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ЗАБОНШИНОСЇ 
УДК: 491. 550. 

ВАЗЪИ ЗАБОНЊОИ ТОЉИКИСТОН АЗ НАЗАРИ 
ЗАБОНШИНОСИИ ИЉТИМОЇ 

Назрї Офаридаев 
Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба номи М. Назаршоев 

 
Љанбањои сотсиолингвистї ба маќоми забонњо робитаи зич 

доранд. Маќоми забонњо аз љињати вазифаи коммунакитивї, 
вазифаи хуќуќї, анъанаи рушди хату алифбо, дараљаи меъѐрнокї, 
вазоифи динї ва вазоифи таълимию педагогї муайян карда 
мешавад. Лозим ба ѐдоварист, ки вазъи хуќуќии забонњои бумии 
Тољикистон дар доираи фазои забонии љањон ва фазои умумии 
њуќуќї оид ба маќоми юридикии забонњо, танзими ќонунии 
амалкарди забонњо муайян карда мешавад. Маќоми 
сотсиолингвистии забон љанбањои зеринро дар бар мегирад: 
маќоми коммуникативї, маќоми њуќуќї, мавҷудияти анъанаи хат, 
дараљаи меъѐрнокї, маќоми динї, маќоми педагогию таълимї.  

I.Маќоми коммуникативї 
Маќоми коммуникативии забонњо дар асоси теъдоди 

одамоне, ки ин ѐ он забонро њамчун забони модарї ѐ забони 
дуюм ва ѐ забони хориљї медонанд, муайян карда мешавад. 
Танзими ќонунии амалкарди забон чун забони расмӣ дар 
ќаламрави ин ѐ он мамлакат ѐ чанд субъекти маъмурї ва њудудї, 
њавзањои федералї, музофотњо, иѐлотњо, воњидњои маъмурї амал 
кардани он дар баробари забони расмии давлатї (дар ќаламрави 
тамоми давлат амал мекунад), истифодаи шифоҳии забон дар 
муоширати ѓайрирасмї ба маќоми коммуникативии забон 
иртиботи мустаќим дорад. 

Аз рўйи маќоми коммуникативї забонњои дунѐ ба чунин 
дастањо људо мешаванд:  

1. Забонњои байналмилалї. Дар љањони имрўз аз 7 то 10 
забони баналмилалї вуљуд дорад, ки дорои чунин хусусиятњо 
мебошанд: 

 миќдори зиѐди одамон ин забонро чун забони модарї ҳисоб 
мекунанд; 

 забоне, ки барои мардуми зиѐд забони модарї нест, вале 
онро чун забони хориљї медонанд;  
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  забоне, ки дар кишварњои гуногун, ќитъањои гуногун ва 
њавзањои фарњангии гуногун ба он такаллум мекунанд; 

 дар мамолики мухталиф ба сифати забони хориљї омўхта 
мешавад; 

  забони расмии созмонњои байналмилалї дар њамоишњо ва 
конфронсњои умумиљањонї. 

Аз назари таърихї маќоми байналмилалии забонњо чунин 
сурат гирифтааст: дар давраи бостон нақши забони 
байналмилалиро забони юнонии бостон иљро мекард; беш аз 
1000 сол ба сифати забони байналмилалї дар Аврупо забони 
лотинї истифода мешуд; дар љаҳони ислом забони арабї маќоми 
байналмилалї дорад; дар мањдудаи васеъ чунин вазифаро забони 
форсї иљро мекунад; дар ќарнњои XVI – XVII наќши забони 
испанї дар арсаи љаҳонї назаррас гардид; дар асри XVIII дар 
Аврупо забони фаронсавї ба сифати забони байналмилалї 
мавриди истифода ќарор гирифта буд; дар асри XIX бо 
дарназардошти дастовардҳои олимони Олмон баробари 
забонњои англисї ва испанї забони олмонї мавқеи 
байналмилалии худро таҳким бахшид; дар асри XX дар 
мамолики сотсиалистї ва Иттињоди Шўравї забони русӣ маќоми 
байналмилалї дошт; мавќеи байналмилалии забони чинї солҳои 
охир густариш меѐбад.  

 (Тибќи омор 75 дарсади ањолии рўйи Замин бо 13 забони 
густаришѐфта такаллум мекунад ва зиѐда аз 90 дарсади сокинони 
дунѐ бо 25 забон гуфтугў мекунанд) (6).  

 2. Забонҳои минтаќавї. Забонњое, ки дар як ѐ чанд воҳиди 
њудудию маъмурї, округњои федералї, музофотњо, иѐлотњо, 
воњидњои маъмурї дар баробари забони расмии давлатї (дар 
тамоми ќаламрави кишвар амал мекунад) тибќи ќонунгузорї 
маќоми расмї доранд. Забонҳои расмї дорои хат мебошанд, 
вале маќоми расмии давлатї надоранд. 

Аз рўйи ин меъѐр забонњои ўзбекї ва ќирѓизиро дар 
Тољикистон метавон ба забонњои минтаќавї дохил кард, ки дар 
њудуди яклухт дар баъзе манотиќи Тољикистон густариш ѐфтаанд. 

 3. Забонњои мањаллї. Забонњои аққалиятҳои миллї, 
гурўњњои мањалии ќавмї маќоми маҳаллї доранд. Соњибони 
забонњои мањаллї дузабонаанд. Ин забонњо дар муоширати 
шифоҳии ѓайрирасмї истифода мешаванд. 
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 Дар Тољикистон забонҳои мањаллии помирї (шуѓнонї, 
рӯшонї, бартангї, ишкошимї, вахонї, язгуломї) ва забони 
яғнобї амал мекунанд.  
 Забонњои мањаллї дорои чунин хусусиятњо мебошанд: 

  мављуд набудани меъѐри стандартї; 

  дараљаи баланди таѓйирѐбї; 

  соњибони забонњои мањаллї барои пайдо намудани аҷдоди 
маъруфи худ дар замонҳои дури гузашта кўшиш ба харљ 
намедињанд; 

 меъѐри корбурд надоранд; 

  маъмулан корбурди воҳидњо ва ќолибњои бегона дар онҳо 
хеле зиѐд ба мушоњида мерасанд; 

  мављуд набудани хат. 
 Баъзан ба забонњои мањаллї лањҷањои мањаллї ва нутќи 

гуфтугўии љории забони миллиро низ дохил мекунанд. 
 Маъмулан забонњои мањаллї соњибхат нестанд. Садњо 

чунин забонњо дар муоширати шифоҳии ѓайрирасмии дохили 
гурўњњои ќавмї амал мекунанд. 

 Дар мактаби миллї забони мањаллї баъзан ба сифати 
забони ѐрирасон барои гузариши хонандагон ба забони таълим 
истифода бурда мешавад. 

 Дар сурати соњибхат шудани забони мањаллї доираи 
вазифаи он васеъ мегардад.  

 II. Маќоми њуќуќии забон  

 давлатї, расмї, унвонӣ, конститусионї; 

 забони иѐлот, забони љумњурии мухтор, забони миллати 
тањљої ѐ халќият; 

 забони корї, забони созишномањои байналмилалї, хуљљатї, 
нимњуљљатї; 

 мавќеи забон дар шароити бисѐрзабонї. 
Татбиќи муќаррароти зикршуда дар ќонунгузории 

Ҷумњурии Тољикистон нишон медињад, ки дар Конститутсия 
маќоми забонњои тољикї ва русї муайян гардидааст: забони 
тољикї чун забони давлатї ва забони русї чун забони 
муоширати байни миллатњо муќаррар гардидаанд.  

Инчунин дар Конститутсияи ҶТ муќарар гардидааст, ки 
тамоми миллатњо ва халќиятњое, ки дар Тољикистон зиндагї 
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мекунанд, њуќуќ доранд, аз забонњои модариашон озодона 
истифода баранд. 

Тибќи муќаррароти Ќонуни ЉТ «Дар бораи забони 
давлатии Љумњурии Тољикистон» (2009) забони тољикї чун 
забони давлатї муайян гардидааст. Аммо маќоми њуќуќии 
забонњои дигар дар ин ќонун муайян нашудааст. 

Дар ќонуни мазкур маќоми њуќуќии забонњои яѓнобї ва 
помирї низ муќаррар карда нашудааст. Дар банди чоруми 
ќонуни мазкур муќаррар гардидааст, ки Љумњурии Тољикистон 
барои њимоя ва истифодаи озодонаи забонњои бадахшонї 
(помирї) ва забони яѓнобї шароит муњайѐ месозад. 

Дар Ќонуни асосии Љумњурии исломии Афѓонистон маќоми 
њукуќии забонњои помирї ба тариќи дигар муќаррар гардидааст. 
Аз љумла, дар фасли 16 –уми Конститутсияи ЉИА «Забонњо» 
муќаррар шудааст, ки байни забонњои пушту, дарї, ӯзбекї, 
туркманї, балуҷї, пашаї, нуристонї, помирї, арабї ва дигар 
забонњое, ки дар мамлакат амал мекунанд, пушту ва дарї забонњои 
расмии давлат мебошанд. Дар баробари забонњои пушту ва дарї 
забонњои туркї (ӯзбекї, туркманї), балуҷї, пашаї, нуристонї ва 
помирї дар њудуди интишорашон, ки аксари сокинон ба ин 
забонњо гуфтугӯ мекунанд, онҳо забони сеюми расмї мебошанд. 
Дар ќонун зикр шудааст, ки давлат барои тањким ва инкишофи 
тамоми забонњои Афғонистон наќашањои муассирро амалї 
месозад ва нашру пахши матолиб дар радиову телевизион ба 
тамоми забонњои мамлакат иљозат дода мешавад. 

Тавре дида мешавад дар Ќонуни асосии ЉИА маќоми њуќуќии 
забонњои кишвар пурратар ва аниќтар нишон дода шудааст. 

 III. Мављудияти анъанаи соњибхатї. Дар рўйи Замин 
тақрибан 5-6 њазор забон мавҷуд аст, ки аз ин миқдор њудуди 600 
– 650 забон соњибхат мебошанд (6). Соҳибхат будани забон ба 
васеъ гардидани вазифа ва ҳифзи забон мусоидат мекунад. Аз 
забонњои Тоҷикистон забони тољикї анъанаи бойи хаттии беш аз 
њазорсола дорад. Забони ӯзбекї анъанаи гузаштаи хаттї дошта, 
забони ќирѓизї дар замони Шӯравї соњибхат шудааст. Забонњои 
помирї анъанаи хаттї надоранд. Дар солњои сиюми асри 
гузашта чанде аз китобњои дарсї барои синфњои ибтидої ва 
адабиѐти кӯдакон бо њуруфи лотинї ба забони шуғнонӣ аз чоп 
баромаданд. Солњои охир маъмулан адабиѐти бадеї бо њуруфи 
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кирилӣ дар Тољикистон ва бо њуруфи форсї дар Афѓонистон, 
дастурњои таълимї бо њуруфи англисї дар Покистон нашр 
мешаванд. 

 IV.Дараљаи меъѐрнокї. Дараљаи меъѐрнокии забон дар 
мавҷудият ва вижагии сабти ќолибњои меъѐрї, дар мављудияти 
болошакли лањљавї, дар мављудияти муоширати болошакли 
лањљавї (теъдоди зиѐди истифодабарандагони забони адабї) 
инъикос меѐбад. Инчунин дараљаи инъикоси меъѐри адабї дар 
грамматикањои меъѐрї ва фарњангњо ба назар гирифта мешавад. 
Аз ин нуқтаи назар забони тољикї дорои меъѐрњои устуворшудаи 
таърихї мебошад. Шакли меъѐрии забонњои помирї ва забони 
яѓнобї то њол ба вуљуд наомадааст. 

V. Маќоми динї. Маќоми динии забон ба забони китоби 
муќаддас ва ибодат будани забон далолат мекунад. Вазифаи 
забони ибодат доштан маънои муќаддас будани онро надорад. 
Дар Тољикистон забонҳои арабї ва тољикї маќоми динї доранд. 

VI. Маќоми таълимию педагогї. Дар муассисаҳои таълимї 
забонњо се вазифаи асосиро ба ҷо меоранд:  

 забон ба сифати воситаи ѐрирасон барои омўзонидани 
забони дигар истифода мешавад; 

  забони таълим; 

 забон чун фанни таълимї.  
Забони тољикї дар Тољикистон забони таълим мебошад. 

Нисбат ба забонњои помирї аз се вазифаи номбурда метавон 
вазифаи аввалро татбиќ кард. Ин забонњо бояд чун фанни 
ѐрирасон дар тадриси забонњои дигар, ќабл аз њама дар 
омўзондани забони тољикї таълим дода шаванд.  

Љорї намудани таълим ба забонњои помирї бо 
дарназардошти вазъи таърихан ба вуљудомадаи фазои забонї аз 
назари амалї ќобили ќабул нест. Дар минтаќа забони тољикї 
таърихан чун забони байналќавмї, забони мактаб, забони илму 
адаб ва фарњангу дину мазњаб ташаккул ѐфтааст.  

Соли 1904 котиби намояндагии сиѐсии Русия дар аморати 
Бухоро А. Черкасов дар њисобот оид ба сафар ба бекигарињои 
Помир вазъи забонии минтаќаро тасвир намуда, навишта буд,ки 
ин масъала, бо вуљуди баъзе андешањои бањсталаб, моњияти 
таърихии худро аз даст надодааст:  
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 «Масъалае, ки ба забонњо иртибот мегирад, метавонад дар 
оянда мавзўи бањси тадќиќоти алоњида ќарор гирад. Њоло 
метавон гуфт, ки дар бекигарињои камнуфуси Помир се забони аз 
њамдигар фарќкунанда вуљуд доранд: забони шуѓнонї дар 
Рӯшону Шуѓнон, ишкошимї ва вахонї (забони язгуломӣ ном 
бурда нашудааст –О. Н.). 

Ба сифати забони умумї (забони модарї барои ањолии 
Ѓорон) лањљаи бадахшонии забони форсї хизмат мекунад, ки 
онро аз дањ нўњ њиссаи ањолии бекигарї ба шумули нављавонон 
ва занон медонанд. Ин забон инчунин барои мукотиба хизмат 
мекунад; ба ин забон китобњои муќаддаси тољикон таълиф 
шудаанд ва одамони босавод дар Шуѓнон, Вахон ва Рўшон бо 
адабиѐти классикии форсї каму беш ошної доранд» (9). 

Њамин тариќ, мушахас сохтани маќоми њуќуќии забонњои 
мањаллии Тољикистон дар санадҳои ќонунгузорї, такмили 
расмулхати ин забонњо ва тањияи дастурњои таълимию методї 
љињати чун фанни ѐрирасон истифода бурдани ин забонњо дар 
таълими забони тољикї ва дигар забонњо аз љумлаи вазифањои 
аввалиндараља ба њисоб мераванд.  

 
КИТОБНОМА 

 

1. Аворин В. А. Проблемы изучения функциональной стороны языка 
(к вопросу о предмете социолингвистики) / В. А. Аворин. −Л.: Наука, 
1975. − 275 с.  

2. Беликов В.И., Крысин Л. П. Социолингвистика / В.И. Беликов, 
Л.П.Крысин. − М.: Юрайт, 2001. – 337 с. 

3. Никольский Л. Б. Синхронная социолингвистика / Л.Б. 
Никольский. − М.: Наука, 1976. – 168 с. 

4. Словарь социолингвистических терминов / Ответст. редактор 
В.Ю.Михальченко. − М.: Наука, 2007. −312 с. 

5. Швейцер А.В., Никольский Л.Б. Введение в социолингвистику / 
А.В. Швейцер, Л.Б. Никольский. − М.: Высшая школа, 1978. −216 с. 

6. Отчет секретаря Российского политического агентства в Бухаре А. 
Черкасова о командировке в Припамирские бекства Бухарского 
ханства в 1904г.// Очерки по истории Советского Бадахшана. – 
Душанбе: Дониш, 1985. –С. 456-488. 

7. Конституция Исламской Республики Афганистан //htpp. 
wordconstituons. 



   
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2020 

11 
 

ВАЗЪИ ЗАБОНЊОИ ТОЉИКИСТОН АЗ НАЗАРИ  
ЗАБОНШИНОСИИ ИЉТИМОЇ 

 
Љанбањои сотсиолингвистї ба маќоми забонњо робитаи зич 

доранд. Маќоми забонњо аз љињати вазифаи коммунакитивї, вазифаи 
хуќуќї, анъанаи рушди хату алифбо, дараљаи меъѐрннокї, вазоифи динї 
ва вазоифи таълимию педагогї муайян карда мешавад. Лозим ба 
ѐдоварист, ки вазъи хуќуќии забонњои бумииТољикистон дар доираи 
фазои забонии љањон ва фазои умумии њуќуќї оид ба маќоми юридикии 
забонњо, танзими ќонунии амалкарди забонњо муайян карда мешавад. 
Дар маќола маќоми коммуникативї, маќоми њуќуќї, мавҷудияти 
анъанаи хат, дараљаи меъѐрнокї, маќоми динї, маќоми педагогию 
таълимии забонњои бумии Тољикистон муайян карда мешавад.  

Вожањои калидї: сотсиолингвистика, маќоми сотсиолингвистї, 
маќоми њуќуќї, маќоми таълимї, маќоми динии забонњо, забони тољикї, 
забонњои помирї, забони ӯзбекї, забони ќирѓизї.  

 
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

ЯЗЫКОВ ТАДЖИКИСТАНА  
 

Социолингвистические аспекты связаны со статусом языков. 
Статус языков определяется их коммуникативной, правовой, 
письменной традицией, степенью нормативности, религиозной и учебно – 
педагогической функциями. Правовое положение языков Таджикистана 
рассматривается в мировом языковом пространстве, в общем правовом 
пространстве, юридическом положении и правовом регулировании 
языков. Социолингвистические положениях сопряжены с различными 
аспектами функционирования языков. В статье рассматриваются 
особенности коммуникативной, правовой, письменной традиций, степень 
нормативности, религиозной и учебно – педагогической функции языков.  

Ключевые слова: социолингвистика, социолингвистический статус, 
правовой статус языков, учебно-педагогический статус языков, 
религиозный статус, таджикский язык, памирские языки, узбекский 
язык, кыргызский язык. 

 
THE POSITION OF SOCIOLINGUISTICS OF  

LANGUAGES OF TAJIKISTAN 

The sociolinguistics aspects are connected with the status of languages. 

The status of languages is defined by communicative, legal, written tradition, 

degree of norms, religious function and pedagogical function. The legal status of 

languages of Tajikistan is considered in world language space, in the general 
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legal space, legal position and legal regulation of languages. The position of 

sociolinguistics is interfaced to various aspects of functioning of languages. This 

article considers features of communicative, legal, written tradition, degrees of 

norms, religious, educational  and pedagogical function.  

Keywords: Sociolinguistics, the status of sociolinguistics, legal status of 

languages,  educational  and pedagogical status of languages, the religious 

status, the Tajik language, Pamir languages, the Uzbek language, the Kirgiz 

language. 
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ПАЖӮҲИШИ БАРХЕ АЗ ВОЖАҲОИ АРХАИСТӢ 

ДАР ЗАБОНИ ВАХОНӢ 

Мамадаминова Замира Бахтиевна 

Институти забон ва адабиѐти ба номи Рўдакии АМИТ 

 
Омўзиш ва пажўњиши вожаву истилоњоти кӯњнашуда яке аз 

масъалањои муњим буда, дар забоншиносии тољик бархе аз 
пањлуњои он мавриди тањќиќ ќарор гирифта бошад њам, баъзе 
љанбањои таърихиаш њанўз ба таври пурра омўхта нашудааст. 

Бо вуљуди он ки дар ин соња пажўњишњои људогона дар 
забони тољикї аз љониби донишмандони тољик, дар мисоли Н. 
Маъсумї, М. Муњаммадиев, Њ. Юсуфов ва дигарон ба анљом 
расида бошанд њам, вале дар забонњои шарќии эронї, аз љумла 
забони вахонї баррасии ин масъала аз наќшаи умумии омўзиши 
таърихи тараќќиѐти забон берун мондааст. Аз ин љињат, омўхтан 
ва муайян намудани вожањои кӯњнашуда, њамчунин мавќеи 
истифодаи онњо аз ањамияти илмї холї нахоњад буд. 

mailto:ofarida_n@mail.ru
mailto:ofarida_n@mail.ru
mailto:ofarida_n@mail.ru
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 Дар ин маќола баъзе вожањои забони вахонї, ки ба як 
давраи муайяни таърихї хос мебошанд, аз рўйи имкон то 
андозае тањлил ва тањќиќ мешаванд. Зеро ин вожањо дар гуфтори 
имрўзаи соњибони забон аз истифода баромада бошанд њам, дар 
таркиби луѓавии забон боќї мондаанд. 

Вожањои кӯњнашуда чунин калимањое ба шумор мераванд, 
ки дар як давраи муайяни таърихї истифода шуда, баъдан аз 
гуфтори соњибзабонон ба ѐди фаромўшї мераванд. Бинобар 
њамин, вожањои кӯњнашуда барои њаѐти иќтисодиву иљтимої, 
сиѐсї ва фарњангии замони гузашта номгўйњое мебошанд, ки 
барои таърихи омўзиши забон наќши муњим доранд. Аз ин рў, 
муњаќќиќон, бавижа донишмандони соњаи таърихи забон, ба 
чунин навъи калимањо эњтиѐљ доранд ва онњоро барои муайян 
намудани хусусияти таърихии њодисаву воќеаҳо њамчун унсурњои 
махсуси луѓавї ба кор мебаранд.  

Ба њамин минвол, баробари тағйир ёфтан ё аз байн рафтани 
тарзи зисту зиндагии кӯњна ва рушду густариши илму фарњанг, 
техникаву технологияи нав, истењсолот, саноат, расму русум як 
бахши вожаву истилоњот аз истифода мебароянд ва љойи бархе 
аз онњоро калимањои нав мегиранд ва ќисми дигарашон ба 
гурўњи калимањои кӯњнашуда ворид гардида, танњо дар захираи 
луѓавї ба мушоњида мерасанд. 

Бо раванди рушду густариши љамъият, дигаргунии 
шароити сиѐсї, иќтисодиву иљтимої боиси он мешавад, ки 
теъдоди зиѐди вожањои соњањои гуногун маќоми худро оњиста-
оњиста аз даст дода, баъдан аз забони мардум берун мемонанд. 

Барои ба таври мукаммал ва њамаљониба муќаррару муайян 
намудани маќоми вожањои кӯњнашудаи забони вахонї корњои 
илмие анљом додан лозим аст, ки дар онњо соњањои гуногун дар 
асоси маводи мављудаи забон мавриди тањлилу баррасї ќарор 
дода шаванд. Ба туфайли чунин корњои илмї натанњо вижагињои 
калимањои куњани забони вахонї, балки дар баробари ин 
вазъияти забон дар шароити имрўза, њамчунин иртиботу 
муносибати он ба даврањои гузашта ва минбаъда низ муайян ва 
муќаррар мегардад. 

Забони вахонї њам мисли забонњои шарќии эронии бехату 
алифбо асолати бунѐдии худро то андозае нигоњ дошта бошад њам, 
бархе аз вожањои ин забон аз гуфтори ин мардуми бумї бо таќозои 
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замон аз байн рафтаанд. Бо вуљуди он ки муњаќќиќони хориљї ва 
соњибзабонон, аз љумла H.Skold, G.Morgenstierne, D. L. Lorimer, 
Lentz Wolfgang (аврупої), И. И. Зарубин, Т. Н. Пахалина, И. М. 
Стеблин-Каменский, В. С. Соколова, А. А. Бобринской (рус), 
Б.Лашкарбеков, А.Сайидмамадов, А.Мирбобоев, С.Матробов, Ш. 
Ѓуломалиев, Р. Соњибназарбекова (тољик) бисѐр масъалањои 
забони вахониро мавриди пажўњиш ќарор дода бошанд њам, баъзе 
пањлӯњои он аз доираи омўзиш берун мондааст, ки яке аз чунин 
масъалањо вожањои кӯњнашуда мебошанд. Ба истиснои бархе аз 
ишорањои иљмолї ин масъала ба таври даќиќ ва мукаммал омўхта 
нашудааст. 

Муњаќќиќ И.В.Штоптова рољеъ ба ин масъала таваљљуњи 
махсус зоњир намуда, андешаи худро чунин баѐн намудааст: 
‚Навоварї дар забон роњи аз байн бурдани вожањои кӯњна нест, 
балки роњест барои пур кардани таркиби луѓавии забон ва 
такмил додани забони кӯњна мебошад, зеро калимањои кӯњна бо 
ворид шудани вожањои нав ташаккул меѐбанд, ки дар њама 
далелњои забонї, аз љумла дар таърих ва назарияи архаизмњо ва 
неологизмњо тасдиќ шудаанд‛ [7, с.15]. 

Мардуми Вахон аз замонњои пеш, бо вуљуди байни 
силсилакўњњои Бадахшон ќарор доштанашон, њамеша бо 
халќияту миллатњои дигар робитањои тиљоратї, илмиву 
фарњангї доштаанд, ки ин албатта, ба забон таъсири худро 
расоднидааст. Чунин робита боиси ворид гардидани вожањои 
иќтибосї ба забони вахонї шудааст, ки дар бораи ин масъала 
донишманди тољик С. Назарзода андешаи худро чунин баѐн 
кардааст: ‚Забонњо монанди тамаддунњо њамеша дар њоли 
додугирифт мебошанд‛ [2, с.81]. 

Аз њар забон ба забони дигар ворид гардидани калимаву 
истилоњњо, аз љумла ба забони вахонї, табиї ва татбиќи ќоидаву 
ќонунњои дохилии забон буда, барои рушду густариш ва 
такмили таркиби луѓавии забон имкониятњои муфиду судманд 
фароњам меоварад. Дар баробари имкониятњои муфид ин ҳодиса 
таъсири манфї њам расонида метавонад, чунки хоњ нохоњ љойи 
вожањои бунѐдиро калимањои нав мегиранд. 

Ба њамин минвол, дар муддати даврањои дуру дарози 
таърихї ба забони вахонї њам аз забонњои дигар, махсусан 
калимањои зиѐде аз забони тољикї, ҳамчун муодили вожаҳои 
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бунёдии вахонӣ дохил шудаанд. Миќдори чунин навъи калимањо 
дар забони вахонї фаровон буда, ба меъѐрњои лексикиву 
грамматикии забон ва талаффузи мардум мутобиќ гардидаанд. 
Бинобар њамин, метавон гуфт, ки калимањои нав доираи 
истифодаи вожањои бунѐдиро танг намуда, љойгузини онњо 
шудаанд. Дар натиља бархе аз вожањои асили вахонї мавќеи 
худро аз даст дода, ба гурўњи калимањои кӯњнашуда ворид 
гаштаанд. Ба ин бахш метавон калимањои зеринро дохил кард, 
ки имрўз маќоми худро аз даст дода, ба ѐди фаромўшї рафтаанд: 
pizvan, ḍum, lisun, vayč, kәlǯux//čil, dыy, čalәk, kыnәy, šot, naγdin, 

γәrung, čыrt, kyak, loγ, baj, loša, wundr, ṭor ва монанди инњо.  
 1.1. Pizvan бунѐди куњан дошта, маънои ‚ѓизои пас аз 

нањор‛-ро дорад, ки таќрибан байни соатњои 10 то 11 тановул 
мешуд. Чунин анъана ва ѐ суннати тайѐр кардани ѓизо ва 
хўрдани он дар ин ваќт дигар мављуд нест. Аз ин рў, вожаи pizvan 
низ бо таќозои замон аз гуфтори мардум берун монда, дигар ба 
кор намеравад, вале дар сарчашмањои илмї ва осори фолклорї 
ба мушоњида мерасад. Масалан: wudg pizvan ẋak nәtu, spo kәryar b 
tyor viti. – “Имрўз ѓизои пас аз наҳор тайѐр накардем, њашарамон 
њам ба охир расид”. 

1.2. Šot − хўроки шом. Вожаи šot дар забони вахонї дигар 
ба кор намеравад ва ба љойи он калимаи арабии ‚авќот‛, ки 
тавассути забони тољикї ба вахонї роњ ѐфтааст, роиљ мебошад. 
Вожаи мавриди андешаро донишманди рус И.М. Стеблин-
Каменский, ки яке аз муњаќќиќони шинохтаи забони вахонї ба 
њисоб меравад, дар асари худ ‚хўроки шом‛ маънидод кардааст 
[3, с.332]. Масалан, naƴd vәrz, šotәv ki it, i sariš tiz nәsyәn, i sariš 

tlivizәr didƴәn [9, с.25] (шаб дароз, баъд аз хӯрдани хўроки шом, 
беъзењо тез хоб мераванд, баъзеи дигарашон телевизор тамошо 
мекунанд). Podšo yavi qыw kәrtәy ki: “Wәzyәv tәm raž awqot yawәv. 
–‚Подшоњ онњоро љеѓ зада гуфт, ки: «биѐед авќот хўред»” [1, с.81].  

1.3 Ḍum. Ин вожа пурра ба ѐди фаромўшї рафтааст, зеро 
дар нутќи калонсолон њам ба мушоњида намерасад. Калимаи 
номбурда дар забони вахонї дорои маънои ‚навозанда; шахсе, 
ки сурудњои зиѐдеро медонистааст‛ будааст, ки чунин 
маълумотро њам аз пажўњишњои И.М.Стеблин-Каменский 
дастрас намудан мумкин аст [3, с.160], на аз соњибони имрўзаи 
забони вахонї. Мардуми Вахон ба љойи вожаи ḍum муодили 
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тољикии онро ба сурати baydguy ‚байдгӯй‛ ба кор мебаранд: 
Мисол: ḍum ti tate, ḍum ti tat, palči nәγәrdum ti tat. Da bar qыw-qыw 
ti tat, da ricәn cыw-cыw ti tat (халќї). 

1.4. Yoman. Вожаи yoman маънои ‚бо ҳам, бо якдигар‛-ро 
[3, с.429] дошта, аз љињати сохт сода мебошад, ки њанўз дар 
лањљаи мардуми Вахони боло мавриди истифода ќарор дорад: 
Масалан: yawiš dә yomanәn ẋыyәv //Онњо бо њамдигар хоњаранд [1, 
с.510]. 

Бар ивази вожаи мавриди андеша имрўз дар бархе аз 
лањљањои забони вахонї калимаи тољикии ‚њамдигар‛ ба сурати 
amdәgar ба кор меравад, ки ба талаффузи мардуми ин минтаќа 
мувофиќ шудааст. Тибќи ќоида ва ќонунњои дастурї агар вожаи 
бо њарфи ‚њ‛ оѓозѐфта пеш аз садоноки ‚а‛ бошад, дар забони 
вахонї ‚њ‛ ихтисор мешавад, ки ин андешаро чунин мисолњо 
таќвият медињанд: тољ. њамдигар, вах. amdәgar; тољ. њамсоя, вах. 
amsoya; тољ. њамсинф, вах. amsinf; тољ. њамроњ, вах. amra; тољ. 
њамсол, вах. amsol; тољ. њамкурс, вах. amkurs; тољ. њафт, вах. aft; 
тољ. њашт, вах. ašt ва ѓайрањо.  

Њамин тавр, вожаи тољикии ‚њамдигар‛ имрўз љойгузини 
yoman-и вахонї гардида, онро аз доираи истифода берун карда 
истодааст ва насли љавону миѐнсол истифода бурдани калимаи 
amdәgar-ро афзалтар мешуморанд. Маслан, ar buy tә amdәgar ruy 
didƴәnәt әč kum zarai šәxsak nәcart//њар ду ба њамдигар нигоњ карда, 
ягон нафарашон љуръати гузаштан намекунад [9, с.20].  

1.5. Вожаи дигари бунѐдии забони вахонї ṭor буда, ба 
маънои ‚чормағз‛ истифода мешавад [3, с. 372]. Ин вожа низ 
асолати бунѐдии худро оњиста-оњиста аз даст дода, бар ивази он 
калимаи тољикии ‚чормаѓз‛ маъруфият пайдо намудааст. Бо 
вуљуди ин, баръакси вожањои дигари кӯњаншуда дар гуфтори 
бархе аз куњансолони вахонї гоњ-гоњ ба кор меравад. Аз ин љо 
маълум мегардад, ки вожаи номбурда њам мавќеи худро аз даст 
додааст. Масалан: yaw sk ti sar ṭor škәndыvd.-“Вай дар болои 
сарат чормаѓз мешиканад”. 

1.6. loša. Маънои вожаи loša ‚хароб, лоѓар‛ мебошад, ки ба 
љойи он калимаи тољикии ‚хароб‛ ба гунаи xrob роиљ аст. Аз ин 
љо маълум мешавад, ки дар забони вахонї мувофиќи талаффузи 
мардум бо таѓйироти овозї, яъне садоноки ‚а‛ ихтисор шуда, ба 
шакли xrob даромадааст. Антоними вожаи loša калимаи baj 
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мебошад, ки он њам љойи худро ба калимаи тољикии ‚фарбењ‛ 
дода, дар забони вахонї ба гунаи fǝrbi ба кор меравад. 

И.М. Стеблин-Каменский ин калимаро эњтимолан аз решаи baj-
и забони афғонї, ки маънои ‚ғӯла‛-ро дорад, донистааст [3, с. 393].  

1.7. Dǝma. Вожаи dǝma каму беш дар гуфтори куњансолон 
истифода гардида, маънои онро аксари соњибони забон 
намефањманд. Маънои аслии ин калима дар забони вахонї 
(махсусан дар гуфтори куҳансолон) ‚вазидани боди бошиддат‛ 
мебошад. Бо вуҷуди ин муодили тоҷикии он ‚шамол‛ дар забони 
имрӯзаи вахонӣ ба гунаи šǝmol корбурди бештар дорад. Вале 
байни онҳо тафовути семантикӣ мавҷуд аст. Агар вожаи вахонии 
dǝma дар мавриди шамоли бошиддат ба кор равад, калимаи 
‚шамол” маънои ‚боди сабуки форам‛-ро дорад. Дар ин забон 
калимаи мазкур њар ду маъноро ифода менамояд. Масалан, агар 
боди бошиддат вазад, ибораи bizib šǝmol истифода мешавад ва 
агар боди сабук вазад, ибораи kamәk šǝmol-ро ба кор мебаранд.  

1.8. loγ. Ин вожа њам маќоми худро аз даст дода, оњиста-
оњиста ба ѐди фаромўшї меравад. Калимаи loγ каму беш дар 
гуфтори куњансолон ба мушоњида расида, наслњои љавону 
миѐнасол ва њатто аксари калонсолон ба маънои он сарфањм 
намераванд. Ба љойи ин вожаи бунѐдї муодили тољикии он 
‚шўхї‛ ба кор меравад. Яъне маънои вожаи loγ ‚њазл, шўхї‛ 
буда, дар забони вахонї бидуни таѓйироти фонетикї, ба гунаи 
‚шухї‛ роиљ гаштааст: Масалан, muysfid yar ẋati: e tu loƴ 
mәcar//мўйсафед ба ў гуфт: эй, ту шўхї накун [1, с.80]. 

1.9. Кyak. Вожаи аслии вахонии kyak низ байни 
соњибзабонон, ба таври пурра њам набошад, коњиш ѐфтааст ва 
танњо онро метавон аз забони пирамардону пиразанњо ба ќайд 
гирифт. Мардуми Вахон бар ивази калимаи kyak вожаи тољикии 
‚гаранг‛-ро ба сурати gәrang истифода менамоянд. Аз ин љо 
маълум мешавад, ки дар забони вахонї садоноки њиљои аввал, 
яъне овози ‚а‛ ба овози ‚ə‛(=ба у-и кутоњ) табдил ѐфтааст, ки ин 
ќоидаи дастурии забони вахонї мебошад ва дар забони мазкур 
вожањои хеле зиѐди тољикї мављуданд, ки ба чунин ќоидањои 
забонї мутобиќ гардидаанд. Маслан: шамол- šәmol, сафар- sәfar, 
љавон-jәwon ва ѓайрањо. 

Калимаи ‚гаранг‛ дар ‚Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ‛ 
маъноҳои ‚1) камҳуш, сустфаҳм, кундзеҳн; 2) ҳайрон, саргум‛-ро 
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дорад [4, с.305]. Дар забони вахонӣ низ ба ҳамин маъноҳо 
мавриди истифода қарор дорад.  

1.10. Вожаи čыrt дар забони вахонї маънои ‚фикр, 
андеша‛-ро ифода мекунад ва доираи истифодаи он дар шароити 
имрўза хеле мањдуд гашта, ба бахши калимањои кӯњнашуда 
ворид гардида истодааст. Истеъмоли вожаи мавриди пажўњишро 
калимаи ‚фикр‛-и забони тољикї, ки аз арабї ба тољикї иќтибос 
гардидааст, ба вахонї низ таъсири худро расонидааст. Масалан: 
čыrt dәšt ki ẋanәn: “aždәor gыnḍos rә yupk cә wәrәṩt, šak”//фикр 
мекунад, ки “мегўянд, агар љасади аждањор дар об монад, хуб 
нест” [8, с.10]. 

Вожаи čыrt дар ‚Фарњанги забони тољикї‛ дар шакли чурт ба 
маънои ‚ѓинав, ѓинам, пинак, њолати байни хобу бедорї‛ (5, с.550) 
сабт гардидааст, ки ба андешаи мо аз як решаанд. Ин калима дар 
фарҳанги забони форсӣ њам айнан дар шакли тољикӣ čort - سثک‚ چرت 
  .сабт гардидааст (10, с.335) ‛حالت ثيه خُاة ُ ثيداری ؛ خُاة

Инчунин, калимаи мазкур дар гўйиши тољикони Бадахшон 
низ маъмул буда, дар шакли чурт ба маънои 1) майл, хоњиш, 
хост; 2) фикр, андеша ба кор меравад, ки инро муаллифони 
фарњанги љанубї ба ќайд гирифтаанд (6, с.760). Дар гуфтори 
мардуми дењањои Ёзѓанд ва Лангари Кўлоб бошад, ба гунаи чърт 

− ‚гумон, шубња‛ (6, с.766) талаффуз мешавад. 
Аз ин љо чунин бармеояд, ки вожаи čыrt, чурт ѐ чърт дар 

забони давраи пеш маъмул буда, баъдан ба љойи он калимаи 
арабии ‚фикр‛ љойгузин гаштааст. Масалан, ya kaṩ fikri kәrti, ẋati: 

“ay dәriƴ... // Писарак фикр карда гуфт: “вой дареѓ...‛ [1, с. 82].  
1.11. Bыw. Ин калима низ аз њамин ќабил вожањоест, ки ба 

гурўњи вожањои архаистї ворид шудааст. Маънои вожаи bыw 
‚фиреб, найранг‛ буда, шакли бунѐдии онро насли имрўза дар 
гуфторашон ба кор намебаранд. Ба љойи калимаи асили вахонии 
bыw вожаи тољикии ‚фанд‛ роиљ шудааст. Масалан: ẋand: “nәy, ti 
qsaiš kы fand, to ki žә niṩonvi mar nәẋan, qәbыl nәcarәm”// Мегўяд: 
“не, ту њамаашро дурўѓ гуфтї, то нишонањоямро нагўї 
гуфтањоятро ќабул намекунам” [8, с.15] 

1.12. γәrung. Дар забони вахонї вожаи γәrung маънои 
«вазнин, гарон»- ро дорад. Мутаассифона, ин калимаи зебо ва 
куњанбунѐд њам аз доираи истифода берун рафта, дар нутќи 
пиронсолон боќї мондааст. Чунки ба ивазаш калимаи тољикии 
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‚вазнин‛ ворид гардида, љойи худро мустањкам намуда, γәrung-
ро аз забони вахонї берун кардааст ва ба сурати wazmin 
талаффуз мешавад. I sol γa wazmin zәmdәma viti//як сол бисѐр 
тундбоди вазнин вазида буд [9, с.12].  

1.13. Naγdin. Ин калима мафњуми ваќтро дошта, маънои 
‚субњ, субњгоњон, сањар‛-ро ифода мекунад ва аз љињати сохт 
сохта аст. Асоси вожаи номбурда naγd буда, маънои ‚шаб‛-ро 
дорад ва бо илова гардидани пасванди –in, ки љузъи дуюми 
калима мебошад, маънои ‚субњ‛-ро гирифтааст. Масалан, I ṩkori 
naγdini ẋә mәltiqi dыrzdәt tә ku ṩkor crak rәṩt//рўзе сањарї шикорчї 
милтиќашро гирифта ба кўњ барои шикор меравад [9, с.19].  

Матаассифона, имрўз вожаи бунѐдии забони вахонї naγdin 
ба ѐди фаромўшї рафта, ба љойи он вожаи тољикии ‚сањар‛, ки 
аз арабї ба тољикї иќтибос шудааст, ба сурати saar мавриди 
корбурд қарор гирифтааст. Масалан, saari ruxn wost, yašvi pәdn 

carәn, sәwor wocәn ḉawәn// сањар субњ дамида, аспњоро зин намуда, 
савор шуда ба роњ мебароянд [8, с.24]. 

1.14. Wundr. Вожаи wundr истилоњи кишоварзї буда, дар 
забони вахонї маънои ‚замини корам‛-ро ифода мекунад. 
Масалан: mis dawra xurkryar twәtk, ki ẋә δartvi dә xurvәn ar wundrvi 

niẋvәtkәv, drawakәt xṩakәt ksak bә dә kryarn twәtk//Дар даврањои 
пеш њашар бо хар маъмул буд, поруро бо харњо ба замин 
мекашонданд, даравидан, кашондан њам тариќи њашар анљом 
меѐфт [9, с.10]. 

Дар шароити имрўза ба љойи ин калима вожаи ‚замин‛-ро, 
ки аз забони тољикї иќтибос шудааст, истифода менамоянд.  

И.М. Стеблин–Каменский ин вожаро дар асоси ava-antara-и 
забонњои форсии бостон ва авастоӣ шарњ додааст, ки дорои 
маънои ‚замини махсуси корами ба як хонавода тааллуқдошта 
ва ѐ замини махсус ҷудошуда‛ [3, с. 393] будааст.  

Њамин тавр, бештари вожањои кӯњнашуда, ки дар ин 
маќола мавриди тањлил ва тањќиќ ќарор дода шуданд, аз љињати 
сохт, ба истиснои калимаи naγdin, вожањои сода мебошанд. 

Аз тањлил ва пажўњиши бархе аз вожањои бунѐдї, вале 
куњнашудаи забони вахонї метавон ба таври умум ба чунин 
натиља расид: 
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1. Тањќиќи вожањои кӯњнашуда яке аз масъалањои муњиму 
судманди њар як забон, аз љумла забони вахонї, ба њисоб рафта, 
аксари онњо ҳаёти гузаштаи ин мардуми бумиро фаро мегиранд. 
2. Вожањои кӯњнашуда, чунон, ки аз пажўњиши онњо маълум 
мешавад, дар луѓоти забони вахонї њамчун унсурњои гуногуни 
таърихї ва суннатї боќї монда, имрўз ќариб ба кор намераванд 
ва бар ивази онњо калимањои тољикї маъмул гаштаанд. 
3. Омўзишу тањќиќи чунин навъи вожањо натанњо барои забони 
вахонї, балки барои њалли бархе аз масъалањои этимологї низ 
ањамияти вижаи забоншиносї доранд. 
4. Калимањои мавриди пажўњиш дар бархе аз забонњои помирї 
ва гўйишњои тољикони Бадахшон бо баъзе тафовутњои фонетикӣ 
ба кор мераванд, ки ин нишонаи доираи густариши онњо 
мебошад. 
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ПАЖӮҲИШИ БАРХЕ АЗ ВОЖАҲОИ АРХАИСТӢ  
ДАР ЗАБОНИ ВАХОНӢ 

 
Забони вахонӣ аз ҷумлаи забонҳои бехат буда, имрўз дар қатори 

дигар забонҳои бехату алифбо таҳти таҳдид қарор дорад. 
Дар ин мақола бархе аз вожаҳои кӯҳнашудаи забони вахонї, ки 

имрӯз истифода намешаванд ва ҷойи онҳоро калимаҳои нав ѐ иқтибосии 
тољикї иваз кардаанд, мавриди пажӯҳиш қарор дода шудаанд. 

Калимаҳои кӯҳнашуда (архаистӣ) як бахши захираи луѓавии забони 
вахониро ташкил медиҳанд, ки онҳо расму оин ва анъанаҳои давраҳои 
муайянро ифода мекунанд.Чунин вожаҳо дар натиҷаи аз байн рафтани 
расму русум ва анъаҳои мардумӣ ба ѐди фаромӯшӣ рафта, ба гурӯҳи 
калимаҳои кӯҳнашуда ворид мегарданд. Бо талаботи замон, ҳодисаву 
воқеаҳои давраҳои гуногун ба љойи онњо вожаҳои нав меоянд. 

Калидвожањо: забони вахонї, забонњои бехат, калимањои 
кӯњнашуда, калимањои иќтибосї, калимањои таърихї. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ АРХАИСТИЧЕСКИХ СЛОВ 

 В ВАХАНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Ваханский язык является одним из бесписьменных языков и в 
настоящее время, наряду с другими бесписьменными языками, находится 
под угрозой. 

В данной статье рассматривались некоторые устаревшие слова, 
которые на сегодняшний день вышли из употребления и заменены новыми 
словами. 

Данные архаические слова образуют основной пласт ваханского 
языка, поскольку они представляют собой понятия, которые выражают 
обычаи и традиции определенных периодов. Также с учетом времени и 
событий разных периодов старые слова заменяются новыми. 

Ключевые слова: ваханский язык, бесписьменные языки, устаревшие 
слова, заимствованные слова, исторические слова. 

 
RESEARCHING OF SOME ARCHAIC WORDS IN THE  

WAKHANI LANGUAGE 
 

The Wakh(an)i language is one of the languages, which do not have 
script and at the present time it is considered one of the endangered languages.  

In order to preserve some ancient forms of this language, the author of 
the article researched some deep-rooted words that were disappearing from the 
common  use today and wer replaced with new words. 

These archaic words are forming the main layer of the Wakhi language. 
Archaic words have their own concepts, which express the representation of the 
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customs and traditions of certain periods. Throughout of time and different 
events the old words are replaced by new ones. 

Keywords: wahan language, non-written languages, obsolete words, loan 
words, historical words. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ЛУЃАВИИ КАЛИМАЊОИ МАРБУТ  

БА ЊАЙВОНОТИ ХОНАГЇ 

(дар заминаи маводи гўйиши Варзоб) 

Рўзиев Мењрубон 

Институти забон ва адабиѐти ба номи Рўдакии АМИТ 

 
Лексикаи марбут ба њайвоноти хонагї як ќисми муњими 

таркиби луѓавии лањљаи Варзобро ташкил намуда, то њол рољеъ ба 
ин масъала ба истисноии бархе аз ишорањои иљмолї тадќиќоти 
алоњидае ба вуљуд наомадааст. Ин масъала дар асоси гўйишњои 
забони тољикї танњо дар дањсолањои охир мавриди таваљљуњи 
муњаќќиќон ќарор гирифтааст. Бори нахуст ба ин масъала 
Ѓ.Љўраев ба сурати нисбатан густурда назар карда, дар заминаи 
маводи лањљањои љанубии забони тољикї дар бахши алоњида чанде 
аз хусусиятњои маъноию грамматикии ин бахши вожањоро баррасї 
намудааст [25, 166-172]. Инчунин, дар соњаи забоншиносї, ба вижа 
забонњои шарќии эронии Тољикистон, дар мисоли забонњои 
помирї ва яѓнобї, гўйишњои забони тољикї пажуҳишҳое ба анљом 
расидаанд, ки метавон рисолањои А.Мирбобоев [9], Њ.Бердиќулов 
[6], Г.Ниматов [15], М.Аламшоевро [2] номбар намуд. Пажўњиши 
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А.Мирбобоев ба лексикаи чорводории забони вахонї бахшида 
шуда, рисолаи Њ.Бердиќулов дар асоси маводи лексикаи 
чорводории поѐноби водии Зарафшон, аниќтараш лањљањои 
Самарќанд сурат гирифтааст. Г.Ниматов лексикаи чорводории 
забони яѓнобиро мавриди тадќиќ ќарор додааст.  

Ќайд кардан бамаврид аст, ки рољеъ ба лексикаи марбут ба 
њайвоноти хонагї дар забоншиносии муќоисавї низ баъзе 
тадќиќот анљом пазируфтанд. Аз љумла, муњаќќиќ Њ.Мирзоев 
[11] дар бораи истилоњоти соњаи асппарварї дар забонњои 
тољикї ва англисї тадќиќоти мукаммал анљом додааст.  

Як гурўњ муњаќќиќони дигар, аз љумла А.К.Ѓаффоров [7], 
И.Сулаймонов [22], Р.Сангинова [21], Љ.Саидов [19], С.Хоркашев 
[24], С.Ошурмањмад [17], С.Носиров [16] ва дигарон, дар осору 
маќолањояшон бархе аз масъалањои луѓоти марбут ба њайвоноти 
хонагиро мавриди пажўњиш ќарор додаанд. Асари О. Ќосимов 
«Картина животного мира в «Шахнаме» Абулькасима 
Фирдоуси» [8] низ арзиши баланди илмї дошта, иќдоми 
бузургест дар самти тадќиќи баъзе вижагињои лексикаи соњаи 
чорводорї дар осори адабиѐти классикї. 

  Луѓоти марбут ба њайвоноти хонагї дар њар як лањља 
мавќеи хос дорад. Инсон аз даврањои пайдоиши худ ба ромкунї, 
парвариш ва нигоњдории њайвоноти хонагї майли беандоза 
дошт. Аз љониби дигар, инсоният ба њайвоноти хонагї барои 
иљрои вазифа ва таъйиноти гуногун ниѐз дошт ва то ба имрўз ин 
эњтиѐљот ќобили мушоњида аст. Ба туфайли мављудияти чунин 
пайванди ногусастанї инсоният, аз як љониб, тавонистааст 
навъњои гуногуни њайвонотро ром карда, барои эњтиѐљоти худ 
истифода барад ва, аз љониби дигар, барои онњо номњои 
мувофиќу муносиб гузорад. Дар мавриди яке аз сабабњои 
муваффаќияти инсоният дар самти номгузорї ба њайвоноти 
хонагї муњаќќиќ Ѓ.Љўраев андешаи худро чунин баѐн намудааст: 
«Азбаски инсон бо њаѐти њайвоноти хонагї аз наздик шинос аст, 
тамоми хислат ва воситањои ба онњо вобастаро ба хубї омўхта, 
ба њар кадом номи мувофиќ дода тавонистааст» [25,166].  

Барои ифодаи мафњумњои умумии марбут ба њайвоноти 
хонагї дар лањљаи Варзоб маъмулан чун дигар гўйишњои забони 
тољикї калимањои «чорпо//чорво», «њайвон», «чаранда», 
«љанвар», «мол», «сурук», «пода» ба кор бурда мешаванд. Вожаи 
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«чорпо//чорво» хоси забони адабї буда, дар аксар лањљањои 
забони тољикї дар њамин шакл роиљ аст ва он нисбат ба њамаи 
њайвонњое, ки чор по доранд, кор фармуда мешавад. 

Калимаи «њайвон» дар фарњангњо ба маънои «љондор, 
зинда, љонвар, чорпо» [23, 479; 5, 216] аз забони арабї ба забони 
тољикї иќтибос шуда, номи умумии њамаи њайвонњоро ифода 
мекунад ва дар лањљаи Варзоб низ дар њамин шакл истифода 
мешавад: Њайвон-а нигоњубин кун, ки саволу љавобаш да гарданат-
ай (Хољ.). 

Вожаи умумитољикии «љанвар//љонвар» њарчанд 
камистеъмол бошад, он барои ифодаи мафњуми умумии 
њайвонњои хонагї дар лањљаи мардуми Варзоб мустаъмал аст. Ин 
вожа дар забони адабї ва гўйишњои он њам мављуд буда, таърихи 
ќадима дорад ва он аз забонњои давраи миѐнаи форсї ба мерос 

мондааст. Масалан, муњаќќиќи забонњои форсии давраи миѐна 
Д. Саймиддинов дар бораи истифодаи вожаи мавриди андеша 
чунин гуфтааст: «Дар забони форсии миѐна њама љонварон тањти 
номи муштараки gyānwar «љонвар» ѐд мегарданд» [20, 90]. 

Дар лањљаи Варзоб калимаи «мол» серистеъмол буда, ба 
ѓайр аз маънои чизу чора, сарват ба маънои њайвон низ ба кор 
меравад. Вожаи «мол»-ро метавон њам ба маънои тоќ (танњо) ва 
њам ба маънои љамъ ба кор бурд, яъне мол метавонад якто (як 
гўсфанд) ва бисѐр бошад: Да њамин давру замон молат а худат 
набаройа вазбин-ай маракакунї (ВЌ.). Дар ФТЗТ низ ин калима 
ба маънои «чорпои хонагї» [23, 810] омада, дар њамин шаклу 
маъно дар забони вахонї низ мустаъмал аст [9, 44]. Калимаи 
«мол» ба маънои кулл њам барои њайвони хурд «моли майда» ва 
њам барои њайвони калон «моли калон» истифода мешавад: 
Сатор дањ моли калону шаст моли майда дор-а (Хољ.).  

Њамчунин, дар бархе аз мањаллањои Варзоб калимаи «кола» 
низ ба маънои њайвон ба мушоњида мерасад. Ба ин масъала Р. Л. 
Неменова њам таваљљуњи махсус зоњир намуда, андешаи худро ба 
таври зайл баѐн кардааст: «Кола бо тафовут аз шарњи дар забони 
адабї доштааш, ки матоъ, дорої, чизу чораро ифода менамояд, 
дар лањља ба маънои њайвон (мол) афзалият дорад, њамчунин, 
њама чизе, ки либос ва мањсулот мањсуб намеѐбад» [14, 163]. 
Калимаи «кола» дар шакли маљоз дар бархе аз дењањои Варзоб 
нисбат ба шахсе, ки рафтору кирдораш ба падараш ва ѐ авлоди 
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падариаш монанд нест, низ истифода мебаранд: Кола суни зоташ 
нарава њароми-йай (Зим). 

Муњаќќиќони шеваи љанубї дар бораи мафњуми вожаи 
«кола» маълумот дода, ба ду маъно истифода шудани онро ќайд 
кардаанд: 1) кола ба маънои ашѐ, чизу чора, матоъ; 2) кола ба 
маънои њайвоноти хонагї ва дар забони дарї ба маънои «сару 
либос» [25,166]. 

Ин калимаро дар бархе аз забонњои шарќии эронї ва 
лањљањои дигар низ метавон мушоњида кард, вале на ба маънои 
мол. Аз љумла, дар Бадахшон калимаи мазкур ба маънои 
‚матоъ‛ мустаъмал буда, дар лањљаи Ќаратоѓ нисбат ба кўдаке, 
ки зан аз пасаш ба хонаи шавњари дуюмаш меорад, истифода 
мешавад [18, 106; 1, 151].  

Барои ифодаи мафњумњои њайвоноти хурд маъмулан 
калимањои «буз», «гўсфанд», «саг» ва «пишак» истифода мешаванд.  

Калимаи «буз» вожаи умумитољикї буда, дар лањљаи 
Варзоб низ дар њамин шакл ба кор меравад: Буз-а њай кун рава 
сањро, ки да оѓал харов меша (Ѓж.). Дар лањљањои дигари забони 
тољикї, бо бархе тафовутњои овозї, аз љумла дар лањљањои 
Самарќанду Бухоро, Панљакент ва водии Фондарѐ, Истаравшану 
Хуљанд, Ашт ва Конибодому Исфара ба гунаи «буз», дар гўйиши 
мардуми Фалѓар ба сурати «бÿз» [6, 49], дар забони яѓнобї бо 
табдили њамсадои лабулабии «б» ба њамсадои лабудандонии «v» 
дар шакли «vuz» [15, 25] ва дар забонњои помирї, аз љумла 
вахонї «tuў», шуѓнонї, рўшонїф, язѓуломї «vaz», ишкошимї vеz 
[9, 72; 10, 28] ба кор меравад.  

Калимаи «гўсфанд» дар гуфтори мардуми Варзоб дар 
шакли «гўспанд» мустаъмал аст. Гўсфанд бунѐди куњан дошта, 
асолати худро то њол нигоњ доштааст ва бунѐди сарчашмаи он 
забонњои форсии бостон ва миѐна мебошад. Вожаи мавриди 
назар дар забони авестої дар шаклњои gao-spənta-, maëša ба кор 
рафта, аз љумла дар забони форсии миѐна ба сурати göspand, 
форсии миѐнаи турфонї низ дар њамин шакл тањаввул ѐфтааст. 
Дар забони портї бошад ба гунањои ps [pas] <*pasu, myš [mëš], 
забони суѓдї ps [pas] [26, 7431], myš [mëš] [њамон љо, 5647], хутанї 
pasa, балхї poso [<*pasu-] мустаъмал будааст [27, 297-298]. 

Аз ин љо маълум мешавад, ки дар забони тољикї овози «п»-
и форсии миѐна ба овози «ф» табдил ѐфта, вале дар бархе аз 
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гўйишњои забони тољикї шакли ќадимаи он боќї мондааст, ки 
дар гуфтори онњо гўспанд талаффуз мешавад. 

Дар лањљаи Варзоб агар барои тўдаи гов вожаи «пода» 
маъмул бошад, нисбат ба тўдаи асп «гала» истифодаи бештар 
дорад. Барои ифодаи тўдаи њайвоноти хурд бошад калимаи 
«рама» ва «сурук» роиљ аст: Саид йа рама (сурук) гўсфанд дора 
(Хољ.). Калимаи «сурук» аз калимаи «рама» дида доираи 
васеътар дорад ва дар аксари мањаллањои тољикнишин корбурди 
бештар дорад. Рама, асосан, хоси забони адабї мебошад ва дар 
бархе аз лањљањои забони тољикї, аз љумла шеваи љанубї ин 
калима дар мавриди тўдаи бузу гўсфанд ба кор меравад [25,167].  

Пишак њам яке аз њайвонњои хурди хонагї дар рўзгори 
мардуми тољик байни варзобињо низ љойгоњи хоса дорад. Дар 
бораи номи ин њайвон дар баъзе мавзеъњо «пишак» ва дар баъзе 
љойњо «гурба», ки хоси забони адабї аст, мустаъмал мебошад: 
Пишак-а бин шир-а нарас-а њаром накун-а (Др.). Ба мисли дигар 
навъи њайвоноти хонагї истифода шудани калимаву иборањо дар 
шакли «пишаки мода», «пишаки нар», «пишакбача» ва ѓайра дар 
лањљаи Варзоб роиљ аст.  

Вожаи гурба дар форсии миѐна дар шакли gurpak<*vrpaka 
ба мушоњида расида, дар забони суѓдї ба сурати mwškyc< 

mwškyšc<*mūš-kušt (a) r ‚mouse-killer‛ ба маънои «мушкуш, 
кушандаи муш» ба кор мерафтааст, ки хеле љолиб ва аз љињати 
мантиќ низ мувофиќ сохта шудааст. Дар забони хоразмї pwš ва 
баъдан дар форсї ба гунаи pōšak даромада, дар забонњои эронии 
нав маъруфият пайдо кардааст [27, 237]. 

Дар забони тољикї ва гўйишњои он њарду шакл њам маъмул 
буда, дар бархе аз забонњои шарќии эронї, аз љумла дар забони 
яѓнобї, вожаи пишак ба кор меравад. Дар забонњои гурўњи 
помирї низ бо бархе фарќиятњои овозї корбурди пишак ба 
назар мерасад: ишкошимї pušuk, бартангї piš, puš, вахї piš, 
язѓуломї piš, рўшонї peš, шуѓнї piš, peš, puš, pūšak ва забони 
пашту pisi, pżša. Дар забони форсї дар шаклњои гуногун 

истифода мешавад: gurba, piši, pōšak, nāzū, nāzi, mili. 
 Аз ин љо маълум мешавад, ки дар забонњои ѓарбии эронї 

њам «гурба» ва њам муодили он маъмул буда, дар забонњои 
шарќии эронї танњо шакли «пишак» бо баъзе тафовутњои 
фонетикї ба кор мерафтааст.  
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Саг яке аз њайвонњои ромшуда ва вафодори инсон мебошад, 
ки номи он ќадима буда, решаи њиндуориѐї дорад. Ин вожа дар 
авестої дар шаклњои span- (т.), sūn-, sun- (т.), sūnž- (т.) маъмул 
буда, дар форсии миѐна ба сурати sag тањаввул ѐфтааст. Дар 
форсии миѐнаи турфонї sg [sag] <OP. * saka-<*snka, портї ‘spg 
[ispag] < * spaka- < * spnka [27, 257]. 

Дар баъзе лањљањои тољикї ва забонњои шарќии эронї 
калимаи гов бо тафовутњои овозї дар шаклњои «гав» 
Самарќанду Бухоро [6, 21], «гов» шеваи љанубї [25,167], яѓнобї 
«γow» [15, 37] дида мешаванд. Дар забонњои помирї ин калима 
бештар дар шакли «čaṭ», «gow» ва «ўuw» маъмул аст [9, 87-88].  

Байни забонњои ѓарбї ва шарќии эронї баъзе хусусиятњои 
овозї ба мушоњида мерасад, ки ин вижагї ба калимаи гов низ 
марбут аст. Ин вижагї иборат аз он мебошад, ки овози «g» (г)-и 
эронии бостон, дар оѓози (аввали) калима дар бештари забонњо 
ва гўйишњои эронии шарќї ба овози «γ» «ѓ» ва ѐ «ž» (ж) тањаввул 
ѐфта, вале дар забонњо ва гўйишњои ѓарбї боќї мондааст. 
Масалан вожаи гов, ки дар забони эронии бостон дар шакли gav 
будааст, дар забони тољикї, форсии эрон, дарї ва лањљањои онњо 
ба њамон сурати куњан асолати бунѐдии худро бидуни таѓйирот 
нигоњ дошта, дар забонњои гурўњи шарќии эронї дар яѓнобї ба 
гунаи γow (ѓов); ишкошимї γū; пашту γwā, γwo; бартангї žāw, 
рошорвї žāw, рўшонї žōw; шуѓнї žōw; сариќулї žεw тањаввул 
пазируфтааст [27, 32]. Инчунин, дар матнњои забони суѓдї низ ба 
шакли γ’w [γāw] омадааст, ки дар забони яѓнобї айнан 
бетаѓйирот мањфуз мондааст [4, 258; 26, 4071; 12, 54]. 

Барои ифодаи мафњуми умумии њайвоноти боркаш 
калимањои умумитољикии «асп» ва «хар» истифода мешаванд, ки 
дар аксари лањљањои забони тољикї дар њамин шакл мављуданд 
ва њамчун чорпои калони хонагии сумдори саворї ва боркаш 
фањмида мешаванд.  

Тавре ќайд намудем, барои ифодаи тўдаи асп ва ѐ хар 
калимањои «гала», «харгала», «аспгала» истифода мешаванд. 
Истифодаи љузъи «гала» дар таркиби калимањои мураккаби 
«говгала», «бузгала», «саггала» ва ѓайра њарчанд серистеъмол 
набошад њам роиљ аст, вале вожаи «галагов» бошад на маънои 
«говгала», яъне тўдаи говњо, балки маънои «якчанд гови аз 
гардан ба њам баста, ки дар хирманкўбї ба кор мебаранд»-ро 
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дорад. Дар њамин радиф, феъли таркибии «галагов кардан» 
маънои «говњоро ба њам баста хирман кўфтан»-ро дорад. 

Мусаллам аст, ки асп яке аз њайвонњои асосї ва муњим 
барои инсон аз даврањои ќадим то ба имрўз дар њамаи соњањои 
рўзгор, чи майдони корзор, чи кишоварзї ва ѐ њамлу наќли бор 
хизмат кардааст. Бинобар њамин дар номи он њам тањаввулоти 
љиддие ба вуљуд наомадааст ва ќариб бетаѓйирот то ба рўзгори 
мо расидааст. Масалан, вожаи мавриди назар дар авестої ба 
сурати aspa- (т.), aspā- (f), форсии бостон asa-(т.), aspa- (т.) ба кор 
рафта, дар давраи миѐна овози «а»-и охири калима ихтисор 
шуда, дар забони форсии миѐна ба шакли asp, форсии миѐнаи 
турфонї ’sp [asp-], суѓдї ’sp [asp], хутанї assa- [<*aspa-], хоразмї 
’sp [asp], балхї aspo тањаввул пазируфтааст [27, 199]. 

Ин вожа дар забонњои форсии нав, чи забонњои ѓарбї ва чи 
шарќии эронї ва лањљањои онњо низ дар шаклњои «асп» ва «асб» 
ба кор меравад, яъне метавон гуфт, ки калимаи умумиэронист. 

Донишманди тољик Њ.Муродов дар рисолаи худ дар бораи 
асп чунин ќайд кардааст: «Вожаи «асп» (асб) дар «Авасто» 
«аспа» (aspa), дар санскрит «асва» (asva), дар форсии бостон 
«аса» (asa) ва дар лотинї «анваюс» хонда мешудааст. Њамчунин 
вожаи «асп»-ро аз решаи «ак» (ak) ѐ «ас» (as) низ медонанд, ки 
маънии тунд рафтанро ифода мекунад» [13, 5].  

Њамчунин баъзе шарњњои дигар пиромуни ин навъи њайвон 
мављуд буда, онро чун «љонвари пистондор, алафхор ва сумдор, 
бо ѐли баланд, ки барои саворї, боркашї ва низ мусобиќањои 
саворкорї аз он истифода мекунанд» шарњ додаанд [3, 351-352]. 

Одамон аз ќадим то ба имрўз аз байни њайвонот аспу сагро 
дўсти бовафои худ мењисобанд ва ба онњо диќќату ѓамхории 
махсус зоњир менамоянд. Шоирони классик дар ашъори худ 
аспро ба таври хосса тавсиф намуда, њатто баъзеашон доир ба 
асп асарњои мукаммалу нодир офаридаанд, ки онњоро 
«Фараснома» меноманд. Доир ба фарасномањо Њ.Муродов дар 
рисолаи худ маълумоти васеъ додааст [13, 52-119]. 

Хар низ њайвони боркаш ва саворї буда, мисли асп таърихи 
ќадима дорад. Ин калима њам аз давраи бостон то ба њол ќариб 
ба тањаввулоту таѓйироте дучор наомадааст ва дар ќолаби номи 
асп корбаст шудааст. Масалан, дар авестої ба гунаи xara- (т.), 
xarā- (f.), дар форсии миѐна дар ду шакл xar ва gōr <*gaura-<gau, 
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форсии миѐнаи турфонї xr [xar], дар забони суѓдї γr’ [xar], хутанї 
khara, хоразмї xr, балхї xaro [27, 223; 26, 4169]. 

Вожаи номбурда имрўз низ дар забонњои эронии нав 
(тољикї, форсї, дарї) ва гўйишњои онњо дар шакли хар маъмул 
аст, ки асолати бунѐдии худро нигоњ доштааст.  

Њамин тариќ, пас аз омўзиш ва баррасии луѓоти марбут ба 
њайвоноти хонагии гўйиши Варзоб ба чунин натиља расидан 
мумкин аст: 

1. Пажўњиши луѓоти марбут ба њайвоноти хонагии забони 
тољикї ва гўйишњои он, аз љумла гўйиши тољикони Варзоб дар 
баѐни бисѐр матолиби осори забонњои форсии бостон ва миѐна 
муфиду судманд буда, луѓоти рољеъ ба ин соња дар муддати 
асрњои зиѐд ташаккул ѐфтааст ва он дар такомулу ѓанї 
гардидани таркиби луѓавии лањљаи Варзоб сањми арзанда дорад. 

2. Аз тањлили маъноии луѓоти марбут ба њайвоноти хонагии 
гўйиши Варзоб маълум мешавад, ки бештари онњо умумитољикї 
буда, дар забони адабї, шеваву лањљањои забони тољикї ва дар 
баробари ин як ќисми камашон дар забонњои дигари шарќї-
эронї мустаъмаланд.  

3. Дар таркиби луѓоти марбут ба њайвоноти хонагии гўйиши 
Варзоб дар баробари калимањои умумитољикии решагї 
калимањои иќтибосї низ мављуданд, ки бештарашон ўзбекиянд. 

4. Луѓоти мазкур аз љињати сохтору дарназардошти хусусияту 
ќонунияти калимасозї ва маъно баробар набуда, гуногунранганд. 

Рўйхати ихтисорањо: 
ШЉЗТ-Шеваи љанубии забони тољикї 
ФТЗТ-Фарњанги тафсирии забони тољикї 
АРС-Арабско-русский словарь 
Рўйхати номи дењањои ихтисоршуда: 

ВЌ. -Варзоб-Ќалъа 
Ғж. -Ғажне 
Др. -Даштиринљон 
Зим. -Зимчурўд 
Хољ. -Хоља Оби Гарм 
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ХУСУСИЯТЊОИ ЛУЃАВИИ КАЛИМАЊОИ МАРБУТ  
БА ЊАЙВОНОТИ ХОНАГЇ 

(дар заминаи маводи гўйиши Варзоб) 
Дар маќола мавзўи вижагињои луѓавии калимањои марбут ба 

њайвоноти хонагї дар мисоли гўйиши мардуми Варзоб баррасї шудааст. 
Масъалаи омўзиши калимањои марбут ба соњаи чорводорї, ки бахши 
муњими фонди луѓавии гўйишњои забони тољикиро ташкил медињад, дар 
илми забоншиносии тољик то њол мавриди тањќиќи љиддї ќарор 
нагирифтааст. Муаллиф дар заминаи баррасии маводи дастрас кўшидааст, 
ки умумият ва тафовутњои лафзї ва маъноии калимањои марбут ба 
њайвоноти хонагии гўйиши мардуми Варзобро аз дигар гўйишњои забони 
тољикї дар таносуб бо меъѐрњои забони адабї нишон дињад.  

Вожањои калидї: луѓат, шева, гўйиш, хусусиятњои маъної, 
њайвоноти хонагї, лањљашиносї, таркиби луѓавї, забони адабї.  
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ  
К ДОМАШНИМ ЖИВОТНЫМ 

(на материале Варзобского диалекта) 

В статье рассматриваются лексические особенности слов, 
относящихся к домашним животным, на примере варзобского диалекта. 
Слова, относящиехся к сфере животноводства, которые составляют 
важную часть лексического фонда таджикских диалектов, в 
таджикском языкознании еще серьезно не изучались. На основе обзора 
имеющихся материалов автор пытается показать общность и отличия 
формулировок и значений слов, относящихся к домашним животным, на 
варзобском диалекте и других диалектов таджикского языка на основе 
литературных языковых норм. 

Ключевые слова: словарь, диалект, смысловые особенности, 
домашние животные, диалектология, лексическая структура, 
литературный язык. 

 
LEXICAL FEATURES OF VOCABULARIES ASSOCIATED  

WITH PETS  
(based on the Varzob dialect) 

The article discusses the lexical features of words related to domestic 
animals using the example of the Varzob dialect. The study of words related to 
the field of animal husbandry, which is an important part of the lexical fund of 
Tajik dialects, has not yet been seriously studied in Tajik linguistics. Based on 
a review of available sources, the author tries to show the common and 
differences in vocabularies and semantics of words related to pets in the 
Varzob dialect borrowed from other dialects of the Tajik language considering 
the basis of literary language norms. 

Key words: dictionary, dialect, semantic features, domestic animals, 
dialectology, lexical structure, literary language. 
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АДАБИЁТШИНОСЇ 
УДК: 891.550 

ЧОПИ КУЛЛИЁТ ВА ЉИДДИЯТИ АМАЛИ ВЕРОСТОРЇ 

Кўчарзода Аламхон 

Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Табъу нашри осори адибон, чун муњимтарин масъалаи 

наќди матн, марбути усулњо ва меъѐрњои муайяни илмї буда, ба 
мењнати тоќатфарсову бурдборонаи матншинос такя дорад. Ин 
мушкилї махсусан њангоми тањияи осори нависандагони пешин, 
ки бо гузашти солиѐни зиѐд сањењияти мутуни асл аз байн 
рафтааст ва нусхањои баъдина ба дахолати зиѐди носихон дучор 
омадаанд, љиддан эњсос мешавад. Чунин вазъияти ногувор 
матншинос Б.В.Томашевскийро ба хулосаи љолиб овардааст: 
«Њамаи душворї дар табъу нашри осори классикон ба он 
алоќаманд аст, ки осори онњо ҳангоми дар ќайди њаѐт буданашон 
чї гуна чоп гардидаанд. Классикон муосир буданд ва як миќдор 
муосирони мо классик мешаванд. Бинобар ин пешбинї кардани 
оќибати табъи адабиѐти бадеии муосир аз фоида холї нест» [5, с. 
24]. 

Дар њаќиќат, дар бисѐр мамлакатњо аз имкониятњои 
мављудаи тањиягарї истифода карда, масъалаи табъу нашри 
осори адибони мутаваффои муосирро хеле љиддї ба роњ 
мондаанд. Дар љумњурии мо бошад, бо вуљуди торафт мањдуд 
шудани имконияти истифодаи бойгонињо ва матбуоти даврї ин 
масъала диќќати олимон ва мутасаддиѐнро њанўз љиддан ба худ 
љалб накардааст, ки вазъи табъи Куллиѐти адибони муосири 
тољик далели гуфтањои болост. 

Куллиѐт, чи хеле ки аз номаш бармеояд, нашрияест, ки 
кулли эљодиѐти адибро ба тамоми гуногунпањлўї ва зарфият 
фаро мегирад ва аз дигар намудњои чоп, чун осори мунтахаб, 
мунтахабот, гулчини осор, асарњои алоњида, пеш аз њама бо 
дараљаи ѓунљоиш ва сањењияти мутун фарќ дорад. Куллиѐти 
академї тамоми нигоришоти адибро бо нусхањои ќаламї, ќайду 
шарњ, мусаввада, мукотибот ва хотирот ѓунљоиш медињад. 
Матнњои илмї ва илмї-оммавии осори адибон низ тамоми эљоди 
муаллифро бо наќшаву ќайду шуруњот ва маводи 
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тарљумаињоливу мукотибот фаро мегирад, вале дар љилдњо 
нусхањои ќаламї интихобан истифода мешаванд. Пас, то њол 
ягон асари адибони муосири тољик, ки бо номи куллиѐт табъ 
гардидаанд, аз љумла куллиѐти устодон С. Айнї, М. Турсунзода, 
А. Дењотї, ба меъѐрњои илмии ин нашрия љавобгў нестанд.  

Ин вазъияти ноњинљорро алалхусус Кулиѐти устод 
Турсунзода равшан собит менамояд. Носирљон Маъсумї дар 
охирсухани љилди аввали Куллиѐти Турсунзода чунин таъкид 
кардааст: «Ин нашри осори шашљилдаи Мирзо Турсунзода, ки 
дастраси хонандагон шудааст, њанўз куллиѐт нест, балки як навъ 
гулчини эљодиѐти бой ва серсоњаи адиби забардаст ва яке аз 
устодони назми советии тољик мебошад» [5, с. 316]. Дар њаќиќат, 
дар љилди якуму дуюми Куллиѐт, ки асарњои бадеии адибро дар 
бар кардаанд, аз ду маљмўаи аввали ў – «Байроќи зафар» (1932) 
ва «Шеърњо» (1939) ба истиснои «Оњанрабо» ва «Мамлакати 
тиллої» дигар асаре дохил нагардидааст. Њамчунин, дар 
љилдњои номбурда як ќатор асарњои људогонаи шоир ба мисли 
достони «Офтоби Мамлакат», асарњои сањнавии «Њукм», 
«Хусраву Ширин» (њамроњи Дењотї) ва шеърњои «Ќалам», «Дар 
Боми љањон», «Суруди кўњистон» љойгир нашудаанд. 

Танќиди адабии тољик сатњи номукаммалии Куллиѐти 
устод Турсунзодаро борњо таъкид кардааст: адабиѐтшинос 
А.Сатторов дар маќолаи басо фарогири «Ќайдњо дар њошияи 
Куллиѐт» оид ба ду љилди аввали Куллиѐти устод сухан ронда, аз 
љумла, иброз медорад: «Афсўс, ки дар Куллиѐт аз маљмўаи 
аввали Мирзо Турсунзода намунае оварда нашудааст. Њарчанд 
онњо имрўз хом ва номукаммал ба назар мерасанд ва ба андозаи 
асарњои баъдинаи ў лаззати эстетикї намебахшанд, вале барои 
муайян кардани ташаккули истеъдод ва тањаввули эљодии шоир 
сарчашмаи ягона ва боэътимод мебошанд» [3, с. 144].  

Чунин номукаммалї дар љилди сеюму чоруми Куллиѐт низ 
ба назар мерасад. Мураттиб ва муаллифи љилди сеюм Ю.Бобоев 
ќайд кардааст: «Ќариб дусад номгўй нутќу музокира ва 
маърўзаю маќолањои илмию адабии М.Турсунзода ба санањои 
таърихї, њаѐту эљодиѐти бузургони гузаштаю муосир, ба 
масъалањои умдаи эстетикаи сотсиалистї бахшида шудаанд. 
Хонандаи ин китоб њоло ба њиссае аз ин осори фаррохболи адиб 
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шинос мешавад» [7, с. 421]. Ва аз ин номгўи зиѐд дар љилди 
сеюми Куллиѐт танњо 30 маърўзаю маќола оварда шудаасту бас. 

Мувофиќи «Фењрести асарњои Мирзо Турсунзода» 
нахустин маќолањои публитсистии адиб соли 1932 иншо 
гардидаанд. Аввалин маќолаи дар љилди чорум љойдода бошад, 
ба соли 1943 тааллуќ дорад. Пас, дар љилди чорум, ки маќолањои 
публитсистї ва тарљумањои муаллифро фароњам овардааст, 
маќолањои дањ соли аввали таълифоти адиб љой дода нашудаанд.  

Шояд, дар љилдњои панљу шаши Куллиѐт дохил гардидани 
ќисмати дигари фаъолияти адиб, чун мактубњо, ќайду шарњњои 
кўтоњ ва ѓайра, дар назар буд. Вале, бо сабабњои маълум чопи 
Куллиѐт дар чањор љилд ќатъ гардид: «Азбаски њанўз архиви шоир 
кор карда нашудааст ва њамаи материалњои дар матбуоти даврии 
республика ва берун аз он нашршуда љамъ нагардидааст, 
комиссияи оид ба мероси адабии Мирзо Турсунзода бо њамроњии 
Иттифоќи нависандагони Тољикистон, Институти забон ва 
адабиѐти ба номи Рўдакии АФ Республика ва нашриѐти «Ирфон» 
ба чунин ќарор омад, ки ин нашри осори адабї ва бадеии Мирзо 
Турсунзодаро дар чор љилд ба охир расонад» [8, с. 6].  

Куллиѐт бояд роњи эљодии адибро аз аввалин ќадамњо ба 
таври амиќу муфассал инъикос намояд, то хонандаи мутахассис 
инкишофи мањорати эљодкорро табиї ва мунтазам ба мушоњида 
гирифта тавонад. Хонандаи Куллиѐти М.Турсунзода бошад, ба 
сабаби дар он дарѐфт накардани эљодиѐти солњои аввали адиб аз 
мушоњидаи давраи омўзиш ва тањаввули мањорати адабии ў 
бенасиб мемонад. Њ.Муњаммадиев зимни муњокима оид ба тарњи 
норавшан ва бандубасти номувофиќи Куллиѐти М.Турсунзода 
гуфтааст: «Бе њељ зарурат дар љилди чорум тарљумањои 
М.Турсунзода дохил карда шудаанд, њол он ки як ќисми 
муњимми маќолањои публитсистии вай аз ин китоб берун 
мондааст» [2]. Њамчунин, дар љилди чор дар ќатори маќолањои 
публитсистї љой додани «Таъсири файзбахши адабиѐти рус ба 
адабиѐти советии тољик», «Нутќ дар съезди VI нависандагони 
СССР» барин маќолањои дорои рўњи илмию тадќиќотї гувоњ бар 
он аст, ки ба чоп омода сохтани Куллиѐт бидуни мењнати љиддии 
тањиягарї ва матншиносї сурат гирифтааст. 

Зоњиран чунин ба назар мерасад, ки тањияи осори 
нависандаи муосир нисбат ба тањияи мероси гузаштагон осонтар 
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аст. Вале ин љо низ бисѐр масъалањову муаммоњое њастанд, ки ба 
эътибор нагирифтани онњо ба камќиматии матни пешнињодшуда 
боис мегардад. Дар кутубхонањои љањон як ќатор ѐдгорињои 
адабие мањфузанд, ки хеле хуб оро ѐфтаанд. Њар ќадоми онњо 
ѓайр аз «нусхаи асосї» боз чандин нусхањои дигари матнро дар 
бар кардаанд. Вале таърихи њаракати мутуни ин асарњо пеш аз 
чоп љиддан омўхта нашуда, меъѐри илмии интихоби матни асосї 
риоя нагардидааст. Дар натиља, ин гуна асарњо аз нигоњи 
матншиносї камќимат буда, њангоми чопњои минбаъда ба 
эътибор гирифта намешаванд. 

Матни Куллиѐти мавриди назар низ сањењ ва муътамад нест. 
Дар Куллиѐт, њатто дар љилдњои аввал ва дуюми он, ки дар 
давраи дар ќайди њаѐт будани муаллиф корбаст шудааст, баъзе 
хатоњо роњ ѐфтаанд. Масалан, дар чанд љойи достони «Писари 
Ватан» мисраъњо љойи худро иваз кардаанд, ки аз ин ифодаи 
мазмун халалдор гардидааст: 

 
Даруни дења шуд љанги шадиде, 
Ба пањлу аспи Ќодир хоб карда, 
Ки мислашро љањон њаргиз надидї, 
Камингањро ба Ќодир боб карда [6, с. 141]. 

 
Маълум, ки мисраъњои дуюму сеюм ҷой иваз кардаанд, ҳол 

он ки таркиби мисраъҳо бояд чунин бошад: 

 

Даруни дења шуд љанги шадиде, 
Ки мислашро љоњон њаргиз надидї. 
Ба пањлу аспи Ќодир хоб карда, 
Камингањро ба Ќодир боб карда. 

 
Ќимати Куллиѐтро дар поѐни баъзе асарњои хурду калон 

набудани санаи таълиф низ костааст. Маълум, ки санагузории 
асарњо дар омўзиши таърихи мутун ањамияти фавќулъода муњим 
дорад ва нодуруст санагузорї кардани ин ѐ он асар боиси бањои 
яктарафа ба эљодиѐти адиб мегардад. Матншиносї санагузорї 
кардани се лањзаи матни асарро зарур мешуморад. Санаи оѓози 
навишт, санаи анљоми навишт ва санаи чопи нахустини асар. 
Албатта, ин се лањзаи санагузорї зиѐдтар ба асарњои калонњаљм 
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нигаронида шудааст. Вале ин њолат масъулияти санагузориро 
дар шеърњои њаљман хурд кам намекунад. Дар Куллиѐти М. 
Турсунзода санаи эљоди як ќатор шеъру достон ва тарљумањо 
ќайд нагардидааст. Ва ин норасої, махсусан дар њолате, ки 
љилдњои якум, дуюм ва чорум ќисмати илмї-тавзењї надоранд, 
равшан ба назар мерасад. Масалан, аз нуњ достони дар љилди 
дувум оварда дар охири достонњои «Чароѓи абадї» ва «Садои 
Осиѐ» санаи таълиф ќайд наѐфтааст. Яке аз вазифањои бахши 
тавзењоту ташрењот њам мањз дар дуруст муайян намудани санаи 
таълиф ва чопи асарњо мебошад. 

Чунонки ишора рафт, меъѐри илмї-тафсирї танњо дар 
љилди сеюми Куллиѐт як андоза риоя шудасту бас. Мураттиб ва 
муаллифи эзоњоти љилди сеюм Ю. Бобоев оид ба њар маќола 
маълумоти мухтасар ва муфиде додааст, ки ба талаботи наќди 
матн љавобгў аст. Масалан, маќолаи аввал чунин шарњ ѐфтааст: 
«Мо офаринандагони таърихем»- маќола аввалин бор дар 
журнали «Дружба народов» (1976, №2) ба забони русї, бо 
сарлавњаи «Лично причастны к истории» дар рўзњои кори 
Анљумани XXV КПСС чоп гардида буд. Ба забони тољикї дар 
китобчаи М. Турсунзода «Ба сўйи ќуллањои нав» (Душанбе, 
1977) ба табъ расидааст» [7, с. 422]. Ѓайр аз ин, Бобињо ва 
Бањоињо барин баъзе истилоҳот ва ашхоси таърихї низ 
мухтасару амиќ шарњ ѐфтаанд.  

Калима, таркиб ва мафњумњои эзоњталаб дар асарњои бадеї, 
маќолањои публитсистї ва нутќу баромадњои шоир бисѐранд. 
Хонанда ба сабаби дар љилдњои дигар риоят нашудани меъѐри 
илмї-тафсирї на танњо ба умќи таърихї ва иљтимоию фарњангии 
баъзе мафњумњо расида наметавонад, инчунин дар кушодани як 
ќатор рамзњо низ душворї мекашад. Масалан, хонанда ваќте ки 
ин мисраъњоро: Гуфт: Хондам китобатон имшаб,/Толстой 
будаед дар мазњаб [6, с. 329] аз достони «Аз Ганг то Кремл» 
мехонад, ба моњияти мазњаби толстої (ќањрамони «Аз Ганг то 
Кремл» Протап мисли А. Н. Толстой аќидаи ба зулму зўрї 
муќобилият накарданро тарѓиб мекард) сарфањм намеравад. Ё 
худ дар ќисмати эзоњот шарњ додани махавкоса, каста, чухра, 
барањман, чамар барин мафњумњо боиси амиќрафти мазмун ва 
фасењияти услуби нигориши силсилаи шеърњои «Ќиссаи 
Њиндустон» мегардид ва ѓайра. Ќариб дар њар љилд њанўз 
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Куллиѐт набудани ин нашрия таъкид гардидааст. Дар 
шиносномаи русиаш бошад, се љилди он Собрание сочинений 
(яъне, маљмўаи осор) ва љилди дуюм Избранное (яъне, 
мунтахабот) ном бурда шудааст. Аммо ин таъкид низ зарурати 
дастгоњи илмї-тафсириро аз байн намебарад.  

Оид ба дастгоњи илмї-тафсирии Куллиѐт сухан ронда, ин 
нуктаро низ ќайд кардан зарур аст, ки љилди аввали он бо 
маќолаи шоири шинохтаи доѓистонї Расул Ѓамзатов ифтитоњ 
гардида, бо маќолаи Носирљон Маъсумї – «Устоди назми 
дилрабо» анљом мепазирад. Дигар љилдњо бошанд, њатто ба 
чунин шиносномањои мухтасар муљањњаз нестанд. Њамчунин, 
бояд таъкид кард, ки агар дар поѐни њар љилд ѐ дар љилди охири 
Куллиѐт фењрасти таълифоти Мирзо Турсунзода љой дода 
мешуд, ќимати ин нашр меафзуд. 

Њамин тариќ, Куллиѐти устод Мирзо Турсунзода, ки дар 
шаш љилд пешбинї шуда буд, дар муддати солњои 1971 -1985 дар 
чор љилд ва ба таври нопурра дастраси хонандагон гардид. 
Комиссияи оид ба мероси адабии шоир ваъда дода буд, ки: «Ба 
чоп њозир кардани куллиѐти нисбатан мукаммали ўро (устод 
Турсунзодаро – К.А.) ба наќша гирад» [4, 6]. Вале аз ваъдаи ба 
наќша гирифтани Куллиѐти мукаммали адиб 35 сол сипарї шуда 
бошад њам, то њол кори амалие ба вуќўъ напайвастааст. 

Њамин тариќ, баъди аз олам даргузаштани устод 
Турсунзода, охирњои соли 1977, Комиссияи умумиттифоќии оид 
ба мероси адабии шоир ќарор кард, ки маводи зиѐди бойгонии 
адиб омўхта шуда, мактубњо ва њуљљатњо љамъ оварда шаванд. 
Гурўњи олимони адабиѐтшинос ва забоншинос ин маводро 
омўхта тањлил намоянд. Куллиѐти асарњои Мирзо Турсунзодаро 
ба забони тољикї ва маљмўаи сељилдаи ашъори шоирро ба 
забони русї барои нашр тайѐр кунанд. Афсўс, ки ќарори мазкур 
ва боз чандин ќарорњои дигар оид ба мероси адабии устод 
Турсунзода дар рўйи ќоѓаз монданд. Ин табиист, зеро барои ба 
вуљуд овардани Куллиѐт њамон ваќт имконияти илмї фароњам 
меояд, ки агар бойгонии адиб аз тарафи мутахассисон батамом 
омўхта, эљодиѐти ў аз лињози матншиносї пурра тадќиќ ѐбад. 

Дар мусоњиба бо Бузургмењри Њаким аз моњи октябри соли 
2019 фарзанди баруманди устод муаллима Фирўза Турсунзода 
њанўз муњтољи омўзиши мутахассисон будани бойгонии шоирро 
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бо таассуф ќайд мекунад: «Аз архиви падарам китоби 
охиринашонро ѐфтам. Аз устод Лоиќ хоњиш кардам, ки 
дастхатњоро хонанд, зеро њамаи шеърњои падарам бо хатти 
форсиянд. Баъди хондан маълум шуд, ки аксари шеърњо нашр 
нашудаанд. Дар бойгонии падарам маводи зиѐди публитсистї, 
мактубњо, шеърњо њастанд, ки то имрўз рўйи чопро надидаанд. 
Ќариб 17-18 дафтар аст он љо. 

Осори чопнашудаашон як тараф, мероси адабии эшон ба 
таври пурра омўхта нашудааст» [9, с.110]. Ин таассуфи муаллима 
Ф.Турсунзода боз аз он аст, ки истифодаи маводи бойгонї бо 
гузашти солњои зиѐд мањдуд мегардад.  

Оре, ин кори бузурги фарњангї дилсўзии њаќиќии 
мутасаддиѐн, раѓбату муњаббати адабиѐтшиносон ва дасгирию 
мадади њукумати Тољикистонро таќозо дорад. Бошад, ки ба 
муносибати 110-умин солгарди бузургдошти устод Турсунзода 
кор аз болои Куллиѐти тозаи ин адиби љањоншумул оѓоз 
гардида, дар нимароњ намонад.  
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ЧОПИ КУЛЛИЁТ ВА ЉИДДИЯТИ АМАЛИ ВЕРОСТОРЇ 
 

Баъди аз олам даргузаштани устод Турсунзода, охирњои соли 1977, 
Комиссияи умумиттифоќии оид ба мероси адабии шоир ќарор кард, ки 
маводи зиѐди бойгонии адиб омўхта шуда, мактубњо ва њуљљатњо љамъ 
оварда шаванд. Гурўњи олимони адабиѐтшинос ва забоншинос ин маводро 
омўхта тањлил намоянд. Куллиѐти асарњои Мирзо Турсунзодаро ба 
забони тољикї ва маљмўаи сељилдаи ашъори шоирро ба забони русї барои 
нашр тайѐр кунанд. Афсўс, ки ќарори мазкур ва боз чандин ќарорњои 
дигар оид ба мероси адабии устод Турсунзода дар рўйи ќоѓаз монданд. 
Ин табиист, зеро барои ба вуљуд овардани Куллиѐт њамон ваќт 
имконияти илмї фароњам меояд, ки агар бойгонии адиб аз тарафи 
мутахассисон батамом омўхта, эљодиѐти ў аз лињози матншиносї 
пурра тадќиќ ѐбад. Ин кори бузурги фарњангист, ки дилсўзии њаќиќии 
мутасаддиѐн, раѓбату муњаббати адабиѐтшиносон ва дасгирию мадади 
њукумати Тољикистонро таќозо дорад. Бошад, ки ба муносибати 110-
умин солгарди бузургдошти устод Турсунзода кор аз болои Куллиѐти 
тозаи ин адиби љањоншумул оѓоз гардида, чун Куллиѐти нотамоми пешин 
дар нимароњ намонад.  

Вожањои калидї: куллиѐт, шоир, шеър, нашр, 
тањрир, адабиѐтшиносї, матн. 

 
ПУБЛИКАЦИЯ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ И  

ЗНАЧИМОСТЬ РЕДАКТОРСКОЙ РАБОТЫ 
 

После смерти устода Турсунзаде, осенью 1977 года, Всесоюзная 
комиссия по литературному наследию поэта приняла решение изучить 
богатые архивы поэта, собрать письма и документы. Группа 
литературоведов и лингвистов должна изучить и проанализировать этот 
материал. Подготовить к публикации полное собрание сочинений Мирзо 
Турсунзаде на таджикском языке и трѐхтомник стихов поэта на русском 
языке. Жаль, что это решение и ряд других решений о литературном 
наследии устода Турсунзаде остались на бумаге. Это естественно, потому 
что возможность научной публикации полного собрания сочинений будет 
реально только в том случае, если архив писателя будет тщательно изучен 
специалистами и его творчество будет полностью изучено с 
текстологической точки зрения. Это большая работа, которая требует 
искреннего желания энтузиастов, кропотливой работы литературоведов, 
а также поддержки и помощи правительства Таджикистана. Возможно, 
по случаю 110-летия устода Турсунзаде начнѐтся работа над новым 
изданием полного собрания сочинений этого всемирно известного поэта, и 
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она не останется незавершѐнной, как по предыдущим изданиям полного 
собрания сочинений устода. 

Ключевые слова: полное собрание сочинений, поэт, поэма, 
публикация, редактирование, литературная критика, текст. 

 
COMPLETE PUBLICATION OF WORKS AND SIGNIFICANCE 

OF WORK EDITING 
 

After the death of (ustad) Tursunzоdа in late 1977, the General Union 

Commission on the Literary Heritage of the poet decided to study the rich archives 

of the poet and collect the existed letters and documents. A group of literature critics 
and linguists should have planned to study and analyze the data and also prepare 
complete publication of the works of Mirzo Tursunzoda in Tajik and the three-
volume collection of poetry in Russian. It is a pity that this decision and a number 
of other decisions on the heritage of the Tursunzoda remained on paper. This is 
natural, because the scientific possibility of publishing complete works will be 
possible only if the writer's archive is carefully studied by specialists and his work 
is fully studied from a textual point of view. This is a great cultural work, which 
requires the strong attention of enthusiasts, hard work of literary critics, as well as 
the support and assistance of the government of Tajikistan. Perhaps, on the 
occasion of the 110th anniversary of the Tursunzoda work began on a new 
publication of the complete works of this world’s famous writer, who will not 
remain uncompleted, like the previous unfinished publication of the complete 
works. 

Key words: complete works, poet, poem, publication, editing, literary 
criticism, text. 
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УДК4 тољик (03)+4 тољик  

ЯК АСАР ДАР ДУ ДАВРА 

Њошимова Хуршеда 

Институти забон ва адабиѐти ба номи Рўдакии АМИТ 

 
Њангоме ки мо арзиши асареро муайян карданї шавем, дар 

бораи бадеияти он сухан низ мегўем, зеро ки он моро дар дарки 
маќсади аслии нависанда мусоидат мекунад.  

Дар фаъолияти эљодии њар нависанда асари барљастае њаст, 
ки дар он бењтарин њунари нависандагии ў зоњир мегардад. 
Китоби дуюми «Љўгї»-и Сорбон (2017) аз љумлаи чунин асарњо 
мебошад, ки китоби аввалини он дар замони Шўравї (1973) ва 
дувумаш баъд аз чил сол, дар давраи Истиќлол эљод гардидааст.  

Дар бораи нависандаи пурмањсули тољик Сорбон аз соли 
1966 то ба имрўз ањли илму адаб таваљљуњ намуда, дар маќолањо, 
таќризњо ва китобњои људогона љанбањо ва пањлўњои гуногуни 
асарњои ўро мавриди тањќиќ ќарор додаанд. Аз љумла 
адабиѐтшиносон М. Шукуров [12], А. Сатторов [3], А. 
Сайфуллоев [2], Х. Шарифов [11], Љ. Баќозода [1], М. Раљабов [4], 
Н. Салимї [5], М. Хољаева [10, 11], Ш. Солењов [6], З. Ўлмасова 
[8], муњаќќиќони рус А.М. Борщаговский, Д.М. Молдавский, 
Н.Н. Кладо, Д.С. Комиссаров ва ањли адаб Љ. Икромї, Ф. 
Муњаммадиев, Мўъмин Ќаноат, Саттор Турсун, А. Самад, 
Караматуллоњи Шукруллоњї, муњаќќиќ Д. Ќаюмоваро номбар 
кардан мумкин аст.  

Ќиссаи авали «Љўгї»-и Сорбон дар эљодиѐти нависанда 
тањаввулоти наверо ба вуљуд овард, ки то ин замон дар адабиѐти 
тољик яке аз офаридањои пурарзиши нависанда шинохта 
шудааст. Дар ќисса њаѐти ќабилаи љўгиѐн бо тамоми бурду бохт 
дар давраи Љанги Бузурги Ватанї ва баъд аз он ба тасвир 
омадааст, ки заминаи воќеї дораду аз мушоњидањои нависанда 
ба саргузашти хоњарон ба миѐн омадааст.  

Нависанда дар ќисса саъй намудааст, ки мавќеи иљтимоии 
ќабилаи љўгиѐн, њаѐти мураккабу печдарпечи онњо, расму русум, 
тарзи зисту зиндагонї ва олами ботинии онњоро дар симои 
Чинї, Худойќул, Умматќул, Биљону Онакалон, Адњам, Саидќул, 
Норљон, Райњона, Гавњар, Саидќул, Шариф ва дигарон дар 
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алоќамандї бо муњити давр (замони Шўравї) амиќ тасвир 
намояд. Њадафи нависанда дар навиштани ќиссаи «Љўгї» нишон 
додани душворињои солњои љанг ва баъди он дар саргузашти 
хоњарон, табиати зиндагонии ќабилаи љўгиѐн дар миѐни тољикон 
ва мутобиќати онњо ба њаѐти иљтимоии давраи шўравї мебошад.  

Дар оѓози ќисса таваљљуњи хонандаро нависанда бо 
ривояти дилбохтагии подшоњ ба љўгидухтар ва њикмати «хўе, ки 
бо шир ба тан дарояд, ба љон барояд» љалб мекунад. Љустуљўи 
Норљон авлоди Искандарињоро ва вохўрии вай бо пирамарди 
навадсола – Муњаммадї бо фикру андешаронињо ва хотирањои 
онњо саргузашту воќеањо ва фољеањои ба сар инсон дар замони 
љанг омада ва баъди он тадриљан наќл карда мешавад.  

Бояд гуфт, ки замона имкон медињад, ки мавќеи иљтимоиву 
сиѐсї ва шахсияти инсон бо тамоми хислатњо ва майлу раѓбати 
он дар робита бо воќеањо ва рўйдодњо дар асар муайян карда 
шавад. Дар ин маврид мањорати нависанда барои нишон додани 
мушкилоти зиндагонї бо тамоми љузъиѐту тафсилот, ки љанбаи 
умумї дорад, бисѐр муњим мебошад.  

Дар ќиссаи «Љўгї» ба Сорбон муяссар шудааст, ки дар 
саргузашти хоњарон – Норљону хоњараш, ки таќдири талхи њаѐт 
онњоро бо љўгиѐн мепайвандад, муњити зисти ќабилаи љўгиѐнро 
бо тамоми тафсилот бозтоб намояд. Душворињо, сахтињо ва 
ќањтии солњои охири љанг ва баъди он дар мисоли ањли дења ва 
хонаводаи Холљон, ки барои кўдакони хурдсоли гуруснааш ба 
љўстуљўи хўрданї мебарояду дар дашт, дар назди мушхона теша 
дар даст љон медињад, дар ќисса воќеї ба тасвир омадааст.  

Вазъияти он солњо бар дўши њар як хонавода ѓаму андўњ ва 
фољеаеро ба бор оварда буд ва њаѐти хоњарон низ, ки бо сабаби 
нољўрии замона бо ќабилаи љўгиѐн пайваста гардид, яке аз 
нишонањои бесарусомонињои он давр буд.  

Диди нависанда дар ќисса тавассути мушоњида ва 
мутобиќати Норљон ба њаѐти ќабилаи љўгиѐни «озоду, бењуќуќу 
ватан ва оворагард» љилвагар мешавад. Дар ин замина њаѐти 
нобасомони љўгиѐн дар ќисса ба тасвир омада, маќсаду муроди 
онњо дар ифодаи «рўзии мо дар рўйи мардум пошида шудааст» 
инъикос меѐбад.  

Дар ќисса нависанда њолатњои рўњиву равонии Норљонро 
дар муњити зисту зиндагонии љўгиѐн ба тасвир кашида, то 
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андозае мутобиќ шудан ва тан додани ўро ба таќдир, рўзгори 
нобасомону овора ва вањшиѐнаи онњо нишон додааст. Дигар ин 
ки дар љомеа, бо вуљуди он ки љўгиѐн беватану иззу эътибор 
буданд, вале берун аз шањри Самарќанд манзили муќимї зери 
унвони Ќабола доштаанд. Аз рўйи диди Норљон нависанда дар 
бораи ин манзили зисти љўгиѐн, иборат аз хонаю каппањо ва 
чодарњо маълумот медињад.  

Сорбон сабки нигориши хосе дорад, ки он дар ќиссаи 
«Љўгї» ва баъдан дар дигар асарњои нависанда ба назар мерасад: 
тасвир намудани саргузашти ќањрамони асосии асар зимни наќл 
ва фикру андешањо, олами ботинї ва тањлилу хулосабарорињои 
амиќ аз воќеияту рўйдод.  

Дар ќиссаи «Љўгї» равшан нишон дода шудааст, ки ризќу 
рўзии занони љўгї тибќи расму русуми онњо ба даст оварда 
мешавад: духтарон бо халтаву асои дар назди домоди ба 
монанди мурда рост карда ќасам ѐд мекунанд, ки нигоњубин ва 
таъмини шавњарашонро як умр ба зиммаи худ мегиранд ва 
миѐни мардум садаќа талбида ањли хонаводаро таъмин 
менамоянд. Нависанда дар ќисса инчунин ошкор мекунад, ки аз 
чунин расм љўгие бо номи Чинї аз дар ба дар гаштан исѐн 
мекунад, ваќте ки нисбат ба духтараш аз мардум таъна 
мешунавад, ба шавњараш ишора карда чунин шикоят мекунад: « 
− Мана гир, мард нашуда равед, расми баровардаатон хушк 
шавад, аз њар дар ба љойи садаќа таъна љамъ мекунам ....» [7, 48].  

Албатта, ќабилаи љўгиѐн дар љомеаи Шўравї зиста, аз 
таъсири низоми иљтимоиву сиѐсии он замон дар канор монда 
наметавонист. Барпо кардани колхозњо, ки дар давраи шўравї аз 
солњои 30-юми ќарни ХХ оѓоз ѐфта буд, ба ќавми љўгиѐн низ 
мушкилоти иљтимоиро ба миѐн овард. Таѓийроти шуури 
иљтимоиро нависанда дар чењраи Умматќул – писари Њайдарќул 
ва Чинї барљаста нишон додааст, ки ба модараш мегўяд: « − Мо 
мардуми беномус, оча, − боз ба гўши Талъат овози љавон расид, 
− номусамонро ба як каф љаву гандум ва ба як бурда нони ќоќ 
фурўхтаем. Аз гадої шарм намедорем...» [7, 52]. Вазъияти 
онваќта ба колхоз рў овардани ќавми љўгиѐнро таќозо мекард, 
зеро замони љанг ва баъди он онњо дигар бо душворињо ва 
таънањои зиѐд аз мардум ризќу рўзии хешро талаб мекарданд ва 
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дигар ин ки дар љомеаи шўравї њама сартосар ба колхоз 
пайваста, танњо ќавми љўгиѐн дар канор монда буд.  

Миѐни љўгиѐн Умматќул барои ќавми хеш мењнат карда, нон 
ѐфтан, ба монанди одамон зистанро ба миѐн монда, аз «озодї»-и 
ќалбакї ќавми худро рањо карданї мешавад, аз ин љињат 
Умматќулро метавон њамчун инќилобчии љўгиѐн шинохт. 
Дигаргунињои рўњиву равонии ў дар байни падару модараш – 
Њайдарќулу Чинї низоъ, зиддият ва душманиро ба амал меорад. 
Нигориши нависанда дар бораи колхоз шудани ќавми љўгиѐн 
таконе буд дар зисту зиндагии онњо, зеро мебоист онњо дигар дар 
як љо муќимї шуда, мењнат мекарданд, дар њолате ки на малакаи 
киштукор доштанду ва на дос дар даст дошта метавонистанд. Бар 
замми он, новобаста ба он ки љўгиѐн бо зарбу талошњои Умматќул 
соњиби манзилу нон шуда, хумори гадої ва садаќа талбидан дар 
вуљуди онњо њамеша фавора мезанад (Чинї чандин бор халтаву 
асои худро гирифта дар дари манзили худ ва ѐ берун аз он ба гадої 
меравад). Аз ин рў, дурустии њикмати «хўе, ки бо шир ба тан 
дарояд, ба љон барояд» бори дигар амалан собит мешавад.  

Дар шахсияти љўгињо нависанда хислату рафторњои 
пурзиддияти ин мардумро љилвагар намудааст, ки новобаста ба 
он ки дар шиносномаи давраи шўравї њамчун ‚тољик‛ сабти ном 
шудаанд, вале њатто дар мавриди дар миѐни љавонон сар задани 
мењру муњаббат (Гавњар ва Шариф) бо сабаби фарќияти расму 
русум ва ќавму миллат нисбати якдигар бегона хоњанд монд. 
Инчунин бо сабаби он ки Норљон баринњо иљборан њаѐти худро 
бо ќавми љўгиѐн мепайванданд, дилбастагї ба фарзандон ва 
тарси шунидани маломат аз бегонагон онњоро абадан бо ин 
мардуми бегонатабору беватан њамзисту њамнишин мегардонад. 
Чунин ќисмат бо сабаби сарнавишт аст ѐ ин ки замона, ба он на 
нависанда ва на хонанда љавоби амиќ ѐфта наметавонанд. Дар 
анљоми ќисса ба њалокат расонида шудани љавони тољик − 
Шариф аз тарафи љўгии љавон Саидќул фољеаи дигари 
сарнавишти инсон ба шумор меравад, ки дар гузашта њам бо 
сабабњои гуногун, аз љумла аз назари табаќотї, вуљуд дошт ва 
дар давраи муосир низ дар байни ќавми љўгиѐну тољикон ин 
њодиса ба назар мерасад. 

Метавон гуфт, ки назари нависанда ба зиддияту 
мураккабињои ботинии ќавми љўгиѐн имкон додааст, ки дар 
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асоси усули асосии реализми сотсиалистї оид ба табиати 
зиндагонї, ихтилофоти ботинї, феълан ба муборизањои 
зиддиятноки рўњї равона шудани баъзе аз тарафдорони 
дигаргун сохтани урфу одатњои гузашта дар миѐни љўгиѐн, дар 
фикру андешањои онњо низ ба амал омадани таѓйироти шуури 
иљтимої, тасвири амиќи воќеияти зиндагонї, зуњуроти низоъњои 
хонаводагии онњо асари љолиберо эљод кунад. Замони шўравї 
дар баробари ба дигар халќњо имкон дод, ки љўгиѐн ба њуќуќњои 
одии инсонї, манзилу љой, шиноснома, соњиби хатту савод, кору 
манзалат соњиб шаванд. 

Гарчанде ки љўгиѐн дар миѐни мардуми тољик солњо 
мезистанд, вале дар бораи низоми њаѐти онњо, ихтилофњои 
ботинию њиссиѐту њаяљон ва доираи андешањояшон дар мо 
маълумоте мављуд набуд. Дар маркази диќќати Сорбон ќарор 
гирифтани ин ќавм дар адабиѐти тољик навоварї буда, аз љињати 
мавзўъ сањифаи тозае ба шумор меравад. 

Баъд аз 40 сол нависанда китоби дуюми «Љўгї»-ро эљод 
мекунад, дар замоне, ки Иттињоди абарќудрати шўравї пош 
хўрда, Тољикистон соњибистиќлол мегардад. Табаддулотњои 
бузурги ибтидои садаи ХХ саршор аз њаракатњои инќилобї дар 
охири садсола барои бештари халќњои дўсту бародар, аз љумла 
Тољикистон, истиќлолро боробари оќибатњои хунини љанги 
шањрвандї ба бор овард. Муњити замон баъд аз пош хўрдани 
Иттињоди Шўравї дубора мардуми тољику љўгиѐнро сарсону 
парешон карда, бар асари љанги шањрвандї ба ихтилофњои 
дигари зиндагонї, муборизањои зиддиятноки њаѐтї гирифтор 
мекунад, ки онњо дар китоби дуюми ‚Љўгї‛ дар маркази диќќати 
нависанда ќарор гирифтаанд.  

Дар задухўрдњои љанги шањрвандї, ки дастањои зиѐди 
ѓоратгару ифротиро ба миѐн меорад, халќиятњои дигарро 
фирориву мардуми тањљоиро ба бархўрдњои тезу тунди 
зиндагонї рўбарў мекунад. Он замон муњољирони тољику љўгї 
дар сарзамини Русия аз рўйи шиносномањояшон њамчун тољик 
шинохта шуданд, дигар на сару либос ва на андом онњоро аз њам 
људо намекард, зеро шахсият аз рўйи њуљљат шинохта мешуд. 
Акнун ба ќавли нависанда «хуни љўгї бо хуни тољику рус, 
украину ўзбек ва дигар халќияту миллатњо омехт» [7, 169]. Аз 
рўйи мушоњидањои нависанда љўгиѐни муњољир гарчанде ки дар 
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заводу фабрикањо кор мекарданд, вале љўгизанњо дар Душанбе 
њамоно бо талбандагї машѓул буданд. 

Ќисми дуюми китоби «Љўгї» аз тасвири манзараи 
даромадгоњи бемористони Ќарияи боло ва љўгиѐни талбанда 
оѓоз меѐбад. Нависанда зимни тасвир дар бораи ин ќавм 
маълумот меорад, ки новобаста ба он ки ќавми чўгиѐн дар миѐни 
дигар халќњою ќавму ќабила ба њайати њукумати Шўравї дохил 
шуда, худашонро баробарњуќуќ мепиндоштанд, ба монанди 
дигарон дар мактаб тањсил карда, дар соњае кор мекарданд, 
одати талбандагї ва дарбадариро тарк накарданд. 

Саргузашти духтари тољик Гул ва модараш Сунбул, ки 
барои зинда мондан дар замони љанги шањрвандї даст ба гадої 
зада буданд, бо хонаводаи љўгиѐн мепайвандад ва нависанда 
тамоми шебу фарозињои њаѐти талхи онњоро дар якљоягї бо 
воќеањои замон тасвир менамояд. Зиндагонии пурихтилофи 

Худоѐру Мењрї, Махмал  набераи Чинї, Таѓой ва Бобуна, 
Алѐнаи украинка, модари Таѓой – Гулгиѐњ, Гулу Сунбул, Иззату 
Бозор, Дилоро, Алѐша, Супарна дар китоби дуюми ‚Љўгї‛ дар 
љараѐни пурихтилофи зиндагонї бо тафсилот баѐн шудааст.  

Дар доираи андешањои худ нависанда саргузашти тољикону 
љўгиѐн ва украинкадухтар – Алѐнаро ба тасвир гирифта, ба 
љињатњои ахлоќиву кирдору рафтори ношоям ва бадахлоќи 
табиати оташбори љўгиѐн дар мисоли Худоѐру Мењрї, Махмал 
ва Бобунаву Маймун, муњаббати самимї ва њиссиѐту њаяљони 
Тагой ва Алѐна, саргузашти талхи Гулу модараш Сунбул, 
ошиќии Алѐша ва Дилороро, ки зиддияти ќавмиву табаќотиро 
ба вуљуд меорад, ба баѐни њолатњои рўњиву равонии мухталифи 
ќањрамонони асар диќќат додааст. Нависанда дар роман 
мураккабиву печидањои зиндагонии тољикону љўгиѐнро бо 
андешаронињо дар бораи воќеият тавзењ медињад. Тасвири амиќи 
воќеияти зиндагии байни тољикону љўгиѐн дар китоби дуюми 
‚Љўгї‛ нишон медињад, ки низоми зиндагонї, русму русум, 
табиату хислат, маънавияту фикру андешањо миѐни ин ду мардум 
аз њам фарќ мекунад ва новобаста ба рушди шуури иљтимої ва 
ба марњалаи дигар гузаштани ќавми љўгиѐн, ба даст овардани 
баробарњуќуќиву саводнокї, соњиб шудан ба шиносномаи 
шањрвандї ва љойи кор дар миѐни тољикону ин ќавм њамеша 
ихтилофоти тезу тунд ва зиддиятњои фикриву равонї, табаќотї 
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зуњур хоњад кард. Омезиши хунї барои насли оянда бори гарони 
таънаву маломат, бархўрдњои расму русум, ихтилофњои 
мазњабиву табаќотиро ба вуљуд меорад.  

Њамин тариќ, Сорбон дар китоби ‚Љўгї‛, ки дар як китоб 

ду асар роман ном бурда шудааст, бо биниши тозаи давраи 
Истиќлол њаќиќати њоли њаѐти пурзиддияти ќавми љўгиѐнро дар 
робита бо вазъи иљтимоии љомеа воќеї тасвир намудааст. 
Нависанда дар асар дар доираи андешањои худ дар давраи 
дигаргунињои куллии таърихї, дар асоси тањлили амиќи иљтимої 
муњит, расму русум, табаддулотњои шуури иљтимоии ќавми 
љўгиѐнро љамъбаст намудааст. Махсусиятњои зиндагии љўниѐн аз 
љињати анъанањои замони гузашта воќеияти асил мебошад, ки 
халќиятњоро аз якдигар фарќият мебахшад.  
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ЯК АСАР ДАР ДУ ДАВРА 
 

Китоби аввали «Љўгї» дар жанри ќисса навишта шуда, бо эљод 
шудани китоби дуюм, идомаи мавзўи китоби аввал, дар соли 2017 њамчун 
роман ба нашр расонида шудааст. Дар бораи китоби аввали нависанда 
ањли илму адаб фикру андешаи хешро баѐн карда, ба асар арзиши баланд 
додаанд. Дар маќола мавзўъ ва муњтавои њар ду асар тањлил шуда, ба 
мањорати нависандагии Сорбон бањо дода шудааст, ки дар заминаи 
мушоњидањо ва тањлили зиндагии љўгиѐн ба миѐн омадааст. Тањќиќи 
њабаљонибаи асар нишон додааст, ки рўзгори носолим ва мушкили љўгиѐн 
ба урфу одат, расму русуми онњо робитаи ќавї дошта, бо мурури замон 
баъзе таѓийротњо ва табаддулотњо вобаста ба дигаргунињои сиѐсиву 
иљтимоии давр ба вуќўъ омадааст. Бо вуљуди он ки ќавми љўгиѐн бо 
мардуми мањаллї њамзист мебошанд, вале омезиши хунї, хусусан бо 
мардуми тољик надоранд, ба истиснои њодиса ва воќеањои иљбориву 
тасодуфї, шояд низоми зиндагии љўгиѐн ва тафовути назари онњо ба 
зиндагї сабаб бошад. Дар маќола дар ин хусус маълумоти бештаре 
оварда шудааст. 

Калидвожањо: ќисса, роман, ќавм, љўгї, тољик, расму русум, низом, 
ќањрамонњо, наќл. 

 
КНИГА ДВУХ ПЕРИОДОВ 

 
В статье рассматривается одно из произведений Сорбона, 

которые написаны в разные исторические периоды: первая книга 
написана в советский период, вторая книга в период независимости. 
Первая книга − «Цыган» написана в жанре повести, вторая книга, 
продолжение сюжета повести, написана в 2017 году, после 40 лет, в 
целом изданное в одной книге эти произведения названы романом. В 
советское время многие литературоведы и литераторы писали свои 
отзывы и мнения по поводу первой книги, высоко оценив ее значение. В 
статье анализируется тема и содержание двух произведений, дается 
высокая оценка писательскому таланту Сорбона в сочинении этих книг, 
которые написаны на основе всесторонних наблюдений и анализа жизни 
цыган. Исследование романа показало, что нездароавое и трудная жизнь 
цыган имеет тесную связь с их традициями и в течение времени 
наблюдаются некоторые изменения связи с политическими и 
социальными преобразованиями. Несмотря на это, народность цыган 
сосуществует с вместе местным народом, за исключения некоторых 
вынужденных случаев и событий. С таджикским народом цыганы не 
имеют кровных смешений, может быть из-за образа жизны цыган и 
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разницы их взглядов на жизнь. В данной статье приведено много 
сведений по этим вопросам.  

Ключевые слова: повесть, роман, племя, цыган, таджик, традиции, 
порядок, герои, рассказ. 

 

A BOOK OF TWO PERIODS 

 
The article deals with one of the works of Sorbon, which was written in 

different historical periods: the first book was written in the Soviet period, the 

second book was written in the period of independence. The first book "Gypsy" 

is written in the genre of the story and the second book is the continuation of the 

story's plot, which was written in 2017 after 40 years. Generally they are, 

published in one book, which is called a novel. In Soviet times, many literary 

critics and writers wrote their reviews and opinions about the first book, highly 

appreciating its value. The article analyzes the theme and content of two works, 

and gives a high assessment of Sorbon's writing talent in writing these books, 

which is written on the basis of comprehensive observations and analysis of the 

way of life of the Roma. Roman's research has shown that the unhealthy and 

difficult life of the Roma has a close connection with their traditions and during 

the period there are some changes in connection with political and social 

transformations. Despite this, the Gypsy tribe coexists with the local people, 

with the exception of some cases and events, the compulsion, especially with the 

Tajik people, does not have blood mixing, may be due to the process of living of 

the Gypsies and their different views on life. This article provides more 

information about this. 

Key words: narrative, novel, tribe of Gypsу, Tajiks, tradition, order, 

characters, story. 

 
Маълумот дар бораи муаллиф: Њошимова Хуршеда – номзади 

илмњои филологї, муовини директори Институти забон ва адабиѐти ба 
номи Рўдакии АМИТ, тел.: (+992) 93-401-30-33, е-mail: 
hurshedah@mail.ru 

Сведения об авторе: Хошимова Хуршеда – заместитель директора 
Института языка и литературы им. Рудаки НАНТ, кандидат 
филологических наук; тел.: (+992) 93-401-30-33, е-mail: 
hurshedah@mail.ru 

About the author: Hoshimova Khurshеda, Сandidate of philological 

siences, vice-director of the the Institute of Language and Literature named after 

Rudaki NAST. phone: (+992) 93-401-30-33, e-mail: hurshedah@mail.ru 



   
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2020 

51 
 

УДК:891.550.092 

БОЗТОБИ МАСЪАЛАЊОИ РЎДАКИШИНОСЇ ДАР 

НОМАЊОИ УСТОД САДРИДДИН АЙНЇ 

Анзурати Маликзод, Усмонова Гулбањор 

Институти забон ва адабиѐти ба номи Рўдакии АМИТ 

 
Устод Садриддин Айнї, чунон ки аз осораш пайдост, ба 

падари шеъри порсии тољикї иродату эњтироми хоссе ќоил 
будааст. Њамин эътиќод ва иродати махсус ба Одамушшуаро 
будааст, ки устод Айнї ба навиштани маќолоти арзишманди 
тадќиќї дар бораи устод Рўдакї ва хусусиятњои шеъри ў иќдом 
намуда, на танњо бунѐди рўдакишиносиро дар Тољикистон 
гузошт, балки дар натиљаи ковишњои пурсамари илмї-
тадќиќотияш дар бораи ў, нахустин бор ба бозгушоии санъати 
шеъри устод, муъљизаосоии сухани ў ва кашфи қабри нопайдои 
устод Рўдакї низ шарафѐб гардид. 

Дар бораи хусусиятњо ва дастовардњои устод Садриддин 
Айнї дар рўдакишиносї адабиѐтшиносони номвари тољик Расул 
Њодизода, Мирзо Муллоањмадов, Абдухолиќи Набавї, 
Абдунабї Сатторзода, Музаффари Муњаммадї ва дигарон 
ибрози андеша намудаанд [6, с. 3-17]. 

Љустуљўњои аввалини тадќиќотии устод Айнї дар бораи 
рўзгор ва осори устод Рўдакї њангоми тањия ва тадвини 
тазкираи ў «Намунаи адабиѐти тољик» оѓоз ѐфтаанд. Њамон гуна 
ки маълум аст, вай ин тазкираро бо зикри ном ва осори 
Одамушшуаро оѓоз бахшида буд [5, с. 14]. 

Ва њамон замон устод Айнӣ эњсос карда буд, ки маълумоти 
сарчашмањои адабї дар бораи устод Рўдакї хеле кўтоњ ва ноќису 
нокомиланд. Бинобар он, ӯ љиддан ба гирдоварї ва омўзиши 
маълумоти сарчашмањои адабї машѓул шуда, дар натиља аз 
«Китоб-ул-ансоб» маълумотеро пайдо намуд, ки дар он доир ба 
мазори Рўдакї сухан мерафт. Ва кашфи нуктањои асосии ин 
маълумоти муфид аз муњаќќиќин аввалин бор мањз ба устод 
Садриддин Айнї муяссар шуд, ки дар тадќиќоти махсуси ў бо 

номи «Устод Рўдакї» дарљ гардидааст 7, 208. 
Дар тањия, тадвин, гирдоварї ва нашри осори устод Рўдакї 

низ аввалин ибтикорот дар Тољикистон ба номи устод 
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Садриддин Айнї пайванд мегирад [9, с. 191]. Њамин тавр, сањми 
устод Садриддин Айнї дар шинохтан ва шиносонидани шахсият 
ва осори устод Рўдакї назаррасу чашмгир аст ва мањз бо 
пешнињод ва ташаббуси ў аввалин бор дар Тољикистон масъалаи 
баргузории љашни 1100-солагии Одамушшуаро соли 1940 ба 
миѐн гузошта шуд, ки поѐнтар дар ин хусус суњбат хоњем дошт. 
Дигар ин ки нахустин бор дар бораи санооти шеъри устод 
Рўдакї ва муъљизаосоиву сењрангезии сухани ў ва сабки эљодии ў 
дар адабиѐтшиносии тољик устод Садриддин Айнї ибрози аќида 
намуда, сањли мумтанеъ будани услуби эљодии ўро махсус таъкид 
карда буд:«Агар мо шеърњои Рўдакиро «сањли мумтанеъ» гўем, 
мувофиќ меояд. «Сањли мумтанеъ» чизест, ки дар дидан осон ва 
сода менамояд, аммо кардан ва ба вуљуд овардани вай мумтанеъ, 
яъне номумкин аст. Бештарини шеърњои Рўдакї њамин 
хусусиятро доранд» [7, 225].  

Заминаи асосии рўдакиљўйї ва рўдакипажўњии устод Айнї 
њамоно аз замони навишта шудани тазкираи «Намунаи адабиѐти 
тољик» гузошта шудааст. Дар бораи Одамушшуаро хеле кўтоњ ва 
мутазодду наќиз будани маълумоти сарчашмањои адабиро ба 
эътибор гирифта, ӯ дар тазкирааш пас аз зикри намунањои 
шеъри Рўдакї зери боби «Баъзе маълумот» ахбори тозаи 
сарчашмањои он замон дастрасашро бо каме шарњу тавзењ зикр 
карда, аз љумла овардааст: «…Њарчанд пеш аз Рўдакї мисли 
Бањроми Гўр, њаким Абўњафси Суѓдї ва Хоља Абулаббоси 
Марвазї шеъри форсї иншод карда бошанд њам, гуфтаи эшон ба 
дараљаи девон нарасида, бинобар њамин сабаб номи Рўдакї ба 
сардафтарии «Намунаи адабиѐти тољик» гузашт» [5, с. 17]. 

Ин љо сабаби дар аввали тазкира зикр шудани номи устод 
Рўдакиро ба таври мўљаз шарњ додани устод Айнї воќеан аз 
камоли огоњї ва ифтихори беандоза аз меросдории ў аз таърихи 
адабиѐти порсии тољикї ва шинохти њаќќонии ў аз халлоќияти 
њунари шоирии устод Рўдакї ва шеъри ўст. Ва муносиб дидани 
унвони «Сардафтарї»-ро ба Устод Рўдакї низ аввалин бор дар 
навиштањои устод Айнї дучор меоем. 

Њамин тавр, устод Садриддин Айнї бо вуљуди фаъолиятњои 
зиѐди адабиву љамъиятї, то он замоне, ки бо далелњои ќотеъ 
мавзеи ќабри Устод Рўдакиро муайяну мушаххас нанамуд, аз 
љустуљўю ковишњои илмї, хусусан дар бораи мазори ў, лањзае 
фориѓ нашудааст. 
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Ва ӯ пайдо кардани ќабри Рўдакиро яке аз корњои хеле 
муњим ва љиддї медонистааст, ки дар роњ, дар кор ва њатто дар 
лањзањои машѓулияти умури шахсию хонаводагии худ низ бо 
фикри пайдо кардани далелњои ќотеъ дар бораи мавзеи ќабри 
Рўдакї банд будааст. Ва њар бозѐфту хабари тозаеро, ки дар 
бораи устод Рўдакї ба тариќи љустуљў аз сарчашмањои муътамад 
ва пурсуљў аз шахсиятњои гуногун дармеѐфта, њатман дар 
номањояш ба дўстону њамкасбон ва њамќаламони ќадрдонаш 
менавиштааст. Номањои устод Садриддин Айнї нишондињандаи 
фаъолиятњои густурдаи илмию адабии ў буда, дар бораи устод 
Рўдакї низ маълумотњои пайдокардаи ўро сабт кардаанд. Аз 
номањои устод Айнї фањмидан мушкил нест, ки рўдакипажўњї 
љузъе аз фаъолиятњои асоси доимї ва њатто рўзмарраи ў будааст. 
Ин натиљагирї аз мутолиаи осори ба Рўдакї бахшидаи устод 
Айнї ва номањои ў њосил шудааст. 

Масалан, дар номае, ки ба устод Лоњутї навиштааст, аз 
натиљаи тадќиќоти дар бораи зодгоњи устод Рўдакї 
анљомдодааш бо шавќ ва як њаяљони ботинї менависад: «Дар 
поѐни гап њаминро гуфтан даркор аст, ки то њол дар байни аҳли 

тазкира ва таърихчиѐни Шарќ ва њам шарќшиносон дар бораи 
ватани Рўдакї ихтилофе буд. Ўро баъзењо аз Бухоро ва баъзењо 
аз Самарќанд мегуфтанд. 

Ман аз рўйи тафтишоти охиринам, аз рўйи як ривоят, ки 
ровиаш Астарободї буда, дар Самарќанд зиндагонї карда, дар 
њамон љо баъд аз 60 соли вафоти Рўдакї мурдааст ва ќабри 
Рўдакиро зиѐрат кардааст, ќарор дода будам, ки Рўдакї дар 
Самарќанд аст. Чунки ин ровї аз ќарияи Рўдаки Самарќанд 
мегўяд. Аммо ман пайи тафтиши дар куљои Самарќанд будани 
дењаи Рўдакї афтодам. Дар наздикї дар ваќти ремонти њавлї ба 
кори ман як мардикори моѓиѐнии фарбї омад, ки аз райони 
Панљакат аст. Ман аз вай номи дењањои ба онњо наздикро 
пурсидам. Маълум шуд, ки Рўдак аз Панљрўд – Панљрўдак 
(њамаи инњо ба Рўдакї дахл доранд) дар кўњистони Панљакат 
будааст. Ман ин маълумоти њавоиро ба котиби райкоми 
Панљакат навишта, тафтишро хоњиш кардам. Котиби райком 
шахсан ба хонаи ман омада, ин маълумотро тасдиќ кард. 

Њоло бо ташаббуси ман як экспедитсияи тадќиќотї аз 
тарафи базаи тољикистонии Академияи илмњо ва комиссариѐти 
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маорифи Тољикистон ба он љо фиристонда шуд. Умедворам, ки 
ин экспедитсия маълумоти равшани расмие биѐрад. 

Дар ин сурат дар илм ва адабиѐт як кашфиѐти калон ба 
вуљуд меояд» [6, с. 91]. 

Ин иќтибос аз номаи дар таърихи 26-уми сентябри соли 
1940 ба унвони Лоњутї навиштаи устод Айнї оварда шуд ва аѐн 
мешавад, ки худи устод ба кашфиѐти калон будани натиљаи 
љустуљўйњояш итминон ва эътимоди комил доштааст. Ва њам ин 
нома баѐнгари он аст, ки устод Айнї дар лањзањои гирифтории 
зиѐд ва банд будан ба корњои шахсию љамъиятї низ њамеша пайи 
њалли масъалањои муњимму нокушудаи илм ва ањли масруф 
будааст.Аз љониби дигар пайдо кардани мазори устод Рўдакиро 
кори хеле муњим медонистааст ва котиби райкоми шањри 
Панљакатро низ бо навиштани номае ба ин кори таърихии хеле 
муњим њидоят намудааст. Аммо асли ин номаро аз бойгонии 
Устод пайдо накардем. Вале дар њар сурат љиддияти устод 
Айниро дар кори тадќиќу пажўњиши масъалањои боањаммияти 
илмї аз чунин номањо ва навиштањои ў эњсос кардан мумкин аст. 

Устод Айнї дар номаи дигари худ, ки ба Абулќосим 
Лоњутї ирсол намудааст, аз пайдо шудани мавзеи ќабри устод 
Рўдакї навид додааст. Дар ин нома хушнудї ва ќаноатмандии 
муаллиф аз натиљаи зањмату љустуљўњои мудовимаш ифодаи 
равшани худро ѐфтааст: 

«Воќиаи наве, ки имсол дар таърихи адабиѐти форс-тољик 
рўй дод, ѐфт шудани дењаи Рўдак (љои таваллуди устод Рўдакї) 
ва ќабри Рўдакист. Маълум аст, ки то њол дар байни ањли таърих 
ва тазкирањо ихтилоф буд, ки Рўдакї аз Бухорост ѐ Самарќанд. 
Ман дар ваќти навиштанам «Намунаи адабиѐти тољик»-ро 
фикри аввалиро тарљењ карда будам. Аммо имсол, ки дар бораи 
Рўдакї маќола навиштам, ба асоси як манбаи арабї, ки ривояти 
худро аз Идрисї ном наќл мекунад, ќарор додам, ки аз 
Самарќанд аст ва ин Идрисї Астарободї буда, умри худро дар 
Самарќанд гузаронидааст ва дар ин љо баъд аз шаст соли вафоти 
Рудакї мурдааст, њам таърихи Астаробод, њам таърихи 
Самарќандро навиштааст. Идрисї мегўяд, ки Рўдакї аз ќарияи 
Рўдак буда, дар навоњии Самарќанд аст. Аммо намедонистам, ки 
ин Панљрўдак ва Рўдак дар куљои Самарќанд бошад. Профессор 
Семѐнов, ки имсол дар ин бора маќола навишт, дар маќолаи худ 
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ќайд кардааст, ки Рўдак ва Панљрўд дар 15-километрии шањри 
Самарќанд аст. Аммо ман бо пурсуков аз атрофи Самарќанд ба 
ин номњо дењае наѐфтам ва ба тариќи њазл ба Дењотї гуфтам, ки 
охир Рўдакї аз Панљакат ѐфт мешавад. Ин сухан зоњиран њазл 
бошад њам, ба аќидаи худам љиддї буд ва бинобар ин ба њамин 
асос тадќиќот ба кор бурдам. Имсол дар моњи июл, ваќте ки 
њавлии худро ремонт мекардам, як мардикорро ба кор овардам. 
Аз вай Рўдак ном дењаро пурсидам. Ў тасдиќ кард, ки дар 
Панљакат њаст, аммо ў надидааст ва бобои ў, ки њанўз зинда аст, 
дидааст. Ў аз дењаи Фароби Панљакат будааст. Панљрўд 
(Панљрўдак) њам дар њамон љоњост. Инро њам шунидааст. Ман 
ин маъниро ба котиби якуми райкомпартияи Панљакат – ба 
рафиќ Муњаммадиев навишта, аз вай илтимос кардам, ки ин 
маълумотро пурсуков кунад. Ў баъд аз чанд рўз шахсан пеши 
ман омада маълум кард, ки Рўдак ва Панљрўд – њарду њам дар 
Панљакат њастанд ва аз маркази район тахминан 60‒70 километр 
меоянд. Ман ин маълумотро ба Душанбе, ба Саюз навишта 
илтимос кардам, ки як экспедитсияи расмї фиристонанд. Аз он 
љо аз Базаи Академия Бузургзода ва аз Наркомпрос Гартский 
ном як таърихшинос омаданд ва маро рањбари экспедитсия 
ќарор додаанд. Азбаски барои баромадан ба болои кўњи баланд 
дили ман тоб надошт, ман њамаи маълумот ва нишонањоро ба 
онњо дода фиристодам. Онњо рафта, ќабри Рўдакиро ѐфтанд. Ба 
ќишлоќи Рўдак бошад Гратский нарафта, танњо Бузургзода 
рафта омад ва њардуи инњо њам њамаи маълумотеро, ки ман ѐфта 
будам, тасдиќ карданд. Аммо ваќте ки Гратский бо мухбири 
радиои Москва мусоњиба кардааст, њамаи ин кашфиѐтро ба худ 
нисбат додааст. Ба ќавли ўзбакон: «тайѐр ошга баковул» 
(поварчии оши тайѐр) шудааст. 

Ман имсол бо даъвати панљакатињо дар 11-уми ноябр ба 
болои кори канали Марѓидар рафтам, ки дар кўњистон дар шаст 
километр дуртар аз маркази район фарњодвор сангро бурида 
кофта истодаанд. Дар он љо ман бо панљрўдиѐн ва њам бо 
рўдакиѐн мусоњиба кардам. Рўдакї дар байни онњо ба унвони 
400 шутурдор (чунонки дар тазкирањо мегўянд) ва ба унвони 
уфорї (уфарї), яъне сознавоз машњур будааст. Њатто мегўянд, ки 
азбас шутурдорї дар кўњистон душворї кардааст, Рўдакї чанде 
ба Самарќанд ва Бухоро кўчида рафта будааст ва дар охирњои 
умраш боз омадааст. 
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Акнун ба ман маънии таъбири манбаи арабї маълум шуд, ки 
дар вай Рўдак ва Панљрўд (Панљрўдак) аз навоњии Самарќанд 
шумурда шудааст. Ноњия бо маънои арабиаш ба канори дур кор 
фармуда мешавад. Дар њаќиќат њам Панљакат то розмељивонї ‒ то 
соли 1925 яке аз ройонњои (ноњияњои) Самарќанд ба шумор мерафт. 

Ман дар сари кори канал бо бисѐр колхозчиѐн мусоњиба 
кардам. Номи ќишлоќњои онњо диќќати маро љалб кард: шумо аз 
куљо? – Аз Њуснобод, шумо чї? ‒ Аз Нигинобод, шумо аз куљо? – 
Аз Майкада, шумо чї? – Аз Зебон (зебоѐн) ва њоказо. Њаќиќатан, 
районе, ки ба дењањои худ ин гуна номњои шоиронаро ќабул 
кардааст, њаќ дорад, ки монанди Рўдакї як устоди номурдании 
шеъру мусиќиро расонад. 

Дар ваќти кори канал ягона як роњи кўњї, ки ба Рўдак 
мерафтааст, муваќќатан баста шудааст, вагарна ман ба он љо њам 
мерафтам. Чунки Рўдак аз сари канал 8 ѐ 10 километр будааст. 

Ин кашфиѐт хеле муњим аст… 
Бо саломи рафиќона: Айнї 
24-уми ноябри 1940, Самарќанд» [8, 97-98]. 

Дар њаљми як номаи рафиќона ин гуна бо эњсосоту шавќи 
хосса аз бозѐфти бузурги адабї будани натиљањои љустуљўйи худ 
сухан кардани устод Айнї воќиан аз њавсалаи тамом доштани 
эшон дар тадќиќи масоили рўдакишиносї ва умуман тадќиќоти 
илмї шањодат медињад.  

Аз устод С.Айнї номањои дигаре њам мањфуз мондаанд, ки 
дар бораи симои зоњирии падари шеъри порсии тољикї-устод 
Рўдакї бањс менамояд. Ин андешаи ў дар номае, ки ба Мирсаид 
Миршакар иншо намудааст, чунин баѐн шудааст: «… Масалан, 
барои Рўдакї ќиѐфаи як тољики киштутии мутаносибаъзоро 
гирифтан мумкин аст, ки чашмаш кўр бошад (тољики киштутиро 
мисол гирифтан барои он аст, ки кўњистонињо ба дигар миллатњо 
омехта нашудаанд ва Киштут дар наздикии дараи Рўдак аст). 
Агар ѐфт шавад, аз музейњо ѐ аз китобњои кӯњна барои мисоли 
либоси Рўдакї либосњои асри Х Осиѐи Миѐнаро гирифтан лозим 
аст. Агар ѐфт нашавад, як тоќияи юрмагии кўњистонї, як саллаи 
хурд ба тарзи арабї печондашудаи шоли тиббетии аъло, 
пероњани сафеди гиребончоки тукмадор, ки тукмааш аз гирењњои 
абрешимї бошад, як ќабои танг (љомаи зерин) ки бо тукмањои 
гирењии абрешимї аз сар то миѐн банд шуда бошад. Аз рўй як 
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абои остинкўтоњи васеи якранги абрешимї. Дар по мўзаи 
мирзоии кемухтии сурх ѐ кабуд (мўзаи мирзоӣ пошнабаланд ва 
борик мешавад, ки монанди минќори лаклак ба дарун хамхўрда 
меистад, нўки пояш низ борик буда, ба боло хам хўрда меистад). 

Либоси Носири Хисрав нисбат ба Рўдакї содатар ва нисбат 
ба либоси ў васеътар, аммо тукмањояш бояд гирењї бошад ва 
мўзааш мирзої, симо ва либоси Љомї як дараља осонтар аст, ки дар 
ин хусус Восифї як ќадар маълумот медињад: Љомї одами 
гандумгун, баландќомат, сиѐњчашм, камриш бояд шавад. Дар тан 
аз таки ў як гупичаи пахтадор, миѐнаш бо фўтаи якранг (сурхча ѐ 
кабудча) баста шуда, ду нўги фўта ду ваљаб аз сари ноф ба зер 
овезон, аз рўйи як либоси сафед, на он ќадар васеъи яктањмонанд, 
дар по кафшу масњї, дар сар тоќияш сафеде, ки дањбедї меноманд, 
дар сар се печ саллаи сафеди сода, дар даст як асо, ки сараш аз сари 
худи Љомї баландтар меистад (асо аз чўби љавбеди сода). 
Кушодарў ва доимо табассумкунон меистад, дар чењрааш на осори 
ѓазаб њаст ва на осори андўњ (бояд чењраи Носири Хисрав ќадре 
ѓазаболуд ва чењраи Рўдакї љиддї бошад)» [4, с. 1-2]. 

Устод Садриддин Айнї, чунонки маълум аст, дар асоси 
андешаи амиќ сари мавзўъ ва мазмуни ашъор ва мавќеъу 
вазифаи ишѓолкардаи Рўдакї ва Носири Хисрав дар бораи тарзи 
либоспўшии онњо ибрози назар намудааст. 

«Рўдакї, ба назари ман як одами баландќомати 
миѐнагўшти ришкалони рўйпањн љилвагар мешуд, ки симояш 
бисѐр мутаносиб, рангаш гандумгуни ба сурхӣ моил, чашмонаш 
кўр, либосаш озода ва тоза, дар дасташ дунбураи бо устухони 
фил зинатдодашуда менамояд, агар њолати пирии Рўдакї нишон 
дода шавад, бояд ў як пири зиндадили љавонтабиат тасвир карда 
шавад». [3, 1-2] 

Аз мазмуни ин нома аѐн мешавад, ки устод Айнї 
мехостааст чењраи устод Рўдакиро дар аксе ѐ нигорае рассомї 
намуда бошанд. Ва андешањои худро аз шинохти шахсият ва 
осори Одамушшуаро дар асоси шеърњои боќимондааш баѐн 
дошта, мулоњизањояшро дар бораи чењраи устод Рўдакї 
тавассути мактуб баѐн намудааст.  

Дар номаи дигаре устод Айнї дар бораи љашни устод 
Рўдакї чунин масъалагузорї менамояд: 

«Њоло бо ташаббуси ман як экспедитсияи тадќиќотї аз 
тарафи бозаи тољикистонии Акодемияи илмњо ва Комисариѐти 
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маорифи Тољикистон ба он љо фиристода шуд. Умедворам, ки ин 
экспедитсия маълумоти равшани расмие биѐрад. Дар он сурат 
дар олами илм ва адабиѐт як кашфиѐти калоне ба вуљуд меояд. 
Бояд тољикон аз њамин рўз сар карда барои 1952, ки дар вафоти 
Рўдакї њазор сол пур мешавад, тайѐрї бинанд. Аммо намедонам, 
ки чї кор карда метавонанд» [2, 4]. 

Аз мазмуни ин нома фањмидан душвор нест, ки устод Айнї 
масъалаи њазорсолагии фавти устод Рўдакиро дар иртибот бо 
кашфи мазори ў ба миѐн гузоштааст.  

Дар њамон соли 1940 устод Садриддин Айнї дар номаи худ 
ба Дењотї вобаста ба тартиб додани маљмўаи ашъори Рўдакї 
тарзи тартиб додани онро таъкид карда буд. 

«Баъд аз рафтани шумо шумораи севуми июнии 
«Тољикистони сурх»-ро хондам. Дар сањифаи 4-и он ахбороти 
мудири шуъбаи шарќии китобхонаи марказї – рафиќ Колесникуф 
њаст, дар он љо дар он ахборот дар бораи «Маљмаъ-ул-фурс»-и 
Сурурї ном луѓат гап зада мешавад ва гуфта шудааст, ки дар он 
луѓат сад байт аз Рўдакї ба тарзи мисол оварда шудааст. 

Шумо як бор њамон луѓатро аз назар гузаронед, агар 
шеърњои аз Рўдакї дар он љо овардашуда ѓайр аз чизњое бошанд, 
ки мо фоида бурдаем, ѓундошта гиред ва дар маљмўаи «Устод 
Рўдакї» дароред. Агар дар маънии ягон шеър ѐ луѓат душворї 
кашед, ба воситаи хат аз ман мепурсед» [1]. 

Аѐн мешавад, ки устод Айнї дар бораи устод Рўдакї мудом 
маълумот љамъоварї намуда ва ба Дењотї низ таъкид кардааст, 
ки осори Рўдакиро аз њар куљо љамъоварї намояд ва дар шарњу 
тафсири вожањои душворфањм омодагии хешро ба ѐрмандї ва 
њамкорї пешнињод намудааст. 

Ва низ аз як номаи Бектош ба устод Айнї маълум мешавад, 
ки устод ба намояндагони барљастаи илму адаби њамзамони хеш 
дастуру супориш додааст, ки барои љамъоварии ашъори 
парокандаи устод Рўдакї аз љунгу дастнависњо ва девону 
дафтари ашъори шуаро ва луѓатнависони ќадим сањм гузоранд, 
ва инчунин дар љустуљўи девони то кунун нопайдои Устод 
Рўдакї бошанд. Ин мазмун аз номаи зерини Бектош ба дурустї 
равшан мегардад: 

«…Њодисаи нав њамин аст, ки Абдуллољонака (падари Ғанӣ 

Абдулло-маҷалла) аз Бухоро як китоби оид ба нуљуми Ањмад 
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махдуми Калларо рўнавис карда оварданд (ин ѓайр аз Зичи 
шоњист, ки рўнавискардаи ў буда, пеш аз ин ба даст афтода буд). 
Китоб мураттаб буда, дар соњаи њайат ва нуљум маълумот ва 
нуќтаи назари Ањмад Махдумро пурра дарбар мекунад.  

Аз Хуљанд касе мактуб навишта, маълум кард, ки ба дасти ў 
девони Рўдакї мављуд будааст ва дар ќатори китобњои дигар 
нархи ўро 300 муайян карда фиристодааст. Фавран 
Абдуллољонака ба Хуљанд камандирофка карда шуданд. 
Намедонам, ин хабар дуруст мебарояд ѐ не? Агар дар њаќиќат 
девони Абулњасани Рўдакї барояд, як кашфи љањонист. Аммо 
ман метарсам, ки девони шоири дигар Муинуддини Рўдакї 
набошад. Нусхаи девони Муинуддини Рўдакї дар се-чањор љой 
маълум аст ва њатто дар Эрон ба чоп њам расидааст. Мегўянд, 
дар Ленинград њам як нусха мављуд аст. Њамин ќадар умедворї 
њаст, ки дар Осиѐи Миѐна, хусусан дар Хуљанд, аз девони 
Муинуддини Рўдакї дида, девони Абулњасани Рўдакї 
муњаммилтар аст. Аломатњои муайянкунандаро ба дасти 
Абдуллоҷонака навишта додем. Бо телегром огоњ мекунад. Ба 
Мавлоно ва рафиќ Дењотї салом. 

Бо эњтиром Бектош 
7/VIII-36»  

Имрўз ба туфайли зањматњо ва љустуљўњои 
хастанопазиронаи падари адабиѐти муосири тољик устод 
Садриддин Айнї зодгоњ ва мазори падари шеъри порсии тољикї 
маълум шудааст ва яке аз љойњои муќаддаси дидании сайѐњону 
мењмонон мебошад. Ва њамчунин миќдоре аз ашъори ноби 
њакимонаи устод Рўдакї бо талошу љустуљўњои бедареѓи 
донишмандону матншиносони адабиѐти порсии тољикї дар 
дастрас дорем, ки оѓозгари ин љустуљў ва яке аз нахустин 
гирдоварандагони ашъори парокандаи Одамушшуаро низ устод 
Айнист. 
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БОЗТОБИ МАСЪАЛАЊОИ РЎДАКИШИНОСЇ ДАР  
НОМАЊОИ УСТОД САДРИДДИН АЙНЇ 

 
Дар ин маќола сањми устод Айнї дар шиносондани рўзгор ва осори 

падари шеъри порсии тољикї Абўабдуллоњи Рўдакї бештар дар асоси 
номањои ба намояндагони барљастаи илму адаби њамзамони худ 
навиштааш баррасї шудааст. Садриддин Айнї дар номањояш ба устод 
Лоњутиву Миршакар ва Дењотї асосан аз натиљањои бозѐфти худ дар 
бораи устод Рўдакї маълумот додааст. Дар бораи мавзеи таваллуд ва 
чењраи устод Рўдакї ва симои адибони бузурге ба монанди Носири 
Хисраву Камоли Хуљандї низ ибрози андеша намудааст.  

Калидвожа: мазори Рўдакї, сењрангезии сухан, бозѐфтњо, номањо, 
ватани Рўдакї, кашфиѐт, тољики киштутї, либос ва чењраи Рўдакї.  

 
ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ РУДАКИ  

В ПИСЬМАХ УСТОДА САДРИДДИНА АЙНИ 
 

В статье рассмативается вклад устода Айни в ознакомление с 
жизнью и творчеством родоначальника таджикско-персидской поэзии 
Абуабдулло Рудаки, главным образом на основе писем, которые он писал 
выдающимся деятелям науки и литературы своего времени. Садриддин 
Айни в своих письмах устоду Лахути, Миршакару и Дехоти в основном 
рассказывал о результатах своего открытия относительно устода 
Рудаки. Он также рассказывал о месте рождения и чертах лица устода 
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Рудаки, а также об облике великих поэтов, таких как Носир Хусрав и 
Камол Худжанди. 

Ключевые слова: мавзолей Рудаки, магия речи, новые открытия, 
письма, родина Рудаки, киштутский таджик,одежда и облик Рудаки. 

 

REFLECTIONS AND STUDYING OF A. RUDAKI  

IN SADRIDDIN AINI’S LETTERS 
 

This article discusses the contribution of the Aini to the understanding of 
the work and life of the founder of Tajik-Persian poetry - Abuabdullo Rudaki, 
which mainly based on letters he wrote to his friends, prominent scholars of 
science and literature of his time. Sadriddin Aini, in his letters to the Lohuti, 
Mirshakar and Dehoti mainly states about the results of his discovery about 
Rudaki. He also talks about the birthplace and facial features of Rudaki, the 
possible appearance of great writers such as Nosiri Khusrav and Kamoli 
Khujandi. 

Keywords: Rudaki mausoleum, speech magic, beach, new discoveries, 
letters, Rudaki’s homeland, Astarabod.  
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ТДУ 891.550 

АРЗИШИ САРФИЮ НАЊВЇ ВА АДАБИИ “АЛ-ФАВОИД АЗ-

ЗИЁИЯ” Ё “ШАРЊИ МУЛЛО”-И АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ 

Эмомов А. 

Донишкадаи исломии Тољикистон ба номи Имоми Аъзам 

 
 Абдуррањмони Љомї њамчун адиб, шоир, мутафаккир ва 

донишманди бузурги тољики асри XV шояд барои ќисмати зиѐди 
мардуми мактабдида маълуму машњур бошад, аммо кам нафарњоеро 
пайдо кардан мумкин аст, ки аз донишњои ин марди наљиб дар соњаи 
сарфу нањви забони арабї огањї дошта бошанд. Дар замоне, ки 
Љомї зиндагї ва тањсил намуда буд, китоби муътабар ва 
эътирофшудаи илми нањв китоби ‚ал-Кофия фи-н-нањв‛-и Ибни 
Њољиб буд, ки он то ба њол ин мавќеъро аз даст надодааст. 

 Азбаски ‚Кофия‛-и Ибни Њољиб дар таърихи нигориши 
асарњои нањвии арабї аз љињати муљазбаѐнї ва мухтасарнависї 
як марњилаи нав ба шумор мерафт, диќќати нањвиѐн, 
пажўњишгарон ва муњаќќиќони зиѐдеро ба худ љалб намуд ва 
донишмандони соњаи сарфу нањви забони арабї ба хотири 
фањмотар гардидани он бар ин асар шарњњо, њошияњо ва 
таълиќоти бешуморе навиштаанд, ки ‚ал-Фавоид аз-Зиѐия‛ ѐ 
‚Шарњи Мулло‛-и Мавлоно Абдуррањмони Љомї дар миѐни 
онњо яке аз љойњои аввалинро ишѓол мекард.  

 Дар робита ба ин доктори риштаи забон ва адабиѐти арабї 
Њасани Арљманд чунин овардааст: ‚Кофия‛-и Ибни Њољиб ба 
иллати суњулат дар баѐни матолиб ва ихтисоргўї нисбат ба 
кутуби нањвии дигар њамвора мавриди таваљљуњ будааст. Ибни 
Њољиб ‚Кофия‛-ро дар асре ба риштаи тањрир даровард, ки 
мухтасарнависї шоеъ гардида буд, ба њамин иллат аст, ки ин 
китоб бисѐр муљаз навишта шуда, аз њар гуна муноќаша холї 
аст. Бинобар ин муњаќќиќони зиѐде, аз љумла эрониѐне, чун 
Разии Астарободї, Рукнуддини Астарободї ва боз чанде дигар 
ба шарњи ‚Кофия‛ рўй оварданд. Яке аз шорењони маъруфи 
‚Кофия‛ Абдуррањмони Љомї аст, ки шарњи худро ‚ал-Фавоид-
аз-Зиѐия‛ ном нињодааст, гарчи ин китоб пеш аз њама бо ‚Шарњи 
Љомї‛маъруф аст. Дар баѐни ањамияти шарњи Љомї њамин бас 
аст, ки солиѐни мутамодї дар њавзањои илмї ба унвони манбаи 
ќобили эътимод ва муътабар тадрис мешудааст‛ [3,2]. 
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Нахустин шорењи ‚Кофия‛ худи Ибни Њољиб будааст. 
Њамчунин дар китобе бо унвони ‚Ал-Вофия фи назм-ал-Кофия‛ 
рисолаи худро ба назм кашида, сипас он манзумаро шарњ 
додааст. Пас аз вай низ китоби ‚Кофия‛ мавриди таваљљуњи 
бисѐре аз муњаќќиќони соњаи нањв қарор гирифта, то кунун 
шуруњи мухталифе бар он навишта шудааст ва бархе низ онро ба 
назм кашидаанд. Муњаќќиќи рисолаи ‚Шарњ ал-Вофия фи назм-
ал-Кофия‛ дар муќаддимаи худ беш аз 124 шарњ ва 9 манзумаи 
‚Кофия‛-ро ном бурдааст [6, 27-54]. 

Муњаќќиќи мисрї Усома Тањо ар-Рифоъї низ дар 
тањќиќоти худ аз 104 шарњ ѐдрас мешавад, ки муаллифони 98-тои 
онҳо маълум буда, номҳои муаллифони 6 шарњи дигарро маълум 
карда натавонистааст.  

Табиист, ки њар яке аз ин шарњњо хусусиятњои хоси худро 
дошта, муаллифон ба љабњањо ва масъалањои алоњидаи ‚Кофия‛ 
назари худро иброз намудаанд, ки барои навомўзон аз фоида 
холї нест. Аммо дар миѐни ин шарњњо рисолањое њастанд, ки 
мусаннифони онҳо аз нуќсу норасоињои шарњњои пештар 
навишташуда дурї љуста, љанбањои мусбат ва манфиатбахши 
онњоро дар рисолоташон љамъбаст намудаанд. Чунин асарњо аз 
љониби аксари муњаќќиќон ва соњибназарону нањвиѐн њамчун 
дастуру маводди таълимии бењтарин шинохта шуда, аз љониби 
натанњо муњаќќиќону донишмандон, балки кулли навомўзону 
толибилмон бо мањбубияти тамом истиќбол шуда, то имрўз дар 
миѐни онњо мавриди истифода ќарор доранд.  

Масалан, доктор Солењ Абдулазим аш-Шоъир аз хусуси ин 
шарњњо сухан гуфта, авлавияти баъзеи онњоро чунин ба ќалам 
додааст: ‚Шарњњои ‚ал-Кофия‛-и ар-Разї Астарободї, ‚ал-
Фавоид-аз-Зиѐия‛-и Нуриддин ал-Љомї ва шарњи навиштаи 
Ибни Њишом, ки ‚ал-Буруд аз-зофия‛ ном дорад, машњуртарини 
ин шарњњо мебошанд ‛[7, 8]. 

Лекин бояд эътироф намуд, ки ‚ал-Фавоид-аз-Зиѐия‛-и 
Абдуррањмони Љомї натанњо дар миѐни тамоми шарњњои бар 
‚Кофия‛-и Ибни Њољиб навишташуда, балки дар миѐни ин се 
шарњи дар боло номбаршуда њам љойи аввалро ишѓол менамояд. 
Чунки китоби мазкур аз рўзи рўйи кор омаданаш дар пањлўи 
китоби ‚Кофия‛-и Ибни Њољиб яке аз дастурњои асосии дарсї 
барои омўзиши забони арабї гардида, толибилмони мадориси 
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исломї онро то имрўз бо тамоми тафсилоташ меомўхтанд ва 
меомўзанд. Аммо шарњњои Астарободї ва Ибни Њишом бо 
вуљуди афзалияташон бар шарњњои дигар баъди андаке ба 
вартаи фаромўшї афтиданд ва дар шакли дастнавис дар 
маъхазњо боќї монданд. 

Масалан, ал-Баѓдодї дар ‚Хизонат-ал-адаб‛ аз хусуси ар-
Разии Астарободї ва китоби ў ‚Шарњи Кофия‛ хабар дода, 
мегўяд, ки ин шарњ то охирњои ќарни гузаштаи њиљрї, то замони 
ба шакли фаровон зуњур кардани матбаъањо, дар шакли 
дастнавис боќї монд. Ин китоб аввалин бор дар Туркия соли 
1275 њиљрї ба табъ расид ва дар хотимааш гуфта мешуд, ки бо 
нусхаи муаллиф муќоиса карда шудааст [4, 9]. 

Бояд иќрор шуд, ки шарњи Разии Астарободї баъд аз рўйи 
кор омадани ‚ал-Фавоид-аз-Зиѐия‛ ба њукми шариати мансух 
даромада бошад њам, Мавлоно Љомї њангоми таълифи рисолаи 
худ, баъд аз шарњи худи Ибни Њољиб ва шарњи њиндї, ки 
муаллиф онро бо ‚ал-Њавошї-ал-индия‛ ном мебарад, сеюмин 
марљаъест, ки ба он ба таври фаровон истинод дорад. 

Масалан, муаллифи маќолаи ‚Муаррифии китоби ‚ал-
Фавоид-аз-Зиѐия‛ Њусайни Арљманд менависад: ‚Истифодаи 
Љомї аз шарњи Разї ба се шакл сурат мегирад‛: а) оро ва 
назариѐти Разиро ба таври мустаќим ва бо зикри номи вай баѐн 
менамояд; б) оро ва назариѐти Разиро ба таври мустаќим ва 
бидуни зикри номи вай баѐн месозад; в) оро ва назариѐти Разиро 
ба таври ѓайри мустаќим бо таѓйири алфоз ва мисолњо зикр 
мекунад [3, 14]. 

Албатта, мегўяд ў, истифодаи Љомї аз шарњи Разї дар 
њамаи маворид бад-ин сурат нест, ки Љомї комилан аз Разї 
табаъият карда бошад, чун дар баъзе маворид комилан бо орои 
нањвии Разї ба мухолифат бархоста, номувофиќии худро 
нисбати ин ѐ он аќида ва хулосабарорињо иброз медорад. 

Тамоми муњаќќиќон пеш аз он ки аз хусуси китоби 
Мавлоно Љомї чизе бигўянд, дар бораи сабаби иншои он 
таваќќуфе кардаанд, зеро ин сабаб дар аввали китоб аз љониби 
шоир бо як эњсосот ва дилсўзии хосе нисбат ба писараш 
Зиѐуддин Юсуф, ки ба омўзиши ‚Кофия‛ тоза оѓоз намуда, бо 
душворињое рў ба рў шуда буд, зикр карда шудааст. 

Абдуррањмони Љомї, ки аз устодони машњури замони худ 
ба шумор мерафт, дар омўзиши ‚Кофия‛ ба мушкилот рў ба рў 
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шудани фарзанди худ ва дигар толибилмонро дида, хост ин 
мушкилотро андаке њам бошад, осон намояд ва ба ин хотир ‚ал-
Фавоид-аз-Зиѐия‛-и худро таълиф намуд. 

 Шарњи Абдуррањмони Љомї бо хусусусиятњо ва тозагињое, 
ки дошт, тавонист ба зудї дар ќалбу хотири донишомўзон љой 
бигирад ва овозааш дар офоќ пањн гардад. Ин шуњрат боис 
гардид, ки онро дар тамоми њавзањои таълимии забони арабї 
њамчун китоби дарсї бипазиранд. 

Шуњрати ‚ал-Фавоид-аз-Зиѐия‛ ва мањбубияти он дар 
миѐни толибилмон ва њаводорони забони арабї ба дараљае 
расида буд, ки адади зиѐди муњаќќиќон ва таърихнигорон аз 
тавсифи он худдорї карда натавонистаанд.  

Тошкубризода дар ‚Мифтоњ-ас-саъода‛ дар боби ‚Шарњ‛- 
и Љомї таваќќуф намуда, менависад: ‚Шарњи донишманди 
бузург Мавлоно Абдуррањмони Љомї ба он ѓояте расидааст, ки 
ба он аз лињози тањрир ва њусни тартиб чизе илова кардан имкон 
надорад‛[11, 39]. 

Њољї Халифа низ дар «Кашф-аз- зунун» -и худ аз хусуси 
фавоиди ин таснифот изњори назар намуда, мегўяд: ‚Дарвоќеъ 
Мавлоно Нуриддин Абдуррањмони Љомї шарње навишта, ки дар 
он фоидањои дар шарњњои дигари «Кофия» омада бо бењтарин 
сурат љамъоварї ва хулоса шуда, нукоте аз худ бар он афзудааст 
ва онро «ал-Фавоид аз-Зиѐия» ном гузоштааст ‛ [9, 1372]. 

Муњаммад Боќир ал-Хонсорї дар ‚Равзот- ал- љаннот‛ дар 
хусуси ‚ал-Фавоид- аз-Зиѐия‛ сухан гуфта, менависад: ‚Он, яъне 
‚Шарњ‛ -и Љомї, аз бењтарин, даќиќтарин, балиѓтарин ва 
комилтарин таснифотест, ки бар ‚Кофия‛ навишта шудааст» [11, 39].  

Чуноне ки маълум мегардад, донишмандони зиѐде аз мутолаа 
ва баррасии ‚ал-Фавоид аз - Зиѐия‛ ба ваљд омада, воќеан дар 
мавриди муфиду пурарзиш будани он андешањои худро натанњо бо 
наср, балки дар либоси назм низ иброз доштаанд. 

Дар атрофи ин китоб натанњо андешаю афкори алоњида, 
балки њошияву таълиќоти зиѐде низ навишта шудааст. 
Муњаќќиќи мисрї Усома Тањо ар-Рифоъї, ки дар тањќиќи ‚ал-
Фавоид-аз-Зиѐия‛-и Љомї таълифоти дуљилдае дорад (379 с.), аз 
46 њошияе хабар медињад, ки бар ин шарњ навишта шудааст. Ў 
мегўяд: ‚ Ман њамаи ин њошияњоро пайдо карда натавонистам ва 
адади камеро аз он гирифтам. Лекин њамаи ин њоло барои 
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тањќиќи ин китоби бузург ва муайян намудани љанбањои илмии 
он кифоя нест‛ [11, 42]. 

Муњаррирони матбааи ‚Мактабат-ал-Бушро‛-и покистонї 
њам хангоми ба тариќи нав ба чоп омода намудани ‚ал-Фавоид-аз-
Зиѐия‛ ѐ ‚Шарњи Мулло‛ аз тавсифи ин китоб худдорї карда 
натавониста, чунин нигоштаанд: ‚Ва шояд чунин мусанниферо 
пайдо карда натавонем, ки навиштањояш дар риштаи нањв аз 
љониби мардум бо ин дилгармї ва раѓбати бепоѐн пазируфта шуда 
бошад, њамчунон ки китоби ‚Шарњи Мулло‛ истиќбол шуда, бар 
он шарњу њавошии зиѐде навиштаву таълиќоте фаровон бар он 
илова шуда бошад. ‚Шарњи Мулло‛ аз бењтарин ва зеботарин 
шарњњои ‚Кофия‛-и Ибни Њољиб ба шумор рафта, ба низоми 
таълими расмии мо ворид гардид, чун масоилеро дар бар 
мегирифт, ки донистанаш барои њар фарде, ки хоњиши омўхтани 
забони арабиро дошт, њатмї ва зарурї буд. ‚Шарњи Мулло‛ аз 
љињати таълиф ва фарогирии бањсњои илмии њассос, назариѐти 
даќиќ ва хулосабарории мумтоз дар сатње иншо шуда буд, ки пайдо 
шудани он китобњои нањвии дигарро дар њоли шариъати мансух 
гузошт. Китоби мазкур яке аз китобњои муњим дар илми нањв ба 
шумор рафта, он барои донишомўзони ин ришта аз ањамияти 
бузург бархўрдор аст. Ин китобест, ки онро олимони соња хуш 
истиќбол карда, ба тадрису шарњи он пардохтанд, ба хусус дар 
кишварњои Њинду Покистон ва дигар мамолики Осиѐи Миѐна ва 
мамлакатњои њамљивори онњо [10, 3-4]. 

Тибќи барномаи анъанавї дар мадрасањои исломии 
Мовароуннањру Хуросон, ба хусус мадрасањои Бухорои Шариф, 
низ китоби ‚ал-Фавоид-аз-Зиѐия‛ ѐ ‚Шарњи Мулло‛-и 
Абдуррањмони Љомї яке аз китобњои асосї барои омўзиши илми 
нањви забони арабї ба шумор мерафт. 

Устод Садриддин Айнї дар ‚Ёддоштњо‛ аз омўзиши китоби 
мазкур дар мадрасањои Бухоро ѐд карда, менависад: ‚Толибилми 
мадраса баъд аз хондани ‚Авомил‛ ва як ќисми ‚Кофия‛ ‚Шарњи 
Мулло‛ ном китоберо, ки асари Мавлоно Абдуррањмони Љомї 
буда, дар нањви арабї шарњи ‚Кофия‛ буд, сар мекард. Аз њамин 
ваќт сар карда талаба ин дарсро ба пеши ягон муллои калонтар 
мехонд, ки одатан ин дарсро дарси ‚дарсхонагї‛ меномиданд. Ин 
дарс панљ сол давом мекард. Талаба ба болои ин боз ба дарси 
домуллои кунљакї давом мекард – дар пеши ў боќимондаи 
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‚Кофия‛-ро, њам ‚Шамсия‛ ном китоберо, ки матнест дар мантиќ, 
мехонд ва инчунин дарси ‚Шарњи Мулло‛-ро пеш аз он, ки ба 
пеши домуллои дарсхонагї рафта хонад, аввал ба пеши домуллои 
кунљакї мегузаронид‛ [1, 180].  

Аз њамаи ин гуфтањо маълум мегардад, ки ‚ал-Фавоид-аз-
Зиѐия‛ ѐ ‚Шарњи Мулло‛-и Абдуррањмони Љомї яке аз дастурњои 
таълимии асосї ва эътирофшуда ба њисоб рафта, аз рўйи он 
натанњо дар мадориси исломии Бухоро, балки дар тамоми 
мадориси Мовароуннањру Хуросон, Покистону Њинд ва њатто 
кишварњои мусулмоннишини Русияи ќайсарї низ дарс гуфта 
мешудааст. 

Аз тадќиќоти анљомдодаи доктор Урватулло Тоиров 
маълум мегардад, ки китоби мазкур дар кишварњои арабї 
(Миср, Сурия) њанўз њам чун китоби ‚Грамматикаи забони 
арабї‛ мавриди истифода ќарор доштааст [8, 52]. 

Муаллифи маќолаи ‚ Асари ‚ал-Фавоид-аз-Зиѐия‛-и 
Абдуррањмони Љомї дар Доѓистон‛ Љамила Алиева аз хусуси 
интишор ва маконати асари мазкур дар кишвари Доѓистон ва 
наќши он дар омўзиши забони арабї ва азбар кардани маорифи 
исломї сухан гуфта, чунин менависад: ‚... Њамин тавр мо 
мебинем, ки аз ибтидои асри XVIII таваљљуњ ба асари Љомї 
тадриљан меафзояд ва аз ибтидои асри XIX сар карда ‚ал-
Фавоид аз-Зиѐия‛ тамоми дастурњои таълимии дигари забони 
арабиро аз фазои таълимї берун сохта, он дастури ягонаи 
таълимї барои омўзиши нањви забони арабї дар низоми 
маорифи исломии Доѓистон мегардад‛ [2, 19-20]. 

 Дар охир мебояд гуфт, ки хонандаи арљманди тољик 
Мавлоно Абдуррањмони Љомиро њамчун марди бузурги адабу 
ирфон мешиносад ва аз хусуси хоксорию тавозуъ ва фурўтании ў 
ќиссаю њикоѐти зиѐде хондаасту шунидааст. Мавлоно ин хислати 
њамидаи худро дар асарњои илмияш, аз љумла дар ‚ал-Фавоид-аз-
Зиѐия‛, низ нигоњ дошта, дар он ба Ибни Њољиб эњтироми хоссае 
ќоил аст ва њамеша ўро аз мухолифон дифоъ мекунад. Агар ба 
назари ў мухолиф бошад, худ эътироз накарда, балки назари 
нањвиѐнеро зикр менамояд, ки мухолифи андешаи ў бошанд.  

Докторанти риштаи забон ва адабиѐти араб дар 
Донишгоњи Тењрон Њусайни Арљманд табањњури Абдуррањмони 
Љомиро дар забони арабї бо як љумла чунин ифода кардааст: 
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‚Мавлоно, бо вуљуди он ки аз устодони бузурги назму насри 
форсї аст, дар шарњи ‚Кофия‛ њатто як вожаи форсиро њам 
барои тавзењи бархе аз алфози душвор ба кор набурдааст [3, 21], 
њол он ки ин шарњ ба хотири фарзандаш Зиѐуддин Юсуф 
навишта шуда буд. 

Дар хусуси арзиши илмии ‚ал-Фавоид-аз-Зиѐия‛ яке аз 
тазкиранависони асри XVII Мирзо Тоњири Насрободї чунин 
менависад: ‚Аз љумлаи таълифоти ў ‚Шарњи Љомї‛- ст, ки 
бидуни хондани он дар илми нањву сарф рабти тамом ба њам 
намерасад ‛[5, 194]. 

Њамин тавр, бо хондан ва аз бар кардани китоби ‚ал-
Фавоид-аз-Зиѐия‛-и Абдуррањмони Љомї курси омўзиши забони 
арабї дар мадориси асримиѐнагии Бухоро ба охир мерасид. 
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АРЗИШИ САРФИЮ НАЊВЇ ВА АДАБИИ “АЛ-ФАВОИД АЗ-
ЗИЁИЯ” Ё “ШАРЊИ МУЛЛО”-И АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ 

 
 Табиист, ки барои аз љињати назарию амалї дуруст азбар 

намудани забони арабї ниѐз ба дастуру китобњои таълимие пайдо 
гардид, то ба хоњишмандони омўзиши ин забон ќоидањои асосии онро 
шарњу эзоњ дода тавонад. Њамин зарурат боиси дар асрњои аввали 
интишори ислом рўйи кор омадани дастурњои гуногун дар илми нањв 
гардид, ки дар миѐни онњо “ал-Кофия фи ан-нањв”-и Ибни Њољиб 
шуњрати зиѐд дошт. Лекин дастури номбурда аз сабаби мухтасар 
буданаш баъзе гирењњое дошт, ки дарк ва кушодани онхо барои хонандаи 
навомўз душворї эљод мекард. Бинобар ин донишмандон ва нањвиѐни зиѐд 
ба шарњи он пардохтанд, ки дар миѐни онњо шарњи шоир ва мутафаккири 
машњури тољик Абдуррањмони Љомї яке аз бењтарин шарњњо дониста 
шудааст. Дар замони њозира низ ин китоб борњо рўйи чоп омада, дар 
асоси он корњои тадќиќотии зиѐде анљом дода шудаанд, ки дар онњо 
донишмандони зиѐде аз хусуси арзиши сарфию нањвї ва адабии ин асар 
изњори назар кардаанд. 

 Калидвожањо: ал-Фавоид аз-Зиѐия, нањв, сарф, ал-Кофия, шарњ, 
забони арабї, дастури таълимї, медраса, барнома. 
  

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ 
СОЧИНЕНИЯ АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ «АЛ-ФАВАИД АД-

ДИЙАИЙА» ИЛИ “ШАРХ-И МУЛЛА” 
 

 Разумеется, для желающих овладеть теорией и практикой 
арабского языка требовались учебные пособия и книги, которые 
разясняли бы ученикам, не знающим арабского языка, начала и основные 
элементы его грамматики. И такая необходимость ещѐ в средние века 
обусловила появление первых учебников, одним из популярных из которых 
был “ал-Кафия” арабского языковеда Ибн ал-Хаджиба. Но этот учебник 
содержал местами трудности, не позволявшие ученикам усваивать 
некоторые непонятные или труднопостижимые положения арабской 
грамматики. Поэтому труд Ибн ал-Хаджиба вызвал к жизни 
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множество комментариев и толкований, одним из наилучших из 
которых был грамматический трактат “ал-Фаваид аз-Зияийа” 
выдающегося таджикского поэта и мыслителя Абдуррахмана Джами, 
который был назван им в честь своего сына Зияуддина. Поэтому на 
протяжении многих веков это произведение Джами переписывалось и 
распространялось по всем мусульманским странам. В современную эпоху 
оно издавалось неоднократно, на его материале создаются научно-
исследовательские работы, в которых ученые высоко отзываются о 
лингвистической и литературной ценности этого труда Джами. 

Ключевые слова: ал-Фаваид аз-Зияийа, синтаксис, морфология, ал-
Кафия, комментарии, арабский язык, учебное пособие, медресе, программа. 
 

MORPHOLOGICAL, SYNTACTICAL AND LITERARY VALUE OF THE  
WORK OF ABDURRAHMANI JAMI “AL-FAWAED  

AD-DIYAIYA” OR “SHARH-I MULLAH” 
 

For sure, for those who wanted to master the theory and practice of the 
Arabic language, textbooks and books were needed that would explain to the 
students who did not know the Arabic language the beginnings and basic 
elements of its grammar. Such a need back in the Middle Ages led to the 
writing of the first textbooks, one of which was “al-Kafiyah” by the Arabic 
linguist Ibn al-Hajib. But this textbook in some places contained difficulties 
that did not allow students to learn some language specifities or it was difficult 
to comprehend the provisions of Arabic grammar. Therefore, the work of Ibn 
al-Hajib brought to life many comments and interpretations, one the best, 
which was on grammatical treatise “al-Fawaed ad-Diyaiya” by the prominent 
Tajik poet and thinker Abdurrahman Jami, who was named after him by his 
son Ziyauddin. Therefore, for many centuries this work of Jami corresponded 
and distributed throughout all Muslim countries. In the modern era, it has been 
published several times, research materials are created on its material, in 
which scientists highly praise the linguistic and literary value of this work by 
Jami. 

Keywords: al-Fawaed ad-Diyaiya, syntax, morphology, al-Kafiyah, 
commentary, Arabic, textbook, madrassas, program.  
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УДК:891.550.092 

ИРСОЛИ МАСАЛ ДАР ЃАЗАЛИЁТИ 

НАЗИРИИ НИШОПУРЇ 

Мањмудзода Обидљон 

ДДОТ ба номи С.Айнї 

 

Дар мавриди шинохти маќоми ирсоли масал њамчун 
санъати бадеї дар осори назарии адабиѐтшиносии ќадим ва 
навин мулоњизоти фаровон баѐн шудаанд. Ба ибораи дигар, 
метавон нуктаеро таъкид намуд, ки маънии луѓавї ва истилоњии 
ирсоли масал ѐ тамсил дар фарњангњо, осори назарї шарњу 
тафсир ѐфтааст ва гумон мекунем, ки такрори матолиби мазкур 
мувофиќи маќсад нест. Њатто дар пажўњишоти анљомдодаи 
донишмандони соњибном, чун Саид Нафисї, Садриддин Айнї, 
Шамси Лангрудї, Шафеии Кадканї, Њасан Њусайнї, Наталия 
Пригарина, Абдуллољон Ѓаффоров, Замира Ѓаффорова ва 
дигарон сухан аз маќоми ин санъати бадеї дар шеъри шоирони 
сабки њиндї рафтааст ва зимнан љойгоњи он чун хусусияти ин 
сабки адабї муќаррар гардидааст, ки дар ашъори суханварони 
људогонае ба риштаи тањќиќ кашида шудааст. Аз ин рў, дар 
маќола мо асосан саъй менамоем, ки асосан ба наќши ин санъати 
бадеї дар ашъори яке аз пешгомони сабки њиндї Назирии 
Нишопурї таваљљуњ зоњир намоем. 

Маълум аст, ки муњаќќиќони сабки њиндї заминањои 
зуњури ин санъати бадеиро њамчун хусусияти ин сабк дар шеъри 
шоирони сабки ироќї бозљўї кардаанд. Аз љумла, устод Саид 
Нафисї дар китоби «Таърихи назм ва наср дар Эрон ва забони 
форсӣ» чунин андеша меронад: «ДДаарр  ққааррннии  ддаањњуумм  ддаарр  ЊЊииннддууссттоонн  

аассооссии  ссааббккии  ммааххссуусс  ддаарр  шшееъърр  ггууззоошшттаа  шшуудд,,  ккии  ббаа  ннооммии  ссааббккии  
њњииннддїї  ммааъъррууфф  шшууддаааасстт  вваа  иинн  ссааббкк  аазз  ррааввиишшии  ххооссии  шшооииррооннии  

ссааммббууллииззммии  ққааррннии  VVIIIIII,,  ммааххссууссаанн  ККааммооллии  ХХууљљааннддїї,,  ФФааххррииддддииннии  

ИИррооќќїї  вваа  ЊЊооффииззии  ШШееррооззїї  ббеерруунн  ооммаадд  вваа  шшооиирроонн  ддаарр  ииссттееъъммооллии  
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ЊЊааммиинн  ттаавврр,,  њњааррччаанндд  ННааззииррииии  ННиишшооппууррїї  яяккее  аазз  шшооииррооннии  
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ммееггўўяядд  ((њњаарр  ккии  ррааффтт,,  аазз  ддииддаа  ддооѓѓее  ббаарр  ддииллии  ммоо  ттооззаа  ккааррдд)),,  
ааллооррааѓѓммии  ззооњњиирр  ххааббааррее  ммииссррооъъ,,  ккооррии  шшооиирр  иинншшоо  ммаањњссуубб  
ммеешшаавваадд,,ччаарроо  ккии  њњааррффии  ўўрроо  ннааммееттааввоонн  вваа  ннааббоояядд  ззееррии  ззааррррааббииннии  
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ссииддќќуу  ккииззбб  ќќаарроорр  ддоодд  вваа  ххааббааррии  ббууддааннии  ооннрроо  ммаањњаакк  ззаадд»»..  
ТТааффооввуутт  ммииѐѐннии  ммааннттииќќ  вваа  шшееъърр  ттааффооввуутт  аазз  ззааммиинн  ттоо  ооссммоонн  аасстт,,  
ввааллее  њњааммиинн  ќќааддаамм  ббииггўўеемм,,  ккии  ммууххооттааббии  ммааннттииќќїї  ааќќлл  аасстт  вваа  
ммууххооттааббии  шшооиирр  ддиилл  вваа  ээњњссоосс  [[99,,  1188]]..  

ТТааввааљљљљууњњ  ббаа  ккааллооммии  ННааззииррииии  ННиишшооппууррїї  иинн  ммааттллааббрроо  
шшааррњњуу  ттааввззеењњ  ммееддиињњаадд,,  ккии  иинн  ссууххааннввааррии  ммууммттооззии  ссааббккии  њњииннддїї  ддаарр  
ммааззммууннссооззиињњооии  шшооииррооннааии  ххеешш  аазз  њњаарр  ррооњњуу  ввооссииттаа  ссааннъъааттии  
ттааммссииллрроо  ббаа  ккоорр  ббууррддаааасстт..  ББаа  ннааззаарр  ммеерраассаадд,,  ккии  ччуунн  шшооииррее  ддаарр  
ооѓѓооззии  ннууффууззии  ссааббккии  њњииннддїї  ќќаарроорр  ддоорраадд,,  ккии  ддаарр  ккооррббууррддии  иинн  

ссааннъъаатт  аазз  шшеевваањњооии  ххоосс  ббаа  ккоорр  ммееггиирраадд..  ММаассааллаанн,,  ббаа  иинн  ббааййтт  
ррууљљўўъъ  ммееккууннеемм::  

  
Зи њирмонам ѓаме дар хотири ѐрон шавад пайдо, 
Чу беморе, ки маргаш бар парасторон шавад пайдо [1, 23]. 
 
Зоњиран ба назар мерасад, ки шоир барои шарњи њолу 

њавои њирмони хеш, ки аз њосили он дар хотири дўстон пайдо 
мешавад, ташбење меофарад, яъне њоли худро ба беморе монанд 
мекунад, ки барои табиб ѐ парасторони вай пайдо мегардад. 
Аммо агар ба умќи ташбењи офаридаи шоир назар афканем, 
маълум мегардад, ки шоир ин ба њоли беморе масал мезанад, ки 
маргаш ба парасторон аѐн гардидааст. Чунонки, аз тафсири 
фалсафї ва мантиќиву шоиронаи мафњуми масал њам равшан 
гардид, барои исботи фикр мисоле оварда мешавад. Ин љо дар 
шеъри Назирї њам ташбењ аст ва њам тамсил, зеро баробари 
монанд кардан шоир ба њоли бемор масал мезанад ва барои 
хонанда њосили њирмони худро аз ѐрон тавассути ањволи бемор 
маънидод мекунад. Ба ин хотир имкон дорад, ки ин шеваи 
сохтмони тамсилњои шоиронаи Назириро мо ташбењоти тамсилї 
ва тамсилњои ташбењї низ унвон намоем. 

Дар њамин ѓазал дар байти дигар шоир гоњи дигар бо њамин 
усул тамсил меофарад, ки њоли зуњури хешро, баръакси њоли 
боло, ба шеваи тасвир мекунад, ки аз пайдо шуданам ѐрон аз ман 
мераманд ва ин гурезу рамандагиро ба масте монанд мекунад, ки 
миѐни њушѐрон пайдо мешавад, ки њама аз ў мегурезанд. Љолиб 
аст, ки шоир дар як ѓазал ду њолати воќеии инсонро ба ќалами 
тасвир медароварад, ки дар яке наздикон ба риќќату андўњ аз 
људоии дўст меоянд ва онро шоир ба њоли бемор монанд 
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мекунаду бар асоси ањволи он тамсиле меофарад. Дар мавриди 
дигар њолати акси он ба чашм мерасад, ки инсонњо гоње аз 
њамдигар чунон безор мешаванд, ки мисоли масти миѐни 
њушѐрон пайдошуда аз њамдигар мењаросанд: 

 
Чу пайдо гардам аз роње, чунон ѐрон раманд аз ман, 
Чу бадмасте миѐни љамъи њушѐрон шавад пайдо [1, 24]. 
 
Аз рўйи тањлили сохториву маъноии як ѓазал ин љо вежагии 

истиќлоли байт њам ошкор мегардад, ки шоир дар таркиби он ду 
маънии мутазодро офарида, аз санъати тазод кор гирифтааст. 
Љолиб он аст, ки дар ин маврид њам тамсил барои офариниши 
маънињои шоиронаи мутазоди ў ѐрї кардааст. 

ЊЊааммиинн  шшееввааии  ссооххттммооннии  ттааммссииллрроо  шшооиирр  ддаарр  ммааввррииддии  ддииггаарр  
ббоо  ууссууллее  ддииггааррггууннаа  ббаа  ккоорр  ммееггиирраадд..  ШШооиирр  љљооее  ббоо  њњааммиинн  шшеевваа  
ччаашшммии  аашшккббооррии  ххеешшрроо  ббаа  ггууњњааррффууррўўшшее  ммаассаалл  ммееззааннаадд,,  ккии  
њњааммеешшаа  ддууккооннии  ггааввњњааррффууррўўшшииии  ддуу  ччаашшммии  ўў  ббоозз  аасстт::  

  
ДДаарр  ооррззууии  ннииссооррии  ќќууддууммии  ттуу  њњааммаа  шшаабб  

ГГууњњааррффууррўўшшии  ддуу  ччаашшммии  ммаарроо  ддӯӯккоонн  ббоозз  аасстт  [[11,,  6699]]..  

  
ИИнн  љљоо  ннааввъъее  ттаассввииррссооззииии  љљооллииббии  шшооииррооннааии  ННааззииррїї  оошшккоорр  

аасстт,,  ккии  ччаашшммии  ххууддрроо  ббаа  ггааввњњааррффууррўўшшее  ммооннаанндд  ммеессооззаадд,,  ккии  
њњааммеешшаа  ббаа  ооррззууии  ддаарр  ќќууддууммии  ѐѐрр  ннииссоорр  ккааррддааннии  ггааввњњааррии  
ддииддааггооннаашш  ддааррии  ддууккооннаашшрроо  ббоозз  ммееддоорраадд..    

ДДаарр  иинн  ммаавврриидд  шшооиирр  ббааррооии  ппооссуухх  ггууффттаанн  ббаа  ссууооллии  ххеешш  
ммаассааллее  ббаарр  ддииггаарроонн  ммееззааннаадд,,  яяъъннее  ббаа  ххуудд  ссууоолл  ммееддиињњаадд,,  ккии  ддаарр  
ссооѓѓааррии  ххуудд  ччїї  ннииггаањњ  ддооррїї  вваа  ззииммннаанн  ббаа  ззооњњииддоонн  ммаассаалл  ммееззааннаадд,,  
ккии  ппеешшии  ооннњњоо  ќќааддррии  ггууннаањњккоорроонн  ппааййддоо  ммеешшаавваадд::    

  
««Назирї, кош бинмої, ки дар соѓар чї медорї, 
Ки пеши зоњидон ќадри гунањкорон шавад пайдо» [1, 24]. 
 
Суоле пайдо мешавад, ки чаро пеши зоњид ќадри гунањкорон 

пайдо мешавад? Масал задани шоир ба посухи њамин суол вобаста 
аст, ки матлаби тамсилии суханварро равшан мегардонад. Маълум 
мешавад, ки шоир дар назари аввал тавассути корбурди санъати 
суолу љавоб масал ба зиндагонии зоњид мезанад ва баѐне парадоксї 
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ба кор мегирад, ки шарњи он мавзўи бањси дигар аст. Танњо нуктаи 
ќобили таъкид он аст, ки дар асл зоњид бо ањли ринду майхона 
мухолифанд ў њамеша дар љустуљўи гуноњи майхорон аст. Аммо 
ќадри гунањкорон барои он пеши зоњид пайдо мешавад, ки барои 
вай коре љињати бадном кардан ва мазаммати ањли дил њосил 
мегардад, яъне зоњид бо њамин обрў пайдо мекунад. Ишорати 
дувуми маънии байт он аст, ки агар зоњид медонист, ки орифоне 
чун Назирї дар соѓари хеш чї мебинанд, яъне мисли Њофиз дар 
«пиѐла акси рухи ѐр мебинанд», ба ќадри ин гунањкорон мерасид ва 
маќоми ононро дармеѐфт. 

 Бо њамин равиш дар байти дигар шоир бо таассуф баѐн 
медорад, ки мастї аз кафи њастї ихтиѐри моро рабуда ва дар 
мисраи дувум ба мутриб масал мезанад, ки аз маќоми мо хабаре 
намедињад: 

 
Мастї рабуда аз кафи њастї зимоми мо, 
Мутриб намедињад хабаре аз маќоми мо [1, 21]. 
 
Њосили сухани шоир он аст, ки мастї ва аз худ берун 

омадан ихтиѐр аз мо рабуд, яъне мо бехудем ва танњо мутриб аст, 
ки аз маќоми мо барояшон хабаре дињад. Вожаи маќом дар ин љо 
ба ду маънї аст, аввал њамон маќоми маънавї аст ва ба таќозои 
ин матлаб мутриб ба маънии соќї, муршиди комил ва пир 
истифода шудааст. Бо назардошти он ки мутриб ањли мусиќї 
аст, маќом истилоњи мусиќист, ки шеваи хоси маъниофарї ва 
таносуби зебои сухани Назириро бозгўї мекунад. 

Дар байти дигар Назирии Нишопурї сухан аз фироќ ба 
забон меоварад ва њолу њавои дили дардманди хешро ба тасвир 
мегирад. Барои шарњи бештари ин ањвол дар мисраи дувум 
масал мезанад, ки ѓами аз хона берун рафтан њавои манзили 
моро фаро гирифт:  

 
Фироќи дўстон бисѐр пеш омад дили моро, 
Ѓами берун гирифт аз мо њавои манзили моро [1, 19]. 
 
Зоњиран чунин ба назар мерасад, ки гўѐ дар мисраи дувум 

шоир хостори он аст, ки дилам дар сина ба танг омадааст ва 
мехоњам аз фироќи дўстон ба берун равам ва дар пайдоии онон 



   
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2020 

76 
 

бикўшам. Аммо зимнан ин љо таносубе миѐни дил ва манзил аст 
ва шоир барои шарњи њолу њавои худ ба манзиле масал мезанад, 
ки дили инсон аз он гирифта мешавад, то зуд онро тарк намояд. 

 Равиши маъмулии сохтмони тамсил ва ирсоли масал дар 
ѓазалиѐти Назирии Нишопурї зиѐд ба назар мерасад, ки дар 
ќолиби маъмул эљод шудаанд ва омил ба яке аз пешгомони сабки 
њиндї эътироф гардидани шоир гаштаанд. Аз љумла дар байти 
зерин барои шарњи њоли тамкин њамчун мањсули хиради инсонї 
аз њосили он рафтани шўру шари љавонї ба маќоми пирї ва 
шаби ѓафлат масал мезанад: 

Тамкини хирад бурд зи сар шўру шарамро, 
Пирї бирањонд аз шаби ѓафлат сањарамро [1, 21]. 
 
Инсон ваќте ба маќоми пирї мерасад, њосили таљрибаву 

омўзиш ва такмили хирад барояш тамкину бурдбориву сабурї 
эљод мекунад. Аз ин рў, шоир дар мисраи дувум ба пирї масал 
мезанад, ки инсонро аз ѓафлат рањо мекунад. Љолиб аст, ки 
баробари тимсоли тамкин будани пирї изњор медорад, ки њамин 
маќом аст, ки субњи наљот ва рањоиро аз шаби ѓафлат мегирад. 

Дар байти дигар њоли худро ба њоли парвона масал 
мезанад, ки ошѐнаи он шуъла аст. Дар мисраи дувум бо зикри 
«об аз шарори ашк хўрад гулситони мо» навъе тамсили зебои 
шоиронае меофарад, ки ба тозакорињои шоир дар эљоди ин 
санъати бадеї ва корбурди муваффаќонаи он таъкид меварзад: 

 
Парвонаему шуъла бувад ошѐни мо, 
Об аз шарори ашк хўрад гулситони мо [1, 23].  
 
 Масали дигари ифодагари њолу њавои шоир мўрест, ки дар 

гудози шакар афтодааст, ки дар роњ корвони мўрони ољиз 
поймол мегардад:  

 
Мўрему дар гудози шакар уфтодаем,   
Дар роњ поймол шавад корвони мо [1, 23]. 
 
Дар байти дигар шоир барои он ки назари хешро дар 

мавриди ному нишон аз ошиќ ѐфтани маъшуќ ба субут расонад, 
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ба боѓбон масал мезанад ва таъкид медорад, ки њамон ваќт 
њосили боѓ некў мешавад, ки агар боѓбон пайдо шавад: 

 
Зи ошиќ мешавад маъшуќро ному нишон пайдо, 
Самар некў наѐяд, то нагардад боѓбон пайдо [1, 24]. 
 
Нуктаи љолиби таваљчуњ он аст, ки дар мавриди дигар дар 

њамин ѓазал Назирї тавассути истилоњоти фалсафї ва мантиќ 
тамсиле меофарад, ки хеле аљиб ба назар мерасад. Шоир бо 
мурољиат ба маъшуќ таъкид месозад, ки ваќте ту парда аз рух 
бардорї, тамоми худињо, яъне кибру ѓурури ошиќ аз миѐн 
меравад ва барои исботи ин назари хеш ду истилоњи фалсафиро 
њамчун тамсил ба кор мегирад, ки яке гумон ѐ шак ва дигаре аѐн 
аст. Масали офаридаи шоир он аст, ки агар аѐн, њаќиќати зоњир, 
ваљњи собит пайдо шавад, он гоњ шакку гумон аз байн меравад:  

 
Худињо мањв гардад, гар ту аз рух парда бардорї, 
Гумон пўшида гардад, њар куљо гардад аѐн пайдо [1, 24]. 
 
 Дар ин ѓазал боз њам бо њамон шеваи аввали 

тамсилофаринї, ки зикраш дар боло рафт, шоир њоли худро ба 
муњтоље монанд мекунад ва масал мезанад, ки агар дар хонааш 
мењмон пайдо шавад:  

 
Таманнояш чу гардад гарди хотир, музтариб гардам, 
Чу муњтоље, ки гардад дар сарояш мењмон пайдо [1, 25]. 
 
Шоир таъкид мекунад, ки њељ гоњ таманнои васли ў гарди 

хотири ман намегардад, агар чунин бошад, онгоњ ман мисли 
муњтоље хоњам шуд, ки дар сароям мењмоне пайдо шавад, аз 
нодорї худро музтариб бинам. 

Мавриди дигар, бо шеваи роиљ дар сабки њиндї Назирӣ бо 
мурољиат ба худ таъкид мекунад, ки аз таънаи талхи ҳасудон 
ҳаргиз озурда мабош. Ин љо барои шарњи њоли њасудон ба тезии 
хору хас масал мезанад, ки он аз ифлос, яъне нодориву 
нотавонбинї сарчашма мегирад: 

 
Мабош ранља Назирї зи таъни талхи њасуд, 
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Ки њаст хушкиву тезии хор аз ифлос [1, 174].  
 
 Њамин тавр, мутолиаи Девони Назирии Нишопурї 

муќаррар месозад, ки дар таркиби ѓазалиѐти шоир теъдоди 
фаровони тамсил ѐ ирсоли масалро метавон ба мушоњиди 
гирифт, ки дар такмили маъної ва њунарии сурудањои шоир 
наќши муассир гузоштаанд. Дар доираи имкони баррасињо мо 
танњо ба намунањо ва чанд шеваи хоси тамсилофаринињои 
Назирии Нишопурї руљуъ намудем. Махсусан, тозакорињои 
шоир дар истифодаи ин саънати маъмул ба он ишорат мекунад, 
ки ў дар роњи офариниши маънињои ноб, мазмунњои тоза, 
тасвирњои шоирона тамсилро хеле моњирона ба кор гирифтааст. 
Гоњо ба назар мерасад, ки њангоми истифодаи ин санъат шоир 
онро дар таркиби дигар анвои саноеи бадеї ба кор гирифтааст, 
ки намунаи онро мо шартан тамсилњои ташбењї ѐ ташбењоти 
тамсилї унвон намудем. Њамзамон дар љараѐни 
тамсилофаринињои Назирї љилвањое аз тасвирњои парадоксї ва 
њисомезї низ ба чашм мерасанд, ки, албатта, ин мавзўи бањс ва 
тањќиќи људогона ба шумор меравад.  
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ИРСОЛИ МАСАЛ ДАР ЃАЗАЛИЁТИ  
НАЗИРИИ НИШОПУРЇ 

 
Дар тањќиќоти рољеъ ба сабки њиндї анљомѐфта истифодаи 

ирсоли масал ѐ тамсил њамчун яке аз хусусиятњои муњими сабки њиндї 
эътироф гардидааст. Њарчанд рољеъ ба љойгоњи корбурди он дар ашъори 
намояндагони људогонаи сабки адабии мазкур маќолаҳое навишта 
шудаанд, аммо дар ин маќола бори аввал кўшиши ба харљ рафтааст, ки 
шевањои шоиронаи корбурди ин санъати бадеї дар ѓазалиѐти Назирии 
Нишопурї мавриди бањсу баррасї ќарор дода шавад. Муаллиф дар 
заминаи баррасињои хеш муќаррар намудааст, ки Назирии Нишопурї 
барои такмили љанбањои њунарии ашъори худ, хосса маъниофарї ва 
мазмунсозињо аз тамсил ѐ ирсоли масал бо шевањои хос кор гирифта, дар 
ривољи ин санъати бадеї дар ќаламрави сабки њиндї наќши муассир 
гузоштааст.  

Вожагони калидї: Назирии Нишопурї, ѓазал, ирсоли масал, 
тамсил, сабки њиндї, мазмунсозї, маъниофарї, санъатњои бадеї.  

 
ПЕРЕДАЧА ПОГОВОРКИ В ГАЗЕЛЯХ  

НАЗИРИ НИШОПУРИ 
 

В проведенном исследовании об индийском стиле утверждается, 
что использование передачи поговорки или притчи является одной из 
важных особенностей индийского стиля. Хотя о еѐ месте в поэзии 
различных представителей этого литературного стиля написаны 
статьи, данная статья является первой попыткой обсудить 
поэтические методы использования этого искусства в газелях Назири 
Нишопури. На основе своих исследований автор установил, что Назири 
Нишапури работал над улучшением художественных аспектов своей 
поэзии, особенно при создании нового смысла и содержания использует 
поговорок или притч особым образом, и таким путем он сыграл важную 
роль в развитии этого искусства в индийском стиле. 

Ключевые слова: Назири Нишопури, газель, поговорка, притча, 
индийский стиль, содержание, семантика, изобразительное искусство. 
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TRANSMISSION OF SAYING IN GHAZLS  
OF NAZIRI NISHOPURI  

 
A study on Indian style argues that the use of the transmission of a saying 

or parable is one of the important features of the Indian style. Although articles 
have been written about its place in the poetry of various representatives of this 
literary style, this article is the first attempt to discuss the poetic methods of 
using this art in Naziri Nishopuri's ghazals. Based on his scientific research, the 
author establishes that Naziri Nishapuri worked to improve the artistic aspects 
of his poetry, especially during the creation of new meaning and content, using 
sayings or parables in a special way, and in this way he played an important role 
in the development of this art in the Indian style. 

Key words: Naziri Nishopuri, ghazals, saying, parable, Indian style, 
content, semantics, fine arts. 
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МУАРРИФИИ НУСХАҲОИ ХАТТИИ ОСОРИ 

СОИНУДДИНИ ХУҶАНДӢ 

Мирзоев Садриддин  

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

 
Соинуддин Алӣ ибни Муҳаммад (1370-1433) маъруф низ бо 

асомии Ибни Турка, Туркаи Хуҷандӣ, Соини Турка, Соинуддини 
Хуҷандӣ, Соинуддини Исфаҳонӣ, Соинуддин Хуҷандии 
Исфаҳонӣ ва Соини Исфаҳонӣ дар таърихи адабиѐти форсии 
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тољикї аз зумраи адибоне мањсуб мешавад, ки бо офаридани 
осори адабї ва ирфонї дар сурати њам мансур ва њам манзум аз 
љойгоњи вижае бархурдор аст. Аз тааммул ва мулоњиза сари ин 
мавзўъ ба натиљае расидаем, ки таълифоти вай иборат аз 70 
китоб будааст ва бахши ќобили таваљуњ ва муњими онҳоро осори 
насрии ў ташкил медињанд.  

Бо таваҷҷуҳ ба таърихи китобати осори Хоҷа Соинуддин 
метавон гуфт, ки таснифоти вай аз синни чиҳилсолагии муаллиф 
оғоз гардида, яъне вай таълифи бештарини асарҳояшро дар тӯли 
30 сол миѐни-солҳои 806 то 836 ҳ./ 1404 то 1433 м, анҷом додааст. 
Хушбахтона, нусхаҳои қаламии осори ин нависандаи чирадаст 
дар аксари шуъбаҳои шарқии китобхонаҳои дунѐ мавҷуданд, ки 
бо сабабҳои маълум муайян кардани теъдоди аниқи онҳо аз 
имкон берун аст. Аммо нусхаҳои то кунун маълуми осори 
Соинуддин дар ганљинањои мероси хаттии китобхонаҳои бузурги 
дунѐ чун Инглистон, Эрон, Туркия, Қоҳира, Наҷаф, Ӯзбекистон, 
Покистон, Ҳиндустон, Тоҷикистон, инчунин дар китобхонаҳои 
хусусии ҷаҳон нигаҳдорӣ мешаванд. Масалан, аз як худи рисолаи 
‚Ақлу ишқ‛ нусхаҳои хатии фаровон (14 нусха) дар захираи 
дастнависҳои дунѐ боқӣ мондааст. Ё аз рисолаи ‚Атвори салоса‛ 
дар ганҷинаҳои хатии олам 8 нусха маҳфуз аст.  

Осори насрии Соинуддин шомили 70 китобу рисола 
мебошад, яъне имрӯз беш аз дусад нусхаи осори нависанда дар 
ганҷинаҳои хаттӣ ба назар мерасанд. Бинобар ин, дар ин 
навишта доир ба ҳамаи осори мактуб ѐ нусхаҳои қаламӣ, ки 
бевосита зери дасти мо қарор доранд ѐ аз рӯйи феҳристҳои 
дастрас аз мавҷудияти онҳо огаҳӣ дорем, сухан гуфтанӣ нестем. 
Зеро чунин равиши таҳқиқ, аз як ҷониб, суханро ба дарозо 
кашад, аз ҷониби дигар, чандон зарурат ҳам надорад. Ҳадафи мо 
дар ин мақола танҳо муаррифӣ ва тавсифи мухтасари чанд 
нусхаест, ки аз ягон ҷиҳат арзиш ва аҳамияти вижаеро доро 
мебошанд. Ё қисме аз нусхаҳо барои он мавриди таваҷҷуҳ қарор 
гирифтаанд, ки дар замони нависанда китобат шудаанд ва дар 
аввал ва охири он хатти худи Соинуддин ба назар мерасад ва 
онҳо нусхаҳои қадим мебошанд.  

Аз миѐни маҷмӯаҳои хаттии осори Соинуддин, ки дар 
феҳристҳо муаррифӣ шуда, маълум гардид, ки дар замони вай 
чаҳор-панҷ маҷмӯа аз рӯи нусхаи аслӣ нусхабардорӣ шуда, ба 
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назари ӯ ҳам расида ва дар бархе аз онҳо хат ва ѐддошти 
Соинуддин омадааст. Аз ҷумлаи онҳо яке нусхаи Шарафуддин 
Алии Яздӣ аст ва дигаре нусхаи Китобхонаи маҷлиси Шӯрои 
миллӣ (майдони Баҳористон) таҳти рақами 8503 ва се нусхаи 
дигар ҳамон аст, ки Мирзо Ибодуллоҳи Афандӣ аз он ѐд 
кардааст [17, 47; 14, 240 ] . Ҳамчунон ки ишора намудем, тавсифи 
тамомии маҷмӯаҳои осори Соинуддин Алӣ макон ва замони 
дигарро мехоҳад. Аз ин рӯ, ҳоло муносиб менамояд, ки доир ба 
чанд маҷмӯа сухан бигӯем ва дар заминаи пажӯҳиши осор ба 
онҳо руҷӯъ намоем:  

1. Маљмўаи рақами 8503 Китобхонаи маљлиси Шўрои 
миллӣ (майдони Баҳористон). Бино ба гуфтаи адабиѐтшинос 
Иброҳими Дебоҷӣ, ин маҷмӯаи бисѐр нафис ва дар замони 
Соинуддин навишта шуда, дар чанд мавзеи он хати муаллиф 
омадааст. Аз ҷумла, дар оғоз, миѐна ва поѐни китобҳои ‚ 
Мафоҳис‛ ва ‚ Шарҳи ‚Фусус-ул-ҳикам‛. Дар ин маҷмӯа ҳудуди 
58 китобу рисола, нома ва ѐддошт омадааст, ки аз ин миѐн 54 
шумора аз онҳо осори Соинуддин мебошад [17, 47]. Маҷмӯаи 
шумораи 8503, ки дар Китобхонаи маҷлиси Шӯрои миллӣ 
нигаҳдорӣ мешавад, нусхае аст ба хатти настаълиқи хуш, 
шомили аксари нигоштаҳои арабӣ ва форсии Соинуддин, ки ба 
гувоҳии Муҳаммадтақии Баҳор дар рӯзгори муаллиф китобат 
шудааст [ 2, 231] . Аслан ин маҷмӯа моли шахсии устод Баҳор 
буда, баъди даргузашти вай Китобхонаи маҷлис аз хонаводаи 
Баҳор ин нусхаро харидорӣ кардааст ва акнун ин маҷмӯа, 
чунонки гуфтем, дар Китобхонаи маҷлис (ҷанби майдони 
Баҳористон, шумораи 8503) нигаҳдорӣ мешавад [8].  

Муҳаммадтақии Донишпажӯҳ ҳам бар пояи маҷмӯаи 
шумораи 8503 осори Соинуддинро баршумурдааст. Бино ба 
тазаккуроти Донишпажӯҳ ин нусха ба хати насхи хоно дар 
коғази самарқандӣ навишта шуда, бо нишон ва унвони шангарф, 
ҷилдаш тимоҷи муқоваӣ будааст. Гӯѐ Муҳамад Ҳусайни Ҳусайнӣ 
ном шахсе дар шаҳри Табрез ба соли 1016 ҳ. / 1607 м. ин нусхаро 
дошта будааст. Ёддошти дигаре ҳам аз муаррихи асри даҳум дар 
ин нусха мавҷуд (миѐнаи нусха) аст. Феҳристи рисолаҳои 
Соинуддин дар саҳифаи аъйн ва пас аз он феҳристи матолиби 
китоби ‚Мафоҳис‛ навишта шудааст. Нусха пур аз ҳавошӣ буда, 
‚ бархе гӯѐ аз худи Соинуддин аст ва бархе аз Шарафуддин Алии 
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Яздӣ дар миѐна омада‛[6, 307]. Ба тахмини Донишпажӯҳ ин 
нусха ба дасти Соинуддин Алӣ низ расидааст [6, 306] . Илова бар 
гуфтаҳои устод Донишпажӯҳ бояд гуфт, ки дар канори ин нусха 
навиштае аз нусхаи Шарафуддин Алии Яздӣ ба ин маънӣ ѐддошт 
шудааст : ‚Сурати хати мусанниф аст-саломуллоҳа алайҳ, ки бар 
нусхаи Мавлоно Шарафуддин Алӣ- халада- Л- лоҳа зилолаҳу-л- 
оълӣ навиштаанд ‛ [ 8, варақи 121]  

Маълум гардид, ки аз ин нусхаи дастнависи осори Хоҷа 
Соинуддин бори аввал устод Бањор истифода бурда, бар пояи он 
перомуни зиндагинома, осор ва сабки Соинуддин матолиби 
муҳим гуфтааст [2, 223-234 ]. Ин маҷмӯа минбаъд мавриди назари 
донишмандон Муҳаммадтақии Донишпажӯҳ, Мӯсавии 
Бењбањонї, Иброҳими Дебоҷӣ, Наҷиб Моили Ҳиравӣ ва ҷуз онҳо 
ќарор гирифтааст. 

Аммо ҳеҷ як аз донишмандони мазкур тавзењ надодаанд, 
маљмўаи рақами 8503, ки дар Китобхонаи маљлиси Шўрои миллї 
нигањдорї мешавад, ҳамон маҷмӯаи расоили Соинуддин аст, ки 
таҳти рақами 10196 дар Китобхонаи маҷлиси Шӯрои миллӣ маҳфуз 
аст ѐ аз рӯйи он рӯйнавис шудааст ва шомили бештаринаи осори 
Соинудин Алӣ мебошад [16] . Аз ин рӯ, чунин суол њам љойи 
омадан дошта метавонад, ки оѐ маҷмӯаи расоиле, ки таҳти рақами 

10196 дар Китобхонаи маҷлис нигаҳдорӣ мешавад, нусхаи асл аст 
ва ѐ аз рӯйӣ маҷмӯаи 8503 нусхабардорӣ шудааст. Бањри посухи ин 
суол муносиб менамояд, ки суханро аз тавсифи маҷмӯаи 10196 
шурӯъ намоем, то асли матлаб равшан шавад.  

 2. Маљмўаи расоил, рақами 10196 Китобхонаи маљлиси 
Шўрои миллӣ. Ин маҷмӯа дар рӯзгори муаллиф китобат шуда, 
шомили 53 китобу рисола, номаҳо ва намунае чанд аз ѓазалњо ва 
рубоињои форсии тоҷикӣ ва арабии суханвар мебошад. Сабти нусха 
дақиқ ва қобили эътимод буда, дар чандин мавзеи он хат ва имзои 
Соинуддин ба назар расид. Аз ҷумла, дар ‚Шарҳи ‚Фусус-ул-ҳикам 
‛ , ‚Мафоҳис‛ ва дигар рисолаҳои ӯ хати Соинуддин дида мешавад, 
чунонки мехонем: ‚Китоби ‚Мафоҳис‛, ки аввал, миѐна ва охир 

мушарраф аст ба хати мусанниф халада-Л-лоҳа таъоло ‛[16, варақи 
52]. Дар ҳавошии маҷмӯа шарҳу тавзеҳи судманде навишта шуда, 
ки ба гумони ғолиб, бархе аз худи Соинуддин буда, баъзе ба хат ва 
имзои Алии Нурӣ мебошад. Мулло Нурӣ чӣ касе буда ва ба 
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Соинуддин чӣ иртибот дошта, алҳол барои мо рӯшан нашудааст. 
Аслу васлҳои баъзе рисолаҳо бо ранги қирмизӣ навишта шудаанд. 
Андозаи дастнавис 297х210 см буда, аз 417 варақ иборат аст. 
Муқовааш ранги қирмизӣ дорад ва паҳлуяш дорои ранги сиѐҳ 
мебошад. Ҳар варақи ин дастхат дар ду сутун 22-23 сатрӣ буда, дар 
коғази сафедчатоби самарқандӣ ба хати настаълиқи хоно китобат 
шудаааст. Дар аввал ва охири нусха рақамзан чанд варақи холӣ 
гузошта, дар як сутуни он рубоии зайл ва порашеъре аз шоири 
номаълум омадааст:  

 Марде бояд, баландҳиммат марде, 
 З-ин таҷрибадидаи хирадпарварде. 
 К-ӯро зи таҷарруд андар ин олами хок 
 Бар домани ҳиммат нанишинад гарде.  
   * * *  
 Гарчи дар зулфи ту ҳаст ҷойи дилам, 
 Доимо дар дили хароби манӣ. 
 То бидонӣ, ки аз латофати хеш, 
 Ҳам ту дар банди зулфи хештанӣ.  
 

 Баъд аз он ‚Феҳристи маҷмӯаи мусаннифоти ал- ҳазрат-ул- 
Соинӣ‛ мураттаб гардида, ки мутобиқи он номгӯйи 53 китобу 
рисола ва номаҳои нависанда ѐддошт шудааст. Дар ҷое ҳам аз ин 
нусха исми котиб зикр нашудааст. Танҳо дар охири он чунин 
омадааст: ‚Сию чаҳор китоб аст то бидонанд ва-д-дуо. Соҳиб ва 
молик Миралӣ Акбар ал-Ҳусайнӣ [16, варақи 416]. Шояд мурод аз 
Миралии Ҳусайнӣ котиби нусха дар назар бошад, вале манзур аз 
‚сию чаҳор китоб‛ танҳо рисола ва китобҳои бузургтари 
Соинуддин дар назар аст. Масалан, дар поѐни китоби ‚Суллам 
дор-ус-салом‛ як рисолаи кӯчаки Соинуддин зери унвони 
‚Маърифати қорураи нафт‛, ки дар 12 сатр омадааст [16, варақи 
395]. Ё баъд аз рисолаи ‚Дар маънии ҳадис‛ ду мактуби нависанда 
ба мушоҳида расид, яке ба забони форсии тоҷикӣ ва дигаре ба 
забони арабӣ таҳти унвони ‚ макотиб ‛ ѐдоварӣ шудааст.  

Аз дастхати мазкур бармеояд, ки нависанда нахустин 
китобаш ‚Шарҳи ‚Назм-уд-дурар‛-ро, соли 806ҳ./ 1404 м. ба 
итмом расонида ва ба ҳамин минвол санаи навишти ҳар як китоб 
дар поѐни он омадааст. Масалан, китобати рисолаҳои ‚Туҳфаи 
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Алоия‛ ва ‚Шарҳи даҳ байти Ибни Арабӣ‛ дар рамазони 838ҳ./ 
1435 м.дар Шероз ба поѐн расидааст. Яъне баъд аз ду соли 
даргузашти Соинуддин рӯнавис шудааст. Ё китобу рисолаҳое, ки 
Соинуддин то санаи 836ҳ./1433 м., ки соли вафоти ӯст, навишта, 
ҳамагӣ бо ишораи соли хатм ва китобати онҳо дар ин маҷмӯа 
маҷмӯъ шудаанд. Пас метавон ба чунин натиҷа расид, ки маҷмӯаи 
осори Соинуддин таҳти рақами 10196, ки зери дасти мо ҳаст, аз рӯйи 
нусхаи аслӣ ва ѐ аз нусхаи Шарафиддин Алии Яздӣ рӯйнавис 

шудааст. Ин мулоҳизаи моро навиштае, ки дар поѐни китоби 
‚Мафоҳис‛ ҳам омадааст, тақвият медиҳад: ‚Хатти мусанниф аст 
Алӣ ва нусхаи Мавлоно Шараф...‛ [16, варақи 118]. Ё дар саҳифаи 
51-уми дастхат чунин мехонем: ‚Ҳар ҳошияе, ки дар ин ҷунги 
ҳумоюнфаррух дар охири он навишта мешавад, аз они Мавлоно 
Шарафуддин Алии Яздӣ аст.‛ Яъне мухтасари баъзе рисолаҳои 
Алии Яздӣ ҳам дар поѐни ин маҷмӯа мавҷуд аст. Масалан, дар 
миѐнаи китоби ‚Туҳфаи Алоия‛-и Соинуддин рисолаи Алии Яздӣ 
омада, пас аз дуним сафҳа боз давоми рисолаи Хоҷа Соинуддин 
китобат шудааст. Мушоҳидаҳо муайян намуданд, ки аксари китобу 
рисолаҳои Соинуддин дар рӯзи ҷумъаи моҳҳои рамазон ва шаввол 
навишта шудаанд, ки ин бори дигар аз олими дин будани 
нависанда гувоҳӣ медиҳад. Дар мавриди расмулхати дастнавис 
бояд гуфт, ки якрангӣ дар дастхат дида намешавад, зеро табиати 
нусахи хаттӣ ҳаминро тақозо дорад. Бинобар ин, дар бештари 
маворид истиқлоли калима ҳифз намешавад ѐ дар пайваста ва ҷудо 
навиштани луғоту таркибот қонунмандии муайяне вуҷуд надорад. 
Вожаҳои  ،اینکه،  ننکه، و انکنکهбо ҳазфи "ههک"-и ҳавваз ѐ ғайри малфуз ба ин 

зайл китобат шудааанд: کنه، انه،  ننه، وان  и ғайри малфуз дар-‛ههک‚ .
сифатҳои феълӣ, ки дар ҷумла ба вазифаи исм омадаанд, ҳангоми 
шакли ҷамъ гирифтан ‚هههک‛-и ғайри малфуз навишта нашудааст, 
монанди  خردههک  دیهدهک  مکاههکба ҷойи  خهرد  ههک  دیهد  ههک  مکاه، ههک. Дар навишти 
ҳуруфи ‚ گ‚ ,‛ک‛ тафовут ба назар намерасад, ҳамчун ‚چ‛ ва ‚ج‛, 
ки якзайл навишта мешаванд. Ҳамсадои ‚د‛ бештар дар шакли ‚ذ‛ 

тибқи расмулхатти қудамо омадааст, ба ин сурат  نیذ  نزاذگهک،  ذهذ  زذ  ذاذ
 Аммо дар баъзе маврид шакли аслиаш ҳам ба чашм .م  ناهوذم وزیهذ،

мерасад : کانهد  اهکزد  ذهد انهد  خوانهد  ی . Расмулхатти ‚ب‛ ва ‚پ‛ бошад, 
дар баъзе ҳолат забти ҷудогона доранд, аммо аксар вақт ба 
монанди ‚چ‛ ва ‚ج‛яксон навишта мешаванд. Бандакҷонишинҳои 
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 бо (ки дар забоншиносии Эрон феълҳои забтӣ мегӯянд) ‛انهد‚ ва ‛ام‚
 Лекин дар забони. ارد م اند  پهکک ا نهد  ننههک ام навишта шудаанд, ҳамчун ‛ا‚
форсии имрӯзи Эрон ин вожаҳоро ба ин сурат мехонем:   اردانهد  پهک دنهد
 ҳазф ‛ایهه،‚ ва ҷонишини ишоратии‛ااهه ‚ Ё бандаки хабари .ننهههکیم

шуда, ба сурати ‚،ازیهه‛ ва ‚،بههری‛ китобат шудаанд. Ба андешаи 
инҷониб ҳазфи ‚ا‛ дар бандаки ‚ ااهه‛ ѐ пайваста хондани он бо 
калимаҳо дар ашъор ба манзури вазн муносиб менамояд. Масалан, 

мисраи зеринро ‚   بههک اههک ننههر  نیاهه  نههورا  ایهه، اهه، نریهه  ااهه‛ ба ин тарз 
мутолиа кунем : ‚ Бо мо назаре нест туро, ин чӣ тариқ аст?‛ вазн 
хароб намешавад [16, варақи 121].  

 Ҳамчунин дар пушти як варақи он таҳти унвони 
‚манзумоти ҳазрати Алӣ алайҳӣ саломуллоҳ‛ 10 ғазал, 5 рубоӣ, 4 
фардбайт ва чанд ашъори арабии Соинуддини Хуҷандӣ ѐддошт 
шудааст. Ашъоре, ки дар ин нусха таҳти унвони ‚манзумоти 
ҳазрати Алӣ саломуллоҳ‛ сабт гардида, бозгӯи сабки 
нависандагӣ ва ҳунари шоирии Соинуддин буда, бештар дар 
қолаби ғазалу рубоӣ ба ду забон: арабӣ ва форсии тоҷикӣ 
навишта шудаанд, ки мо ба ҷойи худ дар ин бобат сухан гуфтаем.  

3. Аз ҷумлаи маҷмӯаҳои хаттии осори Соинуддини Хуҷандӣ 
нусхаи рақами 2930-ро зикр намудан лозим аст, ки ба эътибори 

баъзе мушахассот қадимӣ буда, 13 рисолаи арабии нависанда дар 
он омадааст. Ин дастнавис нусхаи рақами 2930 Китобхонаи 
Сипаҳсолори ҷадид (Шаҳид Мутаҳаррӣ) аст. Вижагиҳои ин нусха 
чунинанд, ки дар он ҳамаи осори арабии нависанда маҷмӯъ шуда, 
бо хати настаълиқи хоно санаи 845ҳ./ 1441, яъне баъд аз 12 соли 
даргузашти Соинуддин китобат шудааст. Тибқи далолати 
муҳаққиқон Мӯсавии Беҳбаҳонӣ ва Муҳаммадтақии Донишпашӯҳ 
осори зерини арабии Соинуддин дар ин нусха маҷмӯъ шудаанд : 
‚ал-Боийати‛, ‚ал-Муҳаммадият,‛ ‚Муҳри нубувват‛, ‚Хасоси 
аъдоди-л-арбаъин‛, ‚Муқаддимата фӣ истилоҳоти-с-сӯфия‛, ‚ат- 
Тамҳид фӣ шарҳи қавоиди-т-тавҳид‛, ‚Шарҳи хутбат-ул- 
Кашшоф‛, ‚ ал-Маноҳиҷ фи-л-мантиқ‛ва ғайра. Ин нусха бисѐр 
нафис буда, чунонки гуфта гузаштем, дар 19 сафари 845ҳ . / 1441м. 
дар Абарқӯҳ китобат шудааст [7, 48; 3, 112]. 

4. Маљмўаи рақами 326, Китобхонаи донишкадаи адабиѐт 
(Имом Ҷумъаи Кирмон). Дар захираи дастнвисҳои Китобхонаи 
донишкадаи адабиѐти Теҳрон як нусхаи осори Соинуддини 
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Хуҷандӣ бо рақами 326 нигаҳдорӣ мешавад, ки дар робита ба 
кори мо муҳим мебошад. Мушахассоти ин маҷмӯа он аст, ки дар 
вай 15 рисолаи насрӣ ва ду маснавии Соинуддини Хуҷандӣ аз 
шумораи 1 то 15 ҷой дорад. Бино ба қавли адабиѐтшинос 
Муҳаммадтақии Донишпажӯҳ, ин маҷмӯа бо нишони шангарф ва 
хати настаълиқи хоно навишта шуда, замони китобаташ ба асри 
XVII, яъне соли 1088ҳ. / 1677 м. рост меояд [7, 46].  

5. Нусхаи рақами 4029. Ин нусхаи «Шарњи «Ламаъот»-и 

Соинуддин Алӣ соли 845њ. / 1441м., яъне баъд аз нуњ соли вафоти вай 
китобат шудааст. Аз мављудияти ин нусхаи ќадимтарину 
комилтарини асар, ки зери раќами 4029 дар Китобхонаи миллии 
Малики Тењрон мањфуз аст, донишмандони эронии марбути 
Соинуддини Хуҷандӣ бехабар мондаанд. Нусхаи рақами 4029 бо 
хатти настаълиќи оғози садаи дањум навишта шуда, андозааш 
20\7х15\2 мебошад. Коѓази пистаї, љилди ќањваи серзарбї, унвон ва 
нишони шангарф, 54 барг ва дорои 20 саҳифа аст [12, 153]. 
Махсусияти ин нусха он аст, ки баъди 12 соли даргузашти 
Соинуддини Хуҷандӣ бо хати насхи хоно китобат шудааст ва метавон 
ба истилоҳ онро яке аз нусахи қадими осори Соинуддин донист.  

6. Нусхаи Наҷаф. Ин нусха таҳти рақами 8/1754 дар 
Китобхонаи амирулмуъминини Наҷаф нигаҳдорӣ мешавад, ки 
дар он рисолаи ‚Атвори салоса‛-и Соинуддин омадааст. Бино ба 
маълумоти Аҳмади Мунзавӣ соли навишти он 1037ҳ./ 1628 м. аст 
ва тавассути Абдуррашид валади Абдулфаттоҳи Хазоӣ китобат 
шудааст [5, 1044] .  

7. Нусхаҳои Қоҳира. Дар дорулкутуби Қоҳира ду нусха аз 
рисолаҳои Соинуддин маҳфуз аст. Яке маҷмӯаи рақами 5 
маҷомеъи форсии талъати Қоҳира, ки ба гувоҳии Ҳасани Довудӣ 
бо хати настаълиқи зебо тавассути Муҳаммад Ҳоҷӣ Ҳусайн дар 
соли 864 ҳ. / 1460 навишта шудааст. Дар ин нусха рисолаи ‚ 
Атвори салоса‛-и нависанда баргҳои аз 82 то 98 ин маҷмӯаро 
шомил аст [18, 176] . Дуюмин нусхаи мавҷуд дар дорулкитоби 
Қоҳира нусхаи ‚Ақлу ишқ‛-и Соинуддин аст, ки ба соли 863ҳ. / 
1459 китобат шудааст [17, чиҳилу ҳашт]. 

8. Нусхаҳои Туркия. Бино ба иттилои феҳристнависон, дар 
Китобхонаи мағнисои Туркия ду нусхаи рисолаи ‚Ақлу ишқ‛-и 
Соинуддин нигаҳдорӣ мешавад, ки ҳар ду нусха қадимӣ буда, 
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аввалӣ ба таърихи 878ҳ./ 1474 ва дуюмӣ соли 894ҳ./ 1489 м. 
китобат шудааст [15, 275, 397-398 ].  

 Бояд зикр кард, ки муҳаққиқони осори Соинуддин Алӣ ба 
нусхањои осори вай, ки дар китобхонањои марокизи фарњангии 
Аврупо мавҷуданд, чандон таваҷҷуҳ зоҳир накардаанд. Мо дар 
такя ба фењристњои дастрас чанд нусахи ќаламии рисолаҳои 
Соинуддини Хуҷандиро тавсиф мекунем, ки ин аз манфиат холӣ 
нахоҳад буд.  

Якчанд нусахи рисолаҳои Соинуддини Хуҷандӣ дар 
захираи дастхатњои музейи Британия дар Лондон нигањдорї 
мешаванд. Чунонки нусхаи қаламии рисолаҳои ‚Шарҳи ‚ 
Ламаъот‛-и Соинуддин зери раќами Add I 6825 ва дар маҷмӯаи 
рақами Add I 23983-и ҳамин Музей, рисолаҳои ‚Ҳуруф‛, ‚Шаққ-

ул-қамар‛, ‚Атвори салоса‛, ‚Ақлу ишқ ѐ мунозироти хамс‛ ва 
‚Эътиқод‛- и Соинуддин маҳфуз мебошанд [10, 42]. Ҳамчунин, 
дар маҷмӯаи шумораи Add I 6837 нусахи дастнависи рисолаҳои  
‚Нуқта‛ ‚Мабдаъ ва маод‛, ‚Қобилият‛, ‚Атвори салоса‛ ва 
Шарҳи ‚Ламаъот‛-и нависанда маҷмӯъ шудаанд [10, 831].  

 Дар ганҷинаҳои хаттии Китобхонаи миллии Порис таҳти 
рақами 1383 як нусхаи ‚Ақлу ишқ‛-и Соинуддин нигаҳдорӣ 
мешавад. Аз рӯйи маълумоти Е. Блошет ин нусха бо хати 
настаълиқ навишта шуда, китобати он ба асри XVI мансуб 
дониста шудааст [4, 13]. 

 Дар феҳристи Бодлиѐни Лондон маҷмӯаи рақами 1298 
маҳфуз аст, ки дар он нусхаҳои дастнависи расоили ‚ Шаққу-л- 
қамар‛ ва ‚ Ҳуруф‛-и Соинуддин ҷой дорад ва саҳифаҳои Г 45-47 
ин нусхаро дар бар мегирад. Ба қавли Муҳаммадтақии 
Донишпажӯҳ дар ҳамин маҷмӯа дар рақами 29, банди 1347 
рисолаи ‚ Махзан-ул-ғароиб‛ аз Соинуддин Алӣ ѐд шудааст [7, 
47]. Аммо дар маҷмӯаи рақами 10196, чунонки пештар гуфтем, 
дар рӯзгори Соинуддин китобат шудааст, асаре бо номи 
‚Махзан-ул-ғароиб‛ аз вай ба назар нарасид. Дар феҳристи 

Бодлиѐни Лондон маҷмӯаи рақами 1298 китоби ‚Махзан-ул- 
ғароиб‛ тахминан аз Хуҷандӣ ном нависандае шинохта шудааст 
ва муҳаққиқони осори Соинуддин яқин кардаанд, ин китоб моли 
Соинуддини Хуҷандӣ бошад. Ҳол он ки аз хонадони Хуҷанд 
нафарони зиѐде бо тахаллуси Хуҷандӣ маъруф мебошанд [2, 126]. 
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Бинобар ин, дар мавриди мушаххас кардани ин китоб набояд ба 
иштибоҳ роҳ дод.  

 Ҳамчунин, аз рӯйи маълумоти Донишпажӯҳ гӯѐ дар 
фењристи девони Њинд нусхаи қаламии ‚Шарҳи ‚Ламаъот‛-и 
нависанда тањти рақами 2912 шинохта шудааст [ 7, 47 ].  

 Ғайр аз инҳо нусхаҳои зиѐди дастнависи асарҳои 
Соинуддин Алӣ дар китобхонањои Маљлиси Шӯрои исломӣ, 
маљмӯаи рақамњои 8503, 8387, Донишкадаи адабиѐти Тењрон, 
маљмӯаи рақами 327, Китобхонаи Саид Нафисї, рақами 5757 ва 
микрофилми Донишгоњи Тењрон акси рақамҳои, 442, 826, 828, 
829, Китобхонаи умумии Наҷаф ва Китоб хонаи милии Малик 
нигаҳдорӣ мешаванд, ки дар иртибот ба кори мо муфид 
мебошанд [ 2, 112-130 ; 7, 46- 47; 13, 329, 430; 11, 274; 14, 129].  

Мутобиқи навиштаи адабиѐтшинос Иброҳими Дебоҷӣ, дар 
Китобхонаи миллии Малики Теҳрон маҷмӯае ҳаст, ки дар он 
девонҳои сӣ нафар шоирон, аз ҷумла девони Соинуддин ѐддошт 
шуда аст. Ба тахмини Дебоҷӣ, гӯѐ ин маҷмӯа бо рақами 5307 дар 
китобхонаи мазкур, дар муҷаллади ‚Куллиѐт‛, ‚Феҳристи 
муштараки китобҳои форсии хаттии Мунзавӣ‛ шинохта 
шудааст. Девони Соинуддини Хуҷандӣ дар маҷмӯаи Малик аз 

саҳифаи 27 то 55 фаро гирифтааст [ 17, 53]. 
Пайдост, ки Дебоҷӣ аз рӯйи феҳристи Аҳмади Мунзавӣ ин 

маҷмӯаро мушаххас кардааст, ки дар мавриди девони Соинуддин 
комилан ғалат мебошад. Бояд арз кунем, ки инҷониб ҳангоми 
донишафзойӣ дар китобхонаи мазкур чанд муддат ба мутолиаи 
нусхаҳои осори Соинуддин машғул будам ва, албатта, ин 
маҷмӯаро дарѐфта мутолиа кардаам. Ин маҷмӯа бо хати 
настаълиқ китобат шуда, номи котиб зикр нашудааст. Санаи 
навишти нусха дар таърихи 3-юми моҳи шаввол 1319 нишон дода 
шудааст, ки ба охири асри XIX рост меояд. Дорои ҷадвал ва 
ҳошияҳо буда, баѐзеро мемонад, ки дар он аз сӣ нафар шоир 
интихобан шеър омадааст. Дар варақи аввали он асомии шоирон 
Маҷдуддини Ҳамгар, Мавлоно Рукниддини Соин, Хоқонӣ, 
Асируддини Ахсикатӣ, Анварӣ, Салмон, Котибӣ, Бадри 
Шарвонӣ, Сафарӣ, Ҳайдарӣ, Ҳилолӣ, Хаѐлӣ, Алии Яздӣ ва ҷуз 
онҳо ѐддошт гардида, таъкид шудааст, ки намунаҳои ашъори 
онҳо дар маҷмӯа омадааст, чунонки мехонем: ‚Ин китоби 
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муборак... маҷмӯест аз девони ашъори қариб сӣ нафар аз шуарои 
мутақаддимин... тамоми девоне ва бархе интихоби ашъори эшон 
аст ‛ [9, варақи 14]. Азбаски дар ин маҷмӯа аз девони Рукниддини 
Соин ашъори зиѐде омадааст, муҳаққиқони осори Соинуддини 
Хуҷандӣ гумон кардаанд, ки ин ашъор яқинан моли Соинуддин 
мебошад, зеро вай бо Соин ҳам маъруф аст. Аз ин рӯ, ашъори 
дар ин дастнавис омада на моли Соини Хуҷандӣ, балки аз они 
Рукниддини Соин мебошад.  

Дар саҳифаҳои 27 то 55 маҷмӯаи мазкур ҳам, ки ба қавли 
адабиѐтшинос Дебоҷӣ девони Соинуддинро фаро гирифтааст, 
ашъори Рукниддини Соин ва Котибӣ ба назар расид. Масалан, 
саҳифаи 55- уми маҷмӯаи мазкур бо шеъри зайли Котибӣ, ки дар 
жанри рубоии тарона гуфта шудааст, ба поѐн мерасад:  

 
 Бод омаду кард чок пероҳани гул,  
 Он беҳ, ки занем хайма перомани гул.  
 Гул бо ту ҳаме хуш омад, эй хирмани гул, 
 Дасти ману домани ту бо домани гул [9, варақи 55].  
 

 Бо таваҷҷуҳ ба он чи ки гузашт, метавон чунини натиҷагирӣ 
кард, ки аз миѐни маҷмӯаҳои хаттии осори Соинуддини Хуҷандӣ, 
ки дар феҳристҳо муаррифӣ шуда, маълум гардид, ки дар замони 
вай чаҳор - панҷ маҷмӯа аз рӯи нусхаи аслӣ нусхабардорӣ шуда, ба 
назари ӯ ҳам расида ва дар бархе аз онҳо хат ва ѐддошти 
Соинуддин омадааст. Аз ҷумла, яке нусхаи Шарафудин Алии Яздӣ 
аст ва дигаре нусхаи Китобхонаи маҷлиси Шӯрои Миллӣ 
(Майдони Баҳористон) таҳти рақами 8503 ва сеюмӣ маљмўаи 
рақами 10196-и Китобхонаи маљлиси Шўрои исломӣ.  

 Аз ин миѐн маљмўаи рақами 10196-и Китобхонаи маљлис 
қобили эътимод буда, сабти нусха дақиқ, дар чандин мавзеи он 
хат ва имзои Соинуддини Хуҷандӣ ба назар расид. Ин маҷмӯа аз 
рӯйи нусхаи аслӣ ва ѐ аз нусхаи Шарафуддин Алии Яздӣ 
рӯйнавис шудааст. Бинобар ин, аз ҳар нигоҳ ҷолибу судманд 
буда, бештарини осори Соинуддинро дорад. Бештарини 
нусхаҳои осори Соинуддин Алӣ, ки дар захираҳои дастнависҳои 
китобхонаҳои Аврупо нигаҳдорӣ мешаванд, аз рӯи ҳамин нусха 
рӯнавис шудаанд. Ҳамин тариқ, ҳадаф аз тавсифи кодилогии 
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нусхаҳои осори Соинуддини Хуҷандӣ он аст, ки то ба 
коршиносон маълум бошад, ки нусахи қадимии осори суханвар 
дар китобхонаҳои маъруфи дунѐ мавҷуданд ва ҳангоми таҷдиди 
назар ба манти интиқодии осори Соинуддини Хуҷандӣ онҳо аз 
мадди назар берун намонанд. Чун матни илмӣ-интиқодии осори 
Соинуддини Хуҷандӣ то ҳол таҳия нагардидааст, бинобар ин, 
огаҳӣ аз ҳамаи нусахи қадим ва нодир судманд мебошад ва 
таҳқиқи қиѐсии текстологии ин нусхаҳо дар тасҳеҳу таҳияи матни 
осораш муфид хоҳад буд.  
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МУАРРИФИИ НУСХАҲОИ ХАТТИИ ОСОРИ  

СОИНУДДИНИ ХУҶАНДӢ 
 

Дар мақола доир ба арзиши адабии муҳимтарин маҷмӯаҳои хаттии 
осори донишманди маъруфи Оли Хуҷанди Исфаҳон Соинуддини Хуҷандӣ 
(1370-1433) мулоҳиза шудааст. Маълум гардид, ки дар рӯзгори 

Соинуддин чаҳор - панҷ маҷмӯа аз рӯйи нусхаи аслӣ нусхабардорӣ шуда, 
ба назари ӯ ҳам расида ва дар бархе аз онҳо хат ва ѐддошти Соинуддин 
омадааст. Аз ҷумла, яке нусхаи Шарафуддин Алии Яздӣ аст ва дигаре 
нусхаи Китобхонаи маҷлиси Шӯрои миллӣ (майдони Баҳористон), ки 
таҳти рақами 8503 нигаҳдорӣ мешавад. Муаллифи мақола ба натиҷае 
расидааст, ки маљмўаи рақами 8503 ҳамон маҷмӯаи расоили Соинуддин 

аст ва он таҳти рақами 10196 дар Китобхонаи маҷлиси Шӯрои миллӣ 
маҳфуз аст, ки дар рӯзгори муаллиф китобат шуда, шомили бештарини 
осори Соинуддин Алӣ мебошад, ки адабиѐтшиносони ватанӣ ва хориҷӣ 
то имрӯз аз мавҷудияти он огаҳӣ надоранд. Ба назари муаллиф, 
маҷмӯаҳои дигари осори хаттии Соинуддини Хуҷандӣ, ки дар мақола 
мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд, аз рӯйи маҷмӯаи расоили 
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Соинуддин, ки таҳти рақами 8503 дар Китобхонаи маҷлиси Шӯрои 

миллӣ (майдони Баҳористон), нигаҳдорӣ мешавад, рӯнавис шудаанд. 
Ҳамчунин зикр гардидааст, ки ашъори дар маҷмӯаи рақами 5307, 
Китобхонаи миллии Малик ( саҳ. 27-55) омада, на моли Соиниддини 
Хуҷандӣ, балки аз они Рукниддини Соин мебошад.  

Калидвожаҳо: Соинуддин Хуҷандии Исфаҳонӣ, маҷмӯаҳои осори 
хаттӣ, нусхаҳои қаламӣ, феҳрист, китобхона, коғаз, хати настаълиқ  
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПИСЬМЕННОГО НАСЛЕДИЯ  
СОИНУДДИНА ХУДЖАНДИ 

 
 В статье рассматривается литературная ценность важнейших 

письменных сборников известного ученого Оли Худжанди Исфахана 
Соинуддина Худжанди (1370-1433). Автор отмечает, что среди 
письменных сборников произведений Соинуддина Худжанди были 
обнаружены четыре - пять собраний, которые скопированы с оригинала, 
в некоторых из них имеются почерки записи Соинуддина. В частности, 
один вариант является копией Шарафуддина Али Язди, а другой - копией 
Библиотеки маджлиса Национального совета (площадь Бахаристан), 
хранимый за № 8503.  

Автор статьи приходит к выводу, что книга под №8503 является 
тем же сборником трактатов Саинуддина, которая хранится в 
Библиотеке Национального совета за №10196. Она же является 
значительным наследием Соиндуддина Али, о существовании которой до 
ныне не знали отечественные и зарубежные литературоведы. С точки 
зрения автора, другие произведения письменного наследия Соиндуддина 
Худжанди, которые анализируются в статье, переписаны по трактату 
Соиндуддина, зарегистрированного за № 8503 в Библиотеке 
Национального совета (площадь Бахаристан). Также отмечается, что 
наследие из собрания №5307 Национальной библиотеки Малика (стр. 27-
55) принадлежит не Соиндуддину Худжанди, а Рукнидину Соину. 

Ключевые слова: Соинуддин Худжанди Исфахани, собрание 
письменных наследий, рукописи, справочник, библиотека, бумага, 
арабская графика насталик. 

INTRODUCTION OF THE SAMPLES OF WRITTEN COPIES OF  
WORKS OF SOINUDDIN KHUJANDI 

 
In the article, it is said about literary value of the most important 

difficulties of the written heritage of the famous scholar of Khujand Oli 

Isfahon Soinuddini Khujandi (1370-1433). As it was noted, this work is 
written in simple language and is therefore available to a wide range of 



   
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2020 

94 
 

readers. In particular, it is one of the versions of Sharafuddin Aliyah Yazdi, 

and the other is a copy of the library of the Supreme Session (Bahoriston 
square), which is stored under the number 8503. The author concluded that 
#8503 composes the thesis of Saimuddin and the number 10196 had been 
kept in the library of the Supreme Session, which includes the book, with 
special attention to the works of Soinuddin Ali. According to the author, 
other sets of written works of Soinuddin organized in the article of the 
collection of sections of Sainuddin, which are stored under the number 8503 
in the library of the Supreme Session (Bahoriston square), will also be 
reviewed and considered. It is also noted that the poems of the book #5307 
in Queen's national library ( p.). 27-55) is not the work of Soinuddin 
Khujandi, but the work of Rukniddin Soin.  

Keywords: Sainuddin Khujand Isfahani, collection of written works, 
handmade copies, references, library, paper, nasta’liq writing 
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УДК: 891.550 (575.5) 

МАВЗӮЪҲОИ ЊАМОСӢ ДАР ШЕЪРИ ШОИРОНИ  

БАЛХИ АСРЊОИ X-XII 

Шайхзода Абдул Љаббор 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Яке аз мавзӯъҳои марказї дар шеъри шоирони ҳавзаи адабии 

Балхи асрҳои X-XII васфи шоҳони ориѐӣ ва паҳлавононе мебошад, ки 

барои ориѐинажодон ҳамеша мояи ифтихор будаанд. Маъмулан, ин 

бахши ҳунарӣ дар адабиѐти ҳамосӣ дар қолаби маснавӣ матраҳ 

мешавад, аммо шоирони Балх натанҳо осори муҳташаме дар қолаби 

мазкур офаридаанд, балки ашъори мустақиле дар қолабҳои хурди 

дигар, ба мисли қасида, низ офаридаанд. Дақиқии Балхӣ нахустин 

шоирест, ки дар ин роҳ дар қолаби маснавӣ қадам бардошта, баъд аз ӯ 

як идда шуарои Балху Тӯс ӯро таъқиб кардаанд [9, 5]. 

Густариши чунин мавзӯъ бесабаб набудааст. Пайгирии иллатҳои 

таваҷҷуҳи шоирон ба мавзӯи ҳамосӣ моро ба таърихи қаблазисломӣ, 

оғози аҳди исломӣ ва давраи истиқлолхоҳии мардуми ориѐинажод 

роҳнамоӣ мекунад. Махсусан, сарчашмаи наҳзати ба мавзӯи ҳамосӣ 

зиѐд диққат кардани шоирони Балхро бояд аз давраи Сосониѐн ҷустуҷӯ 

кард. Чунки ‚решаҳои шаклгирии неҳзате, ки ҳосили кори он сароиши 

шоҳномаҳо шуд‛, ба авохири аҳди Сосониѐн бармегардад [12, 246]. 

Дар ҳамин давра гурӯҳе аз донишмандон ба гирдоварӣ ва тадвини 

ривоятҳо ва достонҳои миллӣ ва навиштани онҳо ба забони паҳлавӣ 

машғул шуданд. Баъдтар, дар оғози аҳди исломӣ баъзе аз чунин 

асарҳо ба забони арабӣ тарҷума шуданд. Ин амал баъд аз инкишоф 

ѐфтани адабиѐт ба забони порсии дарӣ ҳам ривоҷ ѐфт, ки дар 

саргаҳи он шоирони Балх қарор доштанд. Дар миѐни ривояту 

достонҳои бавуҷудомада дар се асри аввали исломӣ порчаҳои 

гумшудаи ‚Авасто‛-ро ҳам ҷустуҷӯ кардан мумкин аст. Ба ин 

масъала баъдтар пардохта мешавад.  
Баъд аз ташкили ҳукуматҳои нимамустақили Тоҳириѐну Саффориѐн 

вақте навбат ба дудмони Сомониѐн мерасад, онҳо ба шиддати тамом аз 

рӯҳияи ифтихори миллӣ ва таҷаддудхоҳӣ пуштибонӣ мекунанд. Бавижа, 

дар давраи подшоҳии Аҳмад ибни Исмоили Сомонӣ, Наср ибни Аҳмади 

Сомонӣ ва Нӯҳ ибни Наср замина барои парвариши рӯҳиѐти дар боло 

зикршуда ба миѐн меояд, дар ин давра аст, ки ҳукумат ва муҳит ба ҳам 

мувофиқ афтода буд. Давраи таърихии мазкур ҳудуди чилу ҳашт солро дар 
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бар мегирад, ки аз соли 907 то 954 имтидод дорад. Маҳз дар ҳамин замонаи 

мусоид ‚як идда фузало, донишмандон ва гӯяндагони бузург аз нуқоти 

мухталифи Хуросон қад алам карда ва дар ин замина қалам бардоштанд, 

вале боз маркази ин ҳама эҳсосоти ватанхоҳӣ, мабдаъи ҷунбиши рӯҳиѐти 

миллӣ ва конуни парвариши афкори шоҳдӯстӣ ва маҳалли эҳѐи ному 

нишони шоҳони бузург сарзамини мардумхези Бохтар буд... Дар ин 

ҷунбиши ватанхоҳӣ ва зинда кардани ному азамати бостонӣ 

донишмандони балхӣ аз ҳама бештар саҳм гирифтанд ва гӯяндагони 

забардасту номии мо беҳтарин давое барои ин манзури миллӣ – таҷдиди 

ному нишон ва тазкори подшоҳони муқтадиру боазамати моро дониста ва 

бо ташвиқоте, ки аз тарафи шоҳону вузарои вақт ба амал меомад, Абӯалии 

Балхӣ, Абулмуайяди Балхӣ, Абӯмансур Муҳаммад Дақиқии Балхӣ, 

Абӯшакури Балхӣ ва як идда фузалову донишмандони дигари Балх дар 

роҳи фароҳам овардани моддии ин амри бузург иқдомоти асосӣ намуда, 

таҳдоби матине гузошта ва роҳро барои ояндагон боз карданд‛ [9, 8].  

Шоироне, ки дар ин нақли қавл номи онҳо зикр шудааст, ба иловаи 

шоири тавоно будан, ҳамаашон аз ҷумлаи фарҳехтагони замони худ буда, 

дар сурудани шеър ба ҷанбаи илму дониш, фалсафа, ҳикмат, таърих ва 

таҷоруби зиндагӣ диққат медодаанд. Андешаи ҷолиб ин аст, ки 

шахсиятҳои дар асарҳои ҳамосӣ – номаҳои хусравони пешин, ‚Шоҳнома‛-

ҳо, ‚Гуштосбнома‛, ‚Гаршосбнома‛ ва чандин асари дигари дар пайравӣ 

ва ѐ тақлид аз ‚Шоҳнома‛-и Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ эҷодшуда ҳеҷ 

кадомашон муосирони муаллифони ҳамосаҳо нестанд, балки бузургоне 

ҳастанд, ки гузаштаи пурифтихор ва шукӯҳу шаҳомати таърихи умумии 

эронинажодон ба ному афкору пайкори онҳо иртибот мегирад. Зимни ин, 

ки ҳар кадоми онҳо аз ҷумлаи подшоҳону вузарову риҷоли машҳури 

замон мамдӯҳони худро доштанд.  

Бояд ба ин нукта ҳам таваҷҷуҳ кард, ки аз назари ҳам луғат ва ҳам 

истилоҳ дар мафҳуми ‚ҳамоса‛ маънии далерӣ, бузургӣ, сахтӣ дар 

корҳо, рафтору кирдори паҳлавонон, рӯйдодҳои қаҳрамонӣ-паҳлавонӣ 

ва ифтихоромез ниҳон аст. Чунонки дар тавзеҳи маънии истилоҳии 

ҳамоса мехонем, ҳамоса ‚шеъри баланди ривоӣ дар бораи рафтору 

кирдори паҳлавонон ва рӯйдодҳои қаҳрамонию ифтихоромез дар 

ҷаҳони бостонии як миллат аст‛ [10, 21].  

Чизи умумие, ки кулли асарҳои монанд ба ҳамосаҳои дар фавқ 

зикр шударо ба ҳам алоқаманд мекунад, зинда кардани ному мафохири 

таърихии қадимтарин сулолаҳои шоҳии ориѐӣ, таҳкими рӯҳиѐти 

ифтихори миллӣ, ватанхоҳӣ, идеяи якпорчагии Ватан ва некӯдошти 
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бузургони ориѐинажод мебошад. Ба воситаи тасвири чунин симоҳо дар 

шеъри шоирон, қабл аз ҳама, ғояи ифтихор аз собиқаи таърихӣ ва 

ҳувияти миллӣ тарғибу ташвиқ мешуд. Ба иборати дигар, метавон 

гуфт, шоирон силоҳи буррои худро алайҳи ғосибон ва таърихрабоѐн 
пайдо карда буданд.  

Аҳамияти таърихӣ, адабӣ ва мадании пайгирии мавзӯъҳои 

марбут ба адаби ҳамосӣ дар миѐни шоирони Балх аз он иборат буд, ки 

тавассути ашъори офаридаи онҳо дар зеҳни муосиронашон рӯҳияи 

ҳувият ва ифтихор аз собиқаи таърихӣ парваронида шуда, инчунин, 

хотираҳои таърихии дар тӯли таърихи дароз ҷамъшуда маҳз тавассути 

ҳамосаҳо аз маҳвшавӣ эмин монд. Қавли зерини Абдулҳусайни 

Зарринкӯб, ки дар мавриди ‚Шоҳнома‛-и Фирдавсӣ гуфта шудааст, ба 

кулли шоҳномаҳо, гуштосбномаҳо ва гаршосбномаҳо тааллуқ мегирад: 

‚Шоҳнома‛ пулест, ки дунѐи бостониро бо дунѐи қуруни вусто, дунѐи 

исломӣ, ки ҳанӯз дар фарҳанги мо идома дорад, ба ҳам мепайвандад‛ 

[7, 26]. Дар воқеъ, чунин рисолатро ҳамаи осори ҳамосӣ, аз ҷумла, 

ҳамосаҳои сурудаи шоирони Балх бар дӯши худ доранд.  

Ба суннати шифоҳие, ки ба воситаи нақли сина ба сина ҳувияти 

таърихиро аз насл ба насл интиқол медод, сурати китобӣ ва муҳри 

абадӣ гузошта шуд. Аз Пешдодиѐн, аввалин дудмони подшоҳони 

Бохтар, Каѐниѐн (на Ҳахоманишиѐн, ки бархе барғалат Каѐниѐнро 

мансуб ба ин силсила донистаанд)... ва Сомониѐну то ба Ғазнавиѐн 

аксари кулли шоҳон ба мавзӯи адлу дод ҳамеша таваҷҷуҳи муҳим 

доштаанд. Масалан, подшоҳони пешдодӣ ба сифати нахустин шоҳони 

ориѐӣ соҳибони адлу доду хиради бесобиқа будаанд. ‚Шоҳони ин 

дудмон, – менависад Кӯҳзод, – авалин касонеанд, ки бинои адлу доду 

инсоф ва ҳукумату подшоҳию маданиятро гузоштаанд‛ [9, 10]. 

Номи пешдодӣ ба ин дудмон дар натиҷаи ҷунбиши озодихоҳӣ ва 

ҳувиятофарии қарни X то мелод гузошта шудааст. Ин исм тарҷумаи мӯ 

ба мӯи ‚номи қадими асри авастоии ‚Породото‛ аст, ки мураккаб аз ду 
калимаи ‚поро‛ ва ‚дот‛ мебошад. ‚Поро‛ ба маънии пеш ва ‚дото‛ ѐ 
‚дот‛ худ калимаи ‚дод‛ аст. Бинобар ин, дудмони Породотои авастоӣ 

ҳамин пешдодиѐн ѐ аввалин подшоҳони ориѐии Бохтаранд, ки Авасто 

аз байрақҳои бузурги онҳо тазаккур медиҳад‛ [9, 10].  

Муҳаммад Муъин номи қадимаи пешдодиѐнро ба таври 

‚Парадота‛ [Paradāta] оварда, ‚касе, ки дар пеш қонун вазъ кард‛ 

маънидод карда, Ҳушангро чунин шоҳ донистааст [11, 364]. 

Бинобар ривоѐти машҳур ва осори таърихию адаби ҳамосӣ, 

‚Пешдод‛ унвони кулли подшоҳони силсилаи достонии асотирӣ буда, 
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дар маҷмӯъ, даҳ подшоҳи қадимаи дар бахши асотирии ‚Шоҳнома‛-и 

Фирдавсӣ инъикос гардида бо номи умумии Пешдодиѐн ѐд мешавад. 

Яъне, онҳо шоҳоне ҳастанд, ки дар саргаҳи адлу дод қарор гирифтаанд.  

Дар хусуси аввалин подшоҳи Пешдодӣ ақидаҳои гуногун мавҷуд 

аст. Тибқи тавзеҳи дуктур Муъин, дар китоби таърихии ‚Ғурар-ус-

сияр‛-и Саолибии Нишопурӣ дар мавриди подшоҳии Ҳушанг чунин 

зикр шудааст: ‚...вазъи қавонину русум ва барқарории адл бад-ӯ 

мансуб аст ва ба ҳамин муносибат ба Пешдод мулаққаб шуда, ки ба 

форсӣ нахустин возеъи мабонии адолат аст‛ [11, 364].  

Мувофиқи тавзеҳи Кӯҳзод, муассиси хонадони Породото – Ёмо 

дар сурудаҳои ведӣ бо номи Ямо, дар матн ва манобеи авастоӣ ба 

сурати Ҷам ѐд мешавад, ки дар натиҷаи таҳаввулоти луғавӣ ва усули 

савтӣ дар ‚Шоҳномаҳо‛-и қарни даҳум дар шакли Ҷамшед такмил 

шудааст [9, 8]. Аммо дар ин хусус андешаи маъмулу марсум ин аст, ки 
силсилаи пешдодӣ, тибқи ривояти Фирдавсӣ дар ‚Шоҳнома‛-и ӯ, аз 

Каюмарс оғоз мешавад. Баҳси доманадорро дар ин хусус аз китоби 

‚Ҳамосасароӣ дар Эрон‛-и Забеҳулло Сафо дарѐфтан мумкин аст [8, 

364]. Мо ба баҳс дар ин бора намепардозем, чун асли ғарази мо 

баррасии сарчашма ва паҳнои мавзӯи ҳамосӣ аст, на баҳси таърихӣ.  

Дар ҳақиқат, чеҳраи Ҷамшед дар миѐни силсилаи шоҳони 

Пешдодӣ аз он ҷиҳат муҳим аст, ки вай барои наҷоти инсон ва волоии ӯ 

кӯшишҳои зиѐд кардааст. Вай ҳам ба ривояти Фирдавсӣ дар 

‚Шоҳнома‛ [5, 58-66] ва ҳам тибқи ахбори сарчашмаҳои дигар, 

‚нахустин бор силоҳу шамшеру карбосу абрешиму рангҳои алвонро ба 

кор гирифт. Девонро ба итоати худ даровард ва онҳоро ба қатъи 

ашҷору сохтани оҷуру бинои хонаву гармоба водошт; мардумонро ба 

чаҳор гурӯҳ: лашкариѐн, доноѐну дабирон, кишоварзон ва пешаварон 

тақсим кард... Риштану ҷома дӯхтанро ӯ ба мардумон омӯхт... Ҷамшед 

мураббии моддию маънавии ҷаҳониѐн буд... Дар муддати сесад соли 

подшоҳии Ҷамшед ҳеҷ бадӣ дар ҷаҳон набуд ва касе аз марг ранҷа 

намешуд. Мурғон дар баробари тахти афсонавии ӯ саф зада ва 

одамиѐну девон ба итоати ӯ даромада буданд...‛ [13, 292-293]. 

Бисѐре аз сифатҳо, ки дар шеъру адаби ҳамосӣ ба Ҷамшед мансуб 

дониста мешавад, метавон гуфт, дар аксари маворид айни онҳо дар 

сарчашмаҳои авастоӣ ба нахустин подшоҳи Пешдодӣ – Ёмо нисбат дода 

мешавад. Масалан, Ёмо ‚монанди раҳнамо ва мураббии бузург роҳҳои 

нави зиндагониро барои раияти худ боз кард, усули зироат, бофтани 
порча, сохтани иморат, истеъмоли фулузот, истеъмоли атру хушбӯиҳо, 
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сохтани давоҳои ақоқирӣ, ташкили урду, истеъмоли аслиҳа ва бисѐре 

чизҳои дигарро ба ҷомеаи бохтарӣ овард‛ [9, 11]. Ҳатто рӯзи аввали сол, ѐ 

худ Наврӯзро ҳам аз ҷумлаи ѐдгориҳои замони дурахшони Ёмо медонанд. 

Аз ин ҷост, ки дар адабиѐти ҳамосӣ Ҷамшед чеҳраи дурахшонтаре 

буда, ҳамаи матолиби мазкур ва соири ҷанбаҳои асотирию афсонавии 

марбут ба вай ба сурати инсиҷом ва ҷудо-ҷудо ба назму насри ҳамосӣ 

ворид шудаанд. Образи Ҷамшед дар дигар анвои хурди ашъори лирикӣ 

ҳам гунҷоиши васеъ дорад. Дар пайванд ба исми ӯ образҳои ‚ҷоми 

Ҷам‛, ‚Ҷам ва Хизр‛, ‚Ҷам ва Сулаймон‛ дар шеъри шоирони Балх ва 

манотиқи дигар хеле серистифода аст.  

Нуктаи муҳимми дигар ин аст, ки симои Ҷамшедро дар адабиѐт 

бояд ба сифати нақши типпӣ қабул кард. Мазмунҳои истихроҷшуда аз 

замони салтанат, тариқи мамлакатдорӣ, раиятпарварӣ ва пайкори ӯ, ки 

таваҷҷуҳи шоиронро ба худ ҷалб кардааст, аз чунин нукот иборатанд: 

бунѐди шаҳр, қалъа, кишту кор, домпарварӣ, фаровонӣ, амну амнияти 

комила, адлу дод, хушию масаррати аҳолӣ, хушбахтӣ, саодат, бузургӣ, 

волоияти инсон ва монанди инҳо. Қабл аз адаби ҳамосӣ чунин мазомин 

дар сурудҳои Регведо тасвир шуда, ба дараҷае таъсир гузошта, ки 

сарзамини Ёморо ба Фирдавс монанд кардаанд. 
Баъд аз Ёмо – Ҷамшед як силсила подшоҳони дигаре, ки чеҳраи 

онҳо дар шеъри ҳамосӣ зиѐд меояд, ба монанди Фаридун, Тур, Эраҷ, 

Манучеҳр илова бар шахсияти худ аз симои прототипҳои қадимаи худ 

– ба тартиб аз Тритун, Тарито, Айрию, Монучитро – ҳам намояндагӣ 

мекунанд. Бархе шахсиятҳо ва паҳлавонони достонӣ ҳам тимсоли 

қадима доранд, ба монанди Обтин – Атуѐ, писари Ҷамшед. 

Симои подшоҳони Каѐнӣ ҳам ба дунболи Пешдодиѐн барои 

шоирон ҷузъи муҳимми муфтахарот маҳсуб мешуд. Каѐниѐн ҳам ба 

мисли Пешдодиѐн аз хонадонҳои салтанатии бузурги Бохтаранд, ки 

бархоста аз хонаводаҳои наҷиб ва бо дудмони Пешдодӣ иртиботу 

қаробати наздик доштаанд. Каѐниѐн баъд аз Манучитро – охирин 

шоҳи Пешдодӣ дар Балх соҳиби салтанат гардидаанд [9, 12]. Дар 

манобеи адабию таърихӣ муҳимтарин сифате, ки барои Каѐниѐн 

нисбат дода мешавад, ‚доно‛ ва ‚пешво‛ мебошад. Муассиси ин 
хонадон Кайқубод (Кайкавот) – подшоҳи доно ва монанди Ҷамшед 

(Ёмо) шоҳи дурахшон, марди хушхулқу раиятпарвар буд. Вай низ ба 

мисли подшоҳони Пешдодӣ бинои адлу додгустариро ниҳода, бо 

ибтикороту тарзи идораи хосе мамлакатро аз ҳар ҷиҳат обод сохт, ки 

ин маъниро пурра дар ‚Шоҳнома‛-и Фирдавсӣ хондан мумкин аст. 
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Дар ашъори донишмандону шуарои асрҳои X-XII бо исми Ковус 

(Явсо, Явсоно), Сиѐвуш (Сиѐваршо), Кайхусрав (Кова Ҳавасрово) – 

ташкилкунандаи давлати муқтадир ва барҳамзанандаи душманиҳо – 

дучор мешавем, ки аз сисилаи Каѐниѐнанд.  
Симои дигаре, ки аз ҷумлаи шоҳони қадим дар шеъри шоирон ва 

адаби ҳамосӣ рух менамояд, Луҳросб аст. Луҳросб, ки баъд аз 

Кайхусрав аз як шохаи дигари хонадони Каѐн дар Бохтар ба салтанат 
мерасад, ба се пушт ба Пешдодиѐн муттасил мешавад [9, 15]. Луҳросб 

дар Авасто ба сурати Арутаспа (соҳиби аспони тунду қавӣ) ѐд 

мешавад. Ду фарзанди Луҳросб- яке Гуштосб (Куштоспа) ва дигаре 

Зарир (Зариворӣ)- ҳам образҳои шеърӣ ҳастанд.  

Ба сурати мазкур сарчашмашиносии образҳои адаби ҳамосиро 

боз ҳам идома додан мумкин аст, ки теъдоди дар Авасто ва мутуни 

авастоӣ зикршудаи онҳо ба бисту нуҳ адад мерасад [9, 16], вале ин 

ҷустор худ навъе аз баррасии ҷудогонаи адабпажӯҳӣ ва миѐнриштаӣ 

мебошад. Инчунин, дар асарҳои нависандагону шуаро ва ҳамосаҳои 

‚Гуштоспнома‛, ‚Гаршоспнома‛ ва ‚Шоҳнома‛-ҳо бо образҳои зиѐди 

дигаре вомехӯрем, ки мусаннифини ҳар кадом аз ниѐкони худ бо 

ифтихор сухан гуфтаанд. 
Зимнан, мо ҷонибдори чунин назарияи пешниҳоднамудаи Аҳмад 

Алии Кӯҳзод ҳастем: ‚На танҳо баъзе паҳлавонони ‚Шоҳнома‛ бо 

паҳлавонони Авасто қобили муқоиса аст, балки ҳар ду як чиз аст. Ба 

иборати дигар, ‚Шоҳнома‛-ҳо... қисмате аз достонҳо ва паҳлавонони 

худро марҳала ба марҳала ва ба воситаи маохизи дигар аз Авасто 

гирифта‛-анд [9, 25].  

Албатта, ин масъала дар сурати таҳқиқи қиѐсӣ равшантар хоҳад 

шуд, ки мабҳаси ҷусторест дигар. Вале андешаи қобили диққат ин аст, 

ки Авасто бо таҳрирҳои гуногун ва он ҳам ба сурате нопурра то ба мо 

расидааст. Дигар ин, ки фосилаи миѐни ‚Шоҳнома‛-ҳо ва агар 

дақиқтар биандешем, аз Авастои куҳани Бохтарӣ то ба ‚Шоҳнома‛-и 

Фирдавсӣ ҳадди ақал ду ҳазор сол таърих аст. Ҳеҷ кадом аз ғосибони 

таърих, аз ҷумла Искандари Мақдунӣ, бо вуҷуди футӯҳот ва 

китобсӯзиҳояшон натавонистанд, ки на танҳо китоби Авасторо 

комилан аз байн бибаранд, балки ойини зардуштиро ҳам нопадид 

карда натавонистанд. Баръакс, ‚юнониҳои бохтарие, ки дусад сол баъд 

аз ӯ дар Ориѐно салтанат карданд, ҳама адѐнро эҳтиром мекарданд‛ [9, 

25]. Бинобар ин, порчаҳои мухталифи Авасто ва таълимоти ойини 

зардуштӣ дар Ориѐно ва Форс вуҷуд дошт ва дар адвори баъдӣ аз 
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қавли донишѐрони зардуштӣ таҳрирҳои нави Авасто сурат гирифт ва 

китобҳои ‚Занд‛-у ‚Позанд‛ навишта шуданд. Ҳамаи инҳо аз тарафи 

шоирони Балх ҳамчун маъхази адабию таърихӣ ба сифати сарчашмаи 

муътабар мавриди истифода қарор гирифтаанд.  

Нахустин шоире, ки матолиби мазкурро дар қолаби маснавӣ ба 

силки таҳрир даровардааст, нахустин гӯяндаи ‚Шоҳнома‛-и манзум 

Масъуди Марвазӣ мебошад, ки охири асри IX ва аввали қарни X 

зиндагӣ кардааст. Манзумаи ҳамосии сурудаи ин шоир, ки ‚таълифи 

онро андаке пештар ѐ баъдтар аз ҳудуди соли 300 ҳиҷрӣ (912-913 

мелодӣ) анҷом додааст‛ [2, 34], аз ҷумлаи сарашмаҳои муҳим дар 

офариниши ‚Шоҳнома‛-и Фирдавсӣ маҳсуб мешавад. Бинобар он ки 

матолиби ин манзума таърихию ҳамосӣ буда, онро аввалин манзумаи 

ҳамосӣ ва размӣ ба забони порсии дарӣ донистаанд. Ба ақидаи Аҳмад 

Абдуллоев, манзумаи офаридаи Масъуди Марвазӣ асари бузургҳаҷми 

монанд ба ‚Шоҳнома‛-и Фирдавсӣ буда, ‚дар он сарнавишти шоҳону 

паҳлавонони пешини форс-тоҷик тасвир ѐфтааст... Достон воқеаҳои 

таърихӣ, ривоятӣ, афсонаҳои гузаштагонро (аз замони Каюмарс то 

барҳам хӯрдани сулолаи Сосониѐн, яъне то давраи истилои араб) дар 

бар гирифтааст [1, 167]. 

Аз ин асар танҳо ду порчаи зерин боқӣ мондааст, ки аввалӣ 

марбут ба подшоҳии Каюмарс ва дувумӣ ба давраи Сосониѐн тааллуқ 

мегирад: 
Нахустин Каюмарс омад ба шоҳӣ, 

Гирифташ ба гетӣ-дарун пешгоҳе. 

Чу сӣ соле ба гетӣ подшо буд, 

Ки фармонаш ба ҳар ҷое раво буд [2, 34] . 

Ва: 
Сипаррӣ шуд замони хусравоно, 

Ки номи хеш монданд дар ҷаҳоно [2, 34]. 

Шоири ҳамосасарои дигар Абӯмансур Муҳаммад ибни Аҳмади 

Дақиқӣ мебошад, ки вай аз ҷумлаи бузургтарин шуарои Оли Сомон 

буда, дар замони Мансур ибни Нӯҳ (961-976) ва Нӯҳ ибни Мансур (976-

997) шуҳрати зиѐд доштааст. Ин шоир дар миѐни шоирони Оли Сомон 

баъд аз Рӯдакӣ мақоми барҷаста дорад. Вай ба амри Нӯҳ ибни Мансур 

‚Шоҳнома‛ навишта ва дар ин кор аз Фирдавсӣ пешқадам мебошад. 

Ба сабаби ногаҳон аҷал гиребонгири ӯ шудан ва аз дасти ғуломе кушта 

шуданаш ҳамосааш нотамом мемонад. Фирдавсӣ ҳазор байт аз 

Дақиқиро дар ‚Шоҳнома‛-и худ ҷой додааст. Дақиқӣ дар ин ҳазор байт 
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достони Гуштосп ва зуҳури дини Зартуштро баѐн кардааст. Ҳудуди 

абѐти сурудаи Дақиқӣ дар таркиби ‚Шоҳнома‛-и Фирдавсӣ ба таври 

дақиқ маълум мебошад, ки бо байти зерин: 

Чу Гуштосбро дод Луҳросб тахт, 

Фуруд омад аз тахту барбаст рахт. 

оғоз ва бо ин байт ба охир мерасад: 

Ба овози Хусрав ниҳоданд гӯш, 

Супурданд ӯро ҳама гӯшу ҳуш [6, 175-176].  

Чунин ақида ҳам мавҷуд аст, ки Дақиқӣ матни ‚Ёдгори 

Зарирон‛-ро аз рӯйи як нусхаи паҳлавӣ ба назми дарӣ даровардааст [9, 

36]. Аз ин ҷо мубарҳан аст, ки имкони истифодаи бевосита аз маохизи 

паҳлавӣ барои шоирони асрҳои X-XI мавҷуд будааст. Забони паҳлавӣ 

дар миѐни табақаҳои деҳгонон, зардуштиҳо, донишмандону фузало ва 

шоирони забардаст дар ин асрҳо маъмул буд. ‚Аз эҳтимол баид нест, 

ки, – менависад Аҳмад Алии Кӯҳзод, – Абулмуайяди Балхӣ ва Масъуди 

Марвазӣ ва Абӯалии Балхӣ монанди Дақиқӣ ва монанди касоне, ки 

барои таснифи ‚Шоҳнома‛-и Абӯмансурӣ аз нуқоти мухталифи 

Хуросон, мисли Ҳироту Систону Марву Тӯс ва ғайра ҷамъ шуда 

буданд, ба сурати мустақим аз порчаҳои мухталифи паҳлавӣ, аз қабили 

порчаҳои ‚Хвотойномак‛ ва ‚Ёткори Зарирон‛ ва дигар кутуб 

истифода намуда бошанд‛ [9, 36]. Зимнан барои мусаннифини мазкур 
дар он замон тарҷумаҳои арабии баъзе осори паҳлавӣ, ба мисли 

тарҷумаи ‚Худойномак‛ аз ҷониби Ибни Муқаффаъ ва китоби ‚Сияр-

ул-мулук-ул-фурс‛-и ӯ ва дигар сиярулмулукҳо дастрас буданд.  

Донистани забони паҳлавӣ ва ба ин забон мукотиба кардани 

баъзе шоирон ҳам маълум аст. Масалан, Камолиддин Абулфатҳ 

Пиндор ибни Абӯнаср Хотирии Розӣ, ки яке аз маддоҳони 

Асадуддавлаи Дайламӣ буда, дар охири қарни X вафот ѐфтааст, 

‚забони паҳлавӣ медониста ва ҳам бад-он мукотибат менамуда‛ [9, 85]. 

Дигар ин, ки ин забон миѐни баъзе шоирон то миѐнаи асри XI ҳам 

маълум будааст. Шоири достонсаро Фахриддин Асъади Гургонӣ, ки 

‚дар оғози асри XI таваллуд шуда, тақрибан то соли 1063 дар қайди 

ҳаѐт будааст‛, забони паҳлавиро медониста, дар асоси ‚ривояти 

мансури паҳлавии қисса‛ достони ‚Вис ва Ромин‛-ро ба риштаи назм 

кашидааст [6, 330-331].  

Фирдавсӣ ва Асадии Тӯсӣ аз манобеи кори худ ба унвони умумии 

‚Номаи бостон‛ ва ‚Номаи меҳон‛ ҳам ѐд кардаанд, ки яқинан ба 

забони паҳлавӣ будаанд: 
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Фирдавсӣ: 

Яке нома буд аз гаҳи бостон, 

Фаровон бад-ӯ андарун достон. 

Пароганда дар дасти ҳар мӯбаде, 

Аз ӯ баҳрае бурда ҳар бихраде... 

Зи ҳар кишваре мӯбаде солх(в)ард 

Биѐвард, к-ин номаро гирд кард... 

Чунон ѐдгоре шуд андар ҷаҳон, 

Бар ӯ офарин аз кеҳону меҳон [4, 36-37]. 

Асадии Тӯсӣ: 

Зи кирдори Гаршосп андар ҷаҳон 

Яке нома буд ѐдгор аз меҳон. 

Пур аз донишу панди омӯзгор, 

Ҳам аз рози чарху ҳам аз рӯзгор. 

Зи фарҳангу найрангу доду ситам, 

Зи хубию зиштию шодию ғам. 

Зи нахчиру гарданфарозиву разм, 

Зи меҳри дилу кину шодиву базм. 

Ки чун хонӣ аз ҳар даре андаке, 

Басе дониш афзояд аз ҳар яке [3, 40-41]. 

 
Дар се байти охири порчаи боло ба муҳтавои асосии осори ҳамосӣ, 

аз ҷумла худи ‚Гаршоспнома‛, инчунин, аҳамияти номаҳо дар 

донишфизоӣ ишора шудааст. Сифати ба тарзи пароканда мавҷуд будани 

номаҳо дар дасти мӯбадон ғайр аз номаҳои комил, яъне китобҳо, ишора 

ба порчаҳои ҷудогонаи ривояту афсонаҳо низ буда метавонад. 

Ҳамин тавр, аз ин мабоҳис чунин натиҷа ба даст меоварем, ки 

бинобар ташкили ҳукумату подшоҳии бузург, парвариши бузургӣ дар 

миѐни насли инсон, ба адлу дод аҳамияти ҷиддӣ додани подшоҳони 

ориѐии қадим, аз ҷумла Ҷамшед, ки барои ташкили ҷомеаи маданӣ 

ибтикороти бузург анҷом дода ва симои дигарон, ки аз онҳо ѐд шуд, 

барои шоирони Балх қадру манзалати бештар пайдо карда, бо 

таваҷҷуҳ ба ном ва савонеҳи зиндагию амалҳои хайри онҳо шоирон 

асарҳои ҳамосии бузург ва шеърҳои ҷудогона эҷод кардаанд. Ангезаи 

муҳимми дигар масъалаи парвариши идеяи ҳувият ва ифтихори нажодӣ 

дар ниҳоди ҳамзамонон буд, ки дар давраи нави таърихӣ, пас аз 

ташкили ҳукуматҳои нимамустақилу мустақил ва ниҳоят давлати 

пуриқтидори Сомонӣ дар давраи баъд аз исломӣ бағоят муҳим маҳсуб 
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мешуд. Шоирон бар он муттафиқу муттаҳид шудаанд, ки подшоҳону 

паҳлавонони бузурги Пешдодию Каѐниро ҳамчун улгу муаррифӣ 

кунанд. Ин кори онҳо илова бар аҳамияти ғоявию адабӣ аз ҷанбаи 

муҳимми таърихӣ ва маърифатӣ низ бархурдор аст.  

Сарчашмашиносии образҳои шоҳону паҳлавонон, ки дар адаби 

ҳамосӣ ва шеърҳои лирикӣ матраҳ шудаанд, моро ба он бовар 

раҳнамун месозад, ки тамоми шахсиятҳои достонҳои ‚Шоҳнома‛-ҳо 

(чи манзум ва чи мансур), ‚Гуштосбнома‛, ‚Гаршосбнома‛, китобҳои 

сиярулмулук, достонҳои дар пайравии осори мазбур офаридашуда, ба 

мисли ‚Сомнома‛, ‚Баҳромнома‛, ‚Рустамнома‛, ‚Барзунома‛, 

‚Бонугушасбнома‛ ва ғайра, осори ғиноие, ки аз чунин матолиб баҳс ѐ 

ишора мекунанд, ҳамагӣ аз як сарчашма сероб мешаванд. Манбаи 

аслии онҳоро бояд аз осори ведоӣ, авастоӣ ва ривояту афсонаҳо оид ба 

зиндагии қаблазтаърихи милали ҳинду урупоӣ ҷустуҷӯ кард.  
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МАВЗӮЪҲОИ ҲАМОСӢ ДАР ШЕЪРИ ШОИРОНИ  

БАЛХИ АСРҲОИ X-XІІ 

 

Дар ин мақола масъалаи густариши мавзӯи ҳамоса дар шеъри 

шоирони Балхи асрҳои X-XII таҳқиқ шудааст. Муаллиф нахуст 

масъалаи сабабҳои таваҷҷуҳи шоиронро ба мавзӯи ҳамоса баррасӣ карда, 

сарчашмаи таваҷҷуҳи шоиронро ба ин мавзӯъ аз таърихи қаблазисломӣ, 

оғози аҳди исломӣ ва давраи истиқлолхоҳии мардуми ориѐинажод 

дарѐфтааст. Махсусан, сарчашмаи наҳзати ба мавзӯи ҳамоса зиѐд 

диққат кардани шоирони Балхро муаллиф аз давраи Сосониѐн ҷустуҷӯ 

кардааст. Бавижа, дар давраи подшоҳии Аҳмад ибни Исмоили Сомонӣ, 

Наср ибни Аҳмади Сомонӣ ва Нӯҳ ибни Наср замина барои парвариши 

рӯҳиѐти ватандӯстӣ ба миѐн меояд. Дар ин ҷунбиши ватанхоҳӣ ва зинда 

кардани ному азамати шоҳони бостонӣ донишмандони балхӣ аз ҳама 

бештар саҳм гирифтанд, Гӯяндагони забардасту номӣ, ба монанди 

Абӯалии Балхӣ, Абулмуайяди Балхӣ, Абӯмансур Муҳаммад Дақиқии 

Балхӣ, Абӯшакури Балхӣ ва як идда фузалову донишмандони дигари Балх 

бо истифода аз ташвиқоте, ки аз тарафи шоҳону вазирони вақт ба амал 

меомад, ба ифтихороти миллӣ рӯй оварда, роҳро барои ояндагон боз 

карданд. Шоирони ҳамосасаро зимни ашъори офаридаи худ ба зинда 

кардани ному мафохири таърихии қадимтарин сулолаҳои шоҳони ориѐӣ, 

таҳкими рӯҳиѐти ифтихори миллӣ, ватанхоҳӣ, идеяи якпорчагии Ватан 

ва некӯдошти бузургони ориѐинажод диққат кардаанд. Ба воситаи 

тасвири чунин симоҳо дар шеъри шоирон, қабл аз ҳама, ғояи ифтихор аз 

собиқаи таърихӣ ва ҳувияти миллӣ тарғибу ташвиқ мешуд. Ба иборати 

дигар, метавон гуфт, шоирон силоҳи буррои худро алайҳи ғосибон ва 

таърихрабоѐн пайдо карда буданд.  

Вожаҳои калидӣ: мавзӯъ, шеъри ҳамосӣ, васф, ҳувияти миллӣ, 

ифтихори миллӣ, ватанпарастӣ, ҳавзаи адабии Балх дар асрҳои X-XII. 
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ЭПИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА В ПОЭЗИИ ПОЭТОВ  
БАЛХА X-XII ВЕКОВ 

 
Предлагаемая статья посвящена вопросу распространения 

эпической тематики в поэзии поэтов Балха X-XII веков. В начале автор 
рассматривает причины внимания поэтов на эпическую тему и 
определяет источники внимания поэтов на эту тему в доисламской, 
начале мусульманской эпох и периода борьбы иранских народов за 
независимость. Особое внимание автором обращается на интерес 
поэтов Балха на эпическую тематику в источниках, затрагиваюших 
период правления Сасанидов. Выдающиеся поэты, такие как Абуали 
Балхи, Абулмуайяд Балхи, Абумансур Мухаммад Дакики Балхи, 
Абушакур Балхи и целый ряд других учѐных и знатоков Балха, пользуясь 
поддержкой эмиров и везиров, обращались к предметам национальной 
гордости и открывали дорогу для будущих поколений. Поэты, 
сочиняющие на эпическую тематику, в своѐм творчестве 
сконцентрировали внимание на возрождение имѐн и исторического 
величия древних иранских царствовавших династий, поддержку духа 
национальной гордости, патриотизма, идеи территориальной 
целостности Родины и почитания выдающихся иранских деятелей. 
Путѐм создания таких образов в стихах поэтов, прежде всего, 
превозносилась идея гордости за национальное прошлое и национальную 
идентичность. Другими словами, можно отметить, что поэтами было 
найдено действенное оружие против узурпаторов и исказытелей 
истории.  

Ключевые слова: тема, эпическая поэзия, описание, национальная 
идентичность, национальная гордость, патриотизм, литературный круг 
Балха X-XII веков. 

 
THE SUBJECT OF EPIC IN THE POETRY OF THE BALKH POETS  

OF THE X-XII CENTURIES 
 

This article is devoted to the issue of the spread of the epic theme in the 
poetry of the Balkh poets of the X-XII centuries. At the beginning, the author 
examines the reasons close attention of poets to the epic theme and identifies the 

sources of attention of poets to this topic in the history of the pre-Islamic era, 
the history of the beginning of the Muslim era and the period of the struggle 
for the independence of the Iranian peoples. The author pays special attention 
to the interest of the poets of Balkh on the epic theme in the sources concerning 
the period of the Sassanid rule. Outstanding poets such as Abuali Balkhi, 
Abulmuayyad Balkhi, Abumansur Muhammad Daqiqi Balkhi, Abushakur 
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Balkhi and a number of other scholars and experts in Balkh, with the support 
of the emirs and vezirs, turned to the subjects of national pride and opened the 
way for future generations.  

Poets writing on an epic theme in their work focused on reviving the 
name and historical greatness of the ancient Iranian reigning dynasties, 
supporting the mood of national pride, patriotism of the idea of territorial 
integrity of the Motherland and reverence for outstanding Iranian figures. By 
creating such images in the poems of poets, above all, the idea of pride in the 
national past and national identity was transcended. In other words, it seems 
possible to note that poets have found an effective weapon against the usurpers 
and distortions of history. 

Key words: theme, epic poetry, description, national identity, national 
pride, patriotism, literary circle of Balkh X-XII centuries. 
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УДК 891.55.0921 

БОЗТОБИ МАСЪАЛАҲОИ ҲАЁТУ ЭҶОДИЁТИ МИРЗО 

ШӮХИИ ХУҶАНДӢ ДАР ОСОРИ ТАҲҚИҚӢ 

Ҳайдарова Б.  

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 
 
Омӯзишу таҳќиќи рӯзгору осори Мирзо Шӯхии Хуҷандӣ ба 

таври илмӣ пас аз нашри Феҳристи нусхаҳои хаттии шарќии 
Академияи илмҳои ҶШС Тоҷикистон (ҷилди чаҳорум) дар соли 
1970 ва дар он муаррифӣ гардидани ду нусхаи девони шоир оғоз 
гардид [11,81-82]. Бояд гуфт, ки, мутаассифона, маълумот дар 
бораи ин шоир дар сарчашмаҳои адабӣ ва таърихӣ хеле кам ва 
ночиз мебошад. Танҳо ишорате, ки дар як асари таърихӣ бо 
номи ‚Туҳфат-ут-таворих‛ аз Муҳаммад Амин дар мавриди 
таърихи тадвини девони Шӯхӣ аз тарафи худи шоир гуфта 
шудааст, ки дар он соли 1174 /1760-61 омадааст, ӯро дар ин 
таърих шоири баркамоли соҳибдевон шинохтаанд [12,39-40; 18, 
в.61а; 13, 68-79]. Дар монографияи Усмон Каримов ‚Адабиѐти 
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тоҷик дар нимаи дуввуми асри XVIII ва нимаи аввали асри XIX‛ 
зимни баррасии бозтоби вазъи замон дар осори шоирони ин 
давра аз ашъори Шӯхии Хӯҷандӣ дар чор маврид истифода 
шудааст [9, 86-90]. Дар овардани ин намунаҳо муаллиф аз нусхаи 
шумораи 863-и захираи дастхатҳои шарќии Институти 
шарќшиносии АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода кардааст [9, 
86-87, 89- 90]. Вале ҳамон тавр ки дар замонаш муҳаќќиќи 
‚Рӯзгор ва осори Шӯхии Хӯҷандӣ‛ Камол Ёќубӣ дар таќризе ба 
ин китоб ба чоп расонида буд [3, 62-64], дар баробари 
муваффаќиятҳои муаллиф чун бар мабнои маъхазҳои адабию 
таърихии нодир таълиф ѐфтани ин асар ва муҳимтар аз ин, бар 
асоси ашъори як идда шоирони барҷастаи ин давраи таърихи 
адабиѐт барќарор намудани муҳити адабии давраро таъкид 
намудан, чанде аз костиҳои муаллифро дар мавридҳои вобаста 
ба баргардони ашъори боќимондаи Шӯхии Хуҷандӣ иброз 
доштааст, ки баррасии онҳоро дар ин ҷо зарур медонем. Нахуст 
аз ҳама, муќарриз бар он аст, ки Усмон Каримов ҳангоми 
таҳлили масъалаҳои такомули жанрҳои адабии ин давра 
таҳаввули навъи ќасидаро дар эҷодиѐти шоирон Мирзо Содиќи 
Муншӣ ва Ҷунайдуллоҳи Ҳозиќ чандон ќобили мулоҳиза 
намедонад ва ҳатто аз таҳлилу баррасии ќасидаҳо ва маснавиҳои 
Шӯхии Хуҷандӣ сарфи назар менамояд. Таъкиди муќарриз бар 
он аст, ки ‚дараҷаи тараќќиѐти ин ѐ он жанрро на аз рӯйи 
миќдор, балки аксаран аз рӯйи ғояву мундариҷа, тарзи баѐн 
муайян мекунанд. Махсусан, байни ашъори яке аз шоирони ин 
давр - Шӯхии Хуҷандӣ ќасидаҳое вомехӯранд, ки аз ҷиҳати 
дарбаргирии мавзӯъ ва тарзи ифода ќобили ќабуланд‛ [3, 62]. 
Ҳамин гуна эродро муќарриз ба нодида гирифтани маҳорати 
маснависароӣ ва арзиши ќитъаоти таърихии Шӯхӣ аз тарафи У. 
Каримов баѐн доштааст [3, 62]. Агар инсофан ба ин масъала 
назар афканем, ҳақиќат бар фоидаи У. Каримов аст, зеро агарчи 
ќасидаҳо, ќитъаҳои таърихии Шӯхӣ аз вуҷуди ин навъҳо дар ин 
давраи таърихи адабиѐт гувоҳӣ медиҳанд, дар инкишофи ин 
навъҳо дар ин давра наќши хосе надоранд ва аз арзиши бадеӣ ѐ 
ҳунарии хосе бархурдор ҳам нестанд. Мутолиаи ин навъҳо дар 
девони шоир нишон медиҳад, ки, аввалан, онҳо миқдоран бисѐр 
нестанд, баъдан, дар онҳо навигарӣ ва тозагии хос ба назар 
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намерасад. Дар мавриди баррасии таркиби жанрии девони шоир 
ин масъаларо хоҳем дид. Дар ҳамин ҷо аз чанд эроди муќарризро 
дар бозхонии байтҳои барои намуна интихобнамудаи У. 
Каримов аз девони таҳти раќами 863 шоир, ки дар захираи 
дастнависҳои шарќии ИШ АИ ҶТ маҳфуз буда, бояд ѐд кард, ки 
аз нодуруст зикр кардани вараќи дастхат (ба ҷойи 84 б ва 87 а – 
45 б ва 86 а) нишон дода, дар байти 3 вараќи 56 б ба ҷойи 
‚мебинам‛ – ‚мебистам‛ навиштааст, ки дар воќеъ хато 
мебошад. Мутаасифона, худи муќарриз ҳам дар зикри вараќи ин 
шеърҳо ба иштибоҳ роҳ додааст (87 а -ро 87 б ќайд кардааст) [3, 
63]. Дар ҳамин китоби У. Каримов дар боби чаҳорум 
‚Хусусиятҳои сабк ва услуби бадеии назм‛ дар фасли ‚Таърихи 
сабки ҳиндӣ ва услуби бедилӣ‛ [9, 119-137] дар баробари 
шоирони дигар ашъори Шӯхиро ҳам (боз ҳам аз ҳамон дастхати 
№ 863) бо ашъори шоирони маъруфи сабки ҳиндӣ санҷида, 
ғазали ӯро бо ғазали ҷавобияи Соиби Табрезӣ (1601-1677) 
овардааст, ки чанд эрод дар баргардони ғазали Шӯхӣ ҷой дорад, 
ки баъзе аз онҳоро муќарризи китоб К. Ёќубӣ зикр кардааст: 
ҳазфи ҳарфи изофат ‚и‛ дар калимаи ‚сар‛ дар мисраи аввал, ки 
дар воќеъ ҷой дорад, дар мисраи чорум ‚ҳамеша сина дар оташ 
ниҳад кабоб ин ҷо‛, бояд ‚ниҳод‛ бошад, дар мисраи панҷум 
пайвандаки ‚чун‛ партофта шудааст, ки вазни шеър ва мантиќи 
маънии мисраъро вайрон кардааст: ‚Ба ғунча дӯш (?) арзи пиѐла 
кардам, гуфт‛. Дар ҳамин ҷо меафзоем, ки ҳангоми мутолиа ва 
мушоҳидаи ин ғазали Шӯхӣ дар дастхатти шумораи 2313 дар 
мисраи дуюми шеър ‚Фишонд бар сари ман шоми ғам пуроб ин 
ҷо‛ ба ҷойи калимаи ‚ман‛ калимаи ‚худ‛ омадааст, ки мантиќӣ 
мебошад. Дар ҳарду нусха дар мисраи сеюм калимаи охирин бо 
навиштаи У. Каримов фарќ мекунад, ки дуруст ба назар мерасад: 
‚Магӯ, ки дохили базми ҷаҳон тан осудааст”. 

Дар чоп ‚тан осуданист‛ омадааст, ки аз мантиќ дур аст [9, 
121]. Дар мисраи тазминшудаи Соиб ҳам калимаи ‚ҷигарташна‛ 
бояд ‚ҷигари ташна‛ навишта шавад, ки таќозои маънӣ дуруст 
мегардад. 

Баъдан, дар соли 1989, ќисми дуюми китоби ‚Таърихи 
адабиѐти тоҷик дар нимаи дуюми асри XVIII ва авали асри XIX‛ 
[10] аз чоп баромад, ки фасли ‚Мирзо Шӯхии Хуҷандӣ‛-и он ба 
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ќалами доктори илми филология Усмон Каримов тааллуќ дорад 
[10, 68-79]. Дар ин фасл муаллиф кӯшиш кардааст, ки бар асоси 
гуфтаҳои худи шоир дар девони ашъораш баъзе лаҳзаҳои ҳаѐти 
ӯро равшан намояд, ки шояд ин навиштаҳо то замони дифоъи 
рисолаи номзадии Камол Ёќубов [23] таълиф шуда бошанд, зеро 
дар онҳо ҳангоми баррасии пешинаи таҳќиќ омӯзиши рӯзгору 
осори шоир аз ишораи Азиз Ќаюмов [12, 39-40] ва маќолаи 
Камол Ёќубӣ [6, 66-73] ва навиштаҳои худи муаллиф, ки дар боло 
онҳоро баррасӣ кардем [9, 86-87, 89-90, 121-122], сухан ронда, 
‚Ҳоло он чи ки дар адабиѐти илмӣ доир ба Шӯхӣ ҳаст, ба ҷуз 
навиштаҳои муаллифи ин сатрҳо [9,86-90, 121-122] танҳо ҳамин 
аст‛ [10, 68] мегӯяд. Зеро муаллиф аз маќолаи номзади илми 
филология Абдуманнон Насриддинов ‚Шайдо ва Шӯхӣ‛ ҳам, ки 
ба муносибати 2500-солагии Хуҷанд дар рӯзномаи ‚Адабиѐт ва 
санъат‛ [17] чоп шуда буд, ном намебарад. Муаллифи фасли 
‚Мирзо Шӯхии Хуҷандӣ‛ У. Каримов чанд далелеро аз муҳтавои 
ашъори шоир, ки ба рӯзгори ӯ тааллуќ доранд, дарѐфта ба аҳли 
илм муаррифӣ менамояд, ки ќобили тааммул ва ќабул мебошад. 
Нахуст аз ҳама шоир чандин бор аз зодгоҳаш ва вижагиҳои он ба 
сароҳат ѐд кардааст [10, 69], аз гузаштагонаш, ба хусус падари 
шоираш – Шайдои Хуҷандӣ, шоири шаҳир ва соҳибдевони асри 
XVIII, бисѐр боифтихор ва тавсифҳо сухан меронад, ки имрӯз 
девонаш ба хатти кунунии тоҷикӣ чоп ва таҳќиќоту маќола ҳам 
дар бораи ӯ анҷом ѐфтааст . Хулосаи навиштаҳои Усмон 
Каримов аз зиндагиномаи шоир ҳаминро мерасонад, ки Шӯхии 
Хуҷандӣ агар солҳои 60-и асри XVIII шоири баркамол бошад, 
яќинан дар солҳои 30-уми ҳамин аср ба дунѐ омада, чун аз 
хонаводаи соҳибилму соҳибкитоб будааст, даврони наврасиву 
ҷавонии хешро ба мутолиа ва омӯзиш гузаронида, тамоми улуми 
замонашро аз худ кардааст ва инро мо аз мутолиа ва тааммуќи 
ашъори пухта ва мунсаҷим ба тамоми риояти ќоидаҳои бадеӣ ва 
адабии такомулѐфта то замонаш равшан мушоҳида карда 
метавонем. Аз ашъори ӯ бармеояд, ки шоирони бузурги адабиѐти 

гузаштаи ќаламрави забони форсӣ ба ӯ таъсир дошта, ӯ дар 
эҷоди ашъор ба онҳо пайравӣ ва татаббӯъ намудааст ва осори 
гузаштагон мавриди омӯзишу мутолиаи ӯ будаанд. 
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Бинобар таҳќиќи муаллифи ин фасли китоби номбурда [10, 
68-79] зиндагии ороми шоир дер давом накардааст ва дар 
ашъораш абѐте вомехӯранд, ки аз сафари маҷбурии ӯ гувоҳӣ 
медиҳанд. Муҳаќќиќ инро бар асари фитнаю фасоди муҳити 
тираву тори замон, тангдастиву фаќирӣ ва касодии шеъру шоирӣ 
ва ниҳоят, бухлу ҳасади нокасони давр медонад, ки бо овардани 
байтҳо ин ќисмати рӯзгори шоирро таъйид ва мудаллал 
менамояд. Ниҳоят муаллиф ба хулосае омадааст, ки шоир дар 

байни 50-60-солагӣ вафот кардааст [10,71]. Дар идома бо 
муаррифии хеле кӯтоҳи ду нусхаи девони шоир мавҷуд дар 
захираи дастхатҳои шарќии ИШ АИ ҶТ [21;22] мепардозад, ки 
баҳси чигунагии ин нусхаҳоро дар саҳифаҳои баъдии рисола 
хоҳем дошт. Дар зерфасли ‚Мазмун ва мундариҷаи мухтасари 
девони Шӯхӣ‛ масъалаҳои мазмуну муҳтаво, паѐми шоир бо хеле 
намунаҳои ашъори шоҳид ба ҳамаи паҳлуҳои зиндагӣ ва 
ҷаҳонбинии ӯ, ки дар ашъораш таҷассуми бадеӣ ѐфтаанд, баѐн 
шудааст. Бештарин байтҳо ва намунаҳои шеърӣ аз ҷониби 
муаллифи таҳќиќот ба масъалаҳои бозтоби вазъи номуназзам, 
беадолатӣ, нобаробариҳои иҷтимоӣ, ки бо сувари хаѐл ва 
тасвирҳои маъмули адабиѐти гузаштаи мо, вале бо ифода, тарз, 

баѐни хоси шоир пешниҳод шудаанд, ки Шӯхиро аз зумраи 
шоирони равияи пешќадами ин давраи инҳитоти адабии 
Мовароуннаҳр донистан равост. 

Муаллифи ин таҳќиќ дар таҳлилу баррасии ашъори девон 
агарчи бештар бо такя бар ғазалиѐти ӯ ибрози назар кардааст ва 
ин як амри табиӣ, воќеӣ ва мантиќиву илмӣ аст, зеро умдаи 
ашъори шоирони ин давраи таърихи адабиѐт аз ғазал иборат 
мебошад. Бо вуҷуди ин дар ин ќисмати китоб аз баррасӣ ва 
таҳлили дигар анвои адабии мавҷуд дар девони шоир ҳам, мисли 
рубоӣ, маснавӣ ва таркиби ғазалиѐти шоир, аз ҷумла мазмуну 
муҳтавои онҳо, ба тафсил суханронӣ шудааст [10, 72-79]. 

Дар ҳамин давра маќолаи адабиѐтшинос Т.Неъматзода дар 

ҷилди 8-уми Энсиклопедияи советии тоҷик чоп шудааст [19,179]. 
Маќола дорои чанд иттилооти зарурӣ дар бораи Шӯхии Хуҷандӣ 
мебошад, ки агарчи дар ҳамон замон нав набуданд, вале барои 
омӯхтану таҳќиќи минбаъдаи рӯзгору осори шоир роҳнамои хубе 
гардиданд. Дар маќола шоири асри XVIII, фарзанди шоир Шайдои 
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Хуҷандӣ, дар зодгоҳаш таҳсили илм ва баъдан барои идомаи 
таҳсил ба Бухорову Хӯќанд рафтани Шӯхӣ ќайд гардидааст [19, 
179]. Дар бораи мавҷудияти нусхаҳои девони шоир дар ганҷинаи 
дастнависҳои ИШ АИ ҶТ ва китобхонаи Ҷомии ДМТ бидуни 
зикри шумораи онҳо маълумот дода шудааст.  

Ҳамин маќола дар ‚Энсиклопедияи адабиѐт ва санъати 
тоҷик‛ [18,388-389] айнан чоп шудааст, ки дар он таҳти рақамҳои 

863 ва 2313 дар ИШ ва мероси хаттии АИ ҶТ ва таҳти рақами 833 
дар толори ба номи Шарифҷон Ҳусейнзодаи ДМТ маҳфуз 
будани нусхаҳои девони шоир маълумот илова гардида ва 
муаллиф дар онҳо мавҷуд будани 570 ғазал, 4 ќасида, 12 рубоӣ, 1 
маснавӣ ва се мухаммасро бо ќитъаҳои таърихии шоир ќайд 
намуда, миќдори умумии байтҳои онро 4700 байт шуморидааст 
[18, 388-389]. 

Дар ҷилди 4-и тазкираи ‚Гулшани адаб‛, ки соли 1980 [1, 23-
34] аз чоп баромадааст ва фарогири намунаи ашъори шоирони 
асрҳои XVIII – ибтидои асри XX мебошад, бо ироаи маълумоти 
мухтасар 23 ғазал, 5 рубоӣ, як мухаммас ва ќисмате аз як 
маснавии ӯ оварда шудааст, ки маҷмӯан 202 байтро дар бар 
мегирад [1, 23-34]. Соли 1986 ба ифтихори 2500-солагии шаҳри 
Хуҷанд дар рӯзномаи ‚Адабиѐт ва санъат‛ маќолаи устод 
Абдуманнон Насриддинов бо номи ‚Шайдо ва Шӯхӣ‛ чоп шуд 
[17], ки дар он бар асоси ашъори ин шоирони падару писар бисѐр 
лаҳзаҳои зиндагӣ ва хусусиятҳои шеъри онҳо ошкору равшан 
карда, чанд далел вориди доираи илми адаби ватанӣ дар бораи 
ин хонадон гардонида мешавад, ки муҳимтарини онҳо аз Хуҷанд 
ба Бухоро сафар намудани Мирзо Шӯхӣ ва пас аз чанде хидмат 
дар дарбор ба беморие гирифтор шудан ва бо мактуби манзум ба 
падари шоираш муроҷиат намудани ӯ мебошад. Мувофиќи 
иттилои муаллифи маќола мактуби шоир ба падараш мерасад ва 
ӯ ба амири Бухоро муроҷиат менамояд, ки Шӯхиро иҷозати 
бозгаштан ба Ватан диҳад, ки ин хоҳиши ӯ ба иҷро намерасад. 
Ва Шӯхӣ дар ҷавоб ғазале месарояд, ки чор байти аз он дар 

маќола омадааст. Бинобар шаҳодати муаллифи маќола ин ғазал 
дар ватани шоир маъруф ва аз тарафи ҳофизони номии Хуҷанд 
Содирхони Ҳофиз ва шогирди эшон Маќсудҷон Болтаев суруда 
мешудааст, ки як навъ аз дардномаи он рӯзҳои шоир мебошад. 
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Аз ҳамин ғазал ва таъсиру нуфузи он дар ин давра муаллифи 
маќола гӯяндаи инро 20-25 –сола ангошта, таваллуди ӯро дар 
чоряки аввали асри XVIII навиштааст [17] ва бар вифќи як байти 
шоир: ‚Пирӣ чу дод муждаи фасли вафоти мо, / Барги шукуфа 
рехт зи нахли ҳаѐти мо, 

умри тӯлонӣ дидани ӯро ҳадс мезанад, ки баръакси Усмон 
Каримов дар ин маврид мебошад [10,71], ки ‚Шӯхӣ дар девони 
худ аз пирию мӯйсафедӣ сухан надорад. Ба ин асос эҳтимол аст, 
ки ӯ то пирию мӯйсафедӣ нарасида, дар байни 50-60 солагӣ 
вафот карда бошад‛, менависад. Ҳамчунин дар ин маќола аз 
тарафи Шӯхӣ гуфта шудани таърихи манзуми вафоти падараш 
бидуни овардани он ќитъаи таърих соли 1744 ва эъмори бинои 
оромгоҳи ӯ соли 1753 зикр шудааст [17]. 

Дар маќола аз пойдор ва зинда будани ѐду хотири шоиру 
орифи шаҳир дар миѐни ҳамшаҳриѐни ӯ ва маҳалли зиндагии 
эшон бо номи ‚Гузари Шайдо‛ сухан рафтааст. Дар мавриди 
ашъори боќимондаи Шӯхӣ аз мавҷудияти ду нусхаи девони ӯ дар 
захираи дастхатҳои АМИ Тоҷикистон, бидуни зикри шумора ва 
мушаххасоти онҳо ва як нусхаи он дар китобхонаи шахсии 
Нависандаи халќии Тоҷикистон Раҳим Ҷалил маълумот дода 
шудааст. Чанде аз вижагиҳои шеъри Шӯхиро бо овардани 

намунаи онҳо ќайд карда, муаллифи мақола ӯро аз ‚Симоҳои 
намоѐни адабиѐти асри XVIII‛ дониста, меафзояд, ки дар 
‚девонҳои ашъори Шайдо ва Шӯхӣ санадҳои ҷолиби адабӣ 
маҳфуз‛ [17] мебошанд. 

Дар рӯзномаи ‚Ҳаќиќати Ленинобод‛ аз 30 январи 1992 
маќолаи доктори илми филология профессор Эргашалӣ Шодиев 
таҳти унвони ‚Мирзо Шӯхии Хуҷандӣ‛ [20] ба чоп расидааст, ки 
чанд маълумотро аз рӯзгору осори шоир дар бар дорад. Муаллиф 
бо такя бар ‚Туҳфат-ут-таворихи хонӣ‛-и Муҳаммадамин 
домулло Рӯзӣ ибни Муҳаммад Аттор – нусхаи хаттии Институти 
халќҳои Осиѐи АФ СССР (Ленинград, таҳти раќами № 440) чанд 
маълумотро пешниҳод кардааст, ки дар дигар таҳќиќоти роҷеъ ба 

Шӯхӣ дида намешаванд. Аз ҷумла дар ин тазкира ному тахаллуси 
шоир ‚Мирзо Шӯхӣ‛ ќайд гардида, муаллифи маќола меафзояд, 
ки ‚давраи наврасӣ ва ҷавонии шоир дар шаҳри Хуҷанд гузашта, 
баъди вафоти падараш ӯ барои таҳсили илм ба Бухоро рафта, 
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чанд соли умри худро дар ин шаҳр гузаронид. Дар ин ҷо бо 
шоирони Бухоро ҳамсӯҳбат шуд ва таҳсили худро давом дод‛ [20], 
ки ин бар акси навиштаҳои устод А. Насриддинов мебошад, ки 
дар боло дидем. Аз далелҳои дар ‚Туҳфат-ут-таворихи хонӣ‛ ва 
таърихҳои дар девони шоир омада муаллифи маќола ба хулоса 
меояд, ки ‚солҳои панҷоҳуми асри XVIII шоир ба шаҳри Ќӯќанд 
омада, бо дарбори хонони ин минтаќа иртибот пайдо мекунад. 
Яке аз таърихҳои шоир ба ќатли шоҳзода Абдурраҳмон писари 

Абдулкаримхони хони Ќуќанд (солҳои ҳукмрониаш 1754-1768) 
навишта шудааст‛ [20]. Мутаассифона, дар девони шоир, ки 
муаллифи маќола ба он истинод мекунад ва мавриди таҳќиќи мо 
низ ќарор дошт [21], таърихе ба соли ќатли Абдурраҳмон ба назар 
нарасид, вале таърихи фавти ‚амири довари даврон – 
Абдулкаримбийи олишон‛ омадааст, ки ин аст: ‚Гирифта пири 
хирад домани ќазо мегуфт: / “Ќазои Мир” ба соли вафоти Мир 
Карим” [21, вар. 175 а]. Агар ‚Ќазои Мир‛-ро ба раќам 
баргардонем, қоф - 100, зод- 800, алиф-1, йот-10, мим-40, йот-
10,ро-200 =1161 ҳ.ќ. баробар ба 1748 милодӣ, ки ба соли охири 
ҳукмронии Абдулкаримхон (1755-1768) мувофиќат намекунад. 
Таърихҳои дигар ҳам чунинанд. Дигар аз далелҳои ин маќола ин 
аст, ки дар давраи ҳукумати Эрдонахон (1754-1768) Шӯхӣ ба 

обрӯю эътибори баланд соҳиб гардида, дар рикоби ӯ ба 
лашкаркашиҳои Уротеппа ҳамроҳ ва шоҳиди хунрезиҳои 
даҳшатноки ӯ будааст. Аз каллаи куштагон манора сохтани ӯро 
мушоҳида кардааст ва дар ‚Туҳфат-ут-таворихи хонӣ‛ як байти 
Шӯхӣ дар фатҳи Эрдонахон оварда шудааст: 

 
Таърихи фатҳи шоҳро Шӯхӣ ба сад фархундагӣ 
Гирандаи шаҳри юзон Эрдонахон карда рақам [20]. 

 
Муаллифи маќола дар бораи мавзӯъҳои ғазалиѐти шоир, 

содагӣ, равонии онҳо ва навъҳои ашъори ӯ чанд сатр сухан 
ронда, шаш ғазал, як порча аз маснавӣ ва як байт 
(7+7+7+7+6+9+6=49 байт ғазал, +6+3=9 байт маснавӣ, +1байт 
ҷамъан =59 байт) аз осораш намуна овардааст, ки як ғазал ба 
забони ӯзбекӣ мебошад [20]. Агар як ғазали шашбайтии Шӯхиро, 
ки муаллифи маќола бидуни байти тахаллус зимнан барои 
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таҳлил ва таќвияти гуфтаҳояш овардааст, ба ҳисоб гирем, аз 
ҳафт ғазали дар маќола омада се ғазал (якумаш бо радифи 
‚машрабам‛, дуюмаш бо радифи ‚Хуҷанд‛ ва сеюмаш ғазали 
ӯзбекии ҷавобия ба ғазали Бобо Раҳими Машраб бо радифи 
‚эттим‛) ва ҳамон байти таърихие, ки дар боло дидем, бори 
аввал рӯи чопро медиданд, чор ғазали дигар ва 9 байти маснавии 
шоир дар таърифи зодгоҳаш ду бор пеш аз ин чоп шуда буданд.  

Хулоса, дар бораи шоир маводи зиѐди чопӣ ба нашр 
расида, рӯзгору осораш муаррифӣ ва таҳқиқ шуда бошад ҳам, 
ҳанӯз мушкилӣ ва масъалаҳои ноомӯхта дар ин замина мавҷуд ва 
пажӯҳишу баррасӣ ва таҳқиқи мукаммалу илмии он дар пеш аст. 
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БОЗТОБИ МАСЪАЛАҲОИ ҲАЁТУ ЭҶОДИЁТИ МИРЗО  
ШӮХИИ ХУҶАНДӢ ДАР ОСОРИ ТАҲҚИҚӢ 

 
Дар мақола дар бораи омӯзишу пажӯҳиши мероси адабии шоиру 

орифи асри XVIII Мирзо Шӯхии Хуҷандӣ сухан меравад. Пас аз 
муаррифии ду нусхаи мавҷуд дар Ганҷинаи дастнависҳои Маркази 
мероси хаттии АМИТ дар китобҳои оид ба таърихи адабиѐт, 
рӯзномаву маҷаллаҳо масъалаҳои марбут ба рӯзгор ва осори шоир 
мавриди гуфтугӯи муҳаққиқон қарор гирифтаанд.  
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Муаллифон дар бештари мавридҳо бидуни муроҷиат ба маъхази 
асосӣ - нусхаҳои хатии девони шоир хатои ҳамдигарро такрор кардаанд 
ва дар баргардони намунаҳои шеъри шоир ҳам ба иштибоҳоте роҳ 
додаанд, ки дар мақола онҳо инсофан баррасӣ гардида, ҳақиқати воқеии 
ашъори шоир бозгӯ шудааст.  

Вожаҳои калидӣ: Шӯхии Хуҷандӣ, осори таҳқиқӣ, адабиѐти 
тоҷик, дастхат, шарҳ, тавзеҳ, девон, шеъри тоҷикӣ.  

 
ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСОВ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА МИРЗО 

ШУХИ ХУДЖАНДИ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТАХ 
 

Статья посвящена изучению литературного наследия поэта и 
мудреца XVIII века Мирзо Шухи Худжанди. После представления двух 
экземпляров рукописей в архивах Центра письменного наследия ННАТ в 
книгах по истории литературы, газетах и журналах исследователи 
стали обсуждать вопросы, связанные с жизнью и творчеством поэта. 

В большинстве случаев авторы повторяли ошибки друг друга, не 
опираясь на основной источник - рукописи дивана поэта, и допускали 
ошибки при переписи примеров из стихов поэта, на что автор 
объективно указывает в данной статье и раскрывает реальную 
сущность поэзии Шухи Худжанди. 

Ключевые слова: Шухи Худжанди, исследование, таджикская 
литература, рукопись, комментарий, диван, таджикская поэзия. 

 
ANALYSIS OF THE LIFE AND WORK OF MIRZO SHUKHI 

KHUJANDI IN RESEARCH WORKS 
 

The article is devoted to the study of the literary heritage of the poet and 
sage of the 18th century Mirzo Shukhi Khujandi. After presenting two copies 
of manuscripts in the archives of the NIAT Written Heritage Center in books 
on the history of literature, newspapers and magazines, the researchers 
discussed issues related to the life and work of the poet 

In most cases, the authors repeated each other's mistakes, without 
referring to the main source – the poet's divan manuscripts, and made mistakes 
when returning examples of the poet's poems, which are honestly taken into 
account in the article and the essence of the poet's poetry is revealed. 

Key words: Shukhi Khujandi, research, Tajik literature, manuscript, 
commentary, commentary, Devonian, Tajik poetry. 
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УДК: 891.550.092 

ИНЪИКОСИ АШЪОРИ РУДАКӢ ДАР 

ТАРҶУМАҲОИ АРАБӢ 

Одинаев Абдуҳалим, Зиѐев Субҳуддин 

Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиѐ ва Аврупои АИ ҶТ 

 
Илму маърифат дар асри Сомониѐн ҷойгоҳи хосса доштанд 

ва ин раванд қадри шоирону нависандагонро ба авҷи баланд 
расонида буд. Дар натиҷа бисѐр олимону адибони он замон дар 
ҷаҳони ислом, хусусан дар Хуросон, Мовароуннаҳр, Хоразм, 
Марв, Балх, Нишопур, Ҳирот, Тус, Ҷурҷон, Бухоро, Самарқанд 
ва дигар минтақаҳо шуҳрати ҷаҳонӣ касб карданд. Ба хусус 
шоирон дар рушди илму фарҳанг, ва огоҳии мардум таъсири 
бузурге гузоштанд, зеро шеър, мисли воситаи ахбори имрӯза, дар 

он асрҳо вазифаи расонаҳои таблиғро анҷом медод. Фарзандони 
ин сарзаминҳо бо донишу ҳунари худ дар олами ислом машҳур 
гардида, дар ривоҷу равнақи соҳаҳои гуногуни илм ва адаби 
ҷаҳонӣ саҳми босазое гузоштанд. Шуморидани номҳои ин 
бузургон ва хадамоти беназири онҳо дар як мақолаи хурд аз 
имкон берун аст. 

Аз маъхазҳо маълум мегардад, ки забони арабӣ дар осори 
устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ҷойгоҳи хосса дошта, дар шеъраш 
ба забони ноби форсӣ-тоҷикӣ аз забони шоирони арабӣ иқтибоси 
фаровоне аз худ ба ѐдгор гузоштааст. Муҳаққиқони муосир 
унсурҳои арабии осори ӯро омӯхта, ашъорашро ҳамчун риштаи 
пайванди мардуми Арабу Аҷам медонанд. 

Дар бораи он, ки оѐ устод Рӯдакӣ ба забони арабӣ шеъре 
эҷод кардааст ѐ на, байни олимон ихтилофи назар ҳаст. Т. 
Мардонӣ баъди зикри далелҳои зиѐд хулосаи хешро дар ин 
масъала чунин баѐн намудааст: «..масъалаи ба арабӣ шеър 
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гуфтани Рӯдакӣ норавшан мемонад. Вале қариб ҳамаи 
омӯзандагони эҷодиѐти Рӯдакӣ қайд кардаанд, ки шоир забон ва 
сарфу наҳви арабиро хуб медонистааст» [3, 8].  

Гарчанде аз устод Рӯдакӣ ба забони арабӣ шеъре боқӣ 
намондааст, аммо бо мероси адабии аҳди қадимаи араб 
шиносоии амиқ доштани ӯ маълум мегардад. Шоир дар қасидаи 
маъруфи «Модари май» номҳои як қатор шоирони арабро ба 
камоли эҳтиром ба забон гирифта, ба маҳорату истеъдоди онҳо 
натанҳо офарин мегӯяд, балки ҳунари шоирии хешро бо ҳунари 

сухансароѐни барҷастаи араб дар як радиф мегузорад  
 

Ҷуз ба сазовори мир гуфт надонам, 
В-арчи Ҷарирам ба шеъру Тойиву Ҳассон! 
Мадҳи амире, ки мадҳ з-ӯст ҷаҳонро, 
Зинат ҳам з-ӯю фарру нузҳату сомон! 
Сахт шикӯҳам, ки аҷзи ман бинамояд, 
В-арчи Сариъам або фасоҳати Саҳбон [7, 53]: 

 
Шарқшиносони муосири рус Рейснер М.Л ва Ардашникова 

А.Н. дар китоби «Персидская литература IX-XVIII веков» 
тарҷумаи ин абѐти Рӯдакиро оварда, ишора ба мазомини 
муштараки санъатҳои бадеии шеъри тоҷикиву арабӣ намудаанд 
[6, 1, 38]. 

Яке аз васоили маъруфе, ки далели робитаи муштараки 
байни шоирони форсу тоҷик ва араб ба ҳисоб меравад, ин 
ҳунари тарҷумонии шоирону адибони дузабонаи ин ду миллат 
мебошад. Муаллифи китоби «Силот байна-л-араб ва-л-фурс ва-т-
турк»-и Ҳусайн Муҷиб ал-Мисрӣ низ ба ин масъала дахле 
намуда, моҳияти онро воқеъбинона арзѐбӣ намудааст: 
«Тарҷумаи (осору ашъори – О.А.) арабиву форсӣ нишон ва 
гувоҳи алоқаи қавию муҳим байни мардуми араб ва форсу тоҷик 
ба ҳисоб меравад, зеро ин кор василаи нақли донишҳо байни ду 
фарҳанг маҳсуб меѐбад» [13,133]. 

Қобили қайд аст, ки Рӯдакӣ ашъори иддае аз шоирони 
маъруфи арабро ба забони дарӣ тарҷума кардааст. Масалан, 
шеъри зерини Рӯдакӣ тарҷумаи шеъри Буҳтурӣ аст: 
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Тезии шамшер дораду равиши мор, 
Колбади ошиқону гунаи ғамгин [7, 59]. 
Родуѐнӣ шеъри арабии Буҳтуриро чунин овардааст [9,115]: 
 ل، َحد َصْاَصکم وِاْذیة حَیة :: و قکلب ُعذک  ولوُ، َحزی،
Мисоли дигар аз шоирони давраи Умавия Абуннаҷм ал-

Аҷалӣ (тав. 660) аст. Ӯ дар бораи «тобеъа», ки яке аз мусталаҳоти 
қадимаи арабист ва ба маънои ҷинну шайтонест, ки ба шоирон 
шеър талқин мекунад, сухан мегӯяд:   إنِّي َوُكلُّ َذکِعٍر ِاَ، اْلَبَذِر :: َذْیَطکُنُ، أُْنَثه
 َوَذْیَطکِني َذَكر

Тарҷумаи тоҷикии шеъри арабии Абунаҷм ал-Аҷалӣ дар 
шеъри Рӯдакӣ чунин аст: 

В-арчи дусад тобеъа фаришта дорӣ, 
Низ парӣ бозу ҳар-ч ҷиннию шайтон [7, 53]. 
Қобили зикр аст, ки истилоҳи «тобеъа» дар байни шоирони 

форсу тоҷик низ маъруф буда, ба он эътиқод ҳам доштанд. Чи 
тавре ки дар шеъри Носири Хусрав мехонем: 

Бозигарест ин фалаки гардон, 
Имрӯз кард тобеъа талқинам [5, 1/561]. 
Дар раванди мутолиаи ашъори устод Рӯдакӣ ғайр аз 

истифодаву тарҷумаи ашъори шоирони араб, инчунин ба номи 
баъзе билоди арабҳо ва шахсиятҳои бузурги араб ва номи дарѐҳо 
рӯ ба рӯ мешавем. Устод Рӯдакӣ дар рубоиҳояш чандин бор 
номи билоди Мисрро истифода кардааст, аз ҷумла занони 
мисриро аз зумраи зеботарин занҳо ва мардумашро зеботарин 
инсонҳо медонад, ҳамзамон зебогии мардум ва зебогии Ҳазрати 
Юсуфро дар шеъраш чунин тараннум менамояд: 

Юсуфрӯе, к-аз ӯ фиғон кард дилам, 
Чун дасти занони мисриѐн кард дилам, 
З-оғоз ба бӯса меҳрубон кард дилам, 
Имрӯз нишонаи ғамон кард дилам [8, 69]. 
Устод Рӯдакӣ дар ҷое дигар перомуни мисриѐн ва мардуми 

шаҳри Макка ва ифтихори онҳо аз Маккаву дарѐи Нил чунин 
баѐн мекунад: 

Эй ман муқаддам аз ҳама ушшоқ, чун туӣ, 
Мар ҳуснро муқаддам, чун аз каломи қад. 
Маккӣ ба Каъба фахр кунад, мисриѐн ба Нил, 
Тарсо ба Асқуфу алавӣ ба ифтихори ҷад [8, 11]. 
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Инчунин дар мавриди дарѐи Нил дар охири шеъраш чунин 

мегӯяд:  
Бар киштии умр такя кам кун, 
К-ин Нил нишемани наҳанг аст [8, 10]. 
Дар ин мисраъҳо Одамушшуаро аз мардуми ҷаҳон даъват ба 

амал меорад, ки фирефтаи симу зари дунѐ мабошанд, зеро ин дунѐ 
гузарост. Устод Рӯдакӣ метавонист дар ин шеър ба ҷойи дарѐи 
Нил дигар дарѐро ѐ баҳрро истифода кунад. Лекин мебинем, ки 
шоир нисбат ба Мисру мисриѐн ва дарѐи Нил як маҳбубият 
доштааст ва инчунин чандин бор дарѐи Нилро дар шеъраш 
истифода кардааст. Шоир дар ҷойи дигаре низ чунин меорад: 

 
З-он май, ки гар сар кашӣ, аз он дарчакад ба Нил, 
Садсола маст бошад аз бӯи ӯ наҳанг. 
Оҳӯ ба дашт агар бихӯрад қатрае аз ӯ, 
Ғурранда шер гардаду н-андешад аз паланг [8, 26]. 
 
Адиби маъруфи ироқӣ Ҳусейн Алӣ Маҳфуз (1926-2009) дар 

бораи робитаи байни адабиѐти классикии форсу тоҷик ва араб 
сухан ронда, қайд менамояд, ки намояндагони ҳарду адабиѐт аз 

эҷоди ҳамдигар ба таври васеъ истифода бурдаанд. Аз ҷумла ӯ 
менависад, ки дар ашъори Рӯдакӣ мавзӯъ ва мазмунҳое ҳастанд, 
ки онҳоро хутбаҳои Алӣ ибни Абутолиб, шеърҳои Тарафа ибни 
ал-Абд, Мутанаббӣ, Абунувос ва дигар суханварони араб низ 
доро мебошанд. Ӯ барои исботи андешаҳои хеш дар баробари 
байтҳои гуногуни ашъори Рӯдакӣ байтҳои ҳамоҳангу 
ҳаммазмуни шоирони арабро мисол меорад [12, 2-33].  

Масъалаи муносибати устод Рӯдакӣ бо адабиѐти араб 
мавзӯи ниҳоят муҳим буда, тадқиқоти густардаро талаб мекунад.  

Бояд қайд кард, ки доир ба робитаи адабиѐти классикии 
форсу тоҷик бо адабиѐти араб китобу рисолаҳои илмии зиѐде ба 
табъ расидаанд [2, 193].  

Робитаи зичи дуҷонибаи илмию фарҳангии аҳли илму адаби 
Арабу Аҷам, боиси ба вуҷуд омадани тарҷумаи ашъори шоирон ва 
асарҳои донишмандони гузаштаю имрӯза гардидааст. 



   
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2020 

122 
 

Тасодуфӣ нест, ки ба эҷодиѐти классикҳои адабиѐти тоҷику 
форс дар кишварҳои арабӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда 
мешавад, осори онҳо бо таъдоди зиѐд интишор меѐбад [1, 16]. 

Чунонки устод Рудакӣ аз осори шоирони араб огоҳӣ дошт, 
имрӯз адибони араб ҳам аз ашъори шоирони форс-тоҷик 
маълумоти зиѐде дошта, шеърҳои тозанашри онҳоро меомӯзанд 
ва тарҷума менамоянд. Муҳаммад Ғунаймӣ Ҳилол дар китоб 
‚Баргузидаҳо аз шеъри форсӣ‛ 18 пораи ашъори баргузидаи 
устод Рӯдакиро ба забони арабӣ тарҷума намуда, пешкаши 
хонандагон кардааст. Инчунин аз шеърҳои дигар шоирони 
форсу тоҷик, ба монанди Дақиқӣ, Мунҷики Тирмизӣ, Мантиқии 
Розӣ, Унсурӣ, Манучеҳрии Домғонӣ, Носири Хусрав, Низомии 
Ганҷавӣ ва дигарон гулчин намуда, тарҷума кардааст. Ва ному 
ашъори устод Рудакиро дар аввали китоб гузоштааст. Ҳамчунин 
Муҳаммад Ғунаймӣ Ҳилол ба собиқаи робитаи қадимаи ин ду 
адаб – арабӣ ва тоҷикӣ ишора намуда, алоқаи ин ду забон ва 
таъсири амиқи арабӣ ба форсиро яке аз бузургтарин падидаҳои 
адабӣ дар таърихи адабиѐти ҷаҳон меҳисобад. Ин таъсирпазирӣ 
ба таъсири адаби юнонӣ ба лотинӣ шабоҳат дорад. Аммо 
таъсирпазирии тарафайн дар вижагиҳои таркибӣ ва таъбири 
забонӣ асар гузоштааст [Ниг: 15,5]. Муҳаммад Ғунаймӣ Ҳилол 
мегӯяд: Абӯабудуллоҳ Рудакӣ яке аз шоирони асри Сомониѐн ва 
аввалин шоири бузурги форс мебошад. Шеъри устод Рӯдакӣ 
бисѐр гуногунпаҳлу ва аз нуқтаи назари забон услуб, баѐн, 
санъатҳои бадеӣ ва ғайра басе шево ва дилчасп аст. Аз ин рӯ, 
эшонро ‚устоди шоирон‛ ва ‚султони шоирон‛ ном мебаранд. 
Устод Рӯдакӣ ба шеъри ғиноӣ шӯҳрат пайдо намудааст. Хамрияи 
Устод Рӯдакӣ аз мавзӯотест, ки дар адабиѐти садаи даҳум 
ҷайгоҳи баланд дошт [Ниг: 14,107]. Устод Рӯдакӣ дар ҳунари 
мусиқӣ низ рақибе надошт. Шеърҳояшро бо овози ширини худ 
месароид. Ҳурнаи волои шоир ба ҷое расид, ки дар бораи 
навохти мусиқӣ ва ширинии овозаш устураҳои зиѐде гуфта ва 
навишта шудааст [15, 5-6].  

Муҳаммад Ғунаймӣ Ҳилол 18 байти устод Рӯдакиро 
баргузида ва тарҷумаи онҳоро пешкаши хонандагони араб 
намудааст. Пас яке аз онҳоро ба унвони ‚Ин ҷаҳон‛ барои 
намуна зикр намуда, хотима мебахшем: 
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Ин ҷаҳон пок хобкирдор аст, 
Он шиносад, ки дил-ш бедор аст. 
Некии ӯ ба ҷойгоҳи бад аст, 
Шодии ӯ ба ҷойи тимор аст. 
Чи нишинӣ бад-ин ҷаҳон ҳамвор? 
Ки ҳама кори ӯ на ҳамвор аст. 
Куниши ӯ на хубу чеҳрааш хуб, 
Зишткирдору хубдидор аст [15, 7]. 

هذا العکلم   
 هذا العکلُم في أَفعکلِِ، َاْحُض ُحْلم 
 َیْعلَم ذلك ُذو الَقْلِب اْلَیِقِن 
 ِطیُبُ، اوٌء  وُاُروُر ُ َعنکُء 
 وكیف لك بکالانقراِر في هذا العکلم أبًدا 

  َدَواَم ل، عل  حیٍ، كلُّ عاٍل فی، اَل 
 َفَاْخَبُر ُ غیُر مایل  وإ، یكْ، َاْنَهُر ُ َمِایًًل 
 . قبیُح الَاْالَِك وإِ، َطکَب ِفي اْلَعَیک،
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ИНЪИКОСИ АШЪОРИ РУДАКӢ ДАР  

ТАРҶУМАҲОИ АРАБӢ 
 

Адиби маъруфи тоҷик Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ роҷеъ ба адабиѐти 

араб маълумоти амиқ дошт. Тибқи маъхазҳо забони арабӣ дар осори 
шеърии устод ҷойгоҳи хосса дошта, дар шеъраш аз шоирони араб 
иқтибоси фаровоне ҳаст. Муҳаққиқони муосир унсурҳои арабии осори ӯро 
омӯхта, ашъорашро ҳамчун риштаи пайванди фарҳанги мардуми Арабу 
Аҷам медонанд. 

Калидвожаҳо: Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, адабиѐти араб, форсӣ-

тоҷикӣ, Арабу Аҷам, шеър, шоирон. 
 

ОТРАЖЕНИЕ ПОЭЗИИ РУДАКИ В  
АРАБСКИХ ПЕРЕВОДАХ 

 
Известный таджикский поэт Абуабдулох Рудаки имел глубокие 

знания об арабской литературе. Согласно источникам, арабский язык в 
поэтическом творчестве устода наряду с творением стихотворений на 
персидско-таджикском языке, занимал особое место, он оставил в 
наследство также многочисленные заимствования из творчества 
арабских поэтов. Современные исследователи, изучая арабские элементы 
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в его творчестве, признают стихотворения поэта в качестве нити, 
соединяющей арабскую и аджамскую литератур. 

 Ключевые слова: Абуабдуллох Рудаки, арабская литература, 
персидско–таджикский, арабский и аджамский, стихотворение, поэты. 

 
REFLECTION OF RUDAKI ‘S VERSES IN  

ARABIC TRANSLATIONS 
 
Ustad Abuabdullo Rudaki the famous Tajik writer had a deep 

knowledge of Arabic literature. The analytical research had shown that Arabic 
language occupies a special place in Rudaki’s poems which had been composed 
in Persian-Tajik language. The researchers of the modern centuries have been 
studying the Arabic elements of his works and defined his works as a literature 
ties between the Arab and the ancient peoples. 

Keywords: Abuabdullo Rudaki, Arabic Literature, Persian-Tajik, Arab 
and non-Arabs, poems and poets. 
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УДК.001(575,3)-+-89 550.092 

НУФУЗИ ИЛМУ АДАБИ ТОҶИК 

ДАР ШИБҲИ ҚОРАИ ҲИНД 

Исроилов Раҳматшо 

Институти забон ва адабиѐти ба номи Рўдакии АМИТ 

   
Таърихи робитаҳои мардуми Мовароуннаҳру Хуросон бо 

халқҳои Шибҳи қораи Ҳинд хеле тӯлонӣ буда, ба давраҳои пеш 
аз ислом мерасад. Ҷавоҳирлаъл Неру дар асари ‚Кашфи Ҳинд‛ 
дар бораи нуфузи густардаи фарҳанги форсизабонон дар Ҳинд 
чунин менигорад: ‚Дар миѐни мардумон ва нажодҳои бисѐре, ки 
бо зиндагӣ ва фарҳанги ҳиндувон тамос пайдо кардаву нуфуз 
доштаанд, қадимтарин ва мудовимтарини онҳо форсҳо будаанд‛ 
[18, 310]. Намунаи беҳтарин аз ин равобит асари ҷаҳонии 
‚Калила ва Димна‛ мебошад, ки дар замони Сосониѐн ба 
паҳлавӣ тарҷума шуда буд.  

Баъди вуруди дини мубини ислом ба ин сарзамин 
робитањои илмию адабӣ ва мазҳабию ирфонӣ миѐни мардуми 
Форсу Ҳинд боз ҳам қавитар гардид.  

Асари гаронбаҳои ‚Калила ва Димна‛ аз тарафи 
донишманди тоҷик Рӯзбеҳ ибни Додбеҳ маъруф ба Абдуллоҳ 
ибни Муқаффаъ (724-759) дар аввалҳои зуҳури ислом аз паҳлавӣ 
ба забони арабӣ тарҷума ва муаррифӣ гардида, яке аз 
сарчашмаҳои муҳимми насри қадими араб дониста шудааст.  

Алоқамандӣ ва таваҷҷуҳи амирони Сомонӣ ба фарҳангу 
адабиѐт боис гардид, ки ‚Калила ва Димна‛ заминаи ба вуҷуд 
омадани як идда тарҷумаҳои насриву назмии ин достон ба 
тоҷикӣ гардад. Нахуст устод Рӯдакӣ (858-941), қофиласолори 
адабиѐти форсии тоҷикӣ, ки ин корро вазифаи муҳимми 
фаъолияти адабии худ дониста, асарро ба забони ширини тоҷикӣ 
ба тариқи манзум тарҷума намуд.  

Абӯлмаъолӣ Муншӣ, тарҷумони дигари насрии ‚Калила ва 
Димна‛ дар замони Ғазнавиѐн, дар васфи ин китоб чунин мегӯяд: 
‚Маҳосини ин китобро ниҳоят нест ва кадом фазилат аз ин 
фаротар, ки аз уммат ба уммат ва аз миллат ба миллат расид ва 
мардуд нагашт‛ [16, 19].  
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Сайри таърихии қиссаи ‚Калила ва Димна‛-ро арабшиноси 
машҳури рус И.Ф. Крачковский, ки соњиби мақолаи бузургҳаҷм 
ва бунѐдӣ дар ин мавзӯъ аст, хеле хуб нишон додааст [11, 433-
442]. 

Аз охирҳои асри XI то аввалҳои асри XIX мелодӣ дар 
Ҳиндустон 32 хонадони форсизабони мусулмон ҳукумат карда 
буданд, ки дар байни онҳо бузургтарин ва бонуфузтаринашон 
Ғазнавиѐн, Ғуриѐн ва Темуриѐни Ҳинд ба шумор мераванд. 

Ҳамроҳи сулолаҳои зикршуда як қатор донишмандону шоирон 
вориди сарзамини паҳновари Ҳинд шуда, дар ҷараѐни таъсири 
мутақобила ва рушди фарҳанги миллӣ ва мазҳабии якдигар 
сањми назаррасе гузоштаанд. Аз ин сабаб дар нашри фарҳанг ва 
илму адабии мардуми Шибҳи қора нақшу ҷойгоҳи 
донишмандону шоирони Хуросону Мовароуннаҳр беш аз дигар 
халқҳои мусулмон будааст. Абдулҳай ибни Фахруддини Лакнавӣ 
– муаррих ва тазкиранависи ҳиндии асри XIX гуфтааст: ‚Бидон, 
ки дини ислом аз тариқи Хуросон ва Мовароуннаҳр ба 
сарзамини Ҳиндустон ворид шудааст ва нурҳои илм низ ба ин 
сарзамин тавассути ин ду кишвар паҳн гардидааст‛ [12, 6].  

Султон Мањмуди Ѓазнавї (997-1152), бо вуљуди ѓозиву 
љанговар буданаш, худ низ сарпарасти ањли илму адаб буда, 
шоирону адибонро дар атрофаш љамъ меовард. ‚Дар рикоби 
Султон Мањмуд, – менависад муаллифи ‚Таърихи Фаришта‛, – 
чањорсад шоири матин буданд‛ [10, 100].  

Аз донишмандону шоироне, ки ба Ҳинд ҳиҷрат намуданд, 
метавон Абӯрайҳони Берӯнӣ, Манучењрї, Фаррухї, Соиби 
Табрезї, Љ. Балхӣ, падари Масъуди Саъди Салмон, Абулфараљи 
Рунї ва дигаронро ном бурд, ки дар он замон муддате аз зиндагӣ 
ва фаъолияти адабии худро дар Ҳинд гузаронидаанд. Дар 
баробари ин онҳо афкору назарҳои илмию адабии дигар 
донишмандону шоирони барҷастаи тоҷикро ба таври густарда 
дар он ҷо нашр карданд. Ашъори устод Рӯдакӣ, ‚Шоҳнома‛-и 
Абулқосим Фирдавсӣ дар муддати хеле кӯтоҳ дар Шибҳи қораи 
Ҳинд мунташир гаштаанд. Нахустин касе, ки дар бораи Рӯдакӣ 
дар Ҳинд ѐд кардааст, шоири маъруф Масъуди Саъди Салмон 
мебошад. [1, 21-43]  
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 Шоирон ва суханварони Шибҳи қора бо пайравӣ аз вазну 
шеваи ‚Шоҳнома‛-и Фирдавсӣ чандин маҷмӯаҳою маснавиҳо, 
шоҳномаҳо ва ҳамосаҳои таърихӣ ва динӣ падид оварданд. 
Барои дар ин бора огоҳии хуб пайдо кардан ба маҷмӯаи 
мақолоти адибони эронӣ бо номи ‚Шоҳнома дар Шибҳи қораи 
Ҳинд‛ ва ба тахќиќоти Ғаффорова З. дар ин мавзӯъ мароҷиа 
шавад [8; 4; 5].  

Аз маъруфтарин донишмандоне, ки дар аҳди Ғазнавиѐн ба 
Ҳинд сафар карда буданд, метавон Абӯрайҳони Берунӣ 
(ваф.1130)-ро зикр намуд, ки дар қатори осори форсии тоҷикиаш 
ба забони арабӣ низ асарҳо эҷод кардааст. Абӯрайҳони Берунӣ 
аз муаррифгари фарҳанги Ҳинд ба ҷаҳон ва донандаи хуби 
забони арабӣ ба ҳисоб меравад ва ин ҳолат боиси он гардидааст, 
ки бо вуљуди тољик буданаш, баъзе аз донишмандони муосири 
Ҳинд бидуни таҳқиқи амиќ дар мавриди худи Берунї, ӯро аз 
ҷумлаи уламои араб шинохтаанд [18, 306]. Берунї таќрибан 
чињил сол ба омўхтани забон ва фарњанги мардуми Њинд машѓул 
гардида, осори арзишманде монанди ‚Тањќиќ мо ли-л-Њинд‛, 
‚Кайфияту русуми-л-Њинд фи таълим ал-њисоб‛ ва чандин 
китобу рисолањоро дар мавзўъњои гуногуни илм ба забони арабї 
таълиф намудааст.  

Осори Ибни Сино аз ҷумлаи пуристифодатарин китобҳоест, 
ки дар мавзеъҳои мухталифи ин сарзамини паҳновар дар тӯли 
таърих китобат шуда, ба он шарҳу тарҷумаҳои форсии тоҷикӣ ва 
арабию ҳиндӣ зиѐд дида мешавад. Китоби ‚Ал-Қонун фи-т-
тибб‛-и Ибни Сино дар Шибҳи қора мақому ҷойгоҳи худро 
пайдо намуда буд, ки беҳтарин донандагон ва шореҳони он аз 
Мовароуннаҳру Хуросон ба Ҳинд даъват карда мешуданд ва ѐ 
худи ҳиндувон ба ин сарзаминҳо омада, китоби ‚Ал-Қонун‛-ро 
меомӯхтанд. Дар замони Темуриѐн Аҳмади Татавӣ ном табиби 
ҳиндӣ барои фарогирии китоби ‚Ал-Қонун‛ ва такмили доираи 
дониши тиббии худ ба Шероз омада, дар назди Мулло Мирзоҷон 
ва Мулло Камол ном донишмандон онро омӯхта, ба Ҳинд 
бармегардад. [1, 75-92]  

Алим Ашрафхон форсипажӯҳ ва профессори Донишгоҳи 
Деҳлӣ, ки асари Ибни Синоро дар баъзе аз китобхонањои Њинд 
тавсиф ва феҳристнигорӣ кардааст, чунин мепиндорад: ‚ҳудуди 
як моҳ кор кардам, 150 нусхаи хаттии Синоро тавсиф намудам‛ 
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[3, 4]. Аз ин амалкарди форсипажўњи њиндї чунин хулоса кардан 
мумкин аст, ки таълифоти бузургони мо дар китобхонаву 
марокизи илмии он ҷо баѓоят фаровон будааст.  

Дар қарнҳои XII-XIII мелодї садњо нафар аз ањли илму 
дониш аз Мовароуннањр ба тарафи Њинд њиљрат карданд. 

Њангоме ки овозаи вањшатноки истилои Чингизиѐн 
Мовароуннањру Хуросонро тањдид намуд, гуруҳи бузурге аз аҳли 
илми ин мамлакат ба тарафи Синду Панљобу Дењлї муҳоҷират 
намуданд. Аз љумлаи онњо хонадони Низомуддин Авлиѐ, Амир 
Хусрави Дењлавї, Ҳасани Деҳлавӣ, Муњаммад Авфии Бухорої, 
Бурҳонуддини Насафӣ ва дигарон буданд. Адади олимону 
донишмандони Мовароуннаҳру Хуросон дар дарбори Хилљиѐн 
ба њазорњо мерасид, ки ин теъдод аз олимону адибони дарбори 
Ѓазнавиѐн зиѐдтар буд. Донишмандони муҳоҷир дар нашру 
густариши забону адабиѐт ва фарҳанги мардумони 
Мовароуннаҳру Хуросон дар кишвари паҳновари Ҳинд 
саромаду устодони њиндувон гаштаанд [15,123-133]. 

Адиб ва тазкиранависи тоҷик Муҳаммад Авфии Бухороӣ 
асари маъруфи худ ‚Лубоб-ул-албоб‛-ро дар Синд ба итмом 
расонид, ки бо таълифи ин асари пурарзиш дареро барои 
тазкиранависони он ҷо кушод. Дар ин асос даҳҳо тазкира ба 
забони форсии тоҷикӣ то қарни XIX аз тарафи адибону шоирони 
форсизабони ин мамлакат ба вуҷуд омаданд [15,123-133]. 

Нақши фақеҳону олимони тоҷик дар таълиму тарғиби дини 
мубини ислом, ба хусус дар густариши мазҳаби ҳанафии диѐри 
Ҳинд, бемисл будааст.  

Хонадони Разиюддини Сағонӣ аз аҳли илму дониш буда, 
ҳангоми тањдиди ҳамлаи муѓулон ба тарафи Лоҳур (Покистон) 
њиљрат кардаанд. Ҷои зикр аст, ки ‚Сағон‛ ѐ ‚Соғон‛ калимаи 
арабишудаи тоҷикии ‚Чағон‛ ѐ ‚Чоғон‛ мебошад, ки 
минтақаҳои Тирмиз, Ҳисор ва Душанбеи имрӯзаро дарбар 
мегирифтааст [6, 35]. Разиюддини Сағонӣ дар як байти арабии 
худ бо Сағонӣ буданаш фахр мекунад:  

 
Фақулту ѐ даҳру солимнӣ мусоламатан, 
Фа иннанӣ умариюн сумма сағонӣ [13, 32]. 
Тарҷума: Гуфтам, ай даҳр, маро саломат нигаҳ дор, 
Ки ман умарию баъд аз он сағониям.  
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Саҳми Разиюддини Сағонӣ натанҳо дар нашри 

забоншиносӣ ва луғатнигории арабии Шибҳи қора бузург 
мебошад, балки дар кишварҳои арабӣ ва исломӣ таълифоти ӯ 
марҷаъ ва маоби забоншиносон будааст. Ин олими пуркор умри 
худро дар тасҳеҳу такмили китобҳои луғат ва фарҳангнигории 
арабӣ сарф намуда, 22 асари мондагорро дар ин ришта таълиф 
кардааст [13, 32].  

Дар тазкираи ‚Ахбор-ул-ахѐр‛-и Абдулҳақ Муҳаддиси 
Деҳлавӣ (1551-1642) зимни нигоштани зиндагии Абулхайри 
Балхии муқими Деҳлӣ ташрифи фақеҳи бузурги Мовароуннаҳр 
Бурҳонуддин Марғинониро ба Деҳлӣ васф намуда, мегӯяд, ки 
ҷамъи ғафире ба истиқболи ӯ баромада, дар кӯчаҳои шаҳр ӯро 
ҳамроҳӣ мекарданд [7, 88] Аз ҳамон замон дар низоми дарсии 
мадрасаҳои Шибҳи қораи Ҳинд ба таври густурда китобҳои 
дарсии Мовароуннаҳр, махсусан китобҳои дарсии мадориси 
Бухорову Самарқанд, дохил шуданд. 

 Асари машҳури Бурҳонуддини Марғинонӣ ‚Ал-Ҳидоя‛ дар 
тадриси асосҳои фиқҳи мазњаби њанафї ва дар таълифоти 
минбаъдаи олимони ҳанафимазҳаби кишварҳои исломӣ ва 
махсусан Мовароуннаҳру Ҳиндустон сарчашмаи боэътимод ба 

ҳисоб мерафтааст. Садҳо шарҳу ҳошияву таълиқот ба забонҳои 
арабӣ, форсии тоҷикӣ ва урду аз тарафи олимони Ҳинд бар ‚Ал-
Ҳидоя‛ навишта шудааст, ки баъзеи онҳо то ба ҳол мавриди 
табъу истифода қарор доранд, ки дар ин бора дар китоби ‚Ас-
Сақофат-ул-исломия фи-л-Ҳинд‛ (Фарҳанги исломӣ дар Ҳинд)-и 
Абдулҳай Лакнавӣ батафсил нақл шудааст [7,106].  

Дар ташаккулу густариши ќадимтарин тариќањои суфия 
дар Њинд мисли чиштия ва суњравардия, ки ба даврони пеш аз 
Темуриѐн тааллуќ доранд, суфиѐну орифони Мовароуннањр 
сањми бузург гузоштаанд. Аз љумлаи онњо шайх Фаридуддин 
Ганљшакар (тав.664/1285) маъруф ба Бобофарид, Хоља Зиѐи 
Нахшабї, Муњаммад ибни Ањмад ибни Алии Бухорї маъруф ба 
шайх Низомуддин Авлиѐ (1236—1325) мебошанд, ки бо ањли 
хонаводаи худ аз Мовароуннањр ба Њинд рафтаанд. Аз 
суњравардиѐн сањми Сайид Љалолуддини Бухорї маъруф ба 
Љалоли Сурхпӯш, маъруф аст. Њамин тавр, дар интишори 
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тариќаи Ќодирия дар Њинд хонадони Шайх Абдулњаќќи Бухорї 
маъруф ба Муњаддиси Дењлавї (1551-1642) сањми намоѐн 
доштааст [12; 7, 21,103,115]. 

Шайх Низомуддини Авлиѐ, ки худ олиму донишманд ва яке 
аз саромадони тариқаи суфияи (чиштия) Шибҳи қораи Ҳинд ба 
ҳисоб мерафт. Як қатор шогирдону муридонро дар ин роҳ 
таълиму тарбия намуд ва дар баробари он дар ташкилу такмили 
рӯҳияи илмии ҳамон замон нақши боризе дошт. Аз корномаҳои 
ӯ, чунонки Абдулҳайи Лакнавӣ менависад, дар барномаҳои 

дарсии мадориси Ҳинд китоби ‚Мақомот‛-и Абӯмуҳаммад ал-
Қосим ибни Алӣ ал-Ҳаририро, ки дар адабиѐти араб ҷойгоҳи 
баланд дорад, ворид сохт. Низомуддини Авлиѐ ин асарро назди 
Шамсуддини Хоразмӣ аз худ карда буд ва шогирдонро ба ҳифзи 
он тавсия менамуд [12, 12]. 

Аз шогирдон ва муридони номдори Низомуддини Авлиѐ 
Амир Хусрав ибни Амир Сайфиддини Дењлавиро (ваф.1325) 
метавонем зикр кард. Падари ў Амир Сайфиддин аз Кеши 
Мовароуннаҳр ҳангоми ҳуҷуми муғул нахуст ба Синд паноҳ 
бурда, баъдан дар Деҳлӣ сукунат меварзад [2,67]. Амир Хусрав 
дар адабиѐти форсии тољикї наќши муњим бозида бошад њам, 
зиѐда аз ин дар тарғиби илмҳои дигари лозима, мисли забони 

арабӣ ва нақду муқойисаи шеъри арабӣ ба форсии тоҷикӣ дар 
Ҳинд низ саҳм дорад. Чунонки дар тарғиби омӯхтани забони 
арабӣ ӯ мегӯяд: ‚...Аммо шоири порсӣ, агар ба идрок даррок 
бошад, дар шаҳрҳои порсиѐн ба қуввати тааллуму фазл шеъри 
арабӣ тавонад гуфт. Агар ин шоири порсӣ бо вуҷуди тааллуму 
фазл дар араб равад, худ фусаҳои араб роҳи биѐбонро гиранд. 
Замахшарӣ аз Хоразм буд, ки дар араб ‚аллома‛ хитобаш 
карданд [14, 126-134].  

Фаъолиятҳои таълимву тарбиявии Мир Саййид Алии 
Ҳамадонӣ дар таблиғу нашри дини мубини ислом, тариқаи 
кубравия ва бино кардани масҷиду мадориси таълимӣ дар Кашмир 
бемисл будааст. Ба қавли А. Ғаффоров ‚Алии Ҳамадониро роҳбари 

бузурги Кашмир меноманд‛ [5, 36]. То ба имрӯз афкору назарҳои 
сӯфӣ ва мутафаккири барҷастаи тоҷик Ҳамадонӣ аз тариқи китобу 
рисолаҳояш ва таҳқиқоти донишмандони Ҳинду Покистон нашр 
шуда, хонандаву мухлисони зиѐд дорад.  
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Наќши яке аз намояндагони барљастаи тариќаи 
наќшбандия дар Њинд шайх Абдулбоќї Бадахшии Дењлавї 
(тав.971/1592) маъруф ба Хоља Боќї Биллоњ хеле намоѐн буд. Ў 
дар назди бузургони Мовароуннањр таълиму тарбия гирифта, 
минбаъд назди Хоља Муњаммад Амканагї ба Бухоро рафта, дар 
муддати се рўз ба иљозаву иршодии вай дар тариќа ноил 
мешавад. Хоља Боќї Биллоњ ќабл аз сафари Њинд дар хоб 
мебинад, ки як тўтии зебо ва хушсухан ба дасти ў нишаста, оби 
дањонашро бар дањони ў меандозад ва тўтї дар дањони ў шакар 
мегузорад. Ў хобашро ба Њољаи Амканагї бозгў мекунад ва 
Хоља хобро ба шахсияте таъбир мекунад, ки дар Њинд тарбият 
хоњад шуд ва љањонеро аз вуљудаш мунаввар хоњад гардонид. 
Њоља Боќї Биллоњ ба Њинд рафта, ба тарвиљу тањкими тариќаи 
наќшбандия умри худро сипарї намуд ва муридони зиѐдеро ба 
воя расонид. Аз зумраи онњо имом Ањмади Сарњиндї ба њисоб 
меравад, ки наќши намоѐнеро дар тањким ва густариши 
нақшбандия дар Њинд бозидааст [9, 27-30]. 

Мавлоно Љомї замоне, ки дар ќайди њаѐт буд, бо бисѐре аз 
адибони ањли тасаввуф ва пайравони тариќаи наќшбандии 
Њиндустон њамкорї ва иртиботи доимї дошта, дар масъалањои 
муњимми ирфонї, каломӣ, забонӣ, адабї ва њатто давлатдорї 
мубодилаи афкор менамуд. Китобу рисолаҳои дар роҳу равиши 
тариқаи нақшбандӣ ба монанди ‚Нафаҳот-ул-унс‛-и ӯ дар ҳама 
ҳалқаҳои зикру масоҷиду хонақоҳҳо мавриди мутолиа қарор 
дошт [17].  

Рисолаву китобҳое, ки Мавлоно Ҷомӣ ба омӯзиши забони 
арабӣ бахшидааст, саҳми назаррасеро дар пахшу таҳкими забони 
арабӣ дар Шибҳи қора бозидаанд ва то имрӯз мавриди тадрису 
омӯзиш қарор доранд. Ҳамаи донандагони забони арабии Ҳинд 
баъди ба даст овардани асари машҳури ‚Шарҳи Кофия‛-и Ҷомӣ 
то имрӯз худро мадюни хидматҳои ӯ меҳисобанд. 

Забону адабиѐти форсии тоҷикӣ дар ташаккулу такомули 
адабиѐт ба забонҳои Ҳиндустон, аз ҷумла уруду, банголӣ, синдӣ, 
гуҷиротӣ, кашмирӣ ва даканӣ, низ таъсири худро гузоштааст. Ба 
қавли доктор Заҳириддин Аҳмад, форсипажӯҳи ҳинд забони 
форсии тоҷикӣ то асрҳои XIX-XX аз мақому манзалати пешинаи 
худ маҳрум гашт, пеш аз ин ягон донишманди мусулмон бидуни 
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донистани форсии тоҷикӣ олиму муъмини воқеӣ маҳсуб 
намеѐфтааст [1, 284]. 

 Ин забон нафақат ба забонҳои мардуми бумии он ҷо 
таъсир гузоштааст, балки дар эҷодиѐти арабии мансуру манзуми 
он ҷо бармало намудор аст. Аз ҷумлаи адибон касоне буданд, ки 
ошкор дар асраҳои арабиашон ин гуфтаамонро таъйид 
мекунанд, Муҳаммад Замонхон дар китоби ‚Сафинат-ул-балоға 
фи синоат-ил-иншо ва-р-расоил‛-и худ чунин менависад: ‚... 
вақте ки баъзе бадоеъу зебоиҳоро аз китобҳои форсӣ ба арабӣ 
тарҷума кардам, ки миѐни аҳли Арабу Аҷам тарҷумон гардидам‛ 
[13, 132]. Инчунин шоироне буданд, ки дар зери таъсири ашъори 
классикони форсу тоҷик ашъори арабии худро сурудаанд, 
монанади Файзии Даканӣ, дар манзумаи ‚Аҷнос-ул-ҷинос‛, 
Ғуломалӣ Озоди Билгиромӣ (ваф.1200/1785), Муҳаммад Аббоси 
Тастарӣ (ваф. 1359/1940) қолабу авзони шеъри фосрии тоҷикиро 
дар ашоъри арабии худ гунҷонидааст [13, 132-160].  

Устоди шодравон А. Алимардонов дар бораи 
таъсирпазирии Файзии Даканӣ аз шоирони классики тоҷик 
чунин мегӯяд: ‚Ӯ дар ғазал ба Ҳофизи Шерозӣ пайравӣ кардааст. 
Миқдори умумин ашъори шоир ба 15000 байт мерасад ва дар 
шеъри Файзии Даканӣ анъанаҳои назми классикии форсу тоҷик 
ва ҳиндӣ бо ҳам омезиш ѐфтаанд‛. Дар айни ҳол ӯ мутарҷими 
асарҳои ҳиндӣ ба забонҳои форсии тоҷикӣ маҳсуб меѐфт [1,283]. 

Мир Ѓуломалӣ Озоди Билгиромї шоиру ориф ва муаррихи 
замони ҳукмронии Аврангзеб ба забонњои форсии тољикї, арабї 
ва урду осори фаровон ба насру назм аз худ боќї гузоштааст. 
Дар баробари осору ашъори форсии тоҷикии худ чанд китоб ба 
забони арабӣ, монанди ‚Сабҳат-ул-марҷон фи осори 
Ҳиндустон‛, ‚Аш-шаҷарат-ут-тайиба фи ансоб-ис-содат мин 
аҳли Билгиром‛, ‚Завъу-д-дарорӣ фи шарҳи Саҳеҳ-ил-Бухорӣ‛, 
‚Ас-сабъат-ус-сайѐра‛, ‚Мазҳар-ул-баракот‛, ‚Миръот-ул-
љамол‛ ѐ қасидаи ‚Нуния‛ ва ғайраро таълиф намудааст. Ҳамон 
тавре ки зикр намудем, хусусияти ашъори арабии Билгиромӣ 

ворид сохтани афкору услубҳои шеъри форсии тоҷикӣ дар 
сурудаҳои тозии ӯ мебошад [13, 132].  

Муҳаққиқ ва форсипажӯҳи машҳури ҳиндӣ Шиблии 
Нуъмонӣ ашъори арабии Озоди Билгиромиро чунин нақд 
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кардааст: ‚Қасоиди арабии Озод бо услубу қолабҳои шеъри 
форсию ҳиндӣ рехта шудаанд, то он ҷое, ки наметавон онро 
қасоиди арабӣ гуфт‛. Дар ҷойи дигар ӯ менависад: ‚Ашъори 
Бигиромӣ аз қолаби назми арабӣ дур гаштааст‛ [13, 132-40].  

Шибҳи қораи Ҳинд дар ҳама даврон ҳамвора кишвари 
самарборе барои омӯзиши ҳама гуна илмҳои замона боқӣ 
мондааст. Подшоҳони он ҷо, ки аслу решаашон аз 
Мовароуннаҳр будааст, ки сабаби таҳкиму тақвияти равобити 
фарҳангии миѐни ду сарзамин шудааст, таъсири бузургро дар 
зиндагии фарҳангӣ, илмӣ, забонӣ, иқтисодӣ ва дигар соҳаҳои 
ҳаѐти иҷтимоии якдигар гузоштанд. Дар ин раванд мардуми 
Шибҳиқора асарҳоеро дар самтҳои фарҳангу илму адаб ба мо 
тақдим кардаанд, ки метавон онҳоро як навъ сипосгузорӣ аз 
ҷониби форсизабони Ҳинд ба мардуми форситабор донист. 
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НУФУЗИ ИЛМУ АДАБИ ТОҶИК ДАР ҲИНД 
 

Аз охирҳои асри XI то аввалҳои асри XIX дар Ҳиндустон 32 

хонадони форсизабони мусулмон ҳукумат карда буд, ки дар байни онҳо 
бузургтарин ва бонуфузтаринашон Ғазнавиѐн, Ғўриѐн ва Темуриѐни Ҳинд 
ба шумор мераванд. Ҳамроҳи сулолаҳои зикршуда як қатор 
донишмандону шоирон вориди сарзамини паҳновари Ҳинд шуда, дар рушди 
фарҳангу илму адаб ва мазоҳибу тасаввуфи он ҷо сањми назаррасе 
гузоштанд. Аз ин сабаб дар нашри фарҳанг ва илму адаби мардуми 

Шибҳи қора нақшу ҷойгоҳи донишмандони форсу тоҷик беш аз дигар 
халқҳои мусулмон будааст. Ҳамон тавре, ки дар мақола нишон дода 
шудааст, ин донишмандон дар ҳама самтҳои фаъолияти зиндагии 
ҳиндувони мусулмон нуфузу таъсири худро гузоштаанд.  
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Дар ин раванд, мардуми Шибҳи қора дар нашру густариши 

фарҳанги мовароуннаҳрӣ кушишҳо намуда, як қатор асарҳо ба забони 
форсии тоҷикӣ ва арабӣ эҷод намуданд.  

Калидвожаҳо: Арабӣ, форсӣ, тоҷикӣ, равобит, фарҳанг, забон, 
адабиѐт, Мовароуннаҳр, Хуросон, Шибҳи қораи Ҳинд, таъсирпазирӣ. 

ВЛИЯНИЕ ТАДЖИКСКОЙ НАУКИ И ЛИТЕРАТУРЫ В ИНДИИ 
С конца XI до начала XIX веков в Индии правили 32 фарсиязычных 

династий, при дворах которых находились многочисленные ученые, 
писатели и поэты, внесшие огромный вклад в развитие науки и 
литературы в этой стране. Преобладающее их большинство были 
выходцами из Хорасана и Мавераннахра, пришедшими в Индию в эпоху 
Газневидов, Гуридов, Тимуридов и некоторых других фарсиязычных 
династий. 

Таджикские ученые и поэты сыграли огромную роль в 
распространении ислама и различных его толков и течений, но большей 
частью среди индийских мусульман широкое распространение получил 
ханафийский мазхаб, однако придерживались они и некоторых 
суфийских учений, как, например, чиштия, кадирия и накшбандия. Эти 
ученые распространяли научные знания на фарси и арабском языке, 
писали на них стихи, комментировали труды известных богословов, 
переводили и толковали Священный Коран. 

Одним из важных аспектов деятельности таджикских ученых в 
Индии было составление различных лингвистических трудов, 
многотомных толковых словарей, отдельные из которых пользуются 
заслуженной славой как в Индии, так и за ее пределами по сию пору. 

Ключевые слова: Хорасан, Мавераннахр, Индия, Газневиды, 
Гуриды, Тимуриды, литература, язык, наука, фарси, таджикский, 
арабский. 
  

THE IMPACT OF TAJIK SCIENCE AND LITERATURE 
 IN INDIA 

 
From the end of the eleventh century to the beginning of the nineteenth 

century, 32 Farsian dynasties ruled in India in the courts of which numerous 
scholars, writers, and poets were served, who made a great contribution to the 
development of science and literature in this country. The overwhelming majority 
of them came from Khorasan and Mediterranean (Мaverannahr), who came to 
India in the era of the Ghaznavids, the Ghurids, the Timurids, and some other 
Farsian dynasties. Tajik scholars and poets have played a huge role in the spread 
of Islam and its various interpretations and trends, but for the most part among 
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the Indian Muslims, the Hanafi sect became widespread, but they also followed 
some Sufi teachings, such as Chishtiya, Qadiriya and Naqshbandia. 

These scholars spread scientific publication in Farsi and Arabic, wrote 
poems, commented on the works of famous theologians, translated and 
interpreted the Holy Quran.  One of the essential aspects of the activities of 
Tajik scholars in India was the compilation of various linguistic works, 
multivolume explanatory dictionaries, some of which enjoy well-deserved fame 
both in India and abroad to this day. 

Key words: Khorasan, Maverannahr, Indya, Ghaznavids, Gurids, 
Timurids, literature, language, science, Farsi, Tajik, Arabic. 
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УДК: 891. 550 

МУҲИТИ АДАБИИ ЧАҒОНИЁНИ ДАР ЗАМОНИ МУНҶИК 

Жумакулов Жамшед 

Донишгоҳи давлатии ш. Тирмиз 
 
Дудмони Чағонии Оли Муҳтоҷ аз хонадонҳои бузурги илму 

адаб ва раѐсату вазорати тобеи Сомониѐн буда, дар асрҳои 
чаҳорум ва панҷум (ҳиҷрӣ) дар маҳдудаи ҷуғрофиѐии Чағониѐни 
Мовароуннаҳр ҳукм рондаанд ва бунѐдгузори он Муҳаммад 
ибни Муҳтоҷ (9) мебошад. Чағониѐн пеш аз таҳоҷуми арабҳо яке 
аз вилоятҳои бузург ва қудратманди Тахористон шинохта шуда, 
‚он дар ғарб то Дари Оҳанин, ки дар байни Деҳнаву Шаҳрисабз 
воқеъ гашта, давлатҳои бузурги Тахористону Суғдро аз ҳам ҷудо 

мекард... Дар шарқ он бо Аҳорун, дар шимол бо вилоятҳои Суғд, 
дар ҷануб бошад, бо Қубодиѐну Тирмиз ҳамсарҳад буд‛ (4, 14). В. 
В. Бартолд дар асоси сарчашмаҳои таърихӣ маҳдудаи 
ҷуғрофиѐии Деҳнави имрӯзаро Чағониѐн дониста, афзудааст, ки 
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дар замони Сомониѐн Термиз ва вилоятҳои Шумону Ҳорун 
(Аҳорун-шарҳи мо) ба амири Чағониѐн итоат мекарданд (2, 558). 

Муҳаққиқон аҳамияти сиѐсӣ, иқтисодӣ ва туҷҷорию 
фарҳангии Чағониѐн ва табааи онро дар гузашта барои минтақа 
муҳим арзѐбӣ карда, нақши калидии хонадони Оли Муҳтоҷро 
бахусус дар нигоҳдошти ҳавзаҳои илму адаби форсии тоҷикӣ ва 
ташвиқи шоирону нависандагон барои ҳифзу идомаи суннатҳои 
илмиву адабии миллӣ дар давраҳои мураккаби таҳоҷуми 
бегонагон бузург ва таъсиргузор шинохтаанд. Воқеан ҳам 
хонадони Оли Муҳтоҷ дар як хиттаи кӯчаки Чағониѐни 
Мовароуннаҳри он рӯзгор кореро анҷом додааст, ки хонадонҳои 
Оли Бурҳон ѐ Бани Моза дар Бухоро, Оли Хуҷанд ва Оли Соъид 
дар Исфаҳон, Оли Умрон дар Хуросон ва Низомулмулк дар 
вазорати Салоҷуқа сомон бахшидаанд. Вуҷуди хонадони Оли 
Муҳтоҷ дар тағйири амалу кирдори ғолибони навхостаи бегона 
ва тобеъ сохтани онҳо ба низомоти сиѐсиву иҷтимоӣ ва 
фарҳангии суннатии миллӣ ва ҳифзу идомаи он таъсири амалӣ 
доштааст. Ба ин далел вазъи илмиву адабии асри Мунҷик ва 
пешрафтҳое дар ин самт ба талошҳои бевоситаи ин хонадони 
асил пайванди бевоста дорад. 

Абўбакри Чағонӣ ва фарзанди ӯ Абӯалӣ аз нахустин ва 
таъсиргузортарин умарои Оли Муҳтоҷи ҳоким бар Чағониѐн 
буда, ки дар як вақт сипаҳсолории Насри Сомониро низ бар уҳда 
доштаанд. Решаи авлодии ин хонадонро баъзе муҳаққиқон ба 
‚чағон-худот‛ ва ‚...ким кадом умарои араб‛ низ пайванд 
додаанд, ки В. В. Бартолд чандон дақиқ намедонад (2, 559). 

Умарои Оли Муҳтоҷи Чағонӣ дар аввали садаи чаҳорум ва 
миѐнаи ҳокимияти пурбори аморати Наср ибни Аҳмади Сомонӣ 
ба ин амири донишманд ва раҳкушо пайваста, бо талошҳои 
чашмгири ободгариву адабпарварӣ номи хешро дар таърих ба 
некӣ сабт кардаанд. Баъди пирӯзиҳои туркон ва мағлубияти 
Абӯмансур Муҳаммад ибни Абдураззоқ, ки ‚...дар соли 351 

кушта шуд ва Абӯалии Чағонӣ, ки пеш аз он даргузашта буд, 
хонадони Оли Муҳтоҷ ҳамчунон аз бузургони хиттаи Фарорӯд 
ва ҳокими диѐри Чағониѐн ва фозилу фарҳехта буданд, то ин ки 
пас аз барафтодани Сомониѐн ва суқути Саффориѐн (дар соли 
393 ба дасти Маҳмуди Ғазнавӣ) яке аз маъдуд вилоѐте, ки 
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метавонист паноҳгоҳи шеъри удабои қаламрави сомонӣ ва 
саффорӣ шавад, Чағониѐн ва умарои фарзонаи он буд. Дар 
ҳамон солҳо, ки Фирдавсии Тӯсӣ саргарми сурудани ҳамосаи 
миллии Эрон дар Тӯс буд, хонаводаи Оли Муҳтоҷ ҳам ҳомии 
шоирон ва адаби форсӣ буданд‛ (9). 

Дар боби таҳаммулпазирӣ ва устувории Абӯалии Чағонӣ 
дар муқобила бо хасмон ва садоқаташ ба ҳукумати миллӣ 
ривоятҳои зиѐде дар таърих сабт аст. Вале муҳимтарин санади 
рӯзгори ӯ эътироз ва вокунишҳояш дар баробари ғуломони 
турки исѐнгар ва фақеҳони ҳомии эшон, дастгириаш аз аҳли 
адаб, созмон додани ҳавзаи адабии форсии тоҷикӣ ва ҷалби 
шоиру нависандагон ба ин муҳит мебошад.  

Донишманди эронӣ Маҳдии Саидӣ бе ягон далел ҷанбаи 
миллии ‚эътирозҳо ва шӯришҳои Абӯалӣ‛- амири Чағониѐнро 
рад карда, фақат ҳамроҳ бо Амир Абумансур Муҳаммад ибни 
Абдураззоқи Тӯсӣ дар Тӯс гирд овардани ‚соҳибхабарон‛-ро 
нишоне аз миллатдӯстии ӯ медонад ва менависад, ки ‚таълифи 
аввалин ‚Шоҳнома‛-и ҳоизи аҳамияти Абумансурӣ хабар аз 
эронгароии Абӯалии Чағонӣ ва падару фарзандони вай медиҳад, 
ки ҳаводиси баъдӣ ҳам муъайиди он аст‛ ( 9 ). 

Ҳаводиси баъди даргузашти Абуалии Чағонӣ низ собит 
мекунанд, ки хонаводаи Оли Муҳтоҷ мавқеи бузурги худро 
ҳамчун ҳокимони фарҳехтаи посдори илму адаби диѐри 
Чағониѐн то охир ҳифз карда будаанд. Ҳатто баъди барафтодани 
Сомониѐн ва суқути Саффориѐн аз тарафи Маҳмуди Ғазнавӣ низ 
ин хонадон маҳалли паноҳгоҳи ‚удабои қаламрави Сомонӣ ва 
Саффорӣ‛ будааст. Ба ифодаи сареҳтаре, дар душвортарин 
лаҳзаҳои таърих, ки аҳли илму адаб амнияти моддиву маънавӣ 
надошт, хонадони Оли Муҳтоҷ шоирон ва аҳли адаби форсу 
тоҷикро паноҳ медод ва дастгирӣ мекард. 

Низомии Арӯзии Самарқандӣ аз дудмони Оли Муҳтоҷ ба 
накӣ ѐд карда, таъкид мекунад, ки ‚Абулмузаффари Чағонӣ ...ин 
навъро (яъне шоиронро-шарҳи мо) тарбият мекунад ва ин 
ҷамоатро сила ва ҷоизаи фохир ҳамедиҳад ва имрӯз аз мулуки 
асру умарои вақт дар ин боб ӯро ѐр нест‛ (7, 138; 8, 63). Чунон ки 
мебинем, ин ҷо сухан нафақат аз ‚силаву ташвиқ‛ меравад, балки 
‚лавозими марбут ба онро ҳам‛ дар назар дорад, ки ҳунар 
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ҷавҳари он аст (5, 111). Ба ин далел маҳз ҳамин фазилати 
ҳунаршиносии хонадони Оли Муҳтоҷ боис шудааст, ки шоирони 
нағзгӯи латифтабъе мисли Дақиқиву Мунҷик, Бадеъии Балхиву 
Лабибӣ ва Фаррухӣ рӯ ба ин даргоҳ оваранд ва мавриди 
таваҷҷуҳи подшоҳи вақт воқеъ шаванд. 

Ба ин тартиб, Дақиқӣ аз аввалин шоироне будааст, ки ба 
қавли Муҳаммад Авфӣ, ‚дар хидмати умарои Чағониѐн будӣ ва 
зикри эшон эрод карда‛ (6, 250). Авфӣ бо таъкиди он ки Дақиқӣ 
‚қасидае мегӯяд дар мадҳи Амир Абӯсаъид Муҳаммад 
Музаффари Муҳтоҷи Чағонӣ‛, дар дарбори ҳамин амири Чағонӣ 
зистан ва эҷод кардани Дақиқиро таъйид кардааст (6, 250). 
Таваҷҷуҳи умарои Оли Муҳтоҷ ба ин шоири тозагӯву ҳунарманд 
ба ҳукми тасодуф сурат наѐфтааст. Вай ба василаи ҳунар ва 
‚эъмоли (крбурди) рӯъят (дид) дар шеъру шоирӣ‛ (5, 111) 
мавриди эътимоди амирони адабпарвари Чағонӣ қарор гирифта, 
дар ин даргоҳ мақом ва мартаба пайдо кардааст ва, ба ифодаи 
Абулқосими Фирдавсӣ, ‚Ҳаме ѐфт аз меҳтарон арҷу ганҷ‛(3, 6). 
‚Арҷу ганҷ‛ ѐфтани шоир аз меҳтарони Оли Муҳтоҷ аввалан 
гувоҳи эътибори ҳунари ӯст, сониян, далели адабпарвар будани 
ин хонадон аст, ки дар замони Мунҷик муҳити бехалали адабиро 

дар Чағониѐн ба вуҷуд оварда буданд. Бинобар ин мо ҳақ 
надорем, чунон ки дар баъзе таҳқиқот ба назар мерасад, дар ин 
замина модеҳ (Дақиқӣ) ва мамдуҳ ( амирони Чағонӣ)-ро коҳиш 
карда, паҳлуҳои мусбати муҳити адабии ин ѐ он дарбор, аз ҷумла 
дарбори Чағониѐнро нодида гирем. 

Дақиқӣ, албатта, сазовори хидматҳояшон амирони 
Чағониро мадҳ гуфта, хисоли адабпарварии онҳоро ситудааст, 
ки яке аз онҳо Абӯалии Чағонӣ ва дигаре Абулмузаффари 
Чағонӣ будаанд. Зимнан бояд гуфт, ки Дақиқӣ дар марги 
Абӯнаср ном мамдӯҳе марсия гуфта ва аз адабпарварии ӯ 
ифтихор ҳам кардааст. Сайид Нафисӣ ин шахсиятро ҳамон 
Абӯнаср ибни Абуалии Чағонӣ ҳадс мезанад. Вале Муҳаммад 
Дабири Сиѐқӣ ин гумонро таъйидшуда намеҳисобад (3, 6). Ба ҳар 
сурат, дар марсияи Дақиқӣ чеҳраи Бӯнаср ҳамчун яке аз 
‚родмардони ҷаҳондор‛ ба тасвир омадааст, ки ‚Чун гул бошанд 
кӯтаҳзиндагонӣ‛ (1, 334). 
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Мамдӯҳи дигари Дақиқӣ Абулмузаффари Чағониро 
Муҳаммад Дабири Сиѐқӣ ‚...писар ѐ наводаи Абӯъалии Чағонӣ‛ 
дониста, меафзояд, ки ‚Аз бархе ашъори Дақиқӣ ва аз он ҷумла 
қасидаи ‚Роия‛-и вай бармеояд, ки вай мир Абӯсаъд Музаффар 
номеро низ мадҳ мегуфтааст ва бо он ки бархе эҳтимол додаанд, ки 
ин мамдӯҳ ҳамон Абулмузаффар Фахруддавла Аҳмад ибни 
Муҳаммад аст, метавон эҳтимол дод, ки ахир яке аз афроди 
мутаъаддиди хонадони Оли Муҳтоҷ, яъне умарои Чағониѐн 
бошад‛ (3, 6). Назари Дақиқӣ ба сулолаи Чағониѐн воқеӣ буда, 
мулкро ‚ бе мулкдор...пойдор‛ намебинад ва хулоса мекунад, ки 
‚Шаҳрро ҳеҷ ҳомию ҳодӣ Чун шаҳу шаҳриѐр бошад, не‛. Шоири 
тавоно эҳсос карда буд, ки амирони фарзонаи Чағонӣ яке аз маъдуд 
ҳуккоме буданд, ки тавонистаанд дар як давраи душвори таърихӣ 
паноҳгоҳи шеъру шоирони қаламрави адаби форсиву тоҷикӣ 
шаванд. Шоир имтиѐзоти муҳимми хонадони Оли Муҳтоҷ ва 
муҳити адабии Чағониѐнро низ дарѐфта ва гуфта буд: ‚Хирад бояд 
он ҷову ҷуду шуҷоат,/Фалак мамлакат кай диҳад ройгонӣ (1, 328). 

Аз пораҳои боқимондаи ашъоре, ки Дақиқӣ дар мадҳи 
хонадони Оли Муҳтоҷ гуфтааст, метавон натиҷа гирифт, ки шоир 
танҳо аз барои таъмини маишат ба ин даргоҳ наомадааст. Вазъи 

нисбатан ороми сиѐсиву маъмурие, ки дарбори Чағониѐн дошт, 
беш аз ҳар чизи дигар шоирро мутаваҷҷеҳи ин муҳит сохта буд. 
Зеро шоир медонист, ки ‚дарбор маркази сиѐсӣ ва мубодилаю ба 
ҳам бархӯрдани манфиатҳо ва нуқтаи назари иҷтимоӣ буда, барои 
кори шоирӣ, ки ҷанбаи мафкуравӣ дорад‛ (11, 34), мусоидат 
мекунад. Аз ин назар муҳити адабие, ки Дақиқӣ, Мунҷик, Бадеии 
Балхӣ, Лабибӣ ва Фаррухӣ дар муддатҳои гуногун он ҷо зистаанду 
фаъолият кардаанд, барои онҳо шароити табии аз ҷиҳати майли 
табъу завқ ба эҷод машғул шуданро низ фароҳам оварда буд. 
Ташаккули тамоюлҳои гуногуни фикрию ҳунарӣ, ки дар эҷодиѐти 
Дақиқӣ (гароиши фикрӣ ба мазҳаби зардуштӣ) ва Мунҷик (ҳиҷогӯӣ 
ва дахолати ошкоро ба масоили ахлоқӣ) ба мушоҳида мерасанд, 
низ зери таъсири равишҳои мусбати сиѐсиву фарҳангии дарбори 
хонадони Оли Муҳтоҷ ба вуҷуд омада ва то ҷое ривоҷ ҳам пайдо 
кардааст. 

Мунҷик баъд аз Дақиқӣ дар дарбори Чағониѐн зиста, бо 
чанд тан аз умарои чағонӣ робитаи наздик доштааст, ки Амир 
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Абулмузаффар Фахруддавла Аҳмад ибни Муҳаммади Чағонӣ ва 
Амир Абуяҳѐ Тоҳир ибни Фазл ибни Муҳаммад ибни Муҳтоҷи 
Чағонӣ аз ин ҷумла будаанд (12,216). Аввалин маълумоти дақиқ 
дар бораи Мунҷик ва бо хонадони Оли Муҳтоҷ пайванд доштани 
ӯ дар ‚Лубоб-ул-албоб‛ зикр шудааст. Муҳаммад Авфӣ 
Мунҷикро ‚аз соҳирони шоирон‛ медонад ва авсофи ‚шеъре 
ғариб ва алфозе хуб ва маоние бикр ва ибороте балеғ ва 
истиороте нодир‛-ро (6, 252) аз имтиѐзоти ҳунарии шеъри ӯ ба 
шумор меоварад , ки сидқ дорад. 

Дар муҳити адабии Чағониѐн Мунҷик аз шоироне будааст, 
ки бо имтиѐзоти ҳунарӣ ҷойгоҳи рафеъ дошта, девонаш дар 
қарни панҷум ва шашум миѐни форсигӯѐн машҳур ва мавриди 
истифодаи аҳли адаб қарор доштааст. Ба иттифоқи аҳли назар 
Мунҷик дар сурудани қасоиди мадҳиву васфӣ, ғазал ва ҳаҷв 
‚саромади шоирони аҳди худ шумурда‛ шуда, ‚касе аз тири 
таънаш‛ ва ‚каманди ҳаҷваш‛ нараста будааст (10, 101). Дар 
муҳтавиѐт ва жанри осори шоир низ тозагӣ ва равияҳои 
мухталифи ақидатӣ ба мушоҳида мерасад, ки заминагузори он 
муҳити бехалали адабии Чағониѐни асри шоир буда, ба сиѐсати 
адабпарварии хонадони Оли Муҳтоҷ рабт мегирад. 

 Шоири дигаре, ки дар дарбори Чағониѐн зиста ва 
фаъолият кардааст, Лабибӣ мебошад. Лабибӣ давраи 
бобаракати фаъолияташро дар муҳити адабии Чағониѐн, дар 
даргоҳи Абулмузаффар гузаронида, боқимондаашро дар 
дарбори ғазнавиѐн сипарӣ кардааст. Аз як пораи марсияе, ки 
Лабибӣ дар суги Фаррухӣ сурудааст ва онро муаллифи 
‚Тарҷумон- ул- балоға‛ иқтибос кардааст, метавон ҳадс зад, ки 
ин ду шоир рӯзҳое, ки дар хидмати хонадони Оли Муҳтоҷ 
будаанд, шояд бо ҳам вохӯрда бошанд. Марсияи пурсӯзи зерини 
Лабибӣ ин андешаро илқо мекунад: 

 
Гар Фаррухӣ мурд, чаро Унсурӣ намурд, 
Пире бимонд деру ҷавоне бирафт зуд. 
Фарзонае бирафту зи рафтанаш ҳар зиѐн, 
Девонае бимонду зи монданаш ҳеҷ суд (3, 6). 
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Лабибӣ дар муҳити адабии Чағониѐн дар замони 
ҳукмронии Абулмузаффар (992-1010) зиста, вале санаи дақиқи 
буду боши ӯ дар ин даргоҳ маълум нест. Мероси аз шоир 
боқимонда далели шоири тавоно ва ҳунарманд будани Лабибӣ 
буда, садоқаташро низ ба умарои хонадони Оли Муҳтоҷ собит 
месозад. Дар сурудани ашъори ошиқона ва ахлоқӣ маҳаки 
эътибораш суннатҳои неки маънавии миллӣ буда, гоҳо 
воқеиятҳои мушаххасро низ шеър карда ва дар ин гуна ашъор 
озодандеш аст, ки , бешак, илқои муҳити басомони адабии 
Чағониѐни асри Мунҷик мебошад. Зайли намуна қитъаи зерро 
мисол меоварем: 

Корвоне ҳаме аз Рай ба сӯйи Дасқара шуд, 
Об пеш омаду мардум ҳама бар қантара шуд. 
Галаи дуздон аз дур бидиданд чу он, 
Ҳар яке з-эшон гуфтӣ, ки яке касвара шуд (3, 9). 
 
Тамоюли фикрӣ ва ҳунарии эҷодиѐти чанд тан аз шоироне, 

ки дар муҳити адабии Чағониѐн фаъолият намудаанд, далели 
ташаккул ва таҳаввули шеъри форсии тоҷикӣ аз нигоҳи ҳам 
муҳтаво ва ҳам ҳунар дар ин ҳавза буда, таҳқиқоти алоҳидаро 
тақозо мекунад. Дар замина масъалаи ‚модеҳе куштаи мамдуҳ‛ 
(5, 111) набудани шоирони ин ҳавза низ арзѐбии воқеъбинонаро 
тақозо дорад. 

Дигар аз шоироне, ки дар муҳити адабии хонадони Оли 
Муҳтоҷ нақш ва ҷойгоҳи хос дорад, Фаррухӣ мебошад. Фаррухӣ 
аз қасидаи ‚Корвони ҳулла‛ ‚барге (тӯшаи сафар) бисохт ва рӯй 
ба Чағониѐн ниҳод‛ (7, 138). Ӯро Амид Асъад, ки ‚кадхудои 
амир буд‛, истиқбол кард ва ‚пайи амир‛ бурд. Фаррухӣ ‚лоиқи 
вақт‛ дар ‚васфи доғгоҳ...қасидае пардохт сахт некӯ‛ ва онро дар 
ҳузури амир ‚ба овози ҳазину хуш‛ қироат кард. ‚Чун тамом 
бархонд, амир шеършинос буду низ шеър гуфтӣ, аз ин қасида 
бисѐр шигифтиҳо намуд‛ ва Фаррухиро бо ‚ҳазор сар 
курра,...ҳама рӯй сапеду чаҳор дасту пой сапеди хуталӣ‛ (7, 143) 
сарфароз гардонид.  

Аз ѐддошти Низомии Арӯзии Самарқандӣ бармеояд, ки 
‚кори Фаррухӣ дар хидмати‛ амири чағонӣ он замон танҳо ба 
василаи ҳунар ва истеъдоди шоириаш ‚олӣ шуд ва таҷаммуле 
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тамом‛ ѐфт (7, 144). Ба ифодаи дигар амири Чағонӣ фақат 
мутаваҷҷеҳи ‚ташрифоту завоҳир‛ набуд, балки худаш, ки шоир 
буд, ‚бар эъмоли (корбурди) рӯъят (дид) дар шеъру шоирӣ‛ (5, 
111) эътибор медод ва маҳаки интихобаш низ, пеш аз ҳама, ҳунар 
ва қареҳаи шоирӣ буд. Бинобар ин тасодуф ҳам набуд, ки ба 
ифодаи Низомии Арӯзӣ, Фаррухӣ дар даргоҳи Булмузаффаршоҳ 
шоире буд, ‚ки то Дақиқӣ рӯй дар ниқоби хок кашидааст, кас 
мисли ӯ надидааст‛ (7, 143). 

Назар ба шаҳодати Низомии Арӯзии Самарқандӣ, вақте 
охирин подшоҳи Саффории Систон ‚бо дасти Маҳмуди Ғазнавӣ 
барчида шуд‛, Фаррухӣ ‚муддате аз зиндагониро ба хидмати яке 
аз деҳқонони Систон гузаронид ва дар ҳамон сол суроғи 
дарбореро мегирифт, ки харидори шеъри ӯ бошад‛ (10, 117). Ва 
ин харидор амир Абулмузаффари Чағонӣ аз машоҳири умарои 
Оли Муҳтоҷ буд. Фаррухӣ қасоиди бисѐр зебо ва машҳурашро 
дар ҳамин муҳит суруд, ки бо содагӣ, тасвиркорӣ ва васфи 
воқебинона фарқ мекунанд. Вай мисли Муизӣ, ки баъдтар ин 
корро кард, дар қасоидаш ҳеҷ гоҳ ‚модеҳе куштаи мамдуҳ‛ 
набудааст, балки бо тасвирҳои сода ва пурмаънӣ ва иҷтиноб аз 
худситоиҳои муъзиѐна афкору эҳсосоти одиро бо забони содаву 

равшан баѐн карда, содагӣ, лутфи завқ ва риққату эҳсосоти 
ширинашро баѐн кардааст.  

Аз воқеиятҳои баъдинаи ҳаѐти Фаррухӣ маълум мешавад, 
ки вай дар дарбори амири Чағонӣ зиѐд наистода, баъди гузашти 
фурсате ба дарбори Ғазнавӣ бозмегардад ва то даргузашташ дар 
соли 429 (1038м.) дар хидмати ин хонадон будааст. Вале аз ин 
таърих муҳим он аст, ки аввалан, дудмони адабдӯст ва 
адабпарвари Оли Муҳтоҷ Фаррухӣ ва дигар шоиронеро, ки ѐд 
кардем, дар лаҳзаҳои душвори зиндагиашон паноҳ доданду 
дастгирӣ ва ѐрии моддиашон карданд, сониян, ҳолу ҳавои ин 
водӣ ва муҳити адабии он ба таҳаввули андешаву ҳунари 
шоирони зикршудаи муҳити адаби Чағониѐн мусоидати комил 

кардааст, ки мисолаш намунаи осори дар ҳамин маҳдудаи 
макону замон таълифкардаи ин суханварон мебошад. Ин 
бузургтарин хидмати ҳунардӯстона ва инсонпарваронаи 
амирони Чағонӣ аст, ки зиндагӣ ва ҳунари беҳтарин шоирони 
аҳдро ҳифз намуданд ва ба ин васила таҳаввул ҳам бахшиданд. 
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МУЊИТИ АДАБИИ ЧАЃОНИЁН ДАР ЗАМОНИ МУНЉИК 

 
Дар мақола нақш ва ҷойгоҳи амирони адабпарвари хонадони Оли 

Муҳтоҷ дар нигаҳдошти ҳавзаҳои илму адаби форсии тоҷикӣ, дастгирии 
аҳли адаб барои ҳифз ва идомаи суннатҳои фарҳанги миллӣ дар замони 

мураккаби таҳоҷуми бегонагон таҳқиқ ва арзѐбӣ шудааст. 
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Муаллиф дар заминаи сарчашмаҳои таърихӣ ва таҳқиқоти 

анҷомгирифта доир ба таърихи Чағониѐн, мардум ва ҳудуди ҷуғрофиѐии 
ин минтақа маълумоти дақиқ оварда, равишҳои мусбати ҷараѐни 
адабпарварии хонадони Оли Муҳтоҷ, фароҳамоварии озодиҳои ақидатӣ, 
дастгирӣ аз шоирони ҳунарманд ва ба ин васила эҳѐи суннатҳои волои 
ҳунариро аз афзалиятҳои сиѐсати адабии умарои хонадони Чағонӣ 
таъбир карда, таҳкими ин равишро омили асосии пешрафти 

мундариҷавӣ, шаклӣ ва ҳунарии шеър ва эҷодиѐти шоирони ҷудогона 
медонад. 

Калимањои калидї: адабиѐт, шеър, шоир, Мунљик, муњити адабии 
Чаѓониѐн, сулолаи Оли Муњтољ.  

 
ЛИТЕРАТУРНАЯ СРЕДА ЧАГАНИДОВ ВО ВРЕМЕНА 

МУНДЖИКА 
 

В статье исследуются роль и место эмиров династии Оли 

Мухтадж в сохранении таджикскоперсидской науки и литературы, 
поддержке литературного сообщества, сохранении и продолжении 
национально-культурных традиций в трудные времена иностранной 
агрессии. 

На основе исторических источников и исследований по истории 
Чаганидов, жителей и географических границ их владений автор 
предоставляет обоснованную информацию о положительных 
тенденциях в литературном процессе, свободе мысли, поддержке 
мастеров поэзии и политике в области искусства, интерпретирует 
литературу периода династии Чаганидов как ключевой фактор в 
развитии содержания, формы и художественных достоинств поэзии и 
творчества отдельных поэтов.  

Ключевые слова: литература, поэзия, поэт, Мунджик, 
литературная среда Чаганидов, династия Оли Мухтадж. 

 
THE LITERARY ENVIRONMENT OF THE CHAGANIDS DURING  

THE TIME OF MUNDZHIK 
 

The article examines the role and place of the emirs of the Oli Mukhtaj 
dynasty in the preservation of Tajik Persian science and literature, the support 
of the literary community for the preservation and continuation of national and 
cultural traditions in difficult times of foreign aggression. 

Based on historical sources and research on the history of the 
Chaganids, people and the geographical area of the region, the author provides 
accurate information about positive trends in the literary process, freedom of 
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thought, support for masters of poetry and politics in the field of art, interprets 
the literature of the Chagani dynasty as a key factor in the development of 
content, form and the art of poetry and creativity of individual poets and 
substantiates this in the article with a specific analysis. 

Key words: literature, poetry, poet, Mundzhik, literary environment of 
Chaganiyon, Oli Mukhtaj dynasty. 
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ФОЛКЛОРШИНОСЇ 
УДК:398 (575.3) 

«САРАФСОНА» ДАР АФСОНА 
Равшан Рањмонї 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Сарафсона порчаи манзум ва мансур аст, ки пеш аз шурўи 

наќли афсонањо ва гоње ќиссањо меояд. Сарафсонаро дар байни 
мардум «сарафсона», «ѓазали афсона», «пешафсона», «даромади 
афсона», «сухани афсона», «сар кардани афсона», «шерози гап», 
«ѓазали дар аввали шуг мегуфтагї», «пешдаромади афсона», 
«буд набуди афсона», «шеър», «ѓазал», «афсона санное буд» ва 
ѓайра мегўянд [ниг.: 1; 5; 6; 11; 12; 13; 14; 15]. 

Сарафсона як навъ пешгуфтори афсонагў барои оѓоз 
намудани афсонагўї аст. Агарчи истилоњи сарафсона ба ин гуна 
матнњо муносиб аст, вале Љ. Рабиев дар рисолаи илмии худ ба 
кор бурдани истилоњи русии «присказка-небылица» ва истилоњи 
туркии «тэкэрлемэ»-ро муносиб медонад. Вале аз пурсишњо ва 
мушоњидањо маълум гардид, ки истилоњи «тэкэрлемэ» дар байни 
тољикон ба назар намерасад. Љ. Рабиев, тањти таъсири 
пажўњандагони хориљї ба чунин назар аст, ки истилоњи 
«сарафсона» мафњуми васеъ дорад, ба ивази он истилоњи туркии 
«тэкэрлемэ» ба кор равад [ниг.: 6, 86-89]. 

Аммо аз худи калимаи сарафсона маълум аст, ки ин 
истилоњ барои ифода намудани мафњуми илмии пешдаромади  
афсонањо хеле муносиб ва мувофиќ аст. Сарафсона дар аксари 
маврид ба мазмуни афсона иртиботе надошта, бештар барои ба 
завќ овардани шунавадаи он гуфта мешавад. Дар гузашта аксари 
афсонагўѐн, пеш аз он ки ба афсонагўї шурўъ намоянд, њатман 
аввал як сарафсона мегуфтанд ва баъд матнро баѐн менамуданд. 
Чунки сарафсона шунавандаро, махсусан шунавандаи 
хурдсолро, ба ваљд меорад ва ўро ба шунидани он водор месозад. 
Дар замонњои пеш сарафсона калиди аслии сухан будааст, ки 
инро аз матнњои то замони мо расида аз љумла «Љомеъ-ул-
њикоѐт», «Чор дарвеш», «Саргузашти Њотам» ва дањњо китобњои 
насри ривоятї, ки дар асл дар байни мардум њикоят мешуданд ва 
баъд ба шакли хаттї даромаданд, метавон мушоњида кард. 
Намунаи ин навъ сарафсонањо чунин аст: «Ровиѐни ахбору 
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ноќилони осор ва муњаддисони љону тану тўтиѐни шакаристони 
алфозу сухан чунин ривоят мекунанд» Ё: «Ровиѐни ахбор ва 
ноќилони осор, муњаддисони достони гулистони куњан ва 
тўтиѐни шакарминќору булбулони ширингуфтор ва андалебони 
бўстону хўшачинони хирмани сухан чунин ривоят мекунанд». Ин 
навъ сарафсонањо гоње муфассал ва гоње мухтасар дар афсонањои 
«Љомеъ-ул-њикоѐт» зиѐд омадааст, ки метавон дар бораи он ба 
таври људогона сухан гуфт [ниг.: 16; 17; 18]. 

Ба гуфти баъзе калонсолон, ки дар хурдсолї афсонањои 
зиѐд шунидаанд, навъи насрии сарафсонаи мусаљљаъ то соњои 60-
70 дар ѐди афсонагўѐн будааст. Афсонагўѐни моњире будаанд, ки 
бо баѐни њамин гуна сарафсонањо шунавандагонро завќи зиѐд 
мебахшиданд [1; 2; 3; 4; 7; 8; 13; 14; 15]. 

Сарафсонањои манзум 2, 4, 6, 8 ва гоње аз он бештар 
мисраъњои ќофиядору мусаљљаъро дар бар мегиранд. Аз сабаби 
он ки онњо ба диду салиќаи хурдсолон хеле наздик аст, афсонагўѐн 
њатман пеш аз шурўи баѐни матн аввал сарафсонаеро бо мањорат 
мегуфтаанд ва ѐ онро чун суруд масароиданд. Аз ин рў, кўдакон 
онњоро зуд азхуд мекарданд. Дар натиља сарафсонањо њатто ба 
сурудњои бачагона табдил ѐфтаанд [ниг.: 19]. 

Сарафсонањои манзум анвои мухталиф доранд. Дар онњо 
муболиѓа, иѓроќ ва њатто лофу суханбозињои љолиб дида 
мешаванд, ки аз шунидани он на танњо хурдсолон, балки 
калонсолон низ ба завќ меоянд. Мисоле меорем, ки онро 
афсонагўѐн то солњои 80-уми садаи ХХ дар минтаќањои гуногуни 
Тољикистон ва Ўзбекистон дар шаклњои гуногун бо андаке 
таѓйирот ѐ айнан пеш аз баѐни афсона мехонданд ва ѐ месароиданд: 

 
Буд, набуд, будгор буд, 
Замин набуд, шудгор буд, 
Як кали арзанкор буд, 
Арзанакаш нокор буд. 
Афсона, се сона, 
Се мурѓи дари хона, 
Мурѓора задам шона, 
Ай кунаш задам фона, 
Ай дањануш парид дона [Аз бойгонии муаллиф]. 

 



   
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2020 

150 
 

Дар баъзе сарафсонањо овозу рафтори њайвоноту парандањо 
оварда мешаванд ва баъзе хислати одамони гуногун бо лутфу 
шўхию мазоќу масхара тасвир меѐбанд, ки сабки баѐни афсонаро 
боз њам латифтар менамояд: 

 
Афсона саної буд, 
Айѐми гадої буд. 
Тўй буду вадаванг буд, 
Арбоб дуторзан буд, 
Муллои мо даллол буд. 
Эшони мо њаммол буд, 
Гўсола суруд мехонд, 
Бобояке љуфт меронд. 
Рўбоњ табаќбар буд, 
Домод набуд хар буд. 
Арўс андармон буд, 
Модари ў гирѐн буд. 
Љигари ў бирѐн буд, 
Мардум њама њайрон буд [Аз бойгонии муаллиф]. 

 
Якчанд варианти дигари ин матнро Љ. Рабиев дар 

пажўњиши худ оварда, мавриид баррасї ќарор додааст, ки 
матнњо аз минтаќањои гуногун сабт шудааст [ниг.: 6, 93-99]. 

Сарафсонањое њастанд, ки онњо барои барќарор намудани 
иртиботи гўянда ва шунаванда гуфта мешаванд. Гоње чунин 
мешавад, ки сарафсона вазифаи махсус дорад. Дар садањои 
пешин ва нимаи аввали садаи ХХ воситањои техникї ба монанди 
телевизион вуљуд надошт. Аз ин рў, мардум шабњои дарози 
зимистонро бо афсонагўї мегузарониданд. Њудудан 60-70 сол 
пеш дар дењот аксари мардум афсона медонистанд. Баъзењо 
афсонањои зиѐд дар ѐд доштанд. Њар шаб афсонањои медонистаи 
худро такрор ба такрор наќл мекарданд. Ба ин сабаб аз аввали 
шаб шарт мегузоштанд, ки њар кас ба навбат афсона гўяд. Дар ин 
маврид сарафсонае мегуфтанд, ки наќши довариро иљро 
менамуд. Як шахси калонсол мегуфт: 

 
Буд набуд, будгор буд, 
Замин набуд шудгор буд. 
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Як бобои шалѓамкор буд, 
Шалѓамакаш нокор буд. 
Рафтем пеши хирготарош, 
Овардем як табаќ ош. 
Рафтем пеши мошкор. 
Чидем як коса мош. 
Рафтем пеши ўѓ (=тир), 
Нисфи ваям буд дурўѓ. 
Аз љўи калон љистем (љањидем) нарехт, 
Аз љўи хурд љистем рехт. 
Чанта чиндї? [Аз бойгонии муаллиф]. 

 
Пас аз саволи «чан(д)та чиндї?» агар касе «нимта чиндам» 

гўяд як афсона мегуфт, агар касе «якта чиндам» гўяд ду афсона 
мегуфт, касе «дута чиндам» гўяд чор афсона мегуфт. Њар кас 
мувофиќи ќобилияти зењнии худ, ки чи теъдод афсона медонист, 
гуфтани афсонаро пешнињод мекард. Гоње касеро, ки њар шаб 
афсона гўш мекарду афсона гуфтан намехоњад, ўро аз тариќи ин 
шарт маљбур мекарданд, ки афсона гўяд. Ин тарзи маврид 
истифода ќарор додани сарафсона дар дењаи Пасурхии н. 
Бойсуни Ўзбекистон маъмул буд, ки њоло њам калонсолон дар ѐд 
доранд. Баъзе вариантњои сарафсонањое, ки то имрўз дар байн 
мардум дида мешаванд дар китобњои «Насри гуфтории тољикони 
Бухоро» ва «Оинаи љањоннамо» оварда шудааст [14; 15]. 

Пажўњишгари афсона Љ. Рабиев 110 матни сарафсонањоро 
мавриди тањќиќ ќарор дода, ѐдовар мешавад, ки 76 матн бо 
афсона як љо ва боќимонда аз матн људо гуфта шудааст. Аз 76 
матн 55 адади он пеш аз наќли афсонањои сењромез, 15 матн пеш 
аз наќли матнњои маишии њаљвї, 4 матн пеш аз наќли афсонањои 
новелї, 1 матн пеш аз ривоят гуфта шудааст [ниг.: 6]. 

Маълум мешавад, ки матни сарафсонањои манзум устувор 
нест. Дар њар маврид гоње кам ва гоње зиѐд мешаванд. Вале онњо 
њамчун воситаи тасвир, дорои сохтор, бадеият ва оњангнокии 
махсус буда, барои кайфияти эстетикї бахшидан барои 
шунаванда наќши муњиме доранд. Сарафсона дар афсонањои 
њамзабонони мо дар Афѓонистон ва Эрон низ хеле маъмул аст. 
Мо низ њангоми сабти афсонањо аз ин кишварњои њмзабон 
матнњои афсонаро бо сарафсона сабту забт кардем, ки 
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намунањои онро дар китобњои  «Шавѓот» [7] ва «Афсонањои 
дарї» [8] метавон дид. Аз ин рў, дар оянда ба таври муфасал ва 
бо муќоиса омўхтани сарафсонањои тољикон ва форисзабонон 
омўзанда ва дорои арзиши илмї мебошанд. 
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«САРАФСОНА» ДАР АФСОНА 

 
Дар ин маќола ба таври мухтасар сухан дар бораи анвои 

сарафсонањое меравад, ки пеш аз афсона гуфта мешаванд. Ин матн 
пешдаромаде аст, ки пеш аз баѐни афсона меояд ва онро метавон 
сарафсона гуфт. Дар афсонањои китобї, ба мисли «Љомеъ-ул-њикоѐт», 
байни сарафсонањо бо матни аслї як навъи пайванди мантиќие вуљуд 
доранд, ки дар он гўянда шуванадаро бо муќаддимаи љолибе ба худ љалб 
менамояд ва аз пайомади воќеа огоњ месозад.  

Аммо сарафсонањое, ки дар афсонањои мардумї дида мешаванд, аз 
порчањои манзум иборатанд ва дар аксари маврид бо матн иртибот 
надоранд. Ин навъ сарафсонањо худ як навъ матни мустаќил буда, 
маъмулан барои љалби таваљљуњи шунаванда барои шунидани афсона 
гуфта мешаванд.  

Вожањои калидї: Афсона, сарафсона, Рабиев, тэкэрлемэ, гўянда, 
шунаванда, «Љомеъ-ул-њикоѐт». 

 
«ПРИСКАЗКА» В СКАЗКЕ 

 
В этой статье кратко рассматриваются типы присказки, 

предшествующие исходному тексту сказки. Этот текст представляет 
собой введение, которое произносится перед повествованием сказки, и 
его можно пересказать притчей. 

В литературных сказках, таких как «Джамеъ-аль-хикаят», 
существует своего рода логическая связь между присказкой и исходным 
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текстом, в котором рассказчик привлекает слушателя интересным 
вступлением и информирует его об исходе события. 

Но присказки в народных сказках состоят из отрывков стихов и 
часто не имеют отношения к тексту. Этот тип сказки представляет 
собой тип самостоятельного текста и, как обычно говорят, привлекает 
внимание слушателя к рассказу. 

Ключевые слова: сказка, присказка, Рабиев, тэкэрлемэ, рассказчик, 
слушатель, «Джамеъ-аль-хикаят». 

 
INTRODUCTION OF FAIRY-TALES 

 
This article briefly discusses types of sayings that precede the original 

text of the fairy-tale. This text is an introduction that is spoken before the 
narration of a fairy tale, and it can be retold in a parable. 

In literary fairy tales, such as "Jameh al-Hikayat", there is a kind of 
logical connection between the sayings and the source text, in which the 
narrator attracts the listener with an interesting introduction and informs him 
about the outcome of the event. 

Sayings in folk tales consist of fragments of poetry and often have no 
relation to the text. This type of fairy tale is a type of independent text and, as 
is usually said, attracts the listener's attention to the story. 

Keyword: the tale's introduction, Review, and tekerleme, the narrator, 
the listener, "Jameh-al-Hikayat". 
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УДК:398. 575.3 

ОТРАЖЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОДЕКСА ЧЕСТИ В 
ТРАКТАТЕ ХУСАЙНА ВОИЗА КОШИФИ 
«ФУТУВВАТНОМАИ СУЛТАНИ» (XV В.) 

Рахимов К. С. 
Таджикский государственный институт культуры и искусства 

им. М. Турсунзаде 

 
Хусайн Воиз Кошифи (1420-1535) – таджикско-персидский 

ученый, литератор XV века, создавший более тридцати книг по 
истории, астрономии, суфизму, морали как: «Футувватномаи 
Султони», «Ахлоки Мухсини», «Калила ва Димна» или «Анвори 
Сухайли».  

Хусайн Воиз Кошифи в своей работе «Футувватномаи 
Султони» («Книга о рыцарстве султана»), состоящей из введения 
и 12 глав, повествует о благородных деяниях «общины 
братства». В этом произведении он по пунктам приводит все 
правила поведения в обществе и, в первую очередь, описывает 
внутренний мир человека (нафси инсони), благоприятствующий 
нравственному воспитанию общества, в особенности молодежи. 
В предисловии к книге Курбон Восе дает следующие 
комментарии: Футувват - первичное понимание этого термина – 
чавонмарди (благородство, рыцарство) [9, с. 27].  

Истоки этого понятия уходят в глубину веков доисламского 
периода и имеют пехлевийские корни. В священной книге «Авеста» 
футувват воспринимается как воспитательно-социальный термин 
и означает триаду – некманишї (приветливость), некгуфторї 
(добрословие) и неккирдорї (добродетель), (пиндор-гуфтор-кирдор, 
или пиндори нек, гуфтори нек, кирдори нек – добрая мысль, добрая 
речь, доброе деяние), а также четыре основных нравственных 
воззрения (поступков) – фарзона (мудрый), додгар (истец), пархезгор 
(воздерживающийся, сдержанный) и далер (отважный).  

В футуввате рассматривается три степени: сахо (щедрость) 
– способность бескорыстно делиться всем, что имеешь (њарчи 
дорад аз њељ кас дареѓ надорад – все, что имеет, не жалеет ни для 
кого), сафо (чистота), синаро аз кибру кина покиза нигоњ доштан 
(держать душу чистой от высокомерия и ненависти), вафо 
верность (народу) [9, с. 28].  
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Например, безграничная щедрость проявляется таким 
человеком как Хотами-Тай (Хатимтай, Хатымтай), о котором 
бытуют легенды у народов Востока. Его благородные поступки 
никем не выдуманные истории, напротив, реальные события. Его 
щедрость не имела границ. Для осуществления своих добрых 
деяний, т. е. сделать кому-то добро, помочь нуждающимся и т. д., 
он был готов отдать жизнь. Он является воплощением 
нравственности и благородства на Земле. Образ Хотама – это 
образ, обеспечивающий в таджикской литературе те черты 
благородства, которые объединяют два периода: доисламского и 
последовавшего после принятия ислама (Аджама и Араба).  

Приведем легенду о Хотаме: «Некий падишах остановился на 
ночь на кладбище, где покоился благородный Хотам. Падишах 
подумал, что сегодня ночью он гость Хотама, и тот обязательно 
его чем-то угостит. С этими мыслями правитель уснул, и ему 
приснился жуткий сон, от которого он проснулся и нашел своего 
верблюда в поту и в предсмертном состоянии. Падишах приказал 
зарезать верблюда и из его мяса приготовить ужин. 

Ранним утром королевская свита отправилась в путь. 
Навстречу к ним вышел парень с верблюдом и спросил, кто из 
них падишах. Падишах представился. Парень сказал, что он сын 
Хотама, и во сне к нему явился отец, который сказал, что из-за 
того, что у него ничего нет, он вынужден был этой ночью 
зарезать верблюда падишаха, чтобы оказать почести правителю 
и его приближенным. Чтобы вернуть свой долг, он велел мне 
отдать этого верблюда. Падишах был изумлен этим случаем и 
сказал: «Да, Хотам и в той жизни остался Хотамом».  

В отношении щедрости в главе 21 «О щедрости и 
благотворительности» работы Хусайна Воиза Кошифи «Ахлоки 
мухсини» («Мухсинова этика»), писатель выражает следующую 
мысль: «Щедрость является причиной доброй славы и 
благотворительности, соответствующей дружелюбию и 
благополучию. И никакие качества людей, в частности, знатных и 
великих, не являются превыше щедрости и великодушия» [9, с. 15].  

Шарафи мард ба чуд асту каромат ба суљуд,  
 Њар ки ин њарду надорад, адамаш бењ зи вуљуд.... 
Честь мужчины в благородстве, а чудотворство в земном поклоне, 
 Смерть лучше жизни для того, кто не имеет этих чувств. 
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До прихода ислама в Согде и Бактрии, в городах Самарканде, 
Бухаре, Мерве, Нишопуре, Истравшане, Ходженте, Шоше и 
Систане среди общин религиозных братств существовал строгий 
порядок гостеприимства и помощи друг другу. В «Авесте» этот 
порядок отражен в образе властелина (градоначальника), то есть 
того, кто помогает нуждающимся собратьям [9, с. 5].  

«Суть нравственных учений футувват состоит из братства 
и равенства перед обществом, доброжелательства, помощи друг 
другу, смирения, наказания угнетателей, поддержки слабых и 
сирот. Футувват агитирует за идеалы гуманизма и ведет борьбу 
за их осуществление. Лидеры народных движений – Абумуслим 
Хуросони, Ибни Муканна, Якуб ибн Лайс, Мазайра, 
Синбодгабр, Махмуд Тороби и другие относились к футуввату 
благородно. В учении футувват восхваление труда имеет особое 
место, а сам труд считается мудростью, возникающей в душе 
человека. Поэтому футувват считает труд превыше 
богослужения» [9, с. 8].  

«В XI-XIII веках организация благородных в 
Мовароунахре и Хорасане носила арабское название «футувват», 
а в Малой Азии называлась «ахи», что свидетельствует о 
постоянном доминировании влияния арабского языка над 
другими местными языками, в том числе и над таджикско-
персидским. Таким образом, ряд поэтов под этим названием, то 
есть «Футувватнамэ» написали нравственно-социальные 
наставления, повествующие о жизни и деятельности 
благородных. «Футувватнамэ» Аттора (12 век), «Футувватнамэ» 
Носира (конец 12 века), «Футувватнамэ султана» Кошифи (конец 
15 века) являются такими наставлениями. Это движение стало 
одном из основ развития и подъема идей гуманизма в 
литературе, и создало твердую и устойчивую ветвь литературы 
благородных [9, с. 8]. 

Социальный идеал футувват – благородность – это 
общество, построенное на основе принципа братства. Футувват 
толкует понятие братства в двух значениях: первое − кровное 
братство, которое является низшим звеном и где люди не равны, 
и второе − социально-профессиональное братство, согласно 
которому люди объединяются по единым духовным и социально-
политическим целям. В социальном идеале футуввата цвет 
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кожи, раса, вероисповедание, язык, нравы и обычаи народов не 
играют основной роли, напротив, идеалом (чихати умда) 
выступает единство их целей  [9, с. 9].  

«Футувватнамэ султани» Хусайна Воиза Кошифи была 
создана на основе предыдущих футувватнамэ, таких как трактат 
Кушайри, «Китоб-ал-футувват» Абдукарима Багдади, «Китоб-
ал-футувват» Абдурахмана Сулами Нишопури, «Футувватнамэ» 
Ходжи Камолиддина Абдураззока Кошифи и других. При 
написании этого произведения писатель использовал такие 
труды, как «Кимиѐи саодат» Мухаммада Газзоли, «Асрор-ут-
тавхид» Абусайида Абулхайра и «Кабуснамэ» Унсурулмаоли 
Кайковуса, а также творчество персидско-таджикских поэтов-
классиков [9, с. 11, 12].  

«Футуатнамэ султани» в плане охвата основ футуввата и 
его разных направлений считается совершеннейшим 
произведением в истории нашей литературы, так как Хусайн 
Воиз Кошифи в исследовании этого вопроса обратил внимание 
на все его тонкости. Это произведение состоит из введения и 12 
глав, но до сегодняшнего дня до нас дошло только семь ее глав. 

 
Дидаи дил аз футувват равшан аст, 
Равзаи љон аз футувват гулшан аст. 
Гар бувад илми футувват бар сарат, 
Њар замон бахшад сафои дигарат. 
Перевод: 
Око сердца светлеет от благородства, 
Цветник души цветет от благородства,  
Если ты познал науку благородства, 
То каждое мгновение дарит тебе спокойствие [9, с. 12]. 
Действительно, каждая минута представителей учения футувват 

(благородных) наполнена успехом, благополучием, могуществом и 
великодушием. Так как тема учения футувват охватывает внутренний 
мир человека, отводит его от изъянов и нищеты, низости и безродности 
и приводит к хорошим, качественным, достойным деяниям, вечным и 
бескорыстным качествам. 

Почему Хусайн Воиз Кошифи назвал свое произведение на 
арабском языке «Футувват»? Потому что в те времена на Востоке 
арабский язык был языком науки. Великие поэты, музыканты, 
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ученые, теологи в своих работах воспевали высокие 
нравственные поступки общин братства.  

Например, Абуабдулло Рудаки, великий таджикский поэт 
IX века пишет: 

 
Гар бар сари нафси худ амирї, мардї,  
Бар кўру кар ар нукта нагирї, мардї. 
Мардї набувад фитодаро пой задан 
Гар дасти фитодае бигирї, мардї.... 
Перевод (перев. В. Левик): 
Слепую прихоть подавляй – и будешь благороден! 
Калек, слепых не оскорбляй – и будешь благороден! 
Неблагороден, кто на грудь упавшему наступит, 
Нет! Ты упавших поднимай – и будешь благороден!  

Здесь великий таджикский поэт имел в виду благородные 
поступки по отношению к нуждающимся, называя это 
щедростью, т. е. помощь друзьям, обездоленным и т. д. Или, 
когда оберегаешь кого-то от вражеских нападок, показывая при 
этом отвагу: 

 
Эзид чу гили вуљуди мо меорост, 
Донист, зи фели мо чї хоњад бархост... 
Всевышний, когда месил глину нашего бытия,  
Прекрасно знал, что предначертано нам. 
(Эзид, Яздон в Авесте имя Хурмузда или Ахура Мазды - авт).  
Далее необходимо отметить, что кодекс чести присутствует 

во всех религиях. Здесь следует обратить внимание на такую 
тенденцию, как «парастиш кардан, шинохтан» (поклоняться, 
признавать). 

Представление о мире архаичного человека во многих 
культурных общностях основывалось на базе верований и 
взглядов, которые принято называть языческими. Некоторые из 
них (зороастризм, манихейство, тенгрианство и др.), стоящие по 
форме на более высоком уровне осмысления мира, нежели 
аутентичное язычество, и содержащие схожее с монотеизмом 
черты, классифицируются как религия, тяготеющая к 
монотеизму [1, с. 8].  

Е. К. Абубакиров говоря о «Тенгри», пишет, что корень 
«тан» означает утро, рассвет. Ученый приводит следующее: 
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«Тенгрианство отличается от тенгризма». Тенгризм – это 
религиозно-политическая идеология кочевых империй Великой 
степи, сформировавшийся вокруг идеи единого Неба – Творца – 
Тенгри. По Л. Н. Гумилеву, тенгрианство – комплекс 
религиозного воззрения древних монголов и тюрков [1, с. 9]. 
Махмуд Кашгари в «Диван лугат-ат турке» дает разъяснение 
слова «Тенгри» (тенгрианство) от слова «танри» (небо); другое 
значение – великий, высокий (гора), большое (дерево) [5, с.1022]. 
Далее Е. К. Абубакиров отмечает, что в настоящее время 
наблюдаются попытки реконструкции языческих воззрений и 
ритуалов [1, с. 8].  

Итак, тюрки называют бога Тенгри (у узбеков Тангри, у 
казахов и кыргызов Тенгри), а изначально они поклонялись своим 
божествам, идолам и так же называли их Тенгри 
(Центральноазиатские тюрки приняли ислам добровольно в 
целях господства в этих краях, но своего бога называют Тенгри). 

Таджики называем Бога Худо, приняли ислам вынужденно, 
но Бога называют по своему - Худо, а не Аллах (Оллох), как 
арабы. Арабы тоже до принятия ислама называли своих идолов – 
Аллах (например, у курайшитов, от которых происходит пророк 
Мухаммад, так называли своего идола). Иранцы, когда 
завоевывали другие страны, не навязывали свои религии как, 
например, арабы или европейцы. Они называют бога Эзид, Яздон 
(Яздони Пок). 

Каждый поступок, работа, прием пищи и т. д. мы начинаем 
со слов: «Бисмиллохи рахмонир-рахим», (т. е. «Во имя 
Всевышнего, милостивого и справедливого»). Все произведения в 
таджикской классической литературе начинаются с этих на слов: 

Например, Фирдоуси свое «Шахнамэ» начинает с таких 
строк: 

Ба номи Худованди љону хирад, 
К-аз он бартар аз ў барнагзарад, 
Худованди љону худованди рой, 
Худованди рўзидењу роњнамой [10]. 
Тарљума: (перевод авт.) 
 Во имя владыки души и ума, 
 Которого никто не превзойдет, 
 Владыки души, владыки суждений, 
 Владыки, дающего хлеб насущный и направляющего.  
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*** 
Пришла пора, чтоб истинный мудрец 
 О разуме поведал наконец. 
 Яви нам слово, восхваляя разум, 
 И поучай людей своим рассказом [10]. 
 Или шейх Аттор в своем произведении «Чањор китоб» 

(«Четыре книга») пишет: 
Ба номи он Худое, ки љон офарид, 
 Сухан гуфтан андар забон офарид.... 
 Во имя владыки, который создал душу, 
 Создал язык, а также речь [6] 
Или: 
Њамди бењад мар Худои покро, 
Он ки он бахшид мушти хокро... 
Бескрайняя моя хвала чистому Богу, 
Тому, что сотворил из горсти песка…[6] 
Абуабдулло Ансори маснави «Канз-ус-соликин» начинает 

следующими словами: 
Ё раб ба фармони мани бекас рас, 
Лутфу карамат ѐри мани бекас бас. 
Њар кас ба њазрате ба касе менозад, 
Љуз рањмати ту надорад ин бекас кас. 
Перевод: 
Всевышний, услышь слова одинокого, 
Твое милосердие и благородство достаточно для меня. 
Всяк, кто жеманится кем-то или пророком, 
Достоин только твоего милосердия [6] 
Омар Хайям в своем рубаи говорит: 
Гар бар фалакам даст будї чун Яздон, 
Бардоштаме ман ин фалакро зи миѐн. 
Аз нав фалаке чунон дигар сохтаме, 
К-озода ба коми дил расидї осон. 
Перевод: 
Если б мне всемогущество было дано - 
Я бы небо такое низвергнул давно 
И воздвиг бы другое, разумное небо, 
Чтобы только достойных любило оно! [7] 



   
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2020 

162 
 

Например, в эпосе «Гургули» этот культ (парастиш – 
поклонение) мы видим в имени великого рыцаря и последователя 
пророка Али, а также Салмона Форса: 

Отец святой, и мать святая, 
Охраняемые пророком Али, 
Мучение ада он видел, 
Молоко зверей он испробовал, 
Шах Салман нашел его… [2, 4]. 
Почти все персонажи таджикского эпоса Гургули, а также и 

в его тюркских версиях Центральной Азии и Азербайджана 
носят таджикские имена: Аваз – рыцарь, Малики Айѐр (в стране 
Торикистон), Гулшанбог, Гулнопари, Кунтукмиш т.е. страна 
Солнца по-тюркски (его дети имеют таджикские имена Мохибой, 
Гургибой и др.), в «Алпомише» - герой Барчиной, в «Манасе» 
(Ханикей) на таджикском Хонкиѐ, корень «кийо», т. е. господин, 
брат, например – кийои Каромат – господин Каромат и т. д. [2] 

 Таким образом, согласно воззрениям Кошифи, 
нравственное совершенство, благородные поступки, рыцарство, 
кодекс чести, которые присутствуют во всех религиях, 
необходимо всем, но особенно правителю, государственным 
деятелям, которые обычно являются для народа образцом для 
подражания. Делается вывод, что основное содержание 
этических, религиозных и политических воззрений Хусайна 
Воиза Кошифи и сегодня не утратило значения и может играть 
заметную роль в этическом воспитании и духовном обогащении 
членов общества. 
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ВЫРАЖЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОДЕКСА ЧЕСТИ В 

ТРАКТАТЕ ХУСАЙНА ВОИЗА КОШИФИ  
«ФУТУВВАТНОМАИ СУЛТАНИ»  

 
В статье говорится о создании ученым XV века Х. В. Кошифи 

работы «Футувватномаи Султони», в которой идѐт речь о благородных 
деяниях, основах благородства (приветливость, добрословие и 
добродетель), щедрости и других нравственных качествах. В качестве 
примера приводятся легенда о Хотаме, некоторые трактаты и труды 
ученых и стихи поэтов-классиков таджикско-персидской литературы.  

Нравственные качества являются основами кодекса чести, 
которые присутствуют во всех религиях. В частности, говоря о 
тенгрианстве как религии даѐтся ссылка на разъяснения таких ученых, 
как Е. К. Абубакиров и Л. Н. Гумилев. Также приводятся теонимы 
(собственные имена бога) разных народов при обращениях к Богу как в 
повседневной жизни, так и в эпосах. 

Ключевые слова: футувват, Хусайн Воиз Кошифи, община братства, 
благородность, щедрость, Хотам, Тенгри, Худо, Эзид, Авеста. 

 
ИФОДАИ ХИСЛАТЊОИ ЉАВОНМАРДЇ ДАР РИСОЛАИ 
«ФУТУВВАТНОМАИ СУЛТОНЇ”-И ВОИЗИ КОШИФЇ 

 
Дар мақола рољеъ ба муњтавои рисолаи “Футувватномаи 

султонї”-и Њусайн Воизи Кошифї, ки ба тарѓиби хайру саховат, 
љавонмардї ва дигар масъалањои ахлоќї бахшида шудааст, бањсу 
баррасї сурат гирифта ва ба унвони мисол ривояти машњури Ҳотами 
Тойї, намунањои ашъори шоирони классики адабиѐти тоҷику форс 
оварда шудаанд. 

Хусусиятњои одоби љавонмардї дар ҳама динҳо мавҷуданд. Аз 
ҷумла бо такя ба ишорањои олимоне, аз қабили Э. К. Абубакиров ва Л. Н. 
Гумилев, дар боварњои тенгрї (тенгризм)-и сањронишинони турку муѓул 
ин нишонањо дида мешаванд. Инчунин, дар достонҳои миллатҳои гуногун 
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дар ҳаѐти рўзмарра ҳангоми муроҷиат ба Худо аз теонимҳои махсус 
истифода мешавад. 

Калимаҳои калидӣ: футувват, Ҳусайн Воизи Кошифӣ, ҷомеаи 

бародарӣ, љавонмардї, саховатмандӣ, Ҳотам, Тенгри, Худо, Эзид, 
Авесто. 

 
A REFLECTION OF MORAL CODES IN THE TRETISE OF 

HUSAYN VOIZI KOSHIFI "FOOT AMPLIFIER OF SULTAN»" 
 

This article talks about the creation of the XV century Cosphery work 
"Futovuvnomnai Sultoni", which deals with the noble deeds, the foundations of 
nobility (friendliness, good deeds and virtue), generosity and other moral 
qualities. As an example of generosity, the author of the article cites the legend 
of Hotame, as well as some treatises by scholars and poems by the poets of the 
classics of Tajik-Persian literature. 

Moral qualities are the foundations of the code of honor that is present 
in all religions. In particular, in Tengrianism, too. A religion, reference is made 
to the explanations of such scholars as Abubakirov and Gumilyov. The author 
of the article also cites various names of the name of God among different 
nations. As in everyday life and the epos of these peoples, the action begins 
with an appeal to God. 

Keywords: Fotuvvat, Husayn Voizi Kosifi, community of brotherhood, 
nobility, generosity, Hotam, Tengri, Hudo, Ezid, Avesta. 
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УДК: 398 
ТОПОНИМИЧЕСКИЕ МОТИВЫ ПРЕДАНИЙ, 

БЫТУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРНОГО БАДАХШАНА 

Шакармамадов Ориф 

Институт гуманитарных наук имени академика Б. Искандарова АН РТ 

 
Приступая к рассмотрению данной темы, следует отметить, 

что предание отличается от других жанров народной 
несказочной прозы своей установкой на историческую 
действительность. Объектом изображения в предании являются 
события локальной истории. Если в каком-то предании нет 
реалий, то его историческая основа, так или иначе, присутствует 
в содержании. В качестве примера приведем предании 
относительно одной из просторных долин Мургабского района 
(Восточный Памир), которая на шугнанском и рушанском 
языках именуется «Аличур» или «Аличор».   

Существует предание с двумя разными по содержанию 
текстами. Один из этих текстов был напечатан известным 
журналистом Н. Джонбобоевым и Ш. Мухаммадшерзодшоевым. 
В тексте одной из этих легенд приводится следующее: 
«Рассказывают, что некогда эта долина была цветущей, здесь 
даже выращивали рис. Город, который находился на этом месте, 
назывался Барбар. Согласно легенде, Хазрат Али в одной из 
битв сразил своего врага, который опустошил цветущую долину 
и настоящее название долины не Аличур, а Аличул» [3, 30]. 

Другой текст предания был записан студенткой ХоГУ 
Хуснией Саидзокировой в 1999 г. от 89-летнего жителя к. Ривака 
(Шугнан), народного целителя Насриддиншо Джалолова. 
Содержание приводится следующим образом: «Аличур в древние 
времена был городом. Такого цветущего города не было нигде. 
Город назывался Барбар. Однажды в городе появился старец в 
изношенной одежде. Правитель города узнал о приходе 
странника и дал указание, что в нашем владении не может 
находиться такой человек, он должен быть выдворен из города. 
После некоторого времени старик снова возвращается в город, 
но на этот раз приходит в чистой и опрятной одежде. Проходя 
через входные ворота города, старик снова переоделся в 
лохмотья и гостил в каждом доме. Все его выгоняли с бранью и 
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руганью из своих домов. Правитель снова приказывает 
выдворить старика из города. Старик внезапно исчезает с поля 
зрения. Он заходит в дом одинокой старухи, которая в хозяйстве 
ничего не имела кроме козла и козленка. Старуха радушно 
приняла гостя, даже принесла в жертву свою козу и приготовила 
для него еду из козьего мяса. Рано утром перед уходом старик 
сказал ей, чтобы та немедленно взяла козленка и покинула 
город. Старуха согласилась и как только она вышла из города, 
огромный сель покрыл весь город. В одночасье город 
превратился в пустыне. С тех пор это место называют Аличул, а 
тот старик якобы был Хазрат Али». 

Исследователь истории географичесикх терминов 
А.Насриддиншоев шугнанско-рушанское название «Аличур» или 
«Аличор» берѐт во внимание в виде «Аличул», и также утверждает, 
что на киргизском языке он более известен как «Элчул», и делает 
вывод, что этот термин означает «степь яков», «степь горных 
козлов» или «племя кочевников». Он также утверждает, что «эл» на 
таджиксокм языке означает «ба итоат даровардан» - приручать, 
«тобеъ гардондан» - подчинить себе [6, 40-41]. 

Если слово «Аличур» или «Аличор» относится к шугнанско-
рушанской группе языков и первая часть этого слова означает имя 
Хазрати Али, то относительно второй части слова нужен 
лексический анализ. Слово «чул» в современном таджикском языке 
не очень распространено. Иногда его используют как синоним 
слова «биѐбон» - пустынья. В шугнанско-рушанском языках оно 
выражает «чулистон» - мертвая степь, или означает «нестӣ» - 
погибель. Вероятно, что сказители данной легенды, принимая во 
внимание, с одной стороны, географическую среду местности, и с 

другой  религиозный по содержанию песню «маддо», популярную 
среди памирских исмаилитов, где  воспевается сражение Али с 
правителем города Барбар, придумали содержание и таким 
образом текст легенды распространился.  

Кажется, что во второй части слова, кроме изменения 
согласных «р» на «л», нужно также рассматривать гласных «о» и 
«у». В шугнанско-рушанском языках есть «о» краткий и «ō» долгий, 
а иногда они звучат смешанно. Поэтому, когда эту местность 
связывают с именем Али, также нужно принять во внимание слово 
«чор», что логически тоже является правильным. Почему? 
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Во-первых, «чор» укороченное слово «чахор» - четыре, 
которое кроме как чеслительное также имеет символическое 
значение среди таджиков: «чор унсур», «чорхона», «чор аркон», 
«чор андом» и др. Во вторых, «чор» укороченное от слово 
«чора» - способ, мера, выход из положения, также означает 
хитрость, лукавство [11, 544-545]. 

В-третьих, другая форма «чор» - «чер», «чир» означающая 
победитель, одержавший верх. Также умелого и талантливого 
называют «черадаст», «чирадаст», отважного и смелого 
называют «черадил», «чирадил» [11, 637-538]. Слово «чер» или 
«чир» и по сей день используют в памирских языках, особенно в 
шугнанско-рушанском языках означает действие; занятие: «чер-т 
кин (барт.), чир-та кине (шугн.) – что делаешь; чем 
занимаешься. И последний, слово «чор» в шугнанско-рушанском 
языках, оно означает «чорик» - муж, мужчина, которое также 
может означать отвагу и смелость: «йу (шуг.) / йā (руш.) чорик 
вуд» - он был мужчиной (отважным, смелым). 

Большинство из этих слов, кроме первого, используются в 
отношении личности Али, подтверждая его известные прозвища 
как «Шохи Мардон», «Шохи Сафдар», «Хайдари Каррор», они 
по своему значению в какой то степени связаны с общим 
содержанием данной легенды. 

Большинство легенд, распространенных среди исмаилитов, 

в целом среди последователей шиитского толка  Имам Али 
описывается не как разрушитель процветающих городов, 
селений и уничтожитель людей, а  как покровитель и защитник 
интересов простых людей от угнетателей и тиранов, как 
наставник на пути истины. 

Естественно, между Имамом Али и правителем города Барбар 
не было ничего общего. Если деятельность Имама Али протекала в 
VII веке, то о существовании города Барбар и его правителя как 
исторической личности нет достоверных источников. Очевидно то, 
что в некоторых исторических преданиях зачастую видны 
мифические сюжеты, истоки которых коренятся в родоплеменных 
сказаниях. Поэтому нельзя не согласиться с доводами некоторых 

исследователей, о том, что город Барбар на Восточном Памире  это 
вымысел людей. Но с учѐтом нижеследующих факов такой довод 
может оказаться сомнительным. 
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Согласно заметкам и публикациям А.Н.Мандельштама, Б. А. 
Литвинского и В. А. Ранова, полученным в результате 
археологических раскопок, которые велись в 50-60 гг. XX в. на 
Восточном Памире, особенно в Аличурской долине, стало известно 
только тот факт, что несколько веков до нашей эры в этой долине 
находился большой процветающий город, и согласно народной 
поверье, этот город якобы назывался Барбар. Из публикаций 
вышеназванных историков и других исследователей выясняется, 
что с древних времен по этой земле в направлении юга, запада и 
востока передвигалось множество племен, и в этих краях жили 
люди, которые до принятия ислама, если часть из них 
вероисповедовали зороастризм и христианство, то большинство из 
них были буддистами. Нужно отметить, что буддизм был 
распространен на обширной территории Центральной Азии до 
правления Кушанидов (II – IV вв.) [2, 226-229].  

Чтобы цель данной работы стала более ясной, приведем 
несколько разъяснений и высказываний относительно значения 
слова «барбар». В английском языке это слово произносится как 
«barbarian» и переводится на русский язык словом «варвар», 
означающий безжалостный, коварный, дикий [10, 41]. Например, 
в древней Греции и Риме чужеземца оскорбительно называли 
«барбаром» [11, 87]. Или известное изречение «в стране варваров 
нужно вести себя как варвар» также придает смысл этому 
значению. Такое изречение было известно еще во времена 
Александра Македонского, когда историк по имени Каллисфен 
якобы произнес его перед Александром при взятии Согдийской 
земли [2, 131]. В книге «Таджики» Бабаджана Гафурова 
упоминается об этом слове как название отдельного народа или 
племени: «Древние историки сообщают, что «барбары» сразу 
после смерти завоевателя (Александра Македонского – О.Ш.) 
разрушили город Искандария, который был построен на берегу 
реки Мургаб (находится в Туркменистане – О.Ш.)» [2, 133]. 

В письменных источниках, опубликованных об истории 
исмаилизма, приводится, что со времени создании 
Фатимидского государства на территории Египта и Северной 
Африки (909 г.) и до распада этого государства (1098 г.), 
основными противниками исмаилитов были барбарские 
племена, жившие на территории Северной Африки [10, 43-76]. 
Все это наводит на мысль, что барбары являлись одним из 
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древних народов или племен, которые владели, возможно, 
обширными территориями.Они отличили себя от других 
народов, наверное, особой жестокостью и коварством, что и 
придало значение этому слову. 

Из этих утверждений и из самого содержания легенды 
можно придти к выводу, что город Барбар и его правитель не 
совсем вымышленные. Образ Барбара в предании об Аличуре, 
наравне с мифическим оттенком, также имеет историческую 
реальную действительность. Следует отметить, что на 
становление сюжета данной легенды в определенной степени 
могли повлиять приведенные выше письменные источники. Но 
эти данные, особенно последное, само испытало на себе сильное 
воздействие фольклорной традиции, и прежде всего преданий и 
легенд. Подтверждением тому может служить высказывание 
исследователя устных несказочных проз Н.А.Криничной: 
«Традиционные мотивы легенды, трактовка еѐ сюжета 
обусловлены наличием в ней двух различных стихий – 
фольклорной и книжной, взятых в совокупности» [4, 76]. Но тема 
книжного влияния на содержание легенд и обратное требует 
отдельного изучения и тщательного исследования. 

Утверждая мысль об установке легенды на историческую 
действительность, мы должны особо подчеркнуть, что объектом 
изображения в легенде являются события локальной истории. На 
протяжении веков, на разной стадии развития общества, мотивы 
и сюжеты, утрачивая свой первоначальный характер, 
приобретают новую форму и содержание. 

Одной из причин, по которым в преданиях связывают 
название селения или местности с именами выдающихся и 
легендарных личностей, это их влияние и известность среди 
населения. Подобно преданиям, связанным с именем Хазрата 
Али, среди населения Бадахшана также существуют предания о 
Носире Хусраве. Ещѐ при жизни великого мыслителя и философа 
XI в. бытовало много легенд и преданий о его жизни и 
деятельности. Число таких легенд и преданий увеличилось после 
того, как Носир Хусрав последние годы своей жизни провел в 
местечке Юмган, провинции Афганистанского Бадахшана. 
Согласно этим преданиям в представлениях людей появилось 
мнение, что в Горном Бадахшане нет такого селения, куда бы ни 
ступала нога Носира Хусрава, и именно он дал название этим 
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кишлакам, селениям согласно их географической среды и 
характера поведения людей [1, 20-21]. Это объясняется тем, что 
великий мыслитель и философ стал известным в Бадахшане как 
«Худжат-ул-джазира» и его научное творчество, философские и 
духовные взгляды были широко распространены на территории 
Горного Бадахшана. Поэтому странники, которые в разное 
время распространяли вероучение Носира Хусрава среди 
населения и исполняли религиозный ритуал «даъвати Носир», с 
истечением времени люди стали считать, что под видом этих 
проповедников странствовал сам великий мыслитель. 

В конце 20-х г. ХХ в. П.М.Майский некоторое время изучал 
исмаилитское течение среди населения Памира. Исследователь в 
одном из своих статей отмечает, что «остон» (святое место), 
который находится в местечке Лангар, при входе в Вомар 
(Рушанский район), упоминается именем Носира Хусрава [5, 54]. 
Сегодня этот «остон» известен именем Шохтолиби Сармаст. 
Также, с похожим содержанием существует несколько вариантов 
топонимических легенд, связанных с именем Имама Мухаммада 
Бокира. А.З.Розенфельд и А.И.Колесников в своей статье 
отмечают, что в долине Гунд (Шугнанский район) находится 
кишлак с названием Имам и с этим же названием здесь находится 
«мазар-остон». Они пишут, что П.М.Майский, согласно 
записанной легенде, указывает, что этот «мазар-остон» 
принадлежит полководцу Абумуслиму или же сказочному 
персонажу правителя долины Гунд – Бобои Гундедж [7, 94]. В 
легенде, опубликованной в 1992 г., название кишлака и «остон» 
связаны с Имамом Мухаммадом Бокиром [3, 39-40]. 

Таким образом, во всех топонимических преданиях, 
рассказывающих о населенных местах в Горном Бадахшане и 
разрушенных природными стихиями, реалии как таковые 
отсутствуют, и все они состоят из традиционных мотивов, 
которые имеют второй вариант легенды про Аличур (бедная, но 
доброжелательная старуха, спасшаяся по наставлению странника 
или старика, каторый иногда упоминается как Худжаи Хизр, 
Хазрат Али, спасается от бедствия, обрушившегося на кишлак; 
происхождение названий деревень от имѐн их основателей). И 
тем не менее сквозь традиционную основу сюжета отчетливо 
проступает его древняя историческая основа, подтверждаемая 
историческими источниками.  
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РИВОЯТҲОИ ТОПОНИМИКИИ ДАР ҲУДУДИ БАДАХШОН  
ИНТИШОРЁФТА 

 
Барои он ки хусусияти жанрии ривоят муайян гардад, дар мақола 

нусхаҳои ривоятҳо доир ба номҳои мавзеъҳои ҷуғрофӣ ѐ аҳолинишини 
манотиқи Кӯҳистони Бадахшон таҳлил ѐфтаанд, ки унвонгузории 
онҳоро ба шахсони бузургу барӯманди таърихӣ нисбат медиҳанд. То 
кадом дараҷа асос доштани ин фикру ақидаҳо ва чӣ қадар бунѐди воқеӣ 
доштани мазмуни ривоятҳоро муаллифи ин сатрҳо бо такя ба далелҳои 
боэътимоди муҳаққиқон оид ба ин масъала манзур менамояд. 

Вожаҳои калидӣ: ривоят, Аличур, Барбар, Кӯҳистони Бадахшон, 
Ҳазрати Алӣ, НосириХусрав. 
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ТОПОНИМИЧЕСКИЕ МОТИВЫ ПРЕДАНИЙ, БЫТУЮЩИХ  
НА ТЕРРИТОРИИ БАДАХШАНА 

 
Чтобы пролить свет на жанровые особенности преданий, в статье 

анализируется несколько вариантов преданий о происхождений 
названия географических местностей и населенных пунктов в Горно-
Бадахшанском регионе. Названия этих селений или местностей 
относятся к отдельным историческим личностям. До какой степени эти 
доводы имеют под собой реальную почву, автор этих строк выясняет 
на основе достоверных письменных источников  и суждений 
исследователей.   

Ключевые слова: предание, Аличур, Барбар, Горный Бадахшан, 
Хазрат Али, Носир Хусрав. 

 
TOPONYMIC MOTIVE OF LEGENDS COMMON 

IN THE TERRITORY OF BADAKHSHAN MOUNTAIN 
 

This article discusses the particularities of genre of legends in 
tomonymical unit’s widesperead in the Badakhshan Mountain.  

Mostly, the name of these places is attributed to famous people. In 
order to define the accuracy of these arguments and their real origin, on the 
basis the reliable sources from researchers, the author of these lines sheds 
light on some issues. 

Keywords: legend, Alichur, Barbar, Mountain Badakhshan, Hazrati 

Ali, Nosiri Khusrav. 
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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. 

Дастнависҳое, ки бидуни риояи талаботи мазкур таҳия 
шудаанд, баррасӣ намешаванд. 
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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. 

http://www.iza.tj/
mailto:iza_rudaki@mail.ru
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ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ 
Журнал «Словесность» издается Институтом языка и 

литературы имени Абуабдулло Рудаки Академии наук 
Республики Таджикистан (г. Душанбе). 

В журнале публикуются статьи, сообщения, рецензии, 
информационные материалы по филологии и востоковедению. 

Журнал выходит на таджикском языке; к публикации также 
принимаются статьи на русском и английском языках. Статьи 
сопровождаются резюме на таджикском, русском и английском 
языках. 

В предлагаемых для публикации научных статьях автор 
должен дать обоснование актуальности темы, четкую постановку 
целей и задач исследования, научную аргументацию, обобщения 
и выводы, представляющие интерес своей новизной, научной и 
практической значимостью. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ 

1. Автор представляет рукопись на таджикском или русском 
языке. Резюме к статье должно быть представлено на 
таджикском, русском и английском языках, объем которого не 
должен превышать 1 страницы. 

2. Текст должен быть отпечатан на принтере - размер 
шрифта 12 - с одной стороны белого листа бумаги стандартного 
формата (A4). На странице рукописи должно быть не более 28 
строк, отпечатанных через два интервала (это относится также к 
примечаниям и сноскам). Поля рукописи: верхнее и нижнее - 2,5 
см, левое и правое - 3 см. Размер абзацного отступа - 0,5 см. 

 3. К рукописи прилагаются: 
а) сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, ученая 

степень, звание, место работы, должность, домашний адрес, 
индекс почтового отделения, номера служебного и домашнего 
телефонов, при наличии - адрес электронной почты); 

б) статья должна быть отпечатана на компьютере и 
представлена редакции одновременно с CD, содержащей файл 
авторского материала, выполненного в текстовом редакторе 
Word; шрифты, если таковые использовались для латинских или 
иных символов, с указанием их названия. 

4. Предельный объем рукописей: 
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• статья - 16 страниц, резюме - 1 страница; 
• сообщение - 8 страниц, резюме - 0,5 страницы; 
• рецензия - 4 страницы; 
• хроника научной жизни - 4 страниц. 
5. Заглавие статьи печатается строчными буквами и 

отбивается тремя интервалами снизу от текста. 
6. Цитаты тщательно сверяются с первоисточником и 

визируются автором на оборотной стороне страницы. 
7. Литература, на которую даются ссылки в тексте, 

приводится в конце статьи (в алфавитном порядке – сначала на 
кириллице, затем на иностранных языках; произведения одного 
автора даются в хронологическом порядке, начиная с более 
ранних), с нумерацией и указанием следующих выходных данных: 

а) для книг - фамилия, инициалы автора, полное название 
книги, город и год издания, общая число страниц например: 

3. Айнӣ С. Куллиѐт. Ҷ. 1. / С. Айнӣ– Сталинобод: 

Нашрдавтоҷ, - 1958. -555 сањ. 
4. Пугачев В.П. Ведение в политологию : учеб. для студ. 

вузов / В.П. Пугачев, И.Ю. Соловьев. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Аспект-Пресс, 2003. – 466 с. 

 б) для статей - фамилия, инициалы автора, полное название 
статьи, название сборника, книги, газеты, журнала, где 
опубликована статья, город (для книг), год и номер газеты, 
журнала, например: 

 1. Айнӣ С. Маънои калимаи тоҷик / С. Айнӣ // Садои Шарқ. 
1986, № 8. – С. 48-73. 

 2. Кисляков Н.А. Старинные приемы земледельческой 
техники и обряды, связанные с земледелием у таджиков бассейна 
р. Хингоу/ Н.А. Кисляков // Советская этнография. 1974, №1. – С. 
114-125. 

Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных 
скобках через запятой, например: [3, 272]; при цитировании 
указываются страницы через запятую или тире, например: [4, 
272-280]. 

7. Статьи должны быть обязательно подписаны автором, а 
при наличии нескольких авторов - всеми соавторами. 

Рукопись должна быть тщательно вычитана и сдана без 
опечаток. 
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