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ЗАБОНШИНОСЇ
УДК: 491.59.25.
ТАЊЛИЛИ СОХТОРИИ ЛЕКСИКАИ МАРБУТ БА
ЊАЙВОНОТИ ХОНАГИИ ЛАЊЉАИ ВАРЗОБ
Рањматуллозода Сахидод, Рузиев Мењрубон
Институти забон ва адабиѐти ба номи А.Рўдакии АМИТ
Доир ба масъалаи баррасии роҳу воситаҳои калимасозӣ
асарҳои зиѐди илмӣ ба вуҷуд омада бошад ҳам, доир таҳқиқи
сохтории қабатҳои луғавӣ камтар аҳамият дода шудааст. Аз ин
назар, табақабандӣ, тасниф ва таҳқиқи калимасозии қабатҳои
луғавӣ яке аз масъалаҳои мубрами илмӣ ба шумор меравад. Дар
густаришу ѓанї гардидани таркиби луѓавии забони адабии меъѐр
ва лањља, ба вуљуд омадани калимањои нав нақши калимасозї
бенињоят калон аст ва он яке аз воситањои муњими забон ба
шумор меравад. Таљрибаи бойи тадќиќи ин падида дар
пажўњиши муњаќќиќони зиѐде инъикоси худро ѐфтааст, ки
метавон тадќиќотњои назарраси дар ин хусус анљомдодаи
олимон ва муњаќќиќони тољик, аз ќабили М. Турсунов (1952), Ш.
Ниѐзї (1954), Ш. Рустамов (1972), С. Алиев (1979), Ф. Амонова
(1982), Ш. Бобомуродов, А. Муминов (1983), Г. Мирзоев (1987),
А. Зоњидов (1992, 2009), Н. Маъсумї (2011), Д. Саймиддинов
(2013), С.Назарзода (2004), О. Қосимов (2016), М.Султонов (2011)
ва дигаронро ишора кард, ки назарияњои асосгузоштаи онњо то
имрўз дар илм роиљ аст. Сањми муњаќќиќони берунї Л. С.
Пейсиков (1973), В. В. Виноградов (1975), О. Д. Мешков (1976),
В. В. Лопатин (1977), Е. А. Земская (1992) низ дар ин самт
назаррас буда, онњо доир ба тарз ва усули калимасозї тадќиќоти
комил анљом додаанд. Як гурўњ муњаќќиќони тољик, аз љумла М.
Давлатова (1969), Н. Насимї (1992), С. Низомова (2002), Ю.
Кенджаев (2004), А. Амлоев (2016) љињатњои гуногуни
калимасозиро дар асоси осори насриву назмии шоиру
нависандагони классику муосири тољик мавриди баррасї ќарор
додаанд, ки шоѐни тањсин аст. Дар илми шевашиносии тољик
доир ба калимасозї ва хусусан бо ѐрии вандњо (аффиксњо)
созмон ѐфтани калимањо тадќиќотњои анљомдодаи муњаќќиќон
5
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А. З. Розенфелд (1964, 1971), Б. Бердиев (1979), С.
Рањматуллозода (С. Хоркашев) (2015, 2019) муњим аст.
Муњаќќиќоне, ки ба омўзиши лањљањои гуногуни забони
тољикї сару кор гирифтаанд, кўшиш намудаанд, ки мафњум ва
моњияти калимаро бо такя ва дар асоси маводи лањља шарњу
тавзењ дињанд. Аз љумла муњаќќиќ Ѓ. Љўраев дар рисолаи худ
андешањои ибрознамудаи олимонро доир ба калима љамъбаст
намуда, вожаро «њамчун воњиди асосии забон њам барои забони
адабї ва њам барои нутќи шевагї моњияти ягона дорад»
мешуморад ва «аз маљмўи овозњои муайян иборат будан, дорои
маъно будан, дорои шаклњои морфологї будан, вазифањои
муайяни синтаксисї доштан, хусусиятњои номинативї доштан,
дар таркиби иборањои фразеологї ва синтаксисї истифода
шудан ва ѓайра»-ро аз муњимтарин аломатњо ва хосиятњои
калима маънидод намудааст (Љўраев, 1992, 34).
Таркиби луғавии лаҳҷаи Варзоб низ аз қабатҳои гуногуни
луғавӣ ғанӣ аст ва яке аз ин қабатҳо лексемаҳои марбут ба соњаи
њайвоноти
хонагї
мебошад.
Калимаву
истилоњоти
ифодакунандаи мафњумњои марбут ба соњаи њайвоноти хонагї
дар лањљаи Варзоб гуногунранг буда, бо усулњои гуногуни
калимасозї ба вуљуд омадаанд.
Бо роњи морфологї сохтани калимањои марбут ба
њайвоноти хонагї дар лањљаи Варзоб ва лањљањои дигари забони
тољикї аз маъмултарин роҳҳо ба шумор меравад. Дар асоси
маводи дар ихтиѐрдошта калимањои марбут ба њайвоноти
хонагии лањљаи Варзобро аз љињати сохт ба сода, сохта ва
мураккаб људо намуда, тањлил кардан мувофиќи матлаб аст.
Қисмати асосии лексемаҳои марбут ба ҳайвоноти хонагии лаҳҷаи
Варзобро калимањои сода ташкил медиҳад, ки дар асоси онҳо
дигар калимаҳои сохтаю мураккаб ва ибора-истилоҳот ба вуҷуд
меоянд. Мо дар ин мақола ба масъалаи калимаҳои сохта, ки
тавассути пасвандҳо шаклу маънои нав гирифтаанд, таваҷҷуҳ
менамоем.
Ќисми зиѐди калимањои таркиби лексикаи соњаи њайвоноти
хонагии лањљаи Варзоб калимањои сохта ташкил менамоянд, ки
онњо бо илова кардани вандњо ва аниќтараш бо асоси калима
якљоя омадани пасвандҳо сохта мешаванд. Ќобили ќайд аст, ки
барои сохтани чунин гурўњи калимањо мувофиќати маъноии
6
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љузъњои калимаи сохта низ наќши муњимро мебозад, ба ифодаи
дигар: «Калимаи сохта васлшавии сунъии решаву аффикс
набуда, дар он љузъњо ба њам аз љињати маъно мувофиќат
мекунанд ва мувофиќати маъноии асосу аффикс ба онњо
имконият медињад, ки ба њам васл шуда, маънои наве пайдо
кунанд, ки ба маънои њам асос ва њам аффикс баробар ояд»
(Рустамов, 1981, 102). Муњаќќиќ А.Амлоев ба усули калимасозии
морфологї диќќати љиддї дода, онро ба ду ќисм: калимасозии
исм бо ѐрии вандњо (пешванду пасванд) ва пайвастшавии асосњои
лексикї таќсим намуда, ќайд менамояд, ки «калимасозии исм ба
воситаи пешванду пасвандњо дар муќоиса ба ќисми дуюм
(калимасозии исм ба воситаи пайвастшавии асосњои лексикиро
дар назар дорад) мавќеи махсус дорад» (Амлоев, 2016, 15).
1. Тарзи сохтмони чунин гурўњи калимањо дар лањљаи Варзоб ба
ќолабњои калимасозии дигар лањљањои забони тољикї ва њам
забони адабї шабоњат дорад, новобаста аз он, ки баъзе
фарќиятњо вобаста ба мањсулнокии ќолабњои забонї ва тарзу
усулњои калимасозї аз якдигар тафовут доранд. Дар баъзе
њолатњои дигар шабоњат на танњо байни лањљањои забони
тољикї, балки нисбат ба забонњои дигар низ дида мешавад. Дар
забонњои дигари эронї, аз љумла забони яѓнобї, метавон
унсурњои калимасози забони тољикиро мушоњида кард, ки бе
таѓйироти шаклу мавќеи истифодабарї мустаъмаланд, аз ќабили
суффиксњои –ак, ї, чї,-ин, -ина, -ча ва ѓайра. Вобаста ба ин А. Л.
Хромов чунин менигорад: «Дар тафовут аз суѓдии хаттї, дар
забони яѓнобї ба воситаи вандњо сохта шудани калимањо
мањдудтар аст, зеро таркиби луѓавии он аз њисоби иќтибосоти
забони тољикї бой гардидааст» (Хромов, 1987, 665). Муњаќќиќи
забони яѓнобї Г. Ниматов далели мављудияти суффиксњои
мазкурро дар забони яѓнобї ва тољикї «муштаракии решањои
таърихии њар ду забон»-и (Ниматов, 1998, 85) ба њам хеш
медонад.
Дар лексикаи соњаи њайвоноти хонагии лањљаи Варзоб
пасвандњои –чї, -гар, –ї, –ак, –а, –ча, –ин, –дор, –ча, –акї, –бон, о, -е, -бара/-вара (-зор, -дор), –вар, –ворї, –дон, –гона (-гоник) ва
ѓайра сермањсул буда, бо дарназардошти маводи мављуда онро
тањлилу баррасї менамоем.
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Пасванди -чї. Ин пасванд дар бахши лексикаи марбут ба
њайвоноти хонагии лањљаи Варзоб камистеъмол мањсуб меѐбад
ва барои сохтани исмњои марбут ба касбу кор ва машѓулияти
шахс истифода мегардад. Ба ин гурўњ метавон калимањои
«авулчї» ва «айлоќчї»-ро дохил кард. Бо њамин вазифа пасванди
-чї дар шеваю лањљањои дигари забони тољикї, аз љумла
шевањои љанубї ва ҷануби шарқӣ (Љўраев, 1992, 26; Хоркашев
2010, 19; 2019, 7-14) мустаъмал аст.
Пасванди -гар. Ин пасванд барои сохтани исмњои марбут ба
касбу кор ва фаъолият хизмат менамояд: ‚мисгар‛, ‚заргар‛,
‚љуфтгар‛, «даравгар»: Шарифа гў хона бийоя да даравгар-о
авќот бара (Ѓф.).
Пасванди -гарї машѓулияти чорводорон: «љуфтгарї»,
«даравгарї» ва хислату рафтори њайвон: «девонагарї»,
«харигарї»-ро ифода менамояд. Зикри ин нукта зарур аст, ки
калимаҳои «љуфтгарї» ва «даравгарї» ду зинаи калимасозиро
гузаштаанд. Дар зинаи аввал аз асосҳои ‚ҷуфт‛ ва ‚дарав‛ бо
пасванди –гар лексемаҳои «љуфтгар» ва «даравгар» сохта шуда,
дар зинаи дуюм аз ин асосҳо («љуфтгар», «даравгар») ва
пасванди –ӣ исмҳои амали «љуфтгарї» ва «даравгарї» ба вуҷуд
омадааст.
Пасванди -ї. Ин пасванд дар забони тољикї ва дар аксар
лањљањои он, пеш аз њама лањљаи Варзоб њамчун пасванди
сермањсули исму сифатсоз истифода мегардад. Пасванди мазкур
дар лањљањои дигари забони тољикї, аз љумла лањљаи Ромит
(Бердиев, 1979, 47), лањљањои Ванљу Бадахшон (Розенфелд, 1964,
27-28; 1971, 16-17), шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ (С.
Рањматуллозода 2010, 2015, 2019) ва ѓайра низ мавриди истифода
ќарор дорад. Тибќи маводи мављуда пасванди мазкурро аз рўйи
вазифа метавон ба чунин гурўњњо људо кард:
а) аз исм сифате месозад, ки аз чи сохта шудани ашѐро
ифода мекунад: «пашмї», «чармї»: Айили хар-а ба йа тасмаи
чармї банд (Зим.).
б) аз шуморањо исм месозад, ки онњо синну солро далолат
мекунанд: «чорї»: Гўсфанди чорї да моли Шариф-ай (Фан.);
«панљї»: А бозор йагон панљисерка хар барои марака, ки ба бузаку
музакбозї намеша (Якч.).
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Пасванди -ак. Пасванди -ак дар забони тољикї ва лањљањои
он, инчунин дар забонњои форсї, пашту, гурўњи забонњои
помирї, забони яѓнобї ба маънои хурдию навозиш ба таври
васеъ истифода мегардад. А. Л. Хромов дар асари ба забони
яѓнобї бахшидаи худ оид ба ин пасванд маълумот дода,
баромади таърихии онро аз пасванди -ак, -ака –и суѓдї медонад,
ки аз асосњои номї исмњо месозад (Хромов, 1987, 666). Мо ба ин
ақидаем, ки пасванди -ак ѓайр аз сохтани шакли калима,
инчунин хусусияти калимасозиро низ дорост ва аз ин рў фаъол,
сермањсул ва серистеъмол мебошад. Хусусиятњои номбурда дар
лањљаи Варзоб низ мушоњида мегардад, ки маънои хурдиву
навозишро ифода менамояд: «чапушак», «харак», «калак»,
«чурак», «шалак», «лесак», «нарак», «мастак»: Хараки бечора йа
умр хизматата мекунайу бо ту норозї (Дм.).
Аз калимаи «хас» бо иловаи пасванди –ак исме сохта
мешавад, ки узви дохилии чорворо мефањмонад: «хасак» (пардаи
тунуке, ки пас аз зоидан аз батни њайвонот меафтад): Ду рўз шуд
хасаки говам наѓалтид-ай бо йагон бало нашава мегўм (Њуш.).
Вожаи «белак» (шона, белаки китф) низ њамин тавр сохта
шудааст. Бо пасванди мазкур њолатњои аз сифат сохта шудани
исми ифодагари асбобу афзор: «чангак» (сим ѐ оњани нўгаш каљ,
ки ба он зарфи ширдорро меовезанд), «барак» (ќўшљилав, тасмаи
дутораи лаљом, ки аспсавор бо он аспро идора мекунад) ва
пойафзол: «хомак» низ ба чашм мерасад.
Пасванди -ак њамчунин аз исм исме месозад, ки номи
бемории ҳайвонро ифода менамояд: пучак, хоришак: Гов
хоришак шуд-ай даст нарасон, ки нагузарата бо (Ќул.). Дар ҷойи
дигар аз калимањои таќлиди овозї низ бо истифода аз ин
пасванд исмњо сохта мешаванд: пишак, љазак (љаззаи чарбу),
тапак: Тапак-о-ра да тани оѓал зан (Хољ.).
Пасванди -аст. Бо пасванди –аст бештар вожањои таќлиди
овозї сохта мешавад, аз љумла «ваѓѓаст», «мааст», «бааст»,
«њангаст» ва ѓайра. Ин пасванд дар шакли –ас//ос//аст барои
ифодаи маъноњои болозикр дар шевањои дигар низ мустаъмал
аст (Рањматуллозода, 2019, 114).
Пасванди -ала бештар барои сохтани сифатњое, ки нуќсони
љисмонии њайвонро ифода менамояд: каљала (каљ), кўзала
(ќоматхамида), хизмат менамояд.
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Пасванди -а. Пасванди -а яке аз пасвандњои сермањсул
мањсуб ѐфта, бо исм ва шумораву исм пайваст шуда, калимањои
нав месозад: «чарха»: А падвал чарха-ра бийор мўи буза ресем
(Рт.); «дугўша»: А дугўша йа коса љурѓот гир (Ҳуш.); «чака»
(чакаи сар), «талха», «панља», «ларза», «савора» ва ѓайра.
Муњаќќиќ А. Л. Хромов баромади пасванди мазкурро аз форсии
миѐна (-е < -ака) медонад (Хромов 1987, 656-666).
Пасванди -анда. Дар таркиби лексикаи соњаи њайвоноти
хонагии лањљаи Варзоб бо пасванди -анда вожањое сохта
шудаанд, ки асоси онњо феъл мебошад: чаранда, гиранда,
газанда ва ѓайра.
Пасванди -ча. Пасванди -ча чун пасванди шаклсоз ба мисли
пасванди -ак маънои хурдию навозишро ифода мекунад:
«барача», «бузѓолача», «кучукча», «бузича», «такача»: Баройи
ќурбонї йагон такача йов тайор кун (Љк.); «серкача»: Йа серкачара а бозор чорсад сум харидам (Вб.); «буќача»: Буќача-ра тарбийа
кун баройи љуфткунї даркор меша (Чб.); «тайлоќча», «тойча» ва
ѓайра.
Инчунин, пасванди мазкур аз исм исме месозад, ки маконро
ифода менамояд: «оѓалча», «њелча»: Бузѓол-о-ра да њелча андоз
(ШМ.).
Пасванди -ин нисбатан каммањсул буда, аз исм сифати
нисбї месозад: «рихин-рахин»: Тайлоќи рахин да сари ќўш
мурдай; «пашмин»: Гови сурх-а синаш пашмин-ай (ВЌ.).
Пасванди -дор. Ин пасванд дар сурати бо исм якљо
омаданаш, исми нав месозад, ки соњибият, яъне соњиби чорво ва
боигариро ифода мекунад: «молдор» (соњиби чорво, соњиби
боигарињои гуногун): Карим а вахтойи пеш молдор-ай (Пѓз.);
«буздор» (соњиби буз): Нархи буз-а рав а буздор пурс чанд мегў
(Ар.); «гўсфанддор» (соњиби гўсфанд): Да ин ќишлоќ дига њишке
ранги Њамид гўсфандор нест (Зим.). Пасванди –дор умумитољикї
буда, дар лањљањои дигари забони тољикї ва гурўњи забонњои
помириву яѓнобї дар њамин шакл мављуд аст (Мирбобоев, 1991,
164; Ниматов, 1998, 86, 88).
Пасванди -акї. Ин пасванд аз исмҳои ифодакунандаи
ҳайвонот омада, исми нав месозад, ки бештар ба шахс далолат
мекунад: «харакї»: Йа харакї а боло омасод-ай (Кон.); «аспакї»:
Ун аспаки-ра рав бин кї боша (Ќул.);
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Пасванди -бон. Пасванди мазкур бо исмҳои ифодакунандаи
ҳайвонот омада, дар лањљаи Варзоб сермањсул буда, ифодагари
касбу кор ва машѓулият мебошад: «бузбон»: Салим ду сол шуд да
Таговийо бузбон-ай (Так.); «галабон»: Да палатки галабон-о йагон
кас нест (Ѓф.); «гўсолабон»: Баройи поди љўшо гўсолабони нав
мебийо (Хољ.); «говбон»: Ферма йа говбонаш-а а кор пеш кард
(Чб.) ва ѓайра.
Пасванди -о. Дар лањљаи Варзоб чун аксари лањљањои
дигари забони тољикї барои љамъбандии исмњо, ба љои пасванди
-њо шакли ихтисоршудаи он -о истифода мегардад. Аз таркиби
маводи лексикаи марбут ба њайвоноти хонагии лањљаи Варзоб
бармеояд, ки пасванди -о ягона пасвандест, ки ба њайси унсури
асосии шакли љамъсоз хизмат мекунад. Намуна: «гово», «бузо»,
«гўсфандо», «аспо», «харо» ва ѓайра.
Њарчанд дар забони адабї ва лањљањои он пасвандњои
љамъбандии –он (-вон, -гон, -ѐн), -њо фаровон истифода шаванд
њам, дар лањљаи Варзоб маъмул нестанд. Мавќеи истифодаи
пасвандњо дар лањљањо мисли забони адабї ба овозњои садонок
ва њамсадои охири калима вобаста буда, мавќеи истифодаи
пасванди љамъбандии -о дар лањљаи Варзоб аз доираи ин ќоида
берун аст ва њангоми сохтани шакли љамъи калимањое, ки бо
садонок ба анљом мерасанд, овози садоноки онњо ихтисор
мегардад: «бузѓола-бузѓоло», «гўсола-гўсоло» ва ѓайра.
Пасванди мазкур айнан бо њамин вазифа дар лањљањои тољикони
Мастчоњ (Хромов, 1962, 35) ва лањљањои забони дарии
Афѓонистон (Обидов, 1995, 91) мављуд аст.
Пасванди -вар. Пасванди мазкур дар таркиби лексикаи
марбут ба њайвоноти хонагии лањљаи Варзоб, яке аз пасвандњои
каммањсул ба шумор меравад. Бо ин пасванд дар маводи
љамъоваришуда калимаи «љонвар/љанвар» сохта шудааст, ки
дорои оњанги навозиш буда, маънои «њайвон» (ба ѓайр аз
парандаву сагу пишак)-ро ифода менамояд ва бо такя ба мисоли
болозикр тахминан метавон гуфт, ки пасванди «–вар» бо «дор»
аз феъли доштан, яъне он чизе, ки љон дорад, синоним аст :
Љанвар баќуват-ай, њоле дањ соли дига хизмат мекуна (Зим.).
Каммањсул будани пасванди мазкур на танњо ба лањљаи Варзоб,
балки ба дигар лањљаву шевањои забони тољикї, аз љумла
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шевањои љанубї ва љанубї-шарќї низ хос аст (Рањматуллозода,
2019, 46).
Пасванди -бара/-вара, -зор. Пасванди мазкур барои сохтани
сифатњое, ки ягон хислати њайвон ва ѐ бемориву нуќсони
љисмонии онро ифода менамояд: «аљинабара//аљинавара»,
«йарабара//йаравара», «захмбара//захмвара» ва номи мавзеъњои
чорвочароние, ки дар заминаи исмњои алафу бутта ва дарахтон
ба миѐн омадаанд: Кўтали Арчабара, замини Торонбара
истифода мегардад: Пасванди -бара/-вара дар дигар лањљањои
забони тољикї ва забонњои эронї вомехўранд. Аз љумла, дар
шеваи љанубї ва љанубї-шарќї пасванди мазкур дар шакли «вара» омада (Рањматуллозода, 2019, 14-18) , нисбат ба лањљаи
Варзоб маъноњои зиѐдтарро ифода менамояд. Дар забони яѓнобї
бошад, ин пасванд њамчун муродифи пасванди «-зор» дар шакли
«-vará» барои сохтани номњои љуѓрофї мустаъмал аст (Тўраев,
2010, 115; Хромов, 2010, 30). Љ. Мурватов пасванди мазкурро
хоси шевњои љанубї дониста, дар забони адабї ва шевањои
дигари забони тољикї мављуд набудани онро ќайд кардааст
(ШЉЗТ, 1979, 260), вале муњаќќиќи номвожањои љуѓрофии водии
Њисор О. Мањмадљонов менигорад, ки «ин анљомаи номсоз
бештар дар низоми топонимии ќисмати шарќии водии Ҳисор
(махсусан дар навоњии саргањи Кофарнињон) ба таври фаровон
истифода мешавад (Мањмадљонов, 2012, 39). Њамчунин, лозим ба
таъкид аст, ки мисолњои болозикр далели мављудияти пасванди
мазкур дар лањљаи Варзоб шуда метавонад.
Пасванди -дон. Пасванди мазкур барои ифодаи номи љой,
макони гузоштан ва нигоњ доштани чизе дар таркиби калимањои
«кадон» (коњдон, љойи нигоњдории коњ), «бачадон» (бачадон,
рањм), «задон» (зањдон, бачадон, нутфагоњ), «ширдон» (ширдони
пистон) меояд.
Пасванди -гоњ//-га. Вожањое, ки бо ин пасванд сохта
шудаанд, номи ашѐ, исми маънї ва маконро ифода менамоянд,
аз љумла «љога» (зарф барои нигоњдории мањсулоти ширї),
«пойга» (аспдавонї), «чарогоњ». Пасванди -гоњ дар шакли –гоњ, гањ дар забони адабї ва гунањои он -го, –гањ, -га дар шевањои
дигар, аз љумла љанубї ва љанубї-шарќї мављуд аст (ШЉЗТ,
1979, 260; Рањматуллозода, 2019, 93-95).
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Пасванди -ок. Бо истифода аз пасванди -ок исм: «хошок» ва
калимањои таќлиди овозї: «алуљок» (уллоси саг) сохта шудаанд.
Ҳамин тавр, баррасии калимасозии пасвандҳо гувоҳи он
аст, ки дар доираи калимаҳои марбут ба ҳайвоноти хонагӣ онҳо
ҷойгоҳи хоса доранд ва барои ба вуҷуд омадани ин қабати
луғавӣ саҳим мебошанд. Маълум гардид, ки қолибҳои
калимасозии пасвандҳои таҳлилшуда дар доираи роҳи суннатии
калимасозии забони тоҷикӣ буда, онро мукаммал менамояд.
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ТАЊЛИЛИ СОХТОРИИ ЛЕКСИКАИ МАРБУТ БА ЊАЙВОНОТИ
ХОНАГИИ ЛАЊЉАИ ВАРЗОБ
Табақабандӣ, тасниф ва таҳқиқи калимасозии қабатҳои луғавӣ яке аз
масъалаҳои мубрами илмӣ ба шумор меравад. Ҷузъе аз ин қабатҳо воҳидҳои
луғавии мансуб ба њайвоноти хонагї дар гўйишњои забони тољикї, аз љумла
гўйиши мардуми Варзоб ба шумор меравад. Таркиби луғавии лаҳҷаи Варзоб
дорои қабатҳои гуногуни соҳавӣ буда, дар ташаккули онҳо калимаҳои сода,
сохта, мураккаб ва ибора-истилоҳот нақши муҳим доранд. Махсусан,
пасвандаҳои калимасозии -чї, -гар, -гарї, -ї, -ак, -ак, -аст, -ала, -а, -анда, -ча,
-ин, -дор, -акї, -бон, -о, -вар, -бара/-вара, -зор, -дон, -гоњ//-га, -ок барои
сохтани лексемаҳои марбут ба ҳайвоноти хонагӣ асосӣ мебошанд.
Хусусиятҳои калимасозии ин пасвандҳо дар доираи лексемаҳои марбут ба
ҳайвоноти хонагии лаҳҷаи Варзоб дар забоншиносии тоҷик бори аввал
мавриди баррасии илмӣ қарор мегирад.
Калидвожа: лексика, лањља, калимасозї, морфология, лексема,
калимањои сохта, пасванд, сермаҳсул, каммаҳсул, ҳайвоноти хонагӣ,
қабатҳои луғавӣ.
СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ В ВАРЗОБСКОМ ГОВОРЕ
Сбор, классификация и анализ лексических единиц говоров являются
одним из актуальных научных проблем языкознания. Часть из этих
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лексических единиц относятся к лексике домашних животных
таджикского языка в целом и говоров в частности. В этом плане анализ
лексики говоров является важной проблемой языкознания. Словарный
состав Варзобского говора имеет различные тематические слои лексем и
в формировании лексики домашных животных играют важную роль
простые, производные, сложные слова и термины-словосочетания.
Особое место в формировании производных лексем играют такие
суффиксы как -чї, -гар, -гарї, -ї, -ак, -аст, -ала, -а, -анда, -ча, -ин, -дор, акї, -бон, -о, -вар, -бара/-вара, -зор, -дон, -гоњ//-га, -ок. В таджикском
языкознании
рассматриваются
впервые
словообразовательные
особенности этих суффиксов в сфере лексем домашних животных по
материалам Варзобкого говора.
Ключевые слова: лексика, говор, словообразование, морфология,
лексема, производные слова, продуктивный, малопродуктивный,
домашние животные, лексические слои, суффикс.
STRUCTURAL ANALYSIS OF THE VOCABULARY OF DOMESTIC
ANIMALS IN THE VARZOB DIALECT
Collection, classification and analysis of lexical units of the dialects is
one of the most urgent scientific problems of linguistics. Some of these lexical
units relate to the vocabulary of domestic animals in the Tajik language in
general and dialects in particular. In this regard, the analysis of the vocabulary
of dialects is an important problem of linguistics. The vocabulary of the
Varzob dialect has various thematic layers of lexemes, and simple, derived,
and complex words and word combinations play an important role in the
formation of the vocabulary of domestic animals. A special place in the
formation of derived lexemes is played by such suffixes as -chi, -gar, -gari, -i, ak, -aki, -ast, -ala, -a, -anda, -cha, -in, -dor, -ak,- bon, -o, -var, -bara/-vara, zor, -don, -goh//-ga, -ok. In Tajik linguistics, word-formation features of these
suffixes in the sphere of the lexemes of domestic animals are considered for the
first time based on the materials of the Varzob dialect.
Keywords: vocabulary, dialect, word formation, morphology, lexeme,
derived words, productive, unproductive, domestic animals, lexical layers,
suffix.
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ПАЖЎЊИШИ ЧАНД ИСТИЛОЊИ МУРАККАБИ СЕЉУЗЪА
(дар асоси маводи бархе аз соњањо)
Мирзоев С.Љ., Каримова Г.
Институти забон ва адабиѐти ба номи Абўабдулло Рўдакии АИ ЉТ

Мусаллам аст, ки таркиби луѓавии њар як забон дар
баробари вожањои маъмул инчунин аз истилоњоти илмї,
техникї, номњои набототу њайвонот, маъдан, ситорањо, маљмўи
вожаву иборањое, ки мафњуми соњањои гуногунро ифода
мекунанд, иборат мебошанд.
Вожањо унсурњои муњимтарину асосии забон ба њисоб
рафта, тањлил ва тањќиќи онњо аз бисѐр љињат судманд ва дорои
ањамияти вижа мебошанд. Истилоњњо низ мисли вожагон бо
роњњои маъмул ва суннатии калимасозї сохта мешаванд, ки яке
аз чунин роњњо усули аз љузъњои баробарњуќуќ корбаст намудани
истилоњоти мураккаб аст.
Дар ин маќола чанд истилоњ аз соњањои дипломатия, тиб,
кишоварзї ва амсоли инҳо мавриди пажўњиш ва таҳлил ќарор дода
мешаванд. Онњо истилоњњои мураккаби сељузъа буда, дар чанд
дањсолаи охир ба забони тољикї ворид шуда, маъмул гаштаанд.
Мубрамияти тањќиќоти ин истилоњот аз он иборат
мебошад, ки дар ин маќола бори нахуст мавриди тањлил ва
16

СУХАНШИНОСЇ, №2. 2020
тањќиќи забошиносї ќарор дода шудаанд. Зарурати интихоби
мавзўи мавриди тањќиќро таваљљуњи муаллифони маќола ба
пайдоиш, ташаккули онњо дар забони тољикї ва аз љињати
забоншиносї омўхта нашуданашон ба миѐн овард.
Навгонии тањќиќот дар ин маќола дар он зоњир меѐбад, ки:
1) дар маќола бори нахуст бархе аз истилоњоти мураккаби
сељузъаи соњањои тиб, дипломатия, кишоварзї мавриди
пажўњиши забоншиносї ќарор гирифтанд;
2) бори нахуст роњњои калимасозї ва хусусиятњои сохтории ин
навъи истилоњњо муайян карда шудаанд;
3) таърихи пайдоиш ва тањлили этимологии асосњои онњо то
љойи имкон ба риштаи тањќиќ даромадаанд.
Дараљаи омўзиш. Рољеъ ба калимасозии вожањои мураккаб
корњои зиѐде ба анљом расидааст, вале ба хусусиятњои
фарќкунандаи калимањои мураккаби сељузъа забоншиносон
таваљљуњ зоњир накардаанд. Бо вуљуди ин баъзе корњои иљмолї
дар «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» (1985),
«Забони адабии њозираи тољик» (1973, ќ.1), асарњои манографии
Ш.Рустамов, С.Хоркашев, инчунин, муалифони ин маќола ба
анљом расидаанд, вале онњо њамаи пањлуњои ин навъи
вожасозиро фаро нагирифтаанд.
Зарурати тањлил ва тањќиќи вожањои мураккаби сељузъа
дар ин маќола аз он иборат аст, ки истилоњоти мавриди пажўњиш
аз љониби забоншиносон тањќиќ нашуда ва дар фарњангњо низ
сабт нагардидаанд.
Њадафи асосии тањќиќ, пеш аз њама, муайян ва муќаррар
намудани ќонуну ќоидањои сохтории забоншиносї, инчунин
мушаххас кардани бархе аз вижагињо ва њудуди интишори
маводи мавриди пажўњиш мебошад.
Вазифањои асосии тањќиќоти маќоларо муњаќиќон ба чунин
љанбањо алоќаманд мешуморанд:
а) љамъоварии маводи истилоњоти мураккаби сељузъа рољеъ
ба соњањои гуногун;
б) таснифу тањлили сохторї, маъної ва решашиносии маводи
пажўњиш;
в) таъйин намудани мавќеи унсурњои истилоњсоз дар
ташаккули истилоњсозї;
г) муайян намудани замон, макон, пайдоиш ва рушду
инкишофи онњо дар забон.
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Методњои омўзиш ва пажўњиш. Барои тањлил ва тањќиќи
даќиќ ва њамаљонибаи истилоњоти мураккаби сељузъа мо аз
методњои муќоисавии синхронї ва диахронї, ки аз тањлилу
баррасии сохторї иборат аст, истифода кардем.
Арзиши амалии маќола дар он аст, ки натиљањои тањќиќот
метавонад њангоми тањияи фарњангњои тафсирї, этимологї,
бавижа луѓатномањои соњавї, истифода шаванд. Истифода аз
маводи маќола дар таълим ва тадрис дар мактабњои олї ва
миѐнаи касбии љумњурї низ аз ањамият холї нест.
Истилоњоти дипломатї як бахши муњиме мебошанд, ки дар
соњаи коргузорї ба кор мераванд ва дар ќатори истилоњоти
содаву сохта ва таркибии он вожањои мураккаби сељузъа низ
мавќеи муайян доранд. Истилоњоти дипломатї ба як давраи
муайяни инкишофи забон алоќаманд буда, дар сатњи маъноии
забон бо вижагињои миллии худ инъикос меѐбанд. Масалан,
тољикдипсервис яке аз чунин истилоҳотест, ки аз се ҷузъ таркиб
ѐфтааст. Бо вуљуди иќтибосї будани љузъњои дуюму сеюми
калима, ки аз забонњои аврупої тавассути забони русї ба забони
тољикї ворид гардидаанд бо илова шудани калимаи тољик
ќиѐфаи овозии он ба тољикї мувофиќ кунонида шудааст.
Тољикдипсервис. Ин вожа аз љињати сохт мураккаби сељузъа
буда, љузъњои он ба забонњои гуногун тааллуќ доранд. Чунончи,
тољик вожаи тољикї аст. Дип калимаи ихтисоршудаи дипломат
мебошад ва он аз фаронсавї (diplomate < юн. Diploma) ва сервис
аз забони англисї (service < лот. servire) иќтибос шудаанд.
Њамин тавр, аз вожаи дипломат, ки дар истилоҳи мавриди
пажўњиш дар шакли кутоњшудаи дип омадааст, маълум мешавад,
ки он бунѐди юнонї дошта, аз юнонї аввал ба забони фаронсавї
дохил гардидааст. Дар юнонї шакли diploma-ро дошта, ба
маънои «номаи ду баробар мураккаб, ҳуҷҷат» ба кор мерафтааст.
Пас, вожаи юнонии diploma ба гунаи diplomate ба забони
фаронсавї ворид гардида, ба маъноњои зайл маъмул гаштааст: 1.
љондор. Шахси мансабдори идораи корњои хориљї, ки барои
амалї намудани иртиботи расмї бо давлатњои хориљї
ваколатдор шудааст. 2. љондор. маљозї. Шахсе, ки тавассути
муомилаи нозуку моњирона бо одамон ба маќсади худ мерасад)
[3, 245].
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Аз ин љо ба чунин натиља расидан мумкин аст: вожаи
дипломат, ки боз чандин шаклњои дигар дорад, асосан юнонї
буда, аз юнонї аввал ба фаронсавї гузаштааст. Пас аз забони
фаронсавї ба забонњои аврупої ворид шуда, тавассути кадоме аз
забонњои аврупої ба забони русї низ ба сурати дипломат роњ
ѐфтааст. Баъдан ин истилоњ дар њамин шакл аз забони русї ба
забони тољикї иќтибос шудааст.
Љузъи сеюми ин истилоњ вожаи сервис мебошад ва ин
калима њам аз љињати баромад ба забонњои аврупої мутааллиќ
аст. Вожаи мавриди андеша бунѐди лотинї дошта, аз ин забон аз
сурати servire ба гунаи service ба забони англисї гузаштааст, ки
ба маънои хизмат кардан, хизматрасонї истифода мешудааст ва
имрӯз ҳам ба ҳамин маънӣ ба кор меравад. Ин калимаро Л.П.
Крысин дар фарњанги худ чунин шарњ додааст: сервис [англ.
service< лот. servire (хизмат кардан). Хизматрасонии маишии
мардум [2, 643].
Ин калима њам аз забони лотинї аввал ба забони англисї
ва баъдан ба забонњои дигари хеш (аврупої) гузаштаааст. Аз ин
рў, маълум мегардад, ки як бахши истилоњоти хориљї дар асрњои
XVII-XX ва аввали садаи XXI ба забони русї дохил шудаанд ва
тавассути забони русї бештари онњо дар њамон шаклу маъно аз
охири ќарни XIX то ба њол ба забони тољикї њам иќтибос шуда,
захираи луѓавии моро ѓанї сохтаанд. Имрўз истилоњи мавриди
андеша ба гунаи тољикдипсервис дар забони тољикї, махсусан
дар соњаи дипломатия мавќеи худро пайдо кардааст.
Гастроэнтерология истилоњи соњаи пизишкї буда, аз се
љузъ таркиб ѐфтааст. Вожањои дохили ин истилоњ њама
ѓайритољикї мебошанд, бо вуљуди ин ба забони тољикї њамчун
истилоњи тиббї дар солњои 60-уми асри ХХ ба воситаи забони
русї дохил гардида, то имрўз мавқеи худро аз даст надодааст.
Љузъи аввал гастро, ки маънои «меъда»-ро дорад, аз љињати
баромад ба забони юнонї тааллуќ дошта, дар фарњангњо чунин
шарњу эзоњ ѐфтааст: гастро [<греч. gaster (gastros) ‚меъда‛,
‚тибб‛ (меъда), (тибб). Первая составная часть сложных слов,
обозначающая: относящийся к желудку, к пищеварению, напр.
гастроэнтерит [2, 171]; гастро— (gaster, -tros= желудок)-первая
составная часть сложных слов, указывающая на отношение к
желудку или брюшной части тела [1, 134].
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Љузъи дуюми ин истилоњ энтеро низ баромади юнонї
дошта, њамроњ бо калимањои мураккаб меояд ва маънои «рўда»ро дорад. Ин љузъи истилоњи мавриди назар низ дар фарњангњои
гуногун ба ќайд гирифта шуда, чунин тавзењ ѐфтааст: энтеро…
[<греч. enter on рўдањо]. тибб. Первая составная часть сложных
терминов, обозначающих функции и заболевания кишечника,
напр. энтеробиоз, энтероколит [2, 845], [1, 689].
Љузъи сеюм логия маънои илмро дошта, дар охири
калимањои мураккаб меояд, ки ин вожа њам аз љињати баромад
ба забони юнонї марбут аст ва дар фарњангњо чунин шарњ
ѐфтааст: логия (гр. logos=слово, мафњум; таълимот, андеша) −
вторая составная часть сложных слов, соответствующая
понятиям «наука», «учение», «занание» [1, 326]; … логия [<греч.
logos наука, учение]. Конечная составная часть сложных слов,
обозначающих отрасли науки, знания, напр.: биология,
филология [2, 407].
Љузъњои номбурда дар забони тољикї дар шаклњои алоњида
истифода намешаванд ва танњо дар вожањои иќтибосї бо њам
омада, як мафњуми томро ифода мекунанд, ки истилоњи
пизишкии гастроэнтерология њам яке аз онњост. Ба андешаи мо
ин истилоњ аз забонњои аврупої аввал ба забони русї ворид
гардида, баъдан ба забони тољикї тавассути забони русї роњ
ѐфта, дар илми тибби тољик низ маъруфият пайдо кардааст.
Тањлили решашиносї натанњо барои муайян кардани
баромади таърихии вожањо мусоидат мекунад, балки метавонад
барои таъйин намудани мафњуми љузъњои калимањо низ ѐрї
расонад. Мусаллам аст, ки њар як вожа метавонад маъноњои
зиѐде дошта бошад. Бинобар њамин, муайян кардани маънои њар
як љузъи калимањо, бавижа вожањои мураккаби сељузъа, яке аз
шартњои муњими даќиќ намудани сохти он ба њисоб меравад.
Яке аз роњњои ѓанї гардидани захираи луѓавии забон аз
забонњои дигар иќтибос шудани вожањо мебошад, ки ин њодиса дар
забони тољикї њам истисно нест. Вожаву истилоњоти зиѐде аз
забонњои дигар бо роњу воситањои гуногун ворид гардидаанд ва ин
раванд то њол идома дорад, ки як ќисми онњоро иќтибосоти арабї,
ќисми дигарро русиву туркї ва аврупої ташкил медињанд. Аз
тањлили номи бонкњо ва дигар вожањои мураккаби сељузъа маълум
шуд, ки як ду љузъи таркиби бештари онњо вожањои иќтибосї
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мебошанд: гастроэнтерология (гастро «меъда» юнонї; энтеро
«рўда» юнонӣ; логия «илм» юнонї); тољикдипсервис (дип вожаи
ихтисоршуда аз дипломат фаронсавї; сервис англисї);
тољиктрансгаз (транс лотинї; газ юнонї) ва ѓайра.
Истилоњоти соњаи иќтисод яке аз масъалањои муњим ва
рўзмарра буда, дар рушду густариши њар як забон наќши
калидиро ба љо меоранд. Чунонки аз даврањои гуногуни таърихї
маълум аст, њар вожаву истилоњ муддати дуру дароз боќї
намемонад. Њар падидаи нави моддї ва андешаи тозаи маънавї,
ки дар њар даврае дар љомеаи башарї ба вуљуд меояд, боиси
таѓйироту дигаргуние дар низоми таркиби луѓавии забон
мешавад. Аз ин рў, забони тољикї низ аз чунин таѓйироту
дигаргунињои љомеаи муосир бебањра ва дар канор нахоњад буд.
Дар забони тољикї истилоњоте рўйи кор омадаанд, ки вожањои
мураккаби сељузъа мебошанд ва њар як љузъ аз љињати баромад
ба забонњои гуногун мутааллиќанд. Чунончи дар давраи
истиќлолият истилоњоти зиѐде ба миѐн омаданд, ки яке аз онњо
Тољикагролизинг аст. Бо ин ном корхонаи воњиди давлатии
љумњуриявии
‚Тољикагролизинг
‛
њамчун
Маркази
хизматрасонии техникаи кишоварзї кору фаъолият мекунад.
Дар бораи љузъњои аввал ва дуюм маълумот ироа
гардидааст, вале љузъи сеюм, ки вожаи нав ва ѓайритољикист,
шарњу эзоњталаб мебошад. Вожаи лизинг англисї буда, ба таври
зайл шарњ ѐфтааст: Лизинг [англ. leasing < to lease иљора
гирифтан, ба иљора додан]. Ком. Сдача в долгосрочную аренду
машин, оборудования, средств транспорта, помещений и т.п. [2,
435]. Яъне аз ин љо маълум мешавад, ки маънои вожаи лизинг ‚ба
иљора гирифтан ва ѐ супоридани мошинњо, ќисмњои эњтиѐтї,
навъњои наќлиѐт, биноњо ва амсоли инњо ба муњлати тўлонї
будааст‛.
Њамин тавр, тавассути забони русї ва ѐ бевосита аз забони
англисї ин калима ба забони тољикї ворид гардида, истилоњи
тољикагролизинг сохта шудааст. Аз њамин љињат хазинаи маънавї
ва моддии миллати тољик тавассути захираи луѓавии забони
адабї иќтибоси вожаву истилоњоти дархўри замон такмил
меѐбад ва ѓанї мегардад.
Самарќанднигоњ. Ин калима аз се љузъ: самар+ќанд+нигоњ
таркиб ѐфта, њамаи ќисмњо исм мебошанд. Љузъи аввал вожаи
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самар аз љињати баромад арабї буда, дорои маъноњои гуногун
мебошад.
Вожаи самар дар осори шоирони адабиѐти классикї ва
давраи нав ба маъноњои аслї ва маљозї ба таври фаровон ба кор
рафтааст. Маънои аслии ин вожа ‚мева, бор; њосил‛ буда,
маънои маљозиаш ‚натиља, таъсир‛ мебошад. Бо пайваст шудани
калимаи ќанд номвожаи љуѓрофии Самарќанд, ки яке аз шањрњои
ќадимаи тољикон, дар замоне пойтахти Суѓди бостон буд, ба
вуљуд омадааст. Дар забони суѓдї номвожаи Самарќанд ба
сурати smʾrknθh [smarkanθ] талаффуз мешуд, љузъи knθ [kanθ/ʆ] ба
маънои ‚шањр‛ аст, дар суѓдї дорои чунин шаклњо будааст: qnt–
knθ; qnθ–knʃ (h); qntʾ–zy–qnty; kntʾk– kntk [8, 473]. Аз шаклњои
суѓдии вожаи ќанд маълум мешавад, ки дар давраи
ташаккулѐбии забони тољикї гунањои суѓдї тањаввул ѐфта, ба
сурати ќанд даромадааст.
Дар ташаккул ва густариши марњилаи аввали забони адабї
дар давраи Сомониѐн шеваву гўйишњо, забонњои мањаллии
манотиќи Мовароуннањру Хуросон, махсусан лањљањои забонњои
портї ва суѓдї, наќши муњим доштаанд. Мањз дар њамин давра
вожањои фаровоне аз гўйишњои мањаллї, забонњои суѓдиву
портї ва дигар забонњои мављудаи он замон ба воситаи осори
шоирони ин сарзамин ба забони адабии давр дохил гардидаанд.
Пас ба номвожаи љуѓрофии Самарќанд бархе аз шоирон
калимаи нигоњ-ро њамроњ кардаанд, ки ба ин восита он ба худ
маънои маљозї гирифта, ‚ишора ба нигоњи хубрўѐни
самарќандї‛-ро касб кардааст. Чунончи, шоир А.Ќазва дар
маљмўаи ашъори ѓазалиѐташ, ки ‚Шањди ѓазал‛ ном дорад,
вожаи мураккаби сељузъаи мавриди назарро дар яке аз
мисраъњои шеъриаш ба чунин шакл корбаст намудааст ва он
хеле зебову шинам ба ќолаб даромада, ба ќоидањои суннатии
вожасозии забони тољикї мувофиќат мекунад: ‚Гирење боз
накард аз дили нишопуриам/На самарќанднигоње, на
хуљандабрўе‛ [3, 396].
Вожаи самарќанднигоњ дар фарњангњои мављудаи тафсири
забони тољикї сабт нагардидааст. Бинобар њамин, барои
такмили фарњангњои оянда чунин навъи калимањоро метавон
ворид кард, ки ин ќолаби калимасозї барои боз њам ѓанї
гардидани захираи луѓавии забон мусоидат мекунад.
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Ин калимаро Доро Наљот дар фарњанги тањиянамудаи худ
ба ќайд гирифта, њамчун шоњид ду мисраъ шеъре аз осори
А.Ќазва овардааст, ки вожаи самарќанднигоњ истифода шудааст
[2, 396], вале он аз мадди назари тањиягарони ‚Фарњанги
тафсирии забони тољикї‛ берун мондааст [2, 599].
Хулоса. Аз тањлил ва баррасии бархе аз истилоњоти
мураккаби сељузъаи соњањои гуногун метавон ба таври умум ба
чунин натиља расид:
1.Тањлил ва тањќиќи истилоњоти мураккаби сељузъа яке аз
масъалањои мубрами њар як забон, аз љумла забони тољикї буда,
бархе аз онњо дар дањсолањои охир ба забон ворид гардидаанд,
ки пажўњиши ин навъи истилоњот аз ањамият холї нест.
2. Аз маводи мавриди пажўњиш маълум мешавад, ки дар
сохтани чунин навъи истилоњот вожањои юнонї, лотинї,
фаронсавї, англисї наќши муњим доштаанд.
3. Аз тањлилу баррасии вижагињои луѓавию маъноии
истилоњоти мавриди тањќиќ бармеояд, ки дар он воњидњои
луѓавии иќтибосии забонњои аврупої, махсусан фаронсавї ва
англисї, ба сифати унсурњои истилоњсоз мавќеи вижа доранд.
Чунин унсурњои истилоњсоз, аз як тараф, бо меъѐрњои
грамматикии забони тољикї мутобиќ шуда бошанд, аз љониби
дигар, онњо дар ташаккулу тањаввули истилоњоти сохти
мураккабдошта ба сифати унсурњои алоњида низ ширкат
мекунанд. Бо вуљуди ин теъдоди онњо дар доираи умумї чандон
фаровон нест ва њудуди интишорашон њам нисбатан мањдуд ба
назар мерасад.
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ПАЖЎЊИШИ ЧАНД ИСТИЛОЊИ МУРАККАБИ СЕЉУЗЪА
Дар ин маќола вожањое мавриди тањлил ва тањќиќ ќарор дода
шудаанд, ки онњо аз се љузъи мустаќилмаъно таркиб ѐфтаанд. Маќсади
асосии ба риштаи тањќиќ кашидани ин навъи истилоњот аз он иборат
мебошад, ки пажўњиши ин масъала аз мадди назари муњаќќиќони
забоншиноси тољик дар канор мондааст ва ѐ ба он таваљљуњ зоњир
нагардидааст, њол он ки дар забони тољикї вожањои мураккаби сељузъа
ва бисѐрљузъа, чи дар назм ва чи дар наср корбурди фаровон доранд. Ин
навъи калимањо, ба истиснои бархе аз онњо, дар фарњангњои мављудаи
забони тољикї ба ќайд гирифта нашудаанд.
Аксарияти ин навъи истилоњот ба воситаи алоќамандии калимањо ѐ
воситањои гуногуни грамматикї ба шакли вожањои мураккаб даромадаанд.
Калидвожањо: забон, мураккаби сељузъа, юнонї, тољикдипсервис,
соњаи
пизишкї
(тиб),
гастроэнтерология,
соњаи
иќтисод,
тољикагролизинг, забони русї, забони тољикї, самарќанднигоњ.
ИЗУЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ТРЁХКОМПОНЕНТНЫХ
СЛОЖНЫХ ТЕРМИНОВ
В данной статье анализируются многокомпонентные слова,
которые состоят из трѐх отдельных частей. Основная цель данного
исследования таких терминов состоит в том, что их изучение осталось
вне поле зрения таджикских лингвистов или же на них не было уделено
пристальное внимание. В таджикском языке, в поэзии и в прозе, широко
используются трѐхкомпонентные сложные слова. За исключением
некоторых слов, в словарях таджикского языка такие слова до сих пор
не зафиксированы.
Большинство таких терминов составлено путѐм сочетания
отдельных слов.
Ключевые слова: язык, трѐхкомпонентные сложные слова,
греческий, таджикдипсервис, сфера медицины, гастроэнтерология,
сфера экономики, таджикагролизинг, русский язык, таджикский язык,
самарканднигох.
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STUDY OF SEVERAL THREE-COMPONENT COMPLEX TERMS
This article analyzes multicomponent words that are consisting of three
separate parts. The main objective of this study of such terms is that their
study remained beyond the attention and analyses of Tajik linguists. In the
Tajik language, three-component compound words are widely used in poetry
and prose. With the exception of some words in conversation and vocabulary
of the Tajik language, such types of words are still not documented.
Most of these kinds of terms are made up of expressions and even simple
sentences.
Keywords: language, three-component compound words, Greek,
Tajikdipservice, dentistry (medicine), gastroenterology, economics,
Tajikagroleasing, Russian, Tajik, Samarqandnigoh.
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УДК: 490. 550. 0
НОМВОЖАҲОИ ҶУҒРОФИИ СУБСТРАТИ СУҒДӢ ДАР
ҚАЛАМРАВИ ПАНҶАКЕНТИ БОСТОНӢ
Тӯраев Б.Б.
Институти забон ва адабиѐти ба номи Рўдакии АИ ҶТ
Номњои љуѓрофии мавзеу мањалњо, яъне топонимњо ва
микротопонимњо гаронбаҳотарин мероси таърихию фарҳангӣ ва
ганҷинае мебошанд, ки дар њар як аз ин номвожањои ҷуғрофӣ
таърихи гузаштаи мо, таърихи пешинаи забони мо нуњуфтааст.
Дар ќатори дигар минтаќањои кишвар минтаќаи Зарафшон,
бавижа музофоти Панљакенти бостонї ва атрофу акнофи он, яке
аз ќадимтарин музофоти буду боши аќвоми ориѐї, хосатан
гањвораи
тамаддунњои
ќадимаи
тољикон,
мардуми
тамаддунофари суѓдиѐни силањшур мањсуб меѐбад.
Дар асрњои аввали њазораи якуми эраи мо забони суѓдї ба
марзњои дури шарќї, аз Суѓд ба Чин, ба тамоми марзаи
Шингони ориѐии ќадим (Туркистони Шарќї) доман пањн
мекунад, ки дар он давра суѓдињо нахустин бор дар таърих «Роњи
бузурги абрешим»-ро асос гузоштанд ва тавассути «Љодаи
Бузурги Абрешим» роњи тиљоратии нав таъсис ѐфт, ки соњилњои
шарќии Бањри Миѐназаминро бо Чин мепайваст»[13,27].
«Бо ривољу равнаќ ва густаришу интишори забони дарии
тољикї нигоњ накарда, то охирњои асри X дар дењањои атрофу
акнофи Бухоро ва Самарќанд њанўз њам мардуми мањаллї бо
забони суѓдї њарф мезаданд. Дар билоди кўњистони водии
Зарафшон (имрўза Кўњистони Мастчоњ, Фалѓар, Панљекат ва
водии Яѓноб) бошад, забони суѓдї таќрибан то асрњои XIII- XIV
боќї мондааст»- мегўяд љуѓрофияшинос ва сайѐњу муаррихи
шинохтаи Араб Ал-Муќаддасї[6,137].
Топонимия ва микротопонимияи суғдии минтақаи
Зарафшон ва лексикаи субстратии суғдии минтаќаи Зарафшон
(Кўњистони Мастчоњ, Фалѓар ва Панљакент), ки дар лањљаҳои
тољикии кўњистон боќї мондааст, худ инъикоскунанда ва
баѐнгари раванди таърихии танг ва мањдуд кардани мавќеи
лањљањои суѓдии кўњистонї аз љониби лањљањои забони тољикї
аст. Раванди таърихии танг карда баровардани лањљањои забони
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суѓдї аз љониби забони интишорѐфтаи ѓарбиэронии тољикї, дар
минтаќаи Зарафшон ва водии Яѓноб асрњо давом карда бошад
њам, аммо он то охир давом накард, зеро дар умќи кўњњои
дастнорас боќї мондани як лањљаи суѓдї, бо номи забони
яѓнобї, худ далел ва шањодати он аст, ки забони суѓдї тавассути
як лањљаи худ-лањљаи суѓдии яѓнобї умри дубора дидааст.
Номвожањои љуѓрофии суѓдиасли ҳавзаии Панљакент,
Кўњистони Мастчоњ, ноњияи Айнї, алалхусус водии Яѓноб, худ
гувоҳи онанд, ки дар манотиқи кӯҳистони ба ном Болооби
Зарафшон ва Яғноб ворисони ќадимтарин ќавмияти этникии
тољикон-суѓдиѐни тамаддунофар умр ба сар мебурданд ва низ
сукунат доранд.
Номвожањои љуѓрофии бунѐдї, яъне субстратии суѓдии
мављудаи пањнои болооби Зарафшон, водињои Фондарѐ ва Яѓноб
дар навбати худ ба мо имконият фароњам меорад, ки мо
њудудњои интишори гўйишњо ва лањљањои суѓдї-яѓнобии ин
минтаќаи бузурги кўњии Зарафшонро, ки дар таърих бо номи
Бутамони Бузург маъруфият дошт, муайян карда тавонем. Агар
амиќтар назар афканем, гўйишњои суѓдии яѓнобї тамоми билоди
Болооби Зарафшон ва водињои ба он њамшафати Яѓноб,
Фондарѐ, Ромит ва Варзобро фаро гирифтаанд, бинобар њамин
бештари номвожањои љуѓрофии манотиќи зикршуда низ суѓдїяѓнобианд.
Дар баробари омўхтани матнњои суѓдї дар оѓози асри XX
муњаќќиќони забоншиноси рус ва хориљи дур ба омўзиши
топонимњои суѓдї оғоз карда буданд ва барои маънидод кардани
номвожањои матнњои суѓдї забони яѓнобӣ кори пажӯҳишгарони
забоншиносро осон карда буд. Баъдан муњаќќиќони рус
А.А.Фрейман,
М.Н.Боголюбов,
С.И.Климчитский,
О.И.
Смирнова, В.А. Ливщитс, А.Л.Хромов олими фаронсавӣ
Ж.Лазар ва дигарон ба омўзишу баррасии топонимњои суѓдии
Болооби Зарафшон, Яѓнобу Фон ва билоди Панљакент шурўъ
карданд ва њар яке аз муњаќќиќон дар контексти умумї
интихобан теъдоде аз номњои љуѓрофии мавзеу мањалњои дар
гузашта суѓднишинро шарњу тавзењ ва маънидод карданд, ки
албатта маънидоди бисѐре аз номвожањои љуѓрофї дар заминаи
бевоситаи забони яѓнобї сурат гирифтааст.
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Тобистони соли 2019 дар рафти экспедитсияи илмии
фолклоршиносии Институти забон ва адабиѐти ба номи Рӯдакии
АИ ҶТ бахшида ба 5500-солагии Саразми бостон ба мо ба ҳайси
як муҳаққиқи номшинос имконияти мусоид фароҳам омад, ки ба
ҳафт ҷамоати деҳоти қисмати кӯҳи Панҷакент сафар карда, дар
баробари маводи фолклорӣ боз номвожаҳои ҷуғрофии деҳаҳои
қисмати кӯҳистонии ин дарѐро гирд оварем.
Номвожаҳои ҷуғрофии суғдие, ки дар ин мақола оварда
шудаанд, маҳз дар рафти ин сафари илмӣ гирдоварӣ шудаанд.
Дар заминаи забони яғнобӣ, ба ҳайси яке аз забонҳои бозмондаи
як лаҳҷаи забони суғдӣ ва дар заминаи назарияи муҳаққиқони
пешин мо теъдоде чанд аз номвожаҳои суғдиасли зеринро
мавриди таҳлил ва маънидоду баррасӣ қарор додем:
1. Пағна [paγna] - деҳа, (ҷам. деҳоти Ворӯ). Вожаи мазкур аз
ҷиҳати сохт сода буда, маънояш «зина, зинапоя, суфа, суфазамин,
марза, болои марза, суфаҳо, замини зина-зина» мебошад ва дар
«Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» низ ба ҳамин маъно
омадааст: Пағна- зинапоя, нардбон [12,52].
Вожаи ‚пағна‛ дар «Фарҳанги Амид» ба маънои «поя,
пилла, зина, пиллаи нардбон» маънидод карда шудааст [1,56].
Дар «Луғатномаи Деҳхудо» бошад, вожаи пағна бо такя ба
фарҳангҳои «Бурҳони Қотеъ», «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ»,
«Фарҳанги Рашидӣ» чунин шарҳ дода шудааст: «пилла ва появу
зинаи нардбонро гӯянд» («Бурҳони Қотеъ») [2, 392].
Дар «Фарҳанги Муин»-и Муҳаммад Муин вожаи пағна ба
таври зайл шарҳ дода шудааст: «пилла ва пояи зинаи нардбон»
[5, 281].
Вожаи ‚пағна‛ дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» , дар такя бо
«Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» чунин шарҳ дода шудааст; «пағназинапоя, нардбон»: ‚Пағнаи боми давлатат бошад/Ин чаҳор
охшеҷу ҳафт фалак” [11, 47].
Хулоса, вожаи пағна як вожаи навъи содаи суғдии
шарқиэронӣ буда, барои истифодаи маънои зина, зинапоя ва
пиллаву поя иқтибос шудааст.
2. Роҷ//рож//роч [rāj] - деҳ. (ҷам. деҳ. Амондара) вожаи
мазкур калимаи сода буда, маънои «баландӣ, боло»-ро дорад.
Дар форсии бостон raəja-raja- «баландӣ» мебошад. Мавқеи
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релефи ҷойгиршавии деҳа бо номи он мувофиқат мекунад. Муқ.
деҳ. Рож «баландӣ» (н. Шуғнон), деҳ Бароҷ//Барож–«баландӣ»,
«боло» (н.Роштқалъа), Рожқалъа // Рочқалъа // Роҷқалъа номи
аслии мавзеъ ва деҳкадаи Роштқалъаи имрӯзаи н. Роштқалъа«Қалъае дар баландӣ»; Рождара (мавзеъ дар н.Данғара)-«дарае
дар баландӣ», «дарае дар фарози кӯҳ». Муқ. Ронж [rоnž] Ranž
деҳа дар Кӯҳистони Мастчоҳ.
3. Вору [vоru] - деҳ. (ҷам. деҳ. Вору). Топоними Вору вожаи
сода буда, шакли ибтидоии умумиэронии он, бавижа шакли
ибтидоии шарқиэронии ин вожа, Варуахва аст. Муқ. Ворух
[varux] Vorukh (деҳа дар ноҳияи Исфара) ба маънои «паҳно,
фарохҷо, ҷойи баланд ѐ фарох».
Дар марҳалаи дуюми давраи сеюми таърихи забон вожаи
дар асл Варуахва-и қадим, ки баъдан Ворух шудааст, дар
талаффузи мардуми деҳа аз калимаи Вору фонемаи «х» ихтисор
шудааст. Ҳар ду топоними фавқуззикр як маъно, мавзеи, «фарох
ва ҷойи паҳнову баландро» ифода мекунанд.
4. Вағаштон [vaγašton] - деҳа (ҷамоати деҳоти Шинг, номи
мавзеъ ва деҳи матрук дар ҷамоати деҳоти ба номи Лоиқ
Шералӣ). Топоними Вағаштон калимаи мураккаби суғдӣ буда,
шакли нисбатан дуруст ва қадимаи он *Вағаштан, аз суғ.
<V’γištān//V’γištāna буда, маънои пурраи таҳтуллафзии он
«Макони Худоѐн, ҷойи Худоѐн» ва ғайра, яъне «Мавзеъ ва
макони муқаддас» аст.
Муҳаққиқ А.Л.Хромов низ ин вожаро аз вожаҳои қадимаи
суғдӣ мешуморад[14,28-29].
Ба ҷузъи «вағ» сохтани номвожаҳои ҷуғрофӣ як ҳодисаи
маъмули суғдиѐни қадим будааст.
Муҳаққиқ О.И.Смирнова низ дуруст қайд мекунад, ки:
«Дар Суғди қадим бо ҷузъи «вағ» асосан ҳамон номвожаҳое
сохта шудаанд, ки дар он ҷойҳо ѐ мавзеъҳо ибодатхонаҳо ва
дайру савмааҳои муқаддаси қаблазисломии суғдӣ воқеъ буданд.
Ҳудуди паҳншавии ин қабил номвожаҳои ҷуғрофӣ хеле васеъ
мебошад.»[9,90-95].
Муқ. Бағистон «макони Худоѐн» («Кӯҳи бесутун» дар
Эрон), Бағдод форс. қад. < ваga data «Худойи адлу додгустарӣ»
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(Ироқ), Вогат суғ.< Bāγata «макони Худоѐн» (Истаравшан),
Бағлон «макони худоѐн», «ҷойгоҳи муқаддас» (Афғонистон).
5. Вен [ven]номи деҳаи аҳолинишин дар соҳили чапи
рӯдхонаи Рӯзрӯди ҷамоати деҳоти Ворӯ. Вожаи “вен” аз шумори
калимаҳои навъи содаи суғдӣ буда, шаклан тағйир ѐфтааст. Дар
марҳилаи давраи сеюми таърихи инкишофи забон вожаи аслан
суғдии <mən//men (mayn) -«деҳа», «деҳкада», дар натиҷаи
ҳодисаи метотеза (тағйири шакли овозӣ ва табдилѐбии як фонема
ба фонемаи дигар) дар натиҷаи аз байн рафтани забони суғдӣ ва
ҷойи онро иваз кардани забони ғарбиэронии тоҷикӣ, аз рӯйи
савтиѐти нав, мутобиқи гӯйиши тоҷикии маҳаллӣ ба ҷойи ҳарфи
«m» овози «v» мустаъмал гардида, шакли аввалаи вожаи мазкур
тағйир ѐфтааст. Вожаи «mən» ва гунаи дигари лаҳҷавии он
«mayn» дар забони яғнобӣ мустаъмал буда, маънои «деҳ»,
«деҳа»-ро дорад. Бинобар ин, чунин ҳадс мешавад, ки вожаи
«ven» шакли тағйирѐфтаи «men» ва «mаyn»-и суғдӣ-яғнобӣ буда,
маънои «деҳ», «деҳа», «деҳкада» ва «бошишгоҳ»-ро дорад. Бо
ҷузъи «men» (мен) дар топонимияи водии Яғноб ва Болооби
Зарафшон номвожаҳои зиѐде мавҷуданд. Чунончӣ, муқ. Порвен (
дурусташ Пормен дар ҷам. Деҳ. Ворӯ, ш.Панҷакент), Ғармен
(Ғармен), Марғтимайн, Хосмен, Мен, Пасмен, Қосмен, Пормен,
Чаттамен ва ғайра (ҷам. деҳ.Анзоби водии Яғноб).
6. Порвен [porven] - номи деҳаи аҳолинишин, дар соҳили
рости дарѐи Рӯди ҷамоати деҳоти Ворӯи Панҷакент, дар самти
муқобили деҳаи Вен.
Топоними мазкур шакли тағйирѐфта, яъне метотезашудаи
вожаи суғдӣ-яғнобии Pormen аст ва номвожаи мазкур аз ду ҷузъ
(пор+вен//пор-мен) иборат буда, ҷузъи пор- маънои «упара», «он
тараф, он сӯ», «мавзеи рӯ ба рӯ», яъне самти муқобилро дошта,
ҷузъи ven (-вен) бошад, шакли тағйирѐфтаи вожаи суғдии
<mən//men буда, маънои «деҳ», «деҳа», «деҳкада»-ро дорад ва
маънои пурраи топоними Порвен (дар асл Пормен) «деҳи рӯ ба
рӯ», «деҳи он тарафи рӯд», «деҳи мавзеи самти муқобил»-ро
дорад, возеҳтар, маънояш «деҳи рӯ ба рӯ ѐ самти муқобили деҳи
Вен» мебошад. Муқ. Ниг. Пормен, Пасмен, Хосмен, Қосмен,
Мен, Ғармен, Марғтимайн (дар водии Яғноб).
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7. Варзиканда [varzikanda] - номи деҳаи қадимаи
аҳолинишин дар ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ. Топоними
мазкур, калимаи мураккаби омехта буда, аз ду ҷузъ (Варз+и
канд+а) иборат аст. Номвожаи Варзиканда шакли тағйирѐфтаи
номвожаи навъи мураккаби суғдии <vrzkns, v’rzk’nsa, v’rzk’nta
мебошад, ки баъдан бо мурури замон, баъди аз истеъмол
афтидани забони суғдӣ ва ба ҷойи он нуфуз пайдо кардану
интишор ѐфтани забони дарии тоҷикӣ, дар шакли талаффузи
тоҷикии он, яъне Варзиканда, боқӣ мондааст.
Маънои ҷузъи аввали топоним, ки вожаи суғдӣ аст, аз v’rz,
varz «баланд, баландӣ» буда, маънои ҷузъи дуюми он k’nδ- Kanδ
(Kant), ки ҷузъи мазкур ҳам суғдӣ аст, ба маънои «шаҳр»,
«шаҳрак» мебошад. Маънои пурраи номвожаи Варзиканда
«баландшаҳр», «шаҳре, ки дар чойи баландӣ қарор дорад» аст.
Мавқеи ҷойгиршавии деҳа, яъне релефи мавзеии он пурра бо
номаш мувофиқат мекунад. Бе ҳеҷ шакку шубҳа деҳаи
Варзиканда якҷо бо Вағаштону Заврон ва чанд деҳи қадимаи
дигар аз шаҳрҳои қадимаи давраи тамаддуни Саразм маҳсуб
меѐбанд. Чунки дар деҳаи Варзиканда ҳавзҳои қадимаи
обнигоҳдорӣ барои нӯшидани аҳолии шаҳраки бостонӣ, ҳавзи
оби ҳаром-партобгоҳ, ҳавзи об барои нӯшидани ҳайвонот,
қабристонҳои хеле қадима, осори деворҳои зерихокмонда,
хумдонҳои хиштпазӣ, хумдонҳои оҳангудозӣ, хумдонҳои
истихроҷи тилло аз омехтагиҳои табиии дигар, роҳи
корвонгузари байни деҳ , яъне «Роҳи абрешим»- роҳи тиҷоратии
Суғд-Самарқанд-Панҷекат-Вағаштон-Варзиканда-ЧағониѐнБохтар-Чин мавҷуданд. Дар деҳаи ҳамшафат бо Варзиканда, дар
деҳаи матрук ва мавзеи шаҳраки бостонии Вағаштон низ
қабристонҳои давраи модаршоҳии олиҳаҳои суғдӣ ва худотҳои
ориѐии суғдӣ мавҷуданд. Бо ҷузъи суғдии ‚варз‛ дар Осиѐи
Миѐна, бавижа дар марзҳои Ӯзбекистон, ба монанди Варазрӯд ва
дар марзҳои Тоҷикистон топонимҳои зиѐд мавҷуданд, аз ҷумла
Варзоб- «баландоб, оби баланд, об аз баландӣ», Варзоб Қалъа«баландқалъа, қалъаи баланд» (н.Варзоб), Варзи Манор
«баландманора, манораи баланд» (н. Айнӣ).
Дар ноҳияи Истаравшан, дар қисмати ҷанубу шарқии марзи
он, деҳкадаи қадимае буд бо номи Варзик- ‚баландӣ‛, «аз
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баландӣ», ки дар натиҷаи фориғболии худи мо тоҷикон дар
замони шӯравӣ онро Варсиқ навиштанд. Хушбахтона, имрӯз бо
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон шакли дурусти
таърихии он Варзик барқарор гардид (ниг. Н.Негматов
«Уструшана в древности»). Аҷиб он аст, ки релефи ҷойгиршавии
мавзеи деҳаи Варзики ноҳияи Истаравшан бо мавзеи деҳаи
Варзикандаи Панҷакент пурра ба ҳамдигар мувофиқат мекунанд,
яъне ҳарду деҳа ҳам болои кӯҳтеппаҳои баланди аз сатҳи баҳр
тақрибан 500-700 м. баландӣ ҷойгиранд.
8. Майката//Майкада [maykata//maykada] номи деҳаи
аҳолинишин дар ҷамоати деҳоти Амондара. Номвожаи ҷуғрофии
Майката топоними шарқиэронии суғдӣ буда, шакли аввалаи ин
топоним аз суғ.<Mγkt, M’γk’δ, M’γk’ta (эҳтимол меравад аз
M’γkata) буда, (Мағкат, Мағката) маънии ‚хонаи моҳ‛, ‚эзиди
моҳ‛, макони ибодатро дорад. Дар Суғди қадим ойини зардуштӣ
тақрибан асрҳои VI-VII мелодӣ тавассути муъбадони зардуштии
давраи Сосониѐн таблиғ мешуд. Дар Суғди бостон асосан оини
буддоӣ ҳукмфармо буд. Номҳои ҷуғрофие, ки дар Панҷакент бо
номи Муғҳо мансубанд, нисбат ба номҳои аслан суғдии буддоӣ,
суғдии масеҳӣ навтаранд. Масалан: Моғиѐн, Муғ, Қалъаи Муғ,
Муғдиз ва ғайра.
9. Заврон [zavron] - номи деҳа (ҷам. деҳоти Лоиқ Шералӣ);
суғд. <Zavarān (зāвāран) «нуқтаи истеҳкомӣ», «дижгирда», «диж,
қалъа», муқ. cуғд. <Zāvar (зāвар) «қудрат», «нерӯ», «тавоноӣ»,
«зӯрӣ», «артиш», «қувваи иловагӣ», «нерӯи иловагии ҳарбӣ»
(«помощь»). Дар гирду атрофи марзи деҳаи бостонӣ то ба ҳол
боқимондаи девори қалъаи қадима пойбарҷост, ҳамчунин осори
қабристонҳои суғдии буддоӣ, қабристонҳои қадимаи сакоӣ ва
дахмаҳои қабилаҳои сакоии аввал боқӣ мондаанд. Муҳаққиқ
А.Л.Хромов низ вожаи «зāварāн»-ро «қалъа», «диж» маънидод
мекунад, ки комилан дуруст аст[14,29].
10. Падрӯт//Падрӯд [padrut] (ҷам. Деҳоти Шинг)- номи деҳаи
аҳолинишин: суғд.<pd, p’d, pad «мавзеъ», «ҷой», «макон» ва rut,
ф.б. <rаutа, суғ.rut- «рӯд», «рӯдхона», «дарѐча» ва ғайра. Маънои
топоними Падрӯт «мавзеи лаби рӯд», «рӯдгаҳ» аст. Муқ. Панҷрӯт
(деҳа дар ҷам. деҳоти Рӯдакӣ), Хуҷикрӯт (мавзеъ дар ҷам. деҳоти
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Ворӯ). А.Л.Хромов ҳам бар ин ақида аст, ки номвожаи суғдии
Падрӯт маънои «мавзеи лаби рӯд»-ро дорад [14,29].
11. Роғич [rāγič] - деҳаи аҳолинишин (ҷам. деҳоти Моғиѐн):
суғ. rāγ «фарохӣ», «кушодӣ», «боз-яла» (тоҷ. роғ < суғ. rāγ) + суғ.
исм.-ич суғ. <ič пасванди (формант) маконсоз ва ғайра «мавзеи
фарохӣ», «фарохии қади дара». Баръакс, муҳаққиқ А.Л.Хромов
топоними Роғичро аз суғдии рāғ - «марғ», «шибарзор»,
«сабзазор» маънидод кардааст. Муқ. Ғарғанич (деҳ Зимтӯд),
Рогиф (Кӯҳистони Мастчоҳ), Роғ (вил. Хатлон), Роғ (водии
Рашт), Роғ//Роғе (ноҳияи Варзоб) ҳама ба маънои «фарохӣ»,
«кушодӣ», «ялангӣ» омадаанд.
12. Ғазнич [γaznīč] - деҳаи матрук (ҷам. деҳоти Ворӯ); суғ. ғазн
<(γ’zn, γazn) – (кашнич//кашниз)+пасв. –ич, пасв.-ич ба сифати
анҷомаи номсоз омада, далолат ба макон мекунад, яъне ғазнич
«макони кашничзор»аст (рус. Дикая кореандра) ва ғайра «мавзее,
ки дар онҳо кашнич зиѐд мерӯяд. Муқ. Ғазнин (шаҳр ва номи
вилоят дар Афғонистон), Ғанзағар (кӯҳи кашничзор дар Яғноб).
А.Л.Хромов дуруст қайд мекунад, ки вожаи ғазнич калимаи суғдӣ
буда, маънои «мавзеи кашничзор»-ро дорад[14,29].
13. Хохт [Xāxt] - мавзеъ дар ҳудуди деҳаи Ворӯ (ҷам. деҳоти
Ворӯ); суғд.<Xāx «чашма», суғд. <Xāxt (-t пасв.суғдӣ, ки шакли
ҷамъ месозад) «чашмаҳо», «чашмасор», «чашмасорон», дар
авест. <Xāxa, вах. кык-«чашма», яғн. хāk, xāx – «чашма» (тоҷ.
чашма) + нишондиҳандаи шакли ҷамъ пасв. -m (яғн. -m),
«чашмаҳо» Муқ. Xāxsara –«сарчашма», Xāxti sar «мавзеи болои
чашмаҳо», «мавзеи аз чашмаҳо боло» (Яғноб).
14. Шоғар [Šouγar] - номи кӯҳе дар наздикии деҳаи Артуч
(ҷам. деҳоти ба номи Рӯдакӣ); суғд. <šou-«сиѐҳ», яғн. šow, šou «сиѐҳ», аз суғд. қад. <šоuγar «кӯҳи сиѐҳ», «сиѐҳкӯҳ». Муқ. Šouγar
(Яғноб), ҳамчунин муқ. Йошғар, Чошғар, Мосоғар, Маниғар,
Улғар, Полғар (баромади эронии қадима доранд, аз эр. қад. Gari,
garay-; муқ. aвастоӣ garay –(кӯҳ), «кӯҳӣ», «сахраи кӯҳ», муқ. русӣ
‘гора’, «горный хребет»). Бо ҷузъи -ғар дар тамоми паҳнои марзҳои
Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Афғонистон, Шингони Қадима, Қошғар
(Чин), Безеклики Турфони Чин ва Покистон топонимҳои
шарқиэронии суғдӣ ба назар мерасанд. Чунончи: Улғар (ВорӯПанҷакент), Чошғар, Муниғар (Панҷакент); Лоғар (Рашт); Беғар,
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Зоғар (Варзоб); Инғар, Лоғар, Ғанзағар, Спетғар, Соғду ғар
(Яғноб); Спинғар (Покистон). Ба ақидаи А.Л.Хромов топонимҳое,
ки бо ҷузъи –‚ғар‛ дар манотиқи Афғонистон ва Покистон ба назар
мерасанд, «дар асос ва заминаи як забони шарқиэронии дигар, яъне
забони пашту арзи вуҷуд кардаанд, ки забони пашту бо забони
суғдӣ ва ҳамзамон бо лаҳҷаи бозмондаи суғдӣ, яъне забони яғнобӣ
қаробати наздик дорад»[14,29]. Ҳамчунин, муқ. Данғара, Ғарғара
(н.Данғараи вил. Хатлон); Регар, аз суғ. <rγ’r, rγ’γ’, rgara, rəgar
«паси кӯҳ» (аз шимол Суғд, аз ҷануб Шумон-Чағониѐн-Ҳисори
кунунӣ) дар н. Турсунзода ва ғайра.
15. Марғеп [Marγēp] - номи мавзеъ дар наздикии деҳаи
Артуч (ҷам. Деҳоти ба номи Рӯдакӣ); суғд.<Marγef–«марғзори
сарзабзу зебо», «марғзор, сабзазорон», «шибарзор»; Марғеб аз
марғ ва об аст. Марғоб,аз суғ мағера – шибар,сабзазор ва оп – об
яъне алафзори сероб, «чаманзор», муқ. Марғеб, аз суғд.
<Marγeβ//Marγef «марғзор», «чаманзор», «сабзазор»14, 29  муқ.
Чориф (деҳаи матрук дар ҷам. деҳоти ба номи Лоиқ Шералӣ);
чор «деҳаи танг», «тангдара» +ӣф, ēф, ēβ (нишондиҳандаи шакли
ҷам); муқ. Муштиф, суғ. <Maštīf-аз суғ. m’š- «гиѐҳи маш», яъне
«машак» (мушунги ѐбоӣ, мушунги кӯҳӣ); t-пасв. Ҷамъсоз ва
пасв.-īf низ ҷамъсоз буда, ба ҳайси топоформант (анҷомаи
номсоз) пасванди маконсоз мебошад, ки ба фаровонии он
макони мавриди назар далолат мекунад; Кантиф (гузари қадима
дар наздикии деҳаи Ғаззаи ҷам. деҳоти Ворӯ), Канткиф (Яғноб);
Ланглиф (Ромит); Мосариф (Мавзеи деҳи матрук дар ҷам. деҳоти
Шинг) аз суғ. māsar «масар» гиѐҳи масар, ки хоргиѐҳ буда, тухми
он арзаншакл асту, аз арзан се-чаҳор баробар бузургтар ва аз он
равған мегиранд, мисли зағер, вақте пухта мерасад, гулҳояш
заъфаронӣ мешаванд (ба русӣ «геран»), яъне мавзее, ки он ҷо
гиѐҳи «масар» зиѐд мерӯяд, «мавзеи сермасар», «масарзор».
16. Моғиѐн [māγiyān] - номи деҳаи аҳолинишин (маркази
ҷам. деҳоти Моғиѐн). Топоними (дақиқан комоним-номи деҳа)
Моғиѐн аз шумори вожаҳои суғдӣ аст, ки аз нигоҳи сохт вожаи
сода аст ва шакли ифодаи ҷамъро дорад ва ифодакунандаи
кадом як сулола ва хонаводаи суғдитабор бо номи «мохѐн» -аст,
ки бунѐдгузори деҳаи мазкур маҳсуб мешавад. В.А.Лившитс низ
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вожаи Моғиѐнро баргирифта аз суғ. <māxyān- исми шахс ва
хонаводагии суғдӣ медонад[3,58].
17. Саразм [sarazm] - номи шаҳри қадимаи тоҷикон, ки яке
аз шаҳрҳои тамаддуни кишоварзии бостонии суғдиѐн дар Осиѐи
Марказӣ буда, таърихи беш аз 5500 –сола дорад. Номвожаи
Саразм аз нигоҳи баромад вожаи шарқиэронии суғдӣ аст, ф.б.<
Sarazmiya, Sarazmam; ф.м.< srazma, sarazma (Муқ. Ф.б.
Uvarazmiya, Uvarazmam; Uvarazma, Uvarazm, Xvarazm, Xorazm
‚офтобзамин‛, ‚ховарзамин‛, ‚сарзамини офтобӣ‛); аз суғд.< srsar- nom. abl.-y(y ; acc.-w; abl.>; pl. Sryt > srak, sry-сар
Б.Қариб,1995,360 srzm<
sarazm- ‚сарзамин‛, ‚сари замин‛,
‚хита‛, ‛остон‛, ‛меҳан‛, ‛бум -сарзамин‛. Муқ. Хоразм ‚офтобзамин‛, ‚сарзамини офтобӣ‛, ‚ховарзамин‛; Шоразм -‚
замини офтобрӯя‛ ( н. Ваҳдат).
18. Ғиждарва [γiždarva] (деҳаи Шинг, ҷам.деҳоти Шинг)
ҷузъи ‘дарва’-ро метавон бо ҷузъи яғн. «дарв»- «сахраи кӯҳ»,
«шах, шахи кӯҳ» муқоиса кард: Зиндавр (аслан Зиндарв,
Деҳкалон-Яғноб), Хисокидарв (деҳа дар Яғноб) //Хисоки дарв,
ҷузъи ғиж бошад, аз суғ.<γiž «садо», «овоз» иборат буда,
топоними Ғиждарва маънои «сахраи кӯҳи садо» мебошад, яъне
мавзеи акси садо ѐ сахраи кӯҳи садодардеҳ – кӯҳи акси садо аст.
Муқ. Ғижнова, Ворзов (Яғноб) ҳардуи ин топоним ҳам
маконеанд, ки акси садо медиҳанд.
19. Антарвин [Antarvin], мавзеъ дар наздикии деҳаи Ворӯ
(ҷам. деҳоти Ворӯ)//Антарвен, аз шумори вожаҳои мураккаби
суғдӣ буда, аз ду ҷузъи маънодор.<antar- «дарун» (умқи дара,
дарунтари дара дар назар аст) ва vin//ven, ки дар асл суғдӣ
<men//mayn буда, маънои «деҳ», «деҳа»-ро дорад, яъне «деҳаи
дарунӣ», «деҳае, ки дар умқи дара» воқеъ аст, мебошад. Баъди аз
байн рафтани забони суғдӣ ва густариши комил ѐфтани забони
дарии тоҷикӣ дар қаламрави билоди Панҷакент бо таъсири
гӯйиши тоҷикӣ ҷузъи суғдии men//mayn дар шакли тағйирѐфта
(метотеза шуда)-и худ ба сурати вин//вен боқӣ мондааст, ки аслан
суғ.< men//mayn «деҳа» мебошад: Муқ. Вен, Порвен (ҷам.деҳоти
Вору).
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Хулоса, номвожаҳои ҷуғрофӣ як ҷузъи таърихии фарҳанг ва
тамаддуни гузаштаи мо буда, дар худ бисѐре аз сирру асрори
забони моро нуҳуфта медоранд.
Бинобар ҳамин омӯзишу гирдоварии пурраи номвожаҳои
ҷуғрофии Тоҷикистон ва берун аз он, яъне марзҳои паҳнои
ҷуғрофиѐи таърихии тоҷикон вазифаи муҳимми забоншиносони
кишвар бояд бошад. Зеро қадимияти марзу буми моро маҳз
номвожаҳои ҷуғрофии қадима муайян мекунанд.
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НОМВОЖАЊОИ ЉУЃРОФИИ СУБСТРАТИ СУЃДЇ ДАР
ЌАЛАМРАВИ ПАНЉАКЕНТИ БОСТОНЇ
Музофоти Панљакент, яке аз минтаќањое мебошад, ки номњои
љуѓрофии мавзеу мањалњояш то ба имрўз ба таври пурра ва муназзам
омўхта нашудааст. Ба љуз як маќолаи хурди А.Л. Хромов, ишорањои
љузъии О.И. Смирнова ва П.Б. Лурье дигар тањќиќоти бунѐдї оид ба
топонимия ва микротопонимияи Панљакент ба назар намерасад.
Њамчунин муњаќќиќони хориљї перомуни номвожањои љуѓрофии
ќаламрави Суѓди таърихї дар умум баъзе ишорањо доранд, мисли Ж.
Лазар, Б. Ќариб, Љ. Майрњофер, аммо на ба таври кофї.
Калидвожањо:
топонимия,
ономастика,
микротопонимия,
субстрат, Панљакент, этимология, решашиносї, номвожањои љуѓрофї ,
Саразм, Ворӯ, Вен, Порвен, Заврон, Варзиканда, Роҷ, Ваѓаштон, Моѓиѐн,
Паѓна, Шоѓар, Роѓич.
TOPONYMS OF SUGDIAN SUBSTRATE ON THE TERRITORY
OF ANCIENT PANJAKENT
Panjakent Province is one of the regions, where geographical names
have not been fully researched yet. Excluding small articles of A.L. Khromov
and some other partial references of OI. Smirnova and P.B. Lure to the whole
Sughd region. Except for one small article by A.L. Khromov, have also made
some references to toponyms. There are some other foreign researches like
Zh. Lazar, B. Qarib and J. Mayrhofer in their scientific works made
references to some the geographical names of the Sughd region as a whole.
Keywords: toponymy, onomastics, microponimony, substrate, Panjakent,
etymology, rootology, geographical names, Sarazm,Voru,Wen Porven, Zavron,
Varzikanda, Roj , Vagtash, Mogians, Pagna, Shogar, Rogij and etc.
ТОПОНИМЫ СОГДИЙСКОГО СУБСТРАТА НА ТЕРРИТОРИИ
ДРЕВНЕГО ПЕНДЖИКЕНТА
Пенджикентский регион является одним из тех регионов,
географические названия которых изучены не полностью. За исключением
37

СУХАНШИНОСЇ, №2. 2020
небольшой статьи А.Л. Хромова по данной теме нет специальных
исследований. Частично данная тема затрагивается в статьях О.И.
Смирнова и П.Б. Лурье. Однако, микротопонимика Пенджикента
требут детлаьного анализа. Что касается зарубежных исследователей,
таких как Лазар, Б. Кариб, Дж. Майрхофер, то в их работах
встречаются некоторые общие ссылки на географические названия
согдийского региона. В данной статье автор рассматривает 18
топонимов согдийского происхождения.
Ключевые слова: топонимика, ономастика, микропонимия,
субстрат, Пенджикент, этимология, рутология (корноведение),
географические названия, Саразм, Вору, Вен, Порвен, Заврон, Варзиканда,
Роҷ, Вагаштон, Могиѐн, Пагна, Шогар, Рогич.
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АДАБИЁТШИНОСЇ
УДК: 891. 550-1.
АНЪАНА ВА НАВОВАРЇ ДАР ШЕЪРИ
ПАЙРАВ СУЛАЙМОНӢ
Рустам Вањњобзода
Донишгоњи миллии Тољикистон
Пайрав Сулаймонӣ аз шоирони насли аввали адабиѐти
навини тоҷик мебошад, ки бо вижагиҳои осор ва сарнавишташ
(бо он ки, ба гуфти устод Айнӣ, ‚Дар айни ҷавонӣ зи миѐн рафт‛)
ҳамеша мавриди таваҷҷуҳи хос буда ва ҳаст.
Масъалаи омӯзишу таҳқиқи осору аҳволи Пайрав
Сулаймонӣ ва таъйини вижагиҳову арзиши ҳунарии осори шоир
ва мавқеи шахсияти адабии ӯ низ борҳо мавриди баҳсу баррасӣ
қарор гирифтааст. Аксаран чунин ибрози назар шудааст, ки
ҳанӯз ин мавзӯъ ба мизони лозим ҳаллу фасл нагардидааст.
Аммо, аз нигоҳи дигар, воқеият ин аст, ки бо итминон метавон
гуфт, Пайрав Сулаймонӣ аз зумраи адибони хушиқбол ва
хушистиқболест, ки дар сатҳи адабиѐтшиносии муосири тоҷик на
камтар, балки ҳатто бештар аз адибони дигар мавриди пажӯҳиш
қарор ѐфта, ҷузъиѐти рӯзгор ва осораш, то он ҷо ки дар ин замон
дастрас буда, таҳқиқу баррасӣ шудааст ва ғолибан натиҷаҳои
илмии ҳосила дурусту саҳеҳ мебошанд.
Албатта, ҳусни матлаи пайравшиносӣ ҳамон чанд ҷумлаи
қотеи устод Садриддин Айнӣ дар ‚Намунаи адабиѐти тоҷик‛
мебошад, ки дар поѐни ашъори мундариҷ аз ин шоир навишта
шудааст: ‚Пайрав соҳиби истеъдоди комил аст, бӯстони нави
адабиѐти тоҷик аз оби равони табъи ин ҷавон бисѐр сарсабзиҳо
умед дорад‛[1, 144]. Гумон аст, ки устод Айнии сахтгир ва
саррофи воқеан гавҳаршинос таъбири ‚соҳиби истеъдоди
комил‛-ро дар мавриди нафаре дигар аз шоирони ҳамзамони
Пайрав истифода карда ва моҳияти корҳои ҳунарии дигареро
дар оянда ба ин эътимод ва дақиқашиносӣ бозгӯ намуда бошад.
Дувум, дар ин мавзӯъ таҳқиқоти муфассали адабиѐтшиноси
номвар Раҳим Ҳошим аст, ки ба нуҳуфтатарин зовияҳои осору
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аҳволи Пайрав Сулаймонӣ партав афкандааст. Устод Раҳим
Ҳошим, ки ба гуфти Бозор Собир ‚Гӯри Пайравро чу кӯчаш гӯйӣ
бар дӯшаш гирифта‛, на танҳо дар мавриди осору аҳволи Пайрав
Сулаймонӣ таълифоти мушаххасу алоҳида бар ҷой гузошта, балки
дар аксари ѐддоштҳо ва мақолаҳои илмии ӯ гуфтор ва осори
Пайрав Сулаймонӣ чун санаду далел мавриди истифода қарор
гирифта ва ин санадҳо баъд аз иқтибосҳо аз фармудаҳои устод
Айнӣ аз ҷиҳати шумора ва эътибор дар навиштаҳои Раҳим
Ҳошим мавқеи дувумро доранд. Сарсухани муфассалу огоҳона ва
донишмандонаи устод Раҳим Ҳошим бар ҷомеътарин китоби
Пайрав Сулаймонӣ – Маҷмӯаи осор – Сталинобод: Нашриѐти
давлатии Тоҷикистон, 1959. шояд бештари назариѐти илмии ӯро
дар бораи Пайрав фаро гирифтааст. Гузашта аз ин, тақрибан ҳар
як номае аз мукотиботи нашршуда миѐни Раҳим Ҳошим ва
Пайрав Сулаймонӣ саҳифаи тозаи пурмаъное дар кашфи румуз ва
асрори эҷодиѐти Пайрав Сулаймонӣ мебошад.
Савум, асари таҳқиқотии ҷомеъи илмию назарии устод
Соҳиб Табаров Пайрав Сулаймонӣ (Очерки ҳаѐт ва эҷодиѐт). –
Душанбе: Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон, 1962. – 393 с. аст, ки
муаллиф то охирин лаҳзаҳои зиндагии худ рӯйи он кор карда,
онро бо асноди тозапайдо ва назариѐти нав дар соли 2012 дар
нашриѐти Дониш ба ҳаҷми 540 саҳифа (яъне 150 саҳифаи илова
бар нашри пешин) ба табъ расонд, ки метавон гуфт, чунин асари
ҷомеъ гумон аст, дар бораи эҷодиѐти шоири дигаре аз ин насли
адибон ба майдон омада бошад.
Агар ба ин таҳқиқот мақолаҳои алоҳидаи ихтисосӣ, мақолаҳои
обзорӣ, ѐддоштҳо ва дигар навиштаҳои муҳаққиқони дигари ин
давраи адабиѐт, шеършиносон ва навиштаҳои фарзандону
пайвандони худи шоирро изофа намоем, камтар чизе боқӣ мемонад,
ки дар бораи Пайрав Сулаймонӣ гуфта нашуда бошад.
Бо вуҷуди ин ҳама осори пурарзиш ва даврони зиндагонии
пурмоҷарои Пайрав Сулаймонӣ заминаи таҳқиқоти боз ҳам
густурдатареро фароҳам меорад, ки натиҷаҳои он на танҳо
барои шинохтани моҳият ва қимати воқеии осори ӯ, балки барои
ошноӣ бо падидаҳо ва назарияҳои нави адабию ҳунарӣ дар
марҳалаи аввали адабиѐти навини тоҷик, хусусан масъалаи
навоварӣ ва ҳифзи ворисияти адабӣ, қимати зиѐд хоҳад дошт.
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Дар бораи ҷараѐнҳои нави адабӣ, назариѐти нави ҳунарӣ дар
замони Пайрав ва муносибати шоир ба онҳо, моҳият ва арзиши
навовариҳои Пайрав Сулаймонӣ ва шинохту эътиқоди ӯ ба ин
ҷараѐнҳо дар таҳқиқоти мазкур нуктаҳои дақиқу огоҳона ҷой
дорад, ки хулосаи онҳо чунин аст: Пайрав Сулаймонӣ яке аз
огоҳтарин ва қадршиностарини адибони тоҷики замони худ аз осор
ва анъанаҳову аслҳои арзишманду ҷовидонии адабиѐти классикии
форс-тоҷик ва дар айни замон аз адабиѐту фарҳанги халқҳои ҷаҳон
буд. Навовариҳои худро дар поэтикаи шеър бар асоси таъмини
таносуб ва тавозуни муътадил ва маъқули унсурҳои анъана ва
навоварӣ анҷом дода, дар айни ҳол мисли устодон Садриддин
Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ бар алайҳи он қаламбадастоне, ки
мехостанд ба қавли яке аз онҳо ‚теша бар решаи‛ ҳама осор ва
анъанаҳои адабии гузашта бизананд, шуҷоъона ва бо зуҳури
истеъдоди дурахшони худ мубориза мекард.
Дар ин хусус, аз ҷумла дар мавриди арӯз, Раҳим Ҳошим
менависад: «Пайрав бо тақозои рӯҳи эҷодиаш аз аввали
шеъргӯии худ сар карда, дар ин роҳ (навоварӣ. – Р.В.) ба ҷустуҷӯ
даромада буд. Нияти ӯ дар бобати ҷавоб дода тавонистани шеър
ба талаботи ҳаѐт, ба масъалаҳои муҳимме, ки ҳаѐт ба назди
адабиѐти мо мегузошт ва мазмунҳои нав ба наве, ки ҳар рӯз ба
пеши шоир мебаромаданд, ба вуҷуд овардани навигариҳоро –
мазмунҳои нав, ибораҳои нав, воситаҳои тасвирӣ ва таъсири нав
ва ниҳоят шакли нав ва тарзи баѐни навро аз вай талаб
мекарданд. Вале дар бобати шакли назм таъсири вазни арӯз ба
вай чунон тасаллуте дошт, ки аз он таъсир баромада
наметавонист. Вазни арӯз дар муддати асрҳо, ҳатто шояд пеш аз
истилои араб ба мазоқ ва рӯҳи халқи мо ба андозаи зиѐде таъсир
карда ва ҳазм шудааст. Мусиқавияти забони мо ба вазни арӯз ва
оҳангҳои арӯз ба забони мо, ба фикрам, таъсири дутарафа
доштаанд. Бино бар ин, ин андозаро якбора вайрон карда, аз он
берун баромадан шеъри худро аз хонандаи он дур кардан мешуд.
Ин корро Пайрав накард, устодони назми советии мо – Лоҳутӣ,
Айнӣ ва Мирзо Турсунзода ҳам инро накарданд, имрӯз агар дар
мо касоне ѐфт шаванд, ки мо вазни арӯзро пушти по задем, аз он
ҷастему гузаштем гуфта даъво кунанд, ин хел касон ба худашон
дурӯғ мегӯянд. Онҳо рӯҳи шеъриятпарвари халқи худро, завқи
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хонандаи худро нағз намефаҳманд, ѐ дониста истода, аз ин
хусусиятҳои он чашм мепӯшанд ва бо ин баҳона, кӣ медонад,
балки болои сустӣ ва заифиҳои шаклии шеърҳои худро андова
карданӣ мешаванд» [24, 15].
Зимнан, дар ин баѐноти равшангарона чанд нуктаро бояд
бар асоси гуфтаҳои худи шоир тавзеҳ дод. Аввал ин ки Пайрав
Сулаймонӣ худ ҳаргиз қасд накардааст, ки комилан аз доираи
арӯз берун барояд, балки ононеро, ки комилан арӯзро инкор
мекардаанд ва барҳам додани онро мехостаанд, шадидан танқид
кардааст, ки намунааш баъдан зикр мешавад. Дувум, ҳамон гуна
ки арӯз бар Пайрав тасаллут дошта, Пайрав низ бар арӯз
тасаллути комил дошта, аз он бо камоли ҳунар ва фаровонию
пуррангӣ истифода кардааст. Савум, на ҳамаи шоироне, ки
ашъори ғайриарӯзӣ гуфтаанд, дар арӯз комилан нотавон
будаанд, балки бо аҳдофи эҷодии хосе ин корро анҷом додаанд
ва, албатта, онҳое дар ин кор муваффақ будаанд, ки дар арӯз ҳам
қудрати комил доштаанд. Манзур баъзе корҳои устод Лоҳутӣ,
Ҳабиб Юсуфӣ ва чанд тани камшумори дигар мебошад. Аммо
суханони Раҳим Ҳошим аксарияти боқимонда, хусусан
ҳамзамонони арӯзситези Пайравро ба дурустӣ ва ҳаққоният фаро
мегирад. Дар хусуси мансубияти қавмии арӯз ҳам бояд гуфт, ки
ин чиз имрӯз як амри бебаҳс ва собитшуда аст, ки танҳо номи
қолабҳои ин системаи вазн арабист, аммо худи ин вазн
табиитарин ва сириштитарин ритму оҳанги дарунии забони
модарии мо мебошад, ки бетардид пеш аз рӯйи кор омадани
қолабҳое чунин бо номи арабӣ дар системаи овоии забони мо
вуҷуд дошт. Чи чора, ки имрӯз номи пардаҳои мусиқии мо ва
нақшаҳои он ҳам тоҷикӣ нест, вале ин чиз мусиқии моро
ғайритоҷикӣ накардааст.
Устод Соҳиб Табаров дар охири таҳқиқоти ҷомеи худ
ҷадвали вазни ашъори Пайрав Сулаймониро ҷой додааст, ки ин
ҷадвал хулосаҳои ӯ ва Раҳим Ҳошимро комилан собит месозад.
Аз он маълум мегардад, ки ба истиснои як-ду мавриди ҷузъӣ
тамоми осори манзуми Пайрав дар қолаби арӯз буда, он
мавридҳои ҷузъӣ ҳам ба таъбири дигари Раҳим Ҳошим: «Ба
фикри ман Пайрав тамоми комбинатсияҳои худро дар дохили
вазни арӯз карда ва ҳаргиз аз ин доира берун нарафтааст.
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Пайрав дар шакли шеър бозиҳои дигаре ҳам дорад. Ӯ дар баъзе
гуфтаҳои худ вазнҳои шӯхи арӯзро ба вазни ҳиҷо ба ҳам омехта,
шакли хеле марғуб ва рехтае ба вуҷуд меоварад, ки порчаи
лирикии «Боғбон» аз ин ҷумла аст» [24, 15].
Аз нигоҳи дигар шеърҳое чун ‚Боғбон‛ аз назари навъӣ ва
жанрӣ мансуб ба тасниф мебошанд, ки мисли мелодрама миѐни
ҳунари мусиқӣ ва адабӣ як жанри муштарак мебошанд. Ин жанр
бо ҳамин ном дар адабиѐти форсӣ собиқае хеле куҳан дорад, вале
ба чи далеле, агарчи намунаҳои он дар адабиѐти навини мо,
хусусан дар эҷодиѐти Лоҳутӣ ва Пайрав ба вуҷуд омад, вале
номаш иқтибос нашуд. Ҳатто гимни нахустини Тоҷикистон аз
тарафи устод Лоҳутӣ бар асли жанри тасниф эҷод шудааст, ки
дар он арӯз гоҳ ҳузур дораду гоҳ не, аммо мусиқӣ онро ҳамвору
яклухт месозад. Матни тасниф танҳо дар сурати иҷрои мусиқӣ
тамомият меѐбад ва барои қироати одиву декламатсия мутобиқ
нест, балки танҳо як тарҳи нокомил аст. Шояд ҳамин ‚тасниф‛
бошад, ки ахиран баъзеҳо чунин ашъорро ‚хусравонӣ‛
меноманд.
Бояд гуфт, ки дар сурати зарурати тақрир (декламатсия) дар
ин омезиши вазни ҳиҷо ва вазни арӯз ҳам ритми шеър танҳо
замоне маҳсус ва қобили пазириши табъ қарор мегирад, ки агар
хонанда тамомии шеърро ба ҳамон ритми арӯзии дар асоси шеър
қарорѐфта мутолиа намояд, дар акси ҳол эҳсоси адами ритму
оҳанги мавзун ба даст медиҳад.
Зимнан, бояд тазаккур дод, ки масъалаи дарҷ ва қироати
дурусти ашъори Пайрав, ҳамон гуна, ки худи шоир дар назар
доштааст, низ бисѐр муҳим аст, то на танҳо вазн, балки қофияи
ашъори ӯ низ солим бошад. Дар нашри баъзе аз ашъори ӯ сарфи
назар шудани ин қоида, хусусан дар қироати калимаҳои хориҷӣ,
боиси харобии вазни арӯзӣ ва ҳатто қофия гардидааст. Аз ҷумла
дар шеъри нотамоми ‚Тоҷикистон‛:
Овозаи Вахшстрояш
Ҳуши ҳама ҷалб карда суяш.
Чашми капиталҳои Амрик
Аз рашк сафед гашту торик [13, 183].
Танҳо дар сурати ба таври зайл хондани ин шеър вазну
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қофияи он солим мегардад ва сурати табиии шеър барқарор
мегардад:
Овози Вахшиструяш
Ҳуши ҳама ҷалб кард суяш.
Чашми капитолҳои Амрик
Аз рашк сафед гашту торик.
Дар назар нагирифтани тарзи навишт ва қироати дар он
замон роиҷи чунин калимаҳои хориҷӣ дар матни ашъори устод
Айнӣ ва Лоҳутӣ ва шоирони дигари он замон ҳам боиси харобии
зиѐд дар вазну қофия ва ҳатто баъзан барбод рафтани санъатҳои
шеърӣ гардидааст.
Соҳиб Табаров дар ҷадвали авзони осори манзуми Пайрав
Сулаймонӣ чунин баҳрҳо ва ба ин шумор вазнҳоро сабт
намудааст, ки албатта агар тамоми ашъори Пайрав ҳам
набошад, аксари кулли онро дар бар мегирад:
Ҳазаҷ – 10 вазн; Раҷаз-2 вазн; Рамал – 4 вазн; Мунсареҳ – 2
вазн; Музореъ – 2; Муҷтасс – 5 вазн; Сареъ -2 вазн; Хафиф – 4
вазн; мутақориб – 3 вазн; Мутадорик – 2 вазн [14, 379].
Аз ашъори Пайрав чандин шеъри ӯ дар таркиби худ ба
навъи гуногун аз навоварӣ дар вазну оҳанг ѐ ба таъбири
мушаххастар, аз танзими хосу ҳадафманди пораҳои оҳангӣ
бархурдоранд. Аз ҷумла шеърҳое чун шеъри машҳури «Навиди
Вахшстрой» дар вазни муҷтасси мусаммани махбуни мақтуъ аст,
мафоилун, фаилотун, мафоилун фаълун; «Корвон» дар вазни
муҷтасси мусаммани махбуни мақтуъи мусаббағ - мафоилун,
фаилотун, мафоилун, фаълон; «Асира ѐ худ исѐн» - дар вазни
хафифи мусаддаси махбуни мақсур - фоилотун мафоилун фаилот;
«Ба боғбон» мутадорики мураббаи солим - фоилун фоилун;
‚Боғбони гул» - фоилун фаъал; «Ба муносибати инқилоби
Бухоро» - ҳазаҷи мусаммани ахраби макфуфи мақсури мустазод
мафъӯлу мафоилу мафоилу мафоил/мафъулу мафоил
Аз ин ҷадвал маълум мегардад, ки бо таваҷҷуҳ ба каммияти
ашъори Пайрав таркиби вазн хеле ғанӣ, гуногун, иборат аз
вазнҳои нодиру хушоҳанг ва дорои ҷанбаи пурқуввати лиризм ва
оҳангу мусиқӣ мебошад.
Шеъри ‚Марши пионерон‛ ҳам аз ҷиҳати вазну оҳанг
44

СУХАНШИНОСЇ, №2. 2020
мумтоз буда, мабнои он бар тақтеъи фоилун, фоилун, фолун
фоилотун – яъне тақрибан вазни ‚Марши ҳуррият‛-и устод Айнӣ
мебошад. Аммо мисли ‚Марши ҳуррият‛ вазн устувору
мушаххас нест ва ағлаб дар қироати арӯзӣ сакта эҳсос мешавад.
Яъне ин на шеъре комилан бар мабнои асли арӯз, балки тасниф
аст, ки танҳо дар сурати сурудан комил мегардад. Мисраи охири
банди аввал ба навъе меҳвари вазну оҳанги онро таъйин
мекунад: ‚Пешрав, пешбин, пешқадам‛ (фоилун, фоилун,
фоилун) – ҳамон вазни ‚Марши ҳуррият‛ аст, танҳо ба ин шарт,
ки дар калимаи ‚пешқадам‛-ҳарфи ‚е‛-ро кашиш надиҳем.
Пайрав чун аксари шоирони навовари тоҷик (ки ин равиш
то Муъмин Қаноат идома пайдо мекунад), аз ибтидо ба
мустазод, ки таркиби вижаву хоси оҳангиву мусиқӣ дорад
муроҷиат кардааст:
Эй дидаи гирѐншудаи бе сару сомон,
пурхун шуда чандон,
аз баҳри азизон.
В-эй абрсифат қатразани донаи борон,
чун гавҳари ғалтон,
муштоқи каримон [13, 30].
Тавре ки аѐн аст, ин мустазод ҳам ба мазмун ва ҳам дар
вазн (ҳазаҷи мусаммани ахраби макфуфи мақсури мустазод)
шабеҳи мустазоди машҳури устод Айнӣ ‚Ба шарафи инқилоби
Октябр‛ мебошад, ки матлаъаш ин аст:
Эй машъали рахшони адолат зи куҷоӣ?
К-имрӯз ба моӣ!
Торикии бедод зи гетӣ бизудоӣ!
Моно, ки зиѐӣ!1 с. 1918
Агарчи мустазоди Пайрав дар қиѐс бо мустазоди устод
Айнӣ шогирдона буда, ду сол баъд аз он суруда шудааст, Пайрав
бо афзудани як пораи иловаи мустазод ва мукаррар кардани он
аз талоши худ дар роҳи ҷустуҷӯҳои навоварона дарак медиҳад.
Дигар самту сӯи ҷустуҷӯҳои навоваронаи Пайрав
чаҳорпора (катрен) буд, ки дар таркиби он ба фазилати фазои
боз барои баѐни муфассал ва ҳикоятӣ, оҳанги табиӣ, наздик ба
1

Садриддин Айнї. Кулиѐт, љ.8. – Душанбе: Ирфон, 1981, с.287.
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наср, вале бо ҳифзи комили арӯз муяссар мегардид. Намунаи
бисѐр муваффақи шеъри навоваронаи Пайрав дар ин қолаб
ҳамоно шеъри ‚Баҳори Тоҷикистон ва нолаи чӯпонӣ‛ мебошад,
ки комилан дар қолаби арӯз, аммо ҳар банд бо таркиби гуногуни
қофиябандӣ мебошад ва шеър аз назари баѐн хеле лоқайду озод
ва табиӣ сурат бастааст!
Дашти васеъу боғи латифу ҳавои хуш,
Саҳрову ҷангалу чаману кӯҳу лолазор.
Аз ҳар канор чашма равон асту обшор,
Ҳар су баланд замзамаву нолаву хурӯш... [13, 82].
Ин навъ ашъор, ки барои иборатороии муфассалу табиӣ
хеле мусоид аст, хеле баъдтар аз ин даврон дар шеъри форсӣ
(хусусан, навиштаҳои Фаридуни Таваллулӣ ва Нодири
Нодирпур) ривоҷ пайдо мекунад ва дақиқан худи ҳамин вазн
(музореъи мусаммани ахраби макфуфи махзуф) дар назми солҳои
70-и асри 20 ба баъди Тоҷикистон дар қолаби чаҳорпора ва арӯзи
нав ривоҷи тоза меѐбад.
Аммо имкониятҳои барҷастаи навоварона дар қолаби
чаҳорпора беш аз ҳама дар достони устод Мирзо Турсунзода
‚Ҳасани аробакаш‛ рӯйи кор омадааст.
Шикастани мисраъ дар шеърҳои Пайрав Сулаймонӣ аз
нигоҳи зоҳирӣ барҷастатарин намунаи корҳои навоваронаи ӯро
ба намоиш мегузорад. Ин навъ шикастани мисраъ ба хотири
ҳидояти хонанда ва муҷрии саҳнаҳо ба қироати саҳеҳи шеър ва
ба ҷо овардани таъкидҳои маъноии оҳангӣ амалӣ мегардад:
Нолаи дилхарошу савти ҳазин,
Алъамон!
Дод!
Тавба!
Истимдод!
Гиряву лоба,
зорию фарѐд... [13, 62].
Дар ин шеър, ки дар вазни хафифи мусаддаси махбуни
мақтуъ мебошад ва дар аксари ашъоре аз ин қабил, бо вуҷуди
46

СУХАНШИНОСЇ, №2. 2020
шикастани мисраъ, шоир вазнро аз аввал то охир риоя мекунад
ва маълум аст, ки пораҳои шикаста ба кадом мисраъ тааллуқ
дорад. Дар ин мисраъшиканиҳо, бешубҳа Пайрав пеш аз ҳама аз
ашъори Маяковский ва Абулқосим Лоҳутӣ илҳом гирифтааст, ки
он ду шоири ҳунарманд низ бо шикастани мисраъ вазни шеърро
барҳам назадаанд, балки онро барҷастатар зоҳир намудаанд.
Гузашта аз ин, дар миѐни ашъори Пайрав Сулаймонӣ
намунаҳои барои ин замон нодиреро низ мушоҳида метавон
кард, ки дар онҳо тақсими аркони як вазн дар мисраъ гуногун
сурат гирифтааст. Он чизе, ки ба навъе аз ‚Марши ҳуррият‛-и
устод Айнӣ ва баъзе ашъори қаблии устод шуруъ гардида, солҳо
баъд ба меъѐр даромад ва дар адабиѐти форсӣ ба он унвони
‚нимоӣ‛ дода шуд ва мо онро ‚арӯзи нав‛ мегӯем. Намунаи хуби
чунин шеър ‚Ба милитаристони Япония‛ (1932) мебошад.
Ҳанӯз дуди гозу заҳр v – v – / v– v– / v
Дар бадан асар кунад. – v – / v– v–
Ҳанӯз оташи куҳан v– v–/ v– v–
Шарораву шарар кунад. v– v– / v– v–
Ҳанӯз он садои тӯпу тир v – v–/ v– v–/ v– v
Гӯш кар кунад. –/ v– v–
Ҳанӯз кӯдаки фақир v – v – / v– v– / v
Ёди он падар кунад... [13, 131]. – v – / v– v–
Вазни ин шеър ба эътибори банди тарҷеъи он: (Шумо – ба
ҳирси молу зар, шумо – ба фикри мулку шон...) раҷази
мураббаъи махбун сабт шудааст [14, 381]. Аммо шумори ҳиҷоҳои
аркон на дар ҳамаи мисроъ баробар аст ва ончунон, ки аз пораи
боло маълум мегардад, дар хеле аз мисраъҳо қисмате аз аркони
мисрои баъдӣ дар охири мисраи аввалӣ омадааст.
Аслан, тарҳи ин шеър бар асоси раҷази мусаммани махбун
аст ва агар чунин навишта шавад, мазмуни он коҳише намеѐбад:
Ҳанӯз дуди гозу заҳр дар бадан асар кунад,
Ҳанӯз оташи куҳан шарораву шарар кунад...
Аммо шоир ба хотири таъкиди оҳанг ва ба ин васила
афзоиши қуввати маъноии шеър мисраъро ба ду пора ҷудо
мекунад, гоҳо аз пайванди рукнҳо ва гоҳо аз миѐни ҳиҷоҳо –
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аркони нотамом. Ин иқдоми зоҳиран ҷузъӣ вале бисѐр
муҳиммест, ки уфуқҳои тозае аз имконоти арӯзро пеши рӯ боз
мекунад. Шоирони баъдӣ низ аз ин вазни бисѐр зебову хушоҳанг
камоли истифодаро карданд. Хусусан, Муъмин Қаноат дар
‚Мавҷҳои бародарӣ‛ ва Лоиқ Шералӣ дар шеъри ‚Баҳор
мешавад‛. Шеъри Лоиқ Шералӣ намунаи комили арӯзи нав
(нимоӣ) мебошад, ки аз имконоти мусиқӣ ва табиати ин вазн ба
навъи аҳсан дар он истифода шудааст.
Вазни мазкур бо шеъри шоири асри 19-и Эрон Қоонӣ
Шерозӣ (1807 – 1853) ‚Бунафша руста аз замин ба тарфи
ҷӯйборҳо‛ шуҳрату маҳбубияти хоссае касб намуда ва бисѐр
шоирон ба ин шеър назираҳо ва ҷавобияҳо суруданд ва Пайрав
Сулаймонӣ аз он шеъри зебо бехабар ва беасар набуд. Албатта,
ин вазн ба воситаи ашъори шоирони пешин, аз ҷумла Мирзо
Бедил, ҳам ба табъи шоирон нишаста буд, аммо назирасароиҳои
мукаррари шоирони Мовароуннаҳр ба мусаммати мазкури
Қоонӣ воқеияти ин назарро собит месозад.
Воқеан, мутолиа ва огоҳии васеъи Пайрав Сулаймонӣ аз
адабиѐти классикӣ, адабиѐти муосири ҳамзабонон, адабиѐти
ҷаҳон, ошноӣ ба забони русӣ, ҷараѐнҳои сиѐсии ҷаҳон ва ғайра
дар муҳит ва замони худ шахсияти камназир ба изофаи қареҳа ва
табъи саршори шоирӣ қодир ба навовариҳои асилу мондагор
буд. Ин огоҳиҳои Пайрав Сулаймонӣ хусусан дасти ӯро дар
эҷоди осори доғи рӯз дар муҳимтарин мавзӯъҳои байналмилалӣ
қавӣ сохта буд ва ағлаб ашъори дар ҳамин мавзӯъ сурудаи ӯ
заминаи навовариҳои ӯро фароҳам месозад, зеро табиат ва
хусусияти мавзӯъ ҳаминро тақозо мекунад. Он чи мо намунаи
муваффақ ва олияшро баъдтар дар ‚Садои Осиѐ‛-и устод
Турсунзода мебинем.
Бо вуҷуди ин, агар ин мавзӯъ тарҳ шавад, ки Пайрав
Сулаймонӣ амалан ва назаран бештар барои ҳифзи суннатҳои
адабӣ хидмат карда ва ѐ навоварӣ, посух ин аст, ки ӯ бештар
барои ҳифзи асолат ва арзишҳои асили суннатии адабиѐт, шеър
талош намудааст. Барои он ки ба ин нукта муътақид шавем, бояд
муҳити Пайрав ва ҷараѐнҳову баҳсҳои он рӯзро дар назар гирем.
Масъала ин аст, ки гурӯҳе аз қаламбадастони фурсатталаб бо
баҳонаи навоварӣ мехостанд рӯйи ҳама аслҳо ва меъѐрҳои
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адабиѐти классикӣ, хусусан назми устувору ғанӣ, хатти батлон
бикашанд, то фориғ аз он, ки ба далели нотавонӣ ва бехабарӣ
монеаи бузурге дар сари роҳи худ медонистандаш, мехостанд ҳар
сохтаву пардохтаи худро ба унвони навоварии инқилобӣ ба
майдони адабиѐти нав ворид созанд. Беш аз ин, онҳо ба ин амали
бепояи худ қонеъ нагардида, бо назарияпардозии ғайриилмӣ ва
бебунѐд мехостанд умуман ҳама меъѐрҳоро аз миѐн бурда, ба
унвони шоирони асил ва боистеъдод ҳам муҳри куҳнапарастӣ ва
ғайриинқилобиро пахш кунанд. Ин дар ҳоле буд, ки то ин замон
дурахшонтарин осори инқилобиро устодоне чун Айнӣ ва Лоҳутӣ
ба майдон оварда, роҳу тариқи мутавозӣ ва маъқули навовариро
ҳам боз намуда буданд.
Намояндагони
маъруфи
ин
гуна
навовариҳои
фавқулинқилобӣ Ғулом Ализода ва Бектош буданд, ки ба ҳар
баҳона ба аслҳои адабиѐти тоҷик ва адибони асили тоҷик
ҳамлавар мешуданд. Аз ҷумла Ғулом Ализода системаи вазни
шеърии арӯзро ба рӯҳиѐти инқилобӣ монеъ ва бегона дониста,
исрор менамуд, ки якбора теша бар решаи арӯз зада вазни
ҳиҷошумурӣ қабул карда шавад.
Посухи манзуми машҳури Пайрав Сулаймонӣ ба Ғулом
Ализода ин мавзӯъро ба навъи аҳсан хатм мекунад ва ба изофа
нақизае, ки ба ашъори ин муддаии навоварӣ баста мешавад, пӯчӣ
ва бебунѐдии талошҳои муғризонаи ӯро ба таври дурахшон
ошкор месозад:
Эй шоири шеърҳои “махсус”,
То кай бофӣ ҳавои махсус?
Аттор наӣ, чӣ мефурӯшӣ
Беҳуда ту ин давои махсус?!
Ҳарчанд ба тору чанг бастем,
Ҳосил нашуд он навои махсус.
Ё шеър навис, ѐ биѐ, хон
Он шеър ту бо “ҳавои махсус”.
Тарсам, ки сухан кашол созам,
Бархезад моҷарои “махсус”.
Хоҳӣ, ки зи шеър баҳра ѐбӣ,
Ё халқ барад сафои “махсус”,
Аз Лоҳутию зи санъати ӯ
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Ибрат гиру ғизои “махсус” [13, 171].
Дар идома ‚Намунаи‛ шеъри Ализода ‚(Ба ҳавои махсус)‛
оварда мешавад.
Дар майдони пахтазор
Трактор замин меронад.
Биѐед, эй рафиқон,
Ҳой-ҳой, ҷоне!
Ёр-ѐр, ҷоне!..

2 бор

Дар қанорҳо пахтаҳоро андозем,
Пур кунед, иҷро кунед плонро.
Эй комсомолон...
Ҳой-ҳой, ҷоне!
Ёр-ѐр, ҷоне!..
2 бор [13, 172].
Такяи Пайрав Сулаймонӣ дар ин муборизаҳо барои ҳифзи
асолати адабиѐт ба ‚Лоҳутиву санъати ӯ‛ бисѐр пурмаъно ва
далели қотеъ аст. Зеро навовариҳои воқеан ҳунармандона ва ба
ҳар маънӣ инқилобии устодон Садриддин Айнӣ ва Абулқосим
Лоҳутӣ дар доираи имконоти адабиѐти он рӯзгори тоҷик ҳадду
ниҳояти имкони навовариҳои муассир ва муътадил буд. Мо
намунаи ҳама навъҳои шеъри навро, ки, албатта, минбаъд
ривоҷи тоза ва тарафдорону пайравони зиѐд пайдо менамояд,
дар осори ин ду тан саромади назми навини тоҷик мушоҳида
менамоем.
Тарафи дигари масъала дар муносибат ва мавқеи Пайрав ба
суннатгароӣ ва навоварӣ, интиқоди ҳамчунон шадиди ӯ аз
ашъоре мебошад, ки муаллифон натавонистаанд натанҳо аз
қолаби муҳтаво, балки фазо ва рӯҳиѐти шеърҳои пешиниѐн берун
оянд ва тавре мазмунсозӣ кардаанд, ки гӯѐ воқеан як суханвари
комилан муқаллиди асрҳои пешин аз равзанае ба ҳаводиси
рӯзгори худ нигоҳ мекунад ва бидуни он ки аз ин ҳаводис ва
падидаҳои тоза таҷрибае ва таассуроте ҳосил карда бошад, дар
бораи он ба абзорҳои лафзӣ ва қолабҳои сохтаи гузаштагон
сухан мегӯяд. Суханони ӯ дар ин мавзӯъ гоҳо чунон тунд ва
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хашминанд, ки адабиѐтшиноси на камтар аз ӯ қотеъгуфтор
Соҳиб Табаров бархе аз ин баѐнотро хилофи меъѐрҳои этикӣ
медонад [14, 244].
Аммо маълум аст, ки чунин бархурдҳои тунди Пайрав
Сулаймонӣ олуда бо ғаразҳо ва хусуматҳои шахсӣ набуд, балки
аз рӯйи дилсӯзии самимона сурат мегирифт. Аз ин ҷост, ки ин
адиби одил ва шеършиноси мунсиф баъзе аз ашъори шитобзадаи
худро ҳам баъдан мавриди танқид ва ҳаҷву истеҳзо қарор
медиҳад:
Гурум, гурум, гурум, гурум,
Ба фаранҷӣ кунед ҳуҷум.
Яку дуву саду ҳазор
Капиталистро кунед торумор
Ҳон, ҳон, ҳон, ҳон!
Эй пролетари рӯи ҷаҳон.
Хун, хун, хун, хун,
Замину замон гулгун... [13, 168].
Дар асл аз нахустин осор дар навиштаҳои Пайрав ҳеҷ гуна
эҳсоси камбинӣ, беэътиноӣ ва нигилизм нисбат ба адабиѐти
азимушшаъни классикии форс-тоҷик ва арзишҳои ин адабу
фарҳанг мушоҳида намешавад, балки комилан баръакс шефтагӣ ва
дилбастагӣ, дар айни замон огоҳии комили ӯ аз ин адабиѐту
фарҳанг ва эҳсоси пайванди ӯ ба ин сарзамини куҳанбунѐд ба таври
барҷаста ошкор аст. Масалан, ба ин пора аз шеъре бо матлаи
‚Дилам боз аз дасти беғамгусорӣ...‛ (1919) таваҷҷуҳ намоед:
Бухоро, Ватан, эй ба як қабза хокат
Фидои ҷони мискину ҷисми фигорам.
Туӣ маъдани ҷуду файзи улумам,
Туӣ маҳди осоишу эътиборам.
Ватан, ноумедӣ нашояд кунунат,
Ки ман аз ҳаѐти ту уммедворам... [13, 29].
Ғазали ‚Мувашшаҳи‛ ӯ бо матлаи:
Қариби моҳи Наврӯз аз қазо рафтам ба бозоре,
Бидидам луъбате биншаста бар дӯкони атторе (1916),
ки яке аз машҳуртарин сурудҳои тоҷикӣ аст ва бӯи сабки Аҳмади
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Ҷомӣ медиҳад, моддаҳои таърих, Соқинома, хусусан, ‚Тазмин ба
қасидаи Файзии Файѐз‛ бо матлаъи ‚Дилсӯхтаи оташу побастаи
дорем, Гулбарги тару шохи гиѐро нашносем‛ (с.1917), ‚Видоия
ба рафиқони Бухороӣ ҳини сафари Эрон‛ (1924), ‚Тазмин ғазали
Рӯдакӣ‛ (Инак он номеҳрубон ояд ҳаме, Боз он сарви равон ояд
ҳаме), ‚Оҳанги тор‛ (ба дӯстам Ғуломризо) ва боз чандин шеъри
дигари ӯ намунаи барҷастаи пайравии шоистаи адабиѐти асили
форс-тоҷик мебошанд.
Аммо бештар аз ҳамаи инҳо як номаи Пайрав Сулаймонӣ
ба Раҳим Ҳошим хулосаи маърифати ниҳоии ӯро дар масъалаи
таносуби камоли фаннию техникӣ ва камоли фитрию маънавии
инсон ба таври барҷаста намудор месозад. Дар ин нома, ки гӯѐ
матни пурраи он маҳфуз намонда ва таърихи он ҳам мушаххас
нест ва ҳадс зада мешавад, ки ба охирин рӯзҳои зиндагии шоир
тааллуқ дошта бошад, аз ҷумла менависад:
‚...Ман ҳамин соат ба як муаммои сарбаста пай бурдам, ки
солҳои дароз ба торикӣ, балки ба зулумоти он гирифтор будам.
Акнун донистам, ки дар дунѐ ҳассостар аз дил ва сареътар аз
хаѐл чизи дигаре вуҷуд надорад. Ин телеграфи бесим ва
беаппарат, ки дар дасти фанни мағрур баъд аз сад қарни дуру
дароз ҳам чунин мошинаи ҳайратоваре эҷод карда наметавонад,
вале дили ҳассос дар ҳазоряки он хаѐли ҳар касеро, ки хоҳад, аз
ҳазорҳо километр ба худ мекашад. Оѐ ин фавқулода ва
ҳайротовар нест? Оѐ ин муаммое нест, ки то ба ҳол касе ба вай
пай набурдааст? Агар фан ҳазор соли дигар ҳам хуни ҷигар
хӯрад, ҳазорҳо дараҷа сабуктар аз эфирро ҳам пайдо кунад, боз
ҳам ба дараҷаи як дили пажмурдаи хунгашта наметавонад ба ин
зудӣ матлубро ба толиб пайвандад.
Бар дари дил то ниҳодам гӯш, донистам, туӣ,
Ҳарфи ғайрат роҳ мезад аз ҳуҷуми мову ман.
Мушти хоку ин ҳама сомони ноз эъҷози кист?” [13, 216].
Чун нома нотамом аст, мисрои шеъри Бедил ҳам дар охири
он пароканда дарҷ шуда, ки аслаш чунин мебошад:
Маҳв будам, ҳар чї дидам дӯш, донистам, туӣ,
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Гар ҳама мижгон гушуд оғӯш, донистам, туӣ.
Ҳарфи ғайрат роҳ мезад аз ҳуҷуми “мову ман”,
Бар дари дил то ниҳодам гӯш, донистам, туӣ.
Мушти хоку ин ҳама сомони ноз – эъҷози кист?!
Беш аз ин бо ман ғалат мафрӯш, донистам, туӣ.
Ин номаро шоире менигорад, ки беш аз ҳар каси дигаре бо
шӯру шааф пешрафтҳо ва инқилобҳои фаннию техникии қарни
худро эҳсос, истиқбол ва васф намудааст, мухолифони онро ба
шадидтарин лаҳн сарзанишу маҳкум намудааст. Дар ниҳоят амиқ
ва равшан эҳсос мекунад, балки он маърифати аввалӣ ва азалӣ
баъд аз муддатҳо таҷрибаи оташин ба ӯ бармегардад, ки асос ва
меҳвари ҳар навъ меъѐргириҳо дар шинохти арзиш ва асолати ҳар
чизе, аз ҷумла арзишҳои фарҳангию адабӣ, созгорӣ ва таносуби
ҳосилу натиҷаи онҳо бо фитрат ва маънавияти инсон аст. Ҳар чизе
дар ҷаҳон, аз ҷумла дастовардҳои фаннӣ, илмӣ, техникӣ ва
ҳамчунин ҳунарию адабӣ, он гоҳ дорои арзиш ва қобили эътино
мешавад, ки аз як сӯ бо завқу салиқаву табъи салими одамиѐна
созгор бошад ва аз сӯйи дигар барои такмили муносиби маънавии
ин тоҷи офариниш, яъне инсон мусоидат намояд. Дар акси ҳол ба
сари худ, бидуни чунин натиҷа ѐ бадтар аз он, яъне натиҷаи
баръакс, ҳеҷ арзише ва ҳеҷ ҳосиле ҷуз ҳарҷу марҷ ва доғу дареғ
надорад. Огоҳона ѐ нохудогоҳ то замони ин таъкиди пандомӯз
ҳам Пайрав Сулаймонӣ асосан ба ҳамин андеша зиста ва кор
кардааст. Барои он солҳои пурошӯб ин навъ андешаи комили
инсонгароѐнаро ҳифз кардан кори фавқулода буд.
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АНЪАНА ВА НАВОВАРЇ ДАР ШЕЪРИ
ПАЙРАВИ СУЛАЙМОНЇ

Муаллиф масъалаҳои ҳифзи арзишҳои муҳими бадеӣ, инчунин
ташаббусҳои навоваронаи Пайрав Сулаймониро дар сохтори назм ва
поэтикаи шеъри тољик мавриди бањсу баррасї ќарор додааст.
Муаллиф ба хулосае омадааст, ки навовариҳои Пайрав Сулаймонӣ
бо арзишҳои асилу анъанавии адабиѐти классикии тоҷик таносуби
ҷибиллӣ доштаанд. Илова бар он, ин шоири боистеъдод бо фаъолияти
назариявӣ ва амалии созандаи худ дар раванди рушди табиии шеъри нави
тоҷик саҳми босазо гузоштааст.
Калидвожаҳо: навоварӣ, суннат, сувари хаѐл, сабк, қолаб, жанр.
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВАТОРСТВО В ПОЭЗИИ
ПАЙРАВА СУЛАЙМОНИ
Автор статьи уделяет внимание вопросам сохранения важных
художественных ценностей, а также новаторским инициативам Пайрава
Сулаймони в системе таджикского стихосложения и поэтики.
Автор приходит к выводу, что новаторство Пайрава Сулаймони имеет
гармоничное соотношение с истинными и традиционными ценностями
таджикского классического стихосложения. Кроме того, непосредственные
теоретические и практические инициативы этого талантливого поэта оказали
огромное содействие закономерному развитию новой таджикской поэзии.

Ключевые слова: инновации, традиции, образы, стиль, форма,
жанр.
CONTINUITY AND NOVELTY IN THE POETRY
OF PAIRAV SULAIMONI

The author of the article draws attention to the issues of preservation of
important artistic values, as well as ground-breaking initiatives of Payrav
Sulaimoni in the classification of Tajik poetry.
The author comes to the conclusion that the novelty of Payrav
Sulaimoni is in harmony with the true and traditional values of Tajik classical
versification. In addition, the direct theoretical and practical actions of this
talented poet greatly contributed to the regular development of new Tajik
poetry.
Ключевые слова: инновации, традиции, образы, стиль, форма,
жанр.
Keywords: novelty, tradition, imige, style, form, genre.
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УДК-8И1
ДУ РИСОЛАИ НАЌДИ АДАБЇ ДАР САБКИ ЊИНДЇ
Абдуллоев Р.Х.
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров
Наќду сухансанљї њамчун мизони арзѐбии шеъру сухан ва
њунари волои суханварї, дар баробари фарњангнигориву
тазкиранависї, луѓату шарњу таърихномањо, дар шибњи ќораи
Њинд доманаи васеъ пайдо кардааст. Њарчанд аввалин кўшиши
баррасии масоили наќду сухансанљї дар шибњи ќораи Њинд аз
љониби донишманди покистонї Зуњуриддин Ањмад бо таълифи
китоби «Наќди шеъри форсї дар Покистону Њинд» анљом
пазируфтааст, аммо масъалаи мазкур ба сифати як мавзўи
алоњида аз љониби мунтаќидону муњаќќиќони забон ва адабиѐти
форсї мавриди омўзиш ќарор нагирифтааст. Ба њар њол метавон
таъкид намуд, ки дар Тољикистон манзараи умумии ин масоил аз
омўзиши тазкирањо, луѓату фарњангномањо ва инчунин тањияву
нашри мероси суханварони ин хиттаи пурифтихори шеъри форсї
рўшан мегардад, зеро њамин чењрањои пурфурўѓ бунѐдгузорони
мактаби наќду сухансанљї дар шибњи ќораи Њинд ба шумор
мераванд. Љараѐни нашри рисолањои дар асри ХV11
таълифшудаи наќди адабї бо ташаббуси донишманди эронї
Сайид Муњаммад Акрам дар Эрон рўйи кор омадааст, ки тавзењи
ин масъала љойи бањси дигар аст. Баррасии масоили мазкур
нишон медињад, ки дар баробари дигар омилњо ба ҳамчун як
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усули равишманди адабї табдил ѐфтани масоили наќду
сухансанљї тазкирањо низ таъсиргузор будаанд.
Рисолањои «Танбият-ул-ѓофилин», «Доди сухан», «Сирољи
мунир»-и Сирољиддин Алихони Орзу, «Љавоби шофї» ѐ «Раљимул-шаѐтин» ва «Ањќоќ-ул-њаќ»-и Ворастаи Малсиѐлкутї,
«Корнома»-и Мунири Лоњурї, «Абтол-ул-ботил»-и Фатњалии
Гардезї, «Ањќоќ-ул-њаќ»-и номаълуммуаллиф, «Ќавли файсал»-и
Сањбои Дењлавї, «Ибрат-ул-ѓофилин»-и Мирзо Муњаммад
Рафеи Савдо, «Тањќиќ-ус-садод фи манзалат-ил-Озод»-и
Муњаммад Сиддиќи Суханвар ва «Таъдиб-уз-зиндиќ фи такзибил-Сиддиќ»-и Абдулќодир Мењрубони Аврангободї анъанањои
дерини наќду сухансанљиро дар ин ќаламрави пурбор идомат
бахшиданд. Ин рисолањо дар посухи якдигар доир ба ашъори
Урфии Шерозї, Толиби Омулї, Зулолии Хонсорї, Зуњурии
Туршезї, Њазин, Озоди Балгиромї навишта шуда, дар марњалаи
навин ба унвони бењтарин намунањои наќд ањамият пайдо
кардаанд. Аз мутолеаи ашъори њамин гуна суханварон оњангњои
хурдагирона ба таври барљаста ба мушоњида мерасанд ва бояд
таъкид намуд, ки дар атрофи чунин дидгоњњои ноќидонаи
шоирон рўйи кор омадани нуқтаи назарњои мунтаќќидони
њирфаї ба сифати рисолањои алоњида сифатан ба наќду арзѐбиҳо
таъсири амиќ расонида, ин доираи илмиро ба як мактаби
бузурги наќду сухансанљї табдил додаанд. Рисолањои «Тањќиќус-садод фи манзалат-ил-Озод»-и Муњаммад Сиддиќи Суханвар
ва «Таъдиб-уз-зиндиќ фи такзиб-ил-Сиддиќ»-и Абдулќодир
Мењрубони Аврангободї, ки дар як муљаллад тањти унвони «Ду
рисола дар наќди адабї» бо тасњењ ва њавошии Саид Њасани
Аббос соли 1998 дар шањри Ромпури Њинд ба нашр расидааанд,
далели рўшани гуфтањои болоянд. Бо вуљуди њаљман калон
набудани онњо њангоми мутолеа сабаб ва заминањои
таълифашон, омилњои рушд ва инчунин равишњо ва василањои
наќду сухансанљї ба таври барљаста эњсос мегарданд. Рисолае,
ки дар ќисмати аввали ин маљмўа љой дода шудааст, «Тањќиќ-уссадод фи манзалат-ил-Озод»-и Муњаммад Сиддиќи Суханвар
мебошад, ки њудудан сањифањои 3-23- ро фаро мегирад. Китоби
мазкур намунаи наќди шеъри асри ХV11, бахусус шеъри яке аз
суханварону тазкиранависони ин давра Озоди Балгиромї, ба
шумор меравад. Андешањои Муњаммад Сиддиќи Суханвар
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асосан дар мавриди зовияњои њунарии ашъори Озод ба миѐн
омадаанд. Њамчунин ў доир ба яке аз тазкирањои ин муаллиф, ки
«Сарви Озод» унвон дорад, мулоњизаронї намуда, аз љумла
чунин навиштааст: «Сайд Ѓуломалї Озоди Самандї аслан
Балгиромї … китобе таълиф карда, ки .. саводи хони баѐзи
суханро њам дар силсилаи соњибтабъони сухансанљ дохил сохта,
дусе байти бандаро, ки аз назари асотиза гузашта буданд,
мутобиќи фањм ва истеъдоди худ таѓйири бељо дода, дар тањти
тарљумаи ањволи фаќир дарљ намуда… Аз он љо, аксар љо
тарљумаи њолоти шуароро мувофиќи табъи худ тарошида, ба
тањќиќи даќоиќ пай набурда, дарѐро таърифи кўзаву кўзаро
тавсифи дарѐ намуда ва баъзе кӯрсаводони Ватанро, ки ќобили
дохили китоб набуданд, суханашонро дуруст карда, ба силки
суханварон мунсалик сохт ва бисѐре ашъори шуарои салаф ва
халафро мувофиќи вуќуф ва фањми худ пардохт ва сухани
волорутбаро берутба намуда, саропо саќим сохт» [3,4]. Иќтибоси
мазкур њарчанд санадњои тозаеро дар мавриди дахлњои
муаллифи тазкира ба матни асари бадеї пешорўи мо мегузорад,
аммо, аз љониби дигар, бояд ќайд кард, ки дар ин маврид дар
бораи як шеваи дигари сухансанљї, ки онро шартан ин љо «нигоњ
доштани амонати адабї» унвонгузорї менамоем, маълумот
пайдо мегардад. Ба назар мерасад, ки бо корбасти чунин усул
муаллифони тазкор на ин ки таъмини асолати матни ашъори ин
ѐ он шоири њамаср ва њамаќидаро вазифаи худ мешумориданд,
балки як масъулияти бузургро, ки нигоњ доштани амонати
адабиѐт аст, ба анљом мерасониданд. Њарчанд ворид намудани
тањрир ба матни ашъори ин ѐ он шоир аз љониби суханвари
дигар ќобили пазириш нест, аммо дахлњои Озоди Балгиромї ба
ашъори Муњаммад Сиддиќи Суханвар бесабаб ба вуљуд наомада,
балки аз мутолеаи мукотиботи эшон бармеояд, чандин маврид
Муњаммад Сиддиќи Суханвар тањрири Озоди Балгиромиро ба
шеърњои худ пазируфтааст. Аз ин рў, такрор ѐфтани чунин њолат
дар тазкираи «Сарви Озод» агар аз як љињат амри табиї бошад,
аз љониби дигар њамин тазкира, чи тавре ки ѐдовар шудем,
сабаби ба вуљуд омадани рисолаи мазкур гардидааст. Бо
назардошти чунин авомил метавон таъкид намуд, ки дар тањќиќи
тазкирањову сарчашмањои Ҳинд љалби ин гуна рисолањо
ањамияти калон дорад. Зеро афкори танќидї дар баъзе маврид
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боиси тањрири баъзе ќисматњои тазкирањо шуда, барои табдил
додани мулоњизоти муаллифони тазкор кўмак расонидаанд, ки
тавзењоташ дар мисоли рисолаи мазкур дар зер зикр хоњад шуд.
Манзур аз таъбири «соњибтабъони сухансанљ» суханварони
маъруф ва шоирони номвари аср њастанд ва чун тазкираи
«Сарви Озод» танњо шоирону суханварони Балгиромиро дар бар
мегирад, далолат ба он мекунад, ки Балгиром низ бо чунин
суханварони овозадору маъруф ба сифати як маркази шеъру
сухан дар ин хиттаи адабиѐти форсї љойгоњи намоѐн касб карда,
дар ривољи наќду сухансанљї намояндагони ин марказ наќши
сазовор гузоштаанд. Тавре ки таъкид гардид, Сайд Ѓуломалї
Озоди Самандї, ки худ аслан Балгиромї аст, дар ин ањд ба њайси
шоир, мунаќќид ва тазкиранавис маъруф буд. Муњаммад
Сиддиќи Суханвар аз як оилаи бонуфузи Балгиром ба дунѐ
омадааст. Эродоти Суханвар дар ќисматњои алоњидаи рисола, ки
«Тањќиќи уюб ба каломи Озод аз Суханвари наќќод», «Тадќиќи
ташнагињо андар каломи Озод» номгузорї шудаанд, бо
истифода аз ашъори Њофизи Шерозї, Камоли Исфањонї, Соиби
Табрезї, Ѓании Кашмирї, Толиби Омулї, Муллошоњи Бадахшї,
Абўтолиб Калими Њамадонї, Мусавихони Фитрат, Мирзо
Саъбо, Солики Яздї, Равнаќи Њамадонї, Ањмади Ёрхон,
Мавлоно Абдуллоњи Њотифї, Сирољиддин Алихони Орзу, Вола
ба миѐн омадаанд ва дар ќисмати хотима як бахши људогона низ
тањти унвони «Фа-анзар-ул-ибтизол фи калом - ил Озод» љой
гирифтааст. Ќисмати эродоти Муњаммад Сиддиќи Суханвар бар
ашъори Озоди Балгиромї дар бахши аввали рисола марбут ба
зикри айбњои ашъори шоир мебошад, ки 10 байтро дар бар
мегирад. Ба андешаи ў, истифодаи нољои калимаву таъбироти
«хона дуруст кардан», «харќ», «аќиќи дањан», «тоати марѓуб»,
«зарфи олї», «навишќ», «гули нављавон», «соњибзарф» ва
монанди инњо ба маротиб њусни сухани Озоди Балгиромиро
костааст. Масалан, дар мавриди ифодаи «тоати марѓуб» дар
мисоли «Сабњаи саддонаро тартиб додан хуб нест/Сад љигар
сӯрох кардан тоати марѓуб нест» менависад: «Тоати марѓуб»
наѐмадааст, балки «тоати маќбул» омадааст. Чунончи њангоми
дарси ин рисола хони соњиб ва ќиблаи устодї Сирољиддин
Алихони Орзуи Акбарободї фармуда буданд, ки «тоати маќбул»
омада будааст на «марѓуб». Мавлоно Хоља Њофизи Шерозї
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мефармояд: «Чї љурм кардаам, эй љону дил, ба њазрати дўст / Ки
тоати мани бедил намешавад маќбул» [3, 8].
Тавре аз иќтибоси боло бармеояд, рисолањои наќди адабї
фарогири нуктаву назарњое мебошанд, ки доир ба ин ѐ он асар,
девон, китоб, тазкира, ѓазал, байт рўйи кор омадаанд. Муњаммад
Сиддиќи Суханвар, чунонки дар иќтибоси боло мушоњида
гардид, дар радди ифодаи «тоати марѓуб» андешаи Сирољиддин
Алихони Орзуро зикр кардааст. Инчунин бояд таъкид намуд, ки
ў њамин равишро дар мавриди тазкираи «Сарви Озод» бо
овардани мулоњизаи Муњаммад Рўшан истифода кардааст, ки
тавзењоти он дар њавсалаи ин маќола ѓунљоиш надорад.
Њамчунин перомуни вожаи «навишќ» дар байти «Ин дили навишќ
ѐди чашми дилбар мекунад, /Тифли навомўз дарси сод аз бар
мекунад», чунин ќайд менамояд: «Навишќ» ба назар наѐмадааст,
магар «навмашќ»-у «навомўз» ва «навниѐз»-у «навгирифтор» ба
маънии ошиќе, ки нав ишќ варзида бошад ва ба доми муњаббат
нав афтода бошад. Ва агар гўѐ, ки навишќ омадааст ва навишќу
навмашќ якест, чандон фарќ нест. Гўем, ки дар миѐни
суханварон истеъмол шарт аст. Пас чизе, ки мустаъмал аст ва
њарчанд муќтазои амал ва фањм набошад, аммо такаллум ба он
равост. Ва њамчунин чизе, ки мустаъмал дар муњовараи шуаро
нест ва њарчанд мувофиќи амал дуруст бошад, лекин такаллум ба
он нодуруст аст, ба њељ ваљњ љоиз нест, чунончи «тифли сиришк»
мегўянд ва «кӯдаки сиришк» намегўянд» [3, 9]. Яъне, ин љо њам
сухан перомуни «муњовараи шуаро» ѐ ба таъбири дигар мавќеи
истифодаи таъбиру ифодањо меравад. Таъбири «муњовараи
шуаро» муодили истилоњи сухани китобї ѐ навишторї ва ѐ зери
мафњуми истилоњи «такаллум» забони мардумї ва гуфтугўиро
фањмидан мумкин аст ва чунонки мушоњида мегардад, муаллиф
тарафдори он будааст, ки чизе, ки «дар муњовараи шуаро», яъне
навиштор вуљуд надорад, истифодаи он номумкин аст ва ѐ
баръакс. Ин матлаб дар се маврид «чизе, ки ба каломи асотиза
мустаъмал аст, такаллум ба он љоиз аст», «мувофиќи муњовараи
салаф буда», «сухани норивољ аст» такрор шудааст. Ин назария
имрўз низ дар наќду сухансанљї ва њам дар шеъру шоирї
мавриди истифода ќарор дорад. Бахши дигаре, ки дар рисола
ќобили мулоњиза мебошад, тањрири 8 байти Озоди Балгиромї аз
љониби Муњаммад Сиддиќи Суханвар ба шумор меравад. Дар ин
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бахш њам муаллиф ба таъбиру ифодањои ашъори Озод таваљљуњ
зоњир карда, байтњоро тањрир месозад, ки баррасии ин равиш
низ ба сифати як падидаи муњими наќду сухансанљї дар шибњи
ќораи Њинд дорои ањамият мебошад. Муњаммад Сиддиќи
Суханвар зери мафњуми «ташнагињои шеъри Озод» норасоињои
њунарии шоирро аз лињози таркибсозї, ибораорої ва дар маљмўъ
зебоишинохтї бозгў намудааст. Масалан, бо ислоњи таъбири
«чашми ибрат даст дод» дар байти «Њар ки мањви ин чаман шуд
зад гули њайрат ба сар / Чашми ибрат даст дод аз наргиси бустон
маро» мисраи дуюмро ин гуна тањрир месозад: «Махфї намонад,
ки Озодро аз гули њайрат ба сар задани наргиси бўстон чашми
ибрат даст дод, аммо сад њайф, ки боз нашуд, агар боз мешуд,
байташ чун абрўйи мањљабинон нохун ба дилњои сухансанљон
мезад. Пас њамчунин бояд гуфт: «Чашми ибрат боз шуд аз
наргиси бустон маро/ Њоло сухан рутбаи дигар пайдо кард» [3, 11].
Тавре мушоњида гардид, чунин мубоњисањо оташи наќду
сухансаљиро дар шибњи ќора афрўхта, асолати шеъри форсиро
дар мисоли њамин гуна мулоњизоти муфид таъмин сохтаанд.
Њарчанд иќтибоси боло аз оњанги кинояву танз холї нест, вале
бояд ќайд кард, ки истифодаи чунин равиш боиси шарњ
гардидани байтњо ва инчунин таъбиру ифодањо шудаанд. Аз
њамин љињат, метавон таъкид кард, ки дар байни рисолањои
наќди адабї як фишурдаи шарњи ашъори шоирони њамасри
мунтаќќидон љой гирифтааст, ки тавзењоти ин масъала љойи
бањси дигар аст.
Як афзалияти дигари ин бахш ѐдоварї аз тањрири як байти
Озоди Балгиромї аз љониби мунтаќид Шайх Низомиддин
Ањмади Усмонии Балгиромї мебошад, ки муаллиф онро аз
сухансанљони соњибистеъдод медонад: «Орзу дорам, ки дар оѓўш
гирам он камар / Гар расад ин неъмати ѓайбї, ќаноаткарданист,»
итлоќи «неъмати ѓайбї» бар камари мањбуб ба эътибори
адамият дуруст аст. Аммо пардохти лафзи неъмат намешавад.
Зеро ки тањќиќи неъмат дар он миѐн њељ собит намегардад. Ва
агар гўйӣ, ки дар оѓўш гирифтани њамин аст, ин мањз иддао ва
муболиѓаи ѓайримаъќул. Пас агар неъмати ѓайбї бўсаи дањони
маъшуќ гуфта шавад, сухан аз берангї барояд… ва лаззатеву
њаловате ба мазоќи сухансанљони нуктаѐби даќиќарас дињад. Пас
ин байтро Шайх Низомиддин Ањмади Усмонии Балгиромї
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мутахаллис ба Сонеъ, ки яке аз сухансанљони соњибистеъдод
…аст, бад-ин гуна баргардонида, дуруст намудааст:
Орзу дорам, ки гирам аз дањонаш бўсае,
Гар расад ин неъмати ѓайбї, ќаноаткарданист» [3, 14].
Бояд таъкид кард, ки нисбат ба вожаи «дањонаш» калимаи
«лабонаш» агар истифода шавад, тобиши байт боз њам
дигаргунатар мегардад. Њамин гуна, ў бо ифодаи «суханашонро
дуруст карда» аз ин усул истиќбол мекунад ва инчунин зери
таъбири «таѓйири бељо дода» баръакс онро интиќод менамояд.
Зеро ифодаи аввал ба тањрири ашъори суханварони дигар ва
ифодаи сонї ба тањрири ашъори худи вай тааллуќ дорад. Як
сабаби ривољи таълифи рисолањои наќди адабї доман
густардани бањсњо бо њамроњ шудани шоирону мунтаќидон ва
посух додани онњо ба якдигар мебошад, ки њамин омил, тавре ки
дар боло таъкид шуд, боиси таълифи рисолаи мазкур гардидааст.
Муњаќќиќон маънињои такроршударо ба истилоњи ибтизол ѐд
карда, бо љурми ибтизол аз маљмўи эљодиѐти њамасронашон
камтар ашъорро меписандиданд ва чунонки ба мушоњида расид,
онњоро тањрир низ менамуданд. Чун тањрири се байти Муњаммад
Сиддиќи Суханвар дар тазкираи «Сарви Озод» аз рўй њамин
меъѐр сурат гирифтааст, њангоми баррасии шеъри Озоди
Балгиромї вай ашъори ягон шоирро холї аз ибтизол намедонад
ва њатто ба истилоњи «сирќот» аз ин уюб ѐд мекунад:
«Задаам бар сари љањон попўш,
Бесабаб ин барањнопойӣ нест.
Мавлоно Абдурањмони Љомї алайњирањмарост:
Гадои кўйи харобот побарањна чарост,
Агар на кафшзада фаќир ба фуќари аност?
Аллањ-Аллањ рањмати Худо бар Мавлоно, ки мазмуни
бечораи Озодро, ки бењтар аз хуни љигар бар рўйи кор оварда
буд ва иддао ба тозагї ва эљоди худ дошт, мулоњиза бар
машаќќати ў нафармудаву … пеш аз таваллуди Озод, ки ба
олами эљод ќадам нанињода буд, ба сирќа бурданд … Пас ба чї
умед мо мардум даъвои мазмуни тоза карда бошем ва худро
сахраи суханварони замон намуда бошем» [3,16].
Њамин тариќ, метавон таъкид намуд, ки ба шеъри Озоди
Балгиромї, ки то њол «Девон»-и ашъораш ба таври комил дар
Тољикистон ба чоп нарасидааст, аз равзанаи нигоњи Муњаммад
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Сиддиќи Суханвар ошної пайдо кардан аз ањамият холї нест. Аз
ин нуктаи назар, рисолаи «Тањќиќ-ус-садод фи манзалат-илОзод»-и Муњаммад Сиддиќи Суханвар хеле муњим мебошад. Аз
мутолеаи рисола то андозае мавзўъњои мењварии мубоњисањо,
ангезањо ва зиддиятњои эљодии намояндагони як асри адабиѐт
дар шибњи ќора бармало эњсос мешаванд. Рисолаи «Таъдиб-уззиндиќ фи такзиб-ил-Сиддиќ»-и Абдулќодир Мењрубони
Аврангободї, ки дар посухи рисолаи «Тањќиќ-ус-садод фи
манзалат-ил-Озод»-и Муњаммад Сиддиќи Суханвар навишта
шудааст, аз лињози бозгўйии мавќеи Озоди Балгиромї њамчун
мунтаќид ва тазкиранависи маъруфи аср ќобили мулоњиза
мебошад. Ин рисола дар ќисмати дуюми маљмўа љой дода шуда,
беш аз 63 сањифаро дар бар мегирад. Сабаби афзун гардидани
њаљми рисола нисбат ба рисолаи Суханвар дар он аст, ки бо
зикри далел ва мисолњои муњкам эродњои ўро посух дода, барои
минбаъд пас аз мутолеаи он таѓйир надодани матни рисолаи
«Тањќиќ-ус-садод фи манзалат-ил-Озод» вайро њатталимкон дар
вусъати рисолааш забт кардааст. Мутолеаи рисола далолат ба он
мекунад, ки заминаи асосии ба вуљуд омадани чунин ангеза ва
мубоњисањо эътирози худи Суханвар нисбат ба тарзи зикри
тарљумаи њоли худаш дар тазкираи «Сарви Озод» ва боло
гирифтани ќадр ва шукӯњи хеш аз он таълифи ҳали ӯ ба шумор
меравад. Абдулќодир Мењрубони Аврангободї чењраи воќеии
Озоди Балгиромиро дар наќду сухансанљї, бахусус арзѐбии
ашъору мероси муосиронаш, боз мекунад. Масалан, дар тањрири
нав ба ќалам овардани тарљумаи њоли Суханвар пас аз
эътирозоти ў як ҳусни ихлоси Озоди Балгиромї дар наќду
сухансанљї арзѐбӣ шудааст. Яъне, Озоди Балгиромї тарљумаи
њоли Суханварро дар тазкираи «Сарви Озод» мувофиќи талаби ў
ќалам зада, дар нусхањои Дакан онро сабт кардааст. Сипас барои
ба нусхањои Балгиром ворид намудани ин ќисмат тарљумаи њоли
Суханварро ба вай ирсол кардааст. Дар њоле ки дар ин давра
Озоди Балгиромї ба сифати як донишманди солор ва соњибном
маъруфият пайдо карда, Муњаммад Сиддиќи Суханвар њанўз дар
мактаби шеъру сухансанљии ин ѐ он суханвари маъруф расми
шогирдї ба љо меовард. Дигар масъалае, ки шахсияти Озоди
Балгиромиро њамчун мунтаќид пешорўйи мо муаррифї мекунад,
эњтиром ва эътиќоди ў нисбат ба суханварони солор ба шумор
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меравад. Тавре ки таъкид гардид, Суханвар, ба ќавли муаллифи
рисола, то «дарѐфти мазоќи суханварї» дар хизмати Озоди
Балгиромї ќарор дошт. Њатто аҷдоди аълои Суханвар - Шайх
Салим, Ќозї Њофиз ва Шайх Руњуламинхон аз муридон ва
тарбиятѐфтагони мактаби Саид Лутфуллоњ – љадди Озоди
Балгиромї будаанд. Вале ба эътибор нагирифтани ин наќшу
мақомеро, ки Озод ва падари ў нисбат ба Суханвар ва
гузаштагонаш доштанд, Мењрубони Аврангободї дар нақду
сухансанҷӣ яке аз навоќиси Суханвар дониста, ин байти Озоди
Балгиромиро дар њаќќи ў овардааст: «Булњавас аз ман вафо
омўхт, охир тавба кард/Нанги устод аст шогирде, ки ноќобил
бувад» [3, 5].
Чунонки зикр шуд, Абдулќодир Мењрубони Аврангободї
дар баробари рисолаи Суханварро ба рисолаи мазкур илова
кардан, инчунин 5 мактуби Озоди Балгиромиро ба Суханвар
овардааст. Муҳаққиқ, қабл аз он ки ба эродоти Суханвар посух
диҳад, иртиботи Озодро бо Суханвар дар шеъру шоирӣ ва
таҳрироти Озодро ба шеъри Суханвар зикр кардааст, ки њангоми
баррасӣ ба назарияи шеършиносии Озод ошноӣ пайдо кардан
мумкин аст. Масалан, дар мисоли таъбири «хати ботил»: «Ё раб,
чї ѓараз буд зи эљоди Суханвар / Дар сафњаи имкон чу хати
ботилам имрўз» «Хати ботил» хатеро гўянд, ки бар иборати
ботил кашанд ва таркиби изофї ба изофати ломї аст на изофати
тавсифї. Пас хат худ ботил нест, балки сањењ аст ва муфид
бутлони иборат. Ва агар хат худ ботил бошад, мебояд иборат
сањењ бошад. Ва ин љо ташбењ ба чизе бояд, ки худ ботил бошад.
Ва агар мурод аз хат раќам бошад, низ шубња боќї аст. Зеро ки
дар ин сурат «лафзи ботил» мегўянд, ѐ «њарфи ботил» ва ѐ
«иборати ботил» ва ба љуз он «хати ботил» намегўянд.
Монанди ин ки агар ташбењ аз миѐн бархезад ва чунончи
«сафњаи имкон» истиора аст, раќам низ истиора бошад, калом
њусни зиѐда ба њам мерасонад ва сомеаро завќи дигар мебахшад.
Ислоњ бар ин ваљњ метавонад шуд: «Ё раб чї ѓараз буд зи эљоди
Суханвар/ Дар сафњаи имкон раќами ботилам имрўз» [3, 11]. Яъне
ба маънии «лафз», «ҳарф», «иборот» ва «рақам» омадани «хат»
ва пайванди грамматикӣ пайдо кардани онҳо бо калимаи
«ботил» ва ба кор рафтанашон ҳамчун ташбеҳ ѐ истиора
намунаи тафсири воҳидҳои луғавии забон дар ҳамҷоягӣ бо
64

СУХАНШИНОСЇ, №2. 2020
бадеияти ашъори суханвар мебошад, ки чунин шеваи нақдро
метавон як ҷузви шеършиносии мунаққидони Шибҳи қораи Њинд
ба шумор овард.
Чун дар оғози рисолаи мазкур мактуботи Озод ба Суханвар
ворид гардидааст, нодида гирифтани аҳамияти рисолаҳои нақди
адабӣ аз лиҳози зикри иртиботи байниҳамдигарии суханварон
имкон надорад. Тавре ки таъкид рафт, дар рисолаҳои нақди
адабӣ доир ба тасарруфи котиб ба матни осор низ ишораҳо
рафтааст. Масалан, дар рисолаи мазкур ба воситаи мактуботи
Озод ба Суханвар ҳароси муллиф аз ашъори илҳоқӣ, хусусан
тасарруфи котибон ба осораш бармало эҳсос мешавад, ки ин ҳам
як ҷанбаи дигари асарҳои нақди адабӣ дар матншиносии осори
адабӣ мебошад: «Зинҳор ѐрон ашъори дигар илҳоқ накунанд ва
нусхаҳоро мағшуш ва мухталиф насозанд ва эҳтимол дорад, ки
шеъре, ки бе иттилои фақир дохил кунанд, сақиме дошта бошад,
он сақим ба фақир оид мешавад ва дар ин сурат ситаме бар
мусанниф рафта бошад» [3, 11]. Њамчунин дар мактуботи Озод
ба Суханвар як шеваи тазкиранависӣ, яъне интихоби ашъор
барои тазкира шарҳу тавзеҳ ѐфтааст, ки қобили мулоҳиза
мебошад.
Њамин тариқ, тавре ба мушоҳида расид, чунин мактуботи
Озод ба Суханвар бо як оҳанги маслиҳатомез ва пуртавсия ба
миѐн омадаанд ва баъзан мактубҳое ҳам ҳастанд, ки лаҳни тунд
доранд. Масалан, дар мавриди шарҳи калимаи «восўхтан» ва
таркиби «китоби сина» бо истифода аз ашъори Низомӣ,
Бояндархон, Мирзоҷалоли Асир, Қудсии Машҳадӣ, Мирзо Соиб,
Волии Бахтиѐрӣ, Сайид Њусайни Холис, Зуҳурӣ ин равиш
истифода шудааст, ки баррасии он ҷойи баҳси дигар аст. Яъне,
тавре ба назар расид, мактуботи суханварон аз рақобатҳои
эҷодии онҳо баҳраманд буда, як ҷузви рисолаҳои нақди адабиро
ташкил додаанд ва бояд қайд кард, ки дар марҳилаи навин
мавриди баррасӣ қарор гирифтани онҳо боиси рўшан гардидани
манзараи умумии инкишофи ҷараѐни нақди адабӣ дар Њинд
мегардад.
Дигар қисмати баҳс дар рисола ба
ҷавоби эродоти Суханвар алоқаманд гардидааст, ки пас аз зикри
мактубот аз ҷониби Абдулќодир Мењрубони Аврангободї ба
миѐн омада, боиси матраҳ гардидани масоили назарияи адабиѐт
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ва сарчашмашиносӣ шудааст. Масалан, қисмати аввали рисола
нишон медиҳад, ки Абдулќодир Мењрубони Аврангободї танҳо
ба 10 байти эродгирифтаи Суханвар посух дода, асрори шеъри
Озоди Балгиромиро дар доираи мисолҳо ва қоидаҳои сарфу
наҳви забон боз кушодааст. Масалан, дар ҷавоби Суханвар оид
ба ифодаи «зарфи олӣ» дар байти «Инондорист кори зарфи олӣ,
Дар оташ рафтани парвона хомист» чунин омадааст: «дар ин ҷо
зарфи олӣ тавсифӣ аст, на мураккаб. Пас маънӣ чунин тавон буд,
ки ованги бузург на ба маънии олии зарф. … ба ҳар ҳол «зарфи
олӣ» ба ҷойи «олии зарф» ба ҳеҷ ваҷҳ дуруст нест. Ин аз ағлоти
ҳисси Озод аст» чунин менигорад: «истеҳқоми тақрири Мавлавӣ
[манзур Озод.– А. Р.] дар баѐни қоидаи наҳв аст. Матлабе, ки
қасд кардаанд, ба чи услуби бадеъ баѐн фармудаанд. … ин қисми
маҷоз дар каломи фусаҳо соиру доир. Чунончи гўянд: «ҳиммати
корҳо дорад»…» [3, 15].
Њамин тариқ, тавре ба мушоҳида расид, ҳарчанд истифодаи
чунин қолабҳои наҳв аз ашъори суханварони қаламрави Ҳинд ба
мушоҳида мерасад, аммо ҷоиз ба зикр аст, ки «зарфи олӣ» ба
маънии «зарфи калон» ба кор намеравад, ҳарчанд ба қавли
Абдулќодир Мењрубони Аврангободї ягон ғалати наҳвӣ
ҳангоми сохтани ин таъбир аз лиҳози қавоиди забонӣ дида
намешавад, аммо маъно нодуруст аст. Инчунин ин гуна ҳолат
дар мавриди ибораи «тоати марғуб», ки ба ҷойи он Суханвар аз
байти «Субҳаи саддонаро тартиб додан хуб нест/Сад ҷигар сурох
кардан тоати марғуб нест» «тоати мақбул»-ро меписандад ва
менависад: «ин таркиб тааллуқ ба муҳовараи фурс надорад. Тоат
аз ҷиҳати пазироӣ дар ҷониби илоҳӣ мақбул мебошад ва аз
ҷиҳати рағбати қулуби уббод марғуб… дар ҳадиси шариф омада
«вало тадаъ ракаъти илфаҷри фанофиҳмо рағоиб»... Рағоиб
ҷамъи роғиба аст ба маънии марғуба» [3, 23]. Яъне, чун Озоди
Балгиромӣ ба забони арабӣ бо сурудани шеърҳо соҳиби «Девон»
низ гардидааст, маълум мешавад, ки аз наҳви забони арабӣ низ
бархӯрдор будааст. Аз ин ҷиҳат мисолҳои мазкур нишон
медиҳанд, ки ин таасссурот аз ашъории форсии ў дар оғози
коргоҳи эҷодии вай зиѐд ба назар мерасидааст. Илова бар ин,
чунин посухҳо доир ба шеър барои бозгўйи манбаи ба вуҷуд
омадани андешаву афкори суханвар шароити мусоид фароҳам
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овардааст, ки аз ин фазилати шеършиносӣ рисолаҳои нақди
адабӣ дар канор намондаанд.
Дар баробари ин, тавре ба мушоҳида расид, мунаққидон
доир ба намунаи нахустини шеърҳои эҷоднамудаи суханварон
низ мулоҳизаҳои хешро баѐн кардаанд. Аз ҷумла, Абдулќодир
Мењрубони Аврангободї дар идомаи андешаҳои хеш дар
мавриди байти болоӣ менигорад: «Ин шеър аз авоили афкори
Мир [яъне Озод.– А.Р.] аст, дохили «Девон» накардаанд» [3,22].
Дигар бахши рисолаи мазкур «Тадқиқи ташнагиҳо андар каломи
Озод» унвон дошта, Абдулќодир Мењрубони Аврангободї ба 16
байти эродгирифтаи Суханвар ба каломи Озоди Балгиромӣ
посух додааст. Тавре аз эроду ҷавоби овардашуда маълум
мегардад, дар ин бахш ҳам сухан дар мавриди ифодаву
таркиботи ашъори шоир, аз қабили «чашми ибрат даст дод»,
«ғунчаи гул», «синаи Парвиз ҳоли нома дид», «ҳубоби осмон»,
«остини ғайб», «нигаҳ задан», «камонмуҳра» қарор гирифтааст,
ки баъзе намунаҳои онро дар зер меоварем. Масалан,
Абдулќодир Мењрубони Аврангободї доир ба байти «Озод
надорем сари шикваи хорӣ, Чун ғунчаи гул пок барояд нафаси
мо», ки Суханвар ба ҷойи «ғунчаи гул» «накҳати гул»-ро авлотар
донистааст, менависад: «Ин тифли содалавҳ ба каломи асотиза
убур надорад ва чи алфози ношоиста нисбат ба устодон бар
забон меорад. Ғунчаро нафас натанҳо Мир фармудаанд, балки
Мирзо Соиб мефармояд:
Чун ғунчаи ин бисот, ки бар хеш чидаӣ,
То мекашӣ нафас ҳамаро бод бурдааст.
***
Мекашад дар пардаи дил ҳамчу сайѐдон нафас,
Ғунчаи гул дар камини гўшаи дастори кист….?» [3, 29].
Вобаста ба ин таркиб, дар ашъори Мирзо Соиб 5 байти
дигар зикр шуда ва ҳамин тариқ тавре ба мушоҳида расид, дар
сарораси рисола як усули дигари нақди ин давра, ки нақди
ҷадалӣ ва таҳқиромез мебошад, корбаст шудааст. Ифодаҳои
«ҳамадон», «аҳмақ», «жожхо», «бесавод», «бетамиз», «ҷоҳили
нобакор», «тангчашм», «бемаззагў», «кофир», «камоли нофаҳмӣ»
танҳо дар ҳамин бахши рисола барои накўҳиши Суханвар ба кор
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рафтааст, ки аз овардани он ба ҳукми намуна ин ҷо худдорӣ
мегардад.
Ҷойи дигар муҳаққиқон Суханварро эрод гирифта, ҳангоми
таҳрири байт ҳамон камбудии мавриди назари худро аз нав
такрор кардаанд, ки боиси ба вуҷуд омадани ҷаҳлу ситез
шудааст. Аз ҷумла, дар мавриди «остини ғайб»-и мисраи
«Остини ғайб охир интиқоме мекашад», ки Суханвар ба шакли
«Дасти ғайбӣ бар сари ў остине мезанад» тағйир додааст,
Абдулќодир Мењрубони Аврангободї ин гуна эътироз
менамояд: «Ин бемаззагў [яъне Суханвар.– А. Р.] гуфт: «остини
ғайб гуфтан хунук аст», ваҷҳи хунукӣ баѐн накард. Даъвии
бедалел ба чӣ кор меояд?... Турфа ин ки мисрае, ки ў гуфт, дар он
ҳам остин оварад» [3,33]. Њамин муқобилиятҳо боиси ба вуҷуд
омадани таҳқиру надоматҳо ва эродот нисбат ба тахаллуси
шоирӣ низ шудааст: «Сиддиқ ва Сонеъ ҳарду ба иттифоқ рисола
дар мазаммати Мир ба қалам оварданд. Балки Сиддиқ ин қадар
ҳайсият надорад, ба ионати Сонеъ рисола навишт. Ва Сонеъ, ки
тасҳифи зоеъ аст, рўзгори худро зоеъ сохт. Сонеъ бояд, ки
тахаллуси худро тағйир диҳад. Неъматхони Олӣ аввал Њаким
тахаллус мекард, барои ин ки ҳаким тасҳифи чӣ кунам аст,
тахаллусро тағйир дод ва Олӣ тахаллус кард. Тасҳифи Сонеъ ва
зоеъ сахт қабеҳ воқеъ шуда. Табдили тахаллус зарур» [3,38]. Дар
рисолаи мазкур доир ба вазни шеър низ маълумот оварда
шудааст. Ин дар ҳолати ба инобат гирифтани ташдиди калимаҳо
ба вуқўъ пайвастааст. Масалан, дар мисоли калимаи «ҷамъийят»
дар байти зер: «Монанди ғунча ҷамъияти ман ба бод дод/Субҳе, ки
бо шамими ту боди сабо гузашт». Шахсе гуфт: «ҷамъият бо
ташдиди «ѐ» аст, ба тахфиф масмум нашуда. Мир фармуданд:
басо алфози арабӣ, ки ташдид дорад ва форсиѐн ба тахфиф
хонанд, чун лафзи хосу ом ва ҷода. Дар каломи Мирзо Соиб
лафзи ҷамъият ба тахфиф дидаам, байт аз ѐд рафт ва байти Бобо
Фиғонии Шерозӣ ҳозир аст, ки дар он ҷамъият ба ташдид ва
тахфиф ҳарду воқеъ шуда, мегўяд: Дигар ба хоб набинад ҷамоли
ҷамъийят / Касе, ки ҷамъияти хешу ин парешон дид» [3, 45].
Илова бар ин, бо «ѐ»-и мақсура омадани калимаи
«ангуштарӣ» дар байти зер, ки вазнро костааст, чунин
менависад: «Кай зи тақлид муқаллид ба муҳаққиқ бирасад / Ки зи
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ангуштарӣ ифрит Сулаймон нашавад». Мир навиштаанд:
«ангуштариро ба «ѐ» навиштанд ва дар ин сурат вазн меравад.
Ва агар «ангуштарӣ» бе «ѐ» хонда шавад, вазн дуруст мешавад.
Вале сактаи калимӣ ба ҳам мерасад, он ҳам бар табъи
нозукписанд гарон аст. Ислоҳ чунин метавон шуд: «Метавон
маснади таҳқиқ ба тақлид гирифт/ Деви Ҷамбурда ангуштари
Сулаймон нашавад» [3, 58].
Дар ҳамин маврид Абдулќодир Мењрубони Аврангободї
барои бартараф кардани камбуди вазн дахлҳои муаллифиро низ
ба матн ба қайд гирифтааст. Аз ҷумла, Суханвар барои рўпўш
кардани ғалати байти боло ба матни навиштааш чунин тағйирот
ворид кардааст: «Ў [яъне Суханвар –Р.А.] дар мактубе, ки ба
Мир фиристонд «ангуштарӣ»-ро бо хати худ бо «ѐ» навишт…
Мир ба таври ислоҳ эҳтимом бароварданд, ки агар «ангуштарӣ»
бе «ѐ» хонда шавад, вазн дуруст мешавад… баъд Сиддиқ «ѐ»-и
«ангуштарӣ»-ро бо «фо»-и «ифрит» васл карда, «ъайн»-ро аз
миѐн …меандозанд» [3, 52].
Дигар роҳи вайрон шудани вазн дар шеъри Сиддиқ зикри
номи ҳамасрон ба шумор рафтааст. Масалан, дар мисоли байти
зер: «Санг будем, вале лаъли Бадахшоне сохт / Партави меҳри
Сироҷиддин Алихон моро». Мир навиштаанд: «баҳри рамал аст ва
аз тақтеъ зоҳир мешавад, ки мисраи сонӣ вазн надорад ва як
ҳарф зоид меояд, магар номро қаср кунанд ва чунин хонанд:
Партави меҳри Сироҷид Алихон моро. Ва илоҷи овардани номи
дуруст ин ки вазне ихтиѐр бояд кард, ки гунҷоиши ном тавонад
дошт… Сироҷиддин Алихон тамом дар баҳри ҳазаҷ мегунҷад» [3,
52]. Чунин нуқси вазнро Абдулќодир Мењрубони Аврангободї
дар шеъри Сиддиқ як навъ беҳурматӣ нисбат ба Сироҷиддин
Алихони Орзў ҳисобидааст. Қисмати сеюм ва охирини рисола
«Дар баѐни ҷаҳлҳои Озод….» унвон дошта, соҳиби рисола дар ин
бахш ба зикри таҳрири ду ғазали Сиддиқ аз ҷониби Озод
пардохта, фикру мулоҳизоти хешро дар мавриди «сирқа»,
«таворуд» ва инчунин шеърҳои Сонеъ низ баѐн кардааст.
Масалан, дар ҷавоби фикри зерини Суханвар, ки ифодаи «забони
оҳу»-и байти «Чу оҳуе, ки аз бас ташнагӣ орад забон берун /
Нигоҳи сурмаолудаш ба хунам ташна меояд» таворуд унвон
намудааст, менависад: «дар ин ҷо турфа таворуде собит карда,
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ғофил аз ин ки мушобеҳ, яъне «забони оҳу» дар ҳарду байт
муттаҳид аст. Аммо мушобеҳи мухталиф, ки дар байти Мир
«нигоҳи сурмаолуд» аст ва дар байт як то савсан, таворуд вақте
мешавад, ки мушобеҳи ҳарду байт муттаҳид мешавад. Масалан,
шахсе «абрў»-ро ба «ҳилол» ташбеҳ кард ва дигаре
«меҳробхона»-ро, инро таворуд намегўянд» [3,57]. Њамчунин бо
истифода аз ашъори Калим аз «таворуд» ба танг омадани
шоирони сабки ҳиндиро таҷассум менамояд:
Манам Калим ба таври баландии ҳиммат,
Ки истифодаи маънӣ ҷуз аз Худо накунам.
Ба хони файзи илоҳӣ чу дастрас дорам,
Назар ба косаи дарюзаи гадо накунам.
Вале илоҷи таворуд наметавонам кард,
Магар забон ба сухан гуфтан ошно накунам.
Дар баъзе ҳолат дар доираи баҳси таворуд баҳогузориҳое
нисбат ба ашъори ҳамасронаш низ воқеъ шуда. Масалан, дар
мисоли байти: «Назар кун субҳи наврўзӣ, ки афтад рўзи ошўро
/Нишоту ғам ба ҳам дасту гиребон аст дар воқеъ» менависад:
«Њазрати Мир бо фақир фармуданд, ки «вақте ки ин байт гуфтам,
ба хотирам расид, ки мазмуни тоза ѐфта шуд, баъди чанде рўзе
«Девон»-и Калим сайр мекардам, ин мазмун ба назар даромада:
«Айш ҳам гар рў диҳад беталхии андўҳ нест / Њамчу наврўзе, ки
воқеъ дар муҳаррам мешавад» фақир мегўяд, ки таври басти Мир
беҳ аз таври басти Калим воқеъ шуда» [3, 58]. Тавре дар боло зикр
гардид, дар қисмати мазкур ислоҳи се байти Сонеъ низ ба назар
мерасад, ки танҳо намунаи як байти он бо таҳрироти
суратгирифта дар мисоли байти: «Ба як наззора чашмаш
мурдагонро зинда месозад / Магар доданд эъҷози Масеҳо ин
фарангиро» оварда мешавад: «Њазрати Мир фармуданд: «эъҷози
Масеҳо ба нафас буда, на ба назора» ва низ агар сифати кофир ба
чашм дар мисраи аввал собит шуд, ислоҳ чунин карданд: Ба ҳарфе
куштагонро зинда созад кофири чашмаш» [3, 60].
Њамин тариқ, метавон таъкид кард, ки рўйи кор омадани
чунин матлабҳои танқидӣ дар батни рисолаҳои алоҳида дар
Њинд як мактаби муҳими сухансанҷиро ба вуҷуд оварда, барои
ривоҷи адабиѐт, дурустии шеър, бознамоии костагиҳои ашъори
шоирон, бартараф кардани ифодаву таъбироти ғалат ва дар
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маҷмўъ барои пешрафти афкори бадеӣ нақши созгор
гузоштаанд. Дар баробари Суханвар инчунин Шайх
Ғуломҳусайн Симини Балгиромӣ дар китоби «Шароифи
Усмонӣ» дар радди китоби «Маосир-ул-киром», Абўтолибхон
Табрезии Исфаҳонӣ дар тазкираи «Хулосат-ул-афкор» бар
зиддин Озоди Балгиромӣ баромада, Мавлавӣ Муҳамадбоқир
Огоҳи Мадросӣ рисолае таҳти унвони «Чаҳорсад эрод бар
каломи Озод» таълиф намудааст, ки баррасии онҳо дар ҳавсалаи
мақолаи ҳозир гунҷоиш надорад. Танҳо ҳаминро бояд қайд кард,
ки ҳарчанд дар ‚Куллиѐт‛-и Озод доир ба сафарҳо ва
мулоқотҳои ў бо ҳамасронаш, аз ҷумла бо Волаи Доғистонӣ,
маълумот оварда шудааст, аммо перомуни суҳбатҳои алоҳидаи
вай ва баҳсу талошҳои тўлонии ин ду намояндаи барҷастаи аср
дар мавриди истифодаи калимаи нодир дар минтақаҳои
аҳолинишин иттилое манзур нашуда ва метавон таъкид кард, ки
чунин холигоҳро метавонанд рисолаҳои мазкур пур намоянд. Аз
ин ҷиҳат рисолаҳои нақди адабӣ ҳамчун сарчашмаи муҳим барои
омўзиши рўзгору осори суханварон ва муносибаташон бо
ҳамасрон
ва
мероси
адабии
онҳо
хидмат
намуда
метавонанд.Инчунин баҳсҳои пурдоманаи адабӣ собит месозанд,
ки нақду сухансанҷӣ дар як давраи муайяни адабӣ дар Шибҳи
Қораи Њинд ривоҷ ѐфта, баъдан ба як ҷузви фаъолияти
намояндагони ин минтақа табдил ѐфтааст. Ба эҳтимоли баъзе
муҳаққиқон Озоди Балгиромӣ аз нахустин тазкиранависоне дар
Њинд ба шумор меравад, ки дар тазкираҳои худ ба каму
костиҳои суханварон, мазмунофарӣ, вусъат ва заъфи онҳо дар
пешаи шоирӣ пардохта, шояд бо ин шева, ба андешаи ин ҷониб,
боиси ба вуҷуд омадани чунин як майдони баҳсу назарпардозӣ
низ гардидааст.
АДАБИЁТ
1. Ањмад Зуњуриддин. Наќди шеъри форсї дар Покистону Њинд /
З. Ањмад. –Исломобод, Маркази тадқиқоти форсии Эрон ва Покистон,
1374. –145 с.
2. Баргиромӣ Озод. Куллиѐт/ Озод Баргиромӣ. Тасҳеҳ, муқаддима
ва ҳавошии Саид Њасани Аббос. –Деҳлии нав:1393. –678 с.
3. Ду рисола дар наќди адабї. Матни ду китоби нақди адабӣ таҳти
унвонҳои «Тањќиќ-ус-садод фи манзалат-ил-Озод»-и Муњаммад
71

СУХАНШИНОСЇ, №2. 2020
Сиддиќи Суханвар ва «Таъдиб-уз-зиндиќ фи такзиб-ил-Сиддиќ»-и
Абдулќодир Мењрубони Аврангободї.Бо тасҳеҳ ва ҳавошии Саид
Њасани Аббос.–Деҳлӣ:1998.–186 с.
4.Зарринкўб Абдулҳусайн, Зарринкўб Њамид. Нақди адабӣ:
Ҷустуҷў дар усул ва равишҳо ва мабоҳиси наққодӣ бо баррасӣ дар
таърихи нақд ва наққодон / Абдулҳусайн Зарринкўб, Њамид
Зарринкўб.–Душанбе: Ирфон, 2017.–712 с.
5. Шафеӣ Кадканӣ, Муњамадризо Шоире дар ҳуҷуми
мунтақидон:Нақди адабӣ дар сабки ҳиндӣ перомуни шеъри Њазини
Лоҳиҷӣ. / Муњамадризо Шафеӣ Кадканӣ. –Теҳрон: Огаҳ, 1375. – 512 с.
ДУ РИСОЛАИ НАЌДИ АДАБЇ ДАР САБКИ ЊИНДЇ
Дар мақола перомуни ду рисолаи алоҳидаи нақди адабӣ дар Шибҳи
Қораи Њинд сухан рафтааст. Баррасии масоили мазкур нишон медиҳад,
ки нақду сухансанҷӣ ҳамчун як пешаи муҳими адабӣ дар ин сарзамин
ривоҷ дошта, барои ба вуҷуд омадани як адабиѐт ва бартараф кардани
каму костиҳои шеър ва дар маҷмўъ барои пешрафти афкори адабӣ
хидмат намудааст. Муаллиф дар мисоли рисолаҳои нақди шеъри шоирон
чунин асарҳои алоҳидаи танқидиро ҳамчун сарчашмаи муҳими рўзгор ва
осори суханварони ин сарзамин ба қайд овардааст. Дар баробари ин қайд
мешавад, ки шоирон ва суханварони барҷастаи ин ҳавзаи бонуфузи адабӣ,
ки дар таълифи тазкира ва сурудани ашъори ноб ҷойгоҳи шомих пайдо
кардаанд, ба сифати чењрањои пурфурўѓ ҳамчун бунѐдгузорони мактаби
наќду сухансанљї дар Њинд ба шумор омадаанд. Таҳқиқи рисолаҳои нақди
адабӣ нишон медиҳад, ки ба муқобили як суханвар ҳатто беш аз чаҳор
панҷ китоби алоҳида таълиф кардаи худ шоҳиди нуфуз пайдо кардани
чунин шеваҳо дар сарзамини Њинду Покистон мебошад.
Вожаҳои калидӣ: нақди адабӣ, баҳогузорӣ, ноқид, шеършиносӣ,
таҳрир, рисолаҳои нақди адабӣ, сухансанҷӣ, ҳамасрони суханвар,
санъатҳои бадеӣ
ДВА КРИТИЧЕСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТРАКТАТА
В ИНДИЙСКОМ СТИЛЕ
В статье рассматриваются два отдельных литературных
трактата Индии. Рассмотрение этих вопросов показывает, что
критика и литературоведение, являясь важным литературным
направлением на этой земле, послужили основой для формирования целой
литературной школы и устранения недостатков в поэзии и
совишенствования литературного мышления в целом. Автор считает
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такую критику важным фактором развития творчества поэтов. В то
же время отмечается, что поэты и выдающиеся литераторы этой
авторитетной литературной школы, нашедшие свое значимое место в
написании антологий и создании поэзии, считаются основателями
критической и литературоведческой школы данного региона Индии.
Изучение литературоведческих и критических работ того времени
показало, что каждое литературное произведение подвергалось критике
в более четырех - пяти книгах, это свидетельствует о влиятельности
таких направлений на индо-пакистанской территории.
Ключевые слова: литературная критика, оценка, критик,
стиховедение, редактирование, литературно - критические трактаты,
литературоведение, литераторы - современники, художественны приѐмы.
ABOUT TWO CRITICAL LITERARY RESEARCH IN INDIAN STYLE
The article is devoted to the investigation of two different critical literary
researches in “Shibhi Qorai Hind”. In the process of researching this problem,
it is revealed that in this country criticism as an important way of literature is
developed well. It also corresponded to the period of becoming one literature
and getting rid of poetical flaw and generally to the improvement of literary
thinking. The author mentions about great works of poets and writers of this
country and of various critical literary works as a valuable source of the life.
Here is also defined that the famous authors and prestigious writers of this
land, who established the basis of point in writing poems and novels, are
considered to be founders of critical literary school of “Shibhi Qorai Hind”.
The investigation of critical literary research gives the result that even more
than four or five literary books are written in opposition of only one writer that
proves the prestigious and famous literary personalities did their creative
activities in India and Pakistan.
Key words: critical literary, assessment, poet, poetrystudy, editing,
scientific works on critical literary, сухансанҷӣ, mutual thinking poets,
literary arts.
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УДК: 297
ЌОРИХОНАЊО, ХОНАЌОҲЊО, ДАЛОИЛХОНАЊО ВА
МУАССИСАЊОИ ДИГАРИ ТАРЃИБГАРИ
МАЪРИФАТИ ИСЛОМЇ
Эмомов А.С.
Донишкадаи исломии Тољикистон ба номи Имоми Аъзам
Пеш аз инќилоби Октябр (1917) дар ќаламрави Хуросон ва
Мовароуннањр ба ѓайр аз мактабњои писарона ва духтарона
муассисањои дигаре њам буданд, ки ба таълиму тарбияи
фарзандони мардум ва пањн кардани маърифати исломї машѓул
буданд, ва аз макотиби умумї барои писарону духтарон фарќ
мекарданд. Ба ин гурўњи муассисањо ќорихонањо, хонаќоҳњо,
далоилхонањо ва корвонсаройњоро дохил кардан мумкин аст.
Ќорихонањо: Пеш аз он ки дар хусуси ќорихонањо ва наќши
онњо дар фаро гирифтани кўдакони нобино бо таълиму тарбия
ва ба по мондани онњо дар он замони хеле вазнин сухан гўем,
бояд зикр намоем, ки мављудияти чунин муассисањо, бо вуљуди аз
љониби давлат маблаѓгузорї намешуданд, кори бисѐр хуб ва
башардўстона ба шумор рафта, дар фаро гирифтани маъюбон бо
таълимт шояд ќадамњои аввалин буданд. Агар чунин як иќдом
барои гурўњњои дигари кўдакони имкониятњояшон мањдуд низ
анљом дода мешуд, бешак, љамъияти мусулмонии њамонваќтаи
мо дар масъалаи «Маълумот барои њама» аз љамъиятњои
пешрафтаи замони феодалї мањсуб гардида, шояд имрўз барои
давлатњои пешрафтаи дунѐ, ки барномањои бо таълим фаро
гирифтани тамоми маъюбонро пиѐда карда истодаанд, намуна
мегардид. Дар њар сурат, дар замони Шўравї як ќисми ин
барномањо амалї гардиданд ва имрўз дар Љумњурии Тољикистон
низ «Консепсияи миллӣ»-и бо таълим фаро гирифтани њамаи
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кўдакони имкониятњои мањдуд барои солњои 2011-2015 ќабул
шудааст ва он рўз дер нест, ки ин нақша амалї гардад [1, 13].
Ќорихонањо одатан њамчун паноњгоњ барои як гурўњ
одамони имконияташон мањдуд муайян шуда буданд, моњиятан
дар ин љо мутахассисоне тайѐр карда мешуданд, ки «Ќуръон»-ро
дар давоми солњои зиѐд ва баъзењо тамоми умр аз бар
менамуданд.
Вожаи «ќорї» ба маъноњои гуногун истифода мешавад:
умуман шахсе, ки мехонад; шахсе, ки Ќуръонро аз ѐд медонад;
шахсе, ки нобиност; ва нобиное, ки Ќуръонро аз ѐд медонад. Дар
мактабњои миѐнаи мусулмонї нафареро «ќорї» меномиданд, ки
аз њама хубтар мехонд ва устод аз хидмати ў истифода менамуд,
яъне дар синф аввал ў бо овози баланд мехонд ва сипас устод
љумлаи хондаи ўро ба талабагон, њам аз љињати маъно ва њам аз
љињати грамматика, шарњ медод. Устодон одатан аз миѐни
бачањо нафареро интихоб менамуданд, ки њам хуб хонад ва њам
овози хуб дошта бошад. Ќории њаќиќї њамоне шумурда мешуд,
ки дар ќорихонањо ин њунарро аз бар намуда буд. [7;50]
Бояд гуфт, ки ќорињо дар ин гуна таълимгоњњо на танњо
Ќуръонро аз ѐд менамуданд, балки аз дигар илмњои шариатї низ
огањ мешуданд. Баъди ба анљом расидани давраи њифзи Ќуръон
ќориѐн бо кор таъмин карда намешуданд, балки худашон аз пайи
дарѐфти ризќ ба њар тараф пањн мешуданд. Онҳо каму беш аз
илмњои дигари исломї огоњ бошанд њам, вазифаашон танњо
хондани Ќуръон ва тарѓиби ѓояњои он буд. Шуѓли асосии онњо
иштирок дар маросимњои дафн ва гузаронидани русуми
анъанавии ба он вобаста буда, дар арафа ва айѐми идњои
рамазону ќурбон онњо сертараддуд мегардиданд ва рӯзгорашон
асосан аз њамин њисоб таъмин мешуд.
Њангоми тањсил ќорихонањо аз њисоби даромади ваќфи
масљидњое амал мекарданд, ки дар назди онњо љойгир шуда
буданд. Таълим дар ин гуна муассисањо ройгон буд. Аммо чунин
ҳам мешуд, ки баъзе устодон ќоидањои шариатро вайрон карда,
аз шогирдони худ як миќдор пул мегирифтанд. ‚Ќорихонае, ки
дар дењаи Суфї Орифи ноњияи Уротеппа љойгир буд, менависад
Н. Убайдуллоев, дар ихтиѐраш 20 дањяк, яъне 40 таноб замин ва
3/8 њақќи об дошт, ќорихонаи назди масљиди Кукгумбази њамин
ноњия бошад, аз даромади 5 дукони савдогарї ва як осиѐб
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истифода менамуд. Њуљрањои ќорихона бошад аз њуљрањои
мадраса хурдтар буд‛ [7;51].
Ќорихонањо аз љињати муставои таълим ва њаљми
донишњое, ки ба хатмкунандагонаш медоданд, бо мадрасањо
раќобат карда натавонанд њам, баъзан аз ин гуна муассисањои
таълимї шахсони бомаърифате мебаромаданд, ки дар донистани
ќоидањои динї ва шарњу тафсири ояњои Ќуръон худро аз
хатмкардањои мадрасањо болотар медонистанд. Аз ин љињат
қорихонањо муассисањои диние ба шумор мерафтанд, ки аз
љињати меъѐри маълумоти динї аз мактабњо баландтар (чунки
онњо як навъ ихтисос медоданд) ва аз мадрасањо пасттар
шумурда мешуданд [4;103].
‚Шумораи хонандагони ќорихона нисбат ба мактаб ва
мадрасањо кам буда, менависад Ќ. Рустамов, дар онњо
ќозикалон «Ќуръон»-ро бо овози баланд мехонд ва ќорињо аз
хониши ў матнро порча-порча аз ѐд мекарданд‛ [4;104].
Манзур аз ин гуфтањо шояд ќорихонаи шањри Бухоро
бошад, чунки дар шањрњо ва марказњои дигари фарњангї низ
ќорихонањо вуљуд доштанд ва њељ имкон надорад, ки дар њамаи
онњо мањз ќозикалон барои ќориѐн матни Ќуръон бихонад.
Њофизон баъди бо ин усул азбар намудани Ќуръон, онро
њамеша ва пайваста дар ваќтњои фориѓии худ такрор
менамуданд, то он матн ба таври доимї дар хотираи онњо боќї
монад.
Дар ќорихонањо натанњо љавонон ва шахсони имкониятњои
љисмониашон мањдуд ва аз басира мањрум, балки баъзан
љавонони солим низ ба хотири хуб аз худ кардани «Ќуръон» ва
сипас шомил шудан ба мадориси олї тањсили илм менамуданд ва
агар тањсилро дар мадраса давом надињанд њам, аллакай соњиби
касб ѐ њофизи Ќуръон мешуданд, ки барои он замон кори андак
ба шумор намерафт.
Њамин тавр, ќорихонањо ва хатмкунандагони онҳо дар
тарѓиби дини ислом ва интишори маърифати исломї, ки бар
пояи забони арабї асос меѐфт, наќши бузург доштанд.
Хонаќоҳ: Нињоди дигаре, ки метавонист њаводорони улуми
исломиро ба њам оварда, барои баргузории бањсу мунозарањо
дар миѐни олимону донишмандон фазои муносиб муњайѐ намояд
ва дар ривољи илму маърифати исломї сањм дошта бошад,
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хонаќоҳњо (муарраби «хонгоњ»-и форсист) буданд. Мусаллам
аст, ки дар хонаќоҳ танњо дар мавзўъњои махсус, мисли тасаввуф,
илми фиќњу усули он, аќида ва амсоли онҳо муњокама ва бањсу
муноќашањо сурат гирифта, дар он љо барои донишљўѐн дарсњои
динї ѐ мазњабї ташкил карда намешуд, њарчанд дар он љо
толибилмон низ иќомат дошта, аз чунин бањсњою мунозирањо
бањраманд мегардиданд. Лекин хонаќоҳ аслан љойи буду боши
пирони сӯфия буд, пайравони ин равия пайваста ба назди шайх
рафту омад мекарданд ва аз ў супоришу ҳидоятҳо мегирифтанд.
Хонаќоњ маконест, ки дар он љо сӯфиѐн ба хотири ибодат
гўшанишин мешуданд. Бинои он тарњи хоссае дошт, дар он
унсурҳои сохтори (наќшаи) масљиду мадраса ба њам омадаанд ва
илова бар он дар чунин биноњо боз њуљрањое низ сохта
мешуданд, ки дар иморатњои исломї бо номи хилватгоњњо ѐ
хилватхонањо маъруф буданд ва сӯфиѐн дар онњо ба хотири
ибодат узлат мегирифтанд. Дар асри Мамлукњо дар Миср
маљмўањои комили биноњои диниро низ хонақоҳ меноманд, мисли
хонаќоњи Султон Бибарс ал-Љашнгир (ал-Љањонгир), масљиди
Ал-Ашраф Бирисбой ва маќбарањои болои ќабрњои мамлукњо.
Ал- Маќризї мафњуми хонаќоҳро чунин шарњ додааст:
«Ал-Хавониќ» шакли љамъи калимаи «хонаќо» буда, ба хонаи
хўрокхўрї мегўянд, ки аслаш «Хунаќо» ( )خونقا, яъне љое, ки дар он
љо маликон хўрок мехўранд. Дар Миср хонаќоҳњо танњо дар асри
шашуми њиљрї ба вуљуд омадаанд. [6]
Ба аќидаи В.В. Бартолд, хонаќоҳњо хеле пештар аз
мадрасањо пайдо шуда, аз рўйи таъйиноташон њатто пештар аз
дини ислом ба вуљуд омадаанд. Хонаќоҳ дар њар дин њар хел
номида шудааст. Ў пайдоиши хонаќоњҳои исломиро ба таъсири
гўшанишинони насронињои Ғарб ва монавињо вобаста медонад.
Дар таърихи пайдоиши ин ду навъи муассисањои исломї зикри
нуктаи зерин аљиб аст. Новобаста ба баромади ориѐї доштани
вожаи «хонаќоҳ» ва баромади сомї доштани вожаи «мадраса»,
хонаќоҳ дар Осиѐи Марказї аз Ѓарб ба Шарќ интишор ѐфта,
интишори мадраса аз Шарќ ба Ѓарб сурат гирифтааст.
Маълумоти сарчашмањои мусулмонї дар бораи ќадимтарин
хонаќоҳ ба он далолат мекунанд, ки он дар зери таъсири
гўшанишинии насроният ва монавият ба вуљуд омадааст[2;430].
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Таърихи ин ду нињод, албатта, агар, аз як тараф, ба
таърихи пайдоиши гўшанишинии мусулмонї марбут бошад, аз
тарафи дигар, ба таърихи омўзиши илмњои шариати исломї сахт
вобастагї дорад. Лекин, бояд иќрор шуд, ки аз рўйи табиати
дини ислом дар миѐни «дайр» (хонаи гўшанишинон) ва мактаби
олии мусулмонї, чунон ки дар насроният вуљуд дорад, њељ гоњ
наметавонист чунин алоќаи дуру дароз ва ќавї вуљуд дошта
бошад. Ин алоќа натанњо дуру дароз идома ѐфт, балки дар
ҷаҳони ислом дар миѐни ин ду муассиса, чунон ки дертар ба вуљуд
омад, фарќияти зиѐдеро намедид. Масалан, В.В. Бартольд
менависад, ки Маќдисї дар ривояти худ аз хусуси «мазњаби
зоњидии Карромия» сухан гуфта, дар як ривоят бошишгоњи ањли
ин мазњабро «хонаќо» номида, дар ривояти дигар «мадраса»
номидааст. Чунин омехташавии истилоњи мазкурро мо минбаъд
низ мушоњида карда метавонем. Њатто дар тарљумаи њоли
намояндаи бузурги тасаввуфи Осиѐи Марказї - Хоља Ањрори
Валї њам, на аз «хонаќоҳ», балки аз хусуси мадрасаи ин шайх
сухан меравад.
Аз тарафи дигар дар сарчашмањо љойњое вомехўранд, ки
дар миѐни њадафњои ин ду муассиса фарќи возењу равшан
гузошта шудааст. Масалан, В.В. Бартолд, мегўяд, ки аз рўи
наќли Абдуррањмони Љомї, имоми машњур  Имом Абўњомиди
Ѓаззолї (вафоташ 505х./ 1111м.) дар шањри Тўс хонаќоҳе барои
сӯфиѐн ва мадрасае барои толибилмон бино намуд. Дар асри XV
Улуѓбек дар шањри Самарќанд «мадрасае» барои уламо ва дар
муќобили он «хонаќоње» барои шайхон бино кард [2;430].
Љомї ќиссаи аљиб, вале андак афсонавиеро овардааст, ки
аз хусуси сохта шудани аввалин хонаќоҳ маълумот медињад. Рўзе
амири тарсои шањри Рамаллоњ ду нафареро дид, ки якдигарро ба
оѓӯш гирифта менишастанд ва хўрок мехўрданд. Баъди анљоми
хўрокхўрї аз њам људо шуда рафтанд. Амир аз ин њолат
мутаассир гардида, фармон дод, ки яке аз онњоро биѐранд ва дар
миѐни онњо чунин суњбат анљом гирифт: -«Ин кї буд?» «Намедонам». – «Ў барои ту кї буд?» - «Њељ кас» - «Ў аз куљо
буд?» -«Намедонам» - «Ин чї дўстї аст миѐни шумо?» - «Ин
ќоидаи мост». – «Оѐ шумо љое доред, ки он љо љамъ шавед?» «Не». – «Ман барои шумо чунин љой хоњам сохт». Баъд аз ин,
амир фармон дод, ки барои онњо дар Рамаллоњ хонаќоҳе созанд.
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Бо вуљуди ҳузури ин ќисса мо дар сарчашмањо истифода
шудани хонаќоҳро ба маънои дайри насронї вонахўрдаем, њол он ки
љуѓрофидони асри X мелодї ба таври мушаххас дар бораи
«хонаќоҳ»-и монавињо дар шањри Самарќанд сухан гуфтааст [2; 431].
Табиист, ки хонаќоҳ ва мадрасањо бештар дар љойњое сохта
мешуданд, ки пештар њам зиѐратгоњи мардум буданд. Масалан,
Низомулмулк мадрасаи худро дар Баѓдод дар шафати маќбараи
Абўњанифа бино намуд. Дар Самарќанд маќбараи писарамаки
Пайѓамбар (с) Ќусома ибн Аббос зиѐратгоњи мардум буд, ки
њоло бо номи «Шоњи зинда» машњур аст. Аз асри XII инљониб ин
љо мадраса буд. …Дар пањлўи гумбази бузурги маќбараи Ќусома
мењмонхонае бо номи (Зовия) вуљуд дошт ва шояд ин хонаќоҳ
бошад [2;430-432].
Дар асари Љомї «Нафањот-ал-унс» аз хусуси хонаќоњи
шайхе дар шањри Шероз сухан меравад, ки шайх дар он 30 сол
зиндагї намуда, дар он љо гўронида шудааст, пас чунин хулоса
кардан мумкин аст, ки ин љо, бешубња, хонаќоњ бо мадраса
њаммаъно омадааст [2; 434].
Дар охир В.В. Бартолд дар хусуси вожаи «хонаќоњ» ба
хулосаи ќатъї наомада, менависад: «Масъалаи он, ки вожаи
«хонаќоњ» њоло дар Туркистон чї маънї дорад, дуруст њал
нашудааст. Аз рўйи гуфтаи В.Л. Вяткин (Абў Тоњирхоља,
тарљумаи В.Л. Вяткин, С. 246), њоло ќисми зиѐди хонаќоҳњо ба
масљидњо табдил дода шудаанд ва дар љои дигари њамин китоб
гуфта мешавад, ки њоло «хонаќоҳ» масљидеро меноманд, ки дар
дохили мадраса сохта шудааст [2; 434].
Хулоса, В.В. Бартолд аз хусуси хонаќоҳњо, таърихи
пайдоиш ва баъзан ба маънои мадрасаю маќбара истифода
шудани ин вожа бањси тўлоние доир намуда бошад њам, дар
нињояти бањс онро то ба охир њалношуда гуфтааст.
Аммо,ба назари мо, дар миѐни ин ду муассисаи исломї, ки
њар кадом дар алоњидагї ва дар якљоягї дар интишори дини
ислом, улуми исломї ва таълимоти тасаввуфї наќши бузург
доранд, фарќияти возењу равшан вуљуд дошт ва дорад. Аввал он,
ки имрўз мо аз њар кадом марди дорои таълимоти исломї суол
кунем, ки хонаќоҳ чї љоеро мегўянд, ў љавоб медињад, ки
хонаќоҳ макони буду боши сӯфиѐн буда, дар он љо њатто баъзе
пирони тариќат ѐ пешвоѐни ин таълимот ба таври њамешагї
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зиндагї менамоянд. Таъкиди ин нуктаро мо дар ќиссаи аз
«Нафањот-ал-унс» овардаи В.В. Бартолд низ мушоњада намудем.
Ба фикри мо, сабаби хонаќоҳро мадраса ва мадрасаро хонаќоҳ
ном бурдан аз он иборат аст, ки дар олами исломї пайдоиш
мадраса ва таълимоти тасаввуфї ќариб њамасранд. Ваќте ки мо
ба таърихи сохта шудани мадрасањо назар мекунем, мебинем, ки
ќудратмандони замон, пеш аз он ки мадрасае бино намоянд, дар
назди он макони буду боши мударриси онро омода месохтанд ва
онро мардум хонаќоҳи шайх мегуфтанд. Дар бештари маврид
мадрасањо ба хотири ягон нафар аз уламои номдор сохта мешуд
ва, чунон ки зикр гардид, кор аз сохтмони бинои хонаќоҳ оѓоз
мешуд. Мардум ба ин бино нигариста мегуфтанд, ки ин хонаќоҳи
фалон шайх аст ва мешуд, ки бо анљом ѐфтани сохтмони бинои
мадраса низ дигар ин ном таѓйир намеѐфт ва њарду ќисмати ин
маљмаа бо њамин ном боќї мемонд. Аммо хонаќоҳ ном гирифтани
бинои иќомати шайх ѐ мударрис ба он хотир буд, ки дар миѐни
олимони њавзаи илмии Мовароуннањр кам нафаре ѐфт мешуд, ки
аз тасаввуф пайравї накунад. Агар ин тавр бошад, пас њатман
бинои иќомати шайх дорои номи хонаќоњ буд ва дар он
маљлисњои зикр баргузор мегардид. Бисѐр рух медод, ки шайхон
то охири умр дар он љо зиндагї карда, дар њамон љо дафн карда
мешуданд. Дар миѐни мардуми мусулмон расми дар хонањо
гўронида шудани соњибонашон низ њодисаи нав нест. Гуфтан
мумкин аст, ки аксари хонаќоҳњо ќисми таркибии мадрасањо буда,
дар пањлуи онњо ва ѐ дар њавлияшон мардони бузург ва шахсони
муътабари замон гўронида мешуданд ва њамин тавр маљмаањое аз
мабонии исломї дар як љой љамъ омада, бо як номи умумї
машњур мегардиданд. Шояд ин шарњ на ба њама писанд ояд, лекин
ба андешаи мо, сабаби баъзан дар миѐни ин ду вожа фарќ
нагузоштани муаллифон ва бо њамдигар омехта шудану
якдигарро иваз кардани ин ду калима аз њамин сабаб рух дода
бошад.
Далоилхонањо
Баъзе муњаќќиќон, мисли, К.Е. Бендриков, Ю. Абдуллоев,
Қ.Рустамов, далоилхонањоро низ дар ќатори муассисањои
таълимї ном бурдаанд. Буду боши ин муассисањо низ мисли
ќорихонањо аз њисоби амволи ваќф буда, бештар дар назди
мадрасањо љойгир мешуд. Бояд зикр намуд, ки чунин муассисањо
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хеле камшумор буда, дар ќисмати шарќии аморати Бухоро ќариб
ки набудааст, зеро аз мављудияти онњо касе аз донишмандони
илмњои исломї хабар намедињад. К.Е. Бендриков њам кам
будани онњоро зикр намудааст: ‚Далоилхона,менависад ў,
нодир буд. Дар замони хонигарї далоилхонањо дар Тошканд
вуљуд дошта, дертар чор-панљтои онњо дар водии Фарѓона боќї
монда буд, ки дутои он дар шањри Андиљон будааст (ва аз ин
яктояш дар назди мадраса). Дар далоилхонањо, хонандагони
калонсоле, ки аксар бо забони арабї ошно набуданд, љамъ
омада, зери роњбарии домулло матни ба забони арабї
навишташудаи «Далоилу-л-хайрот»-ро (Маљмўаи њадисњо ва
мадњияњо дар бораи Пайѓомбар, ки маънои онҳоро
аксарияташон намефањмиданд), њифз менамуданд‛ [3;48].
Мутаассифона, назари муњаќќиќони даврони Шўравї, ки
дар хусуси далоилхонањо тадќиќот бурдаанд, аз гуфтањои К. Е.
Бендриков фарќ намекунад. Мазмун ва
мундариљаи
далоилхонањо, менависад Ќ.Рустамов, аз омўхтани (аз ѐд
кардани) «Далоили хайрот» (маљмўаи њадисњо оид ба њаѐти
Муњаммад, ќасидањои динї, наътњо) иборат буд. Насрулло
Убайдуллоев њам айни гуфтањои Ќ. Рустамовро такрор намуда,
хатоњои содирнамудаи ду муњаќќиќи аввалро такрор кардааст.
Бояд гуфт, ки ин китоб на маљмӯи њадисњои Пайѓамбар аст, на
ќасидањо дар мадњу ситоиши ў. Китоби «Далоилу-л-хайрот»
маљмӯи дурудњо ва дуоњоест, ки ба равони поки Ў (с) фиристода
мешавад. Худи муаллиф дар ќисмати муќаддимавии китоби
мазкур њадаф аз љамъоварї ва ба шакли китоб мураттаб сохтани
дурудњои мазкурро ба забони арабї оварда, дар зераш тарљумаи
тањтуллафзии онро ба забони форсї љой додааст. Ў менависад:
«Маќсуду хости ман дар ин китоб ѐд кардани ман аст дурудро ба
Пайѓамбар (дуруд фиристад Худо бар ў) ва фазилатњои ўро
(дурудро) ѐд хоњам кард дурудро, дар њолате ки андохта шудааст
аснодњо (санадњояш партофта шудааст), то ки осон шавад ѐд
гирифтани он бар хонандаи он ва он дуруд(њо) аз љумлаи
маќсудтарин корњои зарурист мар касеро, ки мехоњад ќурбу
наздикї аз даргоњи Парвардигор»[9; 13].
Чи хеле ки гуфтем, далоилхонањо дар ќисмати шарќии
Аморат набудаанд, аммо далоилхонњо хеле зиѐд буданд ва имрўз
њам њастанд. Аз рўйи наќли баъзе уламо, ки дар назди
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хатмкардањои мадориси Бухоро тањсил кардаанд, уламои Бухоро
ба шогирдоне, ки мадрасаро хатм карда, мехостанд аз устодашон
дуо гирифта ба ватан баргарданд, хондани «Далоил ал-хайрот»ро супориш медоданд. «Далоил-ал-хайрот» маљмуаи дурудњоест,
ки ба хотири пок намудани нафс хонда ва тавсия дода мешуд.
Имрўз њам њастанд нафароне, ки баъд аз хатми давраи маъмулии
таълим боз дар назди шайхони бузург хоњиши шогирдї пайдо
менамоянд ва ин пешвоѐни дин ба онњо хондани «Далоил алхайрот»-ро тавсия мекунанд. Агар ин тавр бошад, пас «Далоил»
ва далоилхонї зинаи пасти таълим дар макотибу мадорис
набуда, балки зинаи хеле баланди таҳсилот ба шумор
мерафтааст. Ваќте К.Е. Бендриков менависад, ки аз
далоилхонањо баъзе маддоњон, ќиссагўѐни кўчагї мебаромаданд,
ки дар мавзўъњои динї баромад мекарданд, бовари кас намеояд,
ки инњо хатмкардањои мадрасањо бошанд. Ў боз илова менамояд,
ки дар замони ќадим пешаи маддоњї меросї буда, аз насл ба
насл дода мешуд. Дар Намангон мањаллаи маддоњон буд ва онњо
аз он љо ба сафар мебаромаданд [3; 48].
Шояд он далоилхонањо ва хатмкардањои онњо, ки К.Е.
Бендриков, Қ. Рустамов ва Н. Убайдуллоев зикр кардаанд ва он
далоилхонњое, ки дар ќисмати шарќии Бухоро буданду то имрўз
вуљуд доранд, ду чизи гуногун бошанд, зеро аз миѐни ин
далоилхонњо то њол ягон маддоњ ва ќиссагў набаромада будааст,
агар мебуд, њатман ягон кас аз ў ѐд мекард. Дар таърихи навишта
шудани ин китоб низ К.Е. Бендриков ва Н. Убайдуллоев
ихтилоф доранд, ба аќидаи яке, он дар асри XV ва ба аќидаи
дуюмин, он дар асри XIV таълиф шудааст [3; 48, 7; 51]. Аммо
муаллифи нусхаи дастрас ба мо, ки аз нусхаи асл нусхабардорї
шудааст, аз хусуси табъи китоби мазкур чунин менависад:
«Табъи ин «Далоил-ал-хайрот» дар вилояти Тошканд дар
матбааи Каменский, дар таърихи 1312 њ. анљом ѐфт». Аммо дар
сањифаи аввали китоб омадааст, ки сензураи Сан-Петербург
барои чоп шуданаш дар матбааи литографии Барон Каменскийи
ш. Тошканд 20-уми майи соли 1893 иљозат додаст [9 ;1 ва 241].
Китоб аз њашт ќисм иборат буда, хонанда њар ќисмати онро як
рўз мехонад, аммо ин тартиб њатмї набуда, муљтањидон
метавонанд дар як рўз ду-се ва њатто тамоми китобро хатм
намоянд. Вобаста ба он ки хонанда онро дар чанд рўз хатм
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мекунад, аљру савоби мувофиќ муайян карда шудааст ва њамаи
ин шартњо дар аввали китоб зери унвони «Ќоидањои хондани
далоил» оварда шудааст. Аз рўйи таќсимбандї китоби
«Далоил»-ро К.Е. Бендриков ба китоби «Часослов»-и насрониҳо
монанд кардааст, ки матнњои он мувофиќи соатњои рўз хонда
мешуданд.
Корвонсароиҳо
Бар замми њамаи ин муассисањо Н.Убайдуллоев боз аз
хусуси муассисае маълумот додааст, ки дар зоњир аслан ба илму
маориф гўѐ иртиботе надорад, аммо муаллиф дар ин соња сањм
доштани ин муассисањоро бо далелњо исбот менамояд, ки љолиб
аст. ‚Корвонсаройњо,  менависад Н. Убайдуллоев, дар нашри
 маърифати илмї ва умуман маориф ањамияти андак
надоштанд‛ [7; 52]. Чї хеле ки ба њама маълум аст,
корвонсаройњо дар њамаи шањрњои бузург мављуд буда, дар тўли
асрњои миѐна дар њаѐти иќтисодї ва ба хусус тиљоратию
фарњангии мардуми мусулмон наќши бузург доштанд. Аз
замонњои ќадим ба кишварњои дуру наздики мусулмонї ба
хотири шиносої, огоњї ва бањравар гардидан аз илму таљрибаи
якдигар сафар кардани баъзе бузургони илмњои замона ва
кишваршиносону сайѐњон ба њукми анъана даромада буд. Чунин
сафарњо одатан дар њайати корвонњои тиљоратї сурат мегирифт,
зеро сафарњои инфиродї хатарњо дошта, амнияташ на њамеша
таъмин буда метавонист. Онњо њатто дар ин корвонсаройњо чанд
муддат мемонданд, то ки шогирдон ва мухлисон барояшон љойи
муайяне барои иќомати муваќќатї ва ѐ доимї пайдо нанамоянд.
Албатта, овозаи ташриф овардани чунин абармардони илм
ва донишмандон тез дар гирду атроф пањн мешуд. Нафароне, ки
ташнаи илм буданд ва ѐ мехостанд аз суњбати онњо бањра
бардоранд, дар атрофи онњо љамъ мешуданд, то аз илму
донишашон бањра бигиранд ва ѐ дар атрофи баъзе масоили илмї
суњбатњою мунозирањо дошта бошанд.
‚Мутаассифона, менависад Н. Убайдуллоев, наќши 
корвонсаройњо дар интишори илму фарњанг то њол мавриди
омўзиши махсус ќарор нагирифтааст. Њол он ки чунин як кор
метавонист пањлўњои нави раванди фарњангикунонии мардумро
дар Осиѐи Марказї ва умуман дар кулли кишварњои мусулмонї
боз намояд: Корвонсаройњо дар шањри Бухоро, дар пойтахтњо ва
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шањрњои бузурги хонигарї то барќароршавии њукумати Шўравї
амал мекарданд‛[7; 52].
Лекин, новобаста ба мављудияти баъзе муассисањои фаръї
ва то андозае дорои хусусияти соњавї, ки онњо низ дар пањн
кардани маорифи исломї ва омўзиши забони арабї наќши
муайян доштанд, таълими мардуми мусулмон дар аморати Бухоро
ва хонигарию бекигарињои тобеи он, мисли мамлакатњои дигари
мусулмонї, асосан дар ду зинаи маъмулї, - мактабњои миѐнаи
мусулмонї ва мадрасањо, ки наќши донишкадаю донишгоњњоро
мебозиданд, амалї мегардид. Ва ин њолат то аввалњои асри XX, то
инќилоби Октябр ва ташкил ѐфтани љумњурињои Шўравї дар
ќаламрави Осиѐи Марказї идома меѐфт.
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ЌОРИХОНАЊО, ХОНАЌОЊҲО, ДАЛОИЛХОНАЊО ВА
МУАССИСАЊОИ ДИГАРИ ТАРЃИБГАРИ МАОРИФИ ИСЛОМЇ
Дар Хуросони асримиѐнагї ва билоди Мовароуннањр аз ќадим ин
љониб адади калони муассисањои таълимии гуногуне амал менамуданд, ки
дар онњо мардумони синну соли мухталиф метавонистанд таълим
бигиранд ва ѐ донишњои худро такмил бидињанд. Дар ин минтаќа дар
баробари мактабњои бачагона ва духтарона мадрасањои бешуморе
вуљуд доштанд, ки аз љињати муставо ва барномањои таълимї камтар
аз мактабњои миѐна ва њатто олии имрўза набуданд. Мусаллам аст, ки
дар њамаи ин муассисањои таълимї ба омўзиши фанњои исломї ањамияти
аввалиндараља дода мешуд.
Аз рўйи хусусият ва дараља муассисањои таълимии Хуросону
Мовароуннањрро чунин тасниф кардан мумкин аст: мадраса, мактаб,
ќорихона, хонаќоҳ, далоилхона, корвонсарой ва ѓайрањо. Њар кадоми он
вазифа ва њадафњои худро дошт.
Вожањои калидї: ќорихонањо, хонаќоҳњо, муассисањои таълимї,
Хуросон, Мовароуннањр, таълим,низоми илмї-таълимї.
ШКОЛЫ ЧТЕЦОВ КОРАНА, КЕЛЬИ ОТШЕЛЬНИКОВ,
ДАЛАИЛХАНА, КРУЖКИ МУХАДДИСОВ И ДРУГИЕ УЧЕБНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ, ГДЕ ИЗУЧАЛИСЬ МНОГООБРАЗНЫЕ ИСЛАМСКИЕ НАУКИ

В средневековом Хорасане и Мавераннахре беспрерывно
функционировало большое число разнообразных учебных учреждений, где
люди разных возрастов имели возможность получать соответствующее
образование, пополнить или совершенствовать его. Наряду с начальными
школами для мальчиков и девочек, существовали многочисленные медресе,
уровень которых равнялся нынешним средним и даже высшим учебным
заведениям. Конечно же, огромное внимание во всех этих заведениях
уделялось преподаванию исламских наук.
По своей специфике и уровню образовательные учреждения
Хорасана и Мавераннахра делились на следующие: медресе, мактаб,
карихана, ханака, далаилхана, каравансарай и прочие. Каждое из них
имело своѐ предназначение и обладало особым статусом.
Ключевые слова: школы чтецов Корана, кельи отшельников,
учебные учреждения, Хорасан, Мавераннахр, образование, научнообразовательная система.
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SCHOOLS OF READERS OF THE KORAN, CELLS OF HERMITS,
DALAILKHANA, MUHADDIS CIRCLES AND OTHER EDUCATIONAL
INSTITUTIONS WHERE DIVERSE ISLAMIC SCIENCES WERE STUDIED

In medieval Khorasan and Maverannahr, a large number of various
educational institutions functioned continuously, where people of different ages
had the opportunity to receive an appropriate education, to replenish or
improve it. Along with primary schools for boys and girls, there were numerous
madrassas, the level of which was equal to the current secondary and even
higher educational institutions. Of course, there is great attention in all these
institutions was paid to the teaching of Islamic sciences.
According to their specificity and level, the educational institutions of
Khorasan and Maverannahr were divided into the following: madrasah,
maktab, karikhan, khanaka, dalailhan, caravanserai and others. Each of them
had its own mission and had a special status.
Keywords: schools of readers, cells of hermits, educational institutions,
Khorasan, Maverannahr, education, scientific and educational.
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УДК: 891.550-1:82
БОЗТОБИ МАВЗУИ ВАТАН ДАР НАЗМИ АРАБИЗАБОНИ
САДАҲОИ XI-XII
Раҷабова Марҳабо
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Таҷассуми мавзуи Ватан ва тараннуми он ҳанӯз аз аҳди
қадим дар адабиѐти араб ва адабиѐти форсӣ-тоҷикӣ барҷаста ба
мушоҳида мерасад. Дар робита ба ин, бисѐре аз шоирони
арабизабони садаҳои XI-XII низ вобаста ба омилҳои мухталиф
тарки меҳан намудаву дур аз ѐру диѐр иқомат ихтиѐр мекарданд.
Аз ин хотир, ѐди ватан, пазмонӣ бар марзу буми он ва
пайвандону ақрабо дар шеъри онҳо возеҳ таҷаллӣ ѐфтааст. Аз
ҷумла, қисмати муқаддимавии қасидаи ‚Ломият-ул-Аҷам‛-и
Туғроии Исфаҳонӣ ба ҳамин мавзӯъ бахшида шуда, шоир дар
Бағдод худро дур аз ѐру диѐр ва пайвандон танҳову бемуттако
мешумораду аз пазмонии ватани маҳбубаш сухан мекунад:
ناء عن أالهل صفر ألكف منفرد
.كالسٌف عرى متناه عن ألخلل
فال صدٌق الٌه مشتكى حزنى
.و ال انٌس الٌه منتهى جذلى
Ман зи ѐрон дур мондам дастхолї, мунфарид,
Њамчу шамшере, ки монад аз зару зевар арї.
Њамдаме ку, то бад-ў аз ѓам шикоятњо барам,
Мўнисе ку, то бигўям шодиямро бар саре [1, 65; 3, 54].
Ҳамин хусусият дар 2 байт фоияи Ҷамолуддин Ҳасан ибни
Адиб Салмон низ равшан ба зуҳур омадааст. Шоир дар Бағдод
аз фироқи ватан сухан кардаву ҳолати хешро чунин ба силки
тасвир кашидааст:
ئرا ا ْسزَ ْٕفَش اٌ َّذ ِْغ َِبء اٌشإوْ أل ْهٍٍ اٌ ِؼشاق و َّأَّلفِهب
ُ
ثأطشاف َج ٍِّ و أ ْوٕبفِهب
َُٕٓثىُذ اٌذِِّبء ػًٍ اٌمبط
ِ
Гар ашк равон бишуд ҳамонанди селаи об,
Ба сӯи аҳли Ироқу ҳам дӯстонаш,
Пас хун бигиристам бар он сокинон,
Ки ҳастанд дар канори Ҷайй, ҳам гӯшаҳои он [1, 202].
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Афзун бар ин, бархе аз шоирон тарки ватани худ
намуданро ба хотири даст ѐфтан ба сарвату боигарӣ қобили
қабул намедонистанд. Чунончи, Салмон ибни Фато ба
фарзандонаш панд медиҳад, ки дар ватан будан шарафи бузург
асту дар он манзалати воло пайдо намуданашон имконпазир аст.
Сипас чунин муроҷиат менамояд, ки:
فٍَىْ ُو ْٕذَ اٌ َخٍُِ ًَ و ِسُجَ َى َْ ِه أو اٌفَشَّاء أَو ُو ْٕذَ اٌ ُّجَشَّد
ٌَّب َسب َوَْذَ فٍ َج ٍٍّ َس ِغُفب ً و َّل رُجزبع ثبٌّبء اٌ ُّجَ َّشد
Гар ту Халил ва ѐ Сибавайҳ бошӣ,
Ё ин ки Фарроъ ѐ худ Мубаррад бошӣ,
Вақте дар Ҷайй ҳастӣ, баробари нон боқадрӣ,
Дар ҳоле ки Мубаррад нотавон бошад дар об [1, 200].
Дар 2 байт боияаш низ шоири мавсуф хоки ватанро аз
ҷоизаву атоҳои вазири шаҳри дигар болотар мегузорад:
ة
َ َط ِطُجبً و أَلصذ أ
ِ سض وشِبَْ اٌخشا
ِ ْأَ أَرشن َج ٍَّ َوبٌفِشْ دَو
ُ
ً
ة
َ ٌٍٍُِٕؼطٍُٕ اٌىصَ ُش ئِرا رَٕبهً َو ََذْ ج
ِ جشاثب ِِ ْٓ رُشا
Оѐ тарк бинмоям Ҷаййро, ки чу фирдавси барин аст,
Пас нияти сафар ба сарзамини Кирмони харобазор бинмоям.
Гар вазир бахшишҳои волотаринро бароям ато бинмояд,
Ва ҳатто баҳрам зи хок ҷӯроб бофад ҳам, нахоҳам рафт [1, 200].
Ёди Ҷайй ва муҳаббати он дар 2 байт қофияи Муҳаммад
ибни Масъуди Қассом тавассути баѐни орзуи расидан ба ватан ва
иқомат гузидан дар он ҷо равшан таҷассум гардидааст:
ُ
ُ
ُ
جئت ج ٌَّا ً ال أُفار ُقها
رأٌت الريَّ صادقة إنً إذا
حلفت لمَّا
Қасам хӯрдам, ки чун сарзамини Райро зи ростӣ бубинам,
Ҳамоно чун ба Ҷайй бирасам, хоки он тарк нахоҳам кард [1, 265].
Дар қасидаи нунияи шоири мавсуф низ муҳаббат ба ватан ва
фироқи он дар мисоли пазмонӣ аз Ҳамадон бозтоб гардидааст:
ِسان
ِ دان َو َحًِّ أَخ َِّالئً ِبأ َ ْلفِ ل
ِ َنسِ ٌ ُم الصَّبا َعرِّ جْ على َه َم
دان
َ صب َْوتً َو َد ْمع
َ َو قُ ْل لَ ُه ُم م ُْذ ُن ْب ُت ُم نا ُر
ِ ًِ فً َو ْق ٍد و فً َه َم
Насими сабо биваз ҷониби Ҳамадон,
Пас бедор бисоз дӯстонам бо сад забон.
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Пас бигӯй ҷониби онҳо, ки будӣ қаблан шоҳиди оташи
пазмониам,
Ки ашки дидаҳоям дар сӯзиш зи ѐди Ҳамадон аст [1, 278].
5 байт долияи Мисбоҳи Шоракӣ дар ѐди ватани худ Ҳирот
ва ҳасрат аз дурии он [2, 17-18], 5 байт тоияи ( )تҲамидуддини
Балхӣ дар васфи Балх, ки бино ба қавли шоир ‚Ҳар куҷо, хоҳ дар
Яман ва хоҳ дар Шом ва ѐ дигар акнофи олам буд, ҳамеша ба
сараш ҳавои Балх буд‛ [2, 117].
Дар 3 байт долияи Абулҳасан Алӣ ибни Муҳаммад ибни
Арслон ибни Муҳаммади Котиб низ мавзӯи ватан ва тараннуми
он дар мисоли васфи Хуросон ва марзу буми он равшан ба зуҳур
омадааст:
ٌدٍىي فإاد
 َب،سض األَدجَّ ِخ و اٌ ًَُّٕ و َب سبوُٕهب
َ
َ َخشاسبُْ َب أ
َ
َّ َسػب ُو ُْ ضّبُْ هللاِ ف ٍَّ و خ
ٌص ُى ُْ سوائخ ِِٓ أٌطبفِ ِه و غىاد
ُ فَأَٔزُ و ئِ ْْ طبي اٌفشا
ٌق أَػ ّضرٍ َو أَ ْٔزُ ُْ و ئِْ شطَّ اٌّضاس ثالد
Хуросон, эй сарзамини муҳибтарину макони орзуҳои ман,
Мардумони он, эй ҷойгузинони қалби ман.
Худованд маҳфуз карда дар ниҳодам меҳри онро,
Ҳам
вижаи
Шумо
намуда
накҳати
меҳрубониву
муҳаббаташро.
Ҳарчанд ба дур кашад фироқ, Шумоѐн бароям азизтаринед,
Пас Шумоѐн азизони ман ҳастед, ҳарчанд ба дур бияфтад
зиѐрати ватанам [Харида 2, 122].
Ҳамчунин 36 байт қофияи Абулқосими Замахшарӣ низ аз
ѐди ватан ва пазмониву дарди фироқ қисса мекунад:
ُ ّْ َسال ٌَ ػٍُ ُى ُْ أَ ْد ُِؼٍ لَ ًّ ِب رَشْ لَب ئِرا ِش
ذ ِِٓ رٍِمب ِء أَسض ُى ُُ ثَشْ لَب
ُ
ٌ ت أٍَِّٔ ئِرا َّل َح ثبس
اٌى ْدلب
ُُ ق ثأَسض ُى
ٍ َو ِِٓ َػ َج
َ ٍٔاسزّطشد أَجْ فب
َ
ُ
ّ
ْ ضب َء
ُ ٍْ َو ِب ِخ
َد ِػ ْٕ َذ اَّبضهب األُفمب
َ ْذ هزا اٌجَش
َ ق اَّل اثزسبِخ ٌسُؼذي أ
ْ اٌظالَ ٌََٕى
اٌغشة و اٌ َّششْ لب
اٌىاضخ
َّسد ثِزِ ٍْهَ اٌثَّٕبَب
ض ِذىذ ُج ْٕ َخ
َ
َ و ٌى
ِ
ِ
Дуруд бар шумоѐн, ки ашкҳои резонам чӣ кам гашта равон,
Чун эҳсос бинмудам зи лиқои марзи шумо дурахшеро.
Аҷаб аст маро, ки гар бидурахшад барқ бар сарзамини шумо,
Биборад борон аз дидаҳояму ҳосил шавад кӯлмаке аз он.
Холӣ насозам ин барқро ҷуз ба табассуме,
Ба бахтам уфуқи он нур бипошад ҳаме.
Оѐ барқ медурахшад ва ѐ бахти ман табассум дорад,
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Пас чӣ донанд ду дидаҳо, ки миѐнашон ҷудоист.
Гар бихандидам бар торикии шабҳо равшан бишудӣ,
Бо он саноҳои сареҳу аѐн ҳам ғарбу ҳам шарқ [2, 167-168].
Аз 3 байт боияи Муаййадулмулк Абӯбакр Убайдуллоҳ ибни
Низомулмулк андӯҳи гарони шоир аз ғарибиву пазмонии
меҳанаш равшан ошкор аст, ки ҳатто иду сурури он низ ба
дилаш ғунҷоиш надорад:
ة
ِ ُوس فهزا َِىْ ِس ُُ اٌطش
ِ لبٌىا أَرً اٌؼُ ُذ ُِ ْفزَش اٌثغىس فَ ُخ ْز خَظَّ اٌ ُّسش
ُ ٍْ ُفَم
ة
ِ ذ و اٌمٍتُ فٍ أََذٌ اٌفشاق ٌمً و ِمٍخ اٌؼُ ِٓ رجىٍ ِِ ْٓ د ٍََ َس ِش
َ
ْ
ة
ٍ وُف اٌ ُّسشُو ُس ٌِٕبئٍ اٌ ّذاس ِىزئ
َ ت
ِ صتٍّ ثؼُ ٍذ ػ ِٓ األوطب ِْ ُِغزَش
Гӯянд ид омаду бӯстонро гармӣ бахшид,
Пас бигир ҳаловати сурур, ки ин мавсими тараб аст.
Пас гуфтам, ки қалб гирифтори фироқ асту
Косаи чашм аз гиря рангин гардида.
Чӣ сон хушнудӣ созем, ки аз ватан дур афтода,
Ки ошиқи дур аз ватан афтода ғариб аст [2, 61].
Дар 2 байт долияи Зиѐуддини Бастомӣ низ омадааст, ки бо
вазиши бод аз ҷониби ватанаш меҳри ѐру диѐр дар дилаш туғѐн
мекунад [2, 109]. 2 байт боияи Рашидуддини Ватвот инъикосгари
ҳасрату андӯҳи шоир аз ҳиҷрони ватан мебошад:
َسمًَ ثَ ٍْخَ َس ْمُب ً ٔبلؼب ً ُوًُّ ثُ ْى َش ٍح َو َِ ْٓ ثِ َذىاٌَ ٍْ ثَ ٍْ َخ أَ ْٔذي َس َذبثِهب
َّ ٔبس َد ْس َشرٍ ِئرا اٌشَِّ ُخ َجب َء ْرٍِٕ ثِ َش
ٌ رُ َشاثِهب
َ ُجفُىٍٔ َُز ّوٍ َِبؤُهب
Обшор гардида Балх бо серобӣ ҳар саҳаргаҳ,
Пас кист анқариби Балх, ки тараш бисозад абрҳояш.
Чун бод ба машомаш накҳати хокашро биѐрад,
Дидаҳояш месӯзаду обҳояш оташи ҳасрати ӯст [2, 207].
Бархе аз шоирон аз рӯйи зарурат ба сафар мебаромаданд.
Аз ин лиҳоз тарки ѐру диѐр барояшон вазнин буд. Дар 2 байти
нунияи худ Зайнулислом Ҳаравӣ фироқу дуриро аз пайвандонаш
гарчанд гарон аст, ҳукми замон медонад:
ِْ  فأُو ِّد ُػ ُى ُْ ِجَٕبٍٔ َو أَ ْٔثُ ُش َد ِْ َؼزٍ ٔ َْث َش اٌجُّب،ُْ أُ َو ِّد ُػ ُى
ِْ و أٍّ َّل أُ ِدتُّ ٌ ُى ُْ فِشالب ً و ٌىٓ هَ َىزا ُد ْى ُُ اٌ َّض َِب
Бароятон хайрбод мегӯяму қалбамро бо шумо мегузорам,
Пас ашкҳоямро ҳамчун гавҳар нисоратон месозам.
Ман ҳаргиз фироқи шуморо нахоҳам,
Валекин ин ҳамоно ҳукми замон аст [2, 23].
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Дар радифи бозтоби эҳсосоти гарму ҷӯшон ва изҳори
пазмонӣ аз меҳани аҷдодӣ абѐте ба мушоҳида мерасанд, ки
баръакс дар онҳо дилгириву дилмондагӣ аз ватан ва ташвиқи
сафар ба соири кишварҳо инъикос ѐфтааст. 2 байт боияи
Абулфазл Музаффари Яздӣ [1, 154], 1 мисраъ ломияи Абулфатҳи
Натанзӣ [1, 284] ҳамин маъниро пайгирӣ намудааст.
Дар 10 байт қасидаи нунияи Абӯсаъди Бушанҷӣ шоир аз
меҳану зодгоҳи хеш изҳори ноумедӣ намудаву аз залиливу хориаш
шикоят намудааст. Ҳамзамон дар муқобили он худро ташвиқ ба
сафар намудааст, то саодати хешро дар он пайдо намояд:
ٌ ُاٌّمبَ ٌَؼّشٌ وًُّ َِ ْٕمص ٍخ و اٌ ِؼ ُّض أَجّ ُغ َِىْ ل
ِٓ ىف ػًٍ اٌظَّؼ
ٍو ف
ِ
...ٓ غشَت ِبدَ فٍ اٌىط، ٌ و ٌىٍّٕ اٌغشَتُ ثهب ئ َِّب غشَت،ٌثُى َش ْٕ ُج داس
.ُِْ مٍ ثهب ئِ َّْ األَوبس ََ لَ ْذ َُشمَىْ َْ ثبٌ ُّذ
ُّ  ٌىٍِّٕ اٌ َّش،ٍِذَٕزٍ ه
Қасам ба ҳаѐтам, ки дар қадру қимат ҳама нуқсу камбудист,
Ҳам иззату икром ҳамагӣ маҳбус аст бар маҳмил.
Бушанҷ манзили ман аст, валекин ғарибам дар он,
Ғариби чӣ, ғарибе, ки мурда дар ватан.
Он шаҳри ман асту вале дар он бадбахтам,
Ки бузургон сӯи шаҳрҳои азим хонанд маро [2, 37].
Бо таваҷҷӯҳ ба мавзӯи мазкур метавон чунин натиҷагирӣ
намуд, ки дар эҷодиѐти шоирони давраи мавриди назар мавзӯи
ватан ва тараннуми он, бозтоби эҳсоси гарму ҷӯшон ба ватани
аҷдодӣ, изҳори андӯҳи гарон аз ғарибӣ хеле барҷаста ба зуҳур
омадааст. Бештари ин ашъор ба шоироне мансуб мебошад, ки бо
сабабе тарки ватан намудаву дар ғурбат қарор доштанд. Дар
канори ин, ашъоре низ ба мушоҳида мерасанд, ки дар он шоирон
аз беқадру қиматии худ дар ватан сухан намудаву орзу кардаанд,
ки тарки диѐр бинмоянд.
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БОЗТОБИ МАВЗУИ ВАТАН ДАР НАЗМИ АРАБИЗАБОНИ
САДАҲОИ XI-XII
Дар мақолаи мазкур муаллиф масъалаҳои марбут ба бозтоби
мавзӯи ватанро 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 намунаи ашъори ба ин мавзӯъ бахшидашударо, ки дар
тазкираи мазкур сабт гардидаанд, таҳлил намудаву хусусиятҳои
мавзӯии онҳоро муайян сохтааст.
Вожаҳои калидӣ: Туғроии Исфаҳонӣ, Абулқосими Замахшарӣ,
Рашидуддини Ватвот, Ҳамидуддини Балхӣ, Зиѐуддини Бастомӣ.
ВЫРАЖЕНИЕ ТЕМЫ РОДИНЫ В АРАБОЯЗЫЧНОЙ
ПОЭЗИИ XI-XII ВЕКОВ
В данной статье автор рассматривает вопросы, касающиеся
воплощения темы родины в арабоязычной поэзии XI-XII веков на основе
антологии “Жемчужина дворца и свиток современников” Имадуддина
ал-Исфахани. Для достижения своих поставленных задач исследователь
провела анализ стихотворений, посвященных данной теме, которые
включѐны в вышеуказанную антологию и определила их тематические
особенности.
Ключевые слова: Туграи ал-Исфахани, Рашидуддин Ватват,
Абулкасым ал-Замахшари, Хамидуддин ал-Балхи, Зиѐуддин ал-Бастами.
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EXPRESSION OF THEME OF MOTHERLAND IN THE POETRY
OF XI-XII CENTURIES
The author of the article reflects the matters concerning embodiment of
the theme of motherland in the poetry of XI-XII cc. based on Imaduddin
Isfahani’s anthology “Pearl of Palace and Scroll of Contemporaries”. In order
to achieve the goal the researcher has analyzed poems, which are included in
the mentioned anthology and their peculiarities is defined.
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МЕРОСИ АДАБИИ НАЗИРИИ НИШОПУРЇ ВА
ТАВСИФИ АНВОИ АШЪОРИ Ў
Мањмудзода Обидљон
ДДОТ ба номи С.Айнї
Бањсу баррасии мероси адабии Назирии Нишопурї ва
омўзиши таркиби эљодиѐти ў муайян месозад, ки он чї аз ў то
замони мо омада расида, маљмўан як девонест, ки аз ѓазалиѐт,
ќасоид, тарљеъбанду таркиббанд ва рубоиѐт иборат мебошад.
Бар асоси маълумоти тазкирањо ва манбаъњои мављудаи адабї
маълум мешавад, ки девони ашъори Назирии Нишопурї дар
охири умри ў дар њаљми 12 њазор байт мураттаб гардидааст.
Аммо нависандаи тазкираи «Рўзи Рўшан» миќдори умумии абѐти
Девони шоирро нуњ њазор дониста, навиштааст: «Девонаш нуњ
њазор шеър дорад, ки ѐдгор аст ўст» [10, 747].
Аммо назари муаллифи тазкираи «Майхона» Абдуннабии
Ќазвинї ќобили истиќбол мебошад, зеро ў девони шоирро ба
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чашми хеш дидаву мавриди мутолеа ќарор додааст ва шумори
абѐти онро 12 њазор мешуморад. Аз љумла, вай менависад:
«девони он нуктапарвари беназир аз аввал то ба охир ба назари
ин њаќир расида 12 њазор байт аст ва «Соќинома» надорад, на ба
равиши тарљеъу на ба тарзи маснавї» [ 4, 784-796].
Фаротар аз ин, метавон нуктаи дигареро низ таъкид дошт,
ки худи Назирї дар замони зиндагониаш як Девонеро тањия ва
ба муаллифи тазкираи «Хулосат-ул-ашъор» Таќиуддини Кошї
ирсол намудааст, ки ин матлабро Забењулло Сафо бар асоси
маводи ин тазкира чунин тазаккур додааст: «Назирї ба соли 992
њ./1584 м. дар Кошон буд ва чанд байт аз ѓазалњои худро бад-ў
(яъне Таќиуддини Кошї − М.О) дод. Назирї ин корро дар соли
1001њ./1593 м. бо фиристодани чанд ќасида аз Њинд ва дар соли
1013 њ./1603 м. бо ирсоли Девоне муштамил бар аќсоми шеъри
наздик ба чањор њазор байт барои соњиби «Хулосат -ул ашъор»
такрор кард [12, 898]. Ин љо маълум мешавад, ки ба эњтимоли
зиѐд Назирї чанд бор Девонашро худ тањия намудааст, чун сухан
аз он меравад, ки нусхаи ба Таќиуддини Кошї фиристодаи вай
шомили чор њазор байт мебошад. Чунонки таъкид шуд
муаллифи тазкираи «Рўзи рўшан» навиштааст, ки «Девонаш, ки
нуњ њазор шеър дорад, ѐдгор аз ўст [10, 747]. Ба эњтимоли зиѐд
манзур аз шеър гуфтани нависандаи ин тазкира њамоно абѐт бояд
дар назар бошад, чун бад-ин миќдор будани теъдоди ашъори
шоир дар гумон аст ва агар њам чунин аст, ин масъала тањќиќоти
бештареро хостор аст.
Андешаи дигаре низ мављуд аст, ки мутобиќи он теъдоди
байтњои Девони Назирии Нишопурї дањ њазор дониста шудааст.
Забењуллоњи Сафо бо такя бар дидгоњои гурўњи дигари
тазкиранависон, аз љумла «Маосири Рањимї» дар китоби худ
«Шоирони порсигўй» чунин менависад: «Девонаш, ки худ дар
соли 1020 њ./1610 м., яъне як сол пеш аз вафоташ танзим кардаву
ба китобхонаи Хонихонон таќдим намуда буд, шомили ќасида,
таркиббанд, ѓазал, ќитъа ва рубоист. Ќасидањо ва таркибњояш
маъмулан дар ситоиши Худованд, наъти паямбар, мунаќќиби
имомони шиъа, мадњи Хонихонон ва Акбару Љањонгир…ва
шоњзодагону марсияњост. Маљмўъи байтњои куллиѐт ў ба дањ
њазор мерасад, ки панљ њазор аз онњо маљмўаи ѓазалњоро падид
меоварад. Девонаш ба тамомї дар Њинду Эрон ба табъ расидаву
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маљмўаи ѓазалњояш њам људогона дар Њинд чоп шудаву аз
куллиѐташ нусхањои матааддид мулоњиза шуд » [12, 907].
Дар навбати аввал маълум мешавад, ки шумораи абѐти
ѓазалиѐти шоирро бо такя бар ин сарчашмањо ин донишманди
номвар панљ њазор муќаррар намудааст. Вале баробари ин
маълум мегардад, ки сарчашмаи аслии њамаи нусхањои хаттии
Девони шоир, ки баъдан дар манотиќи мухталиф китобат
шудаанд ва нашрњои анљомѐфтаи он дар Эрону Њинд ва
Покистон њамоно нусхаи хаттие мебошад, ки дар замони
зиндагонии шоир китобат шуда, гўѐ худи муаллиф онро дидааст.
Ин
нуктаро
мусањњењи
Девони
Назирии
Нишопурї
Муњаммадризои Тоњирї низ зимни муаррифии яке аз нусхањои
нодири Девони шоир – нусхаи мањфуз дар Китобхонаи миллии
Табрез таъкид доштааст. Аз љумла, ў менависад: «Ин нусха, ки
бо хатти хуш нигориш ѐфта, гарчи аѓлоти фаровоне дорад, ки
њокї аз камсаводии котиби он аст, аммо бо ду ваљњ њоизи
ањамият аст; Нахуст он, ки ин нусха ѐ дар замони худи шоир
навишта шуда ѐ аз рўи нусхае, ки дар замони шоир ва бо
назорати мустаќими ў китобат шудааст, истинсох гардида, зеро
тарзи нигориши ановини ќасидањову таркиббандњо ва… низ
замоире, ки дар онњо ба кор рафта, ин назарро таќвият мекунад,
ки ин ановин тавассути худи шоир навишта шудааст» [7, Мим].
Зимни муаррифии нусхањои хаттии мавриди истифода дар
љараѐни тасњењи ин девон маълум гардид, ки Муњаммадризо
Тоњирї асосан аз рўи ду нусхаи хаттии мањфуз дар китобхонањои
Эрон ва нашри дар Лоњур суратгирифтаи Девони шоир кори
худро анљом додааст. Њол он ки нусхањои хаттии зиѐде дар
китобхонањои Њинду Покистон ва њатто Тољикистон њифз
мешаванд, ки арзиш ва ањамияти људогонае барои тасњењи нашри
комили Девони Назирии Нишопурї дорои ањамияти муњим
мебошанд. Аз љумла, як нусхаи хаттии Девони Назирии
Нишопурї, ки бо № 823 дар китобхонаи Маркази мероси хаттии
назди раѐсати Академияи миллии илмњои Тољикистон мањфуз
аст, низ аз љумлаи нусхањои аришманде ба шумор меравад, ки
бањсу баррасї ва муаррифии он мавзўи бањси људогона аст.
Баробари ин, ба андешаи мо, агарчї нусхаи хаттии Девони ба
Таќиуддини Кошї фиристодаи Назирї дар дастрас нест, аммо
имкон дорад, ки аз намунањои ашъори шоир, ки ин муаллиф дар
тазкирааш овардааст, дар љараѐни кори тасњењи Девони Назирї
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бояд истифода шавад, чун њаройина ин намунањоро Кошї аз рўи
њамон нусха ва матнњое, ки барояш худи шоир додааст, дар
китобаш сабт кардааст.
Таъкиди як нуктаи дигаре муњим аст, ки њарчанд нусхаи
аввалини Девони Назирии Нишопурї дар замони зиндагонии
вай китобат шудааст, аммо зимни мутолеаи ашъори шоир
маълум мешавад, ки худи шоир ба он чандон эътимоде надошта,
чун он дорои ѓалатњо ва сањву иштибоњоти зиѐде будааст. Ин
байти шоир баѐнгари њаќиќати ин амр аст: ‚Ќалам даркаш ба
девони Назирї,/ Зи бас сањваш нишон натвон нињодан» [7, 275].
Шояд дар нисбати нусхаи хаттии Девони Назирї, ки дар
Китобхонаи миллии Табрез аст, дорои ѓалатњои фаровон аст
гуфтани тасњењкунандаи Девони шоир Муњаммадризо Тоњирї
дар асл пайванд ба он њам дошта бошад, ки ин нусха шояд аз рўи
нусхаи дар замони шоир китобатшуда рўйнавис шуда бошад.
Аммо нуктаи дигаре аз муќаддимаи нигоштаи Муњаммризо
Тоњирї маълум нашуд, ки ў чаро дар бораи нусхаи худи Назирї
ба Таќиуддини Кошї фиристода иттилое надода, танњо нусхаи
Табрезро баррасї мекунад. Албатта, ба эњтимоли зиѐд чун ин
нусха дар дастрас нест, шояд ба ин хотир аз баррасињои
мусањњењи Девон берун мондааст. Дар баробари ин, ба назар
мерасад, ки ў нусхаи хаттиеро аз тазкираи Кошї дар ихтиѐр
доштааст ва дар љараѐни кораш истифода намудааст.
Дар умум, њарчанд рољеъ ба теъдоди кулли абѐти Девони
Назирї диду назароти мухталиф баѐн шудааст, аммо тањќиќ дар
нусхањои дастрас ва нашрњри анљомѐфтаи Девони шоир
муќаррар месозад, ки маљмўан мероси адабии ин суханварро
њамин девони бозмонда аз вай ба вуљуд овардааст, ки он аз ѓазал,
ќасида, таркиббанду тарљеъбанд, ќитъа ва рубої таркиб ѐфтааст.
Тавре ќаблан ишора рафт, дар таркиби Девони Назирии
Нишопурї мавќеи асосии ѓазал ишѓол менамояд, ки миќдори
умумии абѐти он аз панљ њазор байт бештар аст, ки ин нукта бар
афзун будани шумораи ѓазалиѐти шоир низ далолат мекунад.
Баробари ин, зиѐд будани миќдори умумии абѐти ѓазалиѐти
шоир нисбат ба дигар анвоъи ашъори ў ба мо имкоинят медињад,
ки Назириро њамчун шоири ѓазалсаро муаррифї намоем.
Теъдоди муайяни ѓазалиѐти Назирї ба истиќболи ѓазалњои
шоирони ќабл аз ў, чун Саъдиву Њофиз, Камолу Љомї ва
дигарон суруда шудаанд, аммо бахши муњими сурудањои вай
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њамчун ѓазалиѐти мустаќили мањсули тафаккур ва њунари
шоирии вай ба шумор меояд. Ибтикори Назирї дар тањаввули
вежагињои сабки њиндї ва нуфузи љанбањои њунарии каломи вай
сабаб шудааст, ки њанўз аз замони зиндагонии хеш ва баъдан
тазкиранависон ўро яке аз асосгузори тарзи тоза унвон
намудаанд, ки ин масъала мавзўи тадќиќи алоњида аст. Њатто
муаллифи «Калимот -уш -шуаро» дар мавриди маќоми њунарї ва
шеваи нигориши Назирї чунин навиштааст: «Гўи фасоњат ва
балоѓат аз аќрони замон мерабуд» [11, 183]. Ишорати Сархуш
худ гувоњи он аст, ки Назирї дар ањди хеш аз суханварони
мумтоз ва пештози сабки њиндї будааст, ки ин матлаб дар шеъри
шоирони њамасари вай низ таъкид мешавад. Њатто Соиби
Табрезї барин суханвари мумтоз дар эътирофи маќоми Назирии
Нишопурї чунин навиштааст: ‚Соиб чи хаѐлест шавад њамчу
Назирї,/ Урфї ба Назирї нарасонид суханро” [7, қоф].
Намунае аз ѓазалиѐти Назирии Нишопурї ба љаззобияти
сабки сухани вай ва балоѓати каломаш, ки нуфуз ва пештозии
шоирро бар ин асос њамзамонону пасовандони ў ишорат
фармудаанд, таъкид мекунад:
Соќї, салом ом аст, коре ба ком гардон,
Домони ѓам фарох аст, давре тамом гардон.
Мову вафо дар ин шањр чун њусни ту ѓарибем,
Ўро азиз кардї, моро ѓулом гардон.
Озодахотиронро фикре инон нагирад,
Гар ѓам гаронрикоб аст, дил тезгом гардон.
Бе кимиѐи мастї табдили ѓам мањол аст,
Ё май њалол фармо, ѐ ѓам њаром гардон…
Њукми шаробу шоњид, пинњон макун Назирї,
Пайѓоми хоси худро дастури ом гардон [7, 271-272].
Танњо руљўъ аз шеваи шинохти сабкшиносии ѓазал ин
нуктаро њувайдо мекунад, ки баробари љаззобияти баѐни шоир
сохтмони таркибњои шоиронаи «коре ба ком», «давре тамом»,
«гарди дом», «дил тезгом гардонидан», «ѓами гаронрикоб», «бо
шодмонї як рўз ба шом бурдан» ва соддагиву равонии ин
иборањои тасвирбор ба забони хоси суханварии вай таъкид
мекунанд, ки бањсу баррасии ин вежагињо мавзўи алоњида ва
људогона аст.
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Дар баробари ин дар таркиби Девони Назирии Нишопурї 8
таркиббанду 2 тарљеъбанд мављуданд, ки дар умум дар њаљми 93
банд љой гирифтанд. Бархе аз таркиббандњои шоир аз 7 то 12
бандро дар бар мегиранд, ки њар яки онро як шоњбайти шоир аз
њамдигар људо месозанд. Суханвари мумтоз дар мавзўъњои гуногун
ва дар замонњои мухталиф ин намуди навъи шериро эљод
намудааст, ки то љое баъзе пањлуњои норавшани рўзгори шоирро
љилвагар месозанд. Њатто мављудияти таркиббандњои марсиявї, ки
дар марги шахсони низдик ва пайвандони ў суруда шудааст
лањзањои њузнангези њаѐти шоирро шарњу тафсир мекунанд. Хоса,
таркиббанде, ки дар сўги фарзанди дилбанди шоир ба ќалам
омадааст, хеле сўзнок буда, њатто ба љои унвони он чунин
навиштааст: «Ин таркиббанд марсияе аст, ки дар фавти валади
дилбандам Нуриддин Муњаммад, ки дувоздањ рўз дар фазои дунѐ
буд, гуфта шуда...» ва он бо байтњои зерин оѓоз меѐбад:
Дўш он замон, ки тири шањоб аз камон фитод,
Моро ситораи халаф аз осмон фитод.
Њамчун њилоли ид тулўъу ѓуруб кард,
Фарзанди ман ба толеъи ман њам ќирон фитод.
Дурдонаам, ки љо ба канори касе накард,
Омад аз он љањону бурун з-ин љањон фитод.
Гуфтам баланд бонги иќомат ба гўши ў,
Сокин нашуд ба борагиш хушинон фитод [7, 501].
Ин матлаб таъкид бар он дорад, ки Назирї дар
гунонунрангии мавзўии ин навъи шеър тавассути ворид намудани
њиссиѐти шахсии хеш дигаргунињое ворид намудааст, ки намунаи
он эљоди таркиббанди марсия ва сугнома ба шумор меравад.
Яке аз хусусиятњои аслии таркиббандњои Назирї дар он ба
зуњур мерасад, ки дар унвони онњо сабаби таълифи он таъкид
мешавад ва аз рўйи он муњтаво ва макони навишта шуданаш
даќиќ мегардад. Масалан, дар таркиббанди дигар шоир чунин
унвон гузоштааст: «Ин таркиббанди мувањњидона дар
Доруссалтанаи Лоњур дар фасли гулу бањор дар авони мастињо
дар таърихи хуррамии олами музил ба номи номии соњибї
Абулфутуњ Бањодур Абдурањими Хонихонон дар истидъои
суњбати эшон гуфта шуда». Байти матлаъи он чунин аст: ‚Он
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љилва, ки дар парда равишњои нињон дошт,/ Аз парда баромад
равише бењтар аз он дошт» [7, 473].
Ишораи унвони таркиббанди шоир баѐнгари он аст, ки ин
шеъри вай дар айѐми љавонї ва фасли бањор, дар шањри Лоњур
ба шарафи мамдуњи вай Абдурањими Хонихонон суруда шудааст
ва ќисмати оѓози таркиббанд ин њаќиќатро ифшо мекунад.
Тарљеъбанд низ аз љумлаи анвои дигари шеърие ба шумор
меравад, ки њарчанд дар девони шоир шумораи он зиѐд нест,
аммо мављудияти шумораи ками он њам ба маќоми шоир дар
эљод ва ташаккули чунин шакли шеърї дар замони худ таъкид
дорад. Яке аз ду таркиббанди мављуд дар Девони шоир ки якеи
он дар истиќболи тарљеъбанди Саъдии Шерозї, дар мадњи
Абдуррањими Хонихонон гуфта шудааст, ки тарљеаш ин аст:
Назирї:
Биншинему по кашем ба домон,
То кори вафо шавад ба сомон [7, 511]
Саъдї:
Биншинему сабр пеш гирем,
Дунболаи кори хеш гирем.
З-ин кори даќиќу фикри борик,
Моро дилу дида гашт борик.
Шуд ѓайрати кору бори ишќат,
Зуннор миѐни турку тољик…
Биншинаму по кашам ба домон,
То кори вафо шавад ба сомон [7, 519].
Аз диди сохторшиносї ва сабки баѐн ин тарљмеъбанди
Назирї сода, равон, фањмрас буда, аз он гувоњї медињад, ки
шоир дар аксари ашъори хеш як сабки хосро ба кор мегирад.
Мављудияти оњанги мадњї мисли сурудањои шоирони асрњои
дигар, ѐ њатто суханварони ќасидасаро каломи ўро мураккаб
нагардонидаанд, балки ба назар мерасад, ки дар ин навъ ашъор
низ равониву салосатро нигоњ доштааст. Њамин як байт
метавонад њаќиќати ин амрро бозгўї кунад: «Як лањза зи саркашї
фуруд ой,/ То дар ту расад ниѐзманде» [7, 511].
Мутолеаи девони ашъори Назирї рубої мавќеи хоса дорад.
Дар рубоиѐти шоир асосан шарњу тафсири масоили иљтимої,
њикмату андарз, фалсафа, ирфон ва дигар матолиби хос дар
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шеваи баѐни ин навъи адабї ба чашм мерасад. Аммо бо ин њама
љойгоњи ишќ ва муомилоти ошиќона сабки баѐн ва шеваи сухани
ўро мисли ѓазалњояш љаззоб гардонидааст. Ин рубоии хеле шево
ин матлабро собит мекунад:
Дар њаљри ту марг њамнишинам бодо,
Манзури ду дида остинам бодо.
Гар бе ту ба коми дил барорам нафасе,
Ё Раб, нафаси бозпасинам бодо [7, 533].
Нуфузи рубої дар Девони Назирии Нишопурї аз он њикоят
мекунад, ки баъд аз ѓазал дар њаќиќат дар миѐни мероси адабии
шоир ин навъи адабї бештар ба назар мерасад. Афзунии ин ду
навъи адабї њикоят аз он дорад, ки ќасида ва тарљеъбанду
таркиббандњои шоир асосан ба хотири баровардани ниѐзњои
шахсї, шарњу тафсири њолу њавои зиндагонї, сафарњо,
фаъолиятњои хоси шахсони наздик ва људогонаи шоир
мебошанд, вале сарфи назар аз ин љанбањои адабии осор зиѐд
буда, мањорати њунарии суханвар низ дида мешавад. Бо он ки
њаљми бештари Девони Назирии Нишопуриро баъд аз ѓазал
рубоиѐт ба вуљуд овардааст, ин нукта њикоят аз он мекунад, ки
дар ин навъи шеърї низ суханвар ба шарњу тафсири масоили
фаровоне даст ѐфтааст, ки њамагї ба гуногунрангии мавзўии
рубоиѐти шоир таъкид меварзанд. Аз љумла, мавзўи нозу ниѐз, ки
пайванд ба масоили ирфонї мегирад, дар шарњи каломи шоир
љаззоб сурат гирифтааст:
Бечизии эњтиѐљ аз кўи ман аст,
Лабташнагии ниѐз аз љўи ман аст.
Нозуктарам аз мизољи гул сохтаанд,
Бегонагї офаридаи хўи ман аст [7, 535].
Нуктаи ќобили таваљљуњ он аст, ки њарчанд осори мансур аз
Назирии Нишопурї дар даст нест, аммо мутолиаи девони
Назирї маълум месозад, ки шояд шоир ба ѓайр аз осори манзум,
таълифоти мансур низ ба ќалам овардааст. Ин ду байти ў гувоњ
бар њаќиќати ин њол аст:
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Авроќи назму наср Назирї бигў бисанљ,
Бањре ба каф сафинаи гавњар нињодаї [7, 312] .
Њама масењдамон гўш бар калом тавонад,
Ки назму наср ба њусни баѐн биѐрої [7, 318].
Таъкиди шоир бар авроќи назму насри Назирї худ далели
равшани он аст, ки шояд навиштањое аз ў дар ин замина боќї
монда бошад, ки албатта мавзўи муњим дар пажўњиши ин
масъала ба шумор меравад.
Ба таври куллї метавон изњор дошт, ки то кунун як нашри
нисбатан мукаммали шоир бар асоси ду нусхаи хаттї ва ду
нусхаи чопї бо тасњењ ва тањияи Муњаммадриззои Тоњирї соли
1379 дар Табрез нашр гардидааст. Агар аз рўи ин нашр муќаррар
намоем, маълум мешавад, ки мероси абадии мављуд дар таркиби
ин девони шоир аз 564 ѓазал, 3 ќитъа, 138 рубої, 41 ќасида, 2
тарчеъбанд ва 8 таркиббанд иборат аст. Њарчанд муњаќќиќон
таъкид намудаанд, ки дар таркиби осори Назирї маснавї ва
соќинома мављуд нест, аммо ахирин дар хазинаи нусхањои
хаттии Маркази мероси хаттии назди раѐсати Академияи миллии
илмњои Тољикистон нусхаи хаттии маснавие пайдо гардид, ки
тањти шумораи 745 бо номи «Маснавии Назирї» мањфуз аст.
Китобати он дар соли 1292 сурат гирифтааст. Њатто аксари
ќисматњои ин маснавии ирфонї бо байти зерин анљом меѐбанд,
ки дар он тахаллуси шоирии Назирї мазкур аст: «Хўр Назирї
љуръае аз дасти ѐр,/То ќиѐмат бош мањву масти ѐр» [Нусхаи
хаттии шумораи 745,6].
Бо ошної ба маълумоти тазкирањо равшан мешавад, ки
њанўз Девони тањиянамудаи Муњаммадризо Тоњириро наметавон
матни комили маљмўи ашъори шоир ва нашри илмї-интиќодї
унвон кард, чун нукоти ќобили бањс љой доранд, ки ба бархеи
онон ишорат рафт.
Аммо он чї то њол дар дасти мо ќарор дорад, бозгўи он аст,
ки њарчанд мероси адабии Назирї танњо ба сурати як девони
фарогири анвои мухталифи шеърї то мо расидааст, аммо
њаќиќати амр он аст, ки шумораи зиѐди абѐти анвои мухталифи
он ба таљрибањои њунарии шоир дар навъњои гуногуни шеърї
таъкид меварзад, ки баррасии људогонаи њар яке аз ин навъњои
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каломи мавзун дар эљодиѐти шоир имкон медињад, ки сањми ўро
дар густариши адабиѐти тољикзабони Њинд муќаррар созем.
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МЕРОСИ АДАБИИ НАЗИРИИ НИШОПУРЇ ВА
ТАВСИФИ АНВОЪИ АШЪОРИ Ў
Дар маќола масъалаи мероси адабии Назирии Нишопурї ва
тавсифи таркиби девони ў, анвоъи ашъори шоир мавриди баррасї ќарор
гирифтааст. Муаллиф дар љараѐни баррасињои хеш, љустуљўњои
анљомдода оид ба мероси адабии шоир муќаррар намудааст,ки њанўз
нахустин нусхаи хаттии Девони шоир дар замони худи ў китобат
шудааст. Баъдан, нусхањои мухталифи девони шоирро пайравону
мухлисони вай китобат намудаанд, ки теъдоди умумии абѐти он аз дањ
њазор мегузарад. Дар нињояти баррасињо муаллиф ба натиљае
расидааст, ки њарчанд ѓазал дар эљодиѐти Назирї наќши муњим дорад,
аммо ў њунари шоирии хешро дар сурудани ќасида, тарљеъбанду
таркиббанд ва рубої низ таљриба кардааст.
Вожањои калидӣ: Назирӣ, мероси адабї, анвоъи ашъор, тазкира,
љустуљў, муњаќќиќон, осор, девон, ѓазал, ќасида, рубої.
ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАЗИРИ НИШОПУРИ
И ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ЕГО ПОЭЗИИ
В статье предметом исследования стали вопросы о литературном
наследии Назири Нишопури, характеристика содержания его дивана, а
также форм его стихотворений. В ходе своего анализа и проведенных
поисков в литературном наследии поэта автором установлен, что
первая рукопись дивана поэта была составленех еще при его жизни.
Впоследствии его приверженцами и поклонниками были составлены
различные рукописи его дивана, который состоит из более десяти тысяч
бейтов. В результате своих исследований автор статьи приходит к
выводу, что хотя в творчестве поэта Назири основное место занимает
жанр газели, однако он испытывал свое поэтическое мастерство и в
создании касиды, тарджеъбанда, таркиббанда и рубаи.
Ключевые слова: Назири, литературное наследие, формы
стихтворений, тезкире, поиск, исследователи, наследие, диван, газель,
касиде, рубаи.
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NAZIRI NISHOPURI'S LITERARY HERITAGE AND A
REVIEW OF THE FORMS OF HIS POETRY
The article is talking about the questions about the literary heritage of
Naziri Nishopuri, an overview of the composition of his poetry collection, as
well as the forms of his poems. In the course of his analysis and searches in the
literary heritage of the poet, the author established that a copy of the first
manuscript of the poet's poetry collection was written down during his lifetime.
Subsequently, his adherents and admirers recorded various copies of his poetry
collection, which is more than ten thousand couplets. As a result of his
research, the author of the article comes to the conclusion that although the
gazelle genre occupies the main place in the work of the poet Naziri, he also
tested his poetic skill in the creation of qaside, poem form with a repeating
refrain, quatrain.
Key words: Naziri Nishopuri, literary heritage, forms of poetry, chronicle,
search, researchers, heritage, poetry collection, gazelle, kaside, quatrain.
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УДК: 891,550
Фахрияњои Носиралии Сарњиндї
Ањрорљон Убайдуллоев
Донишгоњи Давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров
Носиралии Сарњиндї, тавре ки аз гузориши тазкирањо ва
дагар сарчашмањои адабии замони ў бармеояд, шоири тавоно,
маънишинос ва дорои табъи салим будааст. Бинобар ин монанди
дигар шоирони пешќадами замони худ дар байни ањли адаб
шуҳрату эътибор дошта, зимомдорони давр њунару истеъдоди
ўро хуш пазируфтаанд. Суханвари моњир бо тарзу усули љадид,
ки баъдан ба тањќиќи он мепардозем, кӯшиш намудааст, ки
асарњои ќобили таваҷљуње офарад ва ба табиату моњияти њаѐт
эљодкорона назар андозад ва онро дар либоси назм ба
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њаводорону алоќамондони каломи бадеъ пешнињод кунад. Ин
нишонаи сахтгирии шоир нисбат ба худи ӯст.
Носиралии Сарњиндї њамчун як шахсияти нодири эљодї
ќадру манзалат ва маќоми њунари шоирии худро некў медонист,
дар ашъораш бар ин маънї ишорањо мекунад. Ў суханваронеро,
ки бозѐфтњои дигаронро, ба истилоњи худи шоир, «аз они худ»
мекунанд, зери тозиѐнаи танќид гирифта, онњоро «дузд»-у
«маънирабо» меномад: ‚Сустии алфози дуздон маъниям беоб
кард,/ Аз назокат гавњарам дар пунба њукми об дошт» [7, 110-112].
Ифодаи «маънињои обдор» ба маънии мазмунњои тоза,
тасвирњои чадид ва тобишњои шоирона омада, аз он шањодат
медињад, ки Носиралии Сарњиндї ба тозагї ва асолати сухан
таваљљуњи зиѐд доштааст. Дар байти мазкур, аз як љињат,
ќаллобиву маънидуздии баъзе сухансароѐн маззамат шуда, аз
љињати дигар, таваљљуњи шоир нисбат ба ашъори њамасрони худ
ошкор мегардад. Ин мазмун дар байти зер чунин оварда
шудааст: «Алї, ман мешиносам ин куњандуздони њикматро,/
Фалотун, оњ, агар медид Юноне, ки ман дорам [7, 113-114].
Шоир чунин аќида дорад, ки маъниофарї кори њунарманди
асил буда, ба завќу ќобилияти фитрии ањли Њунар иртибот
дорад. Шоир бидуни доштани ин гуна фазилатњо наметавонад ба
арсаи адабиѐт вуруд шавад ва дар ин роњ муваффаќ гардад.
Носиралї шеърро мањсули илму њикмат медонад. Вай таъкид
менамояд, ки бидуни фарогирии ин ду гавњари ќиматбањо
наметавон ќаламрави маъниро афзоиш дод.
Носиралии Сарњиндї чун дигар шоирони соњибноми
адабиѐти тољик Унсурї, Анварии Абевардї ва Хоќонии
Шарвонї ба ситоиши инсонњои сазовори қарни худ: ањли ќалам
ва дўстону наздикон пардохтааст: ‚Аз сухан њаргиз, Алї, дар
мадњи кас нагрехтам,/ Ихтиѐри мо ба дасти њиммати мардона
буд» [8, 124-125]. Ифодаи «дар мадњи кас нагрехтан» њаргиз
маънии ба мадњу маддоњї рў овардани шоирро надорад. Мадњ
ин љо њамсанги таъбири «васф кардан» буда, барои таърифу
ситоиши инсонњои наљиб омадааст. Ин амал дар доираи њиммат
ва оини љавонмардии шоир ба вуќўъ мепайвандад. Пеш аз њама,
ўро ба ин кор на љоњу љалол ва пояи мансаби ашхоси мадњшуда
ном ташвиќ намудааст, балки ў ин амалро аз сари мењрубонї,
дилбастагї, њиммату ҷавонмардӣ анљом медињад.
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Шоир дар мисраи ‚Ќабули хотири мўсокаломон кун
баѐнамро‛ гуфтан мехоњад, ки сухан бояд љойгоњи баланде
дошта бошад, то ќабули табъи инсонњои маънишинос
(мӯсокаломон) гардад. Ў пойгоњи суханро рафеу воло медонад ва
касе, ки ба ќадри калому њикмат мерасад, сазовори мадњу
ситоиш аст. Бо истифода аз сифати фахрияе, ки дар мисраи боло
ифода ѐфтааст, шоир ањли адаб ва маъниро дар маќоми боло
ќарор медињад.
Шоир равиши сухансанљї ва суханофариниро кори сањлу
сода намедонад. Ба андешаи ў, камингоњи сухан њазорон
сухансанљро аз пой даровардааст: ‚Камингоњи сухан оҷиз кунад
маънинигоронро,Хаси ин беша пањлу медарад оташсаворонро» [8,
130-133].
Адиб ба воситаи таъбирњои «камингоњи сухан», «пањлу
даронидани хаси ин беша оташсаворонро» мушкилоти љодаи
суханро дар либоси бадеъ бо шеваи тоза баѐн мекунад.
Мавзўи ифтихор доштан ба сухану шеъри асил дар
эҷодиѐти њар шоир љой дорад. Баъзан чунин фахрияњо ба њадди
ѓулув расида, суханро аз доираи воќеят берун мекунанд.
Носиралии Сарњиндї кўшиш мекунад, ки дар ин росто аз њадди
инсофу њиммат берун наравад. Дар ашъори ў ифтихорияњо
хусусияти тарљумаињолї доранд. Чунин шеваи адабї нав набуда,
ќариб дар ашъори њар шоири соњибдевон ба назар мерасад.
Бахусус, ин масъала дар ќасидаи «Шикоят аз пирї»-и
Одамушшуаро Абўабдуллоњи Рӯдакї муассир тасвир шудааст.
Абулќосим Фирдавсӣ низ дар «Шоњнома»-и безаволи худ
аз зањмати сисолааш, ки дар роњи инкишофи забони форсї ва
зинда нигоњ доштани рӯњи Аљам сарф кардааст, бо ифтихор ѐд
мекунад: «Басе ранљ бурдам дар ин соли сї, / Аљам зинда кардам
бад-ин порсї» [8, 35].
Хоља Камоли Хуљандї шоири ѓазалсарои ќарни ХІІІ ба ин
масъала таваљљуњи зиѐд зоњир намуда, рољеъ ба зебои калом ва
рафъати фикр, сухандонї ва суханшиносии хеш фахрияњои зиѐде
сурудаааст. Намунањои зерро метавон ‚муште аз хирвор‛ ин
адиби ширинсухан донист:
Дар сухан лутфи илоњӣ ба ту ѐр аст Камол,
В-арна сад сол ба фикр ин суханон натвон сохт.
***
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То ба васфи ту кушодем забон пеши Камол,
Ќудсиѐн бар фалак аз гуфтаи мо мегўянд.
***
Камол, бар ту хатм шуд бад –ин хубї,
Ки њадди њусн њамин бошаду нињояти лутф [5, 113-11].
Фахрия дар шеъри Анварии Абевардӣ, ки дар радифи баъзе
аз шоирони забардасти адабиѐти форсии тољикї ба маќоми
ифтихории «паямбари назм» сазовор гардидааст, зиѐд ба назар
мерасад. Алоќамандони шеър бо ифтихор мањорати шоирии ўро
васф кардаанд. Масалан, Ќозӣ Њамидаддини Балхї меоварад:
‚Авњадиддин Анварї, эй, ман ѓуломи табъи ту,/ Эй, њавои ишќу
мењри ту муроди табъи ман” [7, 25].
Давлатшоњи Самарќандї дар шарњи њоли Анварии Абевардї
чунин байтро овардааст: «Сўфии софӣ чу Султони тариќат,
Бўсаид,/ Шоири ќодир чу машњури Хуросон Анварї» [3, 24].
Бояд иќрор шуд, ки абѐти фахрияро наметавон ба масобаи
мадњу таърифи касе ѐ шахсияти худи шоир ќабул кард, балки он
дар аксар ваќт њамчун равзанаи шинохти шахс ва маънавиѐти
шоир ва суханвар шинохта мешавад. Мирзо Соиб њам дар байте
бо мисраъњои пурмазмуни ашъораш ифтихор намуда, чунин
навиштааст: ‚Шохи гул бар хок бандад наќш, Соиб, з-инфиол / В-ар
чу кўњ ќомат фарозад мисраи мавзуни ман” [7, 48].
Дар ин байт шоир ба камоли эҷодї, мавзунии калом ва
табъу завќи шоирона ишорат кардааст ва дар чунин абѐти
фахрия назари адабии шоир нисбат ба сухани худ баѐн мешавад.
Мирзо Абдулќодири Бедил низ дар бораи зебоии баѐн ва
мањорати худ фахрияњои љолибе эљод намудааст. Байти зер
маънои ба пояи њунари асил расидани Абдулќодири Бедилро
дорад: «Сайри парвози фаноро эътибори дигар аст/ Рафт гарди мо ба
ҷое, к-аз фалак боло нишаст [3, 14].
Носиралии Сарњиндӣ дар баробари эљоди навъњои
гуногуни адабї ва маънињои баланди бадеї анъанаи
фахриясароиро дар адабиѐти форсии тољики асри ХVІІ идома
дода, дар ин љода ба тозакорї ва офаридани тасвирњои нодир
даст меѐбад. Шоир дар фахрияњои худ ба бозгўии масъалањои
умдаи адабии замонаш пардохта, дар заминаи риояи бењтарин
анъанаи деринаи адабї аз мавќеи сухан ва суханвар њимоят
мекунад. Ў дар байни ањли адаб њамчун як шахсияти њунарї
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эътироф шуда, сифати ифтихории «обрўи Њиндустон»-ро
сазовор гардида, дар инкишофи адабиѐти замони худ сањми
арзанда гузоштааст:
Хомўшии ѓунча ѓайри нафаси рози ман аст,
Чї ќадар парда ки пўшед, дар овози ман аст.
Он шањидам, ки ниѐзаш ба таѓофул хеш аст,
Натапидан зи хаданги ту ба хун нози ман аст.
Каъбаву дайр гузидам, написандид, гузошт,
Чї ќадар дар пайи мо хонабарандози ман аст.
Душманињост, ки дар кишвари ман маъшуќист,
Ахгарам, гарди нафас оинапардози ман аст [7, 136-137].
Носиралии Сарњиндї дар фахрияњои худ меъѐри
бањрабардорї аз ашъори шоирони дигарро нишон медињад. Ба
андешаи ў, бардошт аз шеъри шоирони дигар аз чањорчўбаи
назирасароӣ бояд берун наравад. Зеро зуњури њар падидаи адабї
дар асоси чорчўбаи маъмулу мушаххаси адабї, яъне тибќи
ќоидањои анъанавї бояд сурат бигирад. Дар фахрияњои шоир
бисѐр масъалањои муњими адабию иљтимої, аз ќабили
ќадршиносї, худогоњї, њимоят аз љойгоњи сухан мавќеи суханвар
дар љомеа ва ѓайра ифода шудаанд, ки барои хонандаи имрўз
њам арзишманд ва ибратпазиранд.
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ФАХРИЯЊОИ НОСИРАЛИИ САРЊИНДЇ
Носиралии Сарњиндї яке аз чењрањои дурахшони адабиѐти форсии
тољикї буда, дар баробари эљоди навъњои гуногуни адабї ва маънињои
баланди бадеї анъанаи фахриясароиро идома дода, дар ин љода ба
тозакорї ва офаридани тасвирњои нодир даст меѐбад. Шоир ба
табиату моњияти ҳаѐт эҷодкорона назар андохта, онро дар либоси назм
ба њаводорону алоќамандони калони бадеъ пешнињод мекунад. Ў чун
шоирони соњиб номи адабиѐти тољик Анварии Абеварди, Унсурї ва
Хоќонии Шервонї ба ситоиши инсонњои сазовори ќарни худ, ањли ќалам
ва дўстону наздиконаш пардорхтааст.
Носиралии Сарњиндї шеърро мањсули илму њикмат медонад вай
таъкид менамояд, ки бидуни фарогирии ин ду гавњари пурќиммат
наметавон доираи маънавиѐти инсонро афзоиш дод.
Вожањои калидї: Фахрия, суханвар, шеър, маъниофарӣ, ситоиш,
ашъор, илму њикмат.
САМОВОСХВАЛЕНИЯ НОСИРАЛИ САРХИНДИ
В данной статье рассматриваются жизнь и творчество
выдающейся и яркой личности в истории персидско-таджикской
литературы – Носирали Сархинди. Яркий представитель персидскотаджикской литературы в своих поэтических произведениях через слово
представил своѐ видение жизни, описал еѐ в своих художественных
произведениях, представив на суд почитателей свои литературные
произведения.
Носирали
Сархинди,
наряду
со
знаменитыми
представителями поэтического слова, как Анвари Абеварди, Унсури и
Хокони Шервони, в своих поэтических произведениях прославлял
известных представителей общества XV11 века.
Носирали Сархинди считает поэзию источником и сущностью
науки и мудрости, подчеркивает, что, не обладаяею, мы не можем
говорить о нравственном развитии.
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PRAISE OF NOSIRALII SARHINDI
This article discusses the life and work of the outstanding and bright
personalities in the history of Persian-Tajik literature Nosiralii Sarhindi. The
brightest representative of the Persian-Tajik literature in his poetic works
presented his vision of life through the word, described it in his artistic works,
and presented his literary works to the court of admirers. Nosirali Sarhindi
along with famous representatives of poetry of that period as:Anvari
Abarvardi, Unsuriand Hakoni Sherwoni in their poetic works praising famous
representatives of the XV11 century.
Nosirali Sarhindi considers poetry to be the source of the essence of
science and wisdom and emphasizes that without these two pearls, which are
priceless, we cannot talk about moral development.
Keywords: praise, writer, poem, meaning, praising, creativity, science,
wisdom.
Маълумот дар бораи муаллиф: Убайдуллоев Ањрорљон –
Сармуаллими кафедраи умумидонишгоҳии педагогикаи умумии
Донишгоњи Давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Гафуров. Eмайл: аhrorjon.1964@mail. ru
Сведения об авторе: Убайдуллоев Ањрорджон - старший
преподаватель
кафедры
общей
педагогики
Худжандского
государственного университета имени академика Бободжона
Гафурова. e- майл: аhrorjon.1964@mail.ru
Information aboud the author: Ubaidulloev Ahrorjon Tohirovich –
senior lecturer of the department of general pedagogy of Khujand State
University named after Academician Bobodzhon Gafurov. е–
mail:аhrorjon.1964@mail.ru
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САЙРИ ТАЪРИХИИ ПАЙДОИШИ ТАСАВВУФ
Сидиқї Шамс
Донишгоҳи Кобул
То маъмул шудани равиши таҷзия ва таҳлил дар таърих,
маъмулан қазоватҳо дар бораи асос ва решаи тасаввуф дар ислом
бисѐр сода ва сатҳї буд. Ва ағлаб онро монанди соири мазоҳиби
исломї як тарзи фикри хос ва мазҳаби махсуси исломї
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мепиндоштанд ва бидуни он ки мутолеаи дақиқ дар чигунагии
пайдоиши ин падидаи таърихӣ ва авомили дахил дар
таҳаввулоти он ба амал оваранд ва ба решаҳои таърихии он
таваҷҷуҳе дошта бошанд, танҳо ба баррасии ақоид ва мабонии
он иктифо кардаанд. Ва аз тараф дигар, тарафдорон ва сарони
сӯфия низ бидуни кӯчактарин таваҷҷуҳ ва эътино ба ҳақоиқ
таърихӣ, маслаки тасаввуфро ба унвони ҳастаи марказӣ ва
ботини ислом муаррифї менамуданд ва муддаӣ буданд, ки
ҳақиқати рӯҳи ислом ҳамон мазҳаби тасаввуф аст ва бақия ҳама
қишр ва зоҳир. Вале пас аз он ки шеваи таҳқиқ, таҷзияву таҳлил
дар таърихи умумӣ ва таърихи улуму адѐн маъмул гардид,
билохира ин тарзи мутолеа ба маслаки тасаввуф низ кашида
шуд. Кам-кам таърихи тасаввуф низ монанд соири намудҳои
иҷтимоӣ ва мазҳабии таърих мавриди баррасиву таҳқиқ қарор
гирифт ва равшан гардид, ки силсилаи авомиле дар таквину
нумуви сайри таҳаввули он саҳим будааст.
Ваҷҳи номгузории тасаввуф
Калимаи тасаввуф аз назари луғавї масдари боби «тафаул»
аз абвоби салосии мазиди забони арабӣ аст ва аз исм сохта
шудааст. Мисли тақаммус (пероҳан пӯшидан), ки аз ќамис ба
маънои пероҳан гирифта шудааст. Аммо дар мавриди исме, ки
тасаввуф аз он гирифта шуда, ақоиду ақвол бисѐр аст, ки,
албатта, баъзе аз лиҳози луғавӣ ва баъзе аз лиҳози маънавӣ то
ҳудуде бо калимаи тасаввуф беиртибот нестанд. Вале ҳеҷ як аз
ақвол ба танҳої ба таври ҷомеъ ва монеъ далолати том бар
маънои истилоҳии он надорад. Ногузир дар ин гуфтор ақволеро,
ки бузургони аҳли тасаввуфу маърифат дар бораи ваҷҳи тасмияи
он зикр кардаанд, баррасї мекунем.
Қушайрї дар рисолаи «Ќушайрия» муътақид аст, ки сӯфї
лақаб ва исми алам аст, монанди лақабҳо ва асомии аъломи
дигар, ки ба тоифае итлоқ мешавад ва дар забони арабӣ ваҷҳи
иштиқоқие барои он наметавон ѐфт. Сӯфї мансуб ба сӯф (пашм
гӯсфанд) аст ва тасаввуф пашминапушӣ аст, ҳамон тавр ки
тақаммус «пероҳан пӯшидан» аст. Аммо Қушайрї ин қавлро
тазъиф шумурда ва дар нақди он гуфтааст, ки «ин қавм ба сўф
пӯшидан ихтисос надоранд». Бо ин ҳол Ибни Халдун иштиқоқи
калимаи сӯфиро аз вожаи «сӯф» ба маънои пашм бар дигар вуҷуҳ
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тарҷеҳ дода ва муътақид аст, ки ин тоифа ба пашминапушї одат
доштанд. Абулҳасани Њуҷвирии Ѓазнавї низ дар китоби
«Кашфулмаҳҷуб» баѐн кардааст, ки байни сӯфӣ ва сӯф аз назари
маъно ҳамбастагӣ вуҷуд надорад ва дар иштиқоқи шайъ аз шайъ
навъе ҳамбстагӣ лозим аст [10, 62].
Аммо он чї мавриди иттифоқи назари аксари муҳаққиқон
аст, ин аст, ки пашминапўшї аз дер боз нишонаи зӯҳд, порсоӣ,
тарки дунѐ, тазоҳур ба фақр, ҳокӣ аз тавозӯъ ва қаноат буда,
сӯфиѐн низ ҳамин либосро ихтиѐр кардаанд. Вале Ќушайрї
гуфтааст, ки пашминапўшї ихтисос ба фирқаи сӯфия надорад,
яъне қабл аз сӯфия пашминапушї дар миѐни порсоѐн ва зоҳидон
ривоҷ доштааст [9, 468].
Ҳумої ҳам дар мавриди ваҷҳи тасмиаи сӯфї мӯътақид аст,
ки ҷомеъият ва монеъият шарт нест, яъне мумкин аст, калимае ба
хотири ваҷҳе хос ба кор гирифта шавад, ҳол он ки аз лиҳози
маъно бо он мавриди хос муносибате надошта бошад ва ҳарчанд
ин назар ҳам маваљҷањ аст, вале пашминапўшї қабл аз зуҳури
тасаввуф ва пайдоиши калимаи сӯфї миѐни зуҳҳод ва
дунѐгурезон вуҷуд доштааст. Нуктае, ки назари хоси Ҳумоӣ аст,
ин аст, ки дар забони арабӣ собиқа надорад, ки «ѐ»-и нисбат ба
шакл, ҳайат ва либоси мунтасаб шавад ва калимоте чун «қутнї»,
яъне касе, ки либос пахтагї бар тан мекунад ва «атласӣ», яъне
касе, ки атласпӯш аст, дар забони фасеҳи арабӣ саҳеҳ нест, вале
дар форсї ин навъи истеъмол мутадовил аст .
Дар забони арабӣ сӯфиро бояд тоҷири пашм ѐ тоҷири
либоси пашмина гуфт ва номи сӯфї дар исми Абдурраҳмони
Сӯфӣ, мунаҷҷими маъруфи қарни панҷум ҳам, ба муносибати
шуғли пашмфурӯшии ӯст, на пашминапўшї, ки шиори тоифаи
сӯфия шудааст. Ба назар мерасад, аввалин бор форсизабонон
калимаи сӯфиро сохтаанд ва дар мавриди зӯҳҳод ба кор
бурдаанд. Ҳамон тавр ки дар ҷойи дигар гуфта шуд, ин калима
ваҷҳи иштиқоқи арабӣ надорад ва аз калимоте аст, ки аз забони
форсї ворид арабӣ шуда ва монанди калимоте ҳамчун манҷаниқ
ва ҳандаса ва таърих ҷузъи калимоти дахили арабӣ аст ва
тасаввур меравад, ин лақабро форсизбонони муқими Басра ва
Куфа вазъ карда бошанд ва аз он ҷо ба дигар сарзаминҳо сироят
карда бошад [10, 81-82].
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Бинобар ин, пашминапўшї аз хасоиси сӯфӣ ва ба маънои
истилоҳї нест. Пашминапўшӣ ва хашинпўшї дар зуҳдгароӣ
монанди жандапўшї дар фақру масканат бо ҳар қавму миллат,
одату табиат созгор аст ва миѐни зоҳидони масеҳї низ
мутадовил будааст:
Њаст сӯфї он, ки шуд сафватталаб,
На либоси сӯфу хайѐтию даб.
Бархе калимаи сўфиро мансуб ба суффа ва муштақ аз он
донистааанд. Аҳли суффа дар таърихи садри ислом муҳоҷирони
фақире буданд, ки бо хулуси ният дар суффаи масҷиди паѐмбари
акрам (с) иҷтимоъ карда ва он маконро ба унвони маъбаду хобгоҳ
ва маҳалли сукунати худ баргузида буданд. Ҳазрати расул (с)
эшонро барои хӯрдани ғизо миѐни асҳоби худ, ки аз тамаккуни
молї бархўрдор буданд, тақсим мефармуд [ниг.: 5, 128].
Ҳамон тавр ки Абулқосими Қушайрӣ ва Суњравардї бар
иштиқоқи сӯфї аз суффа эрод гирифтаанд, бар ин ваҷҳ низ
эродоте ворид аст. Аз ҷумла он ки ба зоҳир исми мансуб ба
суффа, суфї мешавад, на сӯфӣ [9, 468]. Замахшарї дар «Асос-улбалоға» ва ҳамчунин муаллифи «Тоҷ-ул-арўс» барои рафъи ин
ишкол тавҷеҳе овардаанд бо ин мазмун, ки аз боби тахфиф яке аз
ду «фо»-ро ба «вов» табдил карда ва ба ҷой суффия, сӯфия
гуфтаанд.
Баъзе муътақиданд, ки сӯфї мансуб ба «саф» ба маънӣ роҳ
ва даста аст. Таъвили ин ваҷҳ аз назари нависандаи китоби
«Авориф-ул-маориф» ин аст, ки сӯфиѐн ба хотири ҳиммати воло
ва тақаррубашон ба Худованд хузўъву хушўъашон дар пешгоҳи
илоҳӣ ва сафои ботинашон дар баробари азамати ҳақ дар сафи
аввали аҳли тавҳид ва дар пешгоҳи худованд ҷой доранд. Ин
тавҷеҳ низ аз назар луғавї саҳеҳ нест, зеро мансуб ба сафф,
саффї (ба фатҳи сод) аст на сӯфӣ, магар ин ки дар тағйири он ба
такаллуф сухан бигӯем.
Суњравардї дар «Авориф-ул-маориф» ин эҳтимолро матраҳ
карда, ки сӯфии мансуб ба «суффа» ба маънои пурз ва пораҳои
пашм аст, ки дур мерезанд ва гуфтааст: «Сӯфия ин интисобро
нишон хорӣ ва тавозуъ барои худ донистаанд». Ин эҳтимол аз
назари иштиқоқи зоҳирӣ ва луғави беиртибот нест, вале аз
лиҳози маъно номарбут аст.
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Бархе, монанди Абўнаим, гуфтаанд, ки сӯфї мансуб ба
«сӯфона» аст, ба маънои гиѐҳи кӯтоҳу ночиз. Ва сӯфия онро
киноя аз фурӯтанӣ ва хори худ донистаанд. Чун онҳо аз
фаровардаҳои табиӣ, монанди гиѐҳон ва барги дарахтон тағзия
мекунанд ва аз маснуоти халқ то ҳадди имкон эҳтироз
менамоянд. Аммо бояд гуфт, ки калимаи мансуб ба сӯфона
бинобар қавоиди иштиқоқ «сӯфонї» мешавад, на сӯфӣ [2, 39].
Абўрайҳони Берунӣ (в. 440 ҳ.қ) муътақид аст, ки калимаи
сӯфї аз калимаи юнонӣ sophia ба маънои ҳикмат ва дониш
гирифта шудааст ва чун гурӯҳе дар ислом зуҳур карданд, ки дар
ақида мушобеҳи донишмандони юнонӣ, яъне суфистҳо буданд,
суфия хонда шуданд. Ва чун маншаи иштиқоқи онро
намедонистанд, ба иштибоҳ онро ба сӯф ба маънои пашм нисбат
додаанд. Ин ақида аз лиҳози луғавӣ ва аз лиҳози маъної саҳеҳ ба
назар намерасад, зеро мароми суфистҳои юнонӣ бо назари
мутасаввифа ҳеҷ иштироке надорад, балки мутазодд менамояд.
Суфистоиѐн аҳли ҷадалу қилу қол буданд, дар ҳоле ки тариқати
мутасаввифаро бо қилу қол ва ҷидол нисбате нест [3, 31].
3. Хостагоҳ ва заминаҳои пайдоиши тасаввуф
Абулқосими Қушайрї бар ин ақида аст, ки «авохири қарни
дувуми ҳиҷрӣ, иддае дар миѐни мусулмонон дида шуданд, ки
зиндагии аҷиб ва хоссе доштанд. Рафтору завоҳири ҳолоти онҳо
шабоҳате бо мусулмонон надошт ва қаҳран исми махсусе
мебоист ба онҳо дода шавад. Ва он номи сӯфї буд, ба
муносибати он ки ин мардум ба либоси пашминаи деҳотии
хашин мулаббас буданд» [9, 7].
Пас аз он ки вазъи иқтисоди мусулмонон дар асари футуҳот
ва ба даст овардани ғаноими саршори ҷангӣ беҳбуд ѐфт ва мазаи
фиребандаи «ҷоҳу мол» дар коми иддае аз маҳрумину аносири
сустимону мунофиқ ба хубӣ инъикос ѐфт, заминаи мусоиде барои
парваришу пайдоиши як инҳирофи махуф падид омад.
Аксуламал дар муқобили инҳирофи ҷомеаи исломї ба сӯи
ҷоҳталабӣ ва сарватандӯзи ин буд, ки иддае ҳам ба хаѐли худ,
барои ин ки хештанро аз олудгиҳову фасоду дунѐпарастӣ ва
ихтилофоте, ки домангири аксарияти мусулмонон шуда буд,
ҳифз кунанд, аз авзоъ канора гирифта, ба зуҳду тарки дунѐ паноҳ
бурданд [8, 62]. Амсоли Абдуллоҳ ибни Умр ва Ҳасан Басарӣ,
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барои ин ки ба байъати касе тан надиҳанд ва аз ранҷу табаоти он
дар осоиш бошанд.
Бинобар ин таъсиреро, ки метавон барои таълимоти исломї
дар пайдоиши тасаввуф қоил шуд, ҳамин омода намудани муҳит
ва мусоид кардани он барои инъиқоди нутфаи тасаввуф аст, дар
ин ҷо, барои ин ки иштибоҳу суътафоҳуме аз баѐноти фавқ сурат
нагирад, ногузир бори дигар ба таври сареҳ такрор мешавад, ки
зуҳд ва дигар таълимоти исломӣ, он тавр ки дар мантиқи Ќуръону
суннат тафсир ва баѐн шуда буд, ба ҳеҷ ваҷҳ чунин иқтизое
надошт, балки ин инҳироф ва ифроти иддаи маъдуде буд, ки ин
чунин омодагӣ ва иқтизоеро ба вуҷуд овард. Аз ин ҷост, ки баъзе
ба иштибоҳ афтода ва чунин пиндоштаанд, ки таълимоти ислом
дар заминаи зуҳду нопойдории дунѐ, саодату роҳати дунѐ,
аҳамият додан ба ҳаѐти ухравӣ, саодати он ҷаҳон ва ѓайра худ
заминаи тасаввуфро аз ибтидо омода карда буд.
Дар ҳар сурат наметавон ин матлабро инкор кард, ки
таълимоти ислом дар заминаи зуҳду аҳамияти фавқулъода ба
ҳаѐти ухравӣ додан ва нопойдории ин ҷаҳон дар пайдоиши
фирқаи сӯфия бидуни таъсир набуд. Љуз ин ки пас аз муддати
кӯтоҳе ҳам дар маслаки ҷадид (тасаввуф) зуҳди исломї бо зуҳду
фақру риѐзаткшии ҳиндӣ ва равиши раҳбоният омехта гардид, дар
айни ҳол асоси кор дар асари ҳамон инҳирофу тундравї дар порае
аз таълимоти исломї сурат гирифт. Ба иборати дигар, ҳамон
тасаввуфе, ки дар қарнҳои собиқ бар ислом низ дар қолабҳои
мухталиф (буддоӣ, тоуизм, раҳбоният, макотиби гуногун) зуҳур
намуда буд, инак дар ислом ҳам ба шакли зуҳд ва дар қолаби
тарки дунѐ зоҳир гардид. Дар ҳақиқат, зуҳди исломӣ ва порае аз
таълимоти ислом, махсусан ифрот дар онҳо, заминаро барои
пайдоиши сӯфигарӣ ва равиши сӯфиѐна омода сохт. Дар асари
мусоидати авомили дигар низ ин омодагї ба марҳалаи камол ва
феълият расид. Бад-ин васила дар муҳити ислом низ реша давонид
ва дар ин қолаби ҷадид ба рушду нумув оғоз кард.
Вале бо вуҷуд ин бояд эътироф кард, ки ҷонибдорони сӯфия
билохира натавонистаанд дар манзури худ сад дар сад
муваффақият ҳосил кунанду тавофуқи комиле байни ду равиш ва
тарзи фикр (ислом ва тасаввуф) бидиҳанд. Ба ҳар ҳол, ҳамин
мушобеҳати суварї байни зуҳди исломӣ ва равиши сӯфиѐна
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нақши муассире дар рушди рӯҳи тасаввуф ва пешрафти он дар
миѐни муслимин доштааст. Ибни Ҷавзї дар ин бора минависад:
«Иллати иқболи мардум ба тасаввуф ин аст, ки мадҳи зуҳд дар
азҳони мусалламин аз ибтидо нақш баста будааст ва умуми
муслимин порсоиро бузургтарин ва боарзиштарини чизҳо
шумурдаанд ва аз он ҷо ки сурати зоҳири сӯфиѐнро мувофиқи
зуҳд ѐфтанд ва низ гуфтори ононро латифу мувофиқи завқ
диданд, гурӯҳе ба онҳо гаравиданд, ҳол он ки равиши қудамо бар
хилоф равияи сӯфия холї аз хушунату хушкї набудааст. Бар
илова, тасаввуф ҳам зоҳиран ороста ба покизагиву тааббуду зуҳд
аст, ҳам ботинан роҳатдиҳандаву тасалобахш мебошад ва он
хушкӣ ва хушунатро низ надорад, ки монеъ аз самоъ ва умури
завқї гардад [1, 176].
Авомили мусоиди иҷтимоӣ ва сиѐсӣ. Дар бањси чигунагии
пайдоиши тасаввуф бояд ҷиҳоту авомилу муқтазиѐти нимаи
охири қарни аввал ва авоили қарни дувуми ҳиҷриро дар назар
гирифт ва рӯйи он мутолиаи кофӣ кард ва ба диққат муносиботи
наздику иртиботи он дуро ба даст овард. Дар мабоҳиси қабл
равшан шуд, ки бештари мусулмонон дар ибтидо нодору фақир
буданд ва зиндагии содае доштанд, вале пас аз муддати кӯтоҳ
ҳамин мусулмонони фоқид соҳиби сарвату дороӣ, амлоку
мазореъву симу зари анбуҳе шуданд.
Аксуламле, ки дар муқобили ин вазъ дар байни мусулмонон
рух дод, ин буд, ки иддае ҳам аз он тараф ба роҳи тафрит афтода, аз
иҷтимоъ ва лазоизу хушиҳои дунѐ ва шууни моддӣ канора
гирифтанд ва ба тарки дунѐю порсоиву тазаҳҳуду тааббуд
гиравиданд ва ба тадриҷ шолудаи сӯфигарї рехта ва тасаввуф
падидор шуд.
Рӯйи ҳамин асл буд, ки зуҳҳод ва пешравони аввалияи сӯфия
дар миѐни оммаи мардум мавриди таъзиму эҳтиром қарор
мегирифтанд. Бинобар ин метавон сӯфигарӣ ва равиши сӯфиѐнаро
аксуламале аз вазъи зиндагӣ ва тамоюли муслимин ба дунѐву
масолеҳи моддиву таҷаммулу сарватандӯзї (дар он аср) донист.
Хулосаи матлаб он, ки пайдоиш зуҳҳоду ибоду сипас
фирқаи сӯфия дар авоили қарни дувум иртиботи комиле бо
авзоъи иҷтимоиву сиѐсии он аср дошт ва усулан тамоюл ба зуҳду
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тарки дунѐ дар он ҳангом бештар ҷанбаи эътироз бар ҳукумату
авзоъи фосиди аср ба худ гирифта буд.
Таъсирпазирӣ аз раҳбонияти масеҳӣ
Бояд донист, ки он чи аз илали пайдоиши тасаввуф дар
ислом дар қисмати қабл матраҳ шуд, дар ҳақиқат марбут ба
ҷиҳоте мешуд, ки ба шароити дохилии ҷомеаи ислом марбут
мегашт, аммо авомили дигаре низ хориҷ аз ҷаҳони ислом дар
пайдоиши тасаввуф дахил аст, ки тавонистанд тасаввуфро дар
қарни дувуми ҳиҷрӣ ба сурат як маслаки мушаххас ва мумтоз
дароваранд. Ин авомил иборат аз як силсила одобу одоту
мумайизоти зоҳирӣ буд, ки ба тадриҷ аз манобеъву маохизи
ғайриисломӣ ва милалу мазоҳиби дигар вом гирифта шуд ва дар
ниҳоят пас аз муддати кӯтоҳе ҷузъи усули асосӣ ва ҳақиқату
моҳияти мактаби тасаввуф гардид.
Дар миѐн ин манобеъ ва маохизи ғайриисломӣ, раҳбонияти
масеҳиро метавон аввалин маъхази маслаке донист, ки қабл аз
ҳама чиз дар ташкили тасаввуф таъсири басазое дошт. Дини
масеҳ аз ҷамлаи адѐни қадими араб буд ва пас аз зуҳури ислом ва
интишори он низ мусулмонон бо масеҳиѐну раҳбонон
муносиботу равобити наздике доштанд ва теъдоди зиѐде аз
муртозону роҳибони масеҳӣ дар ағлаби нуқоти сарзаминҳои
исломї проканда буданд, ҳамвора дар миѐни мусалмонон ба
даврагардӣ ва саѐҳат машғул буданд. Бад-ин тартиб равиши
зуҳдгароѐнаи роҳибони масеҳї таваҷҷуҳи як идда аз
мусулмонони зоњиду мутасаввифро ба худ ҷалб намуд. Одобу
русуму равияи онҳо ранги тозае ба тазаҳҳуду тасаввуфу тариқаи
тарки дунѐи онҳо бахшид. Намунаҳои таъсирпазирии тасаввуф
аз рӯҳбоният масеҳӣ ба ин шарҳ аст:
Пашминапўшї. Пашминапўшї яке аз хусусиѐту мумайизоти
роҳибони масеҳї буд, ки барои худ либос зуҳду тарки дунѐ
иттихоз менамуданд. Мавзӯи пашминапўшї, чи дар бораи
роҳибон масеҳӣ ва чи дар бораи сӯфия қобили инкор нест ва
ҳатто дар порае аз ашъори давраи ҷоҳилият аз роҳибони
дайрнишин ба номи «сӯфи» ва «сӯфия» ѐд шуда, дар порае аз
аҳодисе, ки дар заминаи накӯҳиши раҳбоният ворид шуда, аз
пашминапўшї наҳї ба амал омадааст. Ин навъи либос дар
миѐни донишмандону муташарриъини муқайяд ба шариат низ
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ҳамвора ба унвони аломати раҳбоният мавриди интиқод воқеъ
мешудааст. Ибни Ҷавзї нақл мекунд: «Шахси пашминапўше
назди Ҳамод, ки яке аз маъруфтарин аҳли дониш ва ҳадис ба
шумор мерафт, омад. Њамод ишора ба либоси ӯ намуд ва гуфт:
«Ин насрониятро аз худ дур кун» [1]. Низ Абулъолия ба шахси
пашминапўше гуфт: «Ин, ки пӯшидаї либоси раҳбоният аст» [1].
Мутолиаи ин ҷараѐнот ба хубӣ мерсонанд, ки пашминапўшие, ки
сӯфия онро барои худ шиор медонистанд, ибтидо аз хусусиѐту
аломоти раҳбоният мебошад.
Имтиноъ аз хўрданиҳои ҳайвонї. Худдорї аз хӯрдани гӯшт
низ аз одоби раҳбоният маҳсуб шуда. Чунонки вақте Усмон
Ибни Мазъун хост чунин кунад, мавриди интиқод қарор гирифт
ва паѐмбар (с) фармуд: «Ин матлаб аз оини ман нест ва ҳар кас аз
суннати ман сарпечї намояд аз ман маҳсуб намешавад». Ҳамин
мавзӯъ яке аз риѐзатҳо ва одоби сӯфигарї шуд ва машоихи сӯфия
ҳамвора бад-он амал ва тавсия менамуданд. Молик Динор, ки
яке аз зуҳҳоди тундрав аст ва дар кутуби сӯфия аз бузургони ин
фирқа ба шумор рафта, зимни эътироз ба ҳадисе, ки дар бораи
тарки хӯрдани гӯшт нақл шуда, мегўяд: «Надонам, ки он чї
маънӣ аст он суханро, ҳар кї чиҳил рӯз гӯшт нахўрад, ақли ӯ
нуқсон гирад. Ман бист сол аст, ки нахўрдаам ва ақли ман ҳар
рӯз зиѐдат аст» [6, 85].
Таваккулу парҳез аз кору талош. Мутасаввифа ба қадре дар
таваккул ифрот мекарданд, ки ҳатто кор кардан барои касби
рӯзї ва муолиҷаи бемориро мухолиф бо таваккул мешумурданд.
Ва ин гуна корҳоро аз заъфи имон ва яқин мепиндоштанд. Лозим
ба тавзеҳ нест, ки таваккул бад-ин маъно дар ислом асл ва асосе
надорад ва таваккуле, ки ислом таълим медиҳад, ҳеҷ гуна
мунофоте бо кор, касбу муолиҷа надорад. Ниҳоят ин, ки
васоилро бояд ба дидаи восита нигарист, на ба дидаи истиқлол.
Асли ин фикр аз таолими раҳбоният ва Инҷиле, ки дар
дастрас буд, сарчашма мигирад, чунонки Инҷили Мато, ояҳои
17-25, аз қисмати чаҳорум, аз боби шашум, чунин мигуяд:
«Бинобар ин ба шумо мегўем, аз баҳри нафси хеш андеша
макунед, ки чӣ бихӯреду чӣ биѐшомеду на барои бадани худ, ки
чӣ бипўшед. Оѐ нафс аз хӯроку бадан аз пӯшок афзал нест?
Мурғони ҳаворо назар кунед, ки на мекоранду на медараванд, на
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дар анборҳо захира мекунанд ва падари осмонии шумо онҳоро
мепарваронанд, оѐ шумо ба маротиб аз онҳо афзал нестед».
Аввалин касе, ки аз машоихи аввалияи сӯфия масъалаи
таваккулро ба унвони як поиаи асосї барои маслаки тасаввуф
унвон намуд, Њорис Муҳосибї буд, ки дар китобҳои вай,
гуфтаҳои Инҷил ва тарзи фикри раҳбоният ба хубӣ мунъакис аст.
Вай ба масъалаи таваккул аҳамияти зиѐде қоил шуда ва онро аз
ҷумлаи «ҳолот» сулук тариқаи тасаввуф ба шумор овардааст.
Њорис Муҳосибӣ рӯйи ҳамин асл дар тасаввуф мактаб хоссе ба
вуҷуд оварда, ки пайравони он ба номи муҳосибиѐн номида
мешаванд. Ба ҳар ҳол равиши ифротии роҳибон аз як тараф ва
навиштаҳову гуфтаҳои Њорис Муҳосибї аз тараф дигар мӯҷиб
шуд, ки таваккул ба ин маъно, ки дар миѐни роҳибон маъмул
буд, дар тасаввуф русух пайдо карда, аз мабонии он гардад.
Тарки издивоҷ ва таҷаррудбоварї. Заношуӣ ва издивоҷ дар
оини ислом аз ҷамлаи сунани «лозим-ул-атбоъ» шумурда шуда,
дар муқобили узубат (танњо будан)-у муҷаррад зистан ба сахтї
мавриди накӯҳиш қарор гирифтааст. Вале машоихи аввалияи
сӯфия ин мавридро низ писандида шумурданд ва амалан аз
суннат эъроз карданд. Баъдҳо ин мавзӯъ аз ҷумлаи одоби сӯфия
гардид ва ағлаби сӯфиѐн ба таври муҷаррад дар хонақоҳҳо ба сар
мебурданд. Иддаи зиѐде аз машоихи сӯфия ҳатто то охири умр
низ ба ҳамон ҳолати таҷарруд мемонданд. Бо таваҷҷуҳ ба
мавзӯоти матраҳшуда метавон ба ин натиҷа расид, ки ранги
тасаввуфи қарни дувуму сеюм ба наҳви қобили таваҷҷуҳе таҳти
таъсири нуфузи раҳбонияти масеҳї буда ва ин омил ба ҳамроҳи
авомили дигар усули асоси тасаввуфро ташкил додааст.
Таъсирпазирии тасаввуф аз макотиби шарқї
Мутолиаи таърихи ислом нишон медҳад, ки дар асри
ҳукумати Бани Умайя қаламрави ислом аз Синд гузашта ва то
сарҳадоти Чин густариш ѐфта буд, муносиботи тиҷоратӣ ва
иқтисодї байн муслимин ва ақвому милале, ки таҳти ҳукумати
муслимин даромада буданд, аз ҷумла ҳиндиҳо, тавсеа ѐфт.
Ихтилоту тараддуду иртибот байни онҳо барқарор гардид.
Пайдост, ки ин гуна муносиботу таомулот, ҳамон тавр ки дар
афкори ҳиндиҳо таъсири басазое дошт ва ҷамоати зиѐде аз
ҳиндиҳоро ба оини ислом мутамоил кард, дар муқобили таолиму
119

СУХАНШИНОСЇ, №2. 2020
одоби зоҳидона ва сӯфимаобонаи мазоҳиби ҳиндї низ дар афкори
мусулмонон таъсир гузошт, махсусан ин, ки як силсила ҷараѐнот ва
иттифоқоте рух дод, ки ин иртибот ва нуфузи фикриро ба мизони
фавқолъода қувват бахшид. Аз он ҷумла интиқоли мазомини
кутубу осори ҳиндї буд, ки аз қарни дувум ба баъд бо кӯшиши
фаровон оғоз гардид ва қисмате аз одобу маорифи мазоҳиби ҳиндӣ
ва буддої тавассути ҷамъе аз мутарҷимон ба арабӣ баргардонда
шуд ва дар дастраси муслимин қарор гирифт. Дар зимн аз қарни
дувуми ҳиҷрї теъдоди зиѐде аз муртозони буддоии торки дунѐ ва
даврагарди ҳиндї дар мамолики исломӣ, махсусан Шому Ироқ
пароканда буданд, ки ҳикоѐте аз онҳо дар кутуби қадими исломї
мондааст [13, 98.
Шиори фақр. Бо вуҷуди ин ки фақри ихтиѐрї аз назар ислом
мазмум шумурда шуда буд, сӯфия ба он аҳамияти зиѐд медоданд
ва онро барои худ ва маслаку тариқаи худ имтиѐз ва шиор
муқаддас медонистанд. Бо таваҷҷуҳ ба вуҷуди ашъори фақр дар
таолими ҳиндї метавон гуфт, ки мавзӯи фақре, ки дар кодр
(чањорчўб, меъѐр)-и сӯфигарии ислом ҷилвагар буд, ҷанбаи
тақлиду иқтибос аз фақри ҳиндї дорад.
Албатта, набояд аз назар дур дошт, ки шиори фақр на
танҳо дар таолиму сираи ислом собиқа надошт, балки усулан дар
ҷунбишҳои аввалиаи сӯфигарї низ сухане аз он дар миѐн набуд
ва аз авохири қарни дувум ва авоили қарни сеюми ҳиҷрӣ,
муқорин бо сарозер шудани теъдоди зиѐде аз фуқаро ва
муртозони даврагарди ҳиндї дар гӯшаву канори мамолики
исломї дар миѐни сарони сӯфия мавриди таваҷҷуҳ қарор
гирифтааст.
Риѐзаткашӣ ва хонабадўшї. Дар миѐни таолими буддоӣ ва
ҳиндї он чї бештар аҳамият дорад ва дар ҳақиқат меҳвари асосӣ ва
мақсади сайру сулук маҳсуб мешавад, куштани нафс ва хомӯш
намудани оташи шаҳавоту тамоюлоти нафсонӣ ва ҳавою ҳавас аст.
Солику муртози буддоӣ ва ҳиндї ба манзури расидан ба ин мақом
бояд худро бо анвои муҷоҳидоту риѐзатҳои тоқатфарсо таъдиб
кунад то битавонад бад-ин васила ба «нирвоно» ноил ояд.
Дар ҳар ҳол сӯфия, риѐзату муҷоҳидатро лозиму зарурӣ
медонистанд ва дар миѐни сӯфиѐни хуросонӣ ва шарқи Эрон, ин
мавзӯъ шиддати бештаре доштааст. Боязиди Бастомї мегўяд:
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«Дувоздаҳ сол оҳангари нафси худ будам ва дар кӯраи риѐзат
мениҳодаму ба оташи муҷоҳида метофтам ва бар сандони
мазаммат мениҳодаму путки маломат бар ӯ мездам то аз нафси
хеш оинае кардам, панҷ сол оинаи худ будам, ба анвои ибодату
тоат он оинаро мезудудам…» [6, 133].
Дарюзагӣ ва гадої. Яке аз туруқи дигари риѐзату одоби
муҷоҳидати ҳиндї, ки дар тасаввуф инъикос ѐфтааст, дарюзагӣ
ва гадоӣ аст, ки машоихи сӯфия ба манзури шикастани нафс
муридҳоро бад-он дастур медоданд, чунонки нақл аст. Ҷунайд ду
мартаба Абубакри Шиблиро амр ба гадої кард ва дар ҳар
мартаба вай як сол дарюзагӣ мекард. Мегўяд: «ҳар рӯз гадої
мекардам ва ба ӯ (Ҷунайд) мебурдам ва ӯ онро ба дарвешон
медод ва шаб маро гурусна ҳамедошт» [6, 137
Нирвоно. Нирвоно дар макотиби шарқї ба маънӣ истеҳлоку
фанои шахсияту иттиҳоду иттисол бо рӯҳи куллӣ аст, ки тибқи
таълимоти ҳиндї метавон ба василаи риѐзатҳои шоқ (душвор) ва
сулук ба он даст ѐфт. Сӯфия аз ин маъно ва марҳала ба «фанои
фи-Аллоҳ» таъбир мекунанд ва фано яке аз аркони асоси
тасаввуф маҳсуб мешавад.
Бо мутолъаи сӯфигарии қарни дувуму сеюми ҳиҷрї ин
матлаб равшан мешавад, ки дар ҷунбишҳои аввалиаи сӯфигарї
дар ислом асаре аз ин мавзӯъ дар миѐн набуд ва сӯфигарї дар
чорчўби тазаҳҳуду тааббуди ифротӣ ва тарки дунѐ ва порае аз
одоб раҳбоният маҳдуд буд, танҳо аз қарн севум ҳиҷрї ба баъд,
яъне пас аз ним қарн аз оғоз пайдоиш сӯфигарї дар ислом,
замзамаи «фано фи-Аллоҳ» ба роҳ афтод ва дар асоси ин маслак
аҳамияти фавқолъода ѐфт ва сарони сӯфия, ҳар кадом бо
ибороти мухталиф аз он ба тафсил сухан ронданд.
Дар ҳақиқат бояд гуфт, ки бо пайдоиши ақидаи «фано»
аввалин таҳаввули асосї дар кодр (чорчуб)-и сӯфигарї сурат
гирифт, ба тавре ки аз он пас сарони сӯфия ба ҷой тундравї дар
зуҳду тарки дунѐ ба афкори завқӣ ва ирфонї пардохтанд.
НАТИҶА
Аз муњтавои гузориш метавон натиҷа гирифт, ки гароиш ба
сӯфигарӣ ва тасаввуф алорағми он чї худи сӯфиѐн иддао
мекунанд, дар қарни дюму сеюми ҳиҷрї дар ҷомеъаи исломї
намоѐн шудааст ва дар асл аксуламле буд ба рӯҳияи дунѐзадагӣ,
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ки пас аз реҳлати расули Худо дар байни мусулмонон ривоҷ ѐфта
буд. Зимни ин, ки рушду тавсеаи ин тафаккур вомдор ва
мутаассир аз тафаккуроти воридотї, аз ҷумла раҳбонияти масеҳӣ
ва шаойр (одоб)-у фарҳанги макотиби шарқї мебошад.
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ба садри ислом бармегардонанд ва боварҳои худро баргирифта аз таолими
набавї медонанд. Таърихшиносон бо баррасии шавоҳид ва қароини таърихӣ
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пайдоиши онро чандин қарн пас аз зуҳури ислом муќаррар кардаанд. Муллиф
дар пай он аст, то бо баррасии гароишҳо ва фазои фикрии ҳоким бар
ҷомеъаи исломї дар қуруни аввалияи ҳиҷрӣ, хостагоҳ ва авомили муассир дар
пайдоиши тасаввуфро таҳқиқ кунад.
Вожаҳои калидӣ: тасаввуф, ирфон, зӯҳд, ислом, гӯшанишинӣ,
таърих.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОИСХОЖДЕНИЕ МИСТИКИ
Происхождение и подлинность течения мистицизма – это одна из
проблем, которая всегда была и до сих пор находится в центре
дискуссий. Мистики датируют свою историю началом ислама и
черпают свои убеждения из учения Пророка. Историки установили его
происхождение на несколько веков после появления ислама. Автор,
исследуя тенденции и интеллектуальную среду первых веков ислама,
пытается доказать, какие факторы оказали влияние и способствовали
возникновению суфизма.
Ключевые слова: мистицизм, гнозис, аскетизм, ислам, уединение,
история.
HISTORICAL VIEW OF THE ORIGIN OF MYSTICISM
The origin and authenticity of the mysticism process is one of the
problems that has always been and still is in the center of discussions. Mystics
date their history to the beginning of Islam and draw their beliefs from the
teachings of the Prophet. Historians have traced its origin centuries after the
advent of Islam. The author, exploring the trends and the intellectual
environment of the first centuries of Islam, tries to prove what factors
influenced and contributed to the emergence of Sufism.
Keywords: mysticism, gnosis, asceticism, Islam, solitude, history.
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УДК: 891.550 (575.5)
ОРОЯҲОИ АДАБӢ ДАР ШЕЪРИ ШОИРОНИ БАЛХИ
ДАВРАИ ҒАЗНАВИЁН
Шайхзода Абдул Ҷаббор
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Дар давраи Ғазнавиѐн низ, ба монанди аҳди Сомониѐн дар
Балх шоирони бузургу забардаст бархостаанд. Ин шоирон
иборатанд аз: Насирии Балхӣ, Ҳаддодии Балхӣ, Шаҳриѐри
Балхӣ, Ҷаъфар Абдулазизи Балхӣ, Мушфиқии Балхӣ, Наҷҷори
Балхӣ, Бадоеии Балхӣ, Аҳмад ибни Манучеҳри Балхӣ,
Парвардаи Балхӣ, Ибни Синои Балхӣ ва Унсурии Балхӣ. Ин
шоирони чирадаст дар Балх зода шуда ва дар даврони Ғазнавиѐн
зиндагӣ мекарданд. Баъзе аз онҳо дар ҳамин шаҳр ба сар бурда
ва бархе дигар ба марказҳои адабии дигар, аз ҷумла доираи
адабии Ғазнин, пайваста, дар қаламрави Ғазнавиѐн ва баъд
Салҷуқиѐн зиндагӣ ва эҷод кардаанд. Дар миѐни ин шоирон
ягона шоире, ки аз ӯ то ба мо ‚Девон‛-и ашъор боқӣ мондааст,
Унсурии Балхӣ мебошад. Унсурӣ шоири мадеҳасаро буд, ки
Султон Маҳмуди Ғазнавӣ, Султон Масъуди Ғазнавӣ ва шоҳони
дигари давраи Ғазнавиро мадҳ кардааст. Вале шоирони дигаре,
ки аз онҳо ном бурдем, шоирони бе девон буданд. Ашъори
парокандаи онҳоро барои таҳқиқ аз манобеи гуногун ҷамъоварӣ
кардем. Ба истиснои Ҳаддодии Балхӣ, Шаҳриѐри Балхӣ ва
Ҷаъфар Абдулазизи Балхӣ, ки аз ин шоирони бузургвор танҳо
ашъори арабӣ ба ҷо монда буд. Шояд ашъори пароканда аз ин
шоирон ҳам дар сарчашмае ношинохта маҳфуз бошад, вале,
мутаассифона, то ҳол ба дастраси муҳаққиқон қарор
нагирифтааст. Мутаассифона, девони ашъори Унсурӣ ҳам ба
таври комил то ба мо нарасидааст.
Дар ин мақола баҳси мо дар шинохт ва таҳқиқи орояҳои
адабии истифодашуда аз шеъри шоирони мазкур бар мабнои
меъѐрҳои суннатӣ ва бо таваҷҷуҳ ба мабоҳиси фунуни сегонаи
маонӣ, баѐн ва бадеъ сурат мегирад. Аввал мабоҳиси марбут ба
илми маонӣ, баъд баѐн: ташбеҳ, истиора, киноя, маҷоз ва дар
навбати охир орояҳои адабии фанни бадеъ: санъатҳои бадеии
маънавӣ ва санъатҳои бадеии лафзӣ баррасӣ мешаванд.
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Мақулаҳои марбут ба илми маонӣ. Мабоҳиси илми маонӣ ба
таври гуногун дар ҳар байт аз ашъори шоирони мавриди назар
қобили ташхис аст. Бинобар он ки дар мисоли рубоии зерини Ибни
Синои Балхӣ аксар аз аҷзои маониии каломро намоѐнидан мумкин
аст, нахуст дар асоси он ба баррасӣ мепардозем:
Дил гарчи дар ин бодия бисѐр шитофт,
Як мӯй надонист, вале мӯй шикофт.
Андар дили ман ҳазор хуршед битофт
В-охир ба камоли заррае роҳ наѐфт [1, 18].
Хабар. Хабар дар ин ҷумлаҳо мумкин аст, ки эҳтимолияти
дурустӣ ва нодурустӣ дошта бошад. Дар мисоли байтҳои боло
ҷумлаи аввал иншоӣ ва дар байти дуюм иншоию таманноӣ аст.
Васл ва фасл. Ҳолати байти аввал фасл аст, чунки ‚вов‛-и
атф надорад. Дар байти дуюм мисраи аввал фасл ва мисраи
дувум васл аст.
Аҳволи муснад. Дар байти аввал «шикофт», «шитофт» ва
байти дувум: «Заррае роҳ наѐф».
Аҳволи муснад илайҳи. Дар байти аввал «дил», «мӯй» ва
дар байти дувум «дил».
Қасар ѐ ҳасар. Дар байти аввал мақсур ‚дил‛, мақсур
илайҳи ‚мӯй‛ аст. Байти дувум қасру ҳаср надорад.
Ин рубоӣ аз назари фарогирии мақулаҳои баѐну бадеъ ҳам
бисѐр ҷолиб аст, аз ин рӯ, дар шарҳи санъати таҷнис боз ба он
муроҷиат хоҳем кард.
Байти зерини Парвардаи Балхиро аз назари мабоҳиси илми
маонӣ таҷзия мекунем:
Гар баркашам ин фурӯшуда пой аз гил,
Ҳаргиз надиҳам ба ҳеч номардум дил [12, 122].
Ҷумла: Иншоии шартӣ.
Аҳволи муснад илайҳи: Ҳазф аст, ба замири шахси аввали
муфрад.
Аҳволи муснад: гар баркашам.
Мақсур: Номардум.
Мақсур алайҳи: Дил.
Адоти мақсур: Гар, ҳеч.
Фасл ва васл: Фасл аст, чунки ‚вов‛-и атф ба кор
нарафтааст.
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Дар мисоли байти зерин аз шеъри Унсурии Балхӣ низ ба
мабоҳиси марбут ба илми маонӣ пардохтан мумкин аст:
Гар мухолифи ту ҷони оҳанин дорад,
Кунадаш реза сари найзаи ту чу сӯҳон [7, 266].
Аҷзои каломи мазкурро чунин таҷзия кардан мумкин аст:
Ҷумла: хабарӣ, аз навъи хабарии ибтидоӣ, оҳанги шартӣ дорад.
Аҳволи муснад илайҳи: ҳазф аст, ба замири савум; муснад зикр
аст, ки бо феъли муфради шахси савум омадааст, яъне ‚дорад‛.
Мақсур: ‚сари найза‛, мақсур алайҳи ‚сӯҳон‛ мебошад.
Адоти қаср: «гар».
Ғараз аз қаср: муболиға.
Васл ва феъл: феъл аст.
Аз назари фасоҳату балоғат ҳам фасеҳ ва ҳам балеғ аст;
фасеҳ аз он ҷиҳат, ки ҳамаи алфоз дар талаффуз равон, хушоянд,
сабук ва бидуни сакта аст, балеғ барои он ки ба таври ошкоро
муболиға сурат гирифта, истифодаи дигар орояҳои адабӣ ҳам, ба
мисли муроотунназир ва ташбеҳ ошкор аст.
Чунонки аз мисолҳои зикршуда пайдост, барои дарки
моҳияти илми маонӣ огоҳӣ аз чандин донишҳои дигар муҳим
мебошад. Ба иборати дигар, маърифати саҳеҳи мабонии илми
маонӣ ба донишҳои дигар ҳам иртибот дорад. Ин масъаларо Х.
Шарифов чунин тавзеҳи равшан додааст: ‚Бунѐди илми маонӣ
бар улуми мантиқ, сарф, наҳв, луғат ва баѐн гузошта шудааст. Ба
ғайр аз ин, истиноди илми маонӣ бар илми нафс аст ва аз ин
ҷиҳат ба қавоиди ақл, қувваи шуур ва ирода такя менамояд.
Вазифаи ақл дар он аст, ки алфозу маониро ба беҳтарин ваҷҳ ба
самъи мухотаб бирасонад. Далоили ақлӣ барои масоили илмӣ ва
мубоҳисавӣ заруранд‛ [4, 55].
Мабоҳиси илми баѐн. Мабоҳиси аслии илми баѐн дар
адабиѐти форсию арабӣ ташбеҳ, истиора, киноя ва маҷоз
мебошанд, ки аз ҷумлаи муҳимтарин авомили хаѐлангезӣ дар
шеър ҳастанд. Вазн ва қофия, ки назмро аз наср ҷудо мекунанд,
ба ҷиҳати мусиқоии калом ҳам таъсиргузоранд. Вале ‚фазои
отифӣ ва хаѐлангези шоирона, ки ҳам сабаби илқои маънӣ ва ҳам
мояи таҳрику таҳйиҷи хонандаву шунаванда мешавад, аз хаѐлу
суратҳои хаѐлангези шоирона (имож) моя мегирад‛ [6, 85].
Суратҳои мухталифи хаѐл ҳамон мабоҳиси чоргонаи илми
баѐн ҳастанд, ки ҷавҳари зотии шеър буда, пайванди миѐни инсону
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муҳити ӯро эҷод мекунанд. Шоир бо офаридани тасовири
хаѐлангез ба хонанда шинохти тозае аз ашѐю умурро ба ӯ медиҳад.
Ташбеҳ. Ин санъати бадеӣ дар шеъри шоирони аҳди
мавриди назар аз ҷумлаи орояҳои адабии серистифода буда, аз
ҷумлаи мухтассоти сабки умумии давраӣ маҳсуб мешавад. Ба
сурати куллӣ шоирони ҳавзаи адабии Балх аз ташбеҳ ҳамчун
орояи адабии лозим дар мадҳи мамдӯҳ хеле зиѐд истифода
кардаанд. Масалан, дар ин байти мадҳияи Унсурӣ чаҳор ташбеҳ
пайи ҳам истифода шудааст:
Феъли ӯ чарх аст, пиндорию осораш нуҷум,
Азми ӯ даҳр аст, пиндорию осораш замон [7, 273].
Мушаббеҳ: феъл, осор, азм, кирдор.
Мушаббеҳ биҳи: чарх, нуҷум, даҳр, замон.
Адоти ташбеҳ: пиндорӣ.
Ташбеҳ дар ин сурат аз навъи мурсалу муфассал аст.
Аммо дар мисоли намунаҳои дигар, ки дар идома ба онҳо
пардохта мешавад, истифодаи санъати ташбеҳро дар ашъори
ғайримадҳӣ ҳам шоҳид ҳастем.
Анвое, ки зайлан зикр мешаванд, дар қиѐс ба дигар навъҳои
ташбеҳ аз басомади бештар бархурдор ҳастанд.
Ташбеҳи малфуф. Намунаи ин навъи ташбеҳ аз шеъри
Унсурӣ зикр мешавад:
Чӣ чиз аст он хати мушкину он лаб,
Ки дорад ранги роҳу бӯйи райҳон?
Яке монанди мушкандуда лола-ст,
Яке монандаи заҳролуда пайкон [7, 267].
Дар ин байт ду ташбеҳ истифода шудааст. Тарафи аввали
ташбеҳҳо дар мисраи якум ва тарафи дуюмашон дар мисраъҳои
севуму чаҳорум омадаанд, ба ин сурат:
Мушаббеҳ: хати мушкин ва лаб.
Мушаббеҳ биҳи: мушкандуда лола ва заҳролуда пайкон.
Ваҷҳи шабеҳ: ранг ва бӯй.
Адоти ташбеҳ: монанди ва монандаи.
Ҳар ду ташбеҳ сифатҳои муфассалу мурсалу мафруқро ҳам
доранд.
Аз ҳамин намунаи зикршуда пайдост, ки истифодаи санъати
ташбеҳ танҳо махсуси шеъри мадҳӣ нест, балки дар ашъори ғиноии
тавсифӣ ҳам ин санъат мавориди зиѐди корбаст дорад.
127

СУХАНШИНОСЇ, №2. 2020
Ташбеҳи мафруқ. Дар байти зерин аз Аминии Балхӣ се
ташбеҳ пайиҳам оварда шудааст, бинобар ин, аз навъи ташбеҳи
мафруқ аст:
Фалак хондамаш, з-он куҷо буд тобон,
Рухонаш чу моҳу камар чун ду пайкар [12, 119].
Дар ин ҷо аҷзои ташбеҳ чунинанд:
Мушаббеҳ: дар ташбеҳи аввал маъшуқ аст, ки зикр
нашудааст, дар дувум – рух, дар сеюм – камар.
Мушаббеҳ биҳи: 1. Фалак, 2. Моҳ, 3. Ду пайкар.
Ваҷҳи шабеҳ ѐ сабаби монандӣ: тобон, ки ба ҳар се тааллуқ
дорад.
Адоти ташбеҳ: Дар аввал зикр нашудааст, дар дуи дигар
лафзи ‚чу‛ адот аст.
Бинобар он ки адоти ташбеҳ дар ташбеҳи аввал зикр
нашудааст, он аз навъи ташбеҳи муаккад ва аз он ҷо, ки адот дар
ду ташбеҳи дигар зикр шудааст, ҳар ду аз навъи мурсал ҳастанд.
Дар ҳар се маврид ба сабаби зикр шудани ваҷҳи шабеҳ ташбеҳҳо
муфассал ҳисобида мешаванд.
Ба ҳамин минвол ташбеҳ аз ҷиҳати ҳазф ѐ зикри ваҷҳи
шабеҳу адоти ташбеҳ ва чигунагии тарафайни ташбеҳ ба
навъҳои муфассал, муҷмал, мурсал, муаккад тақсим мешавад. Ба
хотири парҳез аз итолаи калом дар мавориди баъдӣ ба чунин
маворид камтар ишора мешавад.
Мисоли дигар аз ин навъи ташбеҳ аз эҷодиѐти Бадоеии
Балхӣ:
Чу дониш бувад бо хирад, беҳтар аст,
Ки кон дониш асту хирад гавҳар аст [12, 120].
Дар ин байт ду ташбеҳ мавҷуд аст: донишу хирад ба кону
гавҳар монанд шудаанд. Ташбеҳ аз навъи муаккаду мурсал аст.
Ташбеҳи тафзил. Истифодаи хуби ин навъи ташбеҳ дар
байти зерини Аминӣ Наҷҷори Балхӣ намудор аст:
Ду ѐқут хонам лабашро, нахонам,
Ки ѐқутро кай бувад таъми шаккар [12, 119].
Дар ин ҷо мушаббеҳ – лаб, мушаббеҳ биҳи – ѐқут, ваҷҳи
шабеҳ – сурхӣ буда, адоти ташбеҳ ҳазф шудааст. Барои он аз
навъи ташбеҳи тафзил аст, ки шоир мушаббеҳро бар мушаббеҳ
биҳи бартарӣ додааст.
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Истиора. Истиораи мусарраҳа дар ин байт аз Аминии
Наҷҷори Балхӣ истифода шудааст:
Бад-ӯ гуфтам, эй сарви симин, надонӣ,
Ки ранҷи сафармон аз он аст раҳбар [12, 119].
Дар ин ҷо мустаор минҳу ‚сарви симин‛ аст.
Барои он истиораи мусарраҳа мегӯем, ки аз ду тарафи
ташбеҳ яке ҳазф шудааст. Тарафи зикршавандаи ташбеҳ
‚мустаор минминҳу‛ ва он чи зикр намешавад, ‚мустаор лаҳу‛
номида мешавад [6, 97].
Дар ин байт ҳам аз сурудаҳои Парвардаи Балхӣ истиораи
мусарраҳа истифода шудааст:
Луълу дорӣ миѐни ѐқут андар,
Эй зиндакуни мурда ба тобут андар [12, 122].
Мустаор лаҳу зикр нашуда, аммо мустаор минҳу луълу ва
ѐқут аст.
Мисоли дигар аз эҷодиѐти Бадоеии Балхӣ:
Нигорандаи гунбади кӯжпушт,
Намояндаи роҳи нарму дурушт [12, 120].
Истиора: гунбади кӯжпушт, ки мурод аз он осмон аст.
Дар мисоли корбурди вожаҳои ‚нарм‛ ва ‚дурушт‛ санъати
такрор низ иттифоқ афтодааст.
3. Киноя. Дар байти зерини Унсурии Балхӣ мурод аз
‚остини бистар‛ киноя аз сӯхтани ишқ аст:
Ҳамебиҷӯшад зулфаш зи ишқи хеш чу ман,
Чаро биҷӯшад макин бар остин бистар? [7, 158].
Ё худ, ‚ханҷар будани забон‛ дар байти зерин аз ҳамин
шоир киноя аз тез ҳарф задан аст:
Макун ҳадиси будан пеши рӯ, ки ҳар кӣ кунад,
Агар забон шавад андар даҳони ӯ ханҷар [7, 159].
Намунаҳои дигари истифода аз санъати киноя:
Ба хори ғайба рабудӣ дарахташ аз ҷавшан,
Ба ламси ҷома даридӣ гиѐҳаш аз хафтон [7, 254].
Мурод аз лафзи ‚ғийба‛ пулаки ҷавшан, тикаҳои оҳане, ки
дар ҷавшан ба кор мебурданд ва ба маънии тирдон ҳам
омадааст. Дар ин байт ‚хори ғайба‛ – киноя аз қаҳру ғазаб,
‚дарахт‛ – киноя аз тан, ҷисм.
Зи ҷони хеш ба пархош даст шуста ҳама,
129

СУХАНШИНОСЇ, №2. 2020
Ба размгаҳ бар кафи даст барниҳода равон [7, 255].
‚Ба пархош аз ҷон даст шустан‛ киноя аз ноумед шудан аз ҷони
худ дар рӯзи ҷанг ва ‚даст шустан‛ киноя аз гузаштан аз ҷон аст.
Кинояҳои дигаре, ки Унсурӣ дар шеъраш истифода
кардааст: дароздаст – қудратнамоӣ, кӯтоҳ кардан – шикаст
хӯрдан, дасти аҳриман – инсони шайтонсифат [7, 257], хомтабъӣ
– бетаҷриба будан, аз бех баркардан – аз байн бурдан [7, 258],
дарахтро ҳасад омадан – ҳасодати душманон, забону чашм
кашидан – қиѐфа гирифтан аз ҳасодат [7, 261], миѐн бастан –
қудратнамоӣ кардан [7, 262], суханфурӯш – шоирони
мадеҳасарой [7, 264], шери шикорӣ – ҷанговарони далер, дили
рӯбоҳ – инсони тарсу, шери марғзор – қаҳрамон [7, 283] ва ғайра.
Мабоҳиси илми бадеъ. Таҳти мафҳуми санъатҳои бадеӣ
орояҳои адабие фаҳмида мешаванд, ки бо иртиботи байни
калимот ва аҷзои калом аз тариқи лафз ва маънӣ боиси зебоӣ,
таъкиди маънӣ ва афзоиши мусиқии калом мешаванд. Бинобар
ин ба хотири донистани маърифати ҳунарии шеър ва дарѐфти
зебоиҳои он ниѐз аст, то ба орояҳои адабӣ низ таваҷҷуҳ дошта
бошем. Барои ин ки мафҳуми аслии орояҳои адабиро дақиқтар
бидонем, лозим аст, санъати адабиро таъриф намоем.
Санъат дар луғат ба маънии сохтан ва дар истилоҳи адабӣ
ҳар гуна аз инҳирофро, ки сухани одиро ба сухани ҳунарӣ табдил
намояд, санъати адабӣ меномем. Санъатҳои бадеиро ба ду навъи
асосӣ тақсим карда ва ба онҳо ановини гуногун додаанд, ба
мисли саноеи лафзии бадеъ ва саноеи маъноии бадеъ, саноеи
лафзӣ ва саноеи маъноӣ, мусиқии савтӣ (саноеи лафзӣ) ва
мусиқии маъноӣ (саноеи маъноӣ), орояҳои лафзӣ ва орояҳои
маъноӣ, санъатҳои маъноӣ ва санъатҳои лафзӣ (тафаннуноти
адабӣ), санъатҳои маънавии бадеъ ва санъатҳои лафзии бадеъ
[11, 35; 10, 5, 70; 9, 19, 75; 6, 109, 132; 4, 275-276; 5, 381-382; 2; 3].
Дар миѐни истилоҳоти мазкур фарқ танҳо дар зоҳири калом
аст, дар асл ҳама ба як мафҳум далолат мекунанд, бинобар ин,
дар урфи мутолиоти адабӣ онҳоро ба таври мусовӣ истифода
кардан мумкин аст. Мо бо таваҷҷуҳ ба мафҳумҳои маъмулу ба
зеҳн наздик корбурди санъатҳои бадеиро дар шеъри шоирони
мавриди назар зайлан дар ду бахш баррасӣ мекунем: 1.
Санъатҳои бадеии маъноӣ; 2. Санъатҳои бадеии лафзӣ. Аммо ба
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ин нукта бояд таваҷҷуҳ дошта бошем, ки баҳси мо оид ба
санъатҳои бадеии шомили фанни маонӣ, яъне орояҳои адабии
ташбеҳ, истиора, киноя ва маҷоз ба таври ҷудогона сурат
гирифтааст. Чунки нигоранда дар ин пажӯҳиш аз равиши
суннатии табақабандии фунуни балоғӣ пайгирӣ кардааст.
Санъатҳои бадеии маъноӣ.
Муроот-ун-назир, ѐ худ санъати таносуби калом. Корбурди
санъати муроотунназир дар ин байт аз Аминии Наҷҷори Балхӣ,
дар мисоли Тиру Баҳрому Зуҳраву Моҳ ва савсану мушку анбар
ҳунармандона ва мантиқӣ ба назар мерасад:
Ба мушк андараш Тиру Баҳрому Зуҳра,
Ба Моҳ андараш савсану мушку анбар [12, 118].
Ду санъати дигар ҳам дар байти фавқ қобили ташхис аст:
Санъати такрор: калимаҳои ‚мушк‛ ва ‚андараш‛ дар ҳар
ду байт, яъне ду бор зикр шудаанд.
Иҳоми таносуб: Зуҳра дар маънои ғайри аслии худ бо моҳ
таносуб дорад.
Мисоли дигар аз эҷодиѐти Бадоеии Балхӣ:
Ҷаҳонофарин – кирдгори сипеҳр,
Фурӯзандаи Пайкару Моҳу Меҳр [12, 120].
Муроотунназир: сипеҳр, Пайкар, Моҳ, Меҳр.
Ҷамъ бо тақсим. Дар абѐти зерини Унсурии Балхӣ ин
санъати бадеӣ истифода шудааст:
Чаҳор вақташ пеша чаҳор кор буд,
Касе надиду набинадаш аз ин чаҳор ҷудо:
Ба вақти қудрат – раҳму ба вақти заллат – афв,
Ба вақти тангӣ – родӣ, ба вақти аҳд – вафо [7, 2].
Суолу ҷавоб. Унсурии Балхӣ қасидаи зеринро, ки ду байти
аввалаш нақл мешавад, то ба охир дар асоси санъати суолу ҷавоб
гуфтааст:
Ҳар суоле, к-аз он лаби сероб
Дӯш кардам, ҳама бидод ҷавоб.
Гуфтамаш: Ҷуз шабат нашояд дид,
Гуфт: Пайдо ба шаб бувад маҳтоб [7, 7].
Ин қасида дар мадҳи Амир Наср ибни Носириддини
Сабуктегин аст.
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Қасидаи дигари Унсурӣ, ки дар мадҳи Яминуддавла
Маҳмуди Ғазнавӣ суруда шуда ва бо байти зерин шурӯъ
мешавад, то ба охир ба тариқи суолу ҷавоб аст:
Гуфтам, матоб зулфу маро, эй писар, матоб,
Гуфто, ки баҳри тоби ту дорам чунин ба тоб [7, 10].
Тазод ва муқобала. Дар мисоли вожаҳои ‚ғам‛-у ‚шодӣ‛
дар ин байти Унсурӣ санъати тазод ва муқобала иттифоқ
афтодааст:
То ки расм омад ғаму умеду шодӣ халқро,
Ранги шодон аҳмар асту ранги ғамгин асғар аст [7, 18].
Инчунин, миѐни калимаҳои ‚аҳмар‛ ва ‚асғар‛ ҷиноси
музореъ ва иштиқоқ мавҷуд аст.
Талмеҳ. Ин санъат дар шеъри шоирони ҳавзаи адабии Балх
басомади зиѐд дорад. Масалан, дар ин байти Унсурии Балхӣ
талмеҳан ба Хусраву Афросиѐб ва набардҳои миѐни онҳо ишора
шудааст:
Он чи андар ҷанги Сарҷоҳон ту кардӣ хусраво,
Бешак, аз Хусрав наѐмад бар сари Афросиѐб [7, 14].
Манзур аз Хусрав дар ин ҷо Кайхусрав мебошад.
Инчунин, миѐни калимаҳои ‚хусраво‛ ва ‚хусрав‛ ҷиноси
зоид аст.
Ҳусни таълил. Дар ин байти Унсурии Балхӣ санъати бадеии
ҳусни таълил истифода шудааст:
Агарчи ҷуду саховат зи қадр бар фалаканд,
Фуруди сояи ангушти ӯст ҷуду сахо [7, 2].
Шоир иллатро дар мисраи аввал баѐн кардааст.
Санъатҳои бадеии лафзӣ.
Таҷнис. Ин санъат навъҳо дорад, аз ҷумла анвои зерин, ки
дар идома ба онҳо пардохта мешавад, дар шеъри шоирони
ҳавзаи адабии Балх шинохта мешаванд.
Ҷиноси зоиди музайял: Истифодаи вожаҳои ‚бишкаст,
‚бишикастам‛ ва ‚дасташ‛, ‚даст‛ дар ин байти Мушфиқии Балхӣ:
Рӯзиш хатар кардаму нонаш бишикастам,
Бишкаст маро дасту бурун кард зи хайрӣ [12, 118].
Санъати таҷнис дар рубоии зерин аз Ибни Синои Балхӣ дар
ду маврид истифода шуда, ки ду навъ аст: 1. Ҷиноси музореъ – дар
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мисоли вожаҳои ‚шитофт‛ ( )شتزبفذва ‚шикофт‛ ( ;)شتابفذ2. Ҷиноси
хат – дар мисоли вожаҳои ‚битофт‛ ( )ثزبفذва ‚наѐфт‛ ()ُٔبفذ.
Дил гарчи дар ин бодия бисѐр шитофт,
Як мӯй надонист, вале мӯй шикофт.
Андар дили ман ҳазор хуршед битофт
В-охир ба камоли заррае роҳ наѐфт [1, 18].
Инчунин, дар ҳамин рубоӣ санъатҳои бадеии зерин
истифода шудаанд:
1. Такрор: такрори калимаҳои мӯй, мӯй.
2. Маҷоз: дил, инсон. Манзур аз ‚дил‛ худи шоир ва ‚мӯй‛
инсон аст.
3. Саҷъ: дар мисоли шитофт ва шикофт.
4. Истиора: хуршед. Ҷомеи истиора дар ин ҷо равшаноӣ аст.
Чунонки маълум мешавад, дар ин шеър ҳам орояҳои лафзӣ
ва ҳам маъноӣ ба сурати вофир ба кор рафтаанд ва вожаҳо дар
камоли зебоию равонӣ рехта шудаанд. Бинобар ин, каломи шоир
дар ниҳояти фасоҳату балоғат ва ибдоъ баѐн шудааст. Ҳадди
ниҳояти ибдоъ дар ашъори мавриди мутолиа қарор додаамон
дар ҳамин рубоӣ ба назар расид.
Таҷниси зоид. Мисоли ин навъи таҷнис аз шеъри
Манучеҳрии Домғонӣ:
Гуфтам, ки зи хӯрданӣ чӣ созам
Андархури хӯрди чун ту меҳмон? [12, 121].
Ҷиноси зоид миѐни калимаҳои хур ( )ختتىسва хӯрд ()ختتىسد
иттифоқ афтода, ки бо як ҳарф дар охир фарқ мекунанд, аммо
маънӣ мутафовит аст.
Таҷниси лоҳиқ (музореъ ва мутарраф). Миѐни калимаҳои
охири ҳар ду мисроъ: ‚гил‛ ва ‚дил‛ дар байти зерини
Парвардаи Балхӣ чунин таҷнис ба назар мерасад:
Гар баркашам ин фурӯшуда пой аз гил,
Ҳаргиз надиҳам ба ҳеч номардум дил [12, 122].
Дар ин байти Унсурӣ ҳам ҷиноси зоид (дар мисоли вожаҳои
‚банд‛ ва ‚банде‛) ва ҳам мутарраф (вожаҳои ‚мушт‛ ва
‚мушк‛) истифода шудааст:
Ҳар сареро боз сесад банди гуногун, чунон-к
Зери ҳар банде аз ӯ як мушт мушки азфар аст [7, 1].
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Такрор. Ин санъат дар шеъри шоирони давраи мавриди
назар, махсусан дар қасоиди Унсурии Балхӣ, басомади нисбатан
зиѐд дорад. Масалан, дар ин байти шоири мазкур дар мисоли
вожаҳои ‚об‛ ва ‚оташ‛ санъати такрор истифода шудааст:
Эй ҷаҳондоре, ки гар бар обу оташ бигзарӣ,
Аз дили об оташ орӣ, аз миѐни оташ об [7, 14].
Дар ин байт санъатҳои таносуби калом, муболиға ва табдил
ҳам истифода шудаанд. Дар мисраи дувум табдил ва акси зебое
бо истифода аз ҳар ду вожаи дар боло ѐдшуда сурат гирифтааст,
ки мӯҷиби равнақи ҳусни калом гардидааст. Чунин ашъореро, ки
бо истифода аз чанд санъати бадеӣ суруда мешаванд, ибдоъ ҳам
мегӯянд.
Такрор бо иваз кардани тартиби калимаҳо ба ин байти
Унсурии Балхӣ таъсири мусиқоӣ афзудааст:
Зи рангу бӯй ҳамедонаму надонам аз он-к
Чунин ҳаво зи сабо гашт ѐ сабо зи ҳаво [7, 1].
Саҷъ. Ин санъати бадеӣ ҳам анвоъ дорад, ки дар шеъри
шоирони мавриди назар чунин навъҳо қобили ташхис ҳастанд:
Саҷъи мутарраф. Дар мисоли вожаҳои ‚хок ( )ختتب, хок
(  ‛)ختىاсаҷъи мутарраф ва саҷъи мутавозӣ (зада, хӯрда) дар ин
байти Мушфиқии Балхӣ истифода шудааст:
Хок молида ба лаб мегузарад масту маланг,
Хӯрда яздодии чуғзу зада фар хоки ҷаъал [12, 118].
Лафзи ‚хок (  ‛)ختىاдар мисраи дуюм навъе аз ғизо буда, ки
аз гӯшти сурхкарда ва тухми мурғ омода мешудааст.
Дар мисраи аввал санъати киноя низ ҷой дорад: ‚Ба лаб хок
молида гузаштан‛ киноя аз нодида гирифтани шармандагӣ аст.
Саҷъи мутавозӣ. Калимаҳои ‚диҳам‛ ва ‚кунам‛ дар ин
байти Манучеҳрии Домғонӣ, бинобар он ки дар вазн ва ҳарфи
охир яксон ҳастанд, саҷъи мутавозӣ ҳастанд:
Дар пойи ту сар диҳам ба туҳфа,
Дар пеши ту ҷон канам ба қурбон [12, 118].
Дар ин байт таносуби калом (пой, сар, ҷон, диҳам, канам,
туҳфа, қурбон) ҳам хеле зебо афтодааст. Чун дар сурудани байт
шоир аз ду санъати бадеӣ: як лафзӣ ва як маънавӣ истифода
кардааст, ҳадди аввали ибдоъ мушоҳида мешавад.
Натиҷагирӣ:
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Дар давраи Ғазнавиѐн дар Балхи бумӣ шоирони забардаст
зиндагӣ мекарданд. Ин шоирон иборатанд аз: Насирии Балхӣ,
Ҳадодии Балхӣ, Мушфиқии Балхӣ, Наҷори Балхӣ, Бадоеъии
Балхӣ, Аҳмад ибни Манучеҳрии Домғонӣ, Парвардаи Балхӣ,
Ибни Синои Балхӣ ва Унсурии Балхӣ. Ин шоирони чирадаст
ҳамагӣ дар Балх зода шудаанд, баъзеҳо дар доираҳои адабии
берун аз Балх ҳам фаъолият кардаанд. Аз ҷумла, Унсурии Балхӣ
шоири мадеҳсарое буд, ки дар шаҳри Ғазна, дар маркази
дарбори Ғазнавиѐн, зиндагӣ карда, Султон Маҳмуди Ғазнавӣ,
Султон Масъуди Ғазнавӣ ва шоҳони дигари давраи Ғазнавиро
мадҳ кардааст. Унсурӣ шоирест, ки аз вай девони шеър боқӣ
мондааст, вале шоирони дигар, ки мо дар ин мақола болои
ашъори эшон зебоии каломи шоиронаро таҳқиқ кардем,
шоирони бедевон буданд. Аммо, хушбахтона, тавонистем
ашъори парокандаи онҳоро ҷамъоварӣ кунем, ба истиснои
Ҳаддодии Балхӣ, Шаҳриѐри Балхӣ ва Ҷаъфар Абдулазизи Балхӣ,
ки аз ин шоирон танҳо ашъори арабӣ ба ҷо мондааст. Шояд
ашъори пароканда аз ин шоирон ба ҷо монда бошад, вале,
мутаассифона, ба дастраси мо қарор нагирифт.
Санъатҳои бадеие, ки дар ин баррасӣ ба эътибор гирифтаем,
ҳамонҳое ҳастанд, ки дар шеъри шоирони мавриди назар басомади
чашмрас дошта, ҳамчун мухтассоти сабкофарин эътибор доранд.
Дигар ин, ки санъатҳои баррасишуда аз ҷумлаи зеботарин орояҳои
адабие ҳастанд, зебоии каломи шоиронаро таъмин кардаанд. Дар
шеъри шоирони мавриди назар мақулаҳои марбут ба донишҳои
маонӣ, баѐн ва бадеъ бо вижагиҳои махсус ва бо забону тариқи
баѐни хеле зебову ҳунармандона мунъакис шудаанд.
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ОРОЯҲОИ АДАБӢ ДАР ШЕЪРИ ШОИРОНИ БАЛХИ
ДАВРАИ ҒАЗНАВИЁН
Дар давраи Ғазнавиѐн низ, ба монанди аҳди Сомониѐн дар Балх
шоирони бузургу забардаст бархостаанд. Ин шоирон иборатанд аз:
Насирии Балхӣ, Ҳаддодии Балхӣ, Шаҳриѐри Балхӣ, Ҷаъфар Абдулазизи
Балхӣ, Мушфиқии Балхӣ, Наҷҷори Балхӣ, Бадоеии Балхӣ, Аҳмад ибни
Манучеҳрии Домғонӣ, Парвардаи Балхӣ, Ибни Синои Балхӣ ва Унсурии
Балхӣ.
Дар ин мақола баҳси муаллиф дар шинохт ва таҳқиқи орояҳои
адабии истифодашуда аз шеъри шоирони мазкур бар мабнои меъѐрҳои
суннатӣ ва бо таваҷҷуҳ ба мабоҳиси фунуни сегонаи маонӣ, баѐн ва бадеъ
пайгирӣ шудааст. Аввал мабоҳиси марбут ба илми маонӣ, баъд баѐн:
ташбеҳ, истиора, киноя, маҷоз ва дар навбати охир орояҳои адабии
фанни бадеъ: санъатҳои бадеии маъноӣ ва санъатҳои бадеии лафзӣ
баррасӣ шудаанд. Санъатҳои бадеии дар мақола баррасишуда ҳамонҳое
ҳастанд, ки дар шеъри шоирони мавриди назар басомади чашмрас дошта,
ҳамчун мухтассоти сабкофарин эътибор доранд. Дигар ин, ки чунин
орояҳои адабӣ аз ҷумлаи зеботарин санооте ҳастанд, ки зебоии каломи
шоиронаро таъмин карда, бо вижагиҳои махсус ва бо забону тариқи
баѐни хеле зебову ҳунармандона мунъакис шудаанд.
Вожаҳои калидӣ: шеър, ҳавзаи адабии Балх, давраи Ғазнавиѐн,
маонӣ, баѐн, бадеъ, орояҳои адабӣ, фасоҳат, балоғат.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИГУРЫ В ПОЭЗИИ ПОЭТОВ БАЛХА
ЭПОХИ ГАЗНЕВИДОВ
В эпоху Газневидов, также как и в эпоху Саманидов, в Балхе жили
выдающиеся поэты. К ним относятся Насири Балхи, Хаддади Балхи,
Шахрияр Балхи, Джафар Абдулазиз Балхи, Мушфики Балхи, Наджари
Балхи, Бадаеи Балхи, Ахмад ибн Манучехрии Домгони, Парварда Балхи,
Ибн Сино Балхи и Унсури Балхи.
В предлагаемой статье внимание автора сосредоточено на
определение и исследование литературных украшений, использованных в
стихах упомянутых поэтов на основе традиционных критериев и с
акцентом на вопросы триединого искусства: маани (содержание),
изложение (баян) и художественные фигуры. В начале рассмотрены
вопросы, связанные с дисциплиной маани (содержание), затем, связанные
с изложением (баян): сравнение, метафора, метонимия, иносказание и в
последнюю очередь-литературные украшения дисциплины бадеъ:
смысловые литературные фигуры и словесные литературные фигуры.
Анализированные в статье художественные фигуры это те, которые
пользуются заметной частотностью в стихах рассматривыемых
поэтов и носят стилеобразующую функцию. Кроме того, эти
художественные украшения относятся к ряду фигур, придающих
красоту поэтическому слову и выражены особым способом, красивым
языком и мастерским изложением.
Ключевые слова: стих, литературный круг Балха, эпоха
Газневидов, маани, изложение, бадеъ, литературные украшения,
красноречие, риторика.
ARTISTIC FIGURES IN THE POETRY OF THE BALKH POETS OF
THE GAZNEVIDES EPOCH
In the era of the Ghaznavids, as well as in the era of the Samanids, many
outstanding poets lived in Balkh. These include Nasiri Balkhi, Haddadi Balkhi,
Shahryar Balkhi, Jafar Abdulaziz Balkhi, Mushfiki Balkhi, Najari Balkhi,
Badayi Balkhi, Ahmad ibn Manuchehr Balkhi, Parvarda Balkhi, Ibn Sino
Balkhi and Unsuri Balkhi.
In the proposed article, the author's attention is focused on the definition
and study of literary decorations used in the poems of these poets, based on
traditional criteria and with an emphasis on the issues of maani art (content),
presentation (button accordion) and artistic figures. At the beginning, issues
related to the discipline of maani (content) are considered, then those related
to the presentation (button accordion: comparison, metaphor, metonymy,
allegory and, last of all, literary cures of the discipline bade: semantic literary
figures and verbal literary figures. The artistic figures analyzed in the article
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are those that use a noticeable frequency in the poems considered by the poets
and have a style-defining function.
In addition, these artistic decorations belong to a number of figures that
add beauty to the poetic word and are expressed in a special way, beautiful
language and masterful presentation.
Key words: verse, Balkh's literary circle, the Ghaznavid era, maani,
presentation, bade, literary decorations, eloquence and rhetoric.
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НАХУСТИН МУҲАҚҚИҚИ РӮЗГОРУ ОСОРИ
ШӮХИИ ХУҶАНДӢ
Ҳайдарова Саноат
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров
Яке аз масъалаҳои муҳим дар омӯзиш ва таҳқиқи рӯзгору
осори шоири қарни XVIII тоҷик Мирзо Шӯхии Хуҷандӣ баррасии
илмии пешинаи омӯзиши мавзӯи мазкур ва дар ин замина муайян
кардани нахустин муҳаққиқони шоир мебошад, ки маълумоти
пажӯҳишгарон дар ин маврид гуногун ироа гардидааст.
Камол Ёќубӣ дар ин бора ба Усмон Каримов, ки нахустин
маълумотро доир ба Шӯхии Хуҷандӣ дар асари адабиѐтшиноси
ӯзбек Азиз Қайюмов қайд кардааст, эрод гирифта нахустин
муҳаққиқи шоирро ‚асосгузори адабиѐти советии тоҷик устод
Садриддин Айнӣ‛ дониста менависад, ки ҳанӯз 3 августи соли
1953 дар ҳошияи девони нусхаи 2313 дар ҳаҷми 1,5 саҳифаи
вараќи дафтар маълумот дода буд [3]. Дар ин ҷо чанд нуктаро
тавзеҳ ва тасҳеҳ кардан лозим меояд. Навиштаи устод Айнӣ на
дар ҳошияи девони Шӯхӣ, балки дар ду вараќи алоҳида дар
муќоваи китоб ва вараќи нахустини он баъдан аз тарафи
тавсифгарони ин нусха часпонида шудааст. Ҳар ду навишта
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мухтасар ва ду ҷумлагӣ мебошанд, ки дар онҳо чанд нуктаи
муҳими рӯзгор ва осори Шӯхӣ зикр шудааст. ‚Шоири асри
XVIII, аз Хуҷанд, сабки ашъораш – ҳиндӣ, таркиби луғавии
осораш бо шеваи гуфтори мардуми Бухоро мемонад, афкори
мундариҷ дар шеърҳояш сӯфиѐна‛, ќайд кардааст, устод Айнӣ
[3].
Барҳаќ, устод Айниро метавон нахустин муҳаќқиќи Шӯхии
Хӯҷандӣ донист. Мутаассифона, дар ин бора ҷуз ишораи
ѐдшудаи К. Ёќубӣ дигар аз муҳаќќиќони шоир чизе
нанавиштаанд [11; 7,249-250; 8; 5,68-79; 4,86-90; 9, 388-389; 10,.179;
1, 23-34].
Дуруст аст, ки дар бораи қайдҳои устод дар тавсифномае,
дар муаррифии ин нусха муаллифони Феҳристи нусхаҳои шарқии
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ишорат кардаанд
[6,81].
Ёддоштҳо ва ќайдҳои устод Айнӣ дар ҳошияи девони
Шӯхии Хуҷандӣ фаротар ва даќиќтар аз навиштаҳои Ёќубӣ ва
муаллифони Феҳристи мазкур мебошад. Аз мушоҳида ва
мутолиаи нусхаи шумораи 2313 маҳфуз дар ганҷинаи дастхатҳои
Маркази мероси хаттии АМИТ бармеояд, ки он бори аввал аз
тарафи устод Айнӣ барои истифодабарандагон муаррифӣ
гардидааст. Нахустин ѐддошти устод Айнӣ дар бораи шеъри
Шӯхӣ буда, агарчи бо назардошти ҷанбаи идеологии замон
навишта шудааст, боз ҳам беасос нест. Ин навиштаи устод дар
ними вараќи дафтари синфӣ ва аз ду ҷумла иборат мебошад:
‚Ҳама (ашъори девон –С.Ҳ) диндорона ва сӯфигии
таќлидкорист, яъне аз фалсафаи сӯфизм хабар надорад ва худро
аҳли тасаввуф мешуморад‛. Ин навиштаи устод дар рӯҳияи
сиѐсати замон буда, мутолиаи ашъор нишон медиҳад, ки ашъори
Шӯхӣ мисли аксари шуарои ин давраи таърихи адабиѐт
фарогири мавзӯъҳои асосии шеъри асри XVIII, ба хусус, ишќ,
ҳасби ҳол, вазъи замону мушкилоти зиндагӣ ва нобаробарӣ ва
ноҳамвориҳои мавҷуд дар ҷомеа, тасвиру тавсифи табиат,
манзараҳои нотакрор, тарғиби омӯхтани илму маърифат, панду
андарз, масъалаҳои ваҳдати вуҷуд, таълиму таъаллуми асосҳои
сулуки наќшбандия барои соликон ва дигар ҷанбаҳои маърифату
омӯзиш мебошад. Ҷумлаи дуюми ин ѐддошт ‚услуби шеъраш –
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ҳиндӣ, аммо дар таркиби луғавии гуфтаҳояш забони аҳли
Бухорост‛ таърихи 3/ VIII 53 имзо‛ [12, в. 1], мебошад.
Дар бораи ин ѐддошт бояд гуфт, ки услуби ашъори шоир
агарчи ба сабки ҳиндист, вале онҳо фаҳмо, сода равону барои
дарки маънои шеър мушкилӣ надорад. Дар бораи забони
ашъори шоир таркиби луғавии онро ‚забони аҳли Бухорост‛ гуфтани устод, ин ба маънои аз забони зиндаи гуфтугӯӣ баҳраҳо
бардоштани шоир мебошад. Ин ҷараѐн дар давраи зистани шоир
хеле ривоҷ дошт, ки тамоюли мардумӣ гирифтани адабиѐти
бадеӣ амри воќеӣ ва аз хасисаҳои умдаи адабиѐти марҳилаи
мавриди таҳќиќ мебошад.
Дар ѐддошти дигари устод, ки он ҳам дар ним саҳифаи
вараќи дафтарӣ ва аз ду ҷумла иборат буда чунин омада аст:
‚Девони ‚Шӯхӣ‛. Муаллиф маълум нест. Аммо аз он ҷо, ки дар
мадҳи Хуҷанд порчае алоҳида дорад ва таъриф намудани Мир
Фозил ном ... порчаи маснавии худ тасвир мекунад, гуфтан
мумкин аст, ки Хуҷандӣ аст. Таърихи тартиби девон аз ҷониби
муаллиф дар вараќи 150 омадааст, ки 1174‛=1761 мелодӣ
мебошад‛. Агарчи ин навиштаҳо муаррифии девони мазкур
бошанд ҳам чанд далелу назарро роҷеъ ба девон маълум
менамояд. Вале ѐддоштҳои устод Айнӣ бо ин ду нимвараќ тамом
намешавад ва устод минбаъд дар ҳошияи девон дар чанд маврид
бо ҳамон дастхатти хеш ва ќалами ранги сурх, ки то охир як ранг
аст, навиштаҳое дорад, ки онҳоро метавон ба чанд даста таќсим
намуд: нахуст тафсиру тавзеҳи луғавии ашъори шоир, вижагиҳои
забонии он, дувум муаррифӣ ва тавзеҳ дар бораи шоироне, ки
Шӯхӣ аз онҳо зимни ҷавобия навиштан ба ғазали онҳо ѐд
кардааст, севум баровардани моддаҳои таърихи дар ќисмати
‚моддаҳои таърихӣ‛-и девон мебошад.
Аз ѐддоштҳои устод дар ҳошияи девони Шӯхии Хуҷандӣ
нахуст ба ин навишта бармехӯрем, ки дар вараќи 13б омадааст.
Дар байти охири ғазали зер ин матлаб зикр шудааст:
Биѐ Шӯхӣ, асир лутфи хубони хуҷандӣ шав,
Ба нодонии худ бигзор турки тошкандиро [12, в.13б].
Бояд гуфт, ки байти мазкурро У. Каримов [5, 69] ва дигарон
истифода бурдаанд, вале ҳар ду аз нусхаи 863 [13, в. 54б]
истифода карданд. Дар нусхаи 2313 вараќи 13б дар байти боло
140

СУХАНШИНОСЇ, №2. 2020
устод Айнӣ бо ҳамон ќалами сурх зери калимаи ‚Хуҷандӣ‛ хат
кашида дар ҳошия навиштаанд: ‚Маълум мешавад, ки Шӯхӣ
Хуҷандӣ аст‛ [12, в.13б].
Устод ҷойи дигар дар ҳошия, дар баробари як ғазали
ӯзбекии Шӯхӣ, дар ҷавоби ғазали Бобо Раҳими Машраб бо
навиштани калимаи ‚ӯзбекӣ‛ хонандаро ба забони ин ғазал огоҳ
месозад [12, в.19б].
Дар ќисмати тавзеҳи калимаҳо ѐ луғавии ашъори шоир
ќайдҳои устод Айнӣ бисѐр ҷолиб мебошад, ки аксари
муҳаќќиќони осору рӯзгори шоир аз он сарфи назар кардаанд.
Бо нахустин тавзеҳи бо устод Айнӣ дар ин замина дар вараќи 14а
дучор меоем. Дар байти охири ин ғазали зер: ‚Пайи хунаш
гирифтам теғи истиғно ба каф, Шӯхӣ / Фалакро гӯ, ки то созад
муќаррар ҷои ҷангашро” устод ба зери ‚муќаррар ҷои ҷангашро‛
бо ҳамон ќалами сурхи хеш хат кашида дар ҳошия навиштааст:
‚муќаррар кардани ҷойи ҷанг‛ таъбири Бухорост‛ [12, в.14а].
Аз ҳамин дастаи вожаҳои гуфторӣ дар ҷойи дигар устод ба
зери ‚гардам‛ дар ин байт: ‚Орази ҳамчу моҳро гардам /Наргиси
хушнигоҳро гардам [12, в.128б] хат кашида дар ҳошия ‚таъбири
Бухоро‛ навиштаанд [12, в.128б]. Ҳамин гуна аст, таъбири
‚обдорӣ кардаам‛ дар байти ‚Дар замини сина тухми доғкорӣ
кардаам / То зи ҷӯи дидаи тар обдорӣ кардаам”
хат кашида, дар ҳошия ‚таъбири Бухоро‛ навиштаанд [12,
в.130а].
Устод танҳо бо тавзеҳи калимаҳои гуфторӣ маҳдуд
нагардида ба тавзеҳи як вожа – таркиби адабии зинда дар
гуфтори мардуми Бухоро пардохтааст, ки дар шеъри Шӯхӣ дар
чанд маврид истифода шудааст. Бори аввал дар вараќи 23б дар
байти зер: ‚Аз пардагоҳи чарх ҳамин мерасад ба гӯш:/ Ку
Хусравони нишаста дар ин шомиѐнаҳо” ба зери калимаи
‚шомиѐна‛ хат кашида, дар ҳошия бо ҳамон хатту ќалами сурх
чунин навиштааст: ‚Шомиѐна‛- таъбири Бухорост. Чодареро ба
тарзи муваќќат дар пеши хайма мегузаранд, ѐ бар рӯи ҳавлӣ бар
ҳаво барои нигоҳдорӣ аз борон мекунанд, ‚шомиѐна‛
меноманд‛. [12, в.23б]. Ҳамин калима дар шеъри Шӯхӣ дар ду
ҷойи дигар вомехӯрад, ки мураттибони Феҳристи нусхаҳои
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хаттии шарќии захираи дастхатҳои АИ ҶТ [6, 81], бо ранги
бунафши сиѐҳидон ба зери он хат кашидаанд:
Бузургиро олам зарур омад,
Моҳро шомиѐна даркор аст [12, в. 53б].
ва
Шоҳи дил дар канор дорам,
Пардаи шомиѐнаи ишќам [12, в.129а].
Аз ин се мавриди зикршуда ба чунин натиҷа мерасем, ки
калимаи ‚шомиѐна‛ бо ҳамроҳи калимаҳои ‚шоҳ‛-у ‚Хусрав‛
дар таносуб истифода шудааст ва он чодар махсуси шоҳон
будааст, ки он фикрро тавзеҳи Деҳхудо ҳам тасдиќ менамояд:
‚Пӯш, ки хаймаи бузурги сарпаҳн аст / Саќфи паҳни порчаӣ ва ин
лафз дар такаллуми имрӯзи Ҳинд ҳаст. (Фарҳанги Низом).
Соябон ва офтобгардон. Чатри тобистонӣ ва зимистонӣ
(Нозиму-л-аттибо). Саропарда (Нозиму-л-аттибо)‛ [2, зайли
‚шомиѐна‛]. Тавре мебинем ин вожа маълум ва маъруф будааст
ва танҳо хоси Бухоро набуда, форсигӯѐни дигар манотиќ ҳам
истифода мекардаанд.
Дастаи дигари тавзеҳоти устод Айнӣ дар ҳошияи девони
Шӯхӣ аз муаррифӣ ва ошно кардани хонандаи девон бо
шоироне, ки шоир ба ғазалҳои онҳо ҷавоб гуфтааст, иборат
мебошад. Дар вараќи 14а байти охир: ‚ Ҷавоби он ғазали Мазҳар
аст ин, Шӯхӣ /“Каманди гул накунад сайд булбулони туро” дар
ҳошия дар бораи Мазҳар маълумоти зерро бо ќалами худ устод
овардааст: ‚Маҳзар яке аз шоирони Ҳиндустон аст, ки бо унвони
Мирзо Мазҳари Ҷониҷонон машҳур аст. Дар ‚Гулистони
масаррат‛ шеъраш бисѐр аст‛ [12, в.14а]. Дар вараќи 15а дар
баробари ин байт: ‚Шарбати Кавсар зи ѐдам рафт, Шӯхӣ, то
расид / Ҷоми лабрезе ба каф аз суҳбати Мирзо маро” дар ҳошия
устод навиштаанд: ‚Мирзо – шояд Мирзо Мазҳар бошад‛ [12,
в.15а]. Дар вараќи баъдӣ дар баробари ин байти шоир: ‚Ҷавоби
он ғазал, Шӯхӣ, ки Шавкатрост, мегӯяд: / “Ки боғи дилкушоест
ғайр аз ѐр ошиќро” дар ҳошия устод Айнӣ навиштаанд: ‚Шавкат
–Бухороист. Вафоташ дар соли 1111 ѐ 1116 ҳиҷрист‛ [12, в.15б].
Гузашта аз ин, устод Айнӣ дар ќисмати ќитъаҳои моддаи
таърихии девон, ки дар вараќҳои 170а,б; 174а-176а омадаанд, дар
баробари 7 таърихи манзум соли онҳоро бо раќам ѐфта бо хатти
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худ, бо ҳамон ќалами сурх сабт кардааст, ки таърихи тартиби
девон аз ду роҳ ҳам ба ҳарфҳо: ‚Гуфт Шӯхӣ бо хирад таърихи ин
ғамнома чист? Дар ҷавоби ӯ хирад фармуд: “Мирзо Шӯхӣ”-ст [12,
в.170а] ва бо ифодаи ададӣ: ‚Бунѐд шуд ин нома чу аз хомаи
рангин / Фармуд: Санат алфа миа арбаъа сабъин”, ки устод дар
ҳошия бо дасти хеш раќами 1174 ҳиҷрӣ ва 1761м. навиштаанд.
Ҳамин гуна таърихҳои вафоти Абдулмуъминхон ибни
Абдулфайзхон дар як байт аз таркиби Таърихи вафоти ӯ чунин
буд: ‚Афтода ба чоҳ Юсуфи шаҳр‛ – 1162 ҳиҷрӣ бо дасти устод
навишта шудааст [12, в.175б].
Таърихи калламанораи Муҳаммадаминбии Ҳисорӣ аз
таркиби ‚машҳади ахѐр‛-1164ҳ. Ќатли Муҳаммадаминбии
Ҳисорӣ аз таркиби ‚Оҳ ќазоро бубин‛- 1178ҳ., таърихи хурӯҷ
кардани куффори Хитоӣ дар таркиби ‚хароб ҷаҳон‛ - 1171ҳ. ва
таърихи шаҳодати хоҷагони Ќошғар, ки ба куффори Хитоӣ ғазои
бешумор карда дар ибораи ‚шаҳиди ханҷар шуд‛ – 1172 бо
ќалами устод дар ҳошия сабт шудааст [12, в.176а].
Аз ҳамаи ин ѐддоштҳои устод Айнӣ маълум мегардад, ки
тамоми ашъори нусхаро мавриди мутолиа ва баррасӣ ќарор
додаанд ва ќайдҳои эшон метавонад дар таҳќиќоти роҷеъ ба
ашъори шоир истифода шаванд, ки мутаассифона аксари
муҳаќќиќони осору рӯзгори Шӯхӣ аз он ѐд накардаанд. Бешубҳа,
устодро метавон нахустин муҳаќќиќи девони Шӯхии Хуҷандӣ
шинохт.
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НАХУСТИН МУҲАҚҚИҚИ РӮЗГОРУ ОСОРИ
ШӮХИИ ХУҶАНДӢ
Дар мақола сухан аз қайду ишораҳои устод Айнӣ дар ҳошияи яке аз
нусхаҳои девони шоири асри XVIII Мирзо Шӯхии Хуҷандӣ меравад. Ин
ишораҳои қаламии устод, ки тибқи сабти варақи ѐддоштии эшон дар
муқова ва варақи аввали нусхаи шумораи 2313 маҳфуз дар захираи
дастхатҳои Маркази мероси хаттии Академияи миллии илмҳои
Тоҷикистон аз таърихи 03.08.1953 ва бо имзои “Айнӣ” маълум аст,
ҳовии нахустин маълумот дар бораи ин шоири тоҷик мебошад.
Маълумоти мазкур шомили хулосаву андешаҳои устод пас аз мутолиаи
пурраи девон буда, фарогири шарҳи баъзе аз луғоти хоси дар ашъори
шоир мустаъмал ва тавзеҳи чанд номи шоире, ки зикри онҳо дар шеъри
шоир рафтааст.
Вожаҳои калидӣ: Шӯхии Хуҷандӣ, Айнӣ, адабиѐти тоҷик,
дастхат, шарҳ, тавзеҳ, моддаи таърих, шеъри тоҷикӣ.
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ПЕРВЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
ШУХИ ХУДЖАНДИ
В статье рассматриваются высказывания устода Айни на полях
одного из копий дивана поэта XVIII века Мирзо Шухи Худжанди. Эти
записки мастера, судя по надписи на обложке и первой странице копии
№ 2313, хранящейся в фонде рукописей Центра письменного наследия
Национальной академии наук Таджикистана от 03.08.1953 г., подписаны
«Айни», являются первыми сведеними об этом таджикском поэте. Эта
информация включает в себя выводы и мысли устода Айни после полного
прочтения дивана, а также включает объяснение некоторых
специфических слов в стихах поэта и объяснение некоторых имен
поэтов, которые упоминаются в стихотворении.
Ключевые слова: Шухии Худжанди, Айни, таджикская
литература, рукопись, комментарий, таджикская поэзия.
THE FIRST RESEARCHER OF THE LIFE AND WORK OF
SHUKHI KHUJANDI
The article examines the statements of Ustad Aini on the margins of one
of the copies of the diwan of the 18th century poet Mirzo Shukhi Khujandi.
These notes of the master, judging by the inscription on the cover and the first
page of copy No. 2313 kept in the manuscripts of the Center for Written
Heritage of the National Academy of Sciences of Tajikistan dated 03.08.1953,
signed by "Aini", are the first information about this Tajik poet. This
information includes the conclusions and thoughts of Ustad Aini after a
complete reading of the Dewonian, and also includes an explanation of some
specific vocabularies in the poet's poems and an explanation of some of the
poet's names that are mentioned in the poem.
Key words: Shukhi Khujandi, Aini, Tajik literature, manuscript,
commentary, Tajik poetry.
Маълумот дар бораи муаллиф: Ҳайдарова Саноат, унвонҷӯи
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Б. Ғафуров, тел.: +992 92 822 77
47; E-mail: shark1997@mail.ru.
Сведения об авторе: Хайдарова Саноат, соискатель ХГУ имени
академика Б. Гафурова, тел.: +992 92 822 77 47; E-mail:
shark1997@mail.ru.
Information about the author: Khaidarova Sanoat, applicant for KSU
named after academician B. Gafurov, tеl.: +992 92 822 77 47; E-mail:
shark1997@mail.ru.

145

СУХАНШИНОСЇ, №2. 2020
УДК: 891.550.092
ДАХЛУ ТАСАРРУФИ МАВЛОНО БАР ЌИССАЊОИ ПЕШИН
Гулихандони Маликнеъмат ва Рањимзода Азиза
Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президети Љумњурии Тољикистон

Муќоисаи ќиссањои ‚Маснавї‛ бо маъхазњои он нишон
медињад, ки аксаран миѐни ќиссањои ‚Маснавї‛ ва он чи дар
маъхаз аст, навъе тафовуту дугонагї ба чашм меояд, ки ѐ сохтаи
зењни пўѐишу халлоќии Мавлоност ѐ баргирифта аз ривоѐти
роиљ дар асри ўст, ки дар китобу тазкирањо зикр нашудаанд.
Тасарруфоти Мавлоноро ба ќиссањои пешин метавон чунин
дастабандї намуд:
1. Таѓйири сюжет (тарњ, пайранг). Пайранг маљмўаи
созмонѐфтаи ваќоеъ аст, ки дар робита бо иллату маълулї ба њам
пайванд хўрда ва бо улгўи наќша (фабула - Г.М) мураттаб
шудааст [5, 64]. Тарњ муташаккил аз мояњоест, ки бахше муќайяд
ва бахше озоданд. Вуљуди мояњои муќайяд дар шаклгирии
сохтори ќисса зарурист, аммо наќши мояњои озод набошад њам,
чањорчўби аслии тарњи ќисса дарњам намешиканад [6, 360].
Љилвагоњи њунар дар ќисса, достон, њикоя мояњои озод буда,
онро љаззобу хонданї мегардонанд. Дар ќиссаву њикоѐти
адабиѐти классикии тољик наќши мояњои озод бењад ночиз аст,
зеро махсусан дар осори ирфонию ахлоќї наќши ќисса ба худии
худ арзиш надорад ва арзиши он танњо дар васила ќарор
гирифтан барои тавзењи маъноест. Аммо Мавлоно аз миѐни
шоирони ориф шояд танњо нафаре бошад, ки дар баробари
васила ќарор додани ќисса барои тавзењи маънои ирфонї, ба
љаззобияти ќисса низ ањамият додааст ва дар ќиссањои ў наќши
мояњои озод баробари наќши мояњои муќайяд мебошад.
Истифодаи мояњои озод, ба ибораи дигар, баѐни љузъиѐти
ќисса ба далели афзуда шудан ба њастии ривояти аслии ќисса
мўљиби печида ва бењтар шудани муњтавои ќисса, шахсиятњои
он, њаќиќатмонандї ѐ воќеъинамоии ќисса ва эљоди равобити
сабабу натиља шуда, дар нињоят љаззобияти ќиссањои
‚Маснавї‛-ро таъмин намудааст. Ин вижагии ривояти Мавлоно
дар муќоиса бо ривояти маохизи он таљаллии рўшан меѐбад.
Яке аз њикояњои муштараке, ки Аттору Мавлоно онро баѐн
кардаанд, њикояти даббоѓ (дар ‚Маснавї‛) ѐ каннос мебошад.
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Маъхази ин њикоят ‚Кимиѐи саодат‛-и Ѓаззолї аст. Ривояте, ки
Аттор дар ‚Асрорнома‛ аз ин њикоят ба даст медињад, аз ривояти
Ѓаззолї чандон тафовуте надорад. Ривояти Аттор чунин аст:
Яке каннос берун љаст аз кор,
Магар рањ дошт бар дўкони аттор.
Чу бўйи мушк аз дўкон бурун шуд,
Њаме каннос он љо сарнагун шуд.
Димоѓи бўйи хуш ўро куљо буд?
Ту гуфтї, гашт љон аз вай људо зуд.
Бурун омад зи дўкон марди аттор,
Гулобу уд пеш овард бисѐр.
Чу рўяш аз гулобу уд тар шуд,
Басе каннос аз он бењуштар шуд.
Яке канноси дигар чун бидидаш,
Наљосат пеши бинї оваридаш.
Машомаш аз наљосат чун хабар ѐфт,
Ду чашмаш боз шуд, љоне дигар ѐфт [7, 34].
Ду нукта ривояти Атторро ѓайривоќеї нишон медињад:
бењуш шудани каннос аз бўйе, ки аз дўкони аттор ба димоѓаш
расид ва тасодуфан пайдо шудани канноси дигар. Тасодуф дар
ќисса љанбаи њаќиќатмонандии онро суст мекунад. Ин ду нукта
дар хонанда боиси ангехтани чанд савол мешаванд:
1. Магар каннос наметавонист ба зудї аз назди дўкон бигзарад?
2. Чаро дигар кас неву мањз каннос пайдо шуд?
3. Он каннос аз куљо фањмид, ки бењушшуда каннос аст?
4. Чаро канноси дуюмї бењуш нашуд?
Ин њикоят дар ‚Маснавї‛ бо баѐни љузъиѐт наќл шуда, дар
он шахсияти каннос ба даббоѓ иваз мешавад. Сабаби чунин
таѓйирот, ба андешаи мо, хира накардани табъи мухотабон бо
зикри номи каннос аст. Аммо ин љо метавонад суоле пайдо
шавад, ки чаро Мавлоно ин нуктаро дар мавридњои дигар,
махсусан дар дафтари панљум, ба инобат намегирад ва њикоѐте
мустањљан меоварад, ки ба маротиб ќабењтар аз калимаи
‚каннос‛-анд?
Чунон ки маълум аст, ‚Маснавї‛ дар муддати 15 сол
таълиф шудааст. Пайдост, ки дар ин муддат мухотабон, шароити
эљоди асар ва њолати рўњии муаллиф иваз мешавад.
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Ивази шахсият дар њикояти мазкур таѓйироти ягона нест.
Мавлоно ба ќиссаи мавриди назар чанд таѓйиру иловаи дигар
ворид намуда, ба саволњои эњтимолии хонанда нисбати њикояти
Аттор, ки дар боло зикр кардем, љавоб медињад. Аз љумла, дар
ривояти Мавлоно дўкони аттор ба бозори атторон иваз мешавад.
Ин таѓйирот ривояти Мавлоноро ба њаќиќат наздик мекунад.
Каннос метавонист аз назди дўкони аттор ба зудї бигзарад, аммо
гузаштани даббоѓ аз миѐни бозори атторон нисбатан душвортар
ва њам бўйи атри бозор аз дўкон ба маротиб зиѐдтар аст. Бинобар
ин иллати аз њуш рафтани даббоѓ воќеитар менамояд.
Њамчунин дар ривояти ‚Маснавї‛ кайфияти вуќўи њодиса
низ тавсиф шудааст. Даббоѓро аввал сар чарх мезанад ва баъдан
ў мисли мурдор ба замин меафтад. Пас аз он ки даббоѓ аз њуш
меравад, мардуми бозор дар гирдаш љамъ мешаванд ва њар яке
коре барои ба њуш овардани ў мекунад. Аммо њељ кас муваффаќ
намешавад.
Њамин тафсилоти Мавлоно, агарчи бе баѐни онњо тарњи
ќисса шикаста намегардад, тасвири рўшанеро дар зењни хонанда
падид меоваранд, то он љо ки хонанда ба куллї вориди ќисса
мешавад ва худро шоњиди бевоситаи воќеа тасаввур менамояд.
Њамзамон Мавлоно бо баѐни ин љузъиѐт њолу ањволи мардуми
даврашро нишон медињад.
Чун мардум наметавонанд даббоѓро ба њуш оранд,
бародари ўро аз ин воќеа хабар медињанд. Бародари даббоѓ, ки
шахси зирак буд, сабаби бењуш шудани даббоѓро дармеѐбад ва
пораи пўсти бадбўйе дар остин мегирад. Чун ба назди
бародараш мерасад, остини худро ба димоѓи ў наздик ва сари
худро ба сўйи гўши ў хам мекунад, чунон ки мардумро гумон
меравад, ки бар гўшаш афсун мегўяд. Даббоѓ ба њуш меояд.
Чунон ки маълум гашт, дар ривояти Мавлоно канноси дигар
ба бародари даббоѓ, ки аз пешаи бародараш огоњ аст, иваз
мешавад. Ва бародари даббоѓ мисли канноси дигар ба сари
марди бењушшуда тасодуфї намеояд, балки ўро аз ин воќеа
хабар мекунанд ва чун пешаи ў даббоѓї нест, дар хонанда саволи
‚чаро ў бењуш нашуд‛ пайдо намешавад.
Аз муќоисаи ривояти Мавлоно бо ривояти Аттор бармеояд,
ки Мавлоно бо илова намудани љузъиѐт ба тарњи ривояти Аттор,
воќеъинамоии ќиссаро бештар намуда, ба риояи таносуби сабабу
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натиља ањамият додааст. Дар ин замина љаззобияти њикояти
‚Маснавї‛ бештар гардидааст.
Дар ‚Маснавї‛ достонњое вуљуд доранд, ки Мавлоно илова
бар бањрагирї аз ривояти маъхаз маворидеро ба тарњи достони
худ меафзояд, монанди достони фаќири рўзиталаб дар ањди
Довуди набї [2, 252-279]. Оѓози достон баѐни шабзиндадорию
дуои марди фаќир аст ва њаяљон дар хотимаи достон бо пайдо
шудани љанозаи падари марди фаќир зери дарахт ду баробар
меафзояд. Аммо дар ривояти маъхаз, ки аз ‚Ќисас-ул-анбиѐ‛-и
Саълабї ва Тафсири Абулфутўњи Розї наќл гардидааст, шурўи
ривоят аз њузури онон назди Довуд (а) мебошад ва поѐни ривоят
фармони ќатли марди сарватманд тавассути Довуд аст, ки ўро
водор ба эътироф мекунад [7, 272].
Гоњо дар зењни Мавлоно дар натиљаи тадої ассотсиатсия
пайранги ду ќиссаи пешин ба њам омезиш меѐбанд. Мисоли
рўшани ин омезиш аввалин њикояти ‚Маснавї‛ - ‚Ошиќ шудани
подшоњ ба канизаки ранљур‛ [2, 17-22] мебошад. Маъхази
ќисмати
аввали
ќиссаро
Бадеуззамони
Фурўзонфар
‚Чањормаќола‛-и Низомии Арўзии Самарќандї медонад [7, 3].
Дар ин ќисмат дар бораи ошиќ шудани подшоњ ба канизак,
бемор шудани канизак, дар шифои канизак ољиз мондани
табибон, аз Худо ѐрї хостани подшоњ, омадани њаким ва бо
гирифтани набзи канизак муайян кардани он, ки сабаби бемории
ў ишќ аст ва маъшуќи ў кист, аз Самарќанд заргарро овардан
барои сињњат ѐфтани канизак наќл мешавад. То ин љо пайранги
ривояти ‚Маснавї‛ бо пайранги ривояти Низомии Арўзї
мутобиќат дорад. Дигаргунї танњо дар шахсиятњо ва тавсифи
кайфияти воќеа дида мешавад. Дар ќисмати дуюм гуфта
мешавад, ки њаким ба заргар зањр менўшонад ва заргар тадриљан
њусну зебоии худро бохта, љонашро аз даст медињад ва ба тадриљ
оташи ишќи канизак низ хомўш мегардад. Зоњиран, маъхази ин
бахш аз ќисса достони ‚Ишќи Аршамидас‛ аз ‚Искандарнома‛и Низомии Ганљавист [3, 98]. Дар натиљаи омезиши ду ќисса бо
њамдигар ќиссае комилтар ва моли худи Мавлоно ба вуљуд
омадааст.
Дар «Маснавї‛ ќиссањое вуљуд доранд, ки танњо ба ќасди
баѐни мазмун наќл мешаванд. Мавлоно, бо тавваљуњ ба ин ки
ќисса дар зењни мухотабон ошнову малмус аст, танњо бо ишораи
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иљмолї ва наќли бахше аз ќисса мазмуни мавриди назари худро
баѐн мекунад. Албатта, аксари ин ќиссањо ќиссањои ќуръонї
њастанд, монанди ‚Достони дуъо кардани Мўсо (а) бо забони
ѓайр‛ [2, 220], ‚Достони ањли Сабо‛ [2, 225-226], ‚Достони
шифобахшии дами Исо (а)‛ [2, 223], ‚Достони ањли Зарвон‛ [2,
482-484] ва ѓ.
Гоње тарњи достони ‚Маснавї‛ њамон тарњи маъхаз аст ва
Мавлоно бо андаке тўлу тафсил додан ба он аз тариќи
шахсиятпардозї, гуфтугў, тадоињои озод онро баст додааст.
Шахсиятпардозї. Шахсият унсури муњимми ќисса мебошад.
Шахсият ѐ ќањрамон образест, ки бо аъмол ѐ гуфтори худ
достонро ба вуљуд меорад. Шахсиятњои ќисса бо масолење сохта
мешаванд, ки ровї аз зиндагї бардошт мекунад. Ровї барои
халќи шахсият бештар ба њидояти шуури нохудогоњ ва то њадде
огоњона аз миѐни касоне, ки бо онон дар тўли зиндагї ошно
шудааст, интихоб мекунад ва бо афзудану костани чизњое аз
онњо шахсияте месозад, ки њувияти нињоии ў сояравшане аз
сурату сирати он шахс дар пайванд бо аносири достонист.
Тасарруфоти Мавлоноро дар шахсиятпардозии ќиссањои
пешин метавон чунин дастабандї намуд:
Таѓйири шахсият. Дар ‚Маснавї‛ мавридњое вуљуд доранд,
ки таѓйири шахсият бо маќсади таъмини њаќиќатмонандии асар
сурат мегирад. Масалан, Мавлоно дар дафтари аввал њикоят
мекунад, ки нафаре мењмони Юсуф (а) мешавад. Юсуф (а) аз вай
таќозои туњфа мекунад. Мењмон мегўяд, ки бароят ойина
овардам, то њар боре дар вай нигарї, рўйи хуби хешро бубинї ва
маро ѐд кунї [2, 97].
Зоњиран маъхази ин ќисса ‚Љавомеъу-л-њикоѐт‛-и
Муњаммад Авфии Бухорої буда, ќањрамонњои он шахсиятњои
таърихї-халифа Муътаз ва амири Форс Абўалї Айюбанд. Дар
њикояти ‚Љавомеъу-л-њикоѐт‛ Абўалї Айюб ба халифа Муътаз
ба муносибати ба тахт нишастанаш ойина туњфа мефиристад.
Ваќте ўро мепурсанд, ки чаро чунин кардї? Дар љавоб мегўяд, ки
рўйи Амирулмуъминин азим хуб аст. Хостам, чун дар ойина
сурати хуби худ бубинад, аз бандаи худ ѐд кунад [7, 132].
Чуноне ки мушоњида мешавад, њарду њикоят дорои сюжети
њамранг ва аносири муштарак (туњфа, ойина, њусн) мебошанд.
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Аммо дар идроки хонанда ривояти Мавлоно ба њаќиќат
наздиктар аст, чунки Юсуф дар зењни ў тимсоли њусну зебоист.
Ин шигард дар ќиссаи ‚Њудњуд ва Сулаймон‛[2, 46-47] низ
ба кор гирифта шудааст. Мазмуни мухтасари ќисса чунин аст:
Сулаймон баъд аз он ки ба сари тахт меояд, суфрае меорояд ва
тамоми мурѓон он љо љамъ мешаванд. Ва њар як дар навбати худ
назди Сулаймон њунару истеъдоди худро муаррифї мекунад. Чун
навбати њудњуд мерасад, мегўяд, ки ќобилияти дидани об дар
зери заминро дорад. Ба ин суханони њудњуд зоѓ нукта мегирад,
ки агар ќобилияти дидани об дар зери заминро дорад, пас, чаро
домро дар рўйи замин намебинад. Њудњуд љавоб медињад, ки:
Ман бубинам домро андар њаво,
Гар напўшад чашми аќламро ќазо.
Чун ќазо ояд, шавад дониш ба хоб,
Мањ сияњ гардад, бигирад офтоб [2, 47].
Ќиссаи мазкурро бо таѓйирот Муњаммад Авфии Бухорої
дар «Љавомеъу-л-њикоѐт», Ќонеии Тўсї дар ‚Калила ва Димна‛и манзум ва Саъдї дар ‚Бўстон‛ меоваранд. Шахсиятњои ќисса
дар ‚Љавомеъу-л-њикоѐт‛ њудњуд ва кўдаки домгузор, дар
‚Калила ва Димна‛ ду њудњуд ва мард, дар ‚Бўстон‛ каргас ва
заѓан мебошанд [7, 60].
Сулаймонро шахсияти ќисса ќарор додани Мавлоно
њаќиќатмонандии ќиссаро афзун мегардонад, чун Сулаймон бо
доштани истеъдоди фањми забони мурѓон маъруф аст, аммо дар
мавриди кўдак ва мард саволе метавонад ба миѐн ояд, ки ‚чї
тавр тавонист, сухани мурѓро фањм кунад?‛
Офариниши шахсиятњои нав. Дар ривоѐти Мавлоно гоње
шахсиятњое вуљуд доранд, ки дар достони маъхаз њузур надоранд
ва ин амр нишон аз ќудрати достонпардозии Мавлоно медињад.
Масалан, дар достони ‚Шањриву рустої‛ [2, 221-233] ањли
хонаводаи шањрї аз љумлаи шахсиятњои љадиди ривояти
‚Маснавї‛ њастанд, ки бо њузур дар ривоят вижагињои рафтории
падар ва дурўягии марди рустоиро ба бењтарин шакл ба намоиш
мегузоранд.
Гуфтугў. Гуфтугў ба маънои муколамаву суњбат кардан аст,
ки дар шеъру достон ба кор меравад. Гуфтугў пайрангро
густариш медињад, дарунмояро ба намоиш мегузорад,
шахсиятњоро муаррифї карда, амали достониро пеш мебарад.
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Дар воќеъ, муњимтарин омиле, ки шахсиятњои достониро воќеї
љилва медињад, созгории суњбатњои онњо бо вижагињои шахсияти
онон аст.
Умдатарин тањаввули ‚Маснавї‛-и Мавлоно дар унсури
достонї шарњу басти гуфтугўњоест, ки бар њамаи достон таъсир
мегузорад ва вижагињои њар унсури достониро барљаста месозад.
Тањаввулоти эљодшуда дар ривоѐти ‚Маснавї‛ ба василаи
унсури гуфтугўро метавон ба сурати зер табаќабандї кард:
Ироаи гуфтугў. Дар баъзе ќиссањои ‚Маснавї‛ гуфтугўњое
матрањ мешаванд, ки дар ривоѐти маъхаз вуљуд надоранд. Ин
гуфтугўњо аз зењни Мавлоно сарчашма гирифта, дар њељ маъхазе
дида намешаванд. Дар достонњое чун ‚Вакили Садри љањон‛ [2,
309-337], ‚Масљиди мењмонкуш‛ [2, 315-326], ‚Хуррамии ањли
Сабо‛ [2, 281-291], ‚Назар кардани Паѐмбар бар асирон‛ [2, 330332], ‚Марди гилхор‛ [2, 357], ‚Панд додани Мўсо (а) ба
Фиръавн‛ [2, 242-243] ва ѓайра метавон чунин гуфтугўњоро
мушоњида кард.
Гуфтугўњои тўлонї њамроњ бо мазомини ирфонї мўљиби
љаззобияти достон мешавад. Дар порае аз достонњо низ бар
хилофи ривояти маъхаз ба гуфтугўйи байни шахсиятњо нисбат ба
ривоят аз забони ровї бештар таваљљуњ шудааст.
Бахше аз гуфтугўњо дар ‚Маснавї‛ сабаби дигаргунї дар
тарњи достон мешаванд. Дар достони ‚Гурехтани Исо (а) аз
ањмаќон‛ [2, 281] гуфтугўйи миѐни соил ва Њазрати Исо (а) тарњи
достонро аз сардиву сукут хориљ карда, њаяљону аксуламали
мухотабро нисбат ба рафтори ањмаќон тањрик мекунад. Ё дар
достони ‚Шањриву рустої‛ [2, 221-233] гуфтугўйи миѐни
шахсиятњо тарњро равшантар мекунад ва сањнањои ривоят ба
сурати малмус дар зењни мухотаб наќш мебандад.
Баст додани гуфтугў. Гоње гуфтугўњои ‚Маснавї‛ дар
маъхаз њам вуљуд дорад, аммо шарњу басти онон дар ривояти
‚Маснавї‛ густардатар аст. Ин нукта аз муќоисаи басомади
гуфтугўњо дар њафт ќиссаи муштараки Мавлоно ва Аттор, ки дар
дафтари аввали ‚Маснавї‛ омадаанд, рўшан мешавад. Натиљаи
муќоиса дар љадвали зерин нишон дода шудааст:
№
Унвони њикоят

Ривояти
Мавлоно

ТеъдодиТеъдоди
Теъдоди Теъдоди
абѐти абѐти Ривояти абѐти
абѐти
ќисса гуфтугў Аттор
ќисса гуфтугў
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1.

Устод ва
шогирди аввал
2. Халифа ва Лайлї
3.

Нигаристани
Азроил бар
марде
4. Бозаргон ва тўтї
5.

Пири чангї

6. Аъробї ва сабўи
оби борон
7.

Он яке омад,
дари ѐре бизад

(1:328334)
(1:410411)
(1:960973)
(1:15581858)
(1:19232232)
73-89
(1:22552877)
(1:30693076)

7

4

2

2

11

7

48

37

90
239
8

Асрорнома
Мусибатнома
ИлоњиНома

Асрорнома
39 Мусибатнома
211 Мусибатнома
5

Мусибатнома

8

3

10

7

12

4

28

11

29

15

35

20

14

7

Љадвали боло ба хубї нишон медињад, ки унсури гуфтугў
яке аз аносири муњим дар ривоѐти ‚Маснавї‛ барои пардохти
достону ѓунљондани мафумњои мавриди назари Мавлоно дар он
аст.
Гоње тарњи гуфтугўњои орифонаи миѐни шахсиятњо ривояти
содаи маъхазро мубаддал ба ривояти ирфонї менамояд.
гуфтугўњо
дар
махази
достони
масљиди
мењмонкуш
њаяљонангезанд, вале Мавлоно бо ироаи гуфтугўњои орифонаву
ошиќона фазои ирфонї ба ќисса додааст. Бештари ривоятњои
‚Маснавї‛ чунинанд.
Гуфтугўњои тавсифї. Гуфтугўњои достонии ‚Маснавї‛ гоње
шахсиятњоро тавсиф мекунанд. Ин тавсифот ба шакли гуфтугў
гоњ аз забони худи шахсиятњо нисбат ба худи онњост, ки рафтори
мусбату дурандешии онњоро ба намоиш мегузорад, мисли
достони ‚Шањриву рустої‛ [2, 221-233]. Шахсияти марди шањрї
бо таваљљуњ ба насињатњое, ки ба фарзандонаш мекунад ва
мухолифатњое, ки нисбат ба даъвати рустої бар забон меоварад,
ба намоиш гузошта мешавад ва сустии аќидаи ў дар поѐни
достон аз забони худаш баѐн мегардад. Марди шањрї, бо ин ки
рустоиро мешинохт ва аз рафтори ў огоњ буд, худро барои
фирефта шудан ба суханони рустої накўњиш мекунад.
Дар нигоње шомил метавон гуфт, аксари гуфтугўњои
достон, илова бар љанбањои ирфониву ахлоќї, ба сурати
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мустаќиму ѓайримустаќим хусусиѐти рафтории шахсиятњоро
баѐн мекунанд.
Ахзи аносири фаровоќеии ќисса. Дигар аз тасарруфоти
Мавлоно дурї љустан аз мазомини фаровоќеист. Ин нукта аз
муќоисаи њикояти муштараки Њаким Саної ва Мавлоно рўшан
мешавад.
Саної дар ‚Њадиќату-л-њаќиќа‛ њикояти фил ва љамоати
кўронро меоварад [4, 28-29]. Мазмуни мухтасари њикоят чунин аст,
ки дар вилояти Ѓўр шањре буд, ки мардуми он љумла нобино
буданд. Замоне подшоње аз он макон гузашт ва он љо хайма зад. Ў
филе бузург дошт. Мардуми шањрро орзуи фањм кардани
чигунагии он пайдо шуд ва чанд нафарро фиристоданд, то
чигунагии филро дарѐбанд. Ваќте љамоати кўрон назди фил
расиданд, њар касе даст бар узве аз аъзои он месоид. Чун
баргаштанд ва мардум шарњи филро пурсиданд, касе, ки даст бар
гўш бурда буд, гуфт, мисли гилем аст ва он ки бар пойи фил бурд,
гуфт, мисли амуд аст ва он ки бар хартум, гуфт мисли новдон аст.
Хулоса, њар кас ки љузъе дида буд, дар занни хато уфтод.
Чунонки мушоњида шуд, ривояти Саної унсуре дорад, ки
онро ѓайривоќеї нишон медињад, ин њам зикри шањрест, ки дар
он тамоми мардумон нобино њастанд.
Мавлоно ин њикоятро дар дафтари сеюми ‚Маснавї‛ бо
унвони ‚Ихтилоф кардан дар чигунагї ва шакли фил‛ [2, 247]
меоварад. Аммо онро андаке таѓйир медињад, то ривоят ба
њаќиќат наздик гардад. Дар ривояти Мавлоно мардум нобино
нестанд, балки фил дар хонаи торик ќарор дорад. Ин таѓйирот
барои хулосаи бењтар, нисбат ба он чи дар ‚Њадиќа‛ њаст,
замина гардидааст:
Дар њар ду њикоят фил рамзи воќеият ѐ њаќиќат аст. Дар
ривояти Саної љамоати кўрон намоди инсоният аст, ки аслан
ќодир нест ба идроки њаќиќати кулл бирасад.
Дар низоми андешањои Мавлоно хонаи торик намоди дунѐст,
ки њаќиќатро аз инсон пинњон мекунад ва инсон танњо дар дунѐ
наметавонад ба њаќиќати кулл бирасад, аммо дар ќиѐмат њама чи
падидор мешавад, ин аст, ки ќиѐматро ‚рўз‛ меноманд. Вале
расидан ба њаќиќат дар дунѐ низ ба инсонњо муяссар мешавад,
машрут ба он ки шамъе дар даст дошта бошанд.
Аз назаргањ гуфташон шуд мухталиф,
Он яке “дол”-аш лаќаб дод, ин “алиф”.
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Дар кафи њар кас агар шамъе будї,
Ихтилоф аз гуфташон берун шудї [2, 247].
Таѓйири мазмун. Ќиссањое дар ‚Маснавї‛ вуљуд доранд, ки
мазмуни онњо бо ќиссаи маъхаз куллан мутафовит аст. Тафовути
чанде аз ќиссањои ‚Маснавї‛-ро бо ќиссањои маохизи он дар
мазмун метавон дар љадвали зерин ба мушоњида гирифт:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Унвони
ќисса

Маъхази
ќисса

Мазмуни
ќисса
дар
маъхаз
Шер ва
Калила ва Он
чи
ба
нахчирон
Димна
њилат
тавон
кард, …
Он яке омад, Мусибатно- Баѐни
ишќи
дари ѐре
ма
воќеї…
бизад
Афтодани
Масалњои Ташрењи
шаѓол дар
Эзоп
масъалаи
хумми ранг
ќаноат
Шањрї ва «ал-Булоъ»- Баѐни хислати
рустої
и Љоњиз
мардумон
Њоруту
‚Ќисасу-л- Баѐни
сењру
Морут
анбиѐ‛-и соњирї
Саълабї

Мазмуни ќисса
«Маснавї‛

дар

Баррасии
масъалаи
љањду таваккул
Баѐни иттињоди ошиќу
маъшуќ
Расвоии лофзанон ва
муддаиѐни дурўѓин
Заъфи ахлоќи сўфия
Ѓурури
солик
ва
лаѓжиш
дар
роњи
расидан ба њаќиќат

Хулоса, метавон гуфт, аксари ќиссањои ‚Маснавї‛, ки аз
осори пешин гирифта шудаанд, тањти тасарруфи зењни пўѐи
Мавлоно ќарор гирифта, бисѐре аз аносири достониашон мисли
пайранг, шахсият, гуфтугў, мазмун таѓйир ѐфтааст. Таѓйири
аносири достонии ќиссањои пешин дар ‚Маснавї‛ дар бисѐр
маврид њаќиќатмонандии ќиссањои ‚Маснавї‛-ро афзуда,
тасвири рўшанеро дар зењни хонанда падид меоранд. Дар натиља
љанбаи таъсирбахшии ќиссањои ‚Маснавї‛ ќавї гардида, амри
идрок барои хонанда осон мешавад.
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ДАХЛУ ТАСАРРУФИ МАВЛОНО БАР ЌИССАЊОИ ПЕШИН
Аксари ќиссањои “Маснавии маънавї” аз асарњои пешин гирифта
шудаанд. Дар бештари маворид ин ќиссањо тањти тасарруфи зењни пўѐи
Мавлоно ќарор гирифта, бисѐре аз аносири достониашон мисли пайранг,
шахсият, гуфтугў, мазмун таѓйир ѐфтааст.
Дар маќола ќиссањои “Маснавї” бо маохизи он чун маснавињои
Аттор (“Мусибатнома”, “Асрорнома”, “Мантиќу-т-тайр”), “Кимиѐи
саодат”-и Муњаммад Ѓазолї, “Искандарнома”-и Низомї, “Њадиќат -улњаќиќа”-и Саної, “Љавомеъу-л-њикоѐт”-и Авфии Бухорої, “Бўстон”-и
Саъдї ва ѓайра муќоиса шуда, наќши ин гуна таѓйирот дар арзишмандии
ќиссањои “Маснавї” нишон дода шудааст.
Вожањои калидї: Мавлоно, “Маснавї”, пайранг, шахсият,
гуфтугў, њаќиќатмонандї, мазмун.
ВМЕШАТЕЛЬСТВО И НОВОВВЕДЕНИЕ МАВЛОНО В
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРИТЧИ
Почти все рассказы «Маснави» заимствованы из предыдущих
произведений. Во многих случаях заимствованные рассказы под влиянием
творческого воображеия Мавлоно преобразуются и чаще всего в них
изменяются сюжеты, персонажи, содержание и диалоги.
В статье сравниваются рассказы «Маснави» с их источниками,
такими как поэмы Аттора («Мусибатнома», «Асрорнома», «Мантикут-тайр»), «Кимиѐи саодат» Мухаммада Газали, «Искандарнаме»
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Низами, «Хадикат-ул-хакикат» Санаи и др. На этой основе определена
роль таких изменений в значимости рассказов «Маснави».
Ключевые слова: Мавлоно, «Маснави», сюжет, персонаж, диалог,
правдоподобность, содержание.
CONNECTION AND LIKELIHOOD OF MEVLANA
TO PREVIOUS STORIES
Almost all the «Masnavi» stories are borrowed from previous works. In
many cases, borrowed stories influenced by Mevlana's creative mind during
transformation like some stories as the plot, personality, dialogue, content are
changed.
In the article, Masnavi’s stories are compared with their sources, such as
Attor’s poems (“Musibatnoma”, “Asrornoma”, “Mantik-ut-tayr”), “Kimiyoi
saodat” by Muhammad Ghazali, “Iskandarnamа” by Nizami, “Hadikat-ul hakikat” by Sanoi, Jawome-ul-Hikoyot by Awfi Bukhoroyi, Buston by Sadi
and other stories. The analyses is based on the data of these stories, which are
compared and their the significance of Masnavi stories is difined.
Keywords: Mavlono, Masnavi, plot, personality, dialogue, dialogue,
description of reality, content.
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УДК:891.550
САЊМИ А. Э. БЕРТЕЛС ДАР ТАЊЌИЌИ
«САФАРНОМА»-И НОСИРИ ХУСРАВ
Бењронов Љ.
Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба номи М. Назаршоев
«Сафарнома»-и Њаким Носири Хусрави Ќубодиѐнї яке аз
ѐдгорињои беназири насри саргузаштї буда, инчунин намунаи
нодири осори таърихї ва љуѓрофи илму фарњанги форсу тољик ба
шумор меравад. Аз мутолиаи асар бармеояд, ки Носири Хусрав
доир ба фарњанг, таъриху љуѓрофиѐи аксари шањру кишварњои
Осиѐи Миѐна, Эрон, Арабистон ва Миср маълумоти назарии хуб
дошта, њангоми сайру сафарњои њафтсола доир ба санъати
меъморию фарњанги кишваршиносии минтаќањои сафаркадаи
худ гузориш дода, дар хусуси масоњату мавќеи љуѓрофии ин
маконњо иттилооти арзишманде ироа кардааст.
Асари мазкур, бо ин ки тамоми лањзањои зиндагї ва
фаъолияти адабї илмии ва мазњабии адибро фаро намегирад,
бино ба ќавли худи Носири Хусрав, зиндагиномаи ў мебошад.
Тибќи гуфтори муаллифи асар, сафари ў даќиќан аз 16-уми
октябри соли 1045 оѓоз шуда, то 23-уми октябри соли 1052 тўл
кашидааст. Дар ин муддат, ки шоир кишварњои зиѐдеро саѐњат
кардааст, рўзу солу моњи мусофирати худро даќиќ нишон
медињад. Муаллиф дар ин асар тамоми он ѐдгорињои таърихї,
шањрњо ва љойњои барои тамоми мусулмонон муќаддас
(њамчунин марказњои тамаддунњои тоисломї, Мисри ќадим,
яњудиву масењї ва ѓ.), вохўрињои худро бо шахсиятњои
саршиноси таърихии њамон давр, ки дар мамолики Шарќи
Наздику Миѐна ва Миср зиндагї мекарданд, дарљ менамояд.
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Дар тўли њафт соли саѐњати худ Носири Хусрав танњо дар
шањри Ќоњираи Миср се соли умри худро гузаронида, дар ин
муддат се бор ба Маккаи мукаррама бо маќсади њаљ сафар
кардааст.
Тавре ки аз мулоњизањои Носири Хусрав маълум мешавад,
ў ният доштаст, ки воќеањои сафари Машриќро низ ба
«Сафарнома»-и худ биафзояд: «…чун сафари тарафи Машриќ
карда шавад, он чи мушоњида уфтад, бо ин зам карда шавад» (5,
231). Шояд ба иллати таъќиботи мутаассибони замон ва ѐ
камбудии ваќт, ѐ ба сабаби дигаре, мутаассифона, шоир ба
сафари Машриќ нарафтааст. Эњтимолан адиб ба сафар рафтаву
рўйдодњои онро дар китобаш ворид накардааст, ѐ ин ки навишта
бошад, вале мисли аксари асарњои ў, ки дар осори боќимондаи
худ аз онњо ѐдоварї мекунад, бо сабабњои нобасомонињои
таърих ба дасти мо нарасидаанд. Суханњое, ки дар бораи
сафарњои ў ба Мозандарон, Табаристон, Сиистон, Хатлон, ва
Лоњуру Мултони Њиндустон гуфта шудаанд, даќиќу мушаххас
исбот нашудаанд.
Омўзиш ва тањќиќи «Сафарнома»-и Њаким Носири Хусрав
ва аз тарафи шарќшиносон љустуљўи дастхатњои ў ба охири
солњои 80-уми асри X1X рост меояд. Тибќи ишораи
пажўњишгарон, , матни аслии аср дар соли 1881 ба даст омада,
баъди нашр шудан он ба забонњои фаронсавї ва англисї
тарљума гардидааст.
Пеш аз он ки нигоњи А. Э. Бертелсро доир ба таърихи
тањќиќи асар бидонем ва онро мавриди баррасї ќарор дињем,
лозим шумурдем, ки маълумоти сарчашмањои адабиро пайгирї
намоем. Рољеъ ба «Сафарнома»-и Носири Хусрав аввалин бор
Муњаммад Авфї ва Рашидиддини Фазлуллоњ маълумот додаанд.
Баъдан дар «Бањористон»-и Абдурањмони Љомї низ ба он ишора
шудааст. Вале тазкираи Давлатшоњи Самарќандї дар бораи
«Сафарнома»-и Носири Хусрав ишора нашудааст.
Абдурањмони Љомї дар бораи Носири Хусрав ва
«Сафарнома»-и ў чунин маълумот додааст: «Дар саноати шеър
моњир буд ва дар фунуни њикмат комил… ва ўро «Сафарнома»ест, ки дар аксари маъмура сафар карда ва мањовароте, ки ба
афозил карда, дар он љо ба назм оварда» (1, 56). Вале,
мутаассифона, Носири Хусрав сафарномаи манзум надоштааст.
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Дар њавзаи адабии Бадахшон сафарномаи манзум мављуд аст,
аммо он асари Носири Хусрав набуда, љанбаи илмї надорад.
Дар охири асри XІX ва ибтидои асри XX аз љониби
пажўњишгарони хориљї тањќиќи осори адибони форсу тољик
оѓоз гардид. Бо кўшиши мусташриќони рус дар баробари дигар
асарњои Носири Хусрав «Сафарнома» низ мавриди тањќиќ ќарор
дода шуд. Яке аз нусхањои асари мазкур то ба њол дар
китобхонаи
Шуъбаи
Санкт-Петербурги
Институти
шарќшиносии АИ Русия тањти раќами А 907 нигоњдорї
мешавад. Дар натиља олимони Рус: А. А. Семѐнов, А. Э. Бертелс,
Иванов ва дигарон ба тањќиќи ин асар шурўъ намуданд.
А. А. Семѐнов пеш аз дигарон гузориши илмиашро дар
бораи ин асар мураттаб сохта, онро дар соли 1927 дар нашрияи
«Иран» барои чоп омодаи кардааст. Баъдан дар соли 1933
шарќшиноси дигари рус Е. Э. Бертелс тарљумаи «Сафарнома»-ро
бо сарсухани худ омодаи чоп намуд.
А. Э. Бертелс аз рўйи тањќиќоти А. Семѐнов, Е. Э. Бертелс
ва Этте аз нав ба тањќиќи «Сафарнома» даст ѐфта, дар асари
тањќиќотии худ − «Носири Хусрав ва исмоилия» (соли 1848) дар
бораи ин аср андешањояшро баѐн кардааст.
Дар ин тањќиќоти худ А. Э. Бертелс ба чанд нукта таваљљуњ
кардааст, ки дар дигар тањќиќот камтар дида мешаванд. Пеш аз
њама, ў ба асолати матни дар дастрас ќарордоштаи «Сафарнома»
шак мекунад. Аз назари ў, ин матни мављуд шояд матни аслии
навиштаи Носири Хусрав набошад. Аз љумла ў навиштааст: «Бо
илова, нависандаи муќаддимаи чопи дувуми «Сафарнома» (чопи
Берлин) изњори аќида мекунад, ки матн мављуди ин китобро
наметавон ризоиятбахш донист» (161). А. Э. Бертелс матни манзуми
«Сафарнома»-ро, ки хусусияти илмї ва тањќиќии даќиќ надорад,
комилан рад мекунад. Баъдан дар хусуси баъзе андешањое, ки дар
бораи ин асар вуљуд доранд, андешаронї менамояд:
Аввалан, дар як муќаддимаи «Шоњнома», ки Бойсунќурї дар
бораи «Сафарнома»-и Носири Хусрав дар он ѐд кардааст, аз љумла
омадааст: «Њаким Носири Хусрав дар «Сафарнома» овардааст, ки
дар соли 438 њиљрї њангоми сафари худ ба роњи Тус расидам,
работе бузург нав сохта буданд. Пурсидам, ки ин работ кї
сохтааст? Гуфтанд: ин работ аз ваљњи силаи Фирдавсї аст, ки

160

СУХАНШИНОСЇ, №2. 2020
Султон Мањмуд аз барои ў фиристода ва чун хабари ў пурсидам?
Гуфтанд: ў вафот ѐфта ва вориси ў ќабул накард...» (2, 161).
Шифер, ки пеш аз њама ба тањќиќи ин асар пардохтааст, дар
матни аслии «Сафарнома» чунин гузоришро надидааст, бинобар
ин онро рад мекунад. Зеро аз нигоњи ў, мумкин аст, ки дар
таърих зикр шуда, дар асл муќаддимаи Бойсунќурї тањти раќами
437 дар китобхонаи Лондон мањфуз буда, нависандагон
иштибоњан раќами 7-ро 8 навиштаанд. Аз назари ў: «Бино бар
матни мављуди «Сафарнома»-и Носир Хусрав дар 23-уми
шаъбони соли соли 437 њиљрї (6-уми марти соли 1046) аз Марв
ба Нишопур њаракат карда ва дар 11-уми шавол (22-уми апрел)
бад-он љо расидааст» (2, 162). Дар бораи роњи байни Марву
Нишопур њамин ќадар зикр шудааст, ки вай аз Сарахс гузашта,
то Мавр сї фарсах ва аз он љо то Нишопур чињил фарсах роњ аст.
Аз Тус, ки дар сари роњ воќеъ буда, зикр накард, ба назари ў
матн ѓайри мураттаб аст. Ичунин дар мавриди сифати шањри
Миѐфориќин низ чунин тафовут ва норасої дида мешавад: «…Ва
масљиди одинае дорад, ки агар сифати он карда шавад, ба тавил
анљомад…» (2, 163). Аз нигоњи муњаќќиќ, агар муаллифи китоб
васфи муфассале аз он кардааст, зоњиран дар ин љо аз асли матн
афтодааст.
Тафовути дигари матни «Сафарнома»-њои мавриди тањќиќ
ќарордоштаро А. Э. Бертелс чунин тавзењ медињад: «А. Семѐнов
ѓайр аз ин ду мавриди осебдида, ќитъаи дигаре кашф мекунад, ки
ба аќраби эњтимолот аз «Сафарнома» иќибос шуда ва дар матни
Шифир ва чопи Берлин Мављуд нест» (8, 163).
Номбурда доир ба њикояе, ки дар китоби «Њидоят-улмуъминин ва толибин»-и Муњаммад Зайнулобиддини Хуросонї
маъруф ба Фидої зикри он омадааст, чунин ибрози аќида
менамояд: «Дар матни Фидої ишораи мустаќим ба маъхази ин
њикоят нашуда, вале зоњиран иќибос аз мазмуни як ќисмат аз
«Сафарнома»-ест, ки асли он ба мо нарасидааст» (1, 163). Агарчи
муаллиф як ќисмати ин њикоятро рад мекунад, вале бахши
мулоќоти Носири Хусравро бо халифаи фотимї, ки рўзи Наврўз
дар Миср иттифоќ афтодааст, дуруст мешуморад. Зеро баргузории
иди Наврўз дар замони Фотимиѐн дар маъхазњои таърихї низ
омадааст. Чунонки Бертелс наќл мекунад: «Зоњиран фасли кўтоње,
ки дар «Сифати хони султон» дар матни чопии «Сафарнома»
161

СУХАНШИНОСЇ, №2. 2020
омада, ќисмате аз фасли муфассали матни нахустини ин китоб дар
сифати иди Наврўз мебошад ва… нависанда шарњи мулоќоти
Носири Хусравро бо Мустансир (1029-1094, халифаи фотимї − Б.
Љ.) аз ин фасл њазф кардааст» (2, 164).
Баъди ибрози ин андешањо Бертелс ба тавзењи назарияи Њ.
Этте ва В.Иванов мепардозад: «Њ. Этте аќида дошт, ки рўњи
тасаннуни «Сафарнома» ношї аз эњтиѐти Носири Хусрав аст, ки
нахоста дар китобе, ки барои омаи мардум навишта, алоќаи
худро ба мазњаби исмоилия ошкор созад. В. Иванов назири ин
аќидаро дорад ва ба назари ў дар «Сафарнома» љониби «таќия»,
ки равияи маъмули исмоилиѐн буда, риоят шудааст» (2, 164).
Ин андешаронињоро муњаќќиќ чунин хулосабарорї
менамояд, ки мумкин аст, ки асли нахустини ин асар муњтавои
матолиби исмоилї набуда, бо ин њама њаќоиќе, ки зикр шуд,
равшан мегардад, ки матни мављуди «Сафарнома» пеш аз асри
XVІІ дучори дигаргунї гардидааст. Ва бо эњтимоли ќавї иброз
медорад, ки Фидої дар њудуди соли 1900 нусхаи комили
Сафарномаро дар даст доштааст ва бинобар ин умедвор аст, ки
рўзе матни аслии ин асар ба даст мерасад.
Бояд тазаккур дод, ки дар мавриди матни мазкури
«Сафарнома»-и Носири Хусрав олимон ду аќида доранд.
Суннатулло Љонбобоев дар муќаддимаи «Сафарнома» (чопи
соли 2014) ин масъаларо чунин шарњ медињад: «…дар байни
муњаќќиќон дар давоми ин солњо ибрози назароти мухталиф ба
назар мерасанд. Гурўње аз олимон ва мураттибону муњаќќиќони
осори Њаким Носир баъди шиносої ва омўзиши амиќи
«Сафарнома» ба хулосае омадаанд, ки асари мазкур тањти
тањрир ва таѓйири амиќ ќарор дода шудааст. Ба ин гурўњ
муњаќќиќони эронї, аз ќабили М. Ѓанизода, шарќшиносони русу
шўравї, ба мисли А. А. Семѐнов ва Е. Э. Бертелс ва муњаќќиќи
тољик А.Алимардонов дохил мешаванд» (10, 9).
Пажўњишгари эронї Нодири Вазинпур ин аќидаро љонибдорї
намуда, матни имрўзаро хулосаи матни аслї медонад: «Сафарномаи
мављуд, ки шояд хулосае аз асли китоб бошад, нахустин асари
мављуд аз осори мансури Носири Хусрав аст» (10. 19).
Олими намоѐни тољик А. Алимардонов дар ин маврид
менависад, ки: «…тањлилу тањќиќи њамаљонибаи матни
«Сафарнома» ба он далолат мекунад, ки агар аз як тараф,
муаллифон ба ин асар даст зада, ба он баъзе тањрирњои ба
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аќидаи худ мувофиќро дароварда бошанд, аз тарафи дигар,
пайравони содиќи Носири Хусрав як «Сафарнома»-и дигаре (аз
ќабили «Насабномаи Шоњ Носир», «Саргузашти Носири
Хусрав», «Рисола дар надомати рўзи ќиѐмат», «Сафарномаи
Машриќ» ва монанди инњо) сохтаанд, ки он бо асари њаќиќии ў
њељ умумияте надорад» (10, 9).
Ин гурўњ баъди тањлилу муќоисаи матни «Сафарнома»-и
Носири Хусрав ба хулосае омаданд, ки матни ин асари ѐддоштї
воќеан хеле таѓйир ва тањрир шудааст. Чунонки М. Ѓанизода дар
муќаддимаи худ ба матни чопи ин асар «ноќис будани матнњои
париживу тењронї (1314 њ.)-и асарро нишон дода, баѐн
намудааст, ки шояд дар асрњои минбаъда ба он дасти тасарруф
дароз карда бошанд» (11. 12).
Гурўњи дувум бар он аќидаанд, ки матни «Сафарнома»
пурра буда, матни аслии он пурра то замони мо расидааст. Аа
љумла яке аз мураттабони матни «Сафарнома» Муњаммад
Дабири Сайѐќї менависад: «…мусањњењи фозил (Э. Браун)-и
чопи мазкур (чопи Берлин −Б. Љ.) натиља мегирад, ки
«Сафарнома»-и мављуд талхис аст аз асли «Сафарнома» ва ин
њадсро дар шарњу васфи шањри Маѐфориќин низ аз иборати «ва
масљиди одинае дорад, ки агар сифати он карда шавад, ба тавил
анљомад», њар чанд соњиби китоб шарње њар чї тамомтар
навиштааст, бори дигар такрор ва сарењ кардааст» (16, 183).
Ин муњаќќиќ муътаќид аст, ки худи Носири Хусрав дар
бисѐр мавридњо аз мавзўи ба «дарозо кашидани китобаш» ѐдрас
шуда, баъзе воќеањоро ба тафсил наќл накардааст.
Аз тањлили баррасии аќидањои иброзшуда бармеояд, ки
«Сафарнома»-и Њаким Носири Хусрав муњимтарин санади
таърихї ва бењтарин намунаи насри ѐддоштї (биографї)-и асри
XІ-и адабиѐти форсу тољик ба шумор рафта, як давраи муайяни
њаѐт ва авзои сиѐсї, фарњангї, љуѓрофї ва дигар масъалањои
марбут ба замони шоирро фаро гирифтааст. Дар ин асар даќиќан
тамоми дидаву шунида ва таассуроту мулоњизањои ин адиби
мутафаккир оварда шудаанд.
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САЊМИ А. Э. БЕРТЕЛС ДАР ТАЊЌИЌИ «САФАРНОМА»-И
НОСИРИ ХУСРАВ
Дар маќола масъалањои пажўњиши китоби «Сафарнома»-и Носири
Хусрав, таърихи омўзиши он ва аќидањои пажўњишгароне, дар заминаи
баррасии ин асар баѐн кардаанд, баррасї шудаанд. Махсусан, сањми
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пажўњишгари рус А. Э. Бертелс дар тањќиќи «Сафарнома» таъкид
шуда, нуктањои муњимме, ки аз љониби мавсуф рољеъ ба матни
«Сафарнома» ироа гардидаанд, мавриди тањлил ќарор дода шудаанд.
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ВКЛАД А.Э. БЕРТЕЛЬСА В ИССЛЕДОВАНИЕ «САФАРНАМЕ»
НОСИРА ХУСРАВА
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НАҚДИАДАБӢ
Нимо Юшиљ
Њарфњои њамсоя
(давом аз шуморањои гузашта)
31
Њамсоя!
Аз ќофия пурсидӣ. Барои ту рӯзе хоҳам гуфт. Дар назари
дўсти ту қофия як музики ҷудогона аз вазн барои матлаб аст.
Шеъри беқофия хонаи бесақфу дар аст. Ҳамсояи ту барои ин
маънӣ таърифе ҷуз ин дар қувваи тафаккур нахоҳад дошт.
Ман хаѐл мекунам, њарду даста ба хато мераванд: њам онҳо,
ки шеърро ҳиҷоӣ месозанд ва ҳам иддае, ки шеърро беқофия
месозанд.
Дар ҳоле, ки ҳеҷ як аз ин ду даста далеле надоранд, ҷуз ин
ки мехоҳанд ба пойи шоҳбози тавоное, ки дӯсти ту бошад,
парида, баъд аз солњо, ки ў парвоз карда ва пањноварии ин
њаворо паридааст, коре тоза карда бошад.
Вале барои чї кори тоза? Агар љавобе барои ин суол ҷуз ин
надошта бошед, ки бигўед, завќи солими ман инро писандидааст
ѐ ин зеботар мекунад ва озодтар мекунад њунарро, яќин бидонед,
хеле кўр-кўрона рафтаед.
Ман дар кўњистон чандест бенињоят вањшї шудаам.
Фикрам дар ин хусус кор намекунад. Њамин ќадар мегўям:
касоне, ки хаѐл мекунанд шеъри онњо беќофия бошад, гурўње
кўњнаписандро дар баробар мебинанд ва як њисси лаљуљона, беш
аз њисси дигар, онњоро барангехтааст. Ба акси касоне њам, ки ба
ќофия мечаспанд ва мехоњанд њатман шеъри онњо ќофиядор
бошад, як кам љуръате ва вањшат гиребонгири онњост ва
мехоњанд хонандаи кўњнапарастеро, ки дар баробари худ
мебинанд, аз шеъри худ розї бидоранд, ба ин љињат њамон
одатро пайравї мекунанд.
Вале њељ як аз ин ду нест. Асоси кор сањл кардани тарзи кор
ва ба њамон андоза зебо сохтани форм аст ба воситаи њолати
табиие, ки ба форм дода мешавад ва њифзи он њолат, ки таќозо
мекунад, шеър ба вазъи табиї деклома (баѐн) шавад ва ба
њампои он, ба иборати (охирин), ба табаъият (тобеият, пайравї)166
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и он ќофия њам равон ва табиї бошад. Чун ин муќаддима аст,
барои он чи рўзе ба шумо маълум хоњам дошт, иљолатан беш аз
ин наменависам.
На он ќадар худсару бидуни далел бошед ва на ин ќадар
тарсуву мутеи одатњои пўсида. Ќофия сохтан хеле мушкил аст,
агар завќи шумо ѐрї накунад, зеро сохтмони ќофия аз шакли
њуруф берун рафта, асоси он устувор мешавад ба рўйи завќи
солим, ки танину ормани (гармония)-и матлабро мешиносад ва
медонад бо кадом калимоти њамвазну њаммахраљ љуфт кунад ва
бо кадом калима, ки махраљу вазни алоњида дорад, шеъри худро
тамом кунад. Ќофиясозии дўсти шумо аз ин роњи даќиќ аст.
Чизе бар ин гуфтаам намеафзоям, фаќат мегўям, озод
бошед. Озод сохтан ќабл аз зебо сохтан. Феълан њељ ќофия
насозед, агар кўњнакор дар шеър нашудаед ва завќи шумо иљоза
намедињад, муќайяд ба ќофия набошед, ин зебоиро рўзе, ки дарк
кардед, ба шеъри худ биафзоед.
Юш, 16 мењри(13)22
(9 октябри 1943)
32
Агар ќофия набошад, чї хоњад буд? Њубоби тухолї. Шеъри
беќофия мисли одами беустухон аст ва вазни безарб мисли
шеърњои ќадим.
Тааљљуб накунед ва, албатта, нагўед: шеърњои ќадим аст,
ки ќофиядор аст. Ќофия он нест, ки њар бача битавонад ба осонї
биоварад ва на чизест, ки бар њасби одат ба ќарина онро
бихонем. Дар ин хусус ман маъќул фикр намекунам, балки
бароям маҳсус аст. Гўѐ барои шумо навиштаам ва дигар лозим
нест бинависам. Њунари шоир дар ќофиясозист. Ќофия занги
матлаб асту моли як матлаб.
Ќофия бояд матлаб ва љумалотро тамом кунад. Матлаби
пешро бо матлаби баъд њамќофия накунед. Бисѐр зишт аст. Дар
ин сурат шумо маънии ќофияро надонистаед ва бадтар аз ќудамо
будаед. Ахиран дар ‚Рўзгори нав‛ љавоне тозакор ин корро
карда, мисли соирини љавон, ки њастанд хаѐл мекунанд ќофия
иборат аз ин аст, ки љуфт-љуфт бисозад ѐ так-так, ѐ кадому
чандто фосила бо кадом.
Саъй кунед, ки ќофияњо дар як матлаб инфисоли баъид бо
њам пайдо бикунанд.
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Ба њасби завќ ва пас аз кори зиѐд худатон метавонед пайдо
кунед, куљо хонанда мунтазири ќофия аст. Њар ки ин интизорро
шинохт, ќофияро шинохтааст. Мебинед, ки ќофия овардан чи
кори мушкил ва муњтољ ба завќест.
Шеърњои маро дар маљаллаи ‚Мусиќї‛далел ќарор
надињед. Ба шеърњои ахири ман, ки нусхаи хаттии он дар пеши
шумост, руљуъ кунед. Ќофия итминонбахши онњо хоњад буд ва ба
шумо хоњад гуфт, чї љур аст. Хурдод, 1324
(21 май-22 июни 1945)
33
Шоир ғанӣ мешавад ва аз дасттангӣ берун меояд бо
доштани масолењи кор. Ѓайр аз масолењи маънавӣ, ки
хилќатшудаи димоғи ӯст дар он зиндагонӣ, ки ӯрост, масолеҳи
лафзӣ дасту боли ӯро боз мекунад. Ин ҳарфро қабул бикунед.
Фақат бояд ин масолеҳро аз забони ‚арго‛ (шева, лаҳҷа) гирифт.
Чи бисѐр калимот, ки дар он пайдо мекунед, аммо ба кори сабки
фохир, ки моли кори олии шоир аст ва сабки мутавассит, ки кори
одии ӯст, намехӯрад, балки масолеҳе аст, ки фақат дар сабке
нозил барои таҳияи ашъор ба фаҳми поиндастҳо ба кор меравад
(театр бахусус ва дар наср бештар). Дар ин сурат бояд дар байни
ҳазорон калимоти архаик, ки кӯҳна шудаанд, калимоти мулоим
ва маънус бо сабки худро ба даст биоваред. Ин аст, ки ба шумо
тавсия мекунам, аз мутолиаи даќиќ дар ашъори ќудамо ғафлат
надошта бошед: дар ашъор биљӯед ва як фарҳанги дамидастӣ
барои худатон таҳия кунед. Мавзӯъро, ки дар назар доред, ба он
мурољиат кунед ва масолењи тозаро барои кори худатон
бардоред. Муқаррар ки ин корро ин тавр анҷом додед, кам-кам
калимоти азбайнрафта зеҳнии шумо шуда, як вақт мебинед, чӣ
қуввате ѐфтаед барои навиштани ашъор. Зеро масолеҳ аз ҳама
љур фароҳам доштаед. Аммо як чизи дигар ҳаст. Бояд маъниҳои
шумо худашон дар љустуљӯи ќолаби худ барбиѐянд. Шоире, ки
фикри тоза дорад, талфиќоти тоза ҳам дорад. Дар Ҳофизу
Низомӣ ва баъд дар сабки ҳиндӣ ин тавонгариро ба хубӣ
мебинед. Пас аз ин кор симболизми ашъори шумо таќозои
калимоти дигар мекунад, масалан, истеъмоли сифат ба љои исм,
боз ба сарвати шумо аз њайси масолеҳ афзудааст. Љустуљӯ дар
калимоти деҳотиҳо, исми чизҳо (дарахтҳо, гиѐҳҳо, ҳайвонҳо) њар
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кадом неъмате аст. Натарсед аз истеъмоли онњо. Хаѐл накунед,
қавоиди мусаллами забон дар забони расмии пойтахт аст. Зӯри
истеъмол ин қавоидро ба вуҷуд овардааст. Масалан, ба љойи
‚сар хӯрд‛ ‚сар гирифт‛ ва ба ҷойи ‚чизеро аз ҷо бардошт‛
‚чизеро аз ҷо гирифт‛-ро бо камоли итминон истеъмол кунед. Як
тавонгарии бештар он ваќт барои шумо пайдо мешавад, ки
худатон тасаллут пайдо карда, калимотро барои дафъаи аввал
барои мафҳуми худ истеъмол мекунед. Аммо ин пас аз тайи
њамаи мароҳил аст. Аввал бояд, ҳамон тавр ки гуфтам, дар
‚арго‛ ва ‚архаик‛ машғули тафаҳҳус (ҷустуҷӯ, ковиш) бошед.
Ҳар қадар ин тафаҳҳус бошад, кам аст. Ваќту беваќт насињати
маро фаромӯш накунед.
Даймоҳи 1324
(декабр-январи 1945)
34
Касе, ки шеър мегўяд, ба калимот хидмат мекунад, зеро
калимотанд, ки масолењи кори ў њастанд. Дар ин сурат масолењи
худро аз љинси мањкаму бодавом ва бакорхўр интихоб мекунад.
Њамин ки калима маъниро расонд, он калима хоси он
маънї аст ва байни онњо издивоље дар олами калимот пайдо
мешавад. Шоир бояд инро бифањмад. Байни онњо василаи улфат
бошад, на мунофиќат. Аз рўйи хирад салиќаи шахси худро ба
кор биандозад ва ба воситаи маънї ба тарафи калима биравад.
Пас, маънӣ шарти аслї аст. Бояд барои ба даст овардани
он ба њар сў рафт: дар калимоти авом, дар калимоти хавос ва дар
калимоте, ки асоси тавлиду тањлилу таркиби он дар пеши худи
шоир аст ва он маънињои тоза ва мухталиф њастанд.
Забони авом он ќадар ѓанї нест ва агар шоир фаќат дар
онњо тафањњус кунад, сабкро ба дараљаи нозил поин бурда,
билтабъ маониро аз љинси нозил гирифтааст, њарчанд ки њунаре
њам дар он ба кор рафта бошад. Забони авом дар њудуди фањму
эњсосоти худи авом аст. Агар гоње калимае бо мўшикофї
маъниро бирасонад ва назири онро дар забони хавос пайдо
накунем, набояд фиреб хўрд. Диќќату фањми олї дар олами
калимоти хавос аст, ки дар олами калимоти авом ва авбош нест.
Забони хавос њам дар айни њол мањдуд аст ба замон ва бо
замон љилав меравад. Он чиро, ки њанўз наѐфтаанд, барои он
калимае нест. Аммо замоне њам њаст, ки худи шоир бояд
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сарриштаи калимотро ба даст бигирад, онро каш бидињад,
тањлилу таркиби тоза кунад. Шуарое, ки шахсияти фикрї
доштаанд, шахсият дар интихоби калимотро њам доштаанд. Дар
ашъори Њофизу Низомї диќќат кунед. Ин ду нафар бахусус аз он
ашхос њастанд.
Забон барои шоир њамеша ноќис асту кўтоњї дорад ва
фаќир аст. Ѓанои забон, расоиву камоли он ба дасти шоир аст ва
бояд онро бисозад, њамон тавр ки њама чизро месозад.
Аммо забони шеър худаш аргои хосест. Касе, ки мегўяд на
ва иктифо мекунад ба он чї аз ќадим будааст, касест, ки фикри ў
аз олами худ таљовуз накардааст...
Аммо вазифаи шоир болотар аз ин аст ва ў олами хоси
худро дорад. Ваќте ки шоир аз њар куљо бањра мебарад, моли
олами инсоният аст ва ваќте ки бо калимот талфиќоти тоза
мекунад, маънои худро дорад ва инро, ки даре аз он олами
мусаффои маънавї ба тарафи ин дунѐи пур аз касофат ва нузули
зиндагї боз кунад
Ашъори Њофиз ва Низомї нисбат ба замони худ ин
маъниро мерасонанд. Ашъори дигарон њам њампой бо умум аст.
Ашъори ин ду таљовуз аз умум аст ба воситаи фикр ва билтабъ
ба воситаи калимот. Агар гуфта шавад: шеърњое њастанд, ки дар
сабки фохири онњо шукўњи маънои баланде дида мешавад, вале
калимоти тоза ва талфиќоти тоза надоранд, далел бар ин нест, ки
калимот ва талфиќоти тоза барои маъонии тоза набудаанд.
Дар ашъори хориљї Стефан Малларме яке аз онњост. Барои
табайини маънии љадид ва талфиќи сарфї ва нањвї ба њам
хўрдааст. Дар воќеъ сарфу нањвро забон такмил мекунад ва
шоир устоди забон аст, пеш аз њама чиз ва баъд аз њама чиз. Ин
шаън ва маќомро табиат ба ў додааст. Калимоти мардум бо
мардум сохта мешавад ва барои нишон додани табиати вуљуд
шоир бояд калимоти худро дошта бошад ва он чиро, ки
намеѐбад, интихоб кунад аз миѐни он чї маънус аст ѐ нест.
35
Аз калимоти авом − ‚арго‛ пурсидед? Пеш аз ин гўѐ
навиштаам. Ин кор љо дорад, азизи ман. Ман хулоса мекунам:
агар ваќоеъи достони шумо дар сањнаи зиндагонии табаќаи
мутавассит мегузарад, њатман бояд муњовароти авом дар кор
бошад. Аммо дар шеър, њангоме ки мавзўи шеъри шумо ба њадди
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нозил поин омада ва барои авом навиштаед, мешавад... Зеро
шеър ба њасби мавзўъ, паст ѐ баланд, сабки калимоташ иваз
мешавад. Агар дар мавзўъњои бисѐр љиддї ва хавосписанд
омиѐна бинависед, бисѐр лус (нохушоянд) аст.
Бо калимоти авом шумо худатонро дар ин мавќеъ љузви
авом ќарор додаед, зеро аз дарки ин нукта ѓофил будаед.
Беш аз ин намедонам ва дар хусуси шеъри худам ман
камтар ба ин кор муњтољ шудаам.
36
Њамфикри азизам!
Аз калимоти бозорї навишта будед. Пеш аз инњо барои
шумо шарњи муфассал рољеъ ба ин мавзўъ навишта будам. Гумон
намебарам, чизе ногуфта монда бошад, љуз ин ки дар куљо бояд
онњоро ба кор бурд. Агар ба номаи пеш нигоњ кунед, таќрибан
инро меѐбед. Жанрњоро намешавад бо ин њавас хароб кард ва
сохтмонњои классик бояд бо њамон зебоии худ бошанд.
Сохтмонњои классик абадан тоби ин дасткориро надоранд ва дар
воќеъ мисли шишаи нозук мешикананд. Пас, мо бояд дар тарзи
кори худ, ки бо форму баѐну шевае хос шурўъ мешавад, барои
њар чиз нукотеро дар назар бигирем. Њунар ин аст, ки чї гуна
зебову хушоянд ба кор бубарем, на ин ки танњо ба кор барем.
Барои ин кор, њангоме ки шеърро барои авом ва хавос
табаќабандї мекунем, дармеѐбем, кадом калимот ба кори
шеърњои вазинтар (вазндор, мавзун) мехўранд ва кадом ба кори
шеърњое, ки аз њайси маънї оливу шоирона, чандон вазне
надоранд.
Дар театр, дар нувел (новелла), дар шеър, дар њар кадому
њељ кадом калимоти бозорї нишаст мекунанд ва зебову љойгир
мешаванд ва ба акс. Умда ин аст, ки барои кадом табаќа ва бо
кадом забон навишта шудааст. Калимоти хеле бозорї ва аргоик
барои шеваи бозорї ва аргоик аст.
Бо забони њар кас, ки њарф мезанед, калимоти хоси забони
ўро ба осонї истеъмол кунед. Њељ вањшат надошта бошед аз ‚вул
задан‛ (чун кирм ѐ мўрча њаракат кардан) ѐ ‚лулу‛ (њайкали
вањшатнок, ки бачањоро метарсонанд), аввалї, масалан, барои
шеър ба забони омиѐна ва дуввумї барои шеър ва театр барои
бачањо комилан муносиб ва баљо њастанд.
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Яќинан ин кор зањмату њунари устодонаро кам мекунад,
яъне лозим нест, ин ќадар устод бошад, ки чӣ гуна ба кор баред.
Калима худаш дар љойи худаш уфтода, маконати хоси худро ба
даст овардааст. Ман роњро пеши пои шумо мегузорам, ки чӣ
гуна забон зебову хушоянд мешавад. Роњи хуб ба кор бурдан
њамин аст ва зиѐд бар ин наменависам.
37
Мегўї, калимоти шеъри худро пайдо кардаам, маълум
мешавад, ки дар иваз фикри худро гум кардаї. Ман намефањмам,
бидуни ‚фикр‛ чї гуна онро хоњї ѐфт?
Собиќан барои шумо навишта будам, њар кас ба андозаи
‚фикри‛ худ‚калима‛ дорад ва дар пайи калима мегардад.
‚Фикр‛ мезояд, аммо ‚калима‛ зоида намешавад, магар бо
фикр. Шуарое, ки фикре надоранд, талфиќоти тоза њам
надоранд. Аммо онњое, ки Низомї ва Њофизанд, баръакс. Хайѐм
њам маљбур шудааст нисбат ба худ киноѐте ѐфта, кўзаву кўзагар
бисозад, вале ин хеле сода аст.
18-уми хурдоди 1323
(10-уми июни 1944)
38
Чаро њамсояи шумо љуръати шикастани занљирро
намекунад? Барои ин ки њадафи ў дар ин аст. Ин занљирро
мардум дўст доранд.
Шумо, ки њадафи дур доред, бо ў худатонро насанљед. Аз
ин санљиш њељ чиз ба даст намеояд.
Фаќат як чиз њаст. Касе, ки ќадимро хуб бифањмад,
љадидро њатман мефањмад ѐ мутамоил аст, ки бифањмад.
Агар ашъори ман ѐ шуморо њамсоя дўст надорад, барои ин
аст, ки асосан фањми шеъре надорад. Чи басо, ки њамин фањми
зоеъ ва фосид њадафи наздикро ба ашхос медињад. Аммо шумо
мехоњед чї кунед, бидињед ѐ надињед? Ва боз мегўям, чї фоида аз
ин санљиш, магар ба шумо гуфтаанд, чанд ќарн умр ѐ њисоб
кардаед, он чи ваќт њатман сарфи фањмондани мардум мешавад,
дар масрафи худ кам будааст.
Хурдоди 1324.
(май-июни 1945)
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39
Аз тарљумањои манзуми ин давра њарф мезанед. Ман
мутмаин њастам, шахси шумо, ки завќу шавќи кофї доред, ба ин
кори ношостаи шабењ ба кори дигарон даст намезанед. Аммо
агар мехоњед, ман тарњеро дар он хусус ба шумо медињам:
Сифоти назми классикро дар назар бигиред аз њайси
калимот, тарзи талфиќи иборот, тарзи баѐн ва майли муфрат ба
эљоз, ки дар он њаст.
Забони мо бо он забон тафовут надорад, умда чигунагии
кор бо масолењ аст ва калимот, ки шохиси забон аст, дар ин миѐн
восита аст. Бояд дар ин восита санљид, пас аз он даврањои
мутафовитро ташхис дод, ки, масалан, дар давраи романтикњо
сифоти назми романтик ва мо баъди он чї будааст.
Бо ин тамњид муќаддимаи кофї барои мабњаси шумо ба
даст меояд ва бо он метавонед нобаљоии мавзўъњои романтикро,
ки ба ин бачањои хому дастнабакор бе тахассусу мутолиа вориди
он мешаванд, собит кунед.
Ман хеле афсўс мехўрам аз тарљумањои назми Пушкин,
масалан. Њар чи ба забони мо даромадааст, фосиду ноќису лусу
хунуку зананда аст. Чун бо забону калимоту тарзи кори худ
сохта нашудааст ва мавзўъро аз асар андохтааст. Барои одами
бозавќу таљассускарда тарљумаи он ашъор бо ин вазъ як љинояти
адабї аст.
Њосил ин аст, ки бояд њар маъниро ба либоси худ дод.
Ваќте ки маънї иваз шуд, калима, тарзи иборат ва форму њама
чиз иваз мешавад. Ба иборати (охирин), тариќи матлуб ин аст ва
рўзе ин сарзамин ба он мерасад.
Ва боз афсўс мехўрам ба ин вазъ. Албатта, шумо ба нукоти
лозими кор бо њамин чанд ишора мултафит шудаед.
Мењрмоњи 1328
( 23 сентября-22октября 1949)
40
Азизи ман!
Мепурсед, оѐ шеъри ман ба дарди мусиќї мехўрад ѐ на?
Хеле дер ин суолро кардед, зеро шумо чанд ќитъа то кунун
ба сабки ман сохтаед. Ман инро мултафит шуда будам, дар тарзи
ашъори шумо ва хондани шумо, махсусан ваќте ки дар пеши ман
менишинед ва шеърњои худатонро барои ман мехонед, хеле
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эњтиѐт кунед аз ин кор, ки шеърњоятонро бо оњанг бихонед. Расм
аст, ки шуаро бо замзамае пеши худ шеър месозанд, баъд ба
њампои навозанда ва хонанда онро мехонанд, аммо он шеъри
Нимо Юшиљ нест ва на он шеъре, ки ба сабки ў сохта шуда
бошад. Агар шеъри шумо ба кори овозхонњо хўрад, бидонед,
нуќсе дар шеъри шумо њаст ва аз роње, ки ман дар пеш дорам,
дуред, зеро тамоми кўшиши ман ин аст, ки њолати табиии насрро
дар шеър эљод кунам. Дар ин сурат шеър аз инќиѐд бо мусиќии
муќайяди мо рањо мешавад. Шеър љањонест, саво (људо) ва
мусиќї саво. Дар як љо, ки ба њам мерасанд, метавон барои шеър
оњанг сохт, аммо шеър оњанг нест. Дар нињоди шеър мусиќае
њаст, ки мусиќии табиист. Њангоми замзама дар пеши худатон,
ки доред шеъре месароед, бардошти њељ гуна оњанге накунед.
Борњо бояд ба шумо бигўям: зинњор! Зинњор! Албатта, оњанги
шеъри шумо бояд табиї ва мунтабиќ бо декломасиюн бошад,
табиї, мисли ин ки њарф мезанед ѐ хитобаеро ба њоли табиї
мехонед. Шеъри шумо њастиест, ки бо њастї иртиботи ќавї
дорад. Агар шумо ба оњанги мусиќї худатон замзама мекунед ва
шеър месозед, њатман бидонед, шеъри шумо аз њолати табиї ба
дур рафта ва шакли баъзе ашъори классикро ѐфтааст.
Албатта, онњо њам дар ‚жанри‛ худ зебо њастанд, аммо мо
аз зебоии дигар суњбат мекунем. Гумон намекунам, муњтољ ба
њарфи зиѐде бошад, аммо мегўям, агар ба њоли табиї замзама
дошта бошед, њатман шеъри шумо табиї мешавад, чун дар ин
њол бо эњсосоту њолоти инсон бардошт мешавад...
Асос дар ин аст, ки шеъри шумурда ва ба њоли табиї,
мисли наср, таниндор хонда шавад. Боќиро худатон хоњед
донист, зеро аз суњбатњои ман дарѐфтаед.
27 исфанди 1322
( 17 марти 1943)
Тањияи Абдурањмони Абдуманнон
ва Олим Бухориев
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ҚОИДАҲОИ НАШРИ МАҚОЛАҲО БАРОИ МУАЛЛИФОН
Маҷаллаи «Суханшиносӣ» нашрияи Институти забон ва
адабиѐти ба номи Абўабдулло Рӯдакии Академияи илмҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон (ш. Душанбе) мебошад.
Дар маҷалла мақолаю тақризҳо ва ахбор дар бахши
филология ва шарқшиносӣ ба табъ мерасанд.
Маҷаллаи «Суханшиносӣ» ба забони тоҷикӣ нашр гашта,
мақолаҳо ба забонњои русӣ ва англисї низ пазируфта мешаванд.
Њамроњи маќола фишурдаи он низ ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва
англисӣ бояд пешнињод шавад.
Муаллиф дар мақолаи ба чоп пешниҳодкадааш бояд
мубрамии мавзўъ ва њадафу маќсади тањќиќро бо истидлоли
илмї асоснок карда, хулосањое гирад, ки бо навоварӣ ва
аҳамияти илмию амалии худ қобили таваҷҷуҳ бошанд.
ТАЛАБОТИ ТАРТИБ ДОДАНИ ДАСТНАВИСҲО
1. Муаллиф дастнависро ба забонҳои тоҷикӣ ва ѐ русӣ
пешниҳод мекунад. Фишурдаи мақолаҳо ба забонҳои тоҷикӣ,
русӣ ва англисӣ бояд пешниҳод гардад, ки ҳаҷми он набояд аз 1
саҳифа беш бошад.
Матни мақола бояд дар принтер бо ҳуруфи андозаи 12 дар як
рӯяи коғази сафеди андозаи стандартӣ (А4) чоп шуда, ҳар саҳифаи
навишта бояд аз 28 сатр (бо шумули замима ва ҳошияҳо), зиѐд
набошад. Ҳошияҳои дастнавис: аз боло ва поѐн – 2,5 см, аз чап ва
рост – 3 см. Андозаи фосилаи байни сатрҳо – 0,5 см.
Ба дастнависҳо замима мегарданд:
а) маълумот роҷеъ ба муаллиф (ном, номи падар, номи
хонаводагӣ, дараҷаи илмӣ, унвон, ҷои кор, вазифа, нишонии ҷои
зист, шохис (индекс)-и шуъбаи почта, шумораҳои телефони хона
ва кор, нишонии почтаи электронӣ (агар мавҷуд бошад);
б) Мақола дар компютер чоп шуда, ҳамроҳ бо CD
пешниҳод мешавад, ки дар он маводди муаллиф ба сурати
парванда дар вожапардози Word анҷом шудааст; агар ҳуруфи
лотинӣ ѐ дигар аломатҳо истифода шуда бошад, бояд онҳо бо
нишондоди номашон ирсол гарданд.
4. Ҳадди ниҳоии дастнавис:
• мақола – 16 саҳифа, фишурдаи мақола - 1 саҳифа;
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• ахбор - 8 саҳифа, натиҷаи он - 0,5 саҳифа;
• тақриз - 4 саҳифа;
• рўзномаи рўйдодњои илмӣ - 4 саҳифа;
5. Сарлавҳаи мақола бо ҳарфҳои хурд ва аз матн бо
фосилаи се сатр ҷудо карда мешавад.
6. Иқтибосҳо бо сарчашма дақиқ муқоиса карда шуда, дар
охири саҳифа асли онҳо аз ҷониби муаллиф оварда мешаванд.
7. Феҳристи манобеъ дар охири мақола (бо тартиби алифбо
– нахуст ба хатти кириллӣ, сипас бо дигар забонҳои хориҷӣ
оварда мешавад; осори як муаллиф дар тартиби хронологӣ дарҷ
мешавад) бо шуморагузорӣ ва нишон додани маълумоти зайл
оварда мешавад:
а) барои китобҳо – ному насаби муаллиф, номи пурраи асар,
шаҳр ва соли нашр,теъдоди умумии сањифањо мисли:
1. Айнӣ С. Куллиѐт. Ҷ. 1. / С. Айнӣ– Сталинобод:
Нашрдавтоҷ, - 1958. -555 сањ.
2. Пугачев В.П. Ведение в политологию : учеб. для студ.
вузов / В.П. Пугачев, И.Ю. Соловьев. – 4-е изд., перераб. и доп. –
М. : Аспект-Пресс, 2003. – 466 с.
б) барои мақолаҳо – ному насаби муаллиф, номи пурраи
мақола, номи маҷмӯаи мақолаҳо, китоб, рӯзнома, макони нашр,
шаҳр (барои китоб), сол ва шумораи рӯзнома, маҷалла, мисли:
1. Айнӣ С. Маънои калимаи тоҷик / С. Айнӣ // Садои Шарқ.
1986, № 8. – С. 48-73.
2. Кисляков Н.А. Старинные приемы земледельческой
техники и обряды, связанные с земледелием у таджиков бассейна
р. Хингоу/ Н.А. Кисляков // Советская этнография. 1974, №1. – С.
114-125.
Дар дохили матн истинод ба манбаъ дар дохили қавси
мураббаъ дода шуда, аз ҳам тавассути вергул ҷудо карда
мешавад, мисол: [1, 272]; шумораи саҳифаҳои иқтибос бо воситаи
вергул ѐ тире нишон дода мешавад, мисол: [2, 272-280].
7. Дар мақола аз тарафи муаллиф ѐ муаллифон бояд имзо
гузошта шавад.
Дастнавис бояд бодиққат хонда шуда, бидуни ғалат
пешниҳод гардад.
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Дастнависҳое, ки бидуни риояи талаботи мазкур таҳия
шудаанд, баррасӣ намешаванд.
Ҳайати таҳририя дар ҳолатҳои зарурӣ ҳуқуқ дорад
мақоларо кӯтоҳ, таҳриру ислоҳ кунад ва ѐ ба муаллифон ҷиҳати
ислоҳ баргардонад.
Муаллифон пас аз саҳифабандии мақола онро хонда
ризояти худро барои чоп ба таври хаттӣ тасдиқ мекунанд.
Масъулияти аќида ва муњтавои маќолањо бар дўши
муаллифони онњост.
Нишонии мо: 734025, шаҳри Душанбе, кӯчаи Рўдакї, 21,
Институти забон ва адабиѐти ба номи Абўабдулло Рӯдакии
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуҷраи 11, дафтари
маҷаллаи «Суханшиносӣ», тел.: (+992 37) 221-22-40.
Шохиси (индекси) обуна дар фењристи «Почтаи тољик» 77755
Сомонаи мо: www.iza.tj; E-mail: iza_rudaki@mail.ru
Маљалла дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон аз
12 ноябри соли 2015 тањти № 0095/мљ аз нав ба ќайд гирифта
шудааст.

177

СУХАНШИНОСЇ, №2. 2020
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
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3. К рукописи прилагаются:
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степень, звание, место работы, должность, домашний адрес,
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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.
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7. Статьи должны быть обязательно подписаны автором, а
при наличии нескольких авторов - всеми соавторами.
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