  
 - силепар / silepar − навъе кафш.  
Силепар сохтам аз пардаи чашм,    
Ба пои дилбарам, афсӯс, танг аст [10, 25]. 

 - сангордӣ / sangordī – навъи хониши сурудаҳои бумии 
мардуми Панҷшер дар кӯҳпояҳо.  

Бувад оё, ки ҳангоми Гули сурх  

Дар оғӯши ту сангордї бихонам [7, 113].  
- сутаволо / sotawālā − сута ба маънои чӯби захим, ки дар 

даст гирифта шавад [4, 119]; сутаволо, касе, ки чӯб дар даст дорад 
ва болои дигарон зулм менамояд.  

Ҳамин чилтори банди сутаволо   
Гиребонгири мардум аз қуланг аст [10, 25].  

- шор / šār − шаҳр.  
Саломи мо бубар ҳар субҳгоҳї  
Ба дурафтодагони шори Кобул [8, 410].  
- шудёр / šudyār − ба маънии шудгор аст, ки шухм кардану 

шикофтани замин бошад ба ҷиҳати зироъат кардан… Замине, ки 
онро гов ронда бошанд, то тухм биафшонанд. 

Шудёр кунам, замина китман бикунам  
Бо соқаи сабзи дасту гардан бикунам [8, 373].  

Натиҷагирӣ 
Бинобар ёфтаҳои ин пажӯҳиш дарёфтем, ки яке аз 

мушаххасиҳои боризи забонии ин се адиби шинохтаи адабиёти 
муосири Афѓонистон корбурди вожаҳои омиёна дар ашъори 
онњо мебошад. Ин хусусият фосилаи миёни онҳо ва мухотабони 
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ашъорашонро аз миён бурда, байни онњо навъи хоссе аз 
самимияту ваҳдат ба вуҷуд оварда, забони шеъри онњоро сода, 
равон, ширин ва дар айни ҳол барои ҳамагон қобили дарку аз 
ҳар навъи печидаагӣ ва ибҳом ба дур сохтааст. Дар ин миён 
корбурди вожаҳои омиёна ба шеъри Сӯфи Ашқарӣ шеваи баёни 
монанд ба саҳл-ул-мумтанеъ бахшидаанд. Мазомини баланди 
тасаввуфӣ, эҳсосоти зебои ошиқона ва масоили иҷтимоӣ дар 
ашъори ў ба забони содаву равон баён шудаанд. Бинобар ин 
шеъраш ранге ёфта, ки аз дил бармехезад ва бар дил минишинад.  

Дар шеъри Осӣ низ таъсири забони гуфториро ба вазоҳат 
метавон дарёфт. Вай дарду ранҷ, эҳсосоти мардуми асри хешро 
дарк карда ва ба забони худи онон, ба қавли худаш, «гап 
задааст». Шоир аз вожагоне, ки муаррифи фарҳангу русуми 
асраш мебошанд, бо зарофати хоссе истифода мебарад. Метавон 
гуфт, яке аз хусусиятњое, ки шеъри ӯро нисбат ба дигарон 
мутамоиз месозад, ҳамоно бумигароӣ дар шеъраш аст ва ин 
бумигароӣ ба василаи корбурди вожаҳои омиёна ба хубӣ қобили 
ташхис мебошад.  

Аз миёни ин се тан Самеъ Њомид касест, ки то ҳанӯз аз ранҷу 
дарди мардумаш њикоя мекунад. Забони вай на танҳо забони 
мардумаш аст, балки аз ҳар ҳамнавъаш, ки дар ҳар гӯшаи ҷаҳон 
мавриди зулму ситам қарор гирифтааст, додхоҳї мекунад. Вай аз 
тамоми латоиф ва зарофатҳои забони мардумаш огоҳ аст. Бинобар 
ин метавонад тавре сухан бигӯяд, ки маврид қабули омму хос 
гардад. Аз сӯи дигар, корбурди вожаҳои омиёна дар шеъраш ишқи 
вайро нисбат ба забону фарҳанги миллати хеш нишон медињад. 
Дар фарҷом бояд гуфт, ки пуррангтарин вожаҳои омиёна, монанди 
пуч, шав, ҷав-љав, ихтилот, ҳар дам шаҳид, ку, гап, бароло, нана, 
оғо, парчол, ноҷу, карат, оғил, аралаш, дардодан ва ѓайра шеъри 
шоирони мазкурро зинат бахшидаанд.  
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/ Айнуддини Ворисбег. − Кобул: Фарҳангистони Панҷшер, 1395. – 284 
сањ. (Ба алифбои арабиасос). 
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арабиасос). 
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Теҳрон: Муъин, 1387. – 1222 сањ. (Ба алифбои арабиасос). 

7. Осӣ, Абдулқањҳор. Куллиёти ашъор / Абдулқањҳори Осӣ. − Кобул: 
Хайём, 1388. (Ба алифбои арабиасос). 

8. Осӣ, Абдулқањҳор. Шаҳри беқаҳрамон: гузидаи шеъри Абдулқҳори 
Осӣ. −Машҳад: Тарона, 1388. – 430 сањ. (Бо алифбои арабиасос). 

9. Сабурёр, Муҳаммадсобир. Таҳлил ва нақди масоили иҷтимоӣ-сиёсї 
дар ашъори Абдулқањҳори Осӣ / Муҳаммадсобири Сабурёр. − Кобул: 

Донишгоҳ, 1398. (Ба алифбои арабиасос).  

10. Сӯфї Ашқарӣ, Ѓуломнабӣ. Куллиёти Сӯфї Ашқарӣ / Ѓуломнабӣ 
Сӯфї Ашқарӣ. −Кобул: Помир, 1376. – 290 сањ. (Ба алифбои 
арабиасос). 

11. Њомид, Абдуссамеъ. Беди маҷнун гуфт бо ман..../ Абдуссамеъ 

Њомид. − Кобул: Майванд, 1387. (Ба алифбои арабиасос). 

12. Њомид, Абдуссамеъ. Бирез ба хиёбон / Абдуссамеъ Њомид. − 
Кобул: Майванд, 1387. (Ба алифбои арабиасос).  

13. Њомид, Абдуссамеъ. Буду набуди як террорист / Абдуссамеъ 
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КОРБУРДИ ВОЖАҲОИ ОМИЁНА ДАР АШЪОРИ СЕ ШОИРИ 
МУОСИРИ АФҒОНИСТОН 

(Сӯфї Ашқарӣ, Абдулқањҳори Осӣ, Самеъ Њомид) 

 
Корбурди вожаҳои омиёна дар адабиёти муосири Афғонистон яке 

аз вежагиаҳои боризи ин давра аст, ки аз як сў, нишондиҳандаи 

густаришу нуфузи забону фарҳанги оммаи мардум дар адабиёт буда, аз 
сӯи дигар, таваҷҷуҳи шоирону нависандагонро ба хусусиёти забонии 

табақоти иљтимої нишон медиҳад. Фаровонии ин аносир дар шеъри 

шоирони муосир Афғонистон, ба хусус дар ашъори се шоири шинохта: 
Сӯфї Ашқарӣ, Абдулқањҳори Осӣ, Самеъ Њомид боиси равонӣ, салосат ва 
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дилписандии шеъри онњо гардида, иртиботи амиқу маҳкамеро бо 

мухотабони шеър ба миён овардааст. Ва низ яке аз иллатҳои умдаи 
шуҳрату маҳбубияти ин се шоир дар миёни мардум ва густараи забону 

адаби форсӣ наздикии забони шеъри онњо бо забони оммаи мардум 

мебошад. Бинобар ин таҳқиқ дар ин замина барои густариш ва ғинои 

забону адаби форсӣ аз ҷойгоҳи хоссе бархўрдор аст.  
Вожаҳои калидї: корбурд, вожаҳои омиёна, шеъри муосири 

Афғонистон, Сӯфї Ашқарӣ, Абдулқањҳори Осӣ, Самеъ Њомид.  
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗГОВОРНОЙ ЛЕКСИКИ В ПОЭЗИИ ТРЕХ 

СОВРЕМЕННЫХ ПОЭТОВ АФГАНИСТАНА  
(Суфи Ашкари, Абдулкаххар Аси и Сами Хамед) 

 
Использование разговорной лексики в современной литературе 

Афганистана является одной из главных особенностей этой эпохи, что, 
с одной стороны, показывает влияние разговорного языка и культуры 
людей на литературу, а с другой, - отображает внимание поэтов и 
писателей на язык простых людей. Наличие этих общих элементов в 
поэзии современных поэтов, особенно трех популярных поэтов (Суфи 
Ашкари, Абдулкахар Аси и Сами Хамед), сделало их стихи более 
популярными, а также создало глубокую и прочную их связь с 
читателями. Одна из важнейших причин популярности этих трех 
поэтов среди народа и их известности в ореоле распространения 
персидского языка и литературы является близость их поэтического 
языка к языку простых людей. Поэтому исследования в этой области с 
целью выявления причин обогащения литературы и языка фарси особенно 
важны. 

Ключевые слова: использование разговорной лексики, современная 
афганская поэзия, Суфи Ашкари, Абдулкаххар Аси и Сами Хамед. 

 
 

THE USE OF COLLOQUIAL VOCABULARY IN THE POETRY OF 
THREE CONTEMPORARY AFGHAN POETS 
(Sufi Ashqari, Abdul-Qahar Asi and Sami Hamed) 

 
The use of colloquial vocabulary in the contemporary literature of 

Afghanistan is one of the prime characteristics of this era which on the one 
hand shows the influence of colloquial language and culture of the people on 
literature, and on the other hand displays the attention of poets and writers to 
the language of the common people. The presence of these common elements in 
the poetry of the contemporary poets, especially the three popular and 
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distinguished poets (Sufi Ashqari, Abdul-Qahar Asi and Dr. Sami Hamed), 
has rendered their poems more coherent and likable, and also has created a 
deep and strong connection with their readers. And one of the most important 
reasons for the popularity of these three poets among the people and their 
prominence in Farsi literature, is the closeness of their poetic language to the 
language of the common people. Therefore, research in this area, for the 
purpose of expanding and enriching the literature and language of Farsi is 
especially important.  

Key words: use of colloquial vocabulary, contemporary Afghan poetry, 
Sufi Ashqari, Abdul-Qahar Asi and Sami Hamed. 
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ҚОИДАҲОИ НАШРИ МАҚОЛАҲО БАРОИ МУАЛЛИФОН 

Маҷаллаи «Суханшиносӣ» нашрияи Институти забон ва 

адабиёти ба номи Абўабдулло Рӯдакии Академияи илмҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (ш. Душанбе) мебошад. 

Дар маҷалла мақолаю тақризҳо ва ахбор дар бахши 

филология ва шарқшиносӣ ба табъ мерасанд. 

Маҷаллаи «Суханшиносӣ» ба забони тоҷикӣ нашр гашта, 

мақолаҳо ба забонњои русӣ ва англисї низ пазируфта мешаванд. 

Њамроњи маќола фишурдаи он низ ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва 

англисӣ бояд пешнињод шавад. 
Муаллиф дар мақолаи ба чоп пешниҳодкардааш бояд 

мубрамии мавзўъ ва њадафу маќсади тањќиќро бо истидлоли 

илмї асоснок карда, хулосањое гирад, ки бо навоварӣ ва 
аҳамияти илмию амалии худ қобили таваҷҷуҳ бошанд. 

ТАЛАБОТИ ТАРТИБ ДОДАНИ ДАСТНАВИСҲО 

1. Муаллиф дастнависро ба забонҳои тоҷикӣ ва ё русӣ 

пешниҳод мекунад. Фишурдаи мақолаҳо ба забонҳои тоҷикӣ, 

русӣ ва англисӣ бояд пешниҳод гардад, ки ҳаҷми он набояд аз 1 
саҳифа беш бошад. 

Матни мақола бояд дар принтер бо ҳуруфи андозаи 12 дар як 

рӯяи коғази сафеди андозаи стандартӣ (А4) чоп шуда, ҳар саҳифаи 
навишта бояд аз 28 сатр (бо шумули замима ва ҳошияҳо), зиёд 

набошад. Ҳошияҳои дастнавис: аз боло ва поён – 2,5 см, аз чап ва 
рост – 3 см. Андозаи фосилаи байни сатрҳо – 0,5 см. 

Ба дастнависҳо замима мегарданд: 

а) маълумот роҷеъ ба муаллиф (ном, номи падар, номи 

хонаводагӣ, дараҷаи илмӣ, унвон, ҷои кор, вазифа, нишонии ҷои 
зист, шохис (индекс)-и шуъбаи почта, шумораҳои телефони хона 

ва кор, нишонии почтаи электронӣ (агар мавҷуд бошад); 
б) Мақола дар компютер чоп шуда, ҳамроҳ бо CD 

пешниҳод мешавад, ки дар он маводди муаллиф ба сурати 

парванда дар вожапардози Word анҷом шудааст; агар ҳуруфи 

лотинӣ ё дигар аломатҳо истифода шуда бошад, бояд онҳо бо 
нишондоди номашон ирсол гарданд. 

4. Ҳадди ниҳоии дастнавис: 
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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. Куллиёт. Ҷ. 1. / С. Айнӣ– Сталинобод: 

Нашрдавтоҷ, - 1958. -555 сањ. 
2. Пугачев В.П. Ведение в политологию : учеб. для студ. 

вузов / В.П. Пугачев, И.Ю. Соловьев. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Аспект-Пресс, 2003. – 466 с. 

б) барои мақолаҳо – ному насаби муаллиф, номи пурраи 
мақола, номи маҷмӯаи мақолаҳо, китоб, рӯзнома, макони нашр, 

шаҳр (барои китоб), сол ва шумораи рӯзнома, маҷалла, мисли: 

1. Айнӣ С. Маънои калимаи тоҷик / С. Айнӣ // Садои Шарқ. 
1986, № 8. – С. 48-73. 

2. Кисляков Н.А. Старинные приемы земледельческой 
техники и обряды, связанные с земледелием у таджиков бассейна 
р. Хингоу/ Н.А. Кисляков // Советская этнография. 1974, №1. – С. 
114-125. 

Дар дохили матн истинод ба манбаъ дар дохили қавси 

мураббаъ дода шуда, аз ҳам тавассути вергул ҷудо карда 

мешавад, мисол: [1, 272]; шумораи саҳифаҳои иқтибос бо воситаи 
вергул ё тире нишон дода мешавад, мисол: [2, 272-280]. 

7. Дар мақола аз тарафи муаллиф ё муаллифон бояд имзо 
гузошта шавад. 

Дастнавис бояд бодиққат хонда шуда, бидуни ғалат 

пешниҳод гардад. 
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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 ё 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 адабиёти 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. 

http://www.iza.tj/
mailto:iza_rudaki@mail.ru
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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. 



                   
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №1. 2020 

171 

 

4. Предельный объем рукописей: 

• статья - 16 страниц, резюме - 1 страница; 
• сообщение - 8 страниц, резюме - 0,5 страницы; 

• рецензия - 4 страницы; 
• хроника научной жизни - 4 страниц. 
5. Заглавие статьи печатается строчными буквами и 

отбивается тремя интервалами снизу от текста. 

6. Цитаты тщательно сверяются с первоисточником и 
визируются автором на оборотной стороне страницы. 

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. Куллиёт. 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 
данных несут авторы опубликованных материалов. 
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77755 

Наш веб-сайт: www.iza.tj; E-mail: iza_rudaki@mail.ru 
Журнал перерегистрирован Министерством культуры 

Республики Таджикистан от 12 ноября 2015 года за № 0095/мч 
 

Address: 734025, Dushanbe, avenue, Rudaki 21, Institute of 
Language and Literature named after Abuabdulla Rudaki Academy 
of Sciences of the Republic of Tajikistan, room. 11, the editors of 
"Literature", Tel .: (+992 37) 221-22-40. 
Index in the Tajik catalog "Pochtai Tojik" -77755 
Our website: www.iza.tj; E-mail: iza_rudaki@mail.ru 
The magazine was re-registered by the Ministry of Culture of the 
Republic of Tajikistan on November 12, 2015, № 0095 /мч 

http://www.iza.tj/
mailto:iza_rudaki@mail.ru


                   
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №1. 2020 

173 

 

 
ISSN 2308-7420 

SUKHANSHINOSI № 1. 
2020  Academic Journal  

Rudaki Institute of Language and Literature of the 
Academy of Sciences of Tajikistan 

Established in 
2010 published 

quarterly 
 

Quarterly journal established in 2010 by 
the Rudaki Institute of Language and 
Literature of the Academy of Sciences 
of the Repblic of Tajikistan, 
 
Chief Editor 
Askar Hakim 
Doctor of Philological Sciences 
 
Deputy Chief Editor 
Abdumannonov Abdurahmon, 
Candidate of Philological Sciences 
 
Executive Secretary 
Olim Bukhoriev 
 

Address: Attn. Sukhanshinosi editor, 
Rudaki Institute of Language and 
Literature of the Academy of Sciences 
of the Repblic of Tajikistan, office 11, 
Rudaki Av. 21, Dushanbe city, 734025. 
Phone.: (+992 372) 27-11-70; E-mail: 
iza_rudaki@mail.ru; www.iza.tj. 
 
Subscription Index in “Pochtai Tojik” 
77755 
Journal was re-registered by the 
Ministry of Culture of the Republic of 
Tajikistan , the first edition is from 5 
April, 2012 year, № № 0098, the second 
edition is from 12 November , 2015 
year, № 0095. and the third edition is 
from 7 September 2017 year, № 023/ 
мч- 97 
 
 

Editorial team: 
 
A. Rahmonzoda (Academician of the AS RT) 
N. Salimi (Academician of the AS RT) 
M. Mulloahmad (Corres. mem of the AS RT) 
Mirzo Hasani Sulton (Corres. mem. of the AS RT) 
Nizomiddin Zohidi (Corres. mem. of the AS RT) 
Sayfiddin Nazarzoda (Corres. mem. of the AS RT)  
Abdunabi Sattorzoda (d.ph.s., professor) 
Olimjon Khojamurodov (d.ph.s., professor) 
Hokim Qalandariyon (d.ph.s., professor) 
P. Jamshed (d.ph.s., professor) 
T. Mardoni (d.ph.s.) 
Sufizoda Shodimuhammad (d.ph.s.) 
Hoshimova Khursheda (c.ph.s.) 
Mirzoev Sayfiddin (c.ph.s.) 
Muhammadiev Shamsiddin (c.ph.s.) 
Majnunov Abdulamin (c.ph.s.) 

 
International iditorial colleague: Francis Richard 
(France), Sharif Shukurov (Russia), Ali Akbarshoh 
(India), Orifi Navshohi (Pakistan), Mujibi 
Mehrdod (Afghanistan), Alexander Heyser 
(Germany), Jafar Muhammad (Uzbekistan), Sadri 
Sadiev (Uzbekistan)  

 
Dushanbe © Rudaki Institute of Language and 
Literature of the Academy of Sciences of the 
Repblic of Tajikistan 2020 
 
The scientific journal «Sukhanshinosi» has included in 
the list of peer-reviewed scientific journals of the High 
Attestation Commission of the Republic of Tajikistan. 
 

 

mailto:iza_rudaki@mail.ru
http://www.iza.tj/


                   
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №1. 2020 

174 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ба матбаа супорида шуд 10.09.2020  

Барои нашр имзо шуд 11.09.2020 
Чопи офсетї. Љузъи чопї 15,2. Андоза 70х1001/8. 

Адади нашр 500 нусха. Супориши №107. 

 
Муассисаи нашриявии «Дониш»-и АМИТ 

ш.Душанбе, 734063, кўчаи Айнї, 299/2. 
 



                   
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №1. 2020 

175 

 

 
 


