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ДАР ШАЊРИ ХУЉАНД
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Ёр гуфт: Аз ғайри мо пӯшон назар! Гуфтам: Ба чашм!
В-он гаҳе дуздида дар мо менигар. Гуфтам: Ба чашм!
Гуфт: Агар ѐбӣ нишони пои мо бар хоки роҳ,
Барфишон он ҷо ба доманҳо гуҳар! Гуфтам: Ба чашм!
Гуфт: Агар сар дар биѐбони ғамам хоҳӣ ниҳод,
Ташнагонро муждае аз мо бубар! Гуфтам: Ба чашм!
Гуфт: Агар гардад лабат хушк аз дами сӯзону оҳ,
Боз месозаш чу шамъ аз дида тар! Гуфтам: Ба чашм!
Гуфт: Агар бар остонам об хоҳӣ зад зи ашк,
Ҳам ба мижгонат бирӯб он хоки дар! Гуфтам: Ба чашм!
Гуфт: Агар гардӣ шабе аз рӯи чун моҳам ҷудо,
То саҳаргоҳон ситора мешумар! Гуфтам: Ба чашм!
Гуфт: Агар дорӣ хаѐли дурри васли мо, Камол,
Қаъри ин дарѐ бипаймо сар ба сар! Гуфтам: Ба чашм!
«Дар ашъори Камоли Хуљандї ѓазалњое, ки саропо
ошиќонаанд, нињоят зиѐд мебошанд. Дар бисѐри њолатњо дар ин
гуна ашъори дилкаш њолату њаяљон, њасрати дидор, васлу њиљрон,
заљри ошиќ ва зебоии маъшуќа самимї ва њаѐтї тасвир мешаванд.
Бешак, метавон гуфт, ки дарахти андешаҳои инсондӯстона ва
ишќи љовидонаи Камоли Хуљандї баробари зиндагии башар асрҳои аср
сарсабзу хуррам ва пургулу пурнакњат боқӣ хоҳад монд».
Эмомалї Рањмон
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АДАБИЁТШИНОСЇ
АШЪОРИ ЉОВИДОНА ВА ЊИКМАТИ ОРИФОНАИ
КАМОЛИ ХУҶАНДӢ
Эмомалї Рањмон
Президенти Љумњурии Тољикистон

Як нуктаи бебањс ин аст, ки сањми фарзандони фарзонаи
миллати тоҷик дар рушди тамаддуни башарӣ нињоят бузург
мебошад. Эҷодиѐти ҳазорон адиб ва ањли илм аз даврањои ќадим
то ба имрӯз роҳи инсониятро бо чароғи панду андарз равшан ва
одамонро барои бо меҳру муҳаббат зистан ва расидан ба қадри
зиндагӣ талқин кардааст.
Сарзамини тоҷикон зодгоњи шоирони оламшумул, олимони
машҳур ва мардони диловару қањрамон ба шумор рафта, дар
замони истиқлоли миллї хонаи умеди тамоми тоҷикони олам
гардидааст. Мардум дар ин даврони босаодат ба гузаштаи худ
бо назари нек дида медўзанд ва ба осори пешиниѐн ва муосирон
арљ гузошта, анъанањои некро идома мебахшанд. Арзишњои
фарњангї ва суннатњои неки миллї мањз дар њамин давра эњѐ ва
муаррифи ин халќи бостонї дар арсаи љањон гардиданд.
Боиси ифтихор ва сарфарозист, ки созмони бонуфузи
байналмилалии ЮНЕСКО доир ба ду љашнвораи басо
арзишманди таърихиву фарњангии миллати тољик ќарор ќабул
намуда, аз љомеаи илмиву фарњангии љањон дархост кардааст, ки
дар тарѓибу ташвиќи ин санањои таърихї иќдом гиранд ва
арзиши ин љашнворањоро ба оламиѐн муаррифї созанд.
Яке аз ин санањои муњим  љашни 5500-солагии шањри
бостонии Саразм мебошад, ки бо ќадимият ва осори то ба имрўз
боќимондааш дар љањон камназир аст. Ёдгорињои таърихии ин
мавзеъ исбот менамоянд, ки тољикон њанўз аз замони бостон
њунарманду кишоварз будаанд ва мањорати баланди шањрсозї
доштаанд.
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Санаи дуюм − бузургдошти 700-солагии шоири маъруфи
Шарќ − Камоли Хуљандист, ки муњтавои осори ўро, пеш аз њама,
тарѓиби ахлоќи њамидаи инсонї ташкил медињад.
Камоли Хуҷандӣ дар илму фазл чењраи бисѐр тобноки
замони худ буда, зиндагиву фаъолияти ў имрўз мояи ифтихор ва
омӯзиши оламиѐн мебошад.
Зодгоҳи ин шахсияти барљаста шањри маъруфи Хуҷанд аст.
Ин шањр аз дергоњи таърих ба унвони яке аз марказњои бузурги
илму маориф ва адабиѐту фарњанг эътироф гардида, дар домони
хеш шахсиятњои барљастаро ба камол расонидааст. Мо дар
китоби “Чеҳраҳои мондагор” воќеъбинона ишора кардаем, ки
“Тоҷикистони мо ба таври умумӣ ва ноҳияҳои қадимии он, чун
Хуҷанд, Фархор, Вахон, Истаравшан, Вахш, Ҳисор, Ҳулбук,
Панҷакент, Балҷувон, Исфара, Фалғар, Шуғнон, Конибодом,
Рахш ва ғайра таърихе доранд, ки саҳифаҳои рангини онҳо ҳанӯз
пурра варақгардон нашудаанд”.
Дар миѐни ин мавзеъњо Хуљанд аз љумлаи шањрњоест, ки
баробари бостонї буданаш фарзандони бомаърифату кордони
зиѐдеро дар оѓўши худ парваридааст. Дар ин радиф метавон аз
шоир ва мутафаккири бузург Камоли Хуљандї ѐд намуд, ки яке
аз чењрањои адабии миллати тољик мебошад. Ин шоири тавоно
бо ашъори љаззобу дилкаши худ дар љањон машњур гардидааст.
Оид ба ин масъала худи шоир ишора мекунад, ки:
Олам сухани Камол бигрифт,
Имрўз љуз ин сухан сухан нест.
Ин шоир ва орифи бузург бо абѐти пурмуњтаво ва
андешањои саршор аз ѓояњои баланди инсонї њанўз дар замони
зиндагиаш мањбубияти хос пайдо карда будааст.
Дар сарчашмаҳои адабиву таърихӣ номи пурраи шоир
Камолиддин Абўаҳмад Муҳаммади Хуҷандӣ сабт шуда, ў бо
тахаллуси Камол шеър гуфтааст.
Камол тақрибан дар байни солҳои 1318-1320 дар Хуҷанд
таваллуд шуда, дар ҳамин ҷо бештари илмњои замонашро аз
бар кардааст. Сипас илму дониши худро дар шаҳрҳои
Самарқанду Бухоро такмил дода, чанде баъд бо нияти Њаљ ба
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сафар баромадааст. Баъди мусофират дар сарзаминњои араб ва
зиѐрати Каъба шањри Табрезро њамчун маркази ободу зебо
дарѐфта, дар он муқимӣ шудааст.
Шаҳри Табрез дар замони Камоли Хуҷандӣ пойтахти
ҳукумати канории муғулҳо маҳсуб шуда, дорои боғистонҳои зиѐд
будааст. Дар осори таърихї ва тазкираҳо шањри мазкур ҳамчун
макони хушбоду ҳаво бисѐр сифат шудааст. Обрўю нуфузи
Камоли Хуљандї дар ин шањр ба њадде баланд будааст, ки
њокимони замон бо ў мулоќот карда, аз файзи суњбату
андешањояш бањравар мешудаанд. Дар сарчашмањо низ доир ба
робитаи шоир бо амирони пуриќтидори замон – Султон Њусайни
Љалоирї, Тўхтамишхон, Амир Темури Курагон ва Мироншоњ
њикоѐту ривоѐти мухталифе мављуданд. Бо вуҷуди ин, Камол дар
ин шањр бо хоксорї ва ќаноат умр ба сар бурда, бештар машѓули
эљоди шеър будааст.
Њангоми ҳуҷуми Тўхтамишхон ба Табрез бо фармони
завҷаи ў Камоли Хуҷандиро дар қатори асирони дигар ба шаҳри
Сарой меоваранд ва адиби нозукбаѐн ѐздаҳ сол дар он ҷо
зиндагї мекунад.
Баъди аз тарафи Амир Темур забт кардан ва ба харобазор
табдил додани Сарой шоир озод гардида, ба Табрез бармегардад
ва рӯзгори минбаъдаи ӯ то лањзаи охири умр дар Валиѐнкўҳи ин
шањр гузаштааст. Шоир баъди вафоташ дар боғи ободкардаи
худаш дафн карда мешавад.
Баъди соњибистиќлолї ва пайдо шудани имконият мо дар
шањри Хуљанд маќбараи Камолро бунѐд кардем ва турбати ўро
аз Табрез ба ин шањри бостонї овардем. Бо ин роњ мо
тавонистем рўњи покашро аз ѓарибї озод намоем ва Хуљандро
дуюмбора макони абадиаш ќарор дињем. Њоло маќбараи шоир
мавзеи зеботарини шањри Хуљанд ба шумор рафта, сокинони
кишвар ва мењмонони зиѐд аз он дидан мекунанд ва ба шахсияти
ин шоиру ориф эњтиром мегузоранд.
Камоли Хуљандї аз худ осори гаронбањое ба мерос
гузоштааст, ки мазмуни аксари онњоро аќидањои башардўстона
ташкил медиҳанд. Маҳз ҳамин осори дилкаш буд, ки дар
муддати кӯтоҳ хосу ом ӯро ҳамчун мутафаккири соҳибхирад
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шинохт ва хонааш макони олимону орифон ва ҳакимону
адабдўстон гардид.
Камоли Хуљандї истеъдоди фитрї ва њунари баланди
шоирї дошт. Вобаста ба маќоми баланди маънавии ў яке аз
бузургтарин шоири адабиѐти тоҷику форс − Њофизи Шерозї
ишора кардааст, ки «машраби ин бузургвор олист ва мартабааш
софї». Шоир доир ба истеъдоди худодод ва камоли суханварии
хеш чунин гуфтааст:
Дар сухан лутфи илоњї ба ту ѐр аст, Камол,
В-арна сад сол ба фикр ин суханон натвон гуфт.
Камоли Хуҷандӣ дар ашъори ҷовидонаи худ бо такя ба
беҳтарин анъанаҳои адабию ахлоқии ниѐгон некиву накӯкорӣ,
ахлоқи ҳамида, зебоии табиат, сифоти ошиќон, адолати иҷтимоӣ
ва дигар фазилатҳои писандидаи инсонро бо ҳунари олии
суханварӣ тараннум кардааст.
Бузургии Хоҷа Камол дар он аст, ки ӯ дар ѓазалњои равону
дилнишини худ андешаҳои баланди ирфониро устодона баѐн
кардааст. Шоир ба маънии том аз фалсафаи ҳаѐт ва таҷрибаи
рӯзгор баҳра бурда, онҳоро зарра-зарраву пора-пора дар сувари
хаѐлаш љо дода, андарз ва панду насиҳатњои арзишмандро бо
мањорати хос баѐн кардааст. Чунончи дар байте ишора мекунад,
ки барои ба даст овардани «калиди ганљ» ва «гавњари маќсад»
њар як шахс бояд кўшиш намояд ва зањмат кашад, зеро танњо
тавассути ин амалњои шоиста, албатта, ба мурод хоњад расид:
Бикўш, то ба каф орї калиди ганҷи вуљуд,
Ки бе талаб натавон ѐфт гавҳари мақсуд.
Камоли Хуҷандӣ доир ба аҳаммияти ваҳдату ягонагӣ ва
иттифоқу њамдилї њам изњори назар карда, барои инсон муњим
будани муҳити орому осударо хеле шоиронаву дилкаш таъкид
намудааст:
Ошиқонро дил ба ваҳдат мекашад,
Мурғи обиро ба дарѐ хуштар аст.
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Бузургии сухани шоири номвар ва орифи воломақом дар он
зоњир мешавад, ки таъкидњои ў то ба имрўз ањаммияти худро гум
накардаанд, ки яке аз онњо устувории вањдат ва сулњу субот
мебошад. Дар њаќиќат, мањз вањдат омили суботи љомеа ва
шарти муњимми озодона умр ба сар бурдани одамон мебошад.
Аз назари ҷаҳонбинии ирфонӣ низ сухани Камол арзиши
баланд дорад. Аз дидгоҳи шоири њикматписанд бахшидани
гуноҳи якдигар нињоят муњим мебошад. Вай одамонро ба ин
амали нек даъват карда, андешаи худро чунин баѐн доштааст:
Гар ҳаст ғуборе, зи дилат пок фурў шўй,
Оина ҳамон беҳ, ки дар ӯ гард набошад.
Дар љойи дигар шоир омӯзиши илмро асоси пешрафти
ҷомеа медонад. Камоли Хуҷандӣ мисли дигар адибони пешин
илмро ситоиш карда, љавњари рушди маънавиѐт ва дарки асрори
зиндагиро дар омўзиши илму дониш мебинад:
Дар илми муҳаққиқон ҷадал нест,
Аз илм мурод ҷуз амал нест.
Дар воќеъ, амал кардан дар роњи илм мавќеи инсонро дар
љомеа баланд мебардорад. Аз ин рў, шоир таъкид мекунад, ки
барои дарѐфти илм шахс бояд љањду љадал намояд.
Камоли бузургвор дар ашъори пурмуњтавои худ на танҳо
масъалањои муњимми ирфонї ва иљтимоиро бозгў мекунад,
балки ахлоќи писандидаи инсон, аз љумла некиву накўкориро
ситоиш карда, ҷавононро даъват мекунад, ки ба ташнае об дода
тавонистан, яъне ба дигарон некї кардану дасти афтодаеро
гирифтан адаб буда, шахс аз натиљаи он дар ваќти пирї роњат
мебинад:
Аз чашмасори чоњи љавонї ба ташнае
Обе бидењ, ки пир шавї, эй умедвор!
Чунин ишорањои њакимона дар ашъори Камоли Хуљандї
хеле зиѐд буда, ин суханвари нозукхаѐл дар аксари ашъораш ба
одамон кумак кардан, дасти фитодагонро гирифтан, ба онњо
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хайр кардан ва пеша намудани накўкориро васф карда, амалњои
шоистаро ситоиш ва кирдорњои зиштро мазаммат менамояд ва
расидан ба камоли маърифатро мояи зиндагии њар як шахси
покрав медонад.
Дар ашъори Камоли Хуљандї мавзўи ишќу муњаббат ва
васфи зебоињои табиат љойи асосиро ташкил медињад. Ин
ѓазалсарои забардаст сифатњои бењтарини ошиќонро бо таъбиру
иборањои латиф таљассум намуда, садоќат ва мењрубонии онњоро
бо мањорати баланд ба тасвир мекашад. Ин нобиѓаи замон
ишќро бо њама муъљизањои дилкашаш бозтоб карда, ба ин
восита, садоќати инсониро баѐн месозад. Шоир чењраи
дилписанди ошиќ ва љамоли зебои маъшуќаро васф карда, дар
баѐни зоњиру ботини онњо аз санъатњои лафзиву маънавї
фаровон истифода мекунад. Масалан, дар ѓазале мегўяд:
Рафт умру нашуд он ѐр ба мо ѐр ҳанӯз,
Мекунад ҷабр ба ѐрони вафодор ҳанӯз.
Турфа коре, ки расид аз ғами ӯ кор ба ҷон,
Накунад зории мо дар дили ӯ кор ҳанӯз.
Ман аз он чашми хуш он рӯз шудам тавбашикан,
Ки набуд аз ману аз майкада осор ҳанӯз.
Гарчи дил аз марази ишқи ту аз хеш бирафт,
Орзуи ту нарафт аз дили бемор ҳанӯз.
Ҳар кас аз банди ғаме ѐфт наҷотеву Камол
Ҳамчунон аст ба ќайди ту гирифтор ҳанӯз.
Дар ашъори Камоли Хуљандї ѓазалњое, ки саропо
ошиќонаанд, нињоят зиѐд мебошанд. Дар бисѐри њолатњо дар ин
гуна ашъори дилкаш њолату њаяљон, њасрати дидор, васлу њиљрон,
заљри ошиќ ва зебоии маъшуќа самимї ва њаѐтї тасвир мешаванд.
Бешак, метавон гуфт, ки дарахти андешаҳои инсондӯстона
ва ишќи љовидонаи Камоли Хуљандї баробари зиндагии башар
асрҳои аср сарсабзу хуррам ва пургулу пурнакњат боқӣ хоҳад
монд.
Бо ќаноатмандї изњор менамоям, ки дар 29 соли даврони
соњибистиќлолї мо дар Тољикистон як мактаби бузурги
камолшиносї ташкил намуда, Муассисаи давлатии “Маркази
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илмии Камоли Хуҷандӣ”-ро таъсис додем, ки олимону
донишмандони он дар як муддати кўтоњ ба дастовардњои
назарраси илмї ноил шудаанд. Дар ин фурсат девони Камоли
Хуљандї чор маротиба аз чоп баромада, нашри чандин
маљмўањои мухтасари ашъори шоир имконият фароњам
оварданд, ки ошноии мардуми тољик ба шеъру андешаи адиби
мумтоз афзун гардад.
Девони Камоли Хуљандї, ки бо такмилу иловањо интишор
мешавад, туњфаи муносиб ба љашни фархундаи 700-солагии
шоири нуктасанљ мебошад. Дар ин девон аксари ашъори шоир
љамъоварї шуда, дўстдорони сухани волоро шод мегардонад. Ин
осор монанди кохи азимест, ки аз боду борон газанд намеѐбад ва
номи Камоли Хуљандиро зиндаву ҷовид нигаҳ медорад.
Азизу гиромӣ доштани мероси ин шоири озода, омӯхтан ва
дар зиндагии худ истифода бурдани панду андарз ва андешаю
ҳикмати шоир барои ҳамватанони мо амали ҷолиб мањсуб
меѐбад.
Нашри нави девони Камоли Хуҷандиро барои тамоми
мардуми адабиѐтдӯсти кишвар табрику таҳният гуфта, таъкид
менамоям, ки китоб аз азал то абад ҳамнишин, дӯст ва раҳнамои
халқи мо буд ва ҳамин гуна боќї мемонад.
Бовар дорам, ки насли љавон ба ашъори Камоли Хуљандї
ва дигар адибони нозукхаѐл њарчи бештар рў оварда, тавассути
ин хазинаи маънавї доираи маърифати худро тавсеа мебахшад
ва бењтарин ишорањои пандомўзи онро аз бар карда, дар
зиндагии њаррўзааш истифода менамояд.
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УДК: 894. 550 (092):17
ШОИРИ ТАРАННУМГАРИ ИШЌУ ЗИНДАГЇ
Абдуљаббор Раҳмонзода
Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тољикистон
Камоли Хуљандї яке аз чењрањои тобноки адабиѐти тољик
ба шумор рафта, бо ашъори рангину дилкаши худ дили њазорњо
дўстдорони шеъру адабро тасхир ва намунањои олии сухани
пуртаровату серњикматро барои њаводорони дурри маънї ба
мерос гузоштааст. Ба аќидаи шодравон Шарифљон Њусейнзода
«ин булбули бўстони адабиѐт» [7, 189] ба муњимтарин
масъалањои маънавї ва иљтимої даст зада, кўшидааст асрори
рўзгори инсонро бо њама пастиву баландиаш бозгў гардонад.
Дар ашъори Хоља Камол дунѐи ботинии инсон якљо бо
эњсоси рўњии вай тавъам омада, фарогири воќеияти рўзгори
пурфољиаву нињоят мураккаби замони шоир гардидаанд. Ин
мутафаккири ватандўсту адабгустар тавассути ќањрамони ѓиної
ва зовияи диди њикматписандонаи хеш мушкилоти њаѐт, пастиву
баландии рўзгор, муњити нобасомони замонашро якљо бо
муаммоњои дигари иљтимої тасвир карда, расидан ба ќадри ѐру
диѐр ва дўсту рафиќро асоси муносибати некбинонаи одамон
медонад. Баробари ин шоири бузург хурофотпарастонро сахт
мазаммат карда, амалњои зишти зоњидону рўњониѐни
мутаассибро интиќод ва симои аслии онњоро фош месозад:
Сўфиѐн гўянд, чун мо хезу дар раќс о, Камол,
Њолати ваљди риѐї хуш намеояд маро.
Агар ба таърихи тасаввуфи асримиѐнагї назар андозем, дар
гузашта ду навъи ирфон − ирфони ошиќона ва ирфони зоњидона,
ройиљ буд ва барои орифоне чун Њофизу Камол, ки
намояндагони барљастаи ирфони ошиќона буданд, сўфиѐну
зоњидон ва шайхон њамеша чењраи манфур ба шумор мерафтанд.
Аз байти Хоља Камол аѐн аст, ки дар рўзгори ў њам сўфиѐну
зоњидони риѐкор аз роњи худнамої ба самои сохта
мепардохтанд, ки њолати ваљди онњо љуз риѐву мардумфиребї
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чизи дигаре набуд. Дар рўзгори мо њам, агар неку назар андозем,
дурўягию мунофиќии чунин зоњидон то кунун идома дорад.
Камоли Хуљандї њамзамон ба мавзўи ишќ ва тараннуми
муњаббати поки беолоиш таваљљуњ карда, дар аксари ашъораш,
бахусус ѓазалњои равону дилкаши худ олами рангину пурэњсоси
дунѐи ошиќонро тасвир карда, дар њар як ѓазал бо сабку оњанги
хос, вазну ќофияи мувофиќ ва корбарии таъбиру иборањои
рўњбахш њолати равонии ошиќу маъшуќ ва раќиби маѓрурро бо
мањорати баланди шоирона ва суввари хаѐли лабрези пур аз
мењру вафо, сидќу сафо, њасрату дард, ранљу азоб ва нозу
изтироб бозтоб месозад.
Шоир љањони отифонаи ошиќро хело рангин ва њолати
ботинии маъшуќаро нињоят зебо бозгў карда, дар интихоби
маънињои рамзиву маљозї, тавсифњои латифу ташбењњои
ќалбшўрдињанда устоди беназири сухани пурмуњокот будани
худро исбот менамояд. Вай дар њар як мисраву байти ѓазалњояш
њалќаи занљирбанди калимањои хушоњангро пай дар пай гирењ
намуда, бо риояи таносуби калом ва баробарии мантиќии матну
маъно таассуроти ботинии хешро бозгў месозад. Њамин тарзи
тасвир ва андешаи комил, корбасти таъбиру иборањои латиф,
мазмунњои салим ва баѐни содаву равон фасоњату балоѓати
суханпардозии ашъори ѓиноии шоирро мањбуби њамагон
гардонида, шуњрати шоири ширинкаломи тољикро ба маротиб
боло бурдааст.
Дар воќеъ, равонии шеъри Камоли сењрофарин муосирон ва
пасояндагони суханро ќоил намуда, дар сарчашмањои адабї ва
дигар маъхазњо ўро яке аз бузургтарин чењрањои адабї
донистаанд. Дар сарчашмањои адабие, чун «Дастур-ул-котиб»-и
Шамсуддини Нахљувонї, «Љавоњир-ул-асрор»-и Шайх Озарї,
«Нафањот-ул-унс» ва «Бањористон»-и Абдуррањмони Љомї,
«Маљолис-ун-нафоис»-и Алишери Навої, «Тазкират-уш-шуаро»и
Давлатшоњи
Самарќандї,
«Силсилат-ул-орифон»-и
Муњаммади Самарќандї, «Њафт иќлим»-и Амин Ањмади Розї,
«Миръот-ул-хаѐл»-и Шералихони Лудї, «Оташкада»-и Озари
Бекдилї, «Хизонаи омира»-и Озоди Балгиромї, «Риѐз-улорифин»-и Ризоќулихони Њидоят, «Сафинаи Хушгў»-и
Биндробан Доси Хушгў, «Манзар-ул-авлиѐ»-и Муњаммадкозими
Табрезї, «Маноќиб»-и Шайх Маслањатдини Хуљандї ва дањњо
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сарчашмањои дигар оид ба мартабаи суханварии Шайх Камол
маълумот дода шудааст. Бештари тазкиранависон мулоњизањои
Абдурањмони Љомиро ба навъе такрор кардаанд.
Абдурањмони Љомї ба шеъри пурнакњати ин адиби
покизарўзгору покизасиришт бањои баланд дода, аз љумла
менависад: «Шайх Камоли Хуљандї рањимањуллоњу таъоло. Ва
вай дар латофати сухан ва диќќати маонї ба мартабаест, ки беш
аз он мутасаввир нест, аммо муболиѓа дар он шеъри вайро аз
сарњади салосат (равонии сухан) берун бурдааст ва аз чошнии
(маза, таъм) ишќу муњаббат холї монда. Дар эроди амсол ва
ихтиѐри бањрњои сабук, бо ќофияњову радифњои ѓариб, ки сањли
мумтанеъанд, татабўи Њасани Дењлавї мекунад, аммо он ќадар
маонии латиф, ки дар ашъори вай аст, дар ашъори Њасан нест…»
[10].
Ин ишораи мутафаккир ва шоири бузург Абдурањмони
Љомї далолат бар он менамояд, ки, дар њаќиќат, Камоли
Хуљандї дар латофати суханварї бемисл буда, бо ашъори
дилкашу равони худ шуњратѐр гардида, бо табъи нозуку
тахайюлњои бемислаш дар адабиѐти асри XІV љойгоњи намоѐнро
ишѓол намуда будааст. Аммо эроди Мавлоно Љомї дар
масъалаи ин, ки муболиѓа шеъри ўро аз равонии баѐн берун ва аз
маззаи ишќу муњаббат орї кардааст, ќобили мулоњиза мебошад.
Њарчанд дар «Нафањот-ул-унс» Абдурањмони Љомї такаллуфњои
Шайх Камолро дигар навъ тавзењ дода, навиштааст, ки «Шайх
Камоли Хуљандї… бисѐр бузург будааст. Ва иштиѓоли вай ба
шеъру такаллуф дар он сатру талбисро буда бошад (яъне ба шеър
даст задани ў танњо барои чењраи њаќиќии ирфонии худро зери
сатри шеър гирифтан будааст), балки мешояд, ки барои он буда
бошад, ки зоњир маѓлуби ботин нашавад ва аз риояти сурати
убудият бознамонад. Чунонки худ мегўяд:
Ин такаллуфњои ман дар шеъри ман,
«Каллиминї ѐ њумайро»1 -и ман аст» [10, 201].
Дар иќтибоси аввал Мавлоно Љомї аз мавќеи завќї ва
эстетикии худ ба шеъри Шайх Камол бањо додааст ва ишора ба
1

Яъне: Бо ман сухан бигўй, сапедрўяки ман.
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љанбаи лафзии каломи Камол дорад, ки аз лињози њунар ороста
ва фаннї воќеъ гардидааст. Камоли Хуљандї шоири ориф аст ва
Мавлоно Љомї орифи шоир. Камоли Хуљандї ба маънї аз роњи
шеър ворид мегардад, Љомї бошад ба шеър аз роњи маънї. Яъне
таъвил аз зоњир ба ботин барои суханвароне чун Њофизу Камол
асли умдаи шинохти шеър аст. Дар ин маврид низ сарчашмањои
љолибе додаанд. Чунонки Љомї дар «Нафањот» љойи дигар аз
муносибати Мавлоно Муњаммадширин, машњур ба Маѓрибї
ѐдовар шуда, менависад, ки ваќте Маѓрибї байти зерини
Камолро:
Чашм агар ин асту абрў ину нозу ишва ин,
Алвидоъ, эй зуњду таќво, алфироќ, эй аќлу дин»
мешунавад, мегўяд, ки «Шайх бисѐр бузург аст, чаро шеъре бояд
гуфт, ки љуз маънии маљозї муњмале дигар надошта бошад?
(Яъне ба ваљње суханро баѐн кунад, ки љуз маънии ишќи заминї
аз он маъние дигар дарк карда нашавад). Шайх онро шунидааст,
аз вай истидъои (хоњиш) суњбат карда ва худ ба табх (пухту паз)
ќиѐм намуда ва Мавлоно низ дар ин хидмат мувофиќат карда.
Дар он асно Шайх он матлаъро хондааст ва фармудааст, ки:
«чашм» «айн» аст, пас мешояд, ки ба лисони ишорат аз «айни
ќадим», ки «зот» аст ба он таъбир кунанд ва «абрў» «њољиб» аст.
Пас метавонад буд, ки онро ишорат ба «сифот», ки «њиљоби зот»
аст, доранд». Хидмати Мавлонои тавозўъ намудааст ва инсоф
дода» [10, 201].
Дар њаќиќат, Камоли Хуљандї ба маъниофаринї диќќати
љиддї дода, дар баѐни њар як њолату вазъият кўшиш менамояд,
ки симои суратмисолњои адабиаш воќеъбинона бозгў гарданд.
Дар чунин њолат вай аз таъбирњои нозуку равон истифода карда,
њолату вазъияти ќањрамони ѓиноияшро самимї ва нињоят
дилкаш бозтоб менамояд. Чунин баѐни андеша аксари ѓазалњои
шоирро фаро гирифта, дар онњо бењтарин сифатњои инсони
ошиќу дилдода ва дардманду ѓамолудаи мењру вафо таљассум
ѐфтаанд. Шоири лирик барои расидан ба ин њадафњои нињоии
худ аз санъатњои лафзиву маънанвї фаровон истифода карда,
дар корбуди онњо мањорати хоса нишон медињад. Вай бо ин
восита вазъи мураккаби ошиќ, њолати равониву руњии маъшуќа
15

СУХАНШИНОСЇ, №4. 2020
ва кирдорњои зишти раќибро, ки симоњои ѓазали анъанавї
мебошанд, ошкор карда, дунѐи ботинии онњоро таљассум
мегардонад.
Дар баробари ин, дар ашъори Камоли Хуљандї
суратмисолњои асотирї, куњанулгўњои ривоятї, талмењи
таърихї, чењрањои фарњангии бостонї, таъбиру иборањои
ирфонї ва ишорањои диниву мазњабї ба хотири тавзењ ва
такмили мазмуни ѓазал њунармандона корбарї шудаанд, ки
онњо, аз як тараф, мањорати суханварии шоирро ошкор месозанд
ва, аз љониби дигар, аз донишу љањонбинї ва сатњи маърифати
шоир дарак медињанд.
Дар бештари ѓазалњои шоир манбаъњои мазњабї ва
ривоятиву таърихї ба маврид ва бо маќсади таќвияти ифодаи
њолату вазъияти образњои лирикї корбарї шуда, љанбаи
тасвириву тахайюлии андешањои шоири эњсосмандро ќавї
мегардонанд. Чунончи, вай дар як байти ѓазалаш аз суратмисоли
«њур» истифода карда, зебої ва дилрабоии маъшуќаро ба симои
ривоятии он монанд намуда, дар латофату соњибљамолї,
дилкашиву дилпазирї љамоли бомалоњоти маъшуќаро аз «њур»,
ки дар фарњанги исломї зани бисѐр хушрў ва хубрўй дониста
мешавад, болотар тасвир намуда, мефармояд:
Гар ба масљид наравам, ќиблаи ман рўи ту бас,
Гўшаи тоати ман тоќи ду абрўи ту бас…,
Њури айн гар бикушояд дари фирдавс, маро
Њаваси рўи туву хоки сари кўи ту бас [3, 718].
Њоља Камол дар ин тасвири малењ ва равону нозук њамчун
ринди озодагуфтор баромад карда, дар пояи оини љавонмардї
садоќати ошиќро ба маъшуќ нињоят ошкоро таљассум менамояд
ва муродашро дар роњи расидан ба васли ѐри дилбанд
њунармандона бозгў месозад.
Дар ашъори Камол, бахусус ѓазалњои шоир, чунин симоњои
таърихиву ривоятї ва динї зиѐд ба мушоњида расида, њар кадом
бо маврид ва вобаста ба ифодаи муроди дили шоир истифода
гардида, таърихияти ашъори Камоли Хуљандиро ќавї
менамоянд. Агар ќисме аз ин навъ тарзи баѐну андеша њамчун
ташбењи равшану мутлаќ, аз ќабили «чашмаи кавсар», «хони
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Халил», «сињиќадони бињишт», «фирдавси аъло» ва ѓайрањо
корбарї шаванд, ќисми дигар, њамчун талмењ дар таркиби матни
ѓазалњо љо гирифта, таърихияти ѓазалњои шоирро устувор
менамоянд. Махсусан, шоир аз талмењњои таърихї, ки аз
симоњои фарњангї ва ривоятиву мазњабї иборатанд, фаровон
истифода менамояд. Вай вобаста ба мазмуни ѓазал аз симоњои
Лайливу Маљнун, Юсуф ва Зулайхо, Мањмуду Айѐз, Хизру Мўсо
ѐд карда, ба ин восита бадеияти шеърњои худро либоси таърихї
пўшонда, тавассути хотираи фарњангї љанбаи тасвирии
ѓазалњояшро мукаммал мегардонад:
Хизри љон оби њаѐт аз лаби дилљўи ту ѐфт,
Мусї анвори таљаллї њама аз рўи ту ѐфт,
Мурдаро зинда аз он кард Масењо ба даме,
К-аз дами боди сањаргоњи азал бўи ту ѐфт.
Хољаи њар ду саро Ањмади мањмудхисол
Њусни ахлоќу макорим њама аз хўи ту ѐфт.
Дар миѐни зулумоти сари зулфи ту, Камол,
Њамчу Хизр оби њаѐт аз лаби дилљўи ту ѐфт [3, 206].
Дар ин љо Камоли Хуљандї бо як иродати хос ва садоќати
бемисл аз симоњои мазњабї истифода карда, дарунмоя ва
мазмуни ѓазалашро мукаммал кардааст. Адиб пай дар њам аз
чењрањои Хизр, Мўсо, Масењо, Ањмад ѐд карда, амалкарди
онњоро ба мењру муњаббати ошиќ ќиѐс менамояд ва ќудрати
бемисли ишќро дар вуљуди инсон бо муњокоти нозук тасвир
мегардонад. Барои шоир симои дилкаши маъшуќа ва тани
латифи ў болотар аз њама гуна амалу чиз буда, расидан ба
муроди васл пояи тааммуќашро ташкил менамояд.
Дар ѓазали дигар Камоли Хуљандї аз Фаридун хотировар
шуда, вобаста ба ифодаи матлаб талмењро сариваќтї ва ба
маврид истифода намуда, њолату изтироб ва ѓаму њаљри ошиќро
бо истеъдоди бесобиќа чунин бозгў месозад:
Аз лабаш њар гањ, ки хоњам бўса, дашномам дињад,
Гар на тифл асту хўрад бозї, чаро комам дињад?
Соњирї бингар, ки чун нуќле бихоњам з-он дањон,
Писта бинмояд зи лаб в-аз ѓамза бодомам дињад. …
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Дар бањои хоки пояш нестам дурре, дареѓ,
Ку Фаридун, то дусад ганљи гуњар вомам дињад? [3, 397].
Камоли Хуљандї дар ин ѓазали саропо ѓиної бо лутфу ињом
андеша ронда, берањмии маъшуќа ва нозу ѓурури баланди ўро
нињоят рўњбахш тасвир намуда, аз шоњ Фаридун, ки дар ахбори
асотири ќадим соњиби ганљу гуњари зиѐд буд, ѐдовар шуда,
иљмолан танзи латиф мегўяд ва бо ин роњ њиссиѐти ќањрамони
ѓиноиро ошкор месозад.
Адиб дар њаќиќат баѐни «маънии хос»-ро (ибораи худи
шоир. - А. Р.) пояи эљоди бадеї ќарор дода, дар ѓазалњояш
маќсади нињоии худро бо тахайюлоти пур аз ифодањои
муболиѓадор баѐн менамояд ва асрори ботинии ањли дардро бо
завќи баланд ошкор месозад. Шоир бо ин роњ тасаввуроти
хонандаро ба матни байт љалб карда, њолати суратмисоли
ѓиноиро аз будаш бештар бозгў сохта, муњокотро асли сухани
маљозиву хайѐлї медонад. Масалан, дар байти поѐн аз санъати
муболиѓа њунармандона истифода карда, њам њолати рўњиву
равонии ошиќро тасвир месозад ва њам ѐди таърихї менамояд:
Чашми моро бигузорї ба лаби Даљла равї
Даљла рўдест, вале дидаи мо дарѐест [3, 216].
Шоир дар ин байт аз санъатњои маънавию лафзї бо камоли
завќ истифода карда, сувари андешаашро дар баѐни матлаб
муболиѓомез ифода менамояд ва маъниро то дараљаи иѓроќ
расонида, оби дидаи ќањрамони ѓиноии худро ба оби ду дарѐи
бузург муќоиса мекунад ва бо ин тарз маънии зебо офарида,
суханро аз њадди асл то ба дараљаи ѓулув мерасонад. Аксари
муњаќќиќони осори Камоли Хуљандї бо исрор ин мањорати
фавќулодаи шоири сухангустарро тасдиќ карда, дар
маъниофаринї ва хаѐлпардозї њамто надоштани ўро эътироф
намудаанд.
Дар воќеъ, Хоља Камол бо таассуроти хос андеша ронда,
дар пайи такмили мавзўъ талош намуда, њолату изтироб, дарду
њасрати ошиќони шайдо ва латофату зебої, хубрўиву дулљўии
маъшуќањои зебосанамро бо камоли мењр тасвир менамояд. Дар
чунин њолатњо шоир аз таркибњои љолиб, иборањои латиф ва
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ишорањои нозук истифода карда, асолати ишќи поки инсониро
бозтоб менамояд ва аз сўйи зоњир майл ба олами ботин мекунад.
Њамин хусусиятро дар ѓазали зерини Камол дидан мумкин аст:
Шабе, к-аз оташи ишќи ту љонам сўхтан гирад,
Чароѓи давлатам он шаб зи сар афрўхтан гирад.
Чу зулфат боядаш умри дарозу ришта з-он афзун,
Гар ин чоки гиребонњо рафиќе дўхтан гирад.
Зи шодї барљањам њар дам чу гандум дар сари тоба,
Гар он хат донаи дилњо чу мўр андўхтан гирад.
Ба лаб бояд магас бигрифт ширинифурўшонро,
Чу лабњои ту дар ишва шакар бифрўхтан гирад.
Зиѐдат мекунї сўзи дили мо аз шакарханда,
Намак дар реш агар резї, љароњат сўхтан гирад.
Зи роњи Рум гуфт овард зулфам аз Њабаш лашкар,
Ба Чин арзон шавад нофа, гар он Њинду Хутан гирад.
Камол, ин гуфта гар мурѓе барад бар пар ба Њиндустон,
Биѐяд тўтию аз ту сухан омўхтан гирад [3, 541].
Шоир дар таълифи ин ѓазал шахси баркамол ва адиби
нозукхаѐл буда, бо њунари баланду истеъдоди беназири хеш
дарди љонкоњи ошиќро аз дурии љамоли маъшуќа бо завќи
баланд тасвир намуда, вазъи равонии ўро хело самимї шарњ
медињад. Баробари ин, дар њар байт аз сарнавишти њаѐтї мисол
оварда, «љароњати» ошиќро даво мебахшад ва њаќиќати њолро бо
пероњани сухани пурмуњокот мепўшонад. Њамзамон вазъи
ошиќро шарњ дода, завќи баланди эљодї доштани хешро исбот
менамояд. Дар ин тасвири љолиб ќудрати баѐни фикр тавоно
буда, мантиќи баѐн ќавист. Чунин ашъори рангину дилкаш дар
эљодиѐти Камоли Хуљандї нињоят зиѐд буда, аз бузургии
истеъдоди фитрии ин адиби ѓазалсаро дарак медињад.
Дар ѓазали дигари худ Камоли Хуљундї аз чењрањои
адабиву таърихї ѐд карда, дар баробари равшан намудани
њофизаи фарњангии хеш худро аз мактаби бузурги Љалолуддини
Балхї дониста, таъкид месозад, ки агар Румї дар Рум шуњрат
пайдо карда бошад, идомаи мактаби вай дар Хуљанд арзи њастї
карда, њикмату фалсафа ва ахлоќу адабро тарѓиб намудааст.
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Нахли маданї самар баровард,
Пањлуи рутаб шакар баровард.
Омад Њасани дигар ба Басра,
Нахлаш рутаби дигар баровард.
Аз равзана Офтоби Табрез
Дар хона бирафту дар баровард.
Румї ба замини Рум зад наќб,
Аз хоки Хуљанд сар баровард.
З-он хок Камол доман афшонд,
Гард аз малаку башар баромад [3, 620].
Дар ин ѓазали равону дилчасп шоир аз санъати талмењ ба
маврид истифода бурда, гузаштагони адабу њикмат ва пирони
тариќќатро ѐд мекунад ва самари «нахли маданї»-ро дар муњити
адабии Хуросону Мовороуннањр ошкор месозад. Дар ѓазали
фаќуззикр инчунин фосилаи замониву маконї ба маврид бозтоб
ѐфта, ишораи Басра, Табрез, Рум ва Хуљанд баѐнгари имтидоди
замон ва макони бадеї дар таркиби шеър шуда, гузаштаро ба
замони шоир наздик менамояд ва барои парвози андешаву
тахайюли эљодї роњ мекушояд. Ин њам њунари адабї буда, аз
бузургии Камоли Хуљандї ва суханофаринии вай дарак медињад.
Камоли Хуљандї, бешак, дар умри бобаракати хеш хазинаи
адабиѐти тољикро бо осори гаронбањояш бой гардонида, аз хеш
меросе боќї гузоштааст, ки то ба имрўз ањаммияти худро гум
накардаанд ва њамчун намунаи олии каломи воло барои
инсоният хидмат менамояд ва одамонро дар роњи расидан ба
дурри маќсуд рањнамої месозад.
Бовар дорем, ки љашни 700-солагии Хоља Камоли Хуљандї
имкон медињад, ки пањлуњои ноомўхтаи осори ў ба таври васеъ
тањќиќ шаванд ва пешкаши дўстдорони шеъру адаб гарданд. Бо
ин умеду орзуи нек љашни фархундаи ин адиби љањониро ба
њамаи дўстдорони сухан табрик менамоем.
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ШОИРИ ТАРАННУМГАРИ ИШЌУ ЗИНДАГЇ
Камоли Хуљандї хазинаи адабиѐти форсу тољикро бо осори
гаронарзиши хеш ѓанї гардонда, аз худ меъросе ба ѐдгор гузоштааст, ки
то ба имрўз, бешак, ањаммияти худро гум накардааст. Дар маќола доир
ба мавзўи љовидонаи адабиѐт – ишќ, ки аксари ѓазалиѐти Камоли
Хуљандї ба он бахшида шудаанд ва шоири тавоно бо мањорати
фавќулода барои тасвири он аз санъатњои бадеие, ба мисли талмењ
ташбењ ва ѓайра истифода намудааст, бањс меравад. Ѓазалњои
ошиќонаи шоир бо тасвирњои љолиб, таркибу иборањои латиф ва
ишорањои нозук сайќал ѐфта, асолати ишќи поки инсонро бозтоб
менамоянд.
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Вожањои калидї: Камоли Хуљандї, адабиѐти форсу тољик, ѓазал,
ишќ, санаътњои бадеї, шеър.
ПОЭТ ПЕВЕЦ ЛЮБВИ И ЖИЗНИ
Камоли Худжанди обогатил сокровищницу персидско-таджикской
литературы своими ценными произведениями и оставил наследие, не
утратившее своего значения по сей день. В статье рассмотрена извечная
тема литературы − любовь, которой посвящена большая часть газелей
Камоли Худжанди, и одарѐнный поэт с незаурядным мастерством
использовал такие средства изобразительного изображения, как талмех,
метафора и т. д. Романтические газели поэта украшены
привлекательными образами, изящными композициями и тонкими
намѐками, отражающими сущность чистой человеческой любви.
Ключевые слова: Камол Худжанди,
литература, газель, любовь, искусство, поэзия.

персидско-таджикская

POET AND SINGER OF LOVE AND LIFE
Kamoli Khujandi enriched the anthology of Persian-Tajik literature with
his valuable works and left a heritage that has not lost its importance to this
day. The article deals with the eternal theme of literature – love, to which most
of Kamoli Khujandi's ghazals are dedicated, this outstanding poet with gifted
skill used such means of symbolic depiction such as talmeh (one art in
literature, which means giving lots of meaning in short sentences), metaphor
and etc. The poet's romantic ghazals are decorated with attractive images,
graceful compositions and delicate hints reflecting the essence of pure human
love.
Key words: Kamol Khujandi, persian-tajik literature, ghazal, love, art,
poetry.
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УДК: 891.55.092
КАМОЛИ ХУЉАНДЇ ВА ЊАСАНИ ДЕЊЛАВЇ
(Масъалаи таъсирпазирї)
Боймурод Шарифзода
Институти забон ва адабиѐти ба номи Рӯдакии АМИТ
Асри ХIV-и милодиро дар таърихи адабиѐти асримиѐнагии
форсии тољикї марњилаи шукўњи жанри ѓазал меноманд. Мањз
дар њамин давра жанри ѓазал аз нигоњи баѐн ва мањорат ба
дараљаи хеле равшан сайќал ѐфта, дар мисоли суханвароне чун
Хољуи Кирмонї, Носири Бухорої, Салмони Соваљї, Њофизи
Шерозї ва Камоли Хуљандї љилои дигар пайдо кард. Аз миѐни
њамаи шоирони ин давраи адабиѐт Њофизи Шерозї ва Камоли
Хуљандї бо сабку услуб ва мањорати суханварии ба худ хос
шуњрати бештар пайдо кардаанд. Агар дар садаи дувоздањуми
милодї, ки жанри ќасида марњилаи шукўњу ављи њунариро тай
мекард, Анварию Хоќонї пешоњанги ќасидасароѐни адабиѐт
муаррифї гашта бошанд, дар садаи чањордањум ин маќому
манзалат дар ѓазалсарої ба Њофизу Камол насиб гаштааст.
Оид ба њаѐту эљодиѐт ва маќому мартабаи Шайх Камоли
Хуљандї дар адабиѐти асримиѐнагии форсу тољик то кунун
тадќиќоти зиѐд сурат гирифтааст. Муњаќќиќон то љое сањми ин
суханвари мумтозро дар тањаввули ѓазал ба риштаи тањќиќ
кашидаанд. Сабку услуб, баѐн ва навоварињои ўро зикр
намудаанд. Муносибати шоир нисбат ба суханварони пешину
муосир ва пайравии шоирони баъдї ба Камоли Хуљандї њам аз
мадди назари пажўњишгарон дур намондааст.
Яке аз масоили то кунун аз нигоњи илмї тањќиќнашуда
масъалаи ба сирќати ашъори Њасани Дењлавї айбдор кардани
Хоља Камол аз љониби муосиронаш мебошад. Мавзўи сирќат,
таќлид, татабўъ, пайравї, тазмин, назиранависї, ки њар яке аз ин
мафњумњо дар маљмўъ дар мавриди истиќболи эљодии як
суханвар аз суханвари дигар ба кор меравад, баъзан хонандаро
ба гумроњї мебарад. Зеро дар афкори адабї ва эстетикии
суханварони пешин њама гуна истиќбол ва таъсипазириро сирќат
номидаанд. Котибии Нишопурї, ки аз њамасрони Камол аст,
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таъсирпазирии Њасани Дењлавиро аз Амир Хусрав ва татабўи
Камолро аз Њасани Дењлавї сирќат гуфтааст:
Гар Њасан маънї зи Хусрав бурд натвон кард айб,
З-он ки устод аст Хусрав, балки з-устодон зиѐд.
В-ар маонии Њасанро бурд аз девон Камол,
Њељ натвон гуфт ўро, дузд бар дузд уфтод (4, 230).
Баъдтар Мавлоно Љомї дар «Бањористон» зимни зикри
Камоли Хуљандї ин падидаро ѐдовар шуда менависад, ки «Дар
эроди амсол ва ихтиѐри бањрњои сабук бо ќофияњову радифњои
ѓариб, ки сањлу мумтанеъ аст, татабўи Њасани Дењлавї мекунад.
Аммо он ќадар маонии латиф, ки дар ашъори вай аст, дар
ашъори Њасан нест ва он ки вайро «дузди Њасан» мегўянд,
бинобар њамон татабўъ тавонад буд ва дар баъзе аз девонњои вай
ин фард дида шудааст:
Кас бар сари њељ рахна нагрифт маро,
Маълум њамешавад, ки дузди њасанам» (5, 67).
Ин мулоњизаи Мавлоно Љомиро минбаъд Алишери Навої
дар «Маљолис-ун-нафоис», Хондамир дар «Риљоли «Њабиб-уссияр», Амин Ањмади Розї дар «Њафт иќлим», Мир Абдурраззоќи
Шоњнавозхон дар «Бањористони сухан», Муњаммадсиддиќи
Њасанхон дар «Шамъи анљуман», Ањмад Алихони Санделавї дар
«Махзан-ул-ѓароиб», Муњаммад Маъсуми Шерозї дар «Тароиќул-њаќоиќ», Оќобузурги Тењронї дар «Аз-зариъа» ва дигарон
айнан такрор кардаанд, ки зикру тањлили њамаи онњо ин љо
зарурат надорад.
Дар адабиѐтшиносии замони шўравї бори аввал сари ин
масъала ховаршиноси маъруф И.С.Брагинский доварї карда,
каломи Хоља Камолро бар Хоља Њасан тарљењ дода буд (2, 240241). Дар маќолаи А.Алимардонов ќазовати И.Брагинский сари
масъалаи мувозанаи Камоли Хуљандї ва Њасани Дењлавї инкор
шудааст (1, 200-215). А.Алимардонов пас аз овардани мулоњизаи
Љомї сари масъалаи мазкур доварии Мавлоноро дар муъљазию
даќиќї ситоиш намуда, сипас байти Камолро дар шакли зайл
овардааст:
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Кас бар сари њељ рахна нагрифт маро,
Маълум њамешавад, ки «дузди Њасанам».
Ва меафзояд, ки оњанги сухани Мавлоно Љомї ва байти аз
Камоли Хуљандї иќтибосовардаи ў ба он далолат менамояд, ки
ибораи «дузди Њасан»-ро нисбат ба Камоли Хуљандї дар замони
зиндагии шоир ва даврањои баъдина «на муътаќидону мухлисони
шоири ширинкалому дўстдорони ѓазалиѐти рўњпарвари ў ва на
ба нияти некхоњиву мусот кор фармудаанд». Ба аќидаи муњаќќиќ
Камоли Хуљандї худ эътироф кардааст, ки дар касби латофату
салосати сухан ва инкишфу такмили мањорати шоирї ва дарѐфту
ихтироъи равияи хоси хеш аз осори Њасани Дењлавї бањра
бардоштааст ва «Байти дар боло овардашудаи Камоли Хуљандї
ва дар замони зинда будани вай бо ибораи дурушту номатлуби
«дузди Њасан» зикр ѐфтани шоиру ин маъниро дар шеъри худ
ѐдоварї намудани ў дурустии фикри моро тасдиќ менамояд» (1,
205).
Бояд зикр кард, ки дар ибораи «дузди њасан» њасан ба
маънои зебої ва хубї рафтааст, на номи шахс. Шайх Камол аз
роњи ињом лутфи зебое карда, гуфтааст, ки касе дуздии маро
ошкор карда натавонист, маълум мешавад, ки ман дузди
тавоноям.
Шабоњату монандии мундариљавию лафзї байни осори
адибон суханшиносонро ба тањќиќи масъалаи сирќат водор
кардааст. Дар адабиѐти асримиѐнагии мо њатто бузургтарин
суханваронро бо ин доѓ дар пешонї айбдор кардаанд. Чунончи,
Муиззиро ба дуздии девонњои Унсуриву Фаррухї айбдор
кардаанд, Анвариро ба дуздии девони Абулфараљи Рунї, Њасани
Дењлавиро ба дуздии девони Амир Хусрав, Камоли Хуљандиро
ба дуздии девони Њасан ва амсоли инњо.
Ба ќавли А.Зарринкўб, «мутолиоти мунтаќиддони имрўз
таќрибан ба ин натиља расидааст, ки њељ асаре мунњасиран аз
ќалам ва фикри имзокунандаи он таровиш намекунад ва ибдоъву
эљоди мутлаќ ва бесобиќа агар ба куллї ноѐб набошад, ќатъан
камѐб аст...» (4, 98).
Назарияи сирќати адабї дар гузашта, ки тибќи низоми
балоѓати арабї сурат гирифтааст, меъѐрњои суннатиеро доро
буд, ки аз равзанаи суханшиносии имрўз мо наметавонем
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њаќиќати онро ошкор созем. Анвоъи сирќат ва меъѐрњои таснифи
он дар осори илмии њам муњаќќиќони араб ва њам
суханшиносони асримиѐнагии мо ба хубї дарљ ѐфтааст.
Муњаќќиќи араб Абуњилол Аскарї сирќатро дар њолате њаќиќї
медонад, ки агар суханвар маънию лафзро аз дигар суханвар
айнан бигирад ва меафзояд, ки «њар ки онро бо баъзе аз алфози
аслї ахз кунад, салх кардааст ва аммо агар касе маънї ва
мазмунеро аз дигаре бигирад ва аз худ кисвати тозае аз алфоз
дар он бипўшонад, ки аз кисвати нахустин хубтар бошад, ў бадон маънї сазовортар хоњад буд» (4, 104).
Ин ќазияи Абуњилоли Аскариро мо дар ќитъаи зери
Салмони Соваљї метавонем мушоњида кунем:
Маънии нек бувад шоњиди покизабадан,
Ки ба њар дам дар он љома дигаргун бошад.
Шоир аст он ки куњан хирќаи пашмин зи бараш
Бадар орад ва дар он атласу аксун пўшад (4, 241).
Њамин назарияро баъдтар Шамси Ќайси Розї дар «Алмуъљам..» оварда, чањор навъи сирќат: интињол, салх, илмом ва
наќлро бо мисолњои зиѐд дарљ кардааст. Аз рўи таснифоти
Шамси Ќайс аѐн аст, ки дар ду навъи аввали сирќат, яъне
интињолу салх шоир тасарруфе дар эљод надорад ва њам лафзу
њам маънии шоири дигареро мегираду истифода мебарад. Аммо
дар ду навъи охир, яъне илмому наќл суханвар маънии шоири
дигареро мегирад, аз парда берун меорад ва ба ваљње дигар адо
менамояд Ин љо дигар сухан на аз сирќат, балки аз истиќболи як
суханвар аз шоири дигар ва ба таври дигар адо кардани мазмуну
маънї меравад. Аммо тарзе мушоњида мешавад, таъсирпазирию
мазмунбардориро њам гузаштагони мо сирќат гуфтаанд.
Масалан, Шамси Ќайс дар мавриди навъи наќли сирќат чунин
мисолњо овардааст: «Ва аммо наќл он аст, ки шоир маънии
шоири дигаре бигирад ва аз бобе ба боби дигар барад ва дар он
парда берун орад, чунонки Мухторї гуфтааст:
Куљо шуд он зи ќабои дарида дўхта чатр,
Кунун бубояд чатраш дариду дўхт ќабо.
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Разии Нишобурї ба боби мадњ бурдааст ва гуфта:
Ба азми хидмати даргоњи ту ба њар тарафе,
Басо мулук, ки аз тољ менињанд камар» (9, 232).
Тавре мушоњида мегардад дар иќтибоси боло њељ умумияту
монандии мундариљавию лафзие дар ду байт ба мушоњида
намерасад. Умумият танњо дар мубаддалшавии ќабо ба чатр ва
тољ ба камар ба назар гирифта шудааст. Аммо дар навъи илмоми
сирќат бунѐди тасвир аз лињози фарогирии лафз шабоњату
монандињо дорад. Чунончи, дар мисолњои овардаи Шамси Ќайс
пас аз овардани шоњиди маънї баѐни Зањири Форѐбиро бар
Шањоб Муайяди Насафї тарљењ додааст: «Аммо илмом ќасд
кардан ва наздик шудан аст ба чизе дар сирќати шеър он аст, ки
маънї фаро гирад ва ба иборате дигар ва ваљње дигар ба кор
орад, чунончи Шањоб Муайяди Насафї гуфта: «Њамеполид хун аз
њалќаи танги зирењ берун,/ Бад-он гуна ки оби нор полонї ба
парвезан.» Зањир аз ў бурда ва бењ аз ў гуфта: Туї, ки бар тани
хасми ту диръи довудї / Зи захми теѓи ту парвезане бувад хунбез»
(9, 231).
Аз лињози баѐн ва шеваи нигориш байти Шањоб нисбат ба
Зањир аз њар лињоз барљаставу суфта ва дилчасп аст, аммо дар
диди эстетикии Шамси Ќайс масъала ранги дигар гирифтааст. Ў
баѐни Зањирро аз Шањоб бењтар донистааст.
Дар доварињои шодравон А.Алимардонов сари масъалаи
сирќати Камол аз Њасан меъѐрњои балоѓати суннатї ба инобат
гирифта нашудааст. Муњаќќиќи мазкур барои ќиѐс се ѓазалро аз
ин ду суханвари мумтоз оварда муќоиса кардааст ва дар њама
маврид таъкид доштааст, ки татабўи Шайх Камол аз Њасани
Дењлавї дар доираи талаботи назирасарої бо камоли мањорату
устодї сурат гирифтааст.
Воќеан дар девони ашъори Њасани Дењлавї ва Шайх Камол
ѓазалњои зиѐде ба мушоњида мерасанд, аз лињози мавзўю мазмун,
вазну ќофия, ќолаби баѐн ба њам шабоњат доранд. Аммо тањќиќи
масъала нишон медињад, ки Шайх Камол аз Њасани Дењлавї
интињолу салх накардааст, балки эљодкорона маъниро гирифта
либоси тоза пўшонидааст. Масалан, ба ѓазали зерини Њасани
Дењлавї, ки 7 байт иборат аст:
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Бокам на зи теѓ асту на аз тири маломат,
Бояд ки аз ин њарду ту бошї ба саломат.
Андеша макун, к-аз дили мо кашф шавад роз,
Ќорураи мо нашканад аз санги маломат.
Аз дидани рўят агарам манъ кунад аќл,
Бар дида нињам миннату бар аќл ѓаромат (1, 212).
Шайх Камол ин мазмуни ишќиро гирифта, дар њаљми 7
байт тазмин намудааст:
Сўфї, ки зи чашми ту барад љон ба саломат,
Сар бар накунад то ба ќиѐмат зи ѓаромат.
Имрўз гар он лаб нагазад зоњиди худком,
Бисѐр ба дандон газад ангушти шањодат.
Дар дида хаѐли ќади ту рўзи људої,
Чун сояи тўбист ба гармои ќиѐмат.
Гар зулфи каљат бинад имом зи мењроб,
Љуз сураи «Вал-лайл» махонад ба имомат…(1, 211).
Дар ин ду ѓазал, ки мо аз овардани матни пурраи онњо
худдорї намудем, мавзўъ як аст, аммо тарзи адо мутафовит.
Танњо вожањои «маломат», «саломат», «ѓаромат», ки аз онњо
њарду шоир истифода бурдаанд, чунин манзараро пеши чашм
меорад, ки гўѐ Шайх Камол таќлиди хушку холї карда бошад.
Дар асл баѐни Шайх Камол аз лињози фарогирии матлаб
муассиртар воќеъ гардидааст. Инро метавонем навъи илмоми
сирќат номем.
Дар навъи илмом њамчунин ѓазали дигари Њасани
Дењлавиро Шайх Камол истиќбол намудааст, ки ин љо матни
пурраи онро меорем:
Њасани Дењлавї:
Эй дўст, туро бар сари ваќтам гузаре нест,
Аз њоли дили бехабаронат хабаре нест.
Гуфтї ба гулистон шаву дар лолаву гул бин,
Чизе ки маро бо ту бувад, бо дигаре нест.
Эй ман саги кўйи ту, мазан санги љафоям,
Донї, ки маро љуз дари ту њељ даре нест.
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З-он май, ки лабат хўрд, насиби мани мискин
Камтар макун ин љуръа, агар бештаре нест.
Парњез муяссар нашуд аз захм, ки зад ишќ,
Њила чї кунам тири аљалро сипаре нест.
Эй хољаи оќил, ту дили хеш нигањ дор,
Бар дилшудагон айб гирифтан њунаре нест.
Сар дар сари савдои бутон кард Њасан боз,
Эй хок бар он сар, ки дар ў дарди саре нест (3, 52).
Камоли Хуљандї:
Гар ѐри маро бо мани мискин назаре нест,
Моро гила аз бахти худ аст, аз дигаре нест.
Андеша зи сар нест, ки шуд дар сари кораш,
Андеша аз он аст, ки бо мо-ш саре нест.
Дї бар асари ў рамаќе доштам аз љон,
Имрўз чунонам, ки аз он њам асаре нест.
Њар шарбати роњат, ки расид аз кафи хубон,
Бе чошнии ѓуссаву хуни љигаре нест.
Гуфтї: Паси њар тирагие равшание њаст,
Чун аст, ки њаргиз шаби моро сањаре нест?
Модом, ки љон сокини манзилгањи унс аст,
Дилро зи сари кўи ту азми сафаре нест.
Зинњор, Камол, ар гузарї бар сари кўяш,
Аз сар гузар аввал, ки аз онат гузаре нест (7, 209).
Мавзўи њарду ѓазал њам беилтифотию бемењрї, беэътиноию
берањмии маъшуќ ва аз дигар љониб, дар ишќу муњаббат содиќу
устувор мондани ошиќ аст. Аммо ба њељ ваљњ ѓазали Шайх
Камолро наметавон масруќу мунтањил номид, зеро њолу њавои
хоси худро доро мебошад.
Дар пажўњиши шодравон А.Алимардонов ба тариќи
муќоиса ѓазалњои дигаре аз ин ду суханвар оварда шудаанд. Ба
андешаи инљониб ѓазалњои зерро метавон намунаи наќли
назарияи сирќати суннатї номид:
Њасани Дењлавї:
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Боз меояму сар дар ќадамат мефиганам,
Шоњи бахшанда туї, бандаи шарманда манам.
Рафтанї рафт, бубахшой, ки боз омадаам,
Гар ту дасте надињї, даст ба пои кї занам.
Бўи рањмат зи ѓубори ќадамат меѐбам,
Тухми умед ба кишти карамат мефиганам.
Шайх Камол:
Камтарин сайди каманди сари зулфи ту манам,
Чун ту, эй дўст ба њељам нагирифтї, чї кунам?
Дар дарунам ба ѓайр аз дўст дигар чизе нест,
Юсуф он асту ман олуда ба хун пирањанам.
Љон чї бошад, ки нисори рањи љонон накунам,
Ё саре чист, ки дар пои азизаш фиганам (1, 210).
Њарду ѓазал њам аз 6 байт иборатанд, ки аз иќтибоси матни
пурраи онњо худдорї намудем. Мавзўи ѓазалиѐти мазкур ирфонї
буда, баѐни матлаб аз лињози фарогирии љанбаи луѓавї
мутафовит воќеъ гардидаанд.
Хулоса, мазмуну маънии тозаву гуворо њамвора такрор
мешавад. Барои такрори мазмуну маънии воњид эљодкорро ба
сирќату дуздї мутањам кардан кори савоб нест. Ин љо
суханшинос бояд мутаваљљењи мањорати суханвар дар адои он
шавад. Яъне як маънои воњидро кадом суханвар хубтар баѐн
мекунад. Мањорати суханварии Њофиз њам дар сайќал додани
баѐни пешиниѐн аст.
Барои даќиќтар тадќиќ намудани масъалаи таъсирпазирии
Шайх Камол аз Њасани Дењлавї лозим аст, ки падидаро аз
пањлўи дигар мавриди пажўњиши илмї ќарор дод. Матлаб ин
аст, ки њам Њасани Дењлавї ва њам Шайх Камоли Хуљандї
нисбат ба ашъори Амир Хусраву Саъдии Шерозї тамойюли
бештаре зоњир намудаанд. Хулосаи даќиќи илмї танњо аз роњи
муќоиса ва муќобалаи осори њамаи суханварони номбурда њосил
мешавад, ки дар љодаи камолшиносї равзанаи дигаре боз шавад.
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КАМОЛИ ХУЉАНДЇ ВА ЊАСАНИ ДЕЊЛАВЇ
(Масъалаи таъсирпазирї)
Дар маќола масъалаи таъсирпазирии Камоли Хуљандї аз Њасани
Дењлавї дар заминаи назарияи сирќати балоѓати суннатї мавриди
тањлил ќарор гирифтааст. Тибќи ин назария метавон њадс зад, ки Шайх
Камол дар масъалаи истиќбол аз суханварони пешин, хосса Њасани
Дењлавї суннати пайравиро бо навоварињои мушаххас амалї намудааст.
Барои мушаххас намудани воќеияти масъала лозим меояд, ки ашъори ин
ду суханвар бо осори Амир Хусрав ва Саъдии Шерозї дар муќоиса ва
муќобала мавриди пажўњиши илмї ќарор бигирад.
Калидвожањо: Њасани Дењлавї, Камоли Хуљандї, сирќат,
татабўъ, интињол, салх, илмом, наќл, тазмин, назира, пайравї.
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КАМОЛ ХУДЖАНДИ И ХАСАН ДЕХЛАВИ
(Проблема влияние)
В статье анализируется влияние Хасана Дехлави на Камола
Худжанди на основе теории приемственности поэтическокого
содержания. Согласно этой теории, можно предположить, что Шейх
Камол на основе подражания поэтам прошлого, особенно Хасану
Дехлави, добился значительных успехов в этом направлении. Чтобы
реально прояснить вопрос, необходимо сравнить и сопоставить стихи
этих двух поэтов с произведениями Амира Хусрава и Саади Шерози.
Ключевые слова: Хасан Дехлави, Камол Худжанди, плагиат,
поэзия, газель, таджикская классическая литература.
KAMOLI KHUJANDI AND HASAN DEHLAVI
(Problem of influence)
Based on the theory of plagiarism of poetic content, the article
analyzes the influence of Kamoli Khujandi by Hasan Dehlavi. According to
this theory, it can be assumed that Sheikh Kamal, based on imitating the poets
of the past, especially Hasan Dehlavi, made significant achievements in this
field. In order to clarify the reality of the subject, it is necessary to compare
and contrast the poems of these two poets with the works of Amir Khusraw and
Saadi Sherozi.
Key words: Hasan Dehlavi, Kamoli Khujandi, plagiarism, poetry,
ghazal, Tajik classical literature.
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УДК: 820/ 89.0
ТАРҶУМАИ ҲОЛИ ИЛМИИ КАМОЛИ ХУҶАНДӢ
Бадриддин Мақсудзода
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Манбаъҳои қурунивустоии мавҷуд (дар ҳудуди беш аз 70
тазкира, ҷунг ва китобҳои таърих) роҷеъ ба рӯзгори Камоли
Хуҷандӣ иттилооти хеле пароканда ва гоҳе мухталиф медиҳанд.
Дар китобе, ки анқариб И.Шехимов ва З.Юсупов - кормандони
Маркази илмии Камоли Хуҷандӣ таҳти унвони «Камол дар
оинаи тазкираҳо» ба табъ расонидаанд, иттилооти қариб ҳамаи
он сарчашмаҳо оварда шудаанд. Мо дар ин қисмати навиштаҳои
худ саъй намудем дар мадори кор аз он низ истифода намуда,
мунтаҳо ба он равишу низоми илмӣ бахшем.
Аз миѐни манобеи бадастомада ба ахбори «Дастур-алкотиб фӣ таъйин-ал-маротиб» (санаи таъл.1366)-и Муҳаммад
ибни Ҳиндушоҳи Нахҷувонӣ, «Ҷавоҳир-ул-асрор»- (с.таъл.1427)и Шайхи Озарӣ, «Нафаҳот-ул-унс» (с.таъл.1478) ва «Баҳористон»
(с.таъл.1487)-и Абдурраҳмони Ҷомӣ, «Тазкират-уш-шуаро»
(с.таъл.1487)-и Давлатшоҳи Самарқандӣ, «Ҳабиб-ус-сияр»
(с.таъл.1521-24)-и Хондмир ва «Равзот-ул-ҷинон ва ҷаннот-улҷанон» (с.таъл.1568)-и Ҳофиз Ҳусайни Карбалоии Табрезӣ
(ҳарчанд аз камбудиҳо орӣ нестанд), ба ҳайси манобеъи дасти
аввал метавон эътимоди бештар кард. Аммо тазкиранигорон ва
соири муаллифони даврони баъдӣ аксаран навиштаҳои афроди
зикршуда, махсусан Ҷомиро дар осори хеш нақл намуда, баъзе
иловаҳои ҷузъӣ, вале гуногуне низ аз худ ворид намудаанд.
Фақат бар асари бархурди ҷиддан интиқодӣ ба ахбори
сабткардаи эшон (хоса муаллифони «Ҳафт иқлим» (с.таъл.1609),
«Хизонаи омира» (с.таъл.1762), «Оташкада» (с.таъл.1779),
«Нештари ишқ» (с.таъл.1818), «Риѐз-ул-орифин» (с.таъл.1844),
«Маҷмаъ-ул-фусаҳо»
(с.таъл.1857),
«Шамъи
анҷуман»
(с.таъл.1875) ва тазкираҳои дигари таълифшуда дар ҳудуди
асрҳои XVIII-XIX ва муқоисаву муқобилаи онҳо бо тазаккуроти
худи шоир метавон ба хулосаҳои дурусти илмӣ омад. Зимнан
бояд гуфт, ки як зумра муаллифони ватанӣ ва хориҷӣ дар ин
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замина таҳқиқот бурда, тарҷумаи ҳоли Камолро ҳатталмақдур
сару сомон бахшидаанд, вале боз ҳам дар баъзе масъалаҳои ин
мавзӯъ миѐни навиштаҳои таҳқиқгарон ихтилофоту иштибоҳот
мушоҳида мешавад.
Ном, куният, алқоб ва насаб. Дар зикри ному лақаб ва
кунияи шоир ихтилофи назарҳо вуҷуд дорад. Ҳатто аҳѐнан баъзе
тазкиранависон аз қабили Муҳаммадсиддиқхони Ахтар
(ваф.1858) ва муҳаққиқони замони нав монанди Ҷаводи
Салмосизода ӯро бо орифи кубравии асри XIII Бобо Камоли
Ҷандӣ яке шумурдаанд (Ахтар, саҳ.905; Салмосизода, саҳ.205;...).
Агар ба манбаъҳо ба эътибори тартиби замони
таълифашон назар афканем, мебинем, ки барои аввалин бор
зикри «Масъуд» дар «Оташкада»-и Лутфалибеки Озари Бегдилӣ
омадааст. Дар ин китоб чунин мехонем: «Камолуддин Масъуд аз
урафои олимиқдор ва аз акобири он диѐр (Хуҷанд – Б.М.) аст»
(Бегдилӣ, 339). Яъне, то асри XVIII дар навишатаҳои
муаллифони асримиѐнагӣ, дар иртиботи ин шоири бузурги
ғиногӯ номи «Масъуд» дида намешавад. Донишманди тоҷик
С.Асадуллоев сабаби чунин ҳолатро дар он мебинад, ки
муаллифи тазкираи «Оташкада» номи шоири дигари хуҷандӣ –
Зиѐуддин Масъуди Хуҷандӣ (шоири асри XII ва аввали асри
XIII), мутахаллис ба «Форсӣ»-ро иштибоҳан ба Камол нисбат
додааст (Асадуллоев, 25). Ин гуфтаи донишманди мазкур дуруст
ба назар мерасад ва эҳтимоли қавӣ бар он меравад, ки дар воқеъ
бархе аз муаллифони баъдӣ ин номро аз «Оташкада» гирифта,
дар осори худ вақти овардани шарҳи ҳоли шоир насанҷида
иқтибос намудаанд. Ҳамаи онҳоеро, ки дар ин амр аз пайи Озари
Бегдилӣ рафтаанд, ба ду даста метавон ҷудо кард. Гурӯҳи аввал
муаллифонеанд, ки шоирро бо унвони «Камолуддин ибни
Масъуди
Хуҷандӣ»
навиштаанд
ва
ба
ин
бахш
Муҳаммадсиддиқи Ахтар /1787-1858/ (дар тазкираи «Офтоби
оламтоб», саҳ.905), Исмоилпошшои Бағдодӣ /тав.1839/ (дар
«Ҳадият-ул-орифин», саҳ.430), Э.Браун /1862-1926/ (дар «Аз
Саъдӣ то Ҷомӣ», саҳ.343) ва баъзеи дигарро шомил намудан
мумкин аст. Яъне, ин гурӯҳ номи падари шоирро Масъуд
шинохтаанд. Гурӯҳи дуюм онҳоеанд, ки номи шоирро
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«Камолуддин Масъуди Хуҷандӣ» зикр кардаанд, яъне номи худи
шоирро мисли Озари Бегдилӣ «Масъуд» донистаанд ва сафи ин
гуна муаллифон бештар аст. Чунончи, Муҳаммад Маъсуми
Шерозӣ
/1854-1926/
(дар
«Тароиқ-ул-ҳақоиқ»-саҳ.685),
Ризоқулихони Ҳидоят /1800-1871/ (ҳам дар «Риѐз-ул-орифин»с.таъл.1844, саҳ.153 ва ҳам дар «Маҷмаъ-ул-фусаҳо»-с.таъл.1857саҳ.94), Мир Имомуддини Илоҳӣ (дар «Тазкираи Илоҳӣ»с.таъл.1842, саҳ.563), Шамсуддини Сомӣ /1850-1905/ (дар «Қомусул-аълом»-саҳ.3886), Абдулғанихони Ғанӣ /ваф.1915/ (дар
«Тазкират-уш-шуаро»,
саҳ.114)
ва
дигарон,
ки
ҳама
тазкиранигорони асри XIX буданд, ҳамин тавр навиштаанд. Аз
ҷумлаи инҳо Асадуллоҳ Дарвеши Носиралӣ /тав.1848/ (дар
«Шамс-ут-таворих») номи шоирро ба таври дақиқ чунин ѐд
кардааст: «Шайх Камоли Хуҷандӣ - номаш Масъуд мавлидаш
Хуҷанд аст» (саҳ.56). Чунин тазаккуроти носаҳеҳ рафта-рафта
иштибоҳи ом шудааст, то ба ҳадде, ки ду нашри матни
интиқодии девони Камол (Табрез, 1337ҳ.ш.; Маскав, 1975) таҳти
унвони «Девони Камолуддин Масъуди Хуҷандӣ» ба табъ
расидааст ва то имрӯз ин гуна ғалатро дар Тоҷикистон ва
махсусан дар Эрон такрор мекунанд. Аммо шаклҳои мазбури
сабти номи шоир, тавре ки гуфтем, дар манбаъҳои дасти аввал
дида намешавад. Дар ҳоли ҳозир қадимтарин маъхазе, ки ба даст
омадаасту зикри номи Камол дар он ҳаст, «Дастур-ал-котиб фӣ
таъйин-ал-маротиб»-и
Муҳаммади
Нахҷувонӣ
мебошад.
Номбурда таълифи ин китобро дар соли 1365-66 ба охир
расонида, ба Султон Увайси Ҷалоирӣ бахшидааст ва дар он
замон Камол зиндаву дар айни шуҳрат қарор доштааст. Дар
китоби мазкур шоир ба унвони «Шайх Камолуддин» сабт
шудааст (саҳ. 276). Муаллифи қадими дигар Шайхи Озарии
Исфароинист (ваф.1462) ва ӯ дар китобаш «Ҷавоҳир-ул-асрор»
номи шоирро «Шайх Камоли Хуҷандӣ» сабт кардааст (вар.180а).
Муаллифони аксари манбаъҳои адабӣ, аз ҷумла Абдурраҳмони
Ҷомӣ (дар «Нафаҳот»-саҳ.609 ва дар «Баҳористон»-саҳ.115),
Алишер Навоӣ /1441-1501/(дар «Маҷолис-ун-нафоис»-саҳ.355),
Хондмир /1475-1526/ (дар «Ҳабиб-ус-сияр»-саҳ.98), Фахруддин
Алии Сафӣ /1462-1532/ (дар «Латоиф-ут-тавоиф»-саҳ.229), Ҳофиз
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Ҳусайни Карбалоии Табрезӣ /ваф.1589/ (дар «Равзот-ул-ҷинон»саҳ.500), Тақиуддини Балѐнӣ /1565-1620/ (дар «Арафот-улошиқин»-саҳ.3128), Дорошукӯҳ /ваф.1658/ (дар «Сафинат-улавлиѐ»-саҳ.390), Мулло Ҳашрии Табрезӣ (дар «Равзаи атҳор»с.таъл.1602-саҳ.62), Шоҳҳусайни Систонӣ (дар «Хайр-ул-баѐн»с.таъл.1627-вар.195а), Абдурраҳмон Чиштии Деҳлавӣ /ваф.1683/
(дар «Миръот-ул-асрор»-саҳ.413), Шералихони Лудӣ (дар
«Миръот-ул-хаѐл»-с.таъл.1690-саҳ.47), Сироҷуддин Алихони
Орзу (дар «Маҷмаъ-ун-нафоис»-с.таъл. 1690-саҳ.1346), Қозӣ
Саъиди Қумӣ /ваф.1695/ (дар «Асрор-ул-ибодот»-саҳ.10), Мир
Абдурраззоқи Шоҳнавозхон /1699-1757/ (дар «Баҳористони
сухан»-саҳ.323), Волаи Доғистонӣ /1712-1757/(дар «Риѐз-ушшуаро»-саҳ.625), Ваҷеҳуддини Ашраф (дар «Баҳри Заххор»с.таъл.1788-саҳ.222), Муҳаммадалии Кирмоншоҳӣ /1731-1801/
(дар «Хайротия»-саҳ.490), Алӣ Иброҳим Халилхони Банорасӣ
/1732-1793/ (дар «Суҳуфи Иброҳим»-саҳ.286), Аҳмад Алихони
Санделавӣ
(дар
Махзан-ул-ғароиб»-с.таъл.1803-саҳ.349),
Ғуломсарвари Лоҳурӣ /1828-1889/ (дар «Хазинат-ул-асфиѐ»саҳ.303), Муншӣ Аҳмад Ҳусайни Кокуравӣ /а.XIX/ (дар «Тӯри
маънӣ»-саҳ.227) ва дар ин радиф устод Садриддин Айнӣ (дар
«Намунаи адабиѐти тоҷик»-саҳ.39) ҳама ҳамчунин шоирро фақат
ба унвони «Шайх Камоли Хуҷандӣ» сабт кардаанд.
Зикри «Шайх Камолуддин» шурўъ аз «Дастур-ал-котиб»
дар бархе аз маохизи дигар, чун «Мақсад-ул-иқбол-ис-султония»и Абдуллоҳи Воиз (саҳ.78), «Рӯҳ-ул-баѐн»-и Шайх Исмоили
Ҳаққӣ /ваф.1725/-саҳ.45, «Тазкираи Ҳусайнӣ» (с.таъл.1750)-и Мир
Ҳусайндӯсти Санбаҳлӣ (саҳ.279), «Сафинаи Хушгӯ»-и Биндробан
Доси
Хушгӯ
/ваф.1756/-саҳ.176,
«Мунтахаб-ул-латоиф»-и
Раҳмалихони Имон /ваф.1811/-саҳ.544, «Нештари ишқ»
(с.таъл.1818)-и Ҳусайнқулихони Азимободӣ (саҳ.544), «Бӯстонис-сайѐҳа»-и Зайнулобуддини Шервонӣ /ваф.1837/-саҳ.234,
«Натоиҷ-ул-афкор»-и Қудратуллоҳи Гупомӯй /ваф.1865/-саҳ.593,
«Манзар-ул-авлиѐ»-и Муҳаммадкозими Табрезӣ /ваф.1897/саҳ.127, «Талфиқ-ул-ахбор» (с.таъл. 1908)-и Муроди Рамзӣ
(саҳ.48) ва чанде дигар омадааст. Бадеҳист, ки лафзи
«Камолуддин» лақаби ифтихорӣ ѐ унвони динию рӯҳонии шоир
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мебошад. Аз ҳамин ҷост, ки дар нусхаҳои қадимтарини девони
шоир котибон ӯро «Камолу-л-миллата ва-д-дин», «Камолу-л-ҳақ
ва-т-тақво ва-д-дин» ва назири инҳо сабт кардаанд. Ҳатто Мирзо
Муҳаммадалии Мударрис дар «Райҳонат-ул-адаб» гарчи номи
шоирро «Масъуд» зикр намуда, вале ӯро «мулаққаб ба
Камолуддин» навиштааст (саҳ.403). Албатта, тахаллуси шоир, ки
«Камол» аст, бидуни шак баргузида аз ҳамин лақаб мебошад.
Баъзеи дигар, аз қабили Амин Аҳмади Розӣ, Озоди
Билгиромӣ ва дигарон насаби шоирро дар шакли мухаффаф
«Шайх Камол» зикр кардаанд. Ҷомӣ, Навоӣ, Давлатшоҳ,
Хондмир ва чанде дигар низ дар хилоли навиштаҳояшон шоирро
«Шайх Камол» ҳам номидаанд.
Дар аввали номи шоир омадани унвони «Шайх» ишора бар
он аст, ки ӯ шайхи хонақоҳӣ буд ва бо иршоди муридон иштиғол
дошт. Дар гузашта урафои бузургеро, ки хонақоҳӣ будаанд, бо
унвони «Шайх» ном мегирифтанд. Аз ин ҷиҳат барои он ҳамаи
муаллифони манобеъи адабию таърихӣ Камолро «Шайх»
номидаанд, ки ӯ муршиду мурод буд ва валиюллоҳ буд, дастгири
равандагони роҳи Ҳақ буд. Дар иртиботи ин мавзӯъ Камол дар
як қитъааш, ки баѐни воқеъияти аҳволаш аст, худро «қутб», яъне
муршид номидааст ва он ишора ба шайхии ӯст:
Ин хайма сародиқи Камол аст,
Нуқсон зи таноби ӯ гусаста.
Гирди дари ӯ зи субҳ то шом
Асҳоби камол ҳалқа баста,
Зеро ки дар ӯ муқим қутбест,
Автод ба гирди ӯ нишаста (ҷ.2, 488).
Яъне хаймае, ки Камол дар он аст, танобҳояш устувор ва аз
субҳ то шом андаруни он ѐрони мувофиқу соҳибони ҳол маҷлис
доранд ва Камол дар он қутбест ва дар атрофи ӯ бузургони
тариқат нишастаанд. Дар муқаддимаи қадими нусхаи хаттии
девони Камол низ шоир «Қутбу-л-ақтоби-л-муҳаққиқин ва
муршиду-л-халоиқи аҷмаъин» номида шудааст, ки ишорат ба
шайхи комили хонақоҳӣ будани ӯст.
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Баъзе муаллифони қурунивустоӣ, аз қабили Муҳаммади
Самарқандӣ /ох.а.XV/ (дар Силсилат-ул-орифин»), Фахруддин
Алии Сафӣ (1463-1533) (дар «Латоиф-ут-тавоиф»), Шайх
Маслиҳатдин (дар «Маноқиби Шайх Маслиҳатдин»), Роқими
Самарқандӣ (дар «Таърихи Роқимӣ»-с.таъл.1713), Мир
Абдурразоқи Шоҳнавозхон (дар «Баҳористони сухан», қабл аз
номи шоир гоҳе унвони «Хоҷа»-ро низ илова кардаанд. Чунин
ҳол шояд аз он сар зада бошад, ки дар асри XIV дар ғазалсароӣ
фақат Камоли Хуҷандӣ метавонист бо Хоҷа Ҳофиз китф ба китф
бизанад. Беваҷҳе ҳам нест, ки сарчашманигорони бисѐре шурўъ
аз Ҷомӣ, қариб ҳама дар хусуси ба ҳам муосир будани Шайх
Камолу Хоҷа Ҳофиз ва муқоисаи табъи эҷодии онҳо, ҳамчунин
шурўъ аз Давлатшоҳ, бо ҳам хулусу эътиқоди муаккад доштану
ҳамвора доду ситади ғазал кардани онҳоро ба қайди таҳрир
овардаанд. Имкон дорад барои ифтихор аз ин воқеъият
мовароуннаҳриѐн ин шоири нозукхаѐли худро дар мусовоти
шаъни Хоҷа Ҳофиз «Хоҷа Камол» унвон дода бошанд. Ба ин
иддао як нусхаи хуби қаламии девони Камолро, ки дар Қаршӣ
китобат шудааст ва ба шумораи 62 дар китобхонаи Маркази
мероси хаттии АМИ Тоҷикистон нигаҳ дошта мешавад, низ
метавон шоҳид овард. Дар анҷомаи он нусха котиб чунин
навиштааст: «Таммат ҳаза-л-нусха ашрифат-ул-мутабаррика мин
мақулоти Хоҷа Камол аз бандаи фақир-ул-ҳақир Мулло
Абдулқодири котиб дар санаи 1261 ҳ.қ.».
Дар хусуси падару модари шоир иттилои казоие дар даст
надорем. Ин ҷо фақат метавон ба хуҷандиасл ва шофеъимазҳаб
будани онҳо ишора карду бас. Давлатшоҳи Самарқандӣ
Камолро «аз бузургони Хуҷанд» (саҳ.325) ва муаллифи «Арафотул-ошиқин» ӯро «аз бузургзодаҳои Хуҷанд» (саҳ.3128) муаррифӣ
кардаанд. Устод С.Айнӣ лафзи “бузургзода”-ро бо “сайид”
ҳаммаъно шарҳ кардааст (Айнӣ, Куллиѐт, саҳ. 227). Аммо дар
хусуси номи падари шоир метавон каме мулоҳиза ронд. Дар
миѐни тазкиранигорон Исмоилпошшои Бағдодӣ дар «Ҳадияту-лорифин» исми шоирро «Шайх Камолуддин Масъуд ибни
Абдуллоҳи Хуҷандӣ» навиштааст (саҳ.430). С.Асадуллоев низ
манқулан аз «Яди байзо»-и Ғуломалии Озоди Билгиромӣ оварда,
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ки дар феҳристи нусхаҳои хаттии кутуби форсии китобхонаи
«Доират-ул-кутуб»-и Қоҳира номи шоир, лақаб ва номи падари ӯ
чунин сабт шудааст: «аш-Шайх Камолуддин Масъуд ибни
Абдуллоҳ ал-Хуҷандӣ» (Асадуллоев, саҳ.26). Пас метавон хулоса
кард, ки қиблагоҳи шоир Абдуллоҳ ном доштааст. Гузашта аз
ин, дар нусхаи хаттии шахсии Раҳим Ҷалил, ки соли китобаташ
866/1462 аст, котиб дар анҷома чунин навиштааст: «Таммати-лдевону афсаҳ-уш-шуаро ва аблағ-ул-булағо, мавлоно шайх-ушшуюх-ул-ислом, мураббии хавосс-ул-аном, бурҳон-ул-Ҳақ ва лисонус-сидқ, малози асҳоб-ул-қулуб, мулҳими асрор-ул-ғуюб, мураббии
арбоб-ул-қулуб Камол-ул-Ҳаққи ва-т-тақво ва-д-дин Абӯаҳмад
Муҳаммад ал-Хуљандї атр-ул-Лоҳа таоло ва раҳмат-ул-Лоҳ» (вар.
283 б.).
Дар нусхаи қадими дигар, ки таҳти рақами 1636 дар
Китобхонаи миллии Фаронса маҳфуз аст, «Камолуддин
Муҳаммад ал-Хуҷандӣ алайҳи-р-раҳма» навишта шудааст
(Blucher,р.208). Шарқшиноси рус В.Григорев низ ҳанӯз дар соли
1845 дар як таҳқиқи таърихии худ Камоли Хуҷандиро бо номи
«Шайх Камолуддин Аҳмади Хуҷандӣ» зикр кардааст (Григорев,
с.209). Албатта, ин қазия низ набояд тасодуф бошад. Маълум
мешавад, ки муҳаққиқ назаре ба маъхазе дошта, ки чунин
нигошта. Пас, метавон ба натиҷае омад, ки номи шоир
Муҳаммад, исми падараш Абдуллоҳ, кунияаш Абӯаҳмад,
лақабаш Камолуддин, нисбааш Хуҷандӣ, мақоми ирфониаш
Шайх будааст ва гоҳе эҳтироман лақаби «Хоҷа»-ро низ пеш аз
зикри номи ӯ меовардаанд.
Валодат, зодгоҳ, волидайн. Бояд гуфта шавад, ки дар ҳеч яке
аз манобеъу маъхазҳо дар бораи санаи валодати Камоли
Хуҷандӣ зикре нарафтааст. Аммо дар мавриди он, ки ӯ дар
Хуҷанд зодаву тарбияту парвариш ѐфтааст, назди ҳеч кас шубҳае
нест. Аз ҷумла Давлатшоҳи Самарқандӣ, ки ҳам ба замон ва ҳам
ба макону фазои зист ба Камол ва давраи ҳаѐти ӯ наздик аст,
менависад, ки «Мавлиду маншаи Шайх (Камол- Б.М.) Хуҷанд
буда ва аз бузургони он диѐр аст. Ва Хуҷандро дар «Сувари
ақолим» “Арӯси олам” гуфтаанд ва вилояте назеҳу васеъу
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дилкушой аст ва фавоқеҳе, ки дар он вилоят ҳосил мешавад, ба
туҳфа ба ақолим мебаранд... » (саҳ. 325-326).
Хуҷанди бостон дар замони Камол низ, чун имрӯз, яке аз
шаҳрҳои марказии Мовароуннаҳр буда, маҳалли будубош ва
фаъолияти олимону шоирон ва соири ҳунармандону
касабакорони чирадаст будааст.
Аз муҳаққиқони муосир устоди зиндаѐд Ш.Ҳусайнзода, бо
назардошти он ки шоир дар ашъораш борҳо ба пирӣ ва
солхӯрдагии худ ишора намудааст, вақти валодати ӯро оғози
асри XIV таъйин карда (саҳ.220) ва он пазируфтанист.
Он иттилое, ки баъзе сарчашмаҳо, аз ҷумла, «Равзот-улҷинон» дар мавриди фарзанди ягонаи хонавода будани Камол
хабар медиҳанд (саҳ.500), шояд саҳеҳ бошад. Дар ҳар сурат,
падари мавсуф аз табақаи баланди иҷтимоӣ буда, имконият ва
ҳавсалаи тарбияти писарро доштааст. Биноан, Камол дар
наврасӣ донишҳои ибтидоиро дар зодгоҳаш ш.Хуҷанд хуб фаро
мегирад. Ўро аз унфувони туфулийят ақли даррок ва зеҳни расо
ѐр буда. Аз ин рӯ, ба омӯхтан ва аз худ намудани илмҳо шавқи
беандоза дошт. Ҳамин аст, ки ӯ чи дар мактабхона ва чи дар
назди устодони хусусӣ дар навбати аввал улуми шаръӣ ва баъдан
мадхали баъзе фанҳои дақиқи мутадовили замони худро
меомӯзад. Аммо ӯ мехост донишу биниши васеъ дошта бошад.
Барои ин ӯ мебоист ба марказҳои илмии Мовароуннаҳр сафар
кунад.
Омӯзишу фаъолият дар Самарқанд. Ҳароина, аввалин
шаҳре, ки ба қасди омӯзишу фаъолияти адабӣ шоир он ҷо
рафтааст, Самарқанд буда. Аммо аз аҳволи маънавии ӯ, ки дар
баъзе қитъаоташ дар иртиботи Самарқанд ва шуарои ин шаҳр,
ки бо эшон дар тамос будааст, бозтоб шудааст, бармеояд, ки ӯ ба
ин маркази илмию фарҳангӣ дар синни камоли ҷавонӣ ворид
шудааст. Самарқанд дар он замон таҳти фармонфармоии
бозмондагони муғул қарор дошт ва то футуҳоти Темур дар
шумули улуси Чағатой ѐд мешуд. Дар Самарқанд мадрасаҳо
фаъол буданд ва табиист, ки олимону адибон ва соири
фарҳангиѐни Мовароуннаҳр дар ин шаҳр ҷамъ омадаву
фаъолият доштанд.
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Камол дар мадрасаҳои он ҷо ҷиддан ба таҳсили дониш
пардохт. Аксари илмҳои замони худ, аз ҷумла забону адабиѐти
араб ва ҳамаи анвои улуми адабӣ, ҳамчунин фиқҳ, калом,
мантиқ, ҳикмат, тафсир, ҳадис ва ғайраро аз бар кард. Ин ҳолат
аз навиштаҳои маъхазҳои аслӣ, ҳамчунин аз миѐни сурудаҳои
шоир (Калом хондию мантиқ, к-аз он шавӣ мақбул –ҷ.1, 129) ва
ишораҳои вай ба китобҳои «ал-Қонун», «Шифо»-и Ибни Сино,
«ал-Кашшоф»-и
Замахшарӣ,
«Ҳидоя»-и
Бурҳонуддини
Марғинонӣ, «Мифтоҳ-ул-улум»-и Саккокии Хоразмӣ ва ғ.
маълум мешавад. Шайх Исмоили Ҳаққӣ дар «Рӯҳ-ул-баѐн»
оварда, ки Шайх Камол илми ҳуруфи муқаттааро ҳам, ки хоси
орифони восил буда, медонистааст (саҳ.45). Ин ҷо метавон афзуд,
ки Камол ба пешаи зироату боғдорӣ низ таваҷуҳи зиѐд дошт. Аз
мазомини баъзе ашъори ӯ пайдост, ки дар маҳофили адабии
Самарқанд чун шоири мустаиди ғазалсаро ширкат мекарда. Дар
хилоли абѐташ номҳои Самарқанд, самарқандиѐн ва шоирони
ҳамонвақтаи Самарқанд, чун Мавлоно Хурдаки Самарқандӣ,
Муъҷизии Самарқандӣ ва диг. рафтааст. Ҳатто дар ҷое таъбири
«самарқандигарӣ»-ро ба танз истифода кардааст:
Гӯиям ҳар дам, ки берун рав зи шаҳри мо, Камол,
Ин самарқандигариҳо бо хуљандї то ба кай? (ҷ.2, 391).
Аз қитъаоте, ки ба шоирони фавқуззикри самарқандӣ
бахшидааст, ошкор мегардад, ки онҳо нисбат ба Камол то ҷое
рашк доштаанд ва асли воқеият ҳам чунин буда, ки суханони
Камол нисбат ба онҳо гиламандона садо медиҳад. Аз ҷумла, дар
муроҷиат ба Муъҷизии Самарқандӣ дар як қитъааш гуфтааст:
Маро худ аз ту чӣ нафъу туро зи ман чӣ зарар,
Ки ман туро биписандам, маро ту напсандӣ? (ҷ.2, 494).
Устод С.Айнӣ ҳам аз лаҳни ин гуна абѐти шоир ба чунин
натиҷа расида, ки Камолро дар Самарқанд «намефоронидаанд»
(Айнӣ, Куллиѐт, саҳ.223). Дар ҳар сурат, Камол пас аз замони
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муайяни зиндагӣ ва фаъолият дар Самарқанд ба Хуҷанд
бозмегардад.
Будубоши шоир дар Тошканд. Дар баъзе тазкираҳо
омадааст, ки шоир муддате дар Тошканд ҳам будааст. Бори
нахуст Ҷомӣ дар «Нафаҳот» аз қавли Хоҷа Убайдуллоҳ (Хоҷа
Аҳрори Валӣ - Б.М) нақле меоварад, ки тибқи он падари Хоҷа
Убайдуллоҳ (Хоҷа Маҳмуди Шошӣ - Б.М.) мефармуда, ки Шайх
Камол чанд гоҳ дар Шош (Тошканд - Б.М) мебудааст ва дар он
муддат ҳайвонӣ намехӯрда. Ба Шайх муроҷиат кардаанд, ки
«Чӣ шавад таоме, ки дар он гӯшт бошад, хӯрда шавад?». Шайх
ҳазломез фармуда, ки гоҳе ки гови худ бикушӣ, мо гӯшт
бихӯрем. Баъдан, Хоҷа Маҳмуди Шошї, бе он ки Камол вуқуф
пайдо кунад, говашро кушта таом муҳайѐ карда ва шоир ба
хотири ӯ гӯшт хӯрдааст (саҳ.382). Қиссаи мазкур метавонад
ҳақиқат дошта бошад, зеро дар бисѐр китобҳо омадааст, ки
орифони комил гоҳе ҷиҳати изои нафс аз ин насақ парҳезҳоро ба
ҷо меоварданд. Бешубҳа, Шайх Камол яке аз онҳост, ки ин
суннатро қабул доштааст. Дар мавриди мусофирати ӯ дар
Тошканд беш аз ин қисса, ки тазкиранигорони пасин батакрор
овардаанд, иттилои дигаре нест. Аммо аз он ки Хоҷа
Убайдуллоҳ мегуфта, ки «Шайх Камол чанд гоҳ дар Шош
мебудааст», маълум мешавад, ки шоир он ҷо ба муддати мадид
иқомат надоштааст.
Камол дар Хоразм. Камоли Хуҷандӣ муддате дар Хоразм
ҳам зистааст. Вале аз чӣ бошад, ки тазкиранигорон аз ин лаҳзаи
ҳаѐти шоир иттилоъе надода, ҳамагӣ хомӯш мондаанд. Аммо аз
он ки Камол дар ашъораш борҳо ба Хоразм ва хоразмиѐн ишора
дорад, метавон ба таври қотеъ ҳукм кард, ки шоир он ҷо буда ва
иқоматаш дар Хоразм барояш хушу пурбор гузаштааст.
Чунончи, гӯяд:
Ман, ки Хоразм гирифтам ба суханҳои ғариб,
Набувад майли Ироқу ҳаваси Табрезам (ҷ.1, 253).
Аз мазмуни байти мазбур чунин истинбот мешавад, ки
Камол ҳангоми дар он сомон будан бо ашъори дилангези худ
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мухлисони бисѐр пайдо карда ва ин воқеъиятро чунон самимона
ва бо фароғи ҳол баѐн дошта, ки хаѐли марказҳои адабии Ироқу
Табрез дар сар надоштааст. Аз худи мантиқи баѐн маълум аст, ки
чунин кор, яъне бо сухан фатҳи кишваре кардан дар муддати
кӯтоҳе муяссар намешавад. Пас, метавон хулоса кард, ки шоир
он ҷо чандин сол иқомат доштаву дӯстону ҳаммаслакони бисѐре
пайдо карда буд. Муҳтавои абѐти зер ин ҳақиқатро боз ҳам
возеҳтар бармало мекунад, зеро шоир пас аз бозгашт ба зодгоҳ
пайваста дар ѐди дӯстони хоразмиаш будааст:
Зи селоби мижгон дуруди Камол,
Ба Ҷайҳуну Хоразму ѐрон расон (ҷ.2, 291).
***
Ман ба сад манзил зи Хоразмам ҷудою з-оби чашм
Ҳамчунон наззораи мардум ба Ҷайҳун мекунам (ҷ.2, 257).
Аммо бар асари чӣ иллате ба зодгоҳаш увдат намудааст,
барои мо маълум нест. Ҳамин қадар метавон гуфт, ки ӯ ба
Хуҷанд баргашта ва он ҷо солиѐне зиндагӣ ва фаъолият
кардааст.
Тарки Хуҷанд ва сабабҳои он. Камоли Хуҷандӣ тахминан
дар миѐнаи умраш ба қасди ҳаҷ зодгоҳашро тарк мекунад. Аз
миѐни муаллифони асримиѐнагӣ бори аввал Давлатшоҳи
Самарқандӣ нигошта, ки «Шайх ба азимати Байтуллоҳ аз
Хуҷанд ба саѐҳат берун омад» (саҳ.326). Хеле пасон бархе аз
соҳибони тазкира, аз қабили Амин Аҳмади Розӣ, Мулло Ҳашрӣ,
Лутфалибеки Озари Бегдилӣ ва дигарон, бо истинод ба қавли
Давлатшоҳ ин матлабро такрор кардаанд. Мазмуни абѐти зери
Камол аз воқеият доштани ин иқдоми шоир дарак медиҳанд:
Рафт овоза, ки имсол ба ҳаҷ рафт Камол,
Бас муборак сафаре, чун ту ба ӯ ҳамсафарӣ (ҷ.2, 386).
***
Роҳравони Каъба, гӯ, бар пайи ман ниҳед пай,
К-аз сари кӯйи ӯ раҳе сӯи Ҳиҷоз ѐфтам (ҷ.2, 146).
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Аммо иддае аз соҳибони сарчашмаҳо сабаби аз Хуҷанд
рахти сафар барбастани Камолро дар достони издивоҷи ӯ ва дар
шаби зифоф аз нози духтаронаи завҷаи ҷавонаш ранҷидани
шоир донистаанд (Карбалоӣ, саҳ.500), ки он, албатта, афсонае
беш нест. Сабаби аслии роҳи мусофират пеш гирифтани
Камолро дар ноамнию ошуфтагӣ ва нобасомонии сахти Хуҷанд
ва бетаваҷҷуҳиҳо дар он сомон бояд ҷуст. Камол, ки гуфтааст,
«Мусулмоне ба Туркистон агар бошад, аҷаб бошад» - ҷ.1, 362) ба
чунин вазъ ишора дорад. Ба эҳтимоли қавӣ дар ҳамин замина ба
кадом як мусибати сахти хонаводагӣ дучор шуда, бекасу танҳо
мондан шоирро ба ин иқдом водоштааст. Ин ҳолатро дар абѐти
зайли ӯ ба хубӣ пай бурдан мумкин аст:
Ба кунҷи эминӣ натвон нишаст аз чашму зулфи ӯ,
Ки дар ҳар гӯшае шӯр асту дар ҳар хонае ғавғо (ҷ.1, 40).
***
Дигар маро ба хаѐлот зи бекасӣ чӣ малол?
Чу ғам рафиқу бало ѐру дард мунис шуд (ҷ.2, 440).
***
Афтод дил аз пову надонам зи чӣ афтод,
Фарѐд зи шӯхе, ки малул аст зи фарѐд.
Ҳар хона, ки дар кӯи тараб сохта будем,
Селоби ғаме омаду барканд зи бунѐд (ҷ.1, 318).
***
Карда аз ҳар тарафе дарду бало қасди Камол,
Дар миѐни ҳама мискин тани танҳо чӣ кунад? (ҷ.1,198).
***
Таманнои ту мегунҷад даруни синаву дил бас,
Дар ин ғамхонаҳо дигар ғами дигар намегунҷад (ҷ.1,377).
***
Зинҳор аз ин замонаи бедодгар маро
К-аз ѐру шаҳри хеш ҷудо мекунад дигар (ҷ.2, 39).
Албатта, акс ѐфтани тазодҳои воқеоти пурҷӯши замона ва
зиндагии шахсии шоири ғиногӯ дар ашъораш истисно буда
наметавонад. Аз ин рӯ, метавон ҳукм кард, ки абѐти мазкур
бозгӯи он ҳақиқатест, ки дар боло гуфта омад. Агар шахси
44

СУХАНШИНОСЇ, №4. 2020
бошарафу самимӣ ва ҳассосе чун Камоли Хуҷандӣ дар Хуҷанд
бастагони наздик, аз қабили волидайн ѐ хоҳару бародар медошт,
ҳаргиз онҳоро ба ҳоли худашон гузошта намерафт, дар сурати
рафтан ҳам бояд ба ватан муроҷиат мекард. Ин ҳам аз ҳақиқат
дур набояд бошад, ки шояд ҳолоти маънавию ирфониаш ӯро ба
мусофират кашонида бошад.
Камол бо хатти сайри мутадовили он рӯзгор ба Ҳиҷоз
меравад ва баъд аз баҷо овардани маносики ҳаҷ роҳи бозгашти ӯ
аз Ироқи Араб ба Озарбойҷон буда ва ҳамин аст, ки вориди
Табрез мешавад ва он ҷоро барои зиндагию фаъолияти худ
созгор дида, маҳалли доимии будубошаш қарор медиҳад.
Зиндагии Камол дар Табрез. Муаллифи «Равзот-ул-ҷинон»
назар дода, ки шоир аввалҳо муддати мадиде дар сари хиѐбони
Табрез дар мавзеъи маъруф ба “Абдуллоҳи Ҷаббачӣ” муқим
гардидааст (саҳ.502). Тазкиранависон ҳама сабаби дар Табрез
мондагор шудани Камолро дар хубии обу ҳаво ва табиати
дилрабои он шаҳр донистаанд. Марҳум А.Афсаҳзод пораи зерро
аз як ғазали Камол оварда, гумонеро пешниҳод мекунад, ки
сабаби дар Табрез рахти иқомат гузидани шоир шояд ҳадафи
тири ишқи кадом як духтари чиноӣ қарор гирифтани ӯ бошад:
Эй боди баҳор, к-аз ту хушбӯст
Маҷлис ба равоиҳи абирам.
Бигзар ба Хуҷанду гӯ ба ѐрон
Аз ман, ки ба ѐри Чин асирам (4, 6).
Ҳақиқати ин андеша дар воқеъ аз гумоне беш нест, зеро
дақиқ маълум кардани он аз имкон берун аст, ки шоир ғазали
мазкурро маҳз дар Табрез гуфта бошад. Бо айни чунин
муваффақият метавон тахмин зад, ки Камол ин шеърро дар
Самарқанд, Тошканд, Хоразм ѐ Сарой гуфтааст. Аз тарафи
дигар, «ѐри чинӣ» фақат маънии маъшуқаи чиниро намерасонад.
Гузашта аз ин, ҳадси донишманди мазкур ба шаъни шайхи
бузурге чун Камол ҳеч дуруст ҷӯр дарнамеояд.
Сабабҳои аслии дар Табрез мондани Камолро бояд дар он
дид, ки он вақт Табрез шаҳри бузурги пурнуфус, пойтахти
давлати Элкониѐну Элхониѐн, ҷои будубоши ҳунармандони
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қавмҳои гуногун ва маҳалли ба ҳам бархӯрдани тамаддунҳо буд.
Он ҷо пайваста намоиши ҳунар ва мубодилаи афкор ҷараѐн
дошт. Гузашта аз ин, Табрез аз тарафи лашкари муғул ва Темур
вайрон нашудааст, аз ин рӯ, амнияти нисбие дошт. Ҳамчунин аз
лиҳози ҳавои муътадил, обҳои гуворанда ва меваҳои шаҳдбор
мумтоз будани мавзеъи мазкур дар осори ҷуғрофӣ ва таърихии
он аҳд мазкур аст. Аз тарафи дигар, Ҳамдуллоҳ Муставфии
Қазвинӣ дар боби севуми асари ҷуғрофиаш “Нузҳат-ул-қулуб”
(с.таъл.1340), ки “Дар зикри билоди Озарбойҷон” унвон дорад,
дар бораи шаҳру навоҳии он сарзамин, аз ҷумла Табрез, сухан
карда, ҷо-ҷо тазаккур додааст, ки аксари мардуми бумии он диѐр
суннимазҳаби шофеъию ҳанафианд ва тоҷикон ҳам бисѐранд
(Қазвинї, саҳ 85-102). Аз ин ҷиҳат ҳам Табрез ва сокинони
Табрез барои Камол чандон бегона набуданд. Бино бар ҳамин
сабабҳо зиндагӣ дар ин шаҳри азим ба мазоқи Камол – ин шоири
ҳассоси ғазалсаро, комилан мувофиқ омад. Ӯ бо нуфузи маънавӣ,
шоирӣ ва диди хоси орифонааш зуд дар он сомон «бузурги
рӯзгору мақбули аброр ва марҷаъи хавоссу авом ва сархайли
акобири айѐм» (Давлатшоҳ, саҳ.325; Лудӣ, саҳ.47) ва ба қавли
Шайхи Озарии Тӯсӣ, «билоназири мутақаддим ва мутааххири
худ» (Озарӣ, вар.180а) гардид. Ба қавли Давлатшоҳи
Самарқандӣ, «Шайхро (Камолро – Б.М.) дар шаҳри Табрез
ҷамеъийяту шуҳрати азим даст дод ва аксари бузургони он диѐр
муриди Шайх шуданд ва маҷлиси шарифи ӯ маҷмаъи фузало»
қарор гирифт (саҳ.326). Котиби як нусхаи қадимии Девони
Камол бо номи Дарвеш Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Алии
Сироҷӣ шоирро ба унвони «фаридуддаҳр ва ваҳидуласр,
авҳадуззамон маликушшуаро Шайх Камоли Хуҷандӣ» (нусхаи
Раҳим Ҷалил, саҳ.192а) зикр намудааст. Ин гуна тазаккуроти
манбаъҳои адабӣ аз он дарак медиҳанд, ки Камол бо мурури
замон дар Табрез дар сифати ориф ва шоири бузург шуҳрат
меѐбад ва сарварии доираи адабии Табрезро ҳам бар уҳда
доштааст. Боз ҳам агар гуфтаҳои Ч.Риѐро ба эътибор бигирем,
ки мегӯяд: «бештарин акобири шуаро ва фузалои он шаҳр
(Табрез - Б.М.) шогирдони Камоли Хуҷандӣ буданд» (Rieu, p.
455), эътимоди мо ба қавли боло қавитар мешавад.
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Сурат ва сирати Камол. Камоли Хуҷандӣ шахсе будааст
баландқомат, зеро дар баъзе маъхазҳо ӯро бо доштани риши
бузург ѐд кардаанд. Агар дар таносуби риши анбӯҳаш ӯро
тасаввур кунем, болобаландии ӯ мантиқӣ берун меояд. Онҳое, ки
шоирро бо сари бемӯй, яъне, кал тасаввур кардаанд (Буснавӣ,
саҳ.1066; Насриддин, саҳ. 93) ба роҳи иштибоҳ рафтаанд, зеро
шоир дар чанде аз қитъаҳояш баъзе ашхоси ҳамзамонашро бо
лақаби калӣ ѐд кардааст ва табиист, ки агар худ саре медошт
бемӯй, дигаронро бо ин камбуди ҷисмонӣ мазоҳи зарифи заминӣ
намекард. Ин ҳолот ба мо имкон медиҳад гӯем, ки шоир худ
симои хушу мутаносибе доштааст.
Гузашта аз ин, Камол марди суҳбаторо, ҳозирҷавоб,
зарофатгӯй ва одамдӯсте будааст, ороста бо ахлоқи ҳамида ва
хиради ҳидояткунанда. Чунин мушаххасоти хисоли ӯ аз ғазалҳои
намакин ва махсусан қитъаоти ӯ комилан ошкор аст. Дар
қитъаоташ зикри номҳои ҳунармандон ва касабакорони одии
бисѐр, ҳатто бо зикри лақабҳояшон, рафтааст. Аз ҳамин ҷост, ки
ҳар тоифа мардум, аз шоҳу амир то орифу омӣ, ба шунидани
суҳбату суханони ӯ дилкашол будаанд. Хонақоҳаш ҳамеша
маҳалли нузули мусофирон ва ҷои рафтуомади мухлисонаш
буда.
Камолро шахсияти бузурги масъулиятшиносе ҳам метавон
гуфт. Ӯ ҳатто гарчи сафар ба Шерозро низ ба қасди вохӯрӣ бо
Хоҷа Ҳофиз дошта (Аз баҳри поси хотири табрезиѐн, Камол, - Бо
сорбон магӯ, ки Шерозам орзуст /ҷ.1, 276/), аммо аҳли адаби
Табрезро гузошта, он ҷо рафтанро барои худ раво намедида,
биноан фақат бо мукотиба ва додугирифти ғазалҳо бо ин шоири
бузург қаноат мекардааст. Дар мавриди ғиѐбӣ ба ҳам ихлосу
эътиқоди муаккад пайдо кардани ин ду шоири бузург ва
махсусан ҳамвора суханони Шайх Камолро талаб намудани
Ҳофиз ва аз хондани ғазалҳои Шайх завқеву ҳоле ҳосил кардани
Ҳофиз шавоҳиди тазкиранависон зиѐд аст (Давлатшоҳ, саҳ.327328; Балѐнӣ, саҳ. 3128; Розӣ, саҳ.1631; ...).
Султон Ҳусайни Ҷалойирӣ, ки солҳои 1375–1383 ҳокими
Ироқ ва Озарбойҷон буд, аз Валиѐнкӯҳ ном мавзеи Табрез, ки
Ҳусайни Карбалоӣ он мавзеъро дар сифати «ҷойи муравваҳу
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босафо ва масири хуштабъону зарифон» муаррифӣ намуда
(саҳ.498), ба Камол қитъаи замине ҷудо намуда, барояш хонақоҳе
месозад ва эҳдо мекунад. Муридону мухлисони бисѐр гирдаш
ҷамъ меоянд ва Камол бо иршоди онҳо машғул мешавад. Ғайр аз
ин Камол он порчаи заминро, ки масофаи он аз шаҳр ним
фарсанг будааст, ба боғи дилкушо ва пурмевае табдил медиҳад
ва Биҳишт меномад:
Аз биҳишти Худои азза ва ҷал
То ба Табрез ним фарсанг аст (ҳамон ҷо).
Аз ин ҷо Камол ба ҳайси як шахси заҳматкаш, ки бо
боғдорӣ машғул мешудаву бо меҳнати ҳалол таъмини рӯзгор
мекарда, зоҳир мешавад. Гузашта аз ин, ӯ даромади боғашро
барои мусофирону эҳтиѐҷмандон харҷ мекард ва ғайр аз ин ба
қавли Фахруддин Алии Сафӣ сари чанд вақт дастархони бузург
густарида, мардуми Табрезро нон медод ва хавоссу авом гирди
хони ӯ ҷамъ меомаданд (Сафӣ, 230). Ҳамин тавр, Камол дар
Табрез бо иззату икрому эътибори бузург ва доду деҳиш зиндагӣ
дошт ва «сити (овозаи – Б.М.) камоли вай аз қоф то қофи
(саросари – Б.М.) оламро гирифта ва аз қайди чунию чандӣ
раҳида» (Карбалоӣ, саҳ.497) буд.
Ҷанбаи дигари шахсияти маънавии Камол қаноатпешагӣ,
озодӣ ва дурӣ аз тааллуқоти дунявӣ будааст. Барои исботи ин
иддао ѐдовар шудани он воқеае, ки дар китоби «Равзот-улҷинон» зикри он рафтааст, кофист. Муаллифи ин манбаъ
иттилоъ медиҳад, ки яке аз орифони соҳибдавлати Табрез бо
номи Шайх Муҳаммади Куҷаҷӣ машҳур ба Хоҷаи Шайх, барои
ӯ дар маркази Табрез хонақоҳу мадрасае сохта барояш пешкаш
намудааст ва бисѐр исрор намуда, ки он ҷо интиқол кунад. Аммо
Камол қабул накардааст ва гуфтааст: «Сари Камол ба гунбади
фалак фуруд намеояд, мехоҳед фиреб хӯрда ба ин гунбад сар
фуруд оварад? » (Карбалоӣ, саҳ.502).
Дараҷаи ирфон ва шоирии Камол. Аксари сарчашманигорон
ба Камол валояти ирфониро нисбат ба шоириаш тарҷеҳ додаанд.
Бо вуҷуди ин, тибқи гуфтаи Ҳофиз Ҳусайни Карбалоии Табрезӣ
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«камоли бузургиву ягонагии вай зиѐда аз тариқи шеъру шоирӣ
будааст» (саҳ.497). Санади дигаре, ки ҳанӯз вақти дар ҳаѐт
буданаш маъруфияти ӯро дар шоирӣ нишон медиҳад, он аст, ки
дар радифи муаллифони бисѐре Абдурраҳмони Ҷомӣ дар
«Баҳористон» оварда, ки «Баъзе аз орифон, ки ба суҳбати Шайх
Камол ва Ҳофиз ҳар ду расида буданд, чунин фармудаанд, ки
суҳбати Шайх беҳ аз шеъри вай бувад ва шеъри Ҳофиз беҳ аз
суҳбати ӯ» (саҳ.116). Ба ин нукта худи шоир ҳам ишорае дорад:
Гуфтанд: Гуфтаи ту бувад аз ту беҳ, Камол,
Ман булбулам, бале, сухани ман зи ман беҳ аст (ҷ.1, 138).
Аз ин ҷо натиҷа ин аст, ки агар эътибори Камол дар
ғазалсароӣ баланд намебуд, шеъри вайро бо шеъри Ҳофиз
муқоиса намекарданд ва Ҷомӣ низ ин қавли ҷолибро дар асараш
намеовард.
Роҷеъ ба шуҳрати шоириаш худи Камол ҳам гуфтааст, ки
«Оламе рӯй ниҳоданд ба ашъори Камол» (ҷ.2, 94) ѐ «Олам сухани
Камол бигирифт / Имрӯз ҷуз ин сухан, сухан нест» (ҷ. 1, 231).
Ҳамчунин «дар Аҷам фатҳи сухан» карданаш (ҷ.1,84) ва қофилаи
шеъраш то ба Шерозу Исфаҳон ва Деҳливу дигар марказҳо
рафтанашро зикр кардааст (ҷ. 2, 63, 127, 318...).
Донишманди тоҷик Абдулманнони Насриддин ҷойгоҳи
ирфонӣ ва мақоми шоирии Камол - ҳар дуро дар як сатҳ медонад
ва тарҷеҳ додани яке бар дигареро қабул надорад. Ӯ менависад:
«Лекин ҳақиқат он аст, ки мақому мартабаи ирфонӣ ва завқу
ҳунари шоирии Шайх Камол ҳар ду дар як мақоманд ва яке
дигариро такмил медиҳад. Иршоду раҳнамоии ӯро бидуни шеър
ва шеъри ӯро бидуни рӯҳу равони ирфонӣ тасаввур наметавон
кард» (Насриддин,саҳ.98-99). Ва ин ақидаи суханшиноси мазкур
дар натиҷаи мутолиа ва ғавр ба ашъори шоир падид омадааст ва
он комилан дуруст аст.
Камоли Хуҷандї дар Сарой. Дар ављи шуҳрати шоириаш
шоир муддате дар шаҳри Сарой (130 км. шимолии Астрахани
имрӯза), ки он вақт маркази идории Олтин Ўрда (ѐ Дашти
Қибчоқ) ва шаҳре бузург будааст, низ зиндагӣ кардааст. Дар
49

СУХАНШИНОСЇ, №4. 2020
робита ба ин мавзӯъ Э.Браун бо такя ба ахбори манбаъҳои хаттӣ
менависад, ки: «Дар соли 787 ҳиҷрӣ (1385 м) Тӯқтамиш аз Дашти
Қибчоқ ба Табрез тохт ва ба расми кишваркушоиҳои Амир
Темур бисѐре аз донишмандон ва уламои он шаҳрро ба тахтгоҳи
худ – Сарой кӯч дод. Дар миѐни ин ҷамоат Шайх Камол низ буд»
(Браун, саҳ.347). В.Григорев низ, ки дар соли 1845 дар бораи
Сарой таҳқиқи судманде анҷом додааст, чунин менависад: «Дар
замони Тӯқтамиш дар Сарой аз қабили Мавлоно Ҳофизуддини
Баззозӣ, Мавлоно Камолуддин Аҳмади Хуҷандӣ ва дигар
донишмандон ва аҳли адаб зиндагӣ кардаанд» (Григорев, саҳ.
270).
Ҳамин муаллиф каме поѐнтар меафзояд, ки «бо таъсири
бузургоне чун Баззозӣ ва Камоли Хуҷандӣ шаҳри Сарой
паноҳгоҳи илму фарҳанг ва макони осоиши уқалову фузало
мешавад ва беҳтарин донишмандон, фақеҳон ва соири
шахсиятҳои фозилу мустаид он ҷо ҷамъ омада буданд» (ҳамон
ҷо).
Ҳарчанд Камолро, тавре ки қайд шуд, ғайри ихтиѐри худаш
ба шаҳри Сарой оварда буданд, зиндагии ӯ он ҷо ба фароғи ҳол
ва осуда мегузаштааст, зеро ин воқеият аз абѐти зерини ӯ
ҳувайдост:
Бӯстонест Сарой аз гули он рӯй, Камол,
Ба Сарой омадӣ, эй булбули хушгӯ, бисарой (ҷ.2, 313).
***
Агар Сарой чунин асту дилбарони Сарой,
Биѐр бода, ки ман фориғам зи ҳар ду сарой (10, 306).
Пас, маълум мешавад, ки барои Камол шаҳри Сарой низ
писанд омадааст ва ҳарчанд ба ѐди Табрез ва табрезиѐн мезист,
на танҳо аз фаъолияти шоирӣ бознамонд, балки дар ташвиқу
тарвиҷи он низ он ҷо саҳми бузург гузоштааст. Ҳатто гуфтан
мумкин аст, ки азбаски ҳини ба Сарой бурда шуданаш Камол
дар айни шуҳрату азамати маънавии худ қарор дошт, дар хусуси
каромоту аъмоли хориқулодаи ӯ дар он шаҳр ривоятҳои зиѐд
нақл кардаанд. Аз ҷумла Абдурраҳмони Ҷомӣ дар «Нафаҳот-улунс» чунин ҳикояте овардааст: «Гӯянд дар он вақт, ки (Камол –
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Б.М.) дар Сарой мебудааст, мавзеъе будааст, ки дар он вақт, ки
об туғѐн мекарда, дар он мавзеъ харобии бисѐр мекарда. Чун
вақти туғѐни об наздик расида, он қиссаро ба вай (ба Камол –
Б.М.) гуфтаанд. Фармудааст, ки “Имсол хаймаи маро дар он
мавзеъ бизанед”. Хаймаи вайро он ҷо задаанд, дар он ҷо
мебудааст, чандон ки вақти туғѐни об гузаштааст ва дар он
мавзеъ ҳеч харобӣ воқеъ нашуда» (саҳ.612).
Агар касе гӯяд, ки ин маҳсули тахайюли мардумӣ аст, аммо
метавон гуфт, ки агар он ҷанбаи ривоӣ ҳам дошта бошад, дар
бораи Камол аст, на дар бораи каси дигар. Ва ин ҳикоят аз
азамати рӯҳонӣ ва нуфузи маънавии Шайх Камоли Хуҷандӣ дар
ҳаѐти моддии мардум дарак медиҳад.
Паҳлуи дигари мавзӯи ҳаѐти шоир дар Сарой, ки аксари
муаллифони қадим дар он иштибоҳ кардаанд ва баъзе
муҳаққиқони муосир онро ҳақиқат ангоштаанд, ба муддати 4 сол
дар он шаҳр иқомат кардани шоир мебошад. Шавоҳиди
таърихие вуҷуд доранд, ки чунин иддаоро рад мекунанд. Онҳо
ҳокӣ аз онанд, ки Шайх Камол дар Сарой ба муддати 11 сол
боқӣ мондааст. Дар ин бора дар муқаддимаи қадимтарин нусхаи
девони шоир, ки дар соли 800/1397-1398, яъне дар замони барҳаѐт
будани шоир дар Табрез китобаташ шурўъ шудаву баъд аз
даргузашташ анҷом ѐфтааст ва алҳол таҳти шумораи 4739 дар
китобхонаи Остони Қудси Разавии Машҳад нигаҳдорӣ мешавад,
роҷеъ ба санаи ба Сарой рафтани ӯ ва таърихи бозгашташ ба
Табрез бо обу тоби ҳар чи тамомтар баѐн шуда ва ба Камол
саломатӣ ва тӯли умр талабида шудааст. Мазмуни он чунин аст,
ки Камоли Хуҷандӣ бар асари фитнаву ошӯби воқеъшуда дар
Табрез (ҳуҷуму тороҷи Тӯқтамиш дар назар аст) моҳи зулқаъдаи
соли 787 ҳ. (декабри 1385 м.) ба Сарой кӯч баст ва хавоссу
авомми Озарбойҷон ғариқи дарѐи фироқ гаштанд. Дар соли 798
ҳ. (1396 м.) ӯ ба Табрез муроҷиат кард ва ба расми қоидаи пешин
саҷҷодаи иршод густарид ва боиси фараҳмандии фузалои он
шаҳр гашт (вар 6 б).
Ҳамин иттилоъ дар бораи муддати иқомати шоир дар
Сарой маъхази дасти аввал мебошад ва ҳақиқати таърихӣ дорад.
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Ҳофиз Ҳусайни Карбалоии Табрезӣ низ дар «Равзот-улҷинон ва ҷаннот-ул-ҷанон» хабар медиҳад, ки Камол дар Сарой
11 сол мондааст (саҳ. 502). Муаллифи ахир бо сароҳат хабар
мерасонад, ки Шайх Камолро Амир Темур бозпас ба Табрез
меоварад (ҳамон ҷо). Ба шаҳодати Эраҷи Афшор муаллифе бо
номи Ҷаъфар ибни Муҳаммади Ҷаъфарӣ дар китоби худ
«Таърихи кабир», ки дар соли 845/1442 иншо кардааст, навишта,
ки Шайх Камоли Хуҷандиро Амири бузург аз Сарой ба Табрез
меорад (Афшор, саҳ.102). Ин ҷо низ ба осонӣ пай бурдан мумкин
аст, ки қасди муаллиф аз «Амири бузург» Амир Темури Кӯрагон
аст. Аз кутуби таърих ҳам маълум аст, ки Темур дар соли 797 /
1395 ба қасди Тӯқтамиши муғул ҷониби Дашти Қибчоқ лашкар
кашида, он ҷоро ба харобазор табдил медиҳад ва Тӯқтамишро аз
тахташ маъзул мекунад (Хондамир, саҳ.40;...). Худи Камол дар
баъзе абѐти ашъораш ба ин ҳодиса ишораҳо дорад:
Шањри Сарой чун дилат ошуфта шуд, Камол,
Ваќт аст, агар азимати Табрез мекунї (ҷ.2, 485).
***
Чангат ба сипоҳи Тӯхтамиш мемонад,
К-аш куштани ӯ шуд сабаби роҳати халқ (ҷ.2, 530).
Аз маънии байт пайдост, ки мунҳазим шудани Тӯқтамиш
боиси рифоҳи Камол ҳам шудааст ва чунин имкони хуб мусоидат
карда, ки шоир низ дар ҳашами Темур дар соли 1396 ба Табрез
бозгардад. Дар шукронаи ин рӯйдоди муҳим шоир баъди ба
Табрез расидан чунин ғазале сурудааст:
Биҳамдуллаҳ, ки дигар бор рӯи дӯстон дидам,
Чу булбул мекунам мастӣ, ки боғу ва бӯстон дидам.
Ман он мурғи хушилҳонам, ки берун аз қафас худро
Ба иқболи баҳор эмин зи ташвиши хазон дидам.
Фалак гар тофт рӯйи меҳру баргардид аз ѐрӣ,
Фаромӯшам шуд он ҳар ду, чу ѐри меҳрубон дидам.
Муроди ман миѐни ѐр буд, он дар канор омад,
Миѐни роҳат афтодам, чу ранҷи бекарон дидам.
Шаби қадре, ки меҷустам ба хобу рӯзи некӯе,
Чу он мӯ дидаму он рӯ, ҳам ин дидам, ҳам он дидам.
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Замони васл, к-аз дигар замонҳо беҳ ниҳад ошиқ,
Ба рӯйи дӯстон ман он замонро ин замон дидам.
Камол, он дам, ки хоҳӣ дид бо ѐрон қарин худро,
Бигӯ, ин давлат аз юмни шаҳи соҳибқирон дидам (ҷ.2, 154).
Бидуни ҳељ шак, дар мақтаи ғазали мазбур “шаҳи
соҳибқирон” ҳамоно Амир Темур аст, на каси дигар. Муаллифи
«Равзот-ул-ҷинон» санаи бозгашти Темурро аз Дашти Қибҷоқ ба
Табрез «самонина ва тисъина ва сабъамиа» (798 ҳ.) баробар бо
1396 м. рақам задааст (саҳ.502). Аз ин рӯ, хабари муаллифи
«Таърихи Роқимӣ», ки авдати Камолро аз Сарой ба Табрез баъд
аз 14 соли сукунати ӯ донистааст (вар.23 б) ѐ Озари Бегдилӣ баъд
аз 40 сол шуморидааст (саҳ.339), низ ботил мешаванд.
Зиндагии Камол пас аз бозгашт ба Табрез. Тавре ки дар
ѓазали боло ишора рафтааст, увдати Камол аз Сарой ба Табрез
боиси хурсандӣ ва шукронаи њам шоир ва њам бузургони он
шањр, ѐру ошноѐн ва ҳам сокинони одии он шаҳр гардидааст.
Карбалоӣ низ хабар медиҳад, ки он ҳангом «табрезиѐн аз вазеъу
(пасту- Б.М.) шариф ва аҳолию адонӣ (авом – Б.М.) ва бузургу
кӯчак дар камоли итоат ва инқиѐду эътиқод нисбат ба
машоруилайҳ ( Камоли Хуҷандӣ) будаанд» (саҳ.502).
Ҳамчунин дар варақи 6 а – 6 б-и муқаддимаи қадимӣ, ки
зикраш фавқан рафт, дар хусуси ҷамъоварии ашъори шоир аз
сари ихлосу эътиқод чунин сухан рафтааст: «Пас, муридони
мухлису муътақидони мутахассиси он ғурари фавоиди собиқа бо
дурари қалоиди лоҳиқа ҷамъ гардониданд ва он кавокиби
савоқибро, ки чун Банотуннаъш мутафарриқ буданд, бар мисоли
Сурайѐ дар силки интизом кашиданд ва он дурри шоҳворро, ки
чун қатароти амтори найсонӣ ба ақтори олам расида буд, садафе
омода сохтанд ва он маҷмӯаро «Тарҷумон-ул-ҳол ва асҳоб-улКамол» ном ниҳоданд. Эзади субҳонаҳу ва таоло азза шаънаҳу
ҳазрати валоятпаноҳиро бар мафориқи аҳли ислом мухалладу
мустадом дород ва хотири файѐзи дарунбини эшонро, ки бариди
ҳазрати иззат ва сафири олами ғайбу шаҳодат ва ҷоми
ҷаҳоннамои мулку малакут ва маҳбити асрори зулҷалол ва-лҷабарут аст, аз шавоиби шакку шубҳат сиѐнат кунод» (нусхаи
чопи Гулисурхӣ, саҳ.44-45).
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Аз ин нақли қавлҳо, ки оварда шуд, низ аз он азамату
нуфузи маънавии Хоҷа Камол, ки дар замони зиндагиаш
бархурдор буд, дарак ҳосил кардан мумкин аст.
Темур вақте Камолро ба Табрез овард, бар маснади
шањрѐрии Озарбойҷон писари худ Мироншоњро таъйин намуду
худ ба Самарқанд бозгашт. Мироншоҳ, ки шахси фарњангдўст ва
шеъру адабпарваре буд, муриди Камоли Хуҷандӣ шуд ва њамеша
аз ањволаш хабаргирї мекард. Ба ин тартиб, шоир солњои
боќимондаи умри худро бо аҳли хонаводааш дар њалќаи дўстону
муридони хеле зиѐди худ нисбатан осуда ба сар бурдааст.
Дар аҳволи Камоли Хуҷандӣ боз як нуктае ҳаст, ки ба он
лозим аст равшанӣ андохт ва он воқеаи гӯѐ муддате дар Санг
ном қалъае зиндонӣ будани шоир мебошад. Бори аввал ин
мавзӯъро устод С.Айнӣ дар «Намунаи адабиѐти тоҷик» бо такя
бар иттилооти «Равзат-ус-сафо»-и Мирхонд матраҳ кардаанд.
Эшон навишта, ки «Дар тазкираи «Оташкада» ва «Қомус-улаълом» аз «Равзат-ус-сафо» манқулан мазкур аст, ки Шайх
Камоли Хуҷандӣ ба қалъаи Санг маҳбус буда ва ба иншои
рубоии зер аз он ҷо халос шуд:
Кай бошад аз ин танг бурун омаданам?
Ном аст аз ин нанг бурун омаданам.
Гӯӣ магар аз санг бурун меояд,
Парвонаи аз Санг бурун омаданам» (саҳ.41).
Ин ақидаро баъзе муҳаққиқон, аз ҷумла И.С.Брагинский
(саҳ.239), Х.Мирзозода (саҳ.262) ва диг. такрор кардаанд. Аммо
рубоии мазбур дар «Таърихи Вассоф»-и Шаҳобуддин Абдуллои
Шерозӣ, ки таълифаш ба даҳаи аввали асри XIV рост меояд, ба
сиѐсатмадор ва шоири фозили асри XII Оли Хуҷанд Ҷамолуддин
Масъуди Хуҷандӣ, ки дар Исфаҳон фаъолият дошта ва номаш
дар аввали ин мақола рафт, нисбат дода шудааст. Муаррихи
мазкур дар бораи таърихи Атобакони Шероз дар аҳди Ҳулоку
сухан карда, аз ҷумла баъзе лаҳзаҳои он таърихро овардааст,
мазмуни он чунин аст: Туркон (модари Атобаки Абӯбакр) дар
соли 661/1262 баъди аз бом афтода мурдани писараш Атобаки
Муҳаммад бо бузургони мамлакат машварат кард, ки чӣ касеро
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бар тахти подшоҳӣ нишонанд. Ройи ҳамагон бар он қарор
гирифт, ки Муҳаммадшоҳ писари Салғуршоҳро ба подшоҳӣ
бардоранд. Муҳаммадшоҳ марде шуҷоъ ва дар фатҳи Бағдод
мулозими Ҳулоку буд. Чун бар тахт нишаст, роҳи лавҳу лааб пеш
гирифт. Дар ин ҳол бародараш Салҷуқшоҳ, ки дар қалъаи
Истахр маҳбус буд, ба наздаш шафоатномае фиристод ва дар он
аз ҳабсиѐти Ҷамолуддин Масъуди Хуҷандӣ ин рубоӣ оварда буд:
Кай бошад аз ин Санг бурун омаданам?
Ном аст аз ин нанг бурун омаданам.
Гӯӣ магар аз санг бурун меояд,
Парвонаи аз Санг бурун омаданам.
Аммо Муҳаммадшоҳ ба номаи ӯ напардохт ва ӯ ҳамчунон дар
ҳабс бимонд... » (Таҳрир, саҳ.107).
Воқеият доштани чунин ҳолат аз яқин дур нест, зеро
ҳодисаи зиндонӣ карда шудани Шайх Камол бо шахсияти
маънавию рӯҳонии ӯ, ки зикраш дар боло бисѐр рафт, ба ҳеч ваҷҳ
муносибу мувофиқ нест.
Маслаки Камол дар тасаввуф. Аз масъалаҳои хеле душвор
дар аҳволи Камол муайян намудани мансубияти ӯ ба ин ѐ он
тариқаи тасаввуф ва душвортар аз он ташхиси пири тариқати ӯ
мебошад. Дар ин хусус сарчашмаҳо хомӯшанд. Танҳо
Дорошукӯҳ дар «Сафинат-ул-авлиѐ» аз мутасаввифони
тариқаташон номаълум фақат ду тан- Камол ва Ҳофизро нишон
медиҳад (вар,262 б). Аз шеърҳои Камоли Хуҷандӣ пайванди
маънавии ӯ бо Ҳофиз маълум мешавад. Ӯ ҳам, мисли муосири
бузурги худ Ҳофиз, ба чандин тариқатҳои сӯфия майл пайдо
намудааст, вале ҳеҷ кадоми онро ақли солим ва дили равшани ӯ
ба таври комил қабул накарда ва муриди пире ҳам нашудааст. Бо
ин вуҷуд, маротиби ирфонро ба танҳоӣ аз роҳи кашфу шуҳуд
паймуда, ба дараҷоти камоли он расидааст. Вобаста ба чунин
ҳоли ӯ Абдурраҳмони Ҷомӣ дар «Нафаҳот-ул-унс» аз номи Шайх
Аттор овардааст, ки «Қавме аз авлиѐуллоҳ бошанд, ки эшонро
машоихи тариқат ва куброи ҳақиқат “увайсиѐн” номанд ва
эшонро дар зоҳир ба пире эҳтиѐҷ набвад, зеро эшонро ҳазрати
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рисолат дар ҳиҷри инояти худ парвариш медиҳад, бевоситаи
ғайре, чунончи Увайсро дод. Ва ин азим мақом бувад» (саҳ.20).
Модом ки масъала чунин аст, метавон гуфт, ки Камоли
Хуҷандӣ низ, аз он ки домангири пире нест, увайсӣ аст. Ба
увайсӣ будани худ шоир дар як ғазалаш чунин ишораи малеҳе
кардааст:
Хабаре ѐфтам аз давлати васлат ба навӣ,
Ту куљо меравї аз баҳри Увайсе ба Қаран (ҷ.2, 286).
Яъне, шоир гуфтанист, ки «баҳри Увайс ба Қаран чӣ меравӣ?
Назди ман ой, ки ман увайсистам». Муаллифи «Равзот-улҷинон» Боязиди Бистомӣ ва Шайх Камоли Хуҷандиро бо
сароҳат увайсӣ номидааст (саҳ.510).
Аз миѐни донишмандон Абдулманнони Насриддин дар
мавриди маслаки ирфонии Камол баҳс кушода нақшбандӣ хонда
шудани ӯро, ки бархе ба он мансуб донистаанд, қабул надорад
(саҳ.55-56) ва ин ҳукми дурусте аст. Камол дар воқеъ нақшбандӣ
набуд. Аммо дар мавриди он ки донишманди мазкур увайсӣ ва
маломатӣ будани Камолро ҳам қабул надорад (ҳамон ҷо),
намешавад тасдиқ кард. Мавсуф дар ин росто фикрҳои
дигаронро қабул надорад, вале худ фикри мушаххасеро ироа
намекунад. Бо истинод ба фармудаҳои худи Камол ва бо такя
бар мутолиаи афкори орифони гузаштаву донишпажӯҳони
мутахассиси тасаввуф метавон ин шоирро мисли муосири
бузургаш Ҳофизи Шерозӣ маломатӣ номид.
Аз суханони Камол пайдост, ки ҷаҳонбинии сӯфиѐнаи ӯ
батадриҷ шакл гирифтааст. Ӯ роҳи зуҳду тақворо низ
паймудааст:
Бо ҳама тақвою зуҳд ар бишинавад номат Камол,
Аз даруни савмаа масту хароб ояд бурун (ҷ.2, 316).
Камол чун медида, ки бо зуҳду парҳез ва гӯшанишинӣ
муроди аслӣ ҳосил намешавад, дар баъзе шеърҳояш аз
гирифтории худ ба ин андешаи ботил изҳори пушаймонӣ
намудааст:
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Маро саргашта медорад хаѐли зуҳди беҳосил,
Биѐ, соқӣ, гузар созем аз ин андешаи ботил (ҷ.2, 140).
***
З-ин зуҳди баста бар худ ман низ даст шустам,
Ранге, ки хом бандӣ, з-ин бештар напояд (ҷ.1, 300).
Шояд батадриҷ аз зуҳду тақво ба куллӣ даст кашида «Дар
дафтари ушшоқ наѐям ба ҳисобе / То лавҳи вуҷуд аз рақами зуҳд
нашӯям» (ҷ.2, 255) гӯѐн худро дар силки суфиѐни некэътиқод
меандозад:
Сӯфияму муътақиди некувон,
Кист чу ман сӯфии некэътиқод? (ҷ.1, 415).
Аммо дар замони Камол «сӯфивашони худнамову
назарфиреб» ва «соликони бедард», ки аз сӯзи дарун орӣ буда,
тасаввуфро доми фиреб ва тазвир карда бошанд, бисѐр ба назар
мерасидаанд. Ӯ чун рафтори онҳо мебинад, аз тариқаташон
дилгир шуда, аз он ҳам қадам берун мениҳад (Ман аз аҳли
тариқат будам аввал / Чу рафторат бидидам, рафтам аз роҳ - ҷ.2,
374) ва аз пайи ҷустуҷӯи пире мешавад, то ӯро ба сарманзили
мақсуд ҳидоят намояд:
Дилам аз суҳбати асҳоби тариқат бигирифт,
Раҳбаре ку, ки расонад ба дари хамморам? (ҷ.2, 238).
***
Раҳбаре ҷў, Камол, к-ин роҳро
Солҳо рафтаанду поѐн нест (ҷ.1, 204).
Лекин ӯ дар хонақоҳҳо чунин пиреро, ки сазовори даст
додан бошад, пайдо карда натавониста мегӯяд:
Гар биронд аз хонақоҳам пири хилват, бок нест,
Дигаронро тоату моро иноят раҳбар аст (ҷ.1, 179).
Ё ҷои дигар гуфтааст:
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То ҳиммати олї нашавад раҳбари хотир,
Андешаи он қомату боло натавон кард (ҷ.1, 416).
Аз ин суханони шоир пайдост, ки «ҳиммати олӣ» ва
«инояти Ҳақ»-ро барои худ раҳбар медонад. Яъне, хотири
бедори Камол ҳеч кадоме аз фирқаҳои тасаввуфро, ки дар
замонаи ӯ ҷорӣ буданд, қабул накарда, оқибат ба таври қатъӣ ба
ҷониби ҷараѐни маломатияи риндӣ гузар мекунад.
Шоѐни тазаккур аст, аввал касе, ки фикри ахирро дар
камолшиносӣ изҳор кардааст, профессор Х.Мирзозода мебошад.
Ӯ зимни таърифи мухтасари сурудаҳои шоир бо эътимоди тамом
чунин навиштааст: «Камол дар ҷаҳонбинӣ муқобили шариати
расмӣ ва зоҳидон буда, пайрави равияи маломатияи риндӣ буд»
(саҳ.267).
Боздид ва санҷиши мероси адабии Камол бори дигар
дурустии фикри мазкурро ба субут мерасонад. Дар баъзе ҷойҳо
шоир ба ринди маломатӣ будани худ сареҳан ишора кардааст.
Чунончи, дар ин байт:
Бархез, Камол, аз сари номус, ки риндон
Карданд иқомат ба сари кўйи маломат (ҷ.1, 196).
Дар як ғазали дигараш чунин ишора дорад:
Дар суҳбати соҳибназарон бор надорад,
Соҳибҳаваси бори маломат накашида (ҷ.2, 376).
Камол то охир дар ҳамин мавқеъият устувор боқӣ мондааст
ва аз ин рафтори худ ҳеч пушаймон ҳам нест:
Чӣ зиѐн, агарчи гаштам чу Камол ринду ошиқ,
Ки зи зуҳду некномї ҳама умр буд орам (ҷ.2, 211).
Шайх Алӣ ибни Усмон Ҷуллобии Ҳуҷвирӣ дар «Кашф-улмаҳҷуб» зимни зикри нукоте чанд аз атвори маломатиѐн, аз
ҷумла нигоштааст: «Маломатиро феъле мебоист мустанкар бар
хилофи одат» (Ҳуҷвирӣ, саҳ.75). Мебинем, ки Камол низ дар ҷое
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ин нуктаро муътариф буда, худро ориф ва рафтори худро хилофи
одати маъмулии халқ эълон мекунад:
Гар одат аст расми такаллуф миѐни халқ,
Мо орифему одати мо тарки одат аст (ҷ.1, 271).
Аз он ҷо ки дар таълимоти ирфонии Камоли Хуҷандӣ ишқ
мақоми меҳварӣ дорад, дар ашъораш мусталеҳоти марбути ишқ,
яъне “ошиқ”, “ринд”, “ҷамол”, “зебоӣ”, “ҳусн”, “мастӣ”
басомади зиѐд доранд. Пас, Камоли Хуҷандӣ дар ирфон
намояндаи назарияи ваҳдати вуҷуду ваҳдати шуҳуд, ва ба
шиддат таҳти таъсири тасаввуфи Хуросон, яъне пайрави мактаби
ҷамол (таҷаллии суварӣ) ва аҳли сукр аст, зеро пайваста ақли
судҷӯ ва маҳдудро дар расидан ба Ҳақ инкор мекунад ва дар ин
роҳ ишқи маҷзубонаву мастонаро ягона ҳодии яқин мешиносад.
Ӯ, ки аз авсофи башарӣ нафси худро холӣ карда буд, яъне аз
қайду банди худӣ раҳида, дасти мурод дар домани матлуби
ҳақиқӣ муҳкам сохта буд, озодвор чунин андешаҳои
ирфониашро дар хилоли ғазалҳояш бас шоирона бо офаридани
маъниҳои ғариб баѐн намудааст.
Истиқлоли фикрӣ, ҷасорати эҷодӣ ва ѐди Хуҷанд. Яке аз
паҳлуҳои муҳимми шахсияти шоирии Камоли Хуҷандӣ он буда,
ки ӯ ҳамеша дар амри халлоқияти адабӣ мустақилияту мухторият
дошта ва дар кори халлоқияти адабӣ ҳеч вақт зери бори иродаи
дигарон намерафтааст. Аз ҳамин ваҷҳ буда, ки қатъан хидмати
дарбори шоҳе ѐ амире накардааст. Чунин мушаххасаи хисолу
рафтори ӯро аксарияти тазкиранигорон аз Давлатшоҳ (саҳ.367)
то Тақиуддини Кошӣ (Кошонӣ, вар.38 б), Шамсуддини Сомӣ
(вар.386а) ва устод С.Айнӣ (Куллиѐт, саҳ.225) босароҳат зикр
кардаанд.
Шабеҳ ба ин гуна нукотро як идда муҳаққиқон, ки доир ба
ин шоир ва мероси адабии ӯ навиштаҳое доранд, аз қабили
А.Деҳотӣ, Ш.Ҳусайнзода, А.Давлатободӣ, И.Брагинский,
Х.Мирзозода, А.Афсаҳзод ва дигарон низ изҳор доштаанд. Яке
аз имтиѐзоти Шайх Камол аз соири шуарои ҳамзамонаш дар
ҳамин ҳам ҳаст. Чунин воқеият аз он сар задааст, ки ӯ ҳеч гоҳ
дасти тамаъ ба касе дароз накардааст ва дар ашъораш чунин
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хислати пастро мудом маҳкуму танқид кардааст ва озодагию
сарбаландии худро бартар аз ҳама чиз донистааст. Ин гуна
ворастагӣ ва ҷасорати эҷодӣ дар таърихи адабиѐти тоҷику форс
падидаи нодир мебошад.
Камол гарчи асосан дар Табрез зиндагӣ дошт, аммо аз
ашъораш пайванди маънавии ӯ бо зодгоҳаш, шаҳри Хуҷанд ба
хубӣ эҳсос мешавад ва гуфтан мумкин аст, ки чунин иртиботи
қавӣ ҳаргиз ӯро тарк накардааст. Ӯ дар ашъораш борҳо аз
Хуҷанд, мардуми ҳунарманди ин шаҳр, кӯҳҳои устувор, меваҳои
шаҳдбори он, рӯди Сир ва ғайра бо ифтихор ѐд кардааст.
Оиладорї. Аз муаллифони даврони қадим ягона касе, ки ба
“соҳибиѐлӣ”, яъне оиладории Камол ишора намудааст,
ҳамзамони шоир Муҳаммад ибни Ҳиндушоҳи Нахҷувонӣ
мебошад. Ў дар идомаи суханаш афзудае дорад ва мазмунаш ин
аст, ки ҳокими мавзеи зисти Камол қарори расмие бо муҳру имзо
ба тасвиб мерасонад, то аз боғи ӯ ҳеч андоз наситонанд ва ин амр
бар фарзандону меросбарони вай низ насл ба насл нофиз
мебошад (саҳ.276). Баъди гузашти чандин садсола, дар асри
XIX, Ризоқулихони Ҳидоят дар муқаддимаи «Маҷмаъ-улфусаҳо» навишта ки насаби обову аҷдодаш ба Шайх Камоли
Хуҷандӣ мепайвастааст (саҳ.1209). Дар ин маврид мақолаи
судманди Д.С.Комиссаров «Содиқ Ҳидоят –халафи Камоли
Хуҷандӣ» вуҷуд дорад, ки он ҷо ба ин мавзӯъ таваҷҷуҳи бештар
шудааст. Ӯ бо таассуф қайд намуда, ки Содиқ Ҳидоят ва ҷадди ӯ
Ризоқулихони Ҳидоят мисли сарсилсилаи пешиниѐнашон
Камоли Хуҷандӣ, озодманишу пуртавозӯъ буда, шаҷараи
авлодиашонро ба вуҷуд наовардаанд. Биноан, ҳалли ин мавзӯъ
то охир бисѐр мушкил боқӣ мондааст (саҳ.155). Ҳам Комиссаров
ва ҳам М.Муллоаҳмад қавли Маҳдиқулихони Ҳидоят – набераи
Ризоқулихони Ҳидоятро дар навиштаҳояшон нақл намудаанд.
Тибқи он ӯ дар китобаш «Хотирот ва хатарот» (Теҳрон, 1950)
фармуда, ки ҷадди бобояш Исмоили Камол ном дашта ва дар
ҷанги Зандиѐну Қоҷориѐн кушта шудааст ва ӯ худро аз авлоди
Камоли Хуҷандӣ
мешумурдааст (Коммисаров,
саҳ.156;
Муллоаҳмад, саҳ.189). Ин никот дар як мақолаи адабиѐтшиноси
ҷавон Б.Раҳматов низ ба қайди таҳрир омадааст (саҳ.6-7). Ҳар
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касе дар иртиботи ин масъала чизе навишта, ба он чи гуфта
омад, иловае накардааст. Шояд дар оянда паҳлуҳои дигари
мавзӯи марбути хонавода ва ахлофи Камол ҳаллу фасл гардад.
Поѐни умр ва санаи даргузашт. Охирҳои ҳаѐти шоир дар
Табрез чӣ гуна гузаштааст, дақиқан маълум нест. Аммо тибқи
ахбори манобеи адабию таърихӣ ин орифу шоири бузурги
хуҷандӣ то охири умр бо ҳифзи иззати инсонӣ, эҳтироми
атрофиѐн, сарбаландона, мудом дар ҳалқаи муридону дӯстон ва
машғул бо корҳои эҷодӣ ба сар бурдааст.
Нуктаи дигар ин аст, ки шоир ҳамеша дар миѐни мардуми
заҳматкаш зиндагӣ ва эҷод кардааст ва аз ғаму шодии мардум,
орзуву омол, расму оини онҳо аз наздик ошноӣ дошта, ҳамвора
забони зиндаи халқро бо диққати тамом меомӯхтааст. Ғазалҳои
обдори ӯ дар замони зинда буданаш дар миѐни хосу ом суруда
мешудаанд. Дар ин бора худаш чунин гуфтааст:
Гар равад мутриб ба базме, хонад абѐти Камол,
Ҳар киро ҷонест, гӯяд, мутрибо, хуш меравӣ (ҷ.2, 394).
Шоир умри дарозу пурбаракате дидааст. Ҳақиқати ин ҳукм
аз баъзе абѐти ашъораш, ки дар онҳо ӯ аз зинаҳои умри худ сухан
карда, маълум мешавад. Чунончи, гуфтааст:
Гуфт: Камол, оқибат дар сари зулфи мо расӣ,
Ҳам бирасам ба шаст, чун умр гузашт аз чилам (ҷ.2, 206).
***
Зулфи ту ба қарне нашавад ѐфт, ки он шаст,
Гар умр расад низ ба ҳафтод, наѐбанд (ҷ.1, 353).
***
Ман ба ҳавои қоматат умри дароз ѐфтам,
З-он ки ҳамеша кардаам касби ҳавои муътадил (ҷ.2, 131).
***
Чу дидам қиблаи рӯи ту садсола намози худ
Ба меҳроби ду абруят қазо кардам, қазо кардам (ҷ.2, 156).
Аммо дар мавриди санаи даргузашташ дар миѐни ахбори
сарчашмаҳо ихтилоф вуҷуд дорад. Давлатшоҳи Самарқандӣ,
Шерхони Лудӣ ва Лутфалибики Озари Бегдилӣ ин ҳодисаро дар
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соли 792 ҳиҷрӣ (1389 м), Ризоқулихони Ҳидоят, Саид Роқим ва
Абдуллоҳи Кобулӣ 793 ҳиҷрӣ (1390 м), Муҳтарами Бухороӣ 794
ҳиҷрӣ (1391 м), Камолуддини Гозургоҳӣ дар «Маҷолис-улушшоқ» 807 ҳиҷрӣ (1404 м) рақам задаанд. Вале мувофиқи
моддаи таърихи муаллифи муосири шоир Шарафуддини Ромӣ,
ки дар нисбати даргузашти Камол гуфтааст «Камоли Хуҷандӣ
бикӯчид» ва зикри сареҳи шогирдаш Абдурраҳими Хилватӣ ин
воқеа дар соли 803 ҳиҷрӣ (1400-1401 м.) ба амал омадааст:
«Орифи ҳақшинос, Шайх Камол,
Ки ҷаҳонро ба шеъри тар бигуфт.
То суханро сухан бурун афтод,
Кас сухан ҳамчу он бузург нагуфт.
Ҳаштсаду се гузашт, к-он хуршед,
Ҳамчу Маҳ дар саҳоби ғайб нуҳуфт» (Карбалоӣ, саҳ 510).
Санаи мазкурро Ҷомӣ дар «Нафаҳот», Хондмир дар
«Ҳабиб-ус-сияр», Амин Аҳмади Розӣ дар «Ҳафт иқлим» қабул
кардаанд. Дар чандин китобҳои дигари пешин, мисли «Равзотул-ҷинон», «Риѐз-уш-шуаро» «Риѐз-ул-орифин», «Авлод-алатҳор», «Тароиқ-ул-ҳақоиқ», «Сафинаи куҳансол», «Сомӣ-уласомӣ», «Ништари ишқ» ва ғайра ҳамчунин 803 ҳ. зикр шудааст.
Ба дурустии санаи ахир, яъне 803 ҳ. мутобиқ бар 1400- 1401 м. ҳеч
ҷои шак нест ва дар воқеъ Камоли Хуҷандӣ дар синни пиронсолӣ
ба қавли худаш «баргрезони умр»-ашро дида ба олам падруд
гуфтааст. Мазораш дар Валиѐнкӯҳи Табрез аст ва дар лавҳи он
байти зер ҳак шудааст:
Камол, аз Каъба рафтӣ бар дари ѐр,
Ҳазорат офарин, мардона рафтӣ!
Дар истилоҳи урафо “Каъба” маънои таваҷҷуҳи дил ба Ҳақ ва
мақоми васл аст, маконест, ки ошиқ бояд маҳрам шавад, то ба
висол ноил ояд. Пас, Каъба ҳарими кӯйи маъшуқи азалист ва
роҳи расидан ба Маъшуқ бо бадрақаи ишқ муяссар мешавад ва
Камол ин кӯйро поймардона тай намуда бар дари Ёр рафтааст.
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Шуҳрати Камол ва ҷойгоҳи ӯ. Ин шоири ширинкаломи
тоҷик аз ҷумлаи шоирони бузургу нодири хуштолеъ, аз қабили
Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ, Шайх Ироқӣ ва Абдурраҳмони
Ҷомӣ мебошад, ки дар замони зиндагии худ аз шаъну иззат ва
эҳтирому шуҳрати беандоза бархурдор буд ва чунин саодат на ба
ҳамаи шоирони гузашта даст додааст. Инро бо далелҳои шайъии
зиѐди зер ба субут расонидан мумкин аст:
1. Аз он ҷо ки Камол ҳар ҷое ки буда, орифи восил ва дур аз
таалуқоти дунявӣ буданаш ва аз тамаъу оз барканориашро
медиданд, тавре ки гузашт, аҳли фазлу ҳунар зуд дар иҳотааш
меомаданд. Ҳатто соҳибони давлату ҷоҳ суҳбати ӯро муғтанам
мешумориданд ва худ ба ҳузураш мешитофтанд ва аз ӯ ҳидояту
иршод металабиданд. Давлатшоҳ ҳам бе ваҷҳе нагуфта, ки :
«Шайхро назди салотину ҳукком қадре тамом буда ва латоифу
зароифи ӯ машҳур асту аз шарҳ мустағнӣ» (саҳ.326). Дар воқеъ,
Султон Ҳусайни Ҷалоирӣ, подшоҳи Дашти Қибчоқ –
Тӯқтамишхон, Амир Темур, писари сеюми Амир Темур – Мирзо
Мироншоҳ ба ӯ иродати тамом доштаанд. Дар «Латоиф-уттавоиф»-и Фахруддин Алии Сафӣ омадааст, ки Мироншоҳ аввал
муриди Муҳаммадширини Мағрибӣ будааст ва вақте латофати
суҳбати Камолро мебинад, Мағрибиро раҳо намуда ба
мулозимати Хоҷа Камол мепечад. (саҳ.230). Дар аксарияти
тазкираҳо қиссаи ба зиѐрати Камол омадани Мироншоҳ ва қарзи
шоирро пӯшонидани Мироншоҳ бо обутоби ҳарчи бештар ироа
шудааст. Шоирони он рӯзгор, аз қабили Ассори Табрезӣ,
Муҳаммадширини Мағрибӣ, Хоҷа Абдурраҳими Хилватӣ,
Маозии Табрезӣ, Шарафуддини Ромии Табрезӣ, Бадеъи
Табрезӣ, Абдулҳайи Табрезӣ, Ҳоҷӣ Аминуддини Табрезӣ, Амир
Муҳаммад Бадруддини Табрезӣ ва орифони маъруф аз қабили
Шайх Маҳмуди Чочӣ, Шайх Куҷаҷи Табрезӣ, Пир Қавомуддини
Табрезӣ, Мавлоно Тоҷуддини Миншорӣ, Мавлоно Муҳаммади
Машриқии Табрезӣ, Мавлоно Муҳаммади Халилӣ ва бисѐр диг,
ҳамчунин ҳунармандону мутрибони номдор чун Миралии
Табрезӣ ва Абдурраҳим Хилватии хушнавис, Қутбуддини Ноӣ,
Ҳабиби Удӣ, Абдулмӯъмини Гӯянда ва бисѐр дигарон мусоҳибу
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ҳамнишинони ӯ будаанд ва Хоҷа Камол дар миѐни онҳо шамъи
маҳфилҳо.
2. Ҳамаи манобеи асримиѐнагӣ аз муаллифони муқаддимаи
аввалин нусахи девони шоир то тазкиранависону муаррихон дар
мавриди сухан кардан аз Камол иттилооти худро хеле муҳтотона
бо эҳтиром ва ихлосу эътиқоди хосе иброз доштаанд ва дар
гузоришоти худ аз наҳваи баѐни манқабат истифода кардаанд.
Чунин аст, ки дар хилоли навиштаҳои худ қариб ҳамаи онҳо
шурўъ аз Мавлоно Ҷомӣ роҷеъ ба каромоту соҳибнафас будани
Камол ҳикоѐти ширин ба тариқи реализми ҷодуӣ ироа кардаанд.
Махсусан қиссаҳое, ки дар «Равзот-ул-ҷинон» оварда шудаанд,
ба монанди: ҳангоми сафари Камол бар Дашти Қибчоқ ҳамарӯза
ба хидмати ӯ ва ҳамроҳонаш аз олами ғайб пайдо шудани
уштуре бо машки обу суфраи тоам ва баъди истеъмоли он
нопадид шудани он уштур ѐ бо як нафас аз сандуқи ғайбӣ ҳосил
кардани пӯстини самури абрешимбофти қирмизӣ ва онро ба
подшоҳи Сарой бахшидани Камол, ѐ ба подшоҳу лашкариѐни ӯ
аз олами ғайб ҳозир намудани хӯрданиҳову ошомиданиҳои
гуногун; ҳамчунин ҳини бардоштани ҷанозаи Камол чанд карат
шикастани тобут, яъне бо ин каромоти худ пас аз марг ҳам аз
Валиѐнкӯҳ берун шудан нахостани Камол ва ба ҳамин монанд
ҳикоѐти ваҳмии дигар, ки бо гузашти замонаҳо миқдорашон зиѐд
шудаанд, аз дараҷаи баланд ва таъсири шадиди нуфузи
рӯҳонияту волоияти Камол бар азҳони мардуми мухлису
муътақиди ӯ ба миѐн омадаанд. Ҳатто дар «Рӯҳ-ул-баѐн»-и Шайх
Исмоили Ҳаққӣ оварда шудааст, ки ба иллати нисбат ба шахси
Камол беадабӣ зоҳир намудани Бисотии шоир бар асари дуои
бади ӯ ҳамон лаҳза Бисотӣ афтода ҷон бохтааст (саҳ.45). Ин
ҳикоят дар «Хизонаи омира»- и Ғуломалихони Озод низ оварда
шудааст (саҳ.148) Дар ҳоле ки А.Афсаҳзод соли вафоти Бисотиро
808/1403 ѐ 815/1412 муқаррар кардааст (1987, саҳ.88) ва он баъд
аз даргузашти Камол мебошад. Яъне назири чунин ривоѐт ба
сабаби мақоми авлиѐӣ доштани Камол, ки ҳар ҷо мерафта, шӯру
ҳаяҷони рӯҳонии фавқулода ба вуҷуд меоварда, бо завқи имонӣ
рӯйи коғаз оварда шудаанд. Аммо он қиссае, ки Камолуддини
Гозургоҳӣ дар «Маҷолис-ул-ушшоқ» (с.таъл.1503) гӯѐ дар
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мавриди ба ҷавони намакфурӯше ошиқ шудани Камол ва дар
ишқи ӯ ғазалҳои ошиқона сурудани ӯ (саҳ.152) ҳеч ҳақиқате
надорад. Дар бораи маҳсули тахайюли худи Гозургоҳӣ будани
чунин қиссаҳо ҳанӯз муосири ин муаллиф- Заҳируддин Бобур
Мирзо дар «Бобурнома»-аш чунин навиштааст: «Камолуддин
Ҳусайни Гозургоҳӣ шахси бесалоҳияте буд. Таснифе бо номи
“Маҷолис-ул-ушшоқ” дорад, ки ниҳоят суст аст. Дар он аксаран
ҳарфҳои дурӯғу бемазза ва беадабона гуфтааст, ки ҳама куфр
мебошанд. Чунончи авлиѐву асфиѐро ба ишқи маҷозӣ мансуб
дониста ва ба ҳар яке маъшуқеву маҳбубе таъйин намудааст»
(Бобур, саҳ.159).
3.Девони Камол шурўъ аз замони зинда буданаш то охири
асри XIX пайваста истинсох мешуда ва миѐни хонандагон
толибонаш бисѐр будаанд. Инро аз суханони мухлисонаи
муаллифи муқаддимаи девони қадими шоир ҳам фаҳмидан
мумкин аст. Чунончи, навишта: Шайх Камоли Хуҷандӣ «бо
вуҷуди истиғроқу таваљљуҳи том ва иршоди хавоссу авом гўйи
сухан дар майдони баѐн аз амсолу ақрони соҳибқирон даррабуда ва
мисқалаи фикр аз сатҳи оинаи моҳ зангори калаф зудуда,
чобуксаворони майдони фасоҳатро ба нўки синон ба сони мурғи
бобзан карда ва зини тазйин ва саноми тамкин бар тавсани ҳаруни
арбоби балоғату асҳоби бароат ниҳода ва дар ақолими
суханпарварї, балки дар аволими иборатгустарї, ҳар куҷо
гарданкаше буда, сар бар хатти шеъри ӯ ниҳода ва ҳар ғуруреву
пиндоре, ки дар қуббаи қасри димоғаш љой гирифта, аз маљории
ҳавос берун фиристода» (Камол дар оинаи тазкираҳо, саҳ.46-47).
Ҳатто Соммирзои Сафавӣ, тазкиранависи нимаи аввали асри
XVI, дар «Туҳфаи Сомӣ» овардааст, ки мазмунаш ин аст: Бо
ҷамъе шоирон пас аз сайри Табрез дар дукони даллоке
(сартароше) нишастем ва девони Камолро, ки дар тоќчаи он
дукон буд, кушодем ва ғазале, ки Савсании шоир чанде пеш аз
номи худ бадоҳатан хонда буд, дар он девон дарѐфтем...(Сомӣ,
саҳ. 314). Модом ки девони Камол дар тоқчаи сартарошхона
меистода, ин далели ривоҷи ҳамагонии ашъори шоир миѐни
мардум мебошад. Тазкиранависи асри XVII Амин Аҳмади Розӣ
низ дар «Ҳафт иқлим» менависад, ки «Девони Камол, ки дар
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латофат аз оби зулол гарав бурда, имрӯз мутадовил аст» (ҷ.3,
саҳ.1630). Ҳамаи тазкиранигорон дар орифи бузург будани
Камол ва ҳамчун шоири латифтабъ шуҳрат доштани ӯ иттифоқи
назар доранд. Чунончи, Ҳусайнқулихони Азимободӣ (нимаи ав.
асри XIX) навъе афкори пешиниѐнро дар мавриди шеъри Камол
ҷамъбаст менамояду мегӯяд: «Шайх Камол ғазалсароиро чун
тахаллуси худ ба пояи камол расонида, ки аз ҷумла, мустаидони
салаф ба хушкаломии вай муътариф будаанд, ҳаққо, ки каломаш
бағоят равону ширин ва ҷонбахшу намакин аст» (саҳ.1284). Аз
ин таъкидоти муаллифи ахир ва бисѐр тазкираҳои дигаре, ки
ҳамчунин дар шибҳи қораи Ҳинд таълиф шудаанд ва зикри номи
зиѐди онҳо дар ин мақола рафт, воқеияти шуҳрати Камолро на
танҳо дар Мовароуннаҳру Хуросону Қафқоз, балки дар байни
форсизабонони Ҳинд низ то давраҳои ахир нишон медиҳад.
4.Далели қотеъи дигаре, ки дар ғазалсароӣ мақоми аввал
доштани Хоҷа Камолро нишон медиҳад, тазаккуроти Шайхи
Озарӣ дар «Ҷавоҳир-ул-асрор» аст. Ӯ навъи шеърии ғазалро
мутобиқи рӯҳияи шеършиносии аҳди худ хеле дақиқ таъриф дода,
ѓазалсароро «хориљи тоифаи шоирон» медонад ва меафзояд, ки
«ин гурўњро ањли лутфу табъ хонанд» (вар.180а) ва ҳамчунин дар
таърихи ғазали форсии тоҷикии то замони худ мақоми аввалро
ба Камоли Хуҷандӣ медиҳад ва менависад:
«Афзалулмутааххирин Шайх Камоли Хуҷандӣ қуддиса
сирраҳу, ки билоназири мотақаддим ва мотааххири худ аст ва
лафзану маънан ин ҳирфаро (ғазалсароиро – Б.М.) ба камоли худ
расонидааст ва чунонки ҳақ ин тавр аст, доди нозукӣ ва
латофату хаѐл дода» (ҳамон ҷо). Баъдан қайд мекунад, ки
ғазалсарои маъруфи дигаре ҳаст ва ӯ Мавлоно Шамсуддин
Муҳаммад Ҳофиз аст (ҳамон ҷо). Аз ин ҷо на танҳо ҳусни назар
ва таваҷҷуҳи Шайхи Озарӣ ба шахсияти шоирии Камоли
Хуҷандӣ ва тарзи сухани ӯ ошкоро мушоҳида мешавад, балки бо
ин гуфтаҳо ӯ дидгоҳи шеършиносони асрҳои XIV-XV-ро ифода
мекунад.
5. Бисѐр шоирони ҳамзамони Камол ва баъд аз вай ўро дар
шоирӣ ба ҳайси устоди сухан ба расмият шинохтаанд ва аз
равиши сабки ӯ пайравӣ намуданро барои худ мояи ифтихор
66

СУХАНШИНОСЇ, №4. 2020
донистаанд. Яъне мақому ҷойгоҳи Камол дар таърихи
ғазалсароӣ ба забони форсии тоҷикӣ ба ҳадде мебошад, ки
мактаби адабии ӯ фароҳам омадааст ва ин худ мавзӯи
алоҳидаест. Фақат ҳаминро мегӯем, ки яке аз пайравони Камол
бо исми Дарвеш Муҳаммад, ки ба тахаллуси Каримӣ шеър
мегуфта, дар мақтаъи яке аз ғазалҳояш гуфтааст:
Бисѐр Камоланд, Каримӣ, ба ҷаҳон, лек,
Онро ки камоли сухан аст, он зи Хуҷанд аст
(Булғорӣ,в.305б).
Ҳамин шоир боз гуфтааст:
Дар шоирӣ, Каримӣ, гар пайрави Камолӣ,
Ин ҳам камол бошад, чун нест кори ҳар кас
(ҳамон ҷо, в.306б).
Умуман, аз гузоришоти фавқ чунин натиҷа ба даст меояд,
ки Камоли Хуҷандӣ дар масири ҳамаи замонаҳо шоири шинохта
ва мавриди писанду эҳтироми ҳамагон будааст ва дар таърихи
адабиѐти тоҷик нақше гузоштааст носутурданӣ.
Мақбараи рамзии Камол дар Хуҷанд. Устод Ш.Ҳусейнзода
(ба ҳамқаламии С.Султон) соли 1988 перомуни дар гузашта дар
ш.Хуҷанд мавҷуд будани мақбараи рамзии Шайх Камол мақолае
навишта буданд. (Ҳусейнзода, Султон, саҳ.4), Аз мазмуни он
маълум мешавад, ки шоир ва хаттоти маъруфи нимаи дуюми
а.XVIII ва аввали а.XIX Маъюси Хуҷандӣ дар баѐзи «Армуғон»и худ хабаре дарҷ намуда, ки тибқи он пас аз огоҳӣ ѐфтан аз
даргузашти Камоли Хуҷандӣ ҳокими онвақтаи Хуҷанд ҳайатеро
ба Табрез мефиристад. Эшон пас аз зиѐрати қабри шоир каме
хоки он манзили муборак ва баъзе ашѐи шахсии ӯро ҳамроҳи худ
ба Хуҷанд меоранд ва бо эҳтимоми мардуми Хуҷанд дар ҷои
хонаи падарии шоир мақбараи рамзӣ бино мекунанд ва дар
тоқчаи он давоту қаламдон ва як нусха девони шоири маҳбубро
мегузоранд. Ҳамин ѐдгорӣ то охири солҳои 40-уми а.XX побарҷо
будааст. Вале, мутаассифона, бо фармони шаҳрдорони кӯрдили
онвақта аз байн бурда шудааст.
Имрӯз дар фазои озоду истиқлоли комили давлатии
Тоҷикистон ва дар партави сиѐсати солими фарҳангии
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роҳбарияти он, ҳам давлати мустақили мо ва ҳам мардуми
шарифи тоҷик ба ин шоири бузург арҷи фаровон мениҳанд. Дар
соли 1996 дар Хуҷанд муҷассамаи барқади Камоли Хуҷандӣ
сохта шуд. Чанде баъд боғи фароғатии Камоли Хуҷандӣ ва
маҷмааи ѐдгорӣ ва осорхонаи шоир дар Хуҷанд эъмор карда
шуд. Баҳри поси хотири дурахшони ин шоири ҳақиқатан
мардумӣ муассисаҳои фарҳангӣ, кӯчаву хиѐбонҳо дар шаҳру
навоҳии Тоҷикистон ба номи ӯ гузошта шудаанд.
Ҳукумати Тоҷикистон соли 2019 ҷиҳати барпо намудани
ҷашни 700-солагии Хоҷа Камоли Хуҷандӣ ба Кумитаи мероси
умумиҷаҳонии ЮНЕСКО-и Созмони Милали Муттаҳид бо
пешниҳод муроҷиат намуда буд ва ин ташаббуси Тоҷикистон 27уми ноябри соли 2019 аз ҷониби ин ташкилоти пурнуфузи
байналмилалӣ дастгирӣ ѐфт ва ба тасвиб расид. Тирамоҳи соли
2020 дар зодгоҳи шоир симпозиуми байналмилалӣ барпо хоҳад
шуд, ва дар кори он аз аксари кишварҳои мутараққии ҷаҳон
донишмандони шарқшинос ширкат ҷустанианд. Дар натиҷа
ҷанбаҳои гуногуни ҳаѐт ва мероси адабии шоир ба таври
комилтар равшан карда мешаванд. Албатта, ин маъракаи
бузурги фарҳангӣ ва ҳамаи корҳои баиҷрорасидаи марбут ба
Камол дар эҳсоси ватандорӣ, худогоҳӣ ва ифтихори миллии
халқи тоҷик такони муҳимме ба вуҷуд меоваранд.
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ТАРҶУМАИ ҲОЛИ ИЛМИИ КАМОЛИ ХУҶАНДӢ
Дар мақола саъй шудааст, ки тарҷумаи ҳоли илмии Шайх Камоли
Хуҷандӣ, шоири бузурги ғазалсарои тоҷики асри XIV, ба вуҷуд оварда
шавад. Муаллиф бо истифода аз ҳамаи манбаъҳои асримиѐнагии маълум
(онҳо беш аз 70 тоанд) ва ҳамчунин бо бархурди интиқодӣ нисбат ба
афкори донишмандони муосир, ки рӯйи таъйин намудани аҳволи зиндагии
ин шоир корҳое кардаанд, муваффақ шудааст шарҳи ҳоли шоирро то
ҳадди мумкин густарда, вале мустанад ба вуҷуд оварад.
Дар мақола аз ҷумла доир ба таъйин намудани ному алқоби
ифтихории шоир, насаби ӯ, сабабҳои тарки зодгоҳ карданаш, сафарҳои ӯ,
дар Табрез муқим шудани вай, аҳволи будубоши ӯ дар Сарой, увдати
шоир аз он ҷо ба Табрез, шуҳрати маънавию шоирии ӯ, робитаҳояш бо
бузургони ҳамзамонаш ва зимомдорони замон, алоқаи ӯ бо қишрҳои
гуногуни ҷомеа, махсусан бо аҳли заҳмат ва монанди инҳо таҳқиқи дақиқ
ва мудаллал анҷом шудааст.
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Ҳамчунин дар мавриди вазъи ирфонии Камоли Хуҷандӣ, маслаки ӯ
баррасиҳо сурат гирифтааст ва роҷеъ ба ҷойгоҳи меҳварӣ доштани ишқ
дар ирфони шоир, мисли Ҳофиз увайсию маломатӣ будани ӯ ва аз аҳли
таҷаллии суварӣ,ҷонибдори собитқадами мактаби ҷамол будани ӯ ва
умуман сурату сирати ин шоир дар заминаи баҳсҳо бо донишмандони
гузаштаву имрӯза ибрози назар шудааст. Ақидаи дар мавриди дар Санг
ном қалъае гӯѐ муддате маҳбус будани Камол комилан рад карда
мешавад ва масъалаи интисоби рубоии доир ба ин ҳодиса гуфташуда ҳал
карда шуда, ба қалами Ҷамолиддини Хуҷандӣ мансуб будани он ба субут
расонида мешавад. Барои ҳалли баъзе уқдаҳои шарҳиҳолии Камол аз
ашъори марбутаи ӯ истифодаи лозим сурат гирифтааст. Шахсияти
эҷодии Камол таъйин карда шуда, маълум карда мешавад, ки Камол дар
кори эҷоди адабӣ истиқлоли комил дошт ва то охир зери бори иродаи ҳеч
касе набудааст. Ӯ ҳамеша бо иззати тамом дар ҳалқаи муридону
дӯстонаш сарбаландона зиндагӣ ва эҷод кардааст. Дар асоси далелҳои
шайъӣ ва асноди мустаҳкам санаи даргузашти шоир соли 803/1400-1401
таъйин карда мешавад. Билохира, дар мақола дар мавриди шуҳрати
Камол дар имтидоди замонаҳо ва мақоми ӯ дар таърихи ғазалси форсӣ
мулоҳизаҳои тоза баѐн мешавад.
Вожаҳои калидӣ: Камол, шарҳи ҳоли илмӣ, манбаъҳо, интиқод,
ирфон, ғазал, шуҳрат.
НАУЧНАЯ БИОГРАФИЯ КАМОЛА ХУДЖАНДИ
В статье впервые с привлечением информации доступных до сего
времени всех средневековых источников (а их более 70), а также с
критическим подходом к солидным мнениям современных ученых
относительно отдельных моментов жизни известного поэта-лирика
классического периода Шейха Камола Худжанди, шире и детально
восстанавливается относительно полная его научная биография. В том
числе, доподлинно исследуются такие вопросы, как собственное имя
поэта, его духовное и почетное нарекания, поэтический псевдоним,
социальное происхождение, степень образования, путешествия,
обоснование поэта в Тебризе, семья, его пребывание в городе Сарае,
возвращение в Тебриз, распространение его славы и популярности, его
связи с различными слоями общественности того времени, особенно с
трудовым народом и т.п.
Прослежено его отношение к суфийским орденам и в целом к
суфизму, исследовано значение любви в его суфийской доктрине,
принадлежность поэта к такому течению, как маломатие и к
картинной эманации, выявлена симпатия поэта к экстатическому
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суфизму. Высказываются мнения о внешнем и внутреннем мире поэта.
Полностью опровергается бытующее мнение о мнимом заточении поэта
в так называемом замке Санг. Разрешается вопрос об атрибуции одного
рубаи, содержание которого объясняет заточение поэта в данном замке
и доказывается, что этот рубаи принадлежит некоему поэту конца 12
и начало 13 вв. Джамолиддину Худжанди.
В описании некоторых биографических моментов в статье
максимально использованы соответствующие отрывки стихотворений
поэта. Таким образом, определяется творческая личность Камола
Худжанди как самобытного поэта. Утверждается, что поэт обладал
творческой самостоятельностью и решимостью, и в творческом деле
никогда не находился под влиянием какого-либо лица.
Камол всегда жил и творил с чувством личного достоинства и
имел огромный авторитет среди народа. Неопровержимым фактом
является верность определения даты его смерти как 803/1400-1401 гг.
Наконец, устанавливается место Камола Худжанди в истории
персидско-таджикской классической литературы, как выдающегося
поэта-лирика, имеющего собственную поэтическую школу.
Ключевые слова: Камол Худжанди, научная биография, источники,
критика, суфизм, газель, популярность.
Scientific biography of Sheikh Kamal Khujandi
Badriddin Maqsudzodah
In this article, all efforts have been made to present a scientific
interpretation of the life and works of Shaikh Kamal Khujandi, the greatest
lyricist of Tajik People of 14 century A.D.
I have done my best in order to write his life and times, related to his
works, using the sources of the middle ages, overwhelmingly more than 70
source, and also I have used the new and contemporary sources and accounts,
by observing the critical methodology, and by using all available sources, I
have tried my best to document life and thoughts of Kamal Khujandi.
In this justification, I have explained the following issues regarding to
this poet:
The poet’s name, his honored nicknames and titles, his family tree and
his ancestors, the reason behind his departure from his mother land, his
journeys and trips, his residence in Tabriz city, his life account and his career,
his spiritual and poetic position, his relations with his contemporaries,
especially the rulers contemporary to him, his communication with different
layers and stratum of the society!
I also outline his predisposition to mysticism, and have noticed that
“love” has a central and focal point in his thought. I have also explored either
he was like Hafiz, Owissian scholar, had blaming thought, regarding to the
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fate of human beings, or not. In this regards, I have analyzed and explored the
thoughts and genius findings of other honorable researchers and have showed
the novelty of such studies. I have refuted the myth of imprisonment of Kamal
Khujandi in a fortress, named “Sangi”, but have proved the validity of a
(quaitrain) of him, being written with his owns pen, however falsely related to
the above mentioned myth of being imprisoned. I have also used the works and
remainingof poetic works of Kamal Khujandi, as a valid and rich source for
exploring and studying the poet’s life and times. I have also used those sources
for studying the thoughts and believes of the poet.
I have noticed that Kamal Khujandi was a creative poet, having a
genuine and noble personality among his friends and students, he was honored
very much. He was not influenced by oppressors and ruling elites in his poetic
and literary work. He lived honorably and honest life, full of pride and virtues.
According to the valid sources, it seems that, he passed away in 803 A.H which
coincides to 1400-1401 A.D
At the end, and as a final point I have evaluated the popularity and fame
of Kamal Khujandi all along the passage of hundreds of years and several
centuries he has been one of the most favorite poets of Persian speaking
countries. He has had a high authority, among the most famous lyricists and
famous poets of Tajik Persian language. He still remains, one of the most
beloved poets of the history of the lyric poetry in this language.
Key words: Kamol Khujandi, scientific biography, sources, criticism,
Sufism, gazelle, popularity.
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УДК: 8Т2
ОБРАЗИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ ДАР НАСРИ
ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ
(дар мисоли романи таърихии Аъзам Сидќї “Пайроњаи ќисмат”)
Улмасова З.
Донишгоњи давлатии Хуљанди ба номи академик Б.Ѓафуров
Инкишофи насри замони Истиќлолият ба зуњури насри
замони шўравї вобастагї дорад. Мусаллам аст, ки дар шинохти
чењрањои мондагори адибони классики форсу тољик, аз љумла
Камоли Хуљандї, хизмати Садриддин Айнї басо бузург аст.
Нахустин иттилои муфиди адабї-таърихї оид ба маќоми
ѓазалсарои маъруфи садаи ХIУ Камоли Хуљандї дар давраи
нави бархўрдњои иљтимої дар китоби устод С.Айнї «Намунаи
адабиѐти тољик» фароњам омадааст [2, 74-80...]. Доир ба шоири
бузург ба таври алоњида дар маќолањои С. Айнї «Камоли
Хуљандї» (1940), Ш. Њусейнзода «Камоли Хуљандї» (1940), А.
Дењотї «Камоли Хуљандї» (маљмўаи «Намунањои адабиѐти
тољик», 1940), А. Мирзоев «Камол ва як шарти омўхтани ў»
(1947), З. Раљабов «Нусхаи дастнависи Камоли Хуљандї» (1948)
ва ѓайра низ изњори назар шудааст [1;14; 10; 18].
Дар баъзе аз тадќиќоти солњои 40-уми садаи ХХ, аз љумла
«Муќаддима»-и ховаршиноси шањири рус А. Болдирев ба
«Мунтахабот»-и Њофизи Шерозї (1940) ва асари Е. Бертелс
«Литература на персидском языке в Средней Азии» (1948) низ аз
боби љойгоњи Камоли Хуљандї ва замони зиндагиву эљоди
адабии ў сухан рафтааст [8; 8]. Ба ин монанд бархе аз асноди
расмї низ ба дарки аслии љойгоњи Камол дар таърихи адабиѐт
мусоидат кардаанд. Танќиди адабї дар замони муосир дар
шинохти махсусиятњои давраи ќуруни вусто дарку биниши тоза
дорад. Масалан, А. Набавї аз доираи андешањои устод Айнї аз
хусуси хостгоњи Камоли Хуљандї ва шинохти масъалањои
бањсангези милливу ќавмии он солњо чунин хулоса гирифтааст:
«Устод Айнї ба туфайли Камолиддин аз Хуљанд мехост собит
кунад, ки мањалли сукунати миллати тољик на фаќат оѓозгоњи
забон ва адабиѐти оламгири форсї (аст), балки гўшаву канори
ин сарзамин њамеша марзи шоир низ буда ва њаст» [14, 379].
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Бояд таъкид кард, ки донишмандони тољику эронї устод
С.Айнї, А.Мирзоев, Ш.Њусейнзода, Азизи Давлатободї, Эраљи
Гулисурхї,
С.Асадуллоев,
А.Афсањзод,
Б.Маќсудов,
А.Сайфуллоев. А.Насриддинов ва дигарон дар асоси
сарчашмањои адабї ва таърихї тарљумаи њоли Камоли
Хуљандиро навиштаанд.
Дар адабиѐти тољик бори аввал Рањим Љалил образи
Камоли Хуљандиро дар намоишномаи «Дили шоир» (1963)
офарида бошад, дар замони Истиќлолият симои Камоли
Хуљандї бори нахуст дар романи таърихї-њасбињолии А. Сидќї
«Пайроњаи ќисмат» (1993) ироа ѐфт. Муаллифи роман, бешубња,
сарчашмањои таърихї ва адабиро, доир ба замон ва њаѐти
Камоли Хуљандї омўхтааст, аммо имконият наѐфтааст, ки аз
њамаи онњо фаровон истифода барад. Њарчанд А. Сидќї дар
романи «Пайроњаи ќисмат» маохизи мавриди истифодаашро
номбар намекунад, вале метавон гуфт, ки ў бо ин сарчашмањо
ошної доштааст. Ин нукта аз сохтори романи ў бармеояд. Бояд
њар як нависандаи таърихнигор аз илми маъхазшиносї яъне
сарчашмањои дасти аввал ва муътамад, ки дар давраи зиндагии
ќањрамони асари ў таълиф шудаанд ѐ ба замони ќањрамон
наздиканд, бохабар бошад. Гузашта аз ин, маълумоти
сарчашмањои даврањои баъдиро интиќодї тањлил кардаю
маълумоти сараю носараро фарќ карда тавонад. Албатта, мо
гуфтанї нестем, ки њар як нависандаи насри таърихї њатман
бояд муаррихи амиќназар бошад. Лекин ба њар њол шиносоии
шахсии муаллиф бо сарчашмаю маохиз ба манфиати кор
мебошад. Нависанда ѓайр аз сарчашмањо, тадќиќоти илмии ба
мавзўи мавриди тасвир бахшидашударо низ бояд хуб донад, то
аз охирин комѐбињои илм бехабар намонад. Дар маќола тасмим
гирифтем, ки бархе аз воќеоти зиндагии шоирро, ки дар романи
“Пайроњаи ќисмат” тасвир шудааст, бо сарчашмањои таърихї
муќоиса намуда, ба силки тадќиќ кашида бошем.
А. Сидќї тибќи нияти эљодии худ зиндагиномаи бадеии
Камоли Хуљандиро дар муњити Самарќанд, Хуљанд, Сарой ва
Табрез мавриди таваљљуњ ќарор медињад. Ин даврањои њаѐт ва
фаъолияти адабии шоири бузург бо вазъи сиѐсию иљтимої ва
фарњангии замон – асри XIV то љое робита доранд. Зиндагии
волидайн ва худи Камол дар Хуљанд дар замони њукмронии
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Амир Боязиди Љалоир љараѐн дошт. Дастаи муќтадири
љалойирињо, ки муѓулњо буданд, халќро ѓорат мекарданд ва аз
њељ гуна љабру зулм парњез надоштанд. Хоља Камол бо онњо
муросо карда натавонист. А. Сидќї имконият дошт, ки зулму
ситами љалойирињоро ба тасвир орад, то ки заминаи њуљљатїтаърихии роман мустањкам шавад, чунон ки дар бобњои
минбаъдаи асар ў образњои Султон Њусайни Љалойир,
Тўхтамишхон, Амир Темур ва Мироншоњро дар робита бо
образи Камоли Хуљандї нишон медињад. Нависанда дар бисѐр
бобњои романи «Пайроњаи ќисмат» асосан воќеа ва образњоро бо
неруи тахайюли бадеї меофарад. Чунончї, сафари пуртањлука ва
пурмашаќќати шоир ба сўи Мака ва Мадина, ки дар роман
нотамом тасвир ѐфтааст ва бо зиндагии ў дар Табрез ба анљом
мерасад, дар ягон сарчашмаи таърихї ва адабї инъикос
наѐфтааст. Адабиѐтшинос С. Асадуллоев баъди тањќиќу тањлили
маълумоти сарчашмањои сершумор мўътаќидан ба хулоса
расидааст, ки њаљ кардан ба Шайх Камол муяссар нагардидааст
[5, 33-34]. Аз ин бармеояд, ки вай мањсули тахайюли бадеии А.
Сидќї мебошад.
Таваљљуњ зоњир мекунем ба сарчашмањои таърихї оид ба
сафарњои шоир. Чї тавре ки муњаќќиќон ќайд кардаанд, яке аз
аввалин сафарњои Хоља Камол ба шањри Самарќанд бо маќсади
такмили дониш ба миѐн омада, он дар синни 25-30-солагии шоир
сурат гирифтааст [3, 21]. Дар сарчашмањо рољеъ ба он, ки Хоља
Камол чанд сол дар Самарќанд тањсил кардааст, сухане
намеравад [1, 228]. Сафари дуюми Хоља Камол ба Тошканд дар
синни 35-40-солагии ў [5, 31] рух додааст, ки дар ин бора
Хондамир дар «Њабиб-ус-сияр» аз забони Хоља Ањрори Валї низ
иттилоъ медињад. Сафари сеюми Камоли Хуљандї ба Њиљоз аст.
Шоир роњи пурхатару регзори Хуљанд – Самарќанд – Бухоро –
Хоразм – Табрезро интихоб кардааст. Њофиз Њусайнии
Корбалоии Табрезї менависад: «Ба тариќи таваккал рўй дар он
бодия нињоданд, њарчанд мардум манъ карданд, ки ин бодияест
хунхор ва аз ободонї барканор, фармуданд, ки меравем
«таваккалта илаллоњї», њар чї пеш ояд – пеш ояд» [5, 32].
Дар Хоразм будани Камолро абѐти зерин собит менамоянд:
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Ман, ки Хоразм гирифтам ба суханњои ѓариб,
Набувад майли Ироќу њаваси Табрезам.
Нињоят, Камоли Хуљандї регзорњои Туркманистонро тай
намуда, ба шањри хушбоду њавои Табрез мерасад. Дар Табрез
Хоља Камол дар мањаллаи машњур ба номи Абдуллои Љуббачї
зиндагї кардааст. Шуњрати Хоља Камол зуд ба атрофу акноф
пањн мешавад. Султони сулолаи Љалойириѐн – Султон Њусайн бо
аъѐну ашроф омада, ба зиѐрати шоир мушарраф мегардад. Бо
фармони султони љалоирї дар Валиѐнкўњ барои шоир манзилу
боѓ месозанд. Ќариб дар њамаи сарчашмањо ин маълумот зикр
шудааст.
Воќеаи дигаре, ки аз њаѐти Камоли Хуљандї мусаннаду
мубарњан аст, ба Табрез тохт овардани хони Олтин Ўрда –
Тўхтамишхон дар соли 1385 милодї ва дар ќатори ѓаниматњои
дигар шоирро низ ба пойтахти мамлакаташ – шањри Сарой
бурдани ў мебошад. Аксари муњаќќикон бар онанд, ки зиндагии
Камол дар Сарой хуш мегузаштааст, ки дар асари А.Сидќї низ
њусни ифодат ѐфтааст.
Вобастагии таърих ва тахайюл дар романи «Пайроњаи
ќисмат» шакли ба худ хоси сохторї мегирад. А.Сидќї ќањрамони
худро дар маркази бисѐр воќеањо тасвир менамояд, ки њаќиќат
њам дораду аз воќеият дур њам мебошад. Камоли Хуљандї дар
љараѐни зиндагии худ бо ашхосе ошної доштааст, ки дар
сањафоти таърих номи эшон сабт шудаанд. Шоирон ва
донишмандони њамасри Камоли Хуљандї, дўсти ў Шайх
Муњаммад, Тўхтамишхон, Темур, њокимони љалоирї аз њамон
љумлаанд. Муносибати Камол ба ин зумра гоњо ба њаќиќати
таърихї мувофиќ (Камолро асир гирифтани Тўхтамиш њангоми
њуљумаш ба Табрез, Тўхтамишро сарнагун карда, Камолро озод
намудани Темур ва ѓ.) баъзан хилофи њаќиќати таърихї, њатто
хилофи њаќиќати бадеї мебошад. Ё ин ки дар байни мардум дар
васфи Камол сухан рондан, аз ў ќироати шеър хостан ва ба ў
барои харољот маблаѓи калон додани амир Темур ва тамаллуќ
намудани шоир низ ба њаќиќати таърихї, бадеї ва хислати Хоља
Камол мувофиќ нест. «Тахайюли бадеии адиб баъзан ба бурњони
таърих рост намеояд, - эрод гирифта буд Турдихон Бердиева ва
барои исботи фикраш чунин порчаро аз роман далел овардааст:
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«Њар ду (Темур ва Камол-З.Ў.) оњиста- оњиста ќадам партофта ба
сўи кўшк равон шуданд ва дар танњої Амир Темур аз нияту
маќсадњои шоир пурсуљў кард…
- Хољаи бузург, ин барои харљу харољоти шумо.
Камол њамѐн аз дасти амир гирифта, даст ба рўи дил
нињода миннатдорї изњор кард. Набояд фаромўш кард:
Дасти султонон намебўсад Камол
Нест султонро ба дарвеш эњтиѐљ» [6, 4].
Тибќи тасвири А.Сидќї Хоља Камол ѓазали машњури
худро, ки матлааш ин аст:
Бињамдиллањ, ки дигар бор рўи дўстон дидам,
Чу булбул мекунам мастї, ки боѓу бўстон дидам, бо супориши миршаби шањри Сарой навиштааст. Њол он ки
шоир ѓазали мазкурро баъд аз ба Табрез баргашта, ба дидори
дўстон мушарраф гардидани худ эљод намуда буд. Байти
хотимавии ѓазалро (Камол, он дам, ки хоњї дид бо ѐрони худ
худро, Бигў, ин давлат аз юмни шањи соњибќирон дидам) ќироат
намуда «ба Темур таъзим мекунад» [6,227] навиштани А.Сидќї
низ чењраи шайхи бузург ва шоири тавоноро рўшан намекунад.
Образи марказї дар роман Камоли Хуљандї буда, дар
ташаккули шахсият ва љањонбинии Камол падараш Хоља
Абдулло ва устодаш Саидфирўзи Некном наќши муњим
бозидаанд. Ахлоќу одоб, фикру андеша ва муомилаю муоширати
Камол бо таъсири онњо сурат мегирад. Худи Камол дар бораи
Саидфирўз мегўяд: «Он кас марди сахтгиру дар айни замон
ѓамхоранд. Ба шогирдон њамчун ба мисли фарзанд эътибор
медињанд» [15, 71].
Завќи адабї ва истеъдоди шоирии Камол низ бо таъсири
дарс ва суњбатњои Саидфирўз, ки марди фозилу донишманд,
устоди забардасти мадрасаи Самарќанд буд, ташаккул ѐфтааст.
Камол, чунон ки дар ашъораш чун шоири инсониятпарвар ба
зуњур меояд, дар тасвири А. Сидќї низ шахсияти соњибдил ва
инсондўст ба силки тасвир кашида шудааст. Инсониятпарварї
рисолати љамъиятии ўст. Ин аст, ки ў танњо дар бораи бењтар
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намудани тарзи њаѐти халќи худ ѐ эрониѐн, ки дар байни онњо
умр ба сар мебурданд, балки рољеъ ба хуш гузаштани
зиндагонии ањли олам изњрои аќида мекунад ва накўкориро
муњимтарин омили рўзгор ва хубтар шудани њаѐти
мењнаткашони дунѐ ба шумор меорад. Устоди аввалини Хоља
Камол ва худи ў њам бар инанд, ки «Агар њар як шахси
савобталаб рўзе як кори нек кунад, зисту зиндагии оламиѐн
бењтар мешавад» [15, 72].
Инсониятпарварї тамоми њаѐт ва эљодиѐти Камоли
Хуљандиро фаро мегирад. А. Сидќї ин вижагии фаъолияти Хоља
Камолро чи дар Хуљанду Самарќанд, чи дар роњи тўлонии њаљ,
чи дар Табрезу Сарой – дар тамоми мароњил ва шањрњое, ки ин
шахсияти комил ва шоири бузург зиндагї карда, бо
намояндагони халќ ва ќавмњои гуногун дар муомилаю муошират
будааст, ба тасвир меорад. А. Сидќї нишон медињад, ки
инсонпарварии Камоли Хуљандї аз фикру андешањои мавњуму
муљаррад иборат набуда, инсонпарварии фаъол аст ва асоси
онро муњаббат ба инсон, шарик шудан ба дарду ѓами ў ташкил
медињад. Албатта, ў аз фикри таѓйир додани сохти иљтимоии
мамлакат ба манфиати инсон дур буд, вале аз тарафдорони
фаъоли адолати иљтимої њисоб меѐфт. Яке аз падидањои адолати
иљтимої дар таљрибаи рўзгори шахсии Камол дар њамин зуњур
кард, ки ў ба Акбари Сорбон 10.000 танга дода, зану духтари ўро
аз дасти ѓуломдори беинсоф озод кард.
Тибќи тасвири А.Сидќї Хоља Камол марди пурбардошт,
фурўтан, бурдбор, ботамкин аст. Вай ѓулом њам нест, муборизи
фаъол дар роњи озодї њам нест. Ў касест, ки ба ќазову ќадар,
сарнавишту таќдир бовар дорад. Дар сурате, ки Тўхтамишхон
баъди ба анљом расидани сохтмони ќасри Сарой бинокорон –
асирони табрезиро озод кард, Хоља Камолро дар ќатори онњо
љавоб надод, балки нигоњ дошт. Ў дар њамин маврид њам садои
эътироз баланд накард ва ба таќдир тан дод.
Чун сухан дар бораи образи Хоља Камол дар романи
«Пайроњаи ќисмат» меравад, бояд иќрор кард, ки образи ў мисли
ашъораш тавоно нест. Вай њамчун шайх аз бисѐр неъматњои њаѐт
даст мекашад, аз он љумла оиладор намешавад, вале бо дўстон
њамчун ринд май мехўрад, љомро то ќатрањои охиринаш ба сар
мекашад, гоњо сархуш мегардад [15, 162].
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Нависанда муносибати Хоља Камолро бо шоњу шоњзодањо –
Султон Њусайни Љалоирї, амир Темур ва писари ў Мироншоњ ба
тасвир гирифта, ин риштаро инкишоф намедињад, аз онњо ба
манфиати мардум, илму фарњанг истифода бурда наметавонад,
суњбатњояш ба таври эпизодї тасвир мешаванд. Дар роман сухан
бисѐр, амалиѐт кам аст. Ин аст, ки образи Камол њам дар
инкишофу пешравї, рушду такомул нишон дода нашудааст,
балки торафт заифтар ба назар мерасад, то љое, ки хонанда
шоњиди беморї ва марги ў њам мешавад.
Дар романи А. Сидќї образњои њамсуњбатони доимии
Камоли Хуљандї, намояндагони халќи одї – Шайх Муњаммад,
Њољї Ањмади кал, Њамиди гурба ва дигарњо, ки исми эшон дар
ашъори Камол низ ба чашм мерасанд, образњои љузъї бошанд
њам, тасвир ѐфтаанд. Аммо дар ањди Камол дар Табрез чунин
донишмандон ва шоирон, њамчун Шарафиддин Ромии Табрезї,
соњиби рисолаи «Анис-ул-ушшоќ», Ассори Табрезї, муаллифи
маснавии «Мењру Муштарї», яке аз шогирдони Камол шоир
Бадеии Табрезї, адибони хушбаѐн – Ардашер ибни Њасан
Маозии Табрезї, Муњаммад Ширини Маѓрибї, Шайх Каљољи
Табрезї, Амир Муњаммад Бањриддини Табрезї ва дигарон
зиндагї ва эљод мекардаанд (6, 24), ки метавонистанд дар романи
А. Сидќї баъзан дар пањлўи ќањрамони асосии «Пайроњаи
ќисмат» ба тасвир оянд. Баъзеи онњо худ метавонанд ќањрамони
романи алоњида бошанд. Агар нависанда дар бораи онњо дар
даст маводи даркорї надошта бошад, ин корро бо нерўи
тахайюли бадеї анљом дода метавонист. Охир, масалан Бадеии
Табрезї бо Хоља Камол њамчун шогирд хеле наздик буд ва
аксаран хизмати эшонро фарзандвор ба љо меовард.
Инсондўстї меъѐри олии ахлоќии Хоља Камол њисоб
меѐбад ва ин хислати ў дар муомилаю муносибат бо табрезињо бо Шариф ва Абдуллои љуббасоз, Мавлоно Љалоли хаттот
(мураттиби девони Камол) Њилолиддини доирадаст ва дигарњо
зоњир мешавад.
Дар романи А. Сидќї «Пайроњаи ќисмат» баъзе хатњои
сужет ва образњое ба назар мерасанд, ки ба сари худ њикояи
муассир мебошанд, вале бо зиндагии Камол ва образи ў робитаи
таркибї надоранд. Баъзе воќеањое њастанд, ки дар сурати
батафсил тасвир кардани онњо симои маънавии Камоли Хуљандї
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мукаммалтар мегардид. Муносибати дўстонаи Хоља Њофиз ва
Хоља Камол аз њамин љумла мебошад. Аљиб аст, ки Хоља Камол
дар Табриз умр ба сар бурда ягон маротиба ѐди Хоља Њофиз
намекунад ва танњо аз номаи Шайх Муњаммад аз вафоти ин
шоири лисон-ул-ѓайб огоњ мешавад. Тамоми таассурот аз ин
бохти бузурги маънавї чунин аст: «Аз дидагони Камол ашк
равон шуд. Вай дутарафа сар мељунбонду мегуфт:
- Назми муосири Эрон бепадар шуд.
Дар тасвири А. Сидќї муњимтарин сарчашмаи эљодиѐти
Камол воќеияти реалї ба шумор меояд. Дар зиндагї ягон воќеае
рўй медињад, ки боиси пайдоиши шеъри Камол мегардад. Ваќте
ки Хоља Камол дар сафари њаљ, дар роњи расидан ба висоли Дўст
(Худо) тамоми азобу уќубатро паси сар кард ва ба пеши назараш
«манзараи хурраму ободи пурфайз рў кушод, ба дўстони
њамсафараш гуфт: «Аз ин шод шудам, хостам бисанљам, ки
истеъдоди шеъргўї дорам ѐ не? Биѐед, бинишинем, хома гиред,
коѓаз кушоед, нависед, ки ин ѓазали умри дубора аст. Роњи равон
иншо шуд ва равон омад:
Мо зи савдои ту доман зи љањон барчидем,
Мењнати ишќи ту бар роњати љон бигзидем [15,123].
Камол ѓазали ирфоние гуфт, ки бо таќозои дил ба дунѐ
омад. Маќтааш ин аст:
Роњ паймуд басе дар талаби дўст Камол,
Дўст дар хонаву мо гирди љањон гардидем.
Ѓазалњои Камол њама бо сабабе эљод шудаанд. Агар он
«сабаб» ба дил ва манзури шоир њамоњанг бошад, шеъри асил
рўи коѓаз меояд, ки моломоли муњаббат ва самимият аст.
Дар романи А.Сидќї шуњрати шоир дар Мовароуннањру
Эрон, дар байни хосу ом бо роњу василањои гуногун тасвир
ѐфтааст. Ѓазалњои Камоли Хуљандї вирди забони ошиќону
орифон, њофизону њунармандон ва дигар табаќањои халќ
мебошанд. Аз ќироати ашъори Камол Хоља Њофиз лаззат
мебараду ба ваљд меояд, шоирони љавон сабаќ меомўзанду ибрат
мегиранд.
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Ќобили тазаккур аст, ки парвози тахайюли эљодии
нависанда дар фазои маълумоти сарчашмањои таърихию адабии
ќуруни вусто ва тадќиќоти илмї ба вуќўъ пайвастааст.
Муаллифи роман кўшиш ба харљ додааст бори аввал дар
таърихи адабиѐти муосири тољикї замони зиндагї ва чењраи
Камоли Хуљандиро њамчун инсони зинда ва шоири забардаст
тасвир кунад. Нависанда мавќеу маќому Камоли Хуљандиро дар
љамъият чун шоири инсониятпарвар, чун шахси фозил,
суњбаторо, њиљогў, њозирљавоб нишон медињад. Олами ботини
ўро ба тасвир меорад. Он гуна ки дар фавќ зикр намудем, образи
Хоља Камол дар роман њанўз образи комил нест. Вай њамчун
шайх - пешвои руњонї ва пири тариќати замони худ чунон ки
бояд, тасвир наѐфтааст. Бо вуљуди баъзе наќсу нуќсонњо
«Пайроњаи ќисмат» њамчун романи таърихї – биографї дар
адабиѐти давраи истиќлолияти миллии Тољикистон љойгоњи
муайяни худро дорад.
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ОБРАЗИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ ДАР НАСРИ ДАВРОНИ
ИСТИЌЛОЛИЯТ
(дар мисоли романи таърихии Аъзам Сидќї “Пайроњаи ќисмат”)
Романи «Пайроњаи ќисмат» (1993) ба гурўњи романњои таърихї
биографї дохил шуда, ба љараѐни зиндагии шоири барљаста ва ѓазалсарои
маъруфи адабиѐти классикии форсу тољик Камоли Хуљандї бахшида
шудааст.
Муаллифи маќола таъкид бар он мекунад, ки А.Сидќї тибќи нияти
эљодии худ зиндагиномаи бадеии Камоли Хуљандиро (а.XIV) дар муњити
Самарќанд, Хуљанд, Сарой ва Табрез мавриди таваљљуњ ќарор медињад.
Ин даврањои њаѐт ва фаъолияти адабии шоири бузург бо вазъи сиѐсию
иљтимої ва фарњангии замон - асри XIV то љое робита доранд.
Дар маќола таъкид шудааст, ки нависанда чењраи Камоли
Хуљандиро њамчун инсони зинда ва шоири забардаст тасвир карда,
мавќеу маќому Камоли Хуљандиро дар љамъият чун шоири
инсониятпарвар, чун шахси фозил, суњбаторо, њиљогў, њозирљавоб нишон
дода, олами ботини ўро ба тасвир меорад. Аммо дар романи фавќуззикр
Хоља Камол њанўз образи комил нест. Вай њамчун шайх - пешвои руњонї
ва пири тариќати замони худ чунон ки бояд, тасвир наѐфтааст. Бо
вуљуди баъзе наќсу нуќсонњо «Пайроњаи ќисмат» њамчун романи
таърихї – биографї дар адабиѐти давраи истиќлолияти миллии
Тољикистон љойгоњи муайяни худро дорад.
Вожањои калидї: адабиѐти муосири тољик, насри даврони
истиќлол, романи таърихї, Аъзам Сидќї, асари “Пайроњаи ќисмат”.
85

СУХАНШИНОСЇ, №4. 2020
ОБРАЗ КАМОЛА ХУДЖАНДИ В ПРОЗЕ ЭПОХИ
НЕЗАВИСИМОСТИ
(на примере исторического романа А׳зама Сидки «Тропа судьбы»)
Роман «Тропа судьбы» (1993) относится к биографическим
историческим романам и посвящен жизнеописанию классика персидскотаджикской литературы, одного из выдающихся мастеров газельного
жанра Камола Худжанди (XIV в.).
Автор статьи отмечает что А׳зам Сидки проштудировал
исторические и литературные источники, относящиеся к жизни и
творчеству Камола Худжанди, однако он не имел возможности
использовать их все в своѐм романе. В соответствии с творческим
планом писатель отражает жизнь поэта в Самарканде, Худжанде,
Сарае и Тебризе. Указанные периоды жизни и творчества выдающегося
поэта в какой-то мере связаны с политической и социально - культурной
обстановкой XIV века.
В статье раскрывается место и статус Камола Худжанди как
поэта - гуманиста, эрудированного и остроумного человека. А׳зам Сидки
отражает внутренний мир поэта. Однако в романе нет полного образа
Камола. Образ Камола как шейха – духовного предводителя и
наставника своей эпохи - не нашел в романе должного отражения.
Однако, несмотря на отдельные недостатки и просчеты, роман «Тропа
судьбы» занимает определенное место среди историко-биографических
романов литературы эпохи национальной независимости.
Ключевые слова: современная таджикская литература, проза
эпохи независимости, исторический роман, А׳зам Сидки, произведение
«Тропа судьбы».
THE IMAGE OF KAMOLI KHUJANDI IN PROSE OF THE
ERA OF INDEPENDENCE
(on the example of the historical novel of Azam Sidki "The Path of Destiny")
The novel of "The Path of Destiny " (1993) refers to biographical
historical novels and is devoted to the biography of the classic of Persian-Tajik
literature, one of the outstanding creators of the gazelle genre Kamol Khujandi
(XIV century).
The author of the article notes that undoubtedly, Azam Sidki studied the
historical and literary sources related to the life and work of Kamol Khujandi,
but he did not have the opportunity to use them all in his novel. In accordance
with the creative plan, the writer reflects the poet's life in Samarkand,
Khujand, Saray and Tabriz. These periods of life and work of the outstanding
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poet are to some extent connected with the political and socio-cultural
situation of the XIV century.
The article reveals the place and status of Kamol Khujandi as a poet humanist, erudite and witty person. Azam Sidki reflects the inner world of the
poet. However, the novel does not contain the complete image of Khoja Kamol.
The image of Kamol as a sheikh - the spiritual leader and mentor of his era was not properly reflected in the novel. However, despite to some shortcomings
and miscalculations, the novel "The Path of Destiny " takes a certain place
among the historical and biographical novels of the literature of the era of
national independence.
Key words: modern literature, prose of the era of independence,
historical novel, Azam Sidki "The Path of Destiny".
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ТАЊЌИЌОТИ МУЊИМ ДАР КАМОЛШИНОСЇ
Солињов Ш. А
ДДОТ ба номи С.Айнї
Устоди зиндаѐд Аълохон Афсањзод аз донишмандони
пуркор ва пухтакори адабиѐтшиносї ва ховаршиносии муосири
тољик буданд. Ба њар коре, ки эшон иќдом мекарданд онро бо
камоли њавсала ва муњаббати хоси муњаќќиќона ба анљом
мерасониданд. Далели ин гуфтањо силсилаи тадќиќотњои бунѐдї
ва мондагори эшон перомуни ањволу осори Абдурањмони Љомї,
Низомии Ганљавї, Абўабдуллоњи Рўдакї ва дигарон мебошад.
Дар баробари инњо, устод Аълохон Афсањзод аз солњои њафтоди
садаи XX ба таври пайваста ба омўзиш ва баррасии ањволу
осори Камоли Хуљандї машѓул гардиданд, ки натиљаи ин
ковишњои бобарорашон китоби «Камоли Хуљандї» (1976)
мебошад. Баъдан ин муњаќќиќи пуркор дар заминаи
камолшиносї љустуљўњои худро идома дода, як ќатор рисолањо
ва маќолањои муњимеро ба нашр расониданд, ки «Хуљандиям»,
«Љомї ва Камол», «Камоли Хуљандї», «Устоди ѓазал» намунаи
равшани онњост.
Ќабл аз он ки дар бораи арзиши илмї ва пажўњишии осори
камолшиносии устод Аълохон Афсањзод изњори назар шавад,
мехоњем таваљљуњи ањли назарро ба сабаби ба Камоли Хуљандї
рўй овардани ин муњаќќиќи љомишинос љалб намоям. Аз рўйи
навиштањои худи устод ин иќдоми эшон сабаби љалибе дорад.
Вай дар муќаддимаи китоби «Камоли Хуљандї – устоди ѓазал»
як њодисаи аљоиберо наќл мекунанд: «Соли 1972 банда котиби
ташкилоти њизбии шўъбаи шарќшиносї ва осори хаттии
Академияи
илмњои
Љумњурии
Шўравии
Сотсиалистии
Тољикистон будам. Дидам, ки китоби бисѐрљилдаи «Адабиѐти
форсу тољик», ки чанд сол ќабл бо ќувваи донишмандони зиѐди
Душанбе, Москав ва Ленинград таълиф шуда буд, бењаракат
хобидааст. Дар ин хусус борњо бо њамонваќта мудири шўъбаи
адабиѐти Институти забон ва адабиѐти ба номи Рўдакии
Академияи илмњо профессор Р. Њ. Њодизода суњбат кардам,
аммо кор њамоно кашол ѐфта, њељ натиљае ба даст намеомад.
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Нињоят, дар охири моњи июн ва аввалњои моњи июли њамон сол
њисоботи Р. Њ. Њодизода рољеъ ба њамин масъала дар маљлиси
њизбї гузошта шуд. Маълум гардид, ки китоби «Адабиѐти форсу
тољик» мувофиќи наќша аз чанд љилд иборат шуда, њамчун
давоми асари Е. Э. Бертелс «Таърихи адабиѐти форсу тољик», ки
ќаблан дар Москав соли 1960… ба табъ расида буд, таърихи
мураттаби адабиѐти форсу тољикро аз замонњои ќадим то имрўз
фаро бояд гирад» [1, 3]. Дар ин љаласа, ки ѐд шуд муњтаво ва
бахшњои китоби мазкур ба таври муфассал баррасї мешавад.
Устод А. Афсањзод дар идомаи наќли худ таъкид менамояд, ки
китоби якуми ин асари бунѐдю фарогир «Адабиѐти форси
тољикии асрњои XII- XIV» буд, вале Умари Хайѐм ба он ворид
нашуда буд. Баъдан менависанд: «Аммо китоби дуввуми он
тайѐр нест: бобњои «Њофизи Шерозї» ва «Камоли Хуљандї»-ро
касе нанавиштааст» [1, 3]. Мувофиќи маълумоти овардаи устод
А. Афсањзод боби «Њофизи Шерозї»-ро бояд И.С. Брагинский
менавиштааст ва баъдан китоб ба чоп супорида мешудааст. Дар
њамин љаласа, чунон ки муаллиф ишора менамояд, масъалаи аз
ин китоби муњиму бунѐдии «Таърихи адабиѐти форси тољикї»
берун мондани ду шоири бузурги адабиѐти тољик − Умари Хайѐм
ва Камоли Хуљандї ўро ором намегузорад. Эшон иллати чунин
ранг гирифтани корро аз устод Њодизода пурсон мешавад: «Ба
саволи он, ки бобњои «Умари Хайѐм» ва «Камоли Хуљандї»-ро
кї менависад, он кас љавоб додад, ки Умари Хайѐм ва Камоли
Хуљандиро ба таърихи адабиѐт дохил кардан шарт нест, зеро
Умари Хайѐм шоир набудасту нест, Камоли Хуљандї дар
адабиѐт наќше нагузошта фаќат чун сояи Њофизи Шерозї
шинохта шудаасту бас». Ин «аќидаи» олими шинохта маро ба
њайрат гузошт. Савол боз њам такрор шуд, љавоб низ њамон буд»
[1, 3]. Устод А. Афсањзод таъкид менамояд, ки «дар ин маврид
гапи ману устод Р. Њодизода гурехт». Бо вуљуди ин бањсу
талошњо дар њамон маљлис ќарор карда мешавад, ки бобњои
камбуди ин китоб ба зудї буд карда шаванд ва онро то моњи
ноябри њамон сол ба чоп супоранд.
Тибќи навиштаи устод А. Афсањзод таълифи боби «Камоли
Хуљандї» ба дўши профессор Ш. Њусейнзода вогузор шуда
будааст ва бо кадом сабабе кор ба анљом нарасида мондаст. А.
Афсањзод бо вуљуди љавонию камтаљрибагиаш ва мутахассиси
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соњаи мантшиносї будан љуръат карда вазифаи таълифи боби
«Камоли Хуљандї»-ро ба уњда мегиранд: «Азбаски ман аз
муаллим Р. Њодизода љавонтару камтаљриба будам ва бар замми
ин касбам матншиносї буда, ба таълифи таърихи адабиѐт сару
коре надоштам, он кас назарногирона гуфтанд «Агар боби
«Камол» бароятон бисѐр зарур бошад, худатон нависед». Ман
њам паст наомада гуфтам: «Њељ гап не, набошад, боби «Камол»ро ман менависам, Шумо боби «Умари Хайѐм»-ро нависед: «Ин
матлаб дар ќарори маљлиси њизбї зикр гардид» [1, 5]. Ана аз
њамин љаласа фаъолияти камолшиносии устод А. Афсањзод оѓоз
мегардад. Эшон наќл мекунад, ки баъд аз чанд рўзи њамин
љаласа ман ба рухсати баромадам ва Девони Камоли Хуљандиро,
ки Азизи Давлатободї тањия намуда буд, бо худ гирифта ба
дараи Сармад, ки аз мавзеъњои хеле зебою хушманзараи ноњияи
Панљакент аст, рафтам. «Дар лаби рўди хушрўшону чашмањои
љушони сарду нуќрафом ва шохобњои зулол танњо дар пањнои он
љањони беохир нишаста ба мутолиа ва баррасии девони Камол
машѓул шудам…Њамсуњбати асосї, анису љалис ва мубоњисам
дар он макони љаннатосо Камоли Хуљандї буд [1, 6]. Муњаќќиќи
тавоно дар як фосилаи кутоњ боби «Камоли Хуљандї»-ро
навишта ба дасти устод Р. Њодизода медињад ва ин китоб соли
1976 аз чоп мебарояд.
Устод А. Афсањзод иќрор мешаванд, ки баъди мутолиаи
китоби мазкур «дўстонам маслињат доданд, ки боби Камолро
такмил намуда дар шакли рисолаи алоњида ба чоп расонам.
Эшон љустуљўњои илмию пажўњишиашонро дар мавриди ањволу
осори Камоли Хуљандї идома дода, ба ифтихори 655-солагии
шоир рисолаи комилтареро барои чоп омода месозанд. Бо
сабабњои гуногун ин рисола бо андаке таъхир соли 1976 ба чоп
мерасад. Вале чунон ки муаллиф менависад, аз ин иќдоми ў устод
Ш. Њусейнзода изњори норозигї менамоянд, ки «чаро эшон ба
тадќиќи Камоли Хуљандї даст мезананд» [1, 9]. Сарфи назар аз
њамаи ин мушкиливу монеањои айнию зењнї устод А. Афсањзод
то охири умр камолшиносиро пешаи асосии худ мењисобиданд.
Натиљаи љолиби таваљљуњи ковишњои ин донишманди пуркору
покизакор маќолањои «Камоли Хуљандї» дар «Энсиклопедияи
советии тољик», «Эенсиклопедияи адабиѐт ва санъати тољик»,
боби Камол дар китоби дарсии «Адабиѐти тољик» барои синфи
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8-ум, маќолањои арзишманди «Абдуррањмони Љомї ва Камоли
Хуљандї», «Камол ва Њофиз» ва ѓайра мебошад.
Ќиссаи дигари љолиб дар масири камолшиносии устод
А.Афсањзод ќазияи ба чоп омода кардани девони Камоли
Хуљандї аст. Эшон таъкид менамояд, ки њамаи пажўњишњо ва
рисолаю маќолањое, ки перомуни рўзгору осори Камол навишта
будем, барои ба пуррагї шиносонидани чењраи шахсию эљодии
Хоља Камол бидуни тањияи матни комилу камѓалати девони ў
нокифоя буд. Эшон ба хотири бароварда кардани њамин ниѐзи
илмї вазифаи тањияи матни комили девони шоирро ба яке аз
шогирдонашон Алии Муњаммадї месупоранд ва хоњиш
менамоянд, ки рисолаи номзадиашро њам доир ба вижагињои
шеъри Камол нависад: Идомаи ин ќиссаро устод А. Афсањзод
чунин наќл мекунад: «Боз ба устод Њусейнзода ин ќазияро њам
«хабар доданд». Он кас бонги хатар зада, назди муаллим Осимї
М.С., ки Президенти АФ РСС Тољикстон буданд, рафта,
шикояту арз овардад, ки А. Афсањзод ба корњои он кас халал
мерасонад» [1, 9]. Устод М. Осимї А.Афсањзодро даъват намуда,
хоњиш менамоянд, ки дигар ба Камоли Хуљандї њељ кордор
нашаванд». Бояд гуфт, ки иќдоми А.Афсањзод устодони зиндаѐд
Ш. Њусейнзода ва С. Асадуллоевро водор сохт, ки онњо солњои
1983-1985 осори Камолро дар ду љилд ба нашр расонанд. Баъдан
њамин матн солњои 1986-87 ба њуруфи арабї низ интишор ѐфт.
Њар дуи ин нашр тибќи ишорањои камолшиноси маъруф
Б.Маќсудов хеле серѓалат буд [4, 128].
Ин ќабил мушкиливу монеањои маснўиро, ки баъдан дар
тањќиќу омўзиши мероси бузургони гузашта эљод мешуд устод А.
Афсањзод мањќум намуда менависанд: «Ин падидаи номатлуб, ки
дар заминаи мањалгарої ба миѐн омада, њоло дар омўхтану
пажўњиши мероси фикрии гузаштагон муњаќќиќонро ба
њамшањриву ѓайрињамшањрии бузургворони пешин људо
мекунанд, ањли тањќиќро водор месозад, ки минбаъд ќатъан ин
навъи кўшишњоро мањкум намуда, корро ба дасти кордонон
биспоранд, вагарна оќибаташ хуб намешавад» [1].
Таљлили љашни 675-солагии Камоли Хуљандиро, ки соли
1996 баргузор гардид, метавон омили дигари таваљљуњи устод
А.Афсањзод ба рўзгору осори ин суханвари бузург шуморанд.
Соли 1992 Шўрои Вазирони Љумњурии Тољикистон ќарори
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махсусеро барои таљлили љашни 675-солагии Камоли Хуљандї ба
тасвиб расонид. Кумитаи љашнї бо роњбарии муовини Раиси
Шўрои Вазирон Зебо Аминзода таъсис дода шуд ва мсъулияти
дабирии ин љашнро ба дўши устод А. Афсањзод вогузор
намуданд. Ба муносибати ин љашн муњаќќиќ пеши худ маќсад
мегузорад, ки оиди эљодиѐти Камол рисолае тањти унвони
«Камоли Хуљандї – устоди ѓазал» нависад. Сарфи назар аз
мушкилї ва печидагии авзои сиѐсию фарњангии он солњо А.
Афсањзод ба њайси як ошиќи содиќи каломи шоиронаи Камол
корро рўи ин рисола оѓоз менамояд. Вале боз ноомади дигар ба
муњаќќиќ пеш меояд. Эшон бар асари бемории ќалб дар
беиористон бистарї мегарданд. «Ба бемористон, – менависад
муњаќќиќ, – девони Камоли Хуљандиро њамроњ гирифтам. Як
нусхаи маќолаи «хуљандиям»-ро, ки дар китоби «Дар сафи
бузргон» (1986) љойгузин аст, низ њамроњи худ гирифтам. Ба
њамин минвол рисолаи «Камоли Хуљандї – устоди ѓазал» дар
асоси њамин ду манбаъ ва адабиѐте, ки баъдан номбар хоњад
шуд, тасњењу такмил ва таълифу тањлил гардид. Иншои рисола
21-уми январи соли 1995 дар бемористон шурўъ шуда, тањрири
авали он дар моњи апрели соли 1995 поѐн пазируфт» [1].
Устод А. Афсањзод наќши ин љашнро дар рушди
камолшиносї махсус таъкид намуда, менависад, ки тибќи
наќшаи кумитаи тадорукот дар саросари Тољикстон бисѐр
корњои хайру муњим дар заминаи омўзиши ањволу осори шоир,
муаррифии чењраи адабию њунарии ў ва нашру тарѓиби ашъораш
ба анљом расид. Ба ин муносибат дар вилояти Ленинобод
(имрўза Суѓд) ва махсусан шањри Хуљанд барои ќадршиносї аз
ин шахсияти бузург корњои шоиста ба анљом расиданд. Аз
љумла, рисолаи «Рўзгор ва осори Камоли Хуљандї» (1994), матни
мухтасари девони Камоли Хуљандї ва маќолоту таълифоти
зиѐди дигаре ба нашр расиданд. Дар он давра танњо ба хотири
нокомилии марокизи пажўњиши устод А.Афсањзод рисолаи
«Камоли Хуљандї − устоди ѓазал»-ро ба чоп надоданд. Эшон ин
амали худро чунин шарњ медињанд: «Аммо рисолаи мазкур ба
дасти чоп дода нашуд, зеро хостам, ки девонњои тавсифкардаи
Ибни Юсуфи Шерозї ва Гулчини Маониро шахсан тањќиќ
намоям». Эшон баъдтар нусхаи девони шоир, ки Эраљи
Гулисурхї дар асоси нусхаи муътабар ба нашр расонида буд,
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дастрас намуда, дар заминаи пажўњишњои ин камолшиносї
маъруф рисоларо тасњењу такмил намуда, баъди чандин сол ба
нашр расониданд.
Дар китоби мазкур муњаќќиќ дар баробари дар асоси
сарчашмањои мўътамад равшанї андохтан ба муњимтарин
лањзањои зиндагии шоир, ашъори ўро њам аз дидгоњи њунари
шоирї муфассал баррасї намуда ба субут расонид, ки Камол дар
њунари шоирї њамвазну њампояи аксари шоирони ѓазалсарои
замонаш, аз љумла Саъдиву Њифизи Шерозї аст. Вай махсус
таъкид менамояд, ки дар таърихи адабиѐти форсу тољик Камоли
Хуљандї соњиби маќоми мумтозест, аммо њамин имтиѐзи ў то
кунун ба таври бояду шояд бозтоб нашудааст. Ў њамаи рисолаю
маќолањои то кунун перомуни ањволу осори Камол
таълифгардида, аз љумла рисолаи мазкури худро њам дар масири
камолшиносї дар маљмўъ пажўњишњои муќаддамотї мењисобад.
Омода сохтани матни илмию интиќодии девони Камол ва дар ин
замина тањияи фарњанги ашъори шоир аз орзуњоиву ниятњои
олимонаи устоди зиндаѐд А. Афсањзод буд. Хушбахтона, ин
орзуњои устодро шоир ва муњаќќиќи варзидаву зањматкаш
Абдуљаббори Суруш бо камоли дилбастагиву муњаббати бепоѐн
ба шеъри Камоли Хуљандї ба анљом расонид ва бо ин иќдоми
худ орзуи деринаи донишманди мўътабарро амалї сохт. Мањз
натиљаи љустуљўю ковишњо ва пажўњишњои дилбастагону
ошиќони шеъри Камол буд, ки имрўз камолшиносї ба њайси як
самти алоњидаи илми адабиѐтшиносии тољикї ташаккул ва
инкишоф меѐбад.
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ТАЊЌИЌОТИ МУЊИМ ДАР КАМОЛШИНОСЇ
Матншинос ва шарқшиноси тоҷик Аълохон Афсахзод дар омӯзиши
ҳаѐт ва эҷодиѐти Камоли Хуҷандӣ саҳми ќобили таваљљуњ гузоштааст.
Тањқиқоти монографии ӯ «Камоли Хуҷандӣ − устоди ғазал» дар рушди
камолшиносї ҳамчун самти мустақили адабиѐтшиносии тоҷик саҳифаи
нав кушод. Ин тањќиќот қадами љиддї дар омӯзиши поэтикаи ғазалҳои
Камол ва маҳорати шоирии ӯ ба шумор меравад.
Калимаҳои калидӣ: шарқшиноси тоҷик, матншинос, Камоли
Хуҷандӣ, ғазал, поэтика, маҳорати шоирӣ, адабиѐтшиносии тоҷик.
ВАЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЙ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВО
КАМОЛА ХУДЖАНДИ
Таджикский востоковед и ученый текстолог Аълохон Афсахзод
внес огромный вклад в изучение жизни и творчества Камола Худжанди.
Его монографическое исследование «Камоли Худжанди – мастер газели»
открыло новую страницу в развитии камоловедения, как
самостоятельного направления в таджикском литературоведении.
Данная робота, была серьѐзным шагом в изучении поэтики газелей
Камола и его поэтического мастерства.
Ключевые слова: таджикский востоковед, текстолог, Камола
Худжанди, газель, поэтика, поэтическое мастерство, таджикское
литературоведение.
IMPORTANT RESEARCH ABOUT LIFE АND THE WORKS
OF KAMOL KHUJANDI
Tajik orientalist and learned textualist Alokhon Afsakhzod made a
great contribution to the study of the life and work of Kamoli Khujandi. His
monographic study "Kamoli Khujandi - the master of ghazal" opened a new
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page for the development of study of Kamol, as an independent direction in
Tajik literary criticism. This work was a serious step in studying the poetics of
Kamol's ghazal and his literature abilities.
Key words: Tajik orientalist, textological, Kamoli Khujandi, ghazal,
poetics, literature skills, Tajik literary criticism.
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РОБИТАИ АДАБИИ ДАРВЕШ НОСИРИ БУХОРОЇ ВА
ШАЙХ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ
Исрофилниѐ Ш.Р.
Институти забон ва адабиѐти ба номи Абўабдулло Рўдакї АМИТ

Дарвеш Носири Бухорої ва Шайх Камоли Хуљандї, ду
шоири орифи асри Х1У, дар ашъорашон аз якдигар ѐд
накардаанд, вале аз эњтимол дур нест, ки ин ду шоири
баландовоза бо њам вохўрда бошанд. Камол бештари авќот
муќими Табрез буд ва Носир, ки бештари умри худро дар сайру
саѐњат гузаронида ва муддате дар ин шањр тарњи иќомат
густардааст, баид нест, ки ба суњбати ин шоири ориф расида
бошад.
Дар девони Носир беш аз дањ ѓазал ѐфт намудем, ки бо
бархе аз ѓазалиѐти Камол дар як вазну ќофия буда ва то љое
мазомини муштарак низ доранд. Масалан:
Матлаи анвори њусн аст он рухи чун моњтоб,
Матлае гуфтам, бад-ин хубї кї мегўяд љавоб? (3, 31).
Носир се ѓазал дар ин вазну ќофия дорад бо матлаъњои
зайл:
Дўш медидам дили гумгаштаи худро ба хоб,
Аксараш хун буду љойи оташу љойи кабоб (2, 170).
Чашми ў маст асту дар мастї шуда махмури хоб,
Дида гар барњам занад, бунѐди љон гардад хароб (2, 170).
Гар кушої абри бурќаъ, аз њаѐ гардад гул об
В-аз њаводорї фишонад бар гули рўят гулоб (2, 170).
Мураттиби девони Носири Бухорої Мањдии Дурахшон
њадс мезанад, ки «шояд Носир ин ѓазалњоро, њангоме ки дар
Табрез буда, дар љавоби ѓазали Камоли Хуљандї, ки дар Табрез
сокин ва муосири ў буд, суруда бошад» (2, 172 (њошия). Бояд
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зикр кард, ки ба ин вазну ќофия ва њатто мазмун шоирони
дигари ин аср низ ѓазал сурудаанд. Масалан, ѓазали Салмони
Соваљї:
Чашмаи чашми ман аз сарви ќадат ѐбад об,
Риштаи љони ман аз шамъи рухат дорад тоб (5, 373).
Як ѓазали мансуб ба Њофиз низ дар њамин вазну ќофия
суруда шудааст:
Субњи давлат медамад, ку љоми њамчун офтоб,
Фурсате з-ин бењ куљо ѐбам, бидењ љоми шароб (7, 50).
Вале гумони ѓолиб ин аст, ки њамаи ин шоирон ба ќасидаи
зери Анварї, ки хеле шуњрат дорад, пайравї кардаанд:
Ин ки мебинам,ба бедорист, ѐ Раб, ѐ ба хоб,
Хештанро андар ин неъмат пас аз чандин азоб?! (1, 25).
Ин гуна ѓазалњо, ки дар як вазну ќофия суруда шуда
бошанд, дар девони шоирони асри Х1V зиѐд мушоњида
мешаванд. Аммо он чизе, ки аз робитаи адабии Носиру Камол
шањодат медињад, шабоњати бисѐре аз таъбирот, тасвироти
шоирона, лањни баѐн ва њатто мазомин байни ин ду шоири ориф
аст. Аз љумла Камол мегўяд:
Магў, к-арбоби дил рафтанду шањри ишќ шуд холї,
Љањон пур Шамси Табрез аст, марде ку чу Мавлоно? (3, 11).
Носир айнан њамин маъниро бо корбурди ќиссаи Мањмуду
Аѐз чунин баѐн доштааст:
Як ошиќи покизаназар нест чу Мањмуд
В-арна њама атрофи љањон пур зи Аѐз аст (2, 180).
Яке аз вижагињои девони Камол корбурди вожаи «саг» аст
ва ба иттифоќи кулли камолшиносон, њеч як шоире ба андозаи
Камол ин образро азиз надошта ва мавриди тасвир ќарор
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надодааст. Масалан, Эраљи Гулисурхї, яке аз мураттибони
девони Камол, менависад: «Ин густардагиро, ки Камол дар
шеъри худ ба мавзўи бардагии виљдон додааст, назди дигар
шоирони њамасри ў ва њатто баъди ў наметавонем биѐбем» (4,
97). Мутаассифона, Эраљи Гулисурхї аз девони Носири Бухорої
комилан бехабар буда, ки њини зикри муосирони Камол аз ў ѐд
њам намекунад. Њол он ки тасвири саг ба њамон маоние, ки дар
девони Камол ба кор рафтааст, дар ашъори Носир њам ѐфт
мешавад. Беш аз бист ѓазал ба назар расид, ки дар онњо Носир
вожаи сагро ба кор бурдааст ва аксар ба њамон маънист,ки
Камол ба кор мебарад. Масалан, љое, ки Камол аз саги кўи
маъшуќ ѐрї металабад ва онро бартар аз худ мебинад:
Камол, дар саги кўяш улувви њиммат бин,
Ки ор оядаш аз њамдамию ѐрии мо (3, 27).
Носир ба њамин маънї мегўяд:
Зи Носир доман андар чид аз нахват саги кўят,
Ки (ъ)оре бошад, оре, аз гадое подшоњеро (2, 166).
Камол аз саги ѐр чашми ѐрї умед дорад ва онро мусовї бо
орзуи шоњї медонад:
Маро њаст аз сагаш њам чашми ѐрї,
Гадоро орзуи шањрѐрист (3, 86).
Носир низ бо саги кўи ѐр њамнишин аст ва ин маснадро аз
подшоњї авлотар донистааст:
Саги кўят, ки бар ў подшањон рашк баранд,
Бо ман аст он њама аз давлати бедории шаб (2,173).
Камол аз саги кўи ѐр барои нолаи худ, ки боиси дарди сари
вай шудааст, узр мепурсад:
Бирасонед зи ман бо саги кўяш имшаб,
Афву фармон гарат аз нолаи мо дарди сар аст (3, 56).
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Саги кўи ѐр аз нолаи Носир низ мубталои дарди сар
шудааст:
Зориям дўш ба гўши саги кўи ту расид,
Гуфт: Моро њама дарди сар аз ин бозорест (2, 206).
Имшаб аз нолаи дилсўзи ману шуълаи оњ,
Саги даргоњи туро дарди саре хоњад буд (2, 271)
Ин мавзўъ доманаи васеъ дорад, ки мо бо чанд намуна
иктифо намудем. Нигоранда дар маќолаи «Носири Бухорої ва
Камоли Хуљандї» дар ин масъала батафсил сухан кардааст (8).
Њамчунин ба дигар ѓазалњои њамвазну њамќофияи Носиру
Камол, ки бо Салмону Њофиз низ муштараканд, дар
монографияи «Мероси Носири Бухорої ва такомули ѓазали
ошиќонаи орифона дар асри Х1У» (9) ѐд кардаем.
Хулоса, далоили фавќуззикр аз он шањодат медињад, ки
Носири Бухорої ва Камоли Хуљандї ба дидори њамдигар
расидаанд ва аз ашъори якдигар хуб огањ будаанд. Вале њеч
маълум нест, ки Камол ба Носир пайравї карда ва ѐ Носир ба
Камол. Соли тавваллуди њарду шоир даќиќ маълум нест, Носир
дар байни солњои 705-710 њ. таваллуд ѐфта, тахминан дар байни
солњои 782-785 њ. вафот кардааст. Азизи Давлатободїмураттиби дигари «Девон»-и Камол соли вафоти ўро 803 њ.
медонад ва њадс мезанад, ки шоир бояд на камтар аз 80 сол умр
дида бошад. Аз ин маълум мешавад, ки Носир беш аз 15-20 сол
бузургтар аз Камол буда, 18-20 сол пеш аз ў фавтидааст ва имкон
дорад, шуњрати ашъораш пештар аз Камолу Њофиз сурат
гирифтааст. Аз ин рў, метавон њадс зад, ки бояд бештар Камол аз
Носир пайравї карда бошад.
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РОБИТАИ АДАБИИ НОСИРИ БУХОРОЇ ВА
КАМОЛИ ХУЉАНДЇ
Дар ин маќола перомуни равобити адабии ду шоири бузурги тољик
Дарвеш Носири Бухорої ва Шайх Камоли Хуљандї сухан меравад.
Муаллиф баъди баррасї, тањлилу тањќиќи баъзе ашъори ин ду шоири
ориф бо далелњои илмї собит мекунад, ки онњо бо њамдигар равобити
адабї доштаанд. Азбаски онњо тахминан, дар як давраи муайяни
таърихї зиндагї ва эљод кардаанд, эњтимолан бо њам вохўрда,
њамсуњбат шуда бошанд.
Вожањои калидї: Носири Бухорої, Камоли Хуљандї, девон, ѓазал,
ирфон, ориф, вазн, ќофия, њунар.
ЛИТЕРАТУРНАЯ СВЯЗЬ ПОЭЗИИ НОСИРА БУХОРОИ
И КАМОЛА ХУДЖАНДИ
В статье речь идѐт о литературных связях двух великих
таджикских поэтов − Дарвеша Носира Бухарой и Шейха Камола
Худжанди. В процессе рассмотрения их стихотворений автор
посредством науных фактовдоказивает, что эти два поэта – лирика
имели литературные связи и , возможно, могли и встречатся.
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НОМАНИГОРӢ ДАР АҲДИ КАМОЛИ ХУҶАНДӢ
Мисбоҳиддини Нарзиқул
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Муқаддима. Номанигорӣ дар дарозои таърих назди кулли
миллатҳои соҳибтамаддун, аз ҷумла эронинажодон, ҳамчун
муҳимтарин рукни маданият, фарҳанг ва тамаддун эътироф
шудааст. Ақвоми ориѐӣ аз ҷумлаи миллатҳои тамаддунофаре ба
ҳисоб мераванд, ки дар таърихи фарҳанг ва тамаддуни онҳо
ҳунари навиштан, бахусус қолаби навиштории нома, собиқаи
бисѐр қадима дошта, дар навбати худ, унсурҳои ҷудогонаи
фарҳанги эрониѐни қадим ба масобаи заминаи муҳим барои
инкишоф ва таҳаввули унсури ҳамгун дар миѐни халқҳои дигар
хидмат кардааст.
Собиқаи таърихӣ. Аз назари собиқаи таърихӣ номанигорӣ
дар миѐни ақвоми эронитабор шурӯъ аз давраи таҳаввули
адабиѐт ба забони паҳлавӣ роиҷ буда, бо намунаҳои номаҳои он
рӯзгор аз рӯйи маълумоти манобеъ ва маохизи адабию таърихӣ,
ишораҳои адабпажӯҳон ва матни номаҳои мавҷуд шинос шудан
мумкин аст. Дар давраи ҷоҳилияти аъроб намунаи номаҳоро
суроғ надорем, нахустин номаҳои давраи исломии ба забони
арабӣ нигошташуда ба қалами ҳазрати Муҳаммад (с)
мутааллиқанд. Баъдан дар шаклгирии номаҳои арабӣ котибону
нависандагони арабизабони эронитабор саҳм гузоштаанд. Онҳо
дар заминаи таҷрибаи номанигории қаблазисломии паҳлавӣ
сурати комили номаҳои арабиро ба миѐн оварданд.
Нависандагони араби оғози аҳди исломӣ низ макотиби порсии
қабл аз исломиро аз ҷумлаи муҳимтарин манобеи китобҳои худ
ба шумор овардаанд [Нарзиқул, 2014, С. 30-41].
Аз сайри таърихии номанигорӣ дар миѐни эронинажодон
бармеояд, ки пас аз давраи исломӣ мукотиботу муросилот ба
забони арабӣ роиҷ мешавад. Ба забони форсӣ нигоштани
муросилот ба кӯшиши умарои хонадони Саффориѐн, Дайламиѐн,
Сомониѐн бастагӣ дошта, ба тадриҷ сурат гирифтааст. Аммо
мавқеи нигоришот ба забони арабӣ билкул аз миѐн намеравад,
102

СУХАНШИНОСЇ, №4. 2020
ба хотири муносибат бо маркази хилофат ва мулуки араб таҳрир
ба забони арабӣ ногузир буд. Аз ин ҷост, ки аз кулли дабирони
машҳур номаҳои арабӣ низ боқӣ монда ва аз хилоли номаҳои
форсӣ ҳам бармеояд, ки таваҷҷуҳ ба луғоти араб зиѐд будааст.
Дар таҳқиқи илмии масъалаи шаклгирии сурати комили анвои
гуногуни навиштаҳо дар баробари такя ба манзараи умумии
густариши ҳунари нависандагии форсӣ таваҷҷуҳ ба суннатҳои
тоисломӣ, бахусус паҳнои густурдаи забони форсии миѐна,
адабиѐти паҳлавӣ ва иртиботи кишварҳои ҳамҷивор бо фарҳанги
эронинажодон шарт ва зарур аст. Чунончи, дар ин росто ба
масъалаи таҳаввули сохтори нома – ба унвони нахустин пояи
ҳунари нависандагӣ – таваҷҷуҳ бишавад, маълум мешавад, ки
танзими сохтори он марҳала ба марҳала дар асоси такмили
назариѐти мавҷуди қаблазисломӣ, давраи исломӣ ва афкори
милали дигар ба амал омадааст. Таъсири мутақобилаи назариѐти
арабию аҷамӣ дар густариши назарияи номанигорӣ тавассути
мардуми эронитабор сурат гирифтааст.
Пас аз шаклгирии сурати комили сохтори нома ба ду забон
– арабӣ ва форсии тоҷикӣ дар таърихи номанигории форсӣ
марҳалаи ҷадиде оғоз мешавад, ки онро ба унвони шуъбае аз
илми ҷудогона муаррифӣ менамояд. Дар шумори улуми адабӣ
фанни иншои наср ѐ худ “фанни дабирӣ ва иншои расоили
девонӣ” мавқеи муҳимро ишғол менамояд. Ба тадриҷ, дар
натиҷаи маърифати илмии сохтори он ҷиҳати назарии нома
такмил меѐбад ва дар ин хусус китобу рисолаҳо таълиф
мешаванд. Равиши дигари ба вуҷуд овардани асарҳо оид ба
номанигорӣ дар асрҳои миѐна ҷамъоварї ва тадвини намунаи
номаҳои дабирони касбӣ ва адибони машҳур мебошад, ки дар
љараѐни аз арабӣ ба форсӣ баргардонидани девони иншо шурӯъ
шуда, то кунун идома дорад.
Далели ба жанри нома таваҷҷуҳи зиѐд зоҳир кардани аҳли
қалам аз он шаҳодат медиҳад, ки дар асрҳои миѐна, бахусус дар
замони ҳокимияти хонадони Салҷуқиѐну Хоразмшоҳиѐн, дар
қиѐс ба замонҳои пеш илми иншо таҳаввули чашмгир пайдо
кардааст. Ва ин ҳолат бесабаб нест: илми иншо дар оғози
шаклгирии адабиѐти форсии тоҷикӣ ба забони порсии дарӣ дар
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заминаи ѐдгориҳои адабиѐти паҳлавӣ, таҷрибаи ба ҳам омезиш
додани дастовардҳои нависандагии давраи қабл аз исломию
оғози аҳди исломӣ, дар шумори улуми адабии дигар, марҳалаи
ташаккулро тай намуда, оҳиста-оҳиста рӯ ба таҳаввул ниҳодааст,
балки метавон гуфт, аз лиҳози ҳунар ва кайфияти мавзӯъ ва
мундариҷа дар раъси соири улуми адабӣ қарор доштааст.
Гузориши масъала. Асрҳои XIII-XIV дар таърихи адабиѐти
форсу тоҷик ҳамчун “давраи воқеии тадвини улуми адабии
форсӣ” [Сафо, 1373, С. 298] шинохта шудааст. Сабаби таҳаввули
назарраси донишҳои адабиро дар ин фосилаи замонӣ Забеҳулло
Сафо дар китоби “Таърихи адабиѐт дар Эрон ва дар қаламрави
забони порсӣ” тавзеҳ додааст [Сафо, 1363, С. 1144] ва аз он ҷо
маълум мешавад, ки “истиқлоли забони порсӣ дар баробари
забони арабӣ асари худро беш аз ҳама дар иншои расоилу
таълифи кутуб дар масоили гуногун зоҳир кард, чунонки дар ин
аҳд маҷмӯаҳои бузург аз расоилу муншаоти нависандагони
форсигӯй фароҳам омад, ки нусахи мутааддад аз онҳо дар
китобхонаҳои ҷаҳон мавҷуд аст ва низ таълифи кутуб дар
масоили мухталифи илмию адабӣ ба забони порсӣ маъмул шуд
ва дар бисѐре аз матолиб, ки пеш аз он рӯзгор таълиф ба забони
арабӣ сурат мегирифт, дар ин давра ба забони порсӣ анҷом шуд”
[Сафо, 1363, С. 1144-1145].
Дар ин гуфтор ба марҳалаи муҳимми таърихие ишора
шудааст, ки дар он давра истиқлоли расмии забону адаби порсӣ
таъмин гардида, ба ин восита насри порсӣ мавқеи худро дар
муқоиса ба насри арабӣ мустаҳкам кардааст. Имтидоди
таърихии ҳамин таҳаввули муҳимми таърихӣ ба замони зиндагии
Камоли Хуҷандӣ ҳам рост меояд.
Ҷойгузинии насри порсӣ бар арабиро, пеш аз ҳама, дар
муносиботи расмию ғайрирасмӣ (султониѐну ихвониѐт) ва
мактуботи адибон мушоҳида кардан мумкин аст. Ташаккули
муросилоти идорию ғайриидорӣ ба забони порсӣ, таснифи
мактубот ба қалами адибони касбӣ, ба сурати рисолаю
маҷмӯаҳои ҷудогона тадвин шудани намунаи муросилоти
дабирони касбию адибон ва таълифи рисолаҳои назарӣ оид ба
назария ва амалияи насри номанигорӣ боиси ба авҷи тараққиѐт
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расидани фанни мустақили адабие гардидааст, ки дар шумори
донишҳои адабии асримиѐнагӣ (улуми адабӣ) таҳти унвони
фанни иншо ѐд мешавад. Номи дигари ин фан тарассул мебошад,
ки ба маънии номанигорӣ аст. Дар замони ҳозира ин дониши
адабӣ дар низоми байналмилалии шинохти улуми филологӣ яке
аз шохаҳои муҳимми адабиѐтро ташкил дода, бо номи
“эпистолярная литература” ѐд мешавад, ки онро дар қолаби
“адабиѐти ба сурати нома эҷодшуда” ѐ “адабиѐти номанигорӣ”
тарҷума кардан мумкин будагист.
Ҷустор. Аз нигоҳи даврабандии таърихӣ давраи таҳаввули
сифатӣ ва ҳамчун жанри ҷудогона шинохта шудани нома ба
асрҳои XIII-XIV рост меояд. Маҳз дар ҳамин давра асарҳои
ҳаҷман хурд ва бузургу комили назарӣ, ба мисли “Ҷалолия дар
илми мукотиба”-и Муҳаммад ибни Алӣ ан-Номус ал-Хаворӣ
[Маҷмӯа, 241], рисолаҳои “Ғунят-ул-котиб ва мунят-ут-толиб” ва
“Русум-ур-расоил
ва
нуҷум-ул-фазоил”-и
Ҳасан
ибни
Абдулмуъмини Хӯйӣ [Хӯйӣ, 1963], “Мафотеҳ-ул-иншо”-и
Муҳаммад ибни Ҳоҷӣ [Ибни Ҳоҷӣ, 194], «Эъҷози хусравӣ”-и
Амир Хусрави Деҳлавӣ [Деҳлавӣ, 1872; Деҳлавӣ, 1876; Деҳлавӣ,
2013], “Нафоис-ул-фунун фӣ ароис-ул-уюн” ва “Рисолаи иншо”-и
Муҳаммад ибни Маҳмуди Омулӣ [Омулӣ, 624], “Дастур-ал-котиб
фӣ
таъйин-ал-маротиб”-и
Муҳаммад
ибни
Фахриддин
Ҳиндушоҳи Нахҷувонии маъруф ба Шамси Муншӣ [Нахҷувонӣ
1964; Нахҷувонӣ, 1971; Нахҷувонӣ, 1976], “Ат-Тарассул ила-ттавассул”-и Бадриддини Нахшабии Румӣ [Нафисӣ, 1344, С. 151]
ҳамчун дастури раҳнамои ҳунари дабирӣ ва намунаи
асримиѐнагии шеваи нависандагӣ навишта шудаанд. Инчунин,
намунаи номаҳои баъзе адибони асрҳои мазкур дар маҷмӯаҳо ва
ҷунгҳо ҳам оварда шудаанд.
Маҷмӯаи “Ҷалолия дар илми мукотиба” асари Муҳаммад
ибни Алӣ ан-Номус ал-Хаворӣ буда, асли он аз рӯйи
микрофилми нусхаи хаттии маҳфуз дар Китобхонаи марказии
Донишгоҳи Теҳрон (таҳти шумораи حکوت2/194), ки бо унвони
“Маҷмӯа” [Маҷмӯа, 241] фарогири се маҷмӯаи иншо мебошад,
ба мо дастрас шуд. Нусха дар соли 656 ҳ./1258 м. тавассути
Закариѐ ибни Авзи котиб дар Анқара китобат шудааст. Дар
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каталоги Е. Блохер бо шумораи 1052 унвони китоб ба сурати
“Ҷалолия дар илми мукотиба” ва исми муаллиф дар шакли
Mohammed ibn Ali el-Nâmous el-Havari (яъне, ҷузъи охир ба ҷойи
ал-Хаворӣ “ал-Ҳаворӣ” омадааст) муаррифӣ шудааст [Blochet,
1905, C 264]. Мушаххасоти нусха ба гунае тасвир шудааст, ки бо
нусхаи дастраси мо ҳамгун аст.
Нусхае, ки мо мутолиа кардем, дастхатте иборат аз 74
варақи 1814 см буда, дар ҳар сафҳа 21 сатр ҷой дорад, саҳафоти
22-23 се бор ба такрор омадааст. Нусха бо хатти на он қадар
хоно китобат шудааст. Матни маҷмӯа агарчи бо насре омехта ба
лафзи тозӣ ва ашъори арабию форсӣ навишта шудааст,
матолиби мундариҷ дар он аксар фаҳмову қобили истифода
мебошад. Унвони қисму бобҳо низ дар қолаби арабӣ рехта
шудаанд.
Сабаби “Ҷалолия дар илми мукотиба” ном гирифтани
маҷмӯа дар охири нусха возеҳ таъкид шудааст: “Ин муҷаллад ба
номи чунон бузурге, яъне махдум ва махдумзодаи аср Муҳаммад
ибн ас-Соҳиб ал-аъзам Хоҷа Ҷалолиддин Абӯязид ибн ас-Соҳиб
аш-шаҳид ваҷеҳ-ул-ҳақ...” сохта шудааст. Аз муқаддимаи асар
маълум мешавад, ки Хаворӣ пеш аз ҷамъи маҷмӯаи мавриди
назар дар тарассул “калимае чанд” навиштаву ба ихтиѐри
ҷамоати мубтадиѐн гузошта будааст [Маҷмӯа, 241, С. 2].
Зоҳиран, ин китоб сурати такмилшудаи ҳамон рисола будагист,
чунки агар он тарассул асаре ҷудогона мебуд, оид ба муҳтавои
он ишорате ба амал меомад.
Сухани нависанда оид ба унвон, сохт ва таркиби маҷмӯа
чунин аст: “... ва ин маҷмӯа “Ҷалолия дар илми мукотиба” ном
ниҳод ва бар ду қисм қисмат кард: аввал, мабоҳиси илмӣ ва
дувум, дар расоили амалӣ” [Маҷмӯа, 241, С. 4]. Қисми
муқаддимотии маҷмӯа бо ҳамду сано оғоз гардида, пас аз он
ситоиши инсон ва шарафи нутқи ӯ меояд, ки аз рӯйи моҳият
ҳамсони дигар китобҳои соҳа мебошад. Қисми аввали маҷмӯа
дар мабоҳиси илмӣ буда, шомили чаҳор боб ва ба тартиби бобҳо
фарогири мабоҳиси зайланд: моҳияти илми китобат, мавзӯи
тарассул ва истифо, шарафи илми тарассул ва тафзили он бар
илми истифо, тақсими мавзӯи тарассул ба тартиби илали арбаъа.
Иллатҳои чаҳоргуна, ки бо онҳо баъдтар шинос мешавем, “бо
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лавозиму шароит ва он чи аз тавобеъу лавозими он бошад”, дар
чаҳор фасли ҷудогона баѐн шудааст. Қисми дуюми маҷмӯа дар
расоил ва шомили се боб аст: дар ихвониѐт, дар амсалаю
мабониѐт, дар садри рисола. Дар ин қисм ба сабаби ба фасоҳату
балоғат эҳтиѐҷ надоштани “амсалаву маношире, ки вузарову
акобири аср” менавиштаанд, ихвониѐт бар султониѐт муқаддам
дониста шуда ва баҳси боби марбут ба он низ муфассалтар аст.
Баҳси боби севум низ дар доираи “хитобу алқоби муносиби ҳар
касе” мухтасар сурат гирифтааст.
Хаворӣ фанни нависандагиро ҳамчун “илми китобат”
унвон ва таъриф карда, таҳти ин илм чанд синфи дигарро ҳам, ба
сабаби пайванди онҳо бо ҳунари китобат, мундариҷ медонад:
“Илми китобат, ки онро “иншо-ун-наср” гӯянд, як навъ аст аз
дувоздаҳ навъи илми адаб ва дар таҳти ин навъ чанд синф
мундариҷ, чун иншо ва санъати сиѐқат ва ҳисобати амвол ва
сиѐқати ҳисоб ва арӯзу сукук ва мутаҷаллот” [Маҷмӯа, 241, С. 5].
Аз андешаҳои баъдии муаллиф маълум мешавад, ки дар
каломи вай таркиби “илми китобат” ҳамчун мафҳуми куллӣ
корбаст гардидааст. Тобиши ҷузъии он илми иншо ва тарассул ѐ
иншо-ун-наср мебошад, бинобар ин, дар таърифи мавзӯи илм
чунин овардааст: “Мавзӯи илми иншо, яъне тарассул калом
бошад аз он ваҷҳ, ки мухаббир бошад аз маънӣ, ки ба давоти
котиб қоим бошад ва он калом хоҳ арабӣ бошад ва хоҳ ғайри он.
Бад-он далел, ки баҳси муншӣ аз аворизи муҷаҳҳази калом аст,
аз балоғату фасоҳат ва итнобу эҷоз ва салосату ҷазолат”
[Маҷмӯа, 241, С. 5].
Ин ҷо ба таърифи қиѐсан ҷомеъи мавзӯи фанни китобат
дучор мешавем, ки дар он моҳияти асосии китобат, яъне
мухаббири маъние будан ва нишонаҳои оростагии калом таъкид
шудааст, ки дар якҷоягӣ мабоҳиси кулливу ҷузъии ҳунари
нигориш ѐ худ нависандагиро ба ҳам меоваранд. Дар ин таъриф
байни каломи арабӣ ва форсӣ тафовут гузошта нашудааст, ба ин
маънӣ, ки назди муаллиф баҳси китобати порсию тозӣ якест.
Балоғату фасоҳат, итнобу эҷоз, салосату ҷазолат зевароти
муштараки каломанд, ки талабот барои риояти онҳо дар ҳар
навъи нигошта ҳамгун аст.
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Хаворӣ дар масъалаи тақсими мавзӯи илми тарассул ҳам
назарияи ҷадиде ироа кардааст. Бо мақсади намоѐнидани
дараҷаи асоснокии сухани муаллиф андешаи ӯро айнан
меоварем: “...Ҳар чизро дар ваҷҳи худ ба чаҳор чиз муҳтоҷ аст,
ки онро илали арбаъа гӯянд..., ҳамчунин то нома нависанд..., бар
чаҳор иллат ҳоҷат афтад: аввал, иллати фоъилӣ, ки котиб аст,
дувум, иллати моддӣ, ки калом аст, севум, иллати суварӣ, ки
кайфияти таркиб ва тартиби нома бошад, чаҳорум, иллати
ғоният аст, ки ғояти навиштани нома аст ва аз ахбори ғойибест,
бад-он чи дар замири котиб бошад” [Маҷмӯа, 241, С. 7-8].
Аз қавли зерин, тибқи назари Хаворӣ, ба сохтори номаҳо
ошно мешавем: “Бидон, ки тартиби таркиби номаҳо бар шаш асл
мусаммо аст: аввал – исми Аллоҳ, дувум – хитоб, севум – алқоб,
чаҳорум – дуъо, панҷум – ҳикоят, шашум – исми котиб”
[Маҷмӯа, 241, С. 22]. Аммо ин назар намоѐнгари вазъи умумии
сохтори номаҳои давр набуда, балки сохторшиносии таркиби
номаҳо гувоҳ бар он аст, ки дар китобҳои дигар бо назарияҳои
мухталиф дучор мешавем.
Рисолаҳои “Ғунят-ул-котиб ва мунят-ут-толиб” ва “Русумур-расоил ва нуҷум-ул-фазоил” ѐдгории давраи Салҷуқиѐни
Туркия буда, ба қалами Ҳасан ибни Абдулмуъмини Хӯйӣ дар
фанни китобат навишта шудаанд. Ҳар ду рисоларо донишманди
турк Содиқ Аднони Арзӣ аз рӯйи нусхаҳои ягонаи маҳфуз дар
китобхонаҳои Туркия ба чоп омода кардааст [Хӯйӣ, 1963].
Мувофиқи навиштаи ӯ, рисолаҳо дар охири асри XIII ва оғози
қарни XIV, дар давраи инқирози давлати Салҷуқиѐн тасниф
шудаанд. Дар матни рисолаи нахуст дар хусуси таърихи таълифи
он ишорате ҷой надорад, аммо дар фасли “Хотимат-ул-китоб”-и
рисолаи дуюм маълум мешавад, ки таърихи дақиқи итмоми он
соли 690 ҳиҷрӣ зикр шудааст, ки ба 1291 солшумории милодӣ
баробар аст [Хӯйӣ, 1963, С. 45]. Муаллифи рисолаҳои мазкур дар
фанни расоил маҷмӯаи дигаре ҳам доштааст, ки он “шомили
абѐти нодир ва ҷомеъи ғаройиби калимоти вофир” будааст
[Хӯйӣ, 1963, С. 1].
Рисолаи “Ғунят-ул-котиб ва мунят-ут-толиб” аз рӯйи
нусхаи хаттие, ки дар Китобхонаи Фотеҳи Истанбул таҳти
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шумораи 5406 нигаҳдорӣ мешавад, ба чоп расидааст. Дар нусхаи
мазбур ҳамроҳ бо ин рисола асарҳои дигаре ҳам будаанд ва дар
он миѐн ин рисола аз варақи 72а то 98б-ро ишғол кардааст. Аз
назари сохтор ин рисола аз муқаддимаи мухтасар ва ду қисм
иборат буда, дар навбати худ, ҳар ду қисм муқаддима ва хотимаи
ҷудогона доранд. Аз муқаддимаи рисола маълум мешавад, ки
дар рӯзгори муаллиф ба фанни китобат эътибори шоистаеро
қойил будаанд, ба таври зайл: “Фанни китобат ашрафи саноъот
аст ва таҳсили илми балоғат анфаъи бизоот ва ба василати ин
фазилат шойистаи қурби ҳазрати акобири давлат ва масоҳими
асрори аъозими мулку миллат тавон шуд. Ва ишорати каломи
маҷид, ки “ “ ى ّالقلن ّ ها یططرّىба тасдиқи ин қазийя раҳнамун аст,
чи агар санъати китобат то ин ғоят муваққар ва муаззам набудӣ,
Ҳақ(қ) субҳонаҳу ва таъоло ба қалам қасам ѐд нафармудӣ” [Хӯйӣ,
1963, С. 1]. Яъне, гузашта аз манзалати бузурги фанни китобат,
ки дар асоси далели қуръонӣ таъкид шудааст, дар зимни аз худ
намудани фанни нависандагӣ касби маоши мувофиқ ва мақоми
иҷтимоии муносиб ҳам мавриди назар будааст. Аз ин ҷост, ки
муаллиф асарро ба умеди тавфиқ дар шеваи мукотибот ба номи
фарзанди азизаш Насруллоҳ навиштааст. Дар ин бора ва ҳаҷми
рисола назари муаллиф чунин аст: “Иродати ботин бар он
ҷумлат боис шуд, ки ба номи фарзанди азиз... мухтасаре дар
боби вазъи муросилот ба услуби ғарибу тариқаи аҷиб дар ғояти
ихтисор иншо карда шавад, то чун ба фазли Борӣ таъоло
дархўри мулозимати дабиристон гардад ва аз ҳазизи ҳифзи
муфрадот ба зурваи фаҳми мураккабот расад, ба истиҳзори ин
мухтасар дар шеваи мукотибот ва маърифати тартиби мухотабот
ҳибрате комил ҳосил гардонад...” [Хӯйӣ, 1963, С. 2].
Нуктаи муҳими дигаре, ки аз иқтибоси мазкур бармеояд, он
аст, ки рисолаи мавриди назар барои омӯзиши тариқи нигориш
ва маърифати тартиби мухотабот махсус буда, фарогирии
матолиби мундариҷ дар он ба зинаи дувуми нависандагӣ бастагӣ
дорад. Дар зинаи нахуст мақсади асосӣ ҳифзи муфрадоти фанни
нависандагӣ будааст, ки барои фарогирии он маърифати дурусти
калимаҳо ва роҳҳои мухталифи корбасти онҳо муҳим аст.
Қисми аввали рисола “Дар муқаддимоти китобат” ва қисми
дувуми он “Дар мукотиботи ихвон” номида шудааст. Равиши
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баѐн дар ҳар ду қисм ҳамгун буда, бо таваҷҷуҳ ба мартабаи
мухотабон алфози муносиби ҳар кадом эрод гардидааст.
Тартиби мартабаи мухотабин чунин аст, ки муаллиф дар оғози
сухан муътабарони халқро, ки “дархури хитоб бошанд”, ба ду
тоифа қисмат намуда, аввалро “аркони давлат” ва дуюмро
“аъѐни дин” номидааст. Ба тоифаи нахуст салотин, мулук,
вузаро, умаро, асҳоби қалам ва ба тоифаи сонӣ маволӣ, содот,
машоих, зуҳҳод, аимма дохил мешаванд, ки ҳар кадом, дар
навбати худ, мутанаввеъанд. Матолиби рисола ба тартиби
мазкур ва бо таваҷҷуҳ ба ихтилофи мартабаи мухотабон ба ҳар
хитоб, ки махсус бошанд, мувофиқи алфозу истилоҳоти марсум
дар фанни китобат ва эътирофгардида мураттаб гардидаанд.
Масалан, дар фасли мухотаботи ақориб нахуст хитоби падар
омада, ки таъйини маротиби наздик ба он чунин мушаххас
шудааст: “Падар ва он ки масобати падар дорад, чун устод ва
махдум ва бародари бузург дар ин боб як мартаба доранд.
Хитоби падар: Рӯзгори ҳумоюни худовандгори мушфиқ, волиди
бузургвор дар таҳсили ағрози дуҷаҳонӣ масруф бод ва арсаи
суддаи олӣ ба авотифи раббонӣ маҳфуз, биманниҳи” [Хӯйӣ, 1963,
С. 14].
Рисолаи “Русум-ур-расоил ва нуҷум-ул-фазоил” аз рӯйи
нусхаи хаттии маҳфуз дар қисми Нурбонуи Китобхонаи
Салимоғо ба чоп расидааст. Ин рисола низ дар дохили маҷмӯае
бо рақами 122, дар васати варақҳои 2б то 36а ѐфт мешавад. Аммо
матолиби он дар қиѐс ба рисолаи нахустин муфассалтар аст.
Чунонки дар муқаддимаи асар зикр шудааст, он бо хоҳиши
дӯстони муаллиф бо мақсади ба миѐн овардани дастуре барои
мубтадиѐн ихтироъ гардидааст. Рисола аз назари сохтор дар
чаҳор қисм муфассал гаштааст: Қисми аввал “Дар муқаддимоти
фанни муросилот ва он муштамил аст бар даҳ асл”, қисми дувум
“Дар мукотиботи ихвон, муҳит аст бар даҳ нома ва ҷавоби он”,
қисми севум “Дар тақрироти девонӣ ба муносиби мухталиф”,
қисми чаҳорум “Дар тақрироти шаръӣ ва як-ду маҳзар ва
озодномаву аҳднома”. Дар чопи Аднон Содиқи Арзӣ қисми
дуюми рисола наѐмадааст ва сабабаш ҳам ба мо равшан нест. Аз
се қисми боқимонда нахустин муфассалтар буда, бо матолиби
тартиби алқоб, даъавоти порсӣ, даъавоти тозӣ, арзи хадамот,
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шарҳи иштиѐқ, таманнои мулоқот, унвонот, мақотеъ, таърих ва
калимоти мутафарриқ хосияти назарӣ дорад, дуи дигар шомили
намунаи нигоштаҳо ва мухтасаранд.
Асли аввали қисми нахусти рисола, ки “дар маърифати
тартиби алқоби асҳоби муносиб” аст, агарчи аз лиҳози сохтор ва
тартиби баѐн муҳтавои рисолаи “Ғунят-ул-котиб...”-ро ба хотир
меорад, аз нигоҳи алфози мухотабот ва тариқи гуфтор
мутафовит мебошад. Чунончи, дар боло ба хитоби падар ва
таъйини маротиби наздик ба он шинос шуда будем, ҳоло барои
муқоиса бахши ҳамгуни онро дар рисолаи мавриди назар
меоварем, ки ба тавзеҳи зиѐдатӣ ниѐз намемонад: “Мухотаботи
ақориб. Дар ин боб падар ва устоду махдум ва бародари бузург
дар як силк муттафиқанд, дар алқоби ин тоифа итноб ҷоиз нест,
аммо аз ин қадар ба расми дуъо ногузир бошад. Падар ва он ки
масобати падар дорад: Айѐми ҳумоюни худовандгори волиди
бузургвор ба муродоти дуҷаҳонӣ мақрун бод ва зоти шариф аз
навоиби замон маҳрусу масун” [Хӯйӣ, 1963, С. 13].
Аз матолиби мундариҷ дар аслҳои баъдии рисола ва
равиши эроди сухан маълум мешавад, ки дар замони зиндагии
Ҳасан ибни Абдулмуъмини Хӯйӣ расми китобат агарчи бо
услубе омехта ба алфози арабиву форсӣ сурат мегирифтааст,
таваҷҷуҳи муаллиф ба нигориши порсии бидуни омезиш
бармало намудор мегардад. Далели ин иддао асли дуюми рисола
мебошад, ки дар фасли ҷудогона даъавоти порсие, ки дар оғози
расоил навишта мешуда, таҳрир шудаанд.
Қисмҳои севуму чаҳоруми рисола, чунонки зикр шуд,
шомили намунаи нигоштаҳо мебошанд дар қолабҳои зайл:
намунаҳои тақрироти мухталиф (10 адад), тақрирот ба маносиби
шаръӣ (6 адад), ду маҳзар ба расми шукр ва шикоят, сурати
озоднома, сурати аҳднома.
“Мафотеҳ-ул-иншо”-и Муҳаммад ибни Ҳоҷӣ рисолаи
ҳаҷман мухтасаре буда, ҳамагӣ аз даҳ варақ иборат аст. Ин
рисола дар оғози нусхаи хаттии рақами 194-и Китобхонаи
марказии донишгоҳи Теҳрон маҳфуз мебошад [Ибни Ҳоҷӣ, 194].
Мусанниф дар муқаддима худро Ҳоҷӣ Муҳаммад ибни Ҳоҷӣ
муаррифӣ намуда, таъкид кардааст, ки қисми аввали ин китоб бо
хоҳиши дӯстонаш дар соли 717 ҳ./1318 м., дар чаҳор мартаба
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ибдоъ гардонида шудааст: мартабаи аввал аз они мулук, сонӣ аз
они вузаро, солис аз они воъизон, муҳтасибон, хутабо, удабо,
утаббо, мунаҷҷимон, шуаро ва аъѐн, робеъ аз они дӯстон ва
авомуннос. Ҳар кадом аз мартабаҳои мазкур боби ҷудогонаро
ташкил дода ва ба маънои мазбур дар қолаби арабӣ унвонгузорӣ
шудаанд. Дар навбати худ, ҳар боб ба фаслҳои хурдтаре тақсим
ва “мад” номида шудаанд, ки ба тартиб шомили алфозу алқоби
аҷзои зерини номаҳо мебошанд: ибтидо, алқоб, дуо, васфи
мактуб, зикри котиб, кайфияти мактуб, таъзим, абѐти лойиқа,
шукр, таҳийят, иштиѐқ, таманно, ихтитом. Дар ҳар мартаба ба
ҳамин тартиб истилоҳоти муносиби он зикр мешаванд.
Қисми дуюми “Мафотеҳ-ул-иншо” “аз алфози мухталиф ва
маонии мутаҳамиди муҳим ба табдилу тақаддуму таъхир”
муштамил бар бисту як фоида мебошад. Ҳамаи фоидаҳо ба таври
мухтасар номбар мешаванд.
“Мафотеҳ-ул-иншо” бо насри омехта ба назм тасниф шуда
ва аз тавзеҳи услуби нигориши он, ки аз ҷониби худи нависанда
сурат гирифтааст, маълум мешавад, ки дар тариқи нигориш такя
ба такаллуф ва иборапардозиҳо дорад: “Назми ин наср иқди
Сурайѐро чун Банотуннаъш парешон кунад ва тиловату равонии
алфозаш хок дар чашмаи об” [Ибни Ҳоҷӣ, 194, С. 2].
Аз сохторшиносӣ ва муҳтавои “Мафотеҳ-ул-иншо”
бармеояд, ки он дастури мухтасаре дар фанни нависандагӣ буда,
барои омӯхтани ибороту таркиботи хоси дабирӣ ва шинохтани
мавқеи корбасти онҳо дар аҷзои мухталифи номаҳо ба масобаи
мифтоҳе барои мубтадиѐни тариқи нависандагӣ кӯмак
мерасонад.
Муҳимтарин асари назарие, ки дар давраи мавриди назари
мо таълиф шудааст, “Расоил-ул-эъҷоз”-и Амир Хусрави Деҳлавӣ
мебошад, ки бо номи “Эъҷози хусравӣ” маъруф аст. Агар бо
таваҷҷуҳ ба таҳаввули ҷанбаи ҳунарии касби нависандагӣ ба
осори мавҷуд ва дастраси соҳа муроҷиат шавад, маълум
мешавад, ки на қабл аз “Расоил-ул-эъҷоз»-и Амир Хусрави
Деҳлавӣ ва на баъд аз он ба китобе дучор намешавем, ки аз
лиҳози ҳунарӣ ва татбиқи назариѐти ироанамудаи худи муаллиф
дар қолаби нома дар поя ва ѐ наздик ба он ба миѐн омада бошад.
Амир Хусрав ба чунин муваффақият аз роҳи омӯзиши интиқодии
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шеваҳои мавҷуди нависандагӣ ва даъвии росихи эроди сабки
баѐни хосси худ ноил гардидааст.
Китоби “Расоил-ул-эъҷоз” аз назари сохтор ва таркиб дар
қиѐс ба дигар осори ҳамнавъи худ тафовут дорад. Он аз
муқаддима, ки фарогири ҳамду наът мебошад, дебоча ва панҷ
рисолаву хотима, ки банду басти хос доранд, иборат аст. Дар
маҷмӯъ, ҳар панҷ рисола аз сию се боб, ки “хат” номида шудаанд
ва як саду сию нуҳ фасл, ки “ҳарф” номида шудаанд, таркиб
ѐфтааст. Масъалаҳои сохту таркиб, тарассулу иншо ва равишҳои
нависандагӣ дар ин асар ба таври фарогиру муфассал дар
рисолаи инҷониб таҳти унвони “Калиди эъҷоз” [Нарзиқул, 2014]
таҳқиқ шудааст. Бинобар ин, бо мақсади муаррифии муҳтавои
асар танҳо ба мавзӯъҳои асосӣ ишора мекунем.
Бахши муқаддимавии китоб бо ҳамду сано ва наът оғоз
мешавад, ки он ҳарфи аввали китоб буда, ба қалам нисбат
ѐфтааст. Баъд аз он наъти Расул (с) меояд, ки нисбат ба китобат
дорад. Яъне, ин бахш ба қаламу китобат бастагӣ дошта,
намудори ғарази аслии расоили панҷгона мебошад. Ин мартабаи
аввал аст. Дар мартабаи дувум аз чаҳорѐрон – Абӯбакру Умару
Усмону Ҳайдар, саҳобаи дигар, азвоҷи маъсумаи Расули акрам
(с) ва олу атбоъи ӯ бо эҳтиром ва зикри сифоти хайр ѐд мешавад.
Дар мартабаи севум ситоиши Шайхи шуюхулолам Низомулҳақ
ваттаҳқиқ вашшаръ ваддин, ки пири Амир Хусрав аст, мадҳи
подшоҳ Абулмузаффари Муҳаммадшоҳ ва тоҷдори аҳд
Абулмузаффари Муборакшоҳ меояд. Дар миѐни бахшҳои мазкур
аз ҳама тӯлонитар мадҳи подшоҳ буда, то ба ин ҷо қисмати
муқаддимотӣ ба охир мерасад ва дебочаи китоб оғоз мешавад.
Дебочаи “Эъҷози хусравӣ” бо нисбати таламмуз оғоз
мешавад ва дар хусуси масъалаҳои мурод аз офариниши инсони
кабир, девони иншо, назму наср, китобату қалам, сабаби дар
қолаби наср ва нисбатҳои гуногун иншо гардидани асар сухан
меравад.
Оғози китоб ба иншо ва тасниф нисбат ѐфтаву фарогири
масоили зайл мебошад: оғози тартиби тарассул, ҷовидонии
каломи мусанниф, нуҳ тариқи ибороти порсӣ, ѐ худ феҳристи
ибороти порсӣ, ки миѐни аксари халоиқ мусталаҳ аст, муштамил
бар нуҳ тариқ – тариқи аввал сулуки машоих, тариқи дувум
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уламои муҳаққиқ, тариқи севум мутарассилон, тариқи чаҳорум
ҳукамои ҳозиқ, тариқи панҷум музаккирон, тариқи шашум
боҳафсон, тариқи ҳафтум авом, тариқи ҳаштум асҳоби амал ва
шуғлу ҳирфат, тариқи нуҳум асҳоби музоҳик ва тариқи даҳум, ки
хосси худи Амир Хусрав аст, баѐни мухтассоти ҳар як тариқи
нуҳгона ва тартиби китоб ба рисола, хат, ҳарф ва феҳристи онҳо.
Баъд аз ин рисолаҳои панҷгонаи таркиби асар меоянд.
Рисолаи аввал “Дар муфрадот ва муракабот” унвон дошта, аз
даҳ хат фароҳам омадааст ва ҳар хат, дар навбати худ, ба ҳарфҳо
ҷудо шудаанд. Чунонки қаблан ишора шуд, манзур аз мафҳуми
“хат” “боб” ва ҳадаф аз “ҳарф” “фасл” буда, чунин тартиб дар
ҳар панҷ рисола риоя мешавад. Дар як маврид – дар хатти
аввали рисолаи чаҳорум ҳуруфи тафсил наомадааст, барои он ки
ин хат барои ҳамин рисола хусусияти муқаддимотӣ дошта,
ҳамчун дебоча омадааст. Рисолаи дуюм “Дар мураттабот аз
мактубот” унвон дошта, низ аз даҳ хат фароҳам омадааст.
Рисолаи сеюм “Дар латифаҳое аз маснуъот” нои дошта, аз ду хат
иборат аст. Унвони рисолаи чаҳорум “Дар бадоеъ аз маънавиѐт”
буда, муштамил бар панҷ хат аст. Рисолаи панҷум “Дар пешин аз
иншоҳо” унвон дошта, аз шаш хат фароҳам омадааст. Хотимаи
китоб бо унвони “Зикри итмом ба панҷ рисола” масъалаҳои
шинохти равиши котиб ва маърифати саҳеҳи асарро шомил
мебошад.
Ҳар панҷ рисолаи таркиби асар байни ҳам пайванди
мантиқӣ доранд: рисолаи аввал, агарчи дебочаи муфассале
дорад, бахшҳои асосии он муқаддимае барои се рисолаи баъдӣ
мебошанд; рисолаи севумро метавон муқаддимае барои рисолаи
чаҳорум донист. Ба ин маънӣ, ки асоси назарии тариқи хосси
Хусрав дар рисолаи аввал матраҳ гардида, дар се рисолаи баъдӣ
корбасти амалии онҳо бо зикри намунаҳои мушаххас ироа
мегардад. Дар рисолаи сеюм санъатҳои бадеие ба доираи тадқиқ
кашида шудаанд, ки корбасти амалии онҳоро дар рисолаи
чаҳорум дучор мешавем; рисолаи панҷум бахши алоҳида, вале
узван алоқаманд ба рисолаҳои пешина мебошад, чунки дар ин
рисола агарчи муншаоти собиқи муаллиф ба ҳам омадаанд, аз
нигоҳи тарзи таълиф ва тариқи сухан ҳамгун ба равиши умумӣ
ва аз нигоҳи моҳият ягона мебошанд.
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Амир Хусрав мафҳуми “дебоча”-ро ба маънии оғоз ѐ худ
муқаддимаи китоб, сарсухани матлабе ҷадид истифода бурдааст,
ки дар навбати аввал, фаҳмиши маъмулии муқаддимаи гуфтор ва
дар навбати сонӣ, хусусияти тавзеҳӣ дорад. Матлабе ҷадид, ба
хотири дарки хонанда ва маърифати дурусти он, қабл аз баѐн
тавзеҳ дода мешавад.
Кулли рисолаҳои таркиби “Эъҷози хусравӣ” бо дебоча оғоз
мешаванд ва ҳар кадом хусусиятҳои хосеро моликанд: дебочаҳои
оғози рисолаҳо ҳамчун муқаддима ба моҳияти рисолаҳо ва
муҳтавои онҳо ишора мекунанд; дебочаи рисолаи аввал
тӯлонитар буда, моҳиятан ба манзалаи мифтоҳи асосӣ ба дарҳои
сершумори маоние мебошад, ки дар чаҳор рисолаи баъдӣ матраҳ
шудаанд; дебочаи рисолаи дуюм гувоҳ бар он аст, ки ин рисола
идомаи рисолаи нахустин буда, андешаҳои назарие, ки дар
хилоли хату ҳарфҳои рисолаи якум ироа гардидаанд, дар мисоли
намунаи амсала, парвона, мактубот, руқаот ва китобатҳои
мухталифи рисолаи дуюм ҷомаи амалӣ ба бар кардаанд; рисолаи
севум як дебочаи умумӣ дошта, дар навбати худ, ҳамаи фаслҳои
он бо дебочаи ҷудогона оғоз мегарданд, ки фарогири нукоти
тавзеҳиву ташреҳианд; дебочаи рисолаи чаҳорум аз нигоҳи ҳаҷм
ва доираи баррасии мавзӯот фарқ дошта, муқаддимаи
муфассалеро мемонад. Амир Хусрав дар оғози ин рисола ба
хилофи одат роҳ дода, хатти аввали онро дар дебочаи ин қисм
ниҳода ва онро тавзеҳ ҳам додааст; дебочаи рисолаи панҷум
моҳиятан ба дебочаҳои се рисолаи аввал монандӣ дорад. Дар
дебочаҳои таркиби фаслҳои ҷудогонаи “Эъҷози хусравӣ”
маъмулан нукоти тавзеҳӣ, тарзи баѐн ва равиши нигоришу
дастурҳои таълими нависандагӣ матраҳ гардидаанд.
Каломи Амир Хусрав дар “Эъҷози хусравӣ” бар пояи
мантиқ ва тахайюли бадеӣ асос ѐфтааст. Агар дар қолабҳои
амалии каломи Амир Хусрав асосҳои мазкур ба эътибор гирифта
нашаванд, дарѐфти ғарази аслии нигоранда ва лаззати маънавӣ
номумкин хоҳад буд. Ба ибораи дигар, кулли ибдоъоту
ихтирооти Амир Хусрав дар асоси қувваи мухайяла халқ
шудаанд ва маҳз ҳамин қувва аст, ки ҷумлагии мумкиноту
мумтаниъот дар вай мусаввар аст.
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Пас аз таълиф ва интишори китоби “Эъҷози хусравӣ”-и
Амир Хусрави Деҳлавӣ таълифи китобҳо оид ба иншонависии
форсӣ дар шибҳи қораи Ҳинд ба таври ҳайратовар вусъат
меѐбад. Дар пайравӣ ба он дар ин сарзамини куҳантаърих осори
қобили таваҷҷуҳе ба миѐн омадаанд, ки бо номгӯй ва
мушаххасоти пайравии онҳо дар мақолаҳои роқими сутур таҳти
унвонҳои “Таъсири “Эъҷози хусравӣ” дар сохтор ва услуби
насри форсии шибҳи қораи Ҳинд” [Нарзиқул, 2013, С. 1019-1031]
ва “Эъҷози хусравӣ” ва густариши назарияи номанигорӣ дар
шибҳи қораи Ҳинд” [Нарзиқул, 1390, С. 155-173] шинос шудан
мумкин аст. Муаллифони китобу рисолаҳои иншо кори Амир
Хусравро, қабл аз ҳама, аз нигоҳи сохтор ва созмони дохилӣ
пайравӣ намуда, аз ин роҳ китоб ва маҷмӯаҳои мондагоре
офаридаанд. Соҳибони китоб ва маҷмӯаҳои мавриди назар дар
аксар маворид кӯшидаанд, ки кори хешро бо мақсади ба миѐн
овардани дастуроти нависандагӣ анҷом бидиҳанд.
Дар рӯзгори Амир Хусрави Деҳлавӣ дар шибҳи қораи Ҳинд
муншиѐни дигаре ҳам будаанд, ки аз эшон таълифоте дар
заминаи номанигорӣ боқӣ мондааст. Аз ҷумлаи чунин нафарон
яке Айни Моҳрӯ мебошад, ки асли тоҷикӣ дошта, ба тоҷик
буданаш худ дар муншаоташ ишора дорад [Сафо, 1373, С. 1308].
Аз ин давлатмард ва муншии маъруфи тоҷиктабори Ҳинд дар
асри XIV маҷмӯае аз номаҳояш то рӯзгори мо расидааст, ки
таҳти унвони “Иншои Моҳрӯ” дар Лоҳур чоп шудааст [Айни
Моҳрӯ, 1965]. Китоби “Иншои Моҳрӯ” аз назари сохтор ва
муҳтаво дар рисолаи “Калиди эъҷоз” баррасӣ шудааст
[Нарзиқул, 2014, С. 51-53].
Китоби “Нафоис-ул-фунун фӣ ароис-ул-уюн”-и Муҳаммад
ибни Маҳмуди Омулӣ, ки дар миѐнаи солҳои 1336-1342 таълиф
шудааст, асари ҷомеъ – доиратулмаорифи асримиѐнагӣ буда, дар
хусуси маҷмӯаи илмҳое иттилоъ медиҳад, ки онҳоро муаллиф ба
ду бахш: улуми авоил ва улуми авохир тақсим кардааст. Меъѐри
тақсимоти Омулӣ таърихи пайдоиши илмҳо дар ду давраи
таърихӣ мебошад. Таҳти мафҳуми улуми авоил муаллиф
илмҳоеро дар назар дорад, ки натиҷаи таълимоти юнониҳо,
эрониҳо ва ҳиндуҳо буда, қабл аз ислом вуҷуд доштаанд. Илмҳои
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авохир донишҳое мебошанд, ки дар замони пайдоиши дини
мубини ислом ва баъд аз ривоҷи он пайдо шудаанд. Улуми адабӣ
шомили ҳамин қисманд, ки теъдодашон дар ин асар ба понздаҳ
мерасад. Аз ҷумла, яке аз улуми авохири он илми иншо мебошад.
Баҳси Омулӣ дар ин асар дар куллиѐти улум буда, “дар дидаи ӯ
моҳияти масъала эътибор дорад, на биниши ҳиссӣ ва завқӣ”
[Шарифов, 2004, С. 12]. Ба моҳияти масъалаҳо таваҷҷуҳ кардани
муаллиф бо мақсади ифодаи мухтасари муҳтавои донишҳои роиҷ
дар асри нависанда сурат гирифтааст, ки чунин хосият вижагии
китобҳои ҷомеи асримиѐнагӣ мебошад.
Фасли иншои китоби “Нафоис-ул-фунун фӣ ароис-ул-уюн”
мухтасари “Рисолаи иншо”-и худи муаллиф мебошад. Асли
“Рисолаи иншо” то ба мо нарасидааст. Ҳини баѐни муҳтавои
илми иншо дар китоби “Нафоис-ул-фунун...” Муҳаммад ибни
Маҳмуди Омулӣ аз мавҷудияти “Рисолаи иншо” хабар дода,
хулосаи онро дар муқаддима, чаҳор фасл ва хулоса баѐн
кардааст. Сухани Омулӣ дар ин бора чунин аст: “Ва ин заиф дар
ин қисм (илми иншо – М. Н.) рисола ба ҳасби илтимоси дӯстон
тартиб додааст ва дар ин ҷо хулосаи он дар муқаддима ва чаҳор
фаслу хотима эрод кунад” [Омулӣ, 624, С. 76].
Муқаддимаи рисола “Дар баѐни умуре, ки бар муншӣ
риояти он аз лавозим аст” унвон дошта, дар он ба миқдори
муайян шартҳое зикр шудаанд, ки риояташон барои муншӣ
лозим будааст. Чунин масъалагузорӣ ва баршуморидани шартҳо
дар рисолаю китобҳои қабл аз Омулӣ таълифшуда собиқа
надорад. Дар фаслҳои чаҳоргонаи рисола матолиби зарурӣ ба
таври хеле мухтасар баѐн шудаанд, ки хусусияти дастурию
таълимӣ доранд.
“Дастур-ал-котиб фӣ таъйин-ал-маротиб”-и Муҳаммад
ибни Фахриддин Ҳиндушоҳи Нахҷувонии маъруф ба Шамси
Муншӣ китоби ҳаҷман бузурге мебошд, ки миѐнаи солҳои 13651366 навишта шудааст. Чопи матни интиқодии он аз ҷониби
Абдулкарим Алӣ ӯғлӣ Ализода омода шуда, дар Маскав чоп
шудааст [Нахҷувонӣ, 1964; Нахҷувонӣ, 1971; Нахҷувонӣ, 1976].
Ин китоб дар рисолаи доктории Худоӣ Шарифов вобаста ба
тақозои мавзӯъ мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор гирифта
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[Шарифов, 1987], муҳаққиқони соҳаи насри классикӣ онро
ҳамчун сарчашмаи асосии таҳқиқ истифода кардаанд.
Мавзӯи китоби Ҳиндушоҳи Нахҷувонӣ, чунонки аз таҳқиқи
қаблан суратгирифта маълум шудааст, баҳс перомуни тарассулу
иншо, қоидаю қонунҳои дабирӣ ва намунаи номаҳоест, ки бар
ҳасби маротиби ашхоси гуногун иншо шудаанд. Аз ин ҷиҳат, ин
асар як навъ дастури раҳнамо дар ҳунари дабирӣ ва намунаи
мумтоз дар ҳунари нависандагӣ мебошад [Нарзиқул, 1998, С. 35].
Китоби “Дастур-ал-котиб...” ба сабки нигориши махсуси
муаллифи асар, ки худ онро “саҳли мумтанеъ” номидааст, бо
истеъмоли истилоҳоти фаровони иҷтимоию сиѐсӣ, касбӣ,
иқтисодӣ ва таваҷҷуҳи зиѐд ба калима, ибора ва таркиботи
арабӣ таълиф гардидида, аз муқаддима, ду қисм ва хотима
иборат аст. Дар муқаддима перомуни мабоҳиси мавзӯи илми
иншо, фазилати котиб ва мақому шарафи ӯ, русуму одоби
дабирӣ ва монанди инҳо баҳс рафтааст. Ҳар ду қисмати китоб
фарогири номаҳое ҳастанд, ки муаллиф онҳоро чун намунаи
нигоришоти адабӣ дар масъалаҳои гуногуни девонию
дафтардорӣ, чигунагии тарзи нигоштани мукотиботу аҳком
навиштааст. Дар маҷмӯъ, тақрибан намунаи ҳаштсад навъи нома
дар асар мураттаб шудааст. Муҳимтарин хусусияти номаҳои ба
ашхоси гуногун навиштаи Нахҷувонӣ аз он иборат аст, ки онҳо
барои навомӯзони тариқи китобат дастуруламали ҳунари
нависандагӣ буда, аз ин назар аҳамияти таълимиро низ
моликанд.
Ба иловаи китобҳое, ки то ин ҷо дар бораашон сухан рафт,
намунаи номаҳои баъзе мутарассилону адибони асрҳои XIII-XIV
дар маҷмӯаҳои алоҳида ва ҷунгҳо фароҳам оварда шудаанд.
Чунин намунаҳо аз Шамсиддини Соҳибдевони Ҷувайнӣ ва
бародараш Атомалики Ҷувайнӣ, Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ,
Хоҷа Рашидаддин Фазлуллоҳи Ҳамадонӣ, Айнулмулк Айниддин
Абдуллоҳ Моҳрӯи Мултонӣ маъруф ба Айни Моҳрӯ [Сафо, 1363,
С. 1154] ба воситаи сарчашмаҳои мазкур то замони мо боқӣ
мондаанд.
Чунонки дар мисоли ду асари Ҳасан ибни Абдулмуъмини
Хӯйӣ дар боло намоѐнида шуд, номанигорӣ дар асрҳои XIII-XIV
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дар қаламрави Салҷуқиѐни Рум ҳам маъмул будааст. Забеҳулло
Сафо китобҳои “Нузҳат-ул-куттоб” ва “Қавоид-ур-расоил”-ро,
ки ҳар ду дар бораи иншоянд, низ дар шумори асарҳои Хӯйӣ
нақл мекунад, вале онҳо ба мо дастрас нестанд. Инчунин, аз
таҳқиқи Саид Нафисӣ бармеояд, ки Бадриддин Нахшабии Румӣ
ҳам “аз дабирони дарбори Салҷуқиѐни Рум дар Қуния буда ва
муаллифи китоби бисѐр хубест дар санъати иншо ба исми “АтТарассул ила-т-тавассул”, ки дар аввали зиҳиҷаи 684 (1284-1285
м. – М.Н.) тадвин кардааст” [Нафисӣ, 1344, С. 151]. Ин китоб ба
мо дастрас нашуд. Унвони “ат-Тарассул ила-т-тавассул”
маҷмӯаи муншаоти муншии дарбори Хоразмшоҳиѐн Баҳоуддин
Муҳаммад ибни Муайяди Бағдодӣ “ат-Тавассул ила-т-тарассул”
[Бағдодӣ 1385]-ро ба хотир меорад, вале набояд ин ду исмро яке
донист. Дар бораи асари Бағдодӣ, ки намунае аз фанни
номанигорӣ дар асри XII мебошад, дар китоби “Нома ва
номанигорӣ” маълумот ироа шудааст [Нарзиқул, 2013, С. 83-87].
Натиҷагирӣ. Яке аз бахшҳои муҳимми афкори адабии
асримиѐнагии форсу тоҷикро таълимот дар бораи ҳунари
тарассул – номанигорӣ (нависандагӣ) ташкил медиҳад. Дар
ҳақиқат, омӯзиш ва таҳлилу таҳқиқи чунин асарҳо “барои дарки
масоили назарию амалии насри классикӣ ва ҳам шинохтану
мавриди баррасӣ қарор додани умдатарин масоили насри бадеии
имрӯза кӯмак расонида метавонад” [Нарзиқул, 1998, С. 33].
Дабирони касбӣ ва адибону донишмандон дар асрҳои миѐна, аз
ҷумла дар аҳди Камоли Хуҷандӣ, перомуни масъалаҳои насри
номанигорӣ баҳсҳои зиѐд карда, оид ба назария ва амалияи
фанни тарассул ѐ худ нависандагӣ рисолаю китобҳои зиѐд
таълиф кардаанд. Мабоҳиси аслию фаръии фанни тарассул
(нависандагӣ) дар китобҳои назарии асрҳои мавриди назар ба
пуррагӣ такмил шуда, корбурди амалии назарияҳои аз ҷониби
назариядонон матраҳгардида дар қолаби номаҳои пешниҳодию
қарордодӣ ва навиштани мукотиботи расмию ғайрирасмӣ
таъйид шудааст.
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 ًطخۀ خطی کتاب خاًۀ هرکسی//  هحوذ اتي حاجی/  هفاتح االًشا. هحوذ، اتي حاجی.10
.194 داًشگاٍ تِراى ؛ شوارۀ
 هحوذ اتي هحوْد آهلی ؛ قطن/  ًفائص الفٌْى فی عرائص العیْى. هحوذ تي هحوْد، آهلی.11
. صح624 – . طثع. تذّى تا، – تِراى.اّ؛ چاپ ضٌگی
 تِاءالذیي هحوذ تي هؤیذ تغذادی ؛/  التْضّل الی الترضّل. تِاءالذیي هحوذ تي هؤیذ، تغذادی.12
. صح389 – .1385 ، – تِراى.هقاتلَ ّ تصحیح اضتاد احوذ تِوٌیار
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 .13خْیی ،حطي تي عثذالوؤهي الخْیی .غٌیۀ الکاتة ّ هٌیۀ الطالة ،رضْم الرضائل ّ ًجْم
الفضائل ،تَ تصحیح ّ اُتوام عذًاى صادق ارزی ،اًتشارات داًشکذۀ الِیات – داًشگاٍ آًقرٍ،
اًقرٍ.1963 ،
 .14دُلْی ،اهیر خطرّ .اعجاز خطرّی  /اهیر خطرّ دُلْی؛ جلذ پٌج  //در هجوْعۀ
فراگر جلذُای ضَ ،چِار ّ پٌج ،هقام لکٌِْ 631 – .1876 ،صح.
 .15دُلْی ،اهیر خطرّ .اعجاز خطرّی  /اهیر خطرّ دُلْی؛ جلذ چِار  //در هجوْعۀ
فراگر جلذُای ضَ ،چِار ّ پٌج ،هقام لکٌِْ 631 ،1876 – .صح.
 .16دُلْی ،اهیر خطرّ .اعجاز خطرّی  /اهیر خطرّ دُلْی؛ جلذ دّ  //در هجوْعۀ فراگر
جلذُای یک ّ دّ – .هقام لکٌِْ 558 – .1872 ،صح.
 .17دُلْی ،اهیر خطرّ ،اعجاز خطرّی  /اهیر خطرّ دُلْی؛ جلذ ضَ  //در هجوْعۀ فراگر
جلذُای ضَ ،چِار ّ پٌج ،هقام لکٌِْ 631 – .1876 ،صح.
 .18دُلْی ،اهیر خطرّ .اعجاز خطرّی  /اهیر خطرّ دُلْی؛ جلذ یک  //در هجوْعۀ
فراگر جلذُای یک ّ دّ – .هقام لکٌِْ 558 – .1872 ،صح.
 .19صفا ،رتیح هللا .تاریخ ادتیات در ایراى ّ در قلورّ زتاى پارضی از اّایل قرى ُفتن تا پایاى
قرى ُشتن ُجری  /رتیح هللا صفا ؛ جلذ ض ّْم – تخش اّّ ل – .تِراى :فردّش704 – .1373 ،
صح.
 .20صفا ،رتیح هللا .تاریخ ادتیات در ایراى ّ در قلورّ زتاى پارضی از اّایل قرى ُفتن تا پایاى
قرى ُشتن ُجری  /رتیح هللا صفا ؛ جلذ ضّْ م – تخش د ّّم – .تِراى :فردّش – .1363 ،از
 705تا  1461صح.
 .21عیي هاُرّ ،عیي الذیي عیي الولک عثذهللا تي هاُرّ .اًشار هاُرّ  /عیي الذیي عیي
الولک عثذهللا تي عیي هاُرّ  :تا تصحیح ّ هقذهۀ پرفطْر شیخ عثذالرشیذ ّ تَ ًظر ثاًی ّ
اُتوام دکتر هحوذ تشیر حطیي – .الُْر :ادارۀ تحقیقات پاکطتاى ،داًشگاٍ پٌجاب– .1965 ،
 54+266صح.
 .22هیکرّفلن شوارۀ  2/194کتاب خاًۀ هرکسی داًشگاٍ تِراى.
ً .23خجْاًی ،هحوذ تي ٌُذّشاٍ .دضتْر الکاتة فی تعییي الوراتة  /هحوذ اتي ٌُذّشاٍ
ًخجْاًی ؛ جسّ اّل از جلذ یکن  :هتي علوی ّ اًتقادی تا هقذهَ ّ فِرضت ُا تَ ضعی ّ اُتوام
ّ تصحیح عثذالکرین علی اّغلی علی زادٍ – .هطکْ 586 – .1964 ،صح.
ً .24خجْاًی ،هحوذ تي ٌُذّشاٍ .دضتْر الکاتة فی تعییي الوراتة  /هحوذ اتي ٌُذّشاٍ
ًخجْاًی ؛ جسّ دّم از جلذ یکن  :هتي علوی ّ اًتقادی تا هقذهَ ّ فِرضت ُا تَ ضعی ّ اُتوام
ّ تصحیح عثذالکرین علی اّغلی علی زادٍ ،هطکْ 587 – .1971 – .صح.
ً .25خجْاًی ،هحوذ تي ٌُذّشاٍ .دضتْر الکاتة فی تعییي الوراتة  /هحوذ اتي ٌُذّشاٍ
ًخجْاًی ؛ جلذ دّم  :هتي علوی ّ اًتقادی تا هقذهَ ّ فِرضت ُا تَ ضعی ّ اُتوام ّ تصحیح
عثذالکرین علی اّغلی علی زادٍ – .هطکْ 587 – .1976 ،صح.
ً .26فیطی ،ضعیذ .تاریخ ًظن ّ ًثر در ایراى ّ در زتاى فارضی تا پایاى قرى دُن ُجری /
ضعیذ ًفیطی ؛ جلذ یکن – .تِراى :فرّغی 664 – .1344 ،صح.
27. Catalogue des manuscrits persans de la Bibliothéque nationale. T.
II. Nos 721-1160. – Paris, 1912 / par E. Blochet.
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НОМАНИГОРӢ ДАР АҲДИ КАМОЛИ ХУҶАНДӢ
Дар мақола вазъи номанигорӣ дар аҳди Камоли Хуҷандӣ таҳқиқ
шудааст, ки аз назари даврабандии таърихӣ ба марҳалаи муайян –
асрҳои XIII-XIV рост меояд. Ин марҳала бо фарогирии ду асри тамом
дар таърихи номанигории форсу тоҷик ҳамчун давраи муҳим шинохта
мешавад, зеро дар он давра истиқлоли расмии забону адаби порсӣ таъмин
гардида, ба ин восита насри порсӣ мавқеи худро дар муқоиса ба насри
арабӣ мустаҳкам кардааст. Ҷойгузинии насри порсӣ бар арабиро, пеш аз
ҳама, дар муносиботи расмию ғайрирасмӣ (султониѐну ихвониѐт) ва
мактуботи адибон мушоҳида кардан мумкин аст. Ташаккули
муросилоти идорию ғайриидорӣ ба забони порсӣ, таснифи мактубот ба
қалами адибони касбӣ, ба сурати рисолаю маҷмӯаҳои ҷудогона тадвин
шудани намунаи муросилоти дабирони касбию адибон ва таълифи
рисолаҳои назарӣ оид ба назария ва амалияи насри номанигорӣ боиси ба
авҷи тараққиѐт расидани фанни мустақили адабие гардидааст, ки дар
шумори донишҳои адабии асримиѐнагӣ (улуми адабӣ) таҳти унвони
фанни иншо ѐд мешавад.
Дар мақола таъкид шудааст, ки аз нигоҳи даврабандии таърихӣ
давраи таҳаввули сифатӣ ва ҳамчун жанри ҷудогона шинохта шудани
нома ба асрҳои XIII-XIV рост меояд. Маҳз дар ҳамин давра асарҳои
ҳаҷман хурд ва бузургу комили назарӣ, ба мисли “Ҷалолия дар илми
мукотиба”-и Муҳаммад ибни Алӣ ан-Номус ал-Хаворӣ, рисолаҳои
“Ғунят-ул-котиб ва мунят-ут-толиб” ва “Русум-ур-расоил ва нуҷум-улфазоил”-и Ҳасан ибни Абдулмуъмини Хӯйӣ, “Мафотеҳ-ул-иншо”-и
Муҳаммад ибни Ҳоҷӣ, «Эъҷози хусравӣ”-и Амир Хусрави Деҳлавӣ,
“Нафоис-ул-фунун фӣ ароис-ул-уюн” ва “Рисолаи иншо”-и Муҳаммад
ибни Маҳмуди Омулӣ, “Дастур-ал-котиб фӣ таъйин-ал-маротиб”-и
Муҳаммад ибни Фахриддин Ҳиндушоҳи Нахҷувонии маъруф ба Шамси
Муншӣ “Ат-Тарассул ила-т-тавассул”-и Бадриддини Нахшабии Румӣ
ҳамчун дастури раҳнамои ҳунари дабирӣ ва намунаи асримиѐнагии шеваи
нависандагӣ навишта шудаанд. Инчунин, намунаи номаҳои баъзе адибони
асрҳои мазкур дар маҷмӯаҳо ва ҷунгҳо ҳам фароҳам оварда шудаанд.
Нноманигорӣ дар асрҳои XIII-XIV дар қаламрави Салҷуқиѐни Рум ҳам
маъмул будааст.
Вожаҳои калидӣ: Адабиѐти форсу тоҷик, номанигорӣ,
даврабандии таърихӣ, асрҳои XIII-XIV, аҳди Камоли Хуҷандӣ, жанри
нома, рисола, маҷмӯа, ҷунг.
122

СУХАНШИНОСЇ, №4. 2020
ЭПИСТОЛОГРАФИЯ В ЭПОХЕ КАМОЛА ХУДЖАНДИ
В статье рассматривается проблема эпистолографии в эпохе
Камола Худжанди согласно с исторической периодизацие данной темы
(XIII-XIV веков). Данный период с привлечением материалов двух веков в
истории персидско-таджикской эпистолографии определяется как
весьма важная эпоха, ибо в данный период официально завершается
формирование персидско-таджикского литературного письменного
языка и тем самым персидская проза по сравнению с арабской прозой
утверждает свою позицию. Самосоятельное развитие персидскотаджикской прозы, прежде всего, можно прослеживать в официальном
жанре эпистолографии – султоният, неофициальном жанре
эпистолографии – ихвоният, а также в письмах отдельно взятых
писателей. Формирование и развитие официального и неофициальнго
жанров эпистолографии на языке фарси, классификацию писем у
профессиональных литераторов, составление писем писцов и писателей в
виде отдельных трактатов и сборников писем и создание теоретических
трактатов по теории и практики эпистолярной прозы в целом
способствовали формированию отдельной науки в системе классической
филологической науки под назвинием “фанни иншо”, то есть наука о
сочинении.
В статье подчеркивается, что с точки зрения исторической
периодизации именно в XIII-XIV веках наука о письме развивается и
письмо выделяется как самостоятельный жанр. В данной эпохе
создаются отдельные классические трактаты по данной науке, такие
как сборник Муҳаммада ибн Али ан-Номуса ал-Хавори “Отблески в
науке о переписке” (“Джалолия дар илми мукотиба”), трактаты Хасан
ибн Абдулмуъмина Хуйи “Богатство писца и желание ученика” (“Гунят
ул-котиб ва мунят ут-толиб”) и “Обычаи посланий и значение
астрологии” (“Русум-ур-расоил ва нуджум-ул-фазоил”), “Ключи к
письмам” (“Мафотех-ул-иншо”) Мухаммада ибн Хаджи, “Чудо
Хусрава” (“Эъджази Хусрави”) Амира Хусрава Дихлави, “Изящество
наук в украшениях видений” (“Нафоис-ал-фунун фи ароис-ил-уюн”) и
“Трактат по письмоводству” (“Рисолаи иншо”) Мухаммада ибн
Махмуда Омули, “Руководство писцу в определение рангов” (“Дастурал-котиб фи таъйин-ал-маротиб”) Мухаммада ибн Фахриддина
Хиндушаха Нахджувани, известного как Шамси Мунши, “Помощь в
составление писем” (“Ат-Тарассул ила-т-тавассул”) Бадриддина
Нахшаби Руми. А также некоторые образцы писем отдельных
литераторов данной эпохи помещены в сборниках и хрестоматиях.
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Эпистолография в XIII-XIV веках распространяется и во владениях
Селджукидов в Малой Азии.
Ключевые
слова:
персидско-таджикская
литература,
эпистолография, историческая периодизация, XIII-XIV века, эпоха
Камола Худжанди, эпистолярный жанр, трактат, сборник писем,
джунг.
EPISTOLOGY IN THE EPOCH OF KAMOLI KHUJANDI
This article discusses the problem of epistolography in the era of Kamoli
Khujandi according to the historical periodization of this topic (around XIIIXIV centuries). This period, using the data of two centuries in the history of
Persian-Tajik epistolography, is defined as a very important era, because
during this period the formation of the Persian-Tajik literary written language
officially ends, and thereby Persian prose, in comparison with Arabic prose,
confirms its position. The self-sustained development of Persian-Tajik prose,
first of all, can be traced in the official genre of epistolography – sultoniyat,
the unofficial genre of epistolography – ichvonyat, as well as in letters of
individual writers. The formation and development of the official and unofficial
genres of epistolography in Farsi, the classification of letters from professional
writers, the compilation of letters from scribes and writers in the form of
separate treatises and collections of letters, and the creation of theoretical
treatises on the theory and practice of epistolary prose as a whole contributed
to the formation of a separate science in the system of classical philological
sciences under the name of “fanny insho”, that is, the science of composition.
The article emphasizes that from the point of view of historical
periodization, it is precisely in the XIII-XIV centuries that the science of
writing develops and writing stands out as an independent genre. In this era,
separate classical treatises on this science are being created, such as the
collection “Gleams in the science of correspondence” (“Jalolia dar ilmi
mukotiba”) by Muhammad ibn Ali en-Nomus al-Khawori, and the tracts of
the Hassan ibn Abdulmumin Huyi “The wealth of the scribe and the desire of
the student” (“Guny ul-kotib wa muny ut-tolib”) and “Customs of messages
and the meaning of astrology” (“Rusum ur-rasoil wa nujum ul-phaseoil ”),
“Keys to letters ”(“ Mafoteh ul-insho ”) Muhammad ibn Haji, “The Miracle
of Khusrav” (“Ejazi Khusravi”) Amir Khusrav Dichlavi, “The grace of
sciences in the decorations of visions” (“Nafois al-funun fi arois il-uyun”) and
“A treatise on writing” (“Risolai insho”) Muhammad ibn Mahmoud Omuli,
“Guide to the scribe in determining the ranks” (“Dastur al-kotib fi tayyin almarotib ”) Muhammad ibn Fakhriddin Hindushah Nahjuvani, known as
Shamsi Munshi,“ Help in writing letters” (“at-Tarassul ila-t-tawassul”)
Badriddin Nakhshabi Rumi. And also, some samples of letters of individual
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writers of this era are placed in collections and anthologies. Epistolography in
XIII-XIV extends to the Seljukids in Asia Minor.
Keywords: Persian-Tajik literature, epistolography, historical
periodization, XIII-XIV centuries, Kamol Khujandi era, epistolary genre,
treatise, collection of letters, jung.
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УДК: 821.2228/161.
ШАЙХ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ АЗ НАЗАРИ
САДРИДДИН АЙНЇ
Набавї Абдухолиќ
Институти забон ва адабиѐти ба номи Абўабдулло Рўдакии АМИТ
Шайх Камолиддини Хуљандї аз бузургтарин шоирони ѓазалсаро
ва ѓиноинависони нозукхаѐлу борикбаѐни адабиѐти тољик ва мардуми
форсизабон ба шумор меравад. Ў аз љумлаи соњибќарењагоне мебошад,
ки афкори адабии халќи худро тавассути ибтикороти њунарии хеш
ѓанї сохта, ба ривољи баъдинаи он мусоидат кардааст. Бинобар ин,
пасомадагон барои дарѐфти асрори эљоди сухани эшон талошњо
кардаанд ва аз њунари онњо мафтун гашта, бузургдошташонро аз
ќарзњои инсонї ва таърихии худ донистаанд. Яке аз њамин гуна
ќадршиносињо нисбат ба Камоли Хуљандї аз љониби фарзанди
тавонои халќи тољик устод Садриддин Айнї зоњир гаштааст.
1
Бояд гуфт, ки шеъри Камол дар зиндагии Садриддин Айнї аз
даврони љавонї маќоми хоссае доштааст. Ин њам бо як тасодуфи аљиб
иттифоќ меафтад. Устод дар канори адибу олими баном будан, ба
њунар муњаббати зиѐд дошт, хосса мусиќии классикиро хеле дўст
медошт. Ба ќавли худаш, дар базмњои суруду хунѐгарињои Бухоро
иштирок меварзид ва аксари мусиќорону овозхонони машњури замони
худро мешинохт, балки бо онњо дўстї дошт. Аз њамин љост, ки ба
хунѐгарони тољики Осиѐи Миѐна низ таваљљуњи хосса зоњир менамуд.
Њољї Абдулазизи Самарќандї дар он даврон аз њофизони пуровоза ба
шумор мерафт ва дар Бухоро низ мухлисонаш кам набудаанд. Айнї
низ иштиѐќманди шунидани њунари овозхонии вай буд. Иттифоќан
Њољї Абдулазиз ба Бухоро меояд ва Айниву дўстонаш бо кўшиши зиѐд
ўро ба суњбати хоссаву хоксоронаи худ даъват мекунанд. Њољї, ки
инсони шариф ва хоксоре будааст, ин даъватро ќабул мекунад ва бо
эшон аз сари шаб то ќариби субњ базме љамшедї меорояд. Дар њамин
базм Њољї Абдулазиз суруде бо матни ѓазали Камоли Хуљандї иљро
намуда буд, ки маќтааш чунин аст:
Гар теѓ кашад душману в-ар таъна занад дўст,
Ќатъ аз туву савдои ту ќатъо натавон кард [10, 515 ].
Ин суруд бо матни мазкур на танњо шиносномаи ду марди
бузурги фарњангии тољик гардид ва ин амал тавассути шеъри Камол ба
вуљуд омад, балки худ баѐнгари он аст, ки шеъри ин шоири эъљозофар
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дар манотиќи гуногуни Осиѐи Марказї, аз љумла марказњои бузургу
суннатии тољикон амсоли Самарќанду Бухоро, шуњрати тамом дошта,
ба матни сурудњои «Шашмаќом» ва њофизони њирфавии баландзавќ
ворид омада будааст. Зиѐда аз он, ин шеъру ин оњанг бо назокату
пурмаъноии худ ба тарљумони дил ва баѐнгари њолати устод Айнї
табдил ѐфта будааст. Хосса, замоне ки ў, баъди аз тарафи амир
хўрдани 75 чўб ба Самарќанд њиљрат кард ва дар вазъи сахту сангини
ѓурбат ва азияти беморї гирифтор буд, моњи июни соли 1917 иштирок
ба базми суруди Њољї Абдулазиз барояш муяссар гардид. Айнї
менависад, ки Њољї ўро шинохт ва бо ишораи сар арзи эњтиром ва
хушбошї кард ва баъди анљоми суруд ба иљрои њамон оњанге пардохт,
ки матнаш аз Камол буд. Устодро дар он замон њолати аљибе рух
медињад ва таассуроташро ба ин шакл рўйи сањфа меорад:
«…ман аз шунидани ѓазали «натавон кард»-и Камоли Хуљандї
бо наѓмаи дутори Њољї Абдулазизи самарќандї баѓоят дар љўшу
хурўш меоям. Зеро байтњои ин ѓазал шарњи њоли ман аст, ки аз ѓайри
ќасди ман ва хоњиши ў ба гўши нози ў мерасад. Хусусан ваќте ки
мусиќинавози мумтоз ин байтро месарояд, ки Камол гуфтааст:
«Гар теѓ кашад душману в-ар таъна занад дўст,
Ќатъ аз туву савдои ту ќатъо натавон кард» умедвории ман якчанд меафзояд. Зеро модом донист, ки гирифтории
ман ба дараљаест, ки теѓи душман ва таънаи дўст маро аз савдои ў
бурида наметавонад, собитќадамї ва устувории маро дар роњи дўстї
ва муњаббати худ пай бурда, гўшаи чашми илтифоте ба сўйи ман хоњад
андохт. Махсусан, ваќте ки ин байт суруда мешавад:
«Дар давлати хубї ба гадоѐни дари хеш
Лутфе бикун имрўз, ки фардо натавон кард» дилам масти шароби умедворї мегардад, зеро гумон мекунам, ки
њарчанд сахтдил ва номењрубон аст, боз њам дар ин ањди ду-серўзаи
гузарон аз сари навозиши дилбохтаи худ нахоњад гузашт ва сари ба
хоки хорї афтодаи маро бо дасти лутфу марњамат хоњад бардошт. Чун
навбати суруд ба ин мерасад, ки Камол дар охири ин ѓазали худ
гуфтааст:
«Дарде зи ту бар љони Камол аст, ки онро
Илло ба висоли ту мудово натавон кард» -
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њолате ба ман рўй медињад, ки худро аз њамаи беморињо ва андўњњо
вораста мепиндорам. Зеро Камол гўѐ аз забони њоли ман ба ў мегўяд,
ки «дарди ман бе давои висоли ту бењ намешавад», дар ин сурат кадом
табиби сангдил аст, ки бо вуљуди давои муљарраб дар даст доштан
бемори бекасу кўеро, ки аз љойи дигар даво ба даст дароварданаш
мумкин нест, ба мурдан вогузорад…
Ин аст, ки ман мусиќиро дўст медорам, хусусан наѓмаи дутор ва
танбўри ларзишдорро, махсусан ваќте ки ин наѓма бо садои ин ѓазали
Камоли Хуљандї њамовоз шавад, билхосса њангоме ки ин ѓазали
Камоли Хуљандї бо наѓмаи дутори Њољї Абдулазизи самарќандї
суруда ояд. Охирњои моњи июни соли 1917, Самарќанд» [3, 389-401; 4,
300-301].
Иродатмандии устод Айнї ба шеъри Камол аз он љо низ маълум
аст, ки ў дар канори шоирони бузурге, чун Њофиз, Љомї, Њилолї,
Соиб, Бедил, Ќоонї, ба ѓазали вай мухаммас бастааст. Инак, банди
маќтаи мухаммаси мазкур:
Айнӣ шуда дар анљумани ишқ ғазалхон,
Хурсанд нишинад, чи ба васлу чи ба ҳиҷрон,
Онҳо, ки надонанд сурури ғами ҷонон,
«Гӯянд: Камол, аз пайи ӯ чанд канӣ ҷон?
То ҳаст зи ҷонам рамақе, кори ман ин аст!» [5, 189].
2
Шояд ба њамин сабаб аст, ки баъдњо, вобаста ба имконе, ки даст
дод, ањволу осори Камолиддини Хуљандї мавриди таваљљуњи
Садриддин Айнї ќарор гирифтааст. Аввалин маврид дар ин мавзўъ
њангоми таълифи «Намунаи адабиѐти тољик» [2] иттифоќ меафтад.
Метавон гуфт, ки зиндагинома ва мухтассоти эљодии Камоли Хуљандї
бори нахуст аз љониби устод Айнї дар ин асар ба баррасии илмї
кашида мешавад. Вобаста ба нияти устод ва имконоти сохтори
«Намунаи адабиѐти тољик» дар он як маќолаи алоњида бо унвони
«Шайх Камоли Хуљандї» љой дода шуда, минбаъд дар мавридњои
зарурї бањсњо дар хусуси осори ў идома ѐфтааст. Ба таври куллӣ устод
Айнї ба ному таълифоти Камоли Хуљандї дар «Намунаи адабиѐти
тољик» [2] њафт маротиба мурољиат мекунад, ки ин шараф на ба њар
адибе насиб гардидааст. Таваљљуњи Айнї ба Камоли Хуљандї
баробари таваљљуњест, ки вай нисбат ба устод Рўдакї, Абўалї Сино,
Адиб Собири Тирмизї, Зайниддин Мањмуди Восифї, Мушфиќї,
Саййидои Насафї, Ањмади Дониш, Шамсуддини Шоњин, Абдуррауфи
Фитрат ва Абулќосими Лоњутї барин чанд нафар чењрањои дурахшони
адабиѐти форсї-тољикии Мовароуннањр зоњир кардааст. Дар силсилаи
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симоњои равшан ва нобиѓањои эљодї дидан ва, умуман, дар заминаи
намунаи адабиѐти тољикии Мовароуннањр ва Хуросон баррасї шудани
ањволу осори Камоли Хуљандї, ба фикри банда, ду њадаф доштааст:
Аввалан, устод Айнї ба туфайли Камолиддин аз Хуљанд собит
кардан мехост, ки зистбуми миллати тољик на танњо мањди оѓози
забону адабиѐти оламгири форсї ба шумор меояд, балки њар яке аз
гўшаву канори ин сарзамин њамеша марзи адабпарвару шоирхезе буду
њаст.
Сониян, зуњури шоири тавоное мисли Камоли Хуљандї, ки аз
Њофизи Шерозї – ин нобиѓаи адабиѐти форсї, тавсифи «олимашрабї»
ва «покизасуханї»-ро гирифтааст, далели ќотеъи њамеша зинда будани
суннатњои адабї дар сарзамини Мовароуннањр ва соњибистеъдодии
форсизабонони ин кишвар, яъне мардуми тољик ба шумор мерафт.
Ин њамаро агар дар иртибот ба замони таълифи «Намунаи
адабиѐти тољик», ки аз марњалаи хеле њассоси таърихї ва сиѐсї дар
њаѐти миллати тољик буд, ба њисоб гирем, мазмуну моњияти тозаеро
касб менамояд, зеро дар арафаи марзбандињои ноодилонаи миллии
соли 1924 ва баъди он душманони худї ва аљнабї мављудияти ќавмеро
ба номи «тољик» дар сарзамини муќимиаш ба куллї инкор карданд.
Ќазияи «тољикон – туркњои форсшуда» чунин њадаф дошт, ки решањои
таърихї, нажодї ва фарњангии ориѐї доштани мардуми тољик инкор
ва бо њамин барои тасарруфи сарзамини таърихї ва фарњанги ѓании
форсии тољикї замина ба вуљуд оварда шавад. Шахсияти афроде чун
Камоли Хуљандї дар дасти Айнї дар ин набарди сиѐсї санади љиддї
ва раднашавандае буд.
Албатта, ин њама ба масоили куллї – собит кардани њастии
ќавми тољик, фарњангу адаби форсизабонони Мовароуннањр (Осиѐи
Марказї) ва худшиносии миллии мардуми тољик оид буд, ки аз
њадафњои муњимми устод Айнї ба шумор мерафт ва дар ин нияти ў
ањволу осори соњибистеъдоди бузурге мисли Камоли Хуљандї ѐрии
љиддї мерасонид. Аммо мукаммал ба назар овардани муносибати
устод Айнї ба Камоли Хуљандї бе дарки ин масоил имкон надорад,
балки бидуни фарогирии онњо маќоми таърихии Камолро њамаљониба
тасаввур кардан муњол аст.
Акнун гузарем ба мушаххасоти илмї ва адабии «Намунаи
адабиѐти тољик», ки дар он бори нахуст тасаввури бонизоме оид ба
Камоли Хуљандї пешкаши ањли илму адаб шудааст.
Мулоњизањои устод Айнї дар заминаи маълумоти «Тазкират-ушшуаро»-и Давлатшоњи Самарќандї (асри ХV), «Оташкада»-и
Лутфалибеки Озар (асри ХVII), «Радоиф-ул-ашъор»-и Њољї
Неъматуллоњи Муњтарам (1920) баѐн шуда, бо баррасии воќеъбинонаи
шахсии ў ѓанї гардиданд.
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Дар мавриди рўзгори Камоли Хуљандї устод Айнї бештар ба
сабабњои дар Табрез муќимї шудани ў ва сафари иљборї ба Сарой
(Дашти Ќипчоќ) пас аз тасарруфи Табрез аз љониби Тўхтамишхон,
муддате чанд дар ќалъаи Санг мањбус мондан, мукотиба ва таваљљуњи
дуљониба бо шоири њамасраш Хоља Њофизи Шерозї, нињоят, санаи
вафоти вай – соли 796 њиљрї диќќат љалб кардааст. Санадњое, ки ќайд
шуданд, аксар то имрўз дар истифодаи ањли илм ќарор доранд, ба љуз
аз санаи вафоти Камол, ки даќиќан соли 803 њиљрї (1401 мелодї)
муайян шудааст.
Аз ин гуна масъалањое, ки устод Айнї ба диќќати ањли адаб
пешнињод кард, яке аз љониби Хоља Њофизи Шерозї эътироф шудани
соњибистеъдодии Камоли Хуљандист. Устод Айнї менависад, ки Хоља
Њофизи Шерозї дар сари байти «Гуфт: - Агар сар дар биѐбони ѓамам
хоњї нињод / Ташнагонро муждае аз мо бибар! Гуфтам: - Ба чашм»
«бисѐр диќќат» кардааст [2, 77].
Ањли тадќиќ баъдњо ба ин масъала таваљљуњ карда, аз иртиботи
эљодї ва ањди дўстии ин ду шоири бузург сухан ба миѐн овардаанд, ки
заминаи воќеї дорад. Аммо, ба фикри мо, ин иртибот аз он чи гуфта
шудааст, мураккабу пурмаънитар мебошад. Яъне, эшон байни њам на
танњо мукотибаи хайрхоњонаи эљодї, балки мусобиќа ва мунозираи
њунарї низ доштаанд. Таърихи адабиѐт гувоњ аст, ки танњо
њунармандони њампоя, бахусус агар эшон њамаср бошанд, метавонанд
байни њам бањси эљодї кушода, на танњо њурмату истеъдоди якдигарро
ќоил шаванд, балки њамдигарро ќабул надошта ҳам бошанд. Ба ин
маънї, дар зимни амале чун муњаббат ва раќобати нобиѓањои адабї
њамоно ќудрат ва тавонмандии њунарї ва нотакрории истеъдоду сабки
хоси адабии онњо нуњуфтааст. Байти зерини Камол низ ба ин маънї
далолат мекунад:
Бо лутфи табъ мардуми Шероз аз Камол,
Бовар намекунанд, ки гўям Хуљандиям.
Бинобар ин, дар баррасии ќазияи Њофиз ва Камол аз њампоя
будани эшон бояд сухан ба миѐн овард. Вале дар рўзњои љашни 675умин солгарди Камоли Хуљандї дар нашрияњо ќазияе иброз шуда буд,
ки бартарии Њофизро нисбат ба Камол ќоил аст ва гўѐ њамасрии
Камол бо Њофиз сабаб шуда, ки дар «талолуи хиракунандаи Хољаи
Шероз гавњари каломи ў (Камоли Хуљандї – А. Н.) натавонад он
чунон ки шоиставу боиста аст, арзиши худро ба тамошо нињад» [ 6, 6].
Ба фикри банда, сари забони умум набудани шеъри Камол
(њарчанд ин ќазия низ бањснок аст) на вобаста ба таљаллии нури
истеъдоди Њофиз будааст ва на нишонаи ба появу мояи Њофиз
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нарасидани ў. Мўљиби ин бањс шояд тафриќаи биниши хоси бадеї,
яъне сабки хоси нигориши ин ду шоир ва њадафи њунарии эшон бошад,
зеро, шеваи баѐни Њофизи лисонулѓайб бо њамаи шевоию содагї ва
эъљозбаѐнї фарогири фањми хосу ом аст, аммо сабки Камол майл ба
латифгуфторї ва хаѐлангезї дорад, суханаш ѓайримунтазира ва
ѓайримаъмулї буда [7, 125-126], бештар дархўри хосон (орифон, шуаро
ва ањли фазл) мебошад. Бинобар ин, дар мавриди мазбур диќќати ањли
тањќиќ бояд ба љилвањои зоњирии њунармандон мањдуд нашуда, балки
ба таври љиддї ва одилона ба моњият, љавњар ва шеваи хоси
бузургмардони адаб равон гардад.
Дар њамин маврид бояд гуфт, ки то ба њол ањли тадќиќи мо
бештар мутаваљљењи љињатњои умумї ва гоњо зоњирї, масалан даќиќ
кардани зиндагинома, баршумурдани миќдори абѐту арзѐбии муњтавои
шеъри ў, дарѐфти санъати љинос дар ѓазалњои ў, гаравишаш ба
мавзўъњои зиндагии заминї ва масъалањои маърифати ирфонї, дунѐи
маънавии муфради ѓиноии вай шудаанд, ки, албатта, љолиби
таваљљуњанд. Аммо аз диди хоси Камол, аз он ки дугона дидани ў оѐ
аслан санъат асту бас ѐ хосияти назари вай ба њаводиси њастист ва агар
чунин аст, пас асли ин биниш ба чї донишњое иртибот мегирад ва он
бо худ чї поэтикаи хосеро њамроњ дорад, ки, албатта, бояд амиќтар аз
љинос (думаъної) ва дидани маънињои дуру наздик (ињом) бошад ва ба
њам пайванд додани замону маконњо  ишора ба њаводису ашхоси
таърихї, асотирї (талмењ) бошад, камтар таваљљуњ зоњир намудаанд.
Ба андешаи банда, агар аз ин назар ба тањќиќ пардозем, он гоњ пай
бурдан мумкин аст, ки Камол ба дугонабинї таваљљуњи хосе дорад, ки
аз фикри рефлесективии (андешаву тањлилгар) ў гувоњ аст. Мањз
рефлексия имкон медињад, ки танњо ба асли чиз мањдуд намонда,
дарзамон њамсон ва њаммаънои он дар зењн пайдо шавад. Ва ин
дугонагї фосилае ба вуљуд меоварад, ки миѐни он тахайюли рангин
амал намояд ва сабаби ба вуљуд омадани маънињои тоза ва хосу латиф
шавад (дар омади сухан, ин иртибот, масалан, дар шеъри «Ѓарибї»
вусъат пайдо намуда, аз фироќи ѐру диѐр то људої аз асли худро фаро
мегирад, ки бар асоси он ангезаи ѓурбат нуњуфтааст). Мањз аз њамин
диди хоси Камол аст, ки саноее чун таљнис, ињом ва талмењ, њарчанд
серистифодаанд, ба ќавли устод Айнї, аз љазолат берун намераванд,
балки онњо воситае барои равшан ифода гардидани хаѐли хоси ў
мебошанд.
Устод Айнї низ, ба гумони банда, аз њамин меъѐр шеъри
Камолро мавриди баррасї ќарор медињад. Вай бори аввал теъдоди
зиѐди ашъори Камолро (ќариб 40 байт) мавриди арзѐбӣ ќарор дода,
дар баррасии худ бештар ба шеваи хос ва сабки таълифоти Камол
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таваљљуњ кардааст. Аз љумла, дар ин миѐн ѓазали машњуре бо матлаи
«Љоно, ба љуз лабони ту оби њаѐт нест / Ширинтар аз лаби ту ба олам
набот нест» љой дорад, ки ба баъзе аз «Девон»-њои Камол дохил
нашудааст. Дар мавриди ѓазали мазбур ва, умуман, «тарзи хос»-и
сухани Камоли Хуљандї устод Айнї чунин иброз доштааст: «Дар
суханњои Шайх Камол тарзи хосест, ки дигаронро кам иттифоќ
меафтад. Камол дар ашъори худ лафзњои думаънидор ва љиносро
бисѐр ба кор мебарад. Ва ба њар ду маънї њам шеъраш аз љазолат
намебарояд. Чунончи:
Гуфтам: – Давои дарди диламро хате навис.
Гуфто: – Давот чун бинависам, давот нест. –
«давот»-и дувумро, њамчунон ки ба маънои «давои ту» гирифтан
мумкин аст, инчунин ба маънии сиѐњидон њам ба кор бурдан равост»
[2, 78].
Дигар аз мањосини ашъори Камол њамоно баѐни нозуки
маънињои латиф ба шумор омадааст. Устод Айнї худро фармонбари
ин байт медонад, ки дар њаќќи шеъри Камол гуфта шудааст:
Зи њар лафзаш давон магзар чу хома,
Ба њар њарфаш фурў рав чун сиѐњї!
Ва, билохира, устод Айнї ќаноатпешаву раста аз тамаъкорї
будани Камолро махсусан таъкид мекунад: «Яке аз хусусиѐти Камол
он аст, ки њеч яке арбоби дувалро мадњ нагуфтааст. Ин давлат ба
бисѐртарин шуарои мутаќаддим муяссар нашудааст» [2, 80].
Таъкид намудан лозим аст, ки мулоњизањои Айнї дар бораи
шеъри Камол сирф тавсифї набуда, бар тањлилу арзишдињии шахсї
бунѐд ѐфтаанд ва ў дар ин маврид аз баѐни фикри интиќодї низ рў
нагардонидааст. Аз љумла, ў ба мисраи «Як хона ду мењмон нагунљад»
нукта гирифта, шакли «Як мулк ду њукмрон нагунљад» ѐ «Як шањр ду
њукмрон нагунљад»-ро ба њаќиќат мувофиќтар мењисобад (Имрўз
маълум шуда, ки ин тарзи ифода хатои хаттот будааст).
Аммо дар мавриди дигар, аз љумла дар моддаи Бисотии
Самарќандї Камолро аз хўрдагирии бељои ин шоир њимоя мекунад. Аз
ќавли Давлатшоњи Самарќандї Бисотї худро дар њунари шеъргўї аз
Камоли Хуљандї болодаст донистааст, масалан, дар ин маќтаъ:
Ѓазалњои Бисотиро, Камол, аз худ мадон камтар,
Ки парвардаст чун мардум ба оби дида Салмонаш.
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Устод Айнї дар ин маврид изњор доштааст, ки «фарќи миѐни
Хоља Камол ва Бисотиро њар кас медонад. Бисотї фаќат бо як матлаъ
шўњрат ѐфт…» [2, 88].
Аз ин гуфтаи Айнї мантиќан чунин натиљагирї кардан мумкин
аст, ки дар муќобили адади ночизу миѐнањоли абѐти Бисотї Камол бо
девони ашъори рангину латифаш шуњрати тамом дошт.
Устод Айнї дар «Намунаи адабиѐти тољик» шуњрати Камолро
дар њар маврид ѐдрас мекунад. Балки ин меросбарї то ибтидои асри
бист давом кардааст (албатта, дараљаи ин иродатмандї ба Камол хеле
боло буда, ба шахси Абдуррањмони Љомї барин як шоири бузург
рафта мерасад, вале чун мавриди гуфтугўи мо мушаххас аст, ба
мисолњои дар «Намуна…» буда иктифо менамоем).
Шоири асри ХVIII Субњонќулихон дар љавоби «тарзи хос»-и
сухани Камол ин мисраъњоро гуфтааст:
Ќаддам зи ѓами њаљри ту чун чанг шуд, аммо
Торе зи висоли ту ба чангам нарасида.
Дар дида фитад кош нишоти гули рўят,
Афтодани гул гарчи зиѐн аст ба дида [2, 156].
Гумон меравад, ки љавоби шоир ба Камол њамоно дар риояи
санъати таљнис сурат гирифтааст, ки хоси сабки ўст. Аз ќайдњои устод
Айнї дар мавриди шоир Бисотї ва њам рубоии болоии Субњониќулхон
ба натиљае расидан мумкин аст, ки байни шуарои Мовароуннањр
њунари Камол дар шакли баѐни љиноси маъноњо мавриди истиќбол
ќарор гирифта будааст.
Дар «Намунаи адабиѐти тољик» чанд истиќболия ва назира ба
ѓазалиѐти Камоли Хуљандї љой дода шуда ва ин амал махсус таъкид
гардидааст.
Мирзоњаит Тўќсабой Сањбои Вобкандї, ки соли 1918 шањид
шудааст, ѓазале дорад ба ин матлаъ:
Гуфтам: – Њама побанди ту шуд. Гуфт: – Шумо чї?
Гуфтам: – Зи ѓамат сўхт дилам. Гуфт: – Ба мо чї?
ки љавоб ба ѓазали Камол бо матлаи:
Гуфтам: – Шакар аст он, на дањон. Гуфт: – Туро чї?
Гуфтам: – Чї намакњост дар он? Гуфт: – Туро чї [2, 396].
будааст. Ё аз Ќорї Абдуррозиќ Фитрати Бухорої:
Гуфтам, ки: – Дуррї ѐ гуњарї? Гуфт, ки: – Њар ду!
Хуршеди фалак ѐ ќамарї? Гуфт, ки: – Њар ду!... [2, 446].
Аз Камол:
Гуфтам: – Малакї ѐ башарї? Гуфт ки: – Њар ду!
Кони намакї ѐ шакарї? Гуфт ки: – Њар ду!...
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Мирзо Абдулвоњид Мунзими Бухорої дар пайравии ин шеъри
Камоли Хуљандї гуфтааст:
Гуфт дилбар: – Хоки поям бар ба сар. Гуфтам: – Ба чашм,
Сар зи хоки пои ман камтар шумар. Гуфтам: – Ба чашм.
Мавриди тазмини боло ѓазали машњури Камол аст, бо матлаи
зер:
Гуфт ѐр: – Аз ѓайри мо пўшон назар. Гуфтам: – Ба чашм,
В-он гање дуздида бар мо менигар. Гуфтам: – Ба чашм [2, 483].
Дар мавриди шеърњои болої њаминро гуфтан лозим аст, ки онњо
дар асоси санъати суолу љавоб таълиф шуда, тањрики сухан ва
муколама онњоро зиндаву љолиб ва таваљљуњангез кардаанд. Њамин
њусни зоњиру ботини ашъори мазкур аз шеъри Камол нашъат мегирад
ва сабаб гардида, ки диќќати шуароро дар муддати панљ аср ба худ
љалб кардаанд.
Њамин тавр, метавон гуфт, ки дар баррасии осору омоли Камоли
Хуљандї дар «Намунаи адабиѐти тољик» масоили мубрами сиѐсиву
худшиносии миллї ва таърихии халќи тољик ба кор омада, маќоми ин
нобиѓаи адабї дар раванди таърихи адабиѐт ва меросбарии адабї
бозгўй шудааст.14 Аз њама муњимтар он аст, ки устод Айнї бо
даќиќназарии хос масоили эљодиѐти Камоли Хуљандиро ба сурате ба
миѐн мегузорад, ки то њол на танњо арзиши илмии худро аз даст
надодаанд, балки баъзе самтњои омўзиши кунунии ин мавзўъро муайян
мекунанд.
3
Ин амалро аввалин шуда устод худ идома дод. Вай пас аз 15 сол
боз ба эљодиѐти Камол мурољиат карда, маќолаи «Камоли Хуљандї»ро (1939) таълиф менамояд. Ин замоне буд, ки маљмўаи дастљамъонаи
«Намунањои адабиѐти тољик» мураттаб мегардид ва устод Айнї дар ин
амал ба сифати мушовир иштирок дошта, шахсиятњо ва таърихи
адабиѐтро аз мавќеи маќулаи нави илмии худ ба иштирок гузошта –
«адабиѐти форс-тољик» ба њам меоварад. Гумон меравад, ки маќолаи
мазкур бахшида ба Камол дар силсилаи маќолоти ў бахшида ба
намояндагони адабиѐти классикии форсу тољик Ибни Сино, Саъдии
Шерозї, љустуљўву тадќиќот дар мавриди зодгоњ, зиндагї ва рўзгору
осори устод Рўдакї эљод шуда, маќсаде дар таъкиди муштаракии
адабиѐти гузашта барои њамаи форсизабонон дошт. Устод ин нияти
худро дар рисолааш дар бораи Фирдавсї оѓоз карда буд. Консепсияи
адабиѐти форс-тољикро маќолаи Камол мукаммал мекард ва бесабаб
њам нест, ки Абдусалом Дењотї дар асоси он барои «Намунањои
адабиѐти тољик» маќолае навишта буд.
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Аммо Айнї дар ин маќола аз роњи баррасии илмї кор гирифта,
кўшиш мекунад, ки асосан лањзањои зиндагии Камолро равшан созад
ва дар канори он дар бораи фаъолияти адабї ва махсусиятњои њунари ў
низ ибрози андеша намояд. Аз он љо, ки сарчашмањо маълумоти даќиќ
намедињанд, устод мегўяд: «Бинобар ин, мо маљбур мешавем, ки соли
таърихи дар куљоњо будан ва ба куљоњо рафтани ўро бо ќаринањо 
нишонањои таърихи њамасронаш ва аз мазмуни баъзе шеърњояш ќиѐс
карда тахмин намоем» [3, 222]. Дар ин љо бояд ѐдрас шавем, ки дар
муайян кардани рўзгори шоир ба кор гирифтани осори вай яке аз
усулњои тањќиќи устод буд ва ин кори содае њам нест, чун мутолиаи
зиѐдеро талаб дорад, вале Айнї бо мењнатписандии хоси худ аз ин
меъѐр дар тањќиќ ба натиљањои дилхоњ расидааст. Дар њамин замина
менависад, ки «… мо аз як байти ў дар Самарќанд њам зиндагонї
карданашро муайян карда метавонем. Ў дар маќтаи – байни охири як
ѓазалаш, ки бо радифи «то ба кай» гуфтааст, мегўяд:
Гўиям њар дам, ки «берун шав зи шањри мо, Камол»,
Ин самарќандигарї бо як хуљандї то ба кай?» [3, 223].
Ба њамин монанд, лањзањои зиндагии Камол – замони ба њаљ
рафтан, сабаби дар бозгашт муќими Табрез шудан, дар ќатори молњои
ѓанимат ба Сарой бурдани Камол аз љониби Тухтамишхон, соли ин
њодиса (1372), зиндагии Камол дар Сарой, бозгашт ба Табрез ва
зиндагии осудаи ў дар ин љо, лутфи Султон Њусайн Љалойирї, ки
барои Камол хонаќоње месозад, њодисае, ки бо писари Темур −
Мироншоњ ва пешхидматони вай дар боѓи Камол иттифоќ афтода буд,
ба ањли салтанат таваљљуњ надоштани Камол ва њеч кадом аз онњоро
мадњ накардани вай, нињоят, ривояти дар ќалъаи Санг мањбус будани
вай ва чанд мушаххасоти хусусии шахси Камол дар њошияи маќола,
њама дар асоси маълумоти сарчашмањо ва гуфтањои худи ў равшан
карда мешавад. Мумкин аст ин иттилоот норавшанињое низ дошта
бошанд, чун дар заминаи љустуљўњои устод бори аввал изњор дошта
шудаанд, вале дар кулл роњи зиндагии шоир ва доираи таваљљуњу
иртибототаш дуруст муайян карда шудааст. Дигар нуктае, ки Айнї ба
он диќќат љалб мекунад, иртиботи Камол бо њамасрон, масалан,
рафоќати ѓоибонаи шахсиву эљодиаш бо Њофиз, ки аз шеъри ў
мутаассир шуда буд ва њамчунин таъсирпазирии шоирони дигар аз
шеъри Камол мебошад. «Дар њаќиќат њам,… баъзе ѓазалњои дигари
Камол, - гуфтааст Айнї, - чунон раѓбати умумиро ба худ кашидаанд,
ки лирикњои баъд аз Камол бамайдономадаи форсу тољик ба ў
пайравї карда, ба он ѓазалњо љавоб гуфтаанд» [3, 228].
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Бинобар ин, ба масъалаи забону хусусиятњои њунарии шеъри
Камол таваќќуф карданро, њарчанд аз мавзўи маќолааш берун будааст,
лозим ва зарур медонад. Ў чунин хасоиси барљастаро дар шеъри
Камол баршумурдааст: аввалан, њар байти Камол «мазмуни хоси тозаи
обнарасида доранд ва ў аз дигарон низ њамин мазмуни хосро талаб
мекунад». Сониян, Камол назокату арзиши шеъри худро медониста ва
онњоро дар муќоиса бо шоирони дигар наќд њам намудааст. Нињоят,
устод махсус таъкид менамояд, ки «Камол устоди бузурги забон аст».
Ва ин нукта дар маќола ва номањои ў ба чанд гуна таъкид шудааст.
Камол «дар аксар байтњои худ як ѐ ду сухани думаънидор ѐ ки
чандмаънидорро кор мефармояд, ў ин гуна суханњоро чунон устодона
кор мефармояд, ки бо гирифтани њар кадоми он маънињо мазмуни он
байт пурра мебарояд» [3, 229]. Намунаи ин гуна ашъор њамон ѓазали
«Гуфтам: ба чашм» мебошад.
Устод дар идомаи фикр менависад: «Ва дар як ѓазали дигараш
мегўяд:
Њар куљо бошад нишони пои ў, з-он љо ба чашм
Хок бардорем чандоне, ки об ояд бурун.
Хок бардоштан ба чашм аз замин ба дараљае, ки аз чашм об
барояд ѐ ин ки оби таки замин барояд  ин ду маънї, табиист, ки аз
байти боло бо содагї ва равшании бисѐр олї мебарояд» [3, 229].
Яке дигар аз хусусиѐти забони шеъри Камол он будааст, ки вай
«чунон ки калимањо ва љумлањои думаънидорро устодона кор
мефармояд, инчунин чанд сухани якмаънидорро њам бисѐр бамавќеъ
ва устодона ба кор мебарад. Чунончи мегўяд:
Ѓам рўяду мењнат дамаду дард барояд,
Бар хоки шањидони ѓамаш њар чи бикорї.
Рўйидан, дамидан ва баромадани чизњои кишташуда  инњо
чунон ифодањои содаи оммафањманд, ки њамаи бесаводони тољик њам
бе њељ душворї мефањманд ва дар њаррўза гуфтугузори худ мегўянд.
Мо чї ќадар сода, чи ќадар оммафањм ва чи ќадар ба забони
зиндаи имрўзаи тољик наздик будани шеърњои Камолро аз байтњои
поѐнї ќиѐс карда метавонем:
Гуфтам: - Шакараст он, на дањон! Гуфт: Туро чї?
Гуфтам: - Чї намакњост дар он? Гуфт: - Туро чї?
Гуфтам: - Зи малоњат њама чизат ба камол аст!
Хандон шуду афсўскунон гуфт: - Туро чї?» [2, 230].
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Дар иртибот ба содагуфторї ва ба забони мардум хеле наздик
будани забони навиштањои Камол њаминро низ ѐдовар шудан лозим
аст, ки устод дар яке аз мактубњои охиринаш ба Камол Айнї (9.03.49.),
ки тањти унвони «Нуричашмї, Камол» интишор шуд, ин масъаларо ба
такрор таъкид менамояд. Ў дар мавриди бањси ба кї тааллуќ доштани
намояндагони адабиѐти классикї аз Камол ѐд карда, дар њошия
менависад, ки: «Ваќте ки дар аснои навиштани ин мактуб барои
ѐфтани ѓазали дар Самарќанд навиштаи Камол «Девон»-и ўро вараќ
мезадам, як ѓазалаш ба чашмам вохўрд, ки бисѐр писандидам ва ду
байти он ѓазалро дар бадења мухаммас кардам, ки ин аст:
Айнї:
Дар боѓи љањон нахли шакарбори ман ин аст,
Дар хони амал лаълии хушбори ман ин аст.
Љони ману љонони ману ѐри ман ин аст.
Камол:
Гў халќ бидонанд, ки дилдори ман ин аст,
Дилдори љафокори ситамкори ман ин аст.
Айнї:
Эй бод, расон дар ќадамаш мултамаси ман,
Шояд шавад ин лутфи ту фарѐдраси ман,
Дар олами имкон ба љуз ў нест каси ман,
Камол:
Мањбуби ману љони ману њамнафаси ман,
Хеши ману пайванди ману ѐри ман ин аст.
Ман инсоф мекунам ва бояд дигар суханшиносон иќрор кунанд,
ки дар ин мухаммас мисраъњои Камол аз мисраъњои ман ба забони
оммаи халќи тољик наздиктар аст. Њар тољик, њарчанд бесавод бошад
њам, ин мисраъњои Камолро бе њељ фикр мефањмад, аммо маљбур
мешавад, ки «олами имкон» ва «мултамас» барин калимањои маро аз
ягон кас пурсад. Агар Камол бо ин мисраъњои худ эронї њам мебуд, мо
ўро шоири худ мешумурдем, чї љои он ки ў Хуљандї бошад» [1].
Чун сухан аз забони шеъри Камол омад, бояд ќайд намуд, ки
имрўз дар тањќиќи он корњои хубе анљом дода шудааст. Дар ин маврид
мешавад аз кори хубу љиддии Абдуљаббори Шоњмањмад [Шоњмањмад
А.] ѐд овард, ки муайян кардааст: шоир дар шеърњои худ зиѐда аз
16 000 калимаву ибораро ба истифода гирифтааст. Муњаќќиќони
забоншиносии роѐнаї собит кардаанд, ки дар кулли осори Камол
125 529 вожа мављуд аст ва якомади он 15 150 аст, ки ба шумурди
Суруш хеле наздик аст [9, 421-425]. Ин пажўњишњо метавонанд барои
дар савияи тозае баррасї кардани забону баѐн ва њунари
суханпардозии Камол мусоидат намоянд. Њоло имкон дорем, ки забон
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ва таркиби баѐни Камолро бо усули тањќиќи чандомад бо шуарои
ѓазалсаро, хосса бо Њофиз, муќоиса кунем ва ба натиљањои љолибе дар
бораи љойгоњи ў дар тањаввули поэтикаи жанри ѓазал бирасем…
Аммо устод Айнї дар маќолаи мазкур њунари њаљвнигории
Камолро аз дигар мањосини эљодиѐти вай ба шумор оварда, ќайд
кардааст, ки «Камол њаљвро њам бисѐр устодона ва бар хилофи
њаљвгўии њамасрони худ ширинзабонона мегўяд» [3, 230].
Њаминро бояд гуфт, ки устод Айнї дар тањќиќи зиндагї ва
фаъолияти эљодии ањли илму адаб љўяндагї ва мутолиаву мулоњизањои
зиѐди мантиќї зоњир мекард ва маќолаи «Камоли Хуљандї» низ, ба
ќавли муаллифаш, дар натиљаи њамингуна «муњокима ва тадќиќот»-и
бисѐри ў анљомидааст.
4
Ва, нињоят, устод Айнї дар охирин суханрониаш (1953), ки ба 75солагии ў иттифоќ афтода буд, низ барои иброз доштани садоќату
эњтиром ба халќу Ватан аз мисраи Камоли Хуљандї истифода
бурдааст:
«То њаст зи љонам рамаќе, кори ман ин аст».
Пажўњишњои устод Айнї дар мавриди омўзишу бузургдошти
Камоли Хуљандї як намунае аз хидмати босуботу содиќонаи ў дар
илму адаби мо ва чењрањои тобноки он ба шумор меоянд, ки хеле
ибратомўз мебошанд.
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ШАЙХ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ АЗ НАЗАРИ
САДРИДДИН АЙНЇ
Дар маќола назари устод Айнї ба зиндагї ва чойгоњи Камоли
Хуљандї дар адабиѐти тољикї, хусусиѐти шеъри ў, сабки хос ва
санъатњои маъмули мавриди истифодаи шоир баррасї шудааст.
Муаллиф кўшиш кардааст, ки усули тадќиќи Айниро дар муайян кардани
рўзгори Камол ва нуктањои муњимми эљодиѐти ў равшан карда, њамчунин
мафтунии ўро аз шеъри Камол бозгў намояд. Таъкид мешавад, ки
пажўњишњои Айнї дар ин мавзўъ нахустсухан буда, бар камолшиносї
дар илми адаби тољикї асос гузоштанд.
Калидвожањо: шеър, ѓазал, тањќиќ, адабиѐти тољик, сабку услуби
адабї, забони адабиѐти бадеї, таљнис, ињом.
ТВОРЧЕСТВО КАМОЛА ХУДЖАНДИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
САДРИДДИНА АЙНИ
В статье исследуется точка зрения Садриддина Айни
относительно
жизни
и
творчества
Камола
Худжанди,
художественных особенностей стихов поэта, своеобразния стиля и
основных поэтических фигур использованных им. Автор старался
выявить методику исследования Айни в изучении жизни Камола, а
также степень его восхищения его стихами. Подчѐркивается, что эти
исследования Айни являются первым словом на данную тему, они
открыли путь для изучения наследия Камола в таджикском
литературоведении.
Ключевые
слова:
стихотворение,
газель,
исследование,
таджикская литература, язык и стиль художественной литературы,
омонимия, аллегория, ихом.
THE WORK OF KAMOL KHUJANDI FROM THE POINT OF VIEW
OF SADRIDDIN AINI
The article explores the point of view of Sadriddin Aini about the life
and work of Kamoli Khujandi in Tajik literature, about the artistic features of
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the poetry of the poet, his peculiar style and the main poetic figures used by
them. The author tried to identify the methodology of Aini's research in the
study of Kamol's life, as well as his admiration and love for his poems. It is
emphasized that these studies of Aini are the first word on this topic, which
paved the way for the study of the poet in Tajik literary criticism.
Key words: poem, ghazal, research, Tajik literature, language and style
of fiction, homonymy, allegory, ihom.
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НУФУЗИ ТАМСИЛ ДАР ШЕЪРИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ
ТО ЗУЊУРИ САБКИ ЊИНДЇ
Саидзода Љамолиддин
Институти забон ва адабиѐти ба номи Абўабдулло Рўдакї
Шафеъии Кадканї гўяд: «Агар њаракат ва тањаввули шеъри
форсї аз назари дигаргунии сувари хаѐл дар њамаи адвор
баррасї шавад, равшан хоњад шуд, ки истифода аз сурати
тамсил, ба хусус дар сабки њиндї, беш аз њар давраи дигар
мавриди истифодаи шоирон аст ва истифодаи эшон аз тамсил
гоњ ба њадде зебост, ки зебої ва таъсири њамаи анвои хаѐлро
тањшушшўоъ ќарор медињад» [5, 150]. Дар њаќиќат, њузури
тамсил, ки яке аз мушаххасоти сабки њиндист дар њељ як аз
сабкњои дигари шеъри форсї ба дараљаи сабки њиндї нест. Аммо
инро њам бибояд гуфт, ки тамсилгарої яку якбора падид
наѐмадааст, балки он заминањои буруз ва нуфузи худро дошта, аз
њамон оѓози шеъри форсї худро намоѐн сохта, андак-андак
мароњили такомулро тай намуда, дар сабки « њиндї» ба дараљаи
мушаххасот расидааст. Агар мо аз устод Рўдакї, ба вижа Носири
Хусрав ва Мавлоно, бигзарем, Камол дар ин замина (то зуњури
сабки њиндї) яке аз чењрањои мумтоз аст.
Зимнан бояд гуфт, ки тамсилро донишмандон ба гунањои
мухталиф мавриди таъриф ќарор додаанд, ки мо зайлан бархе аз
онњоро ба орият мегирем. Масалан, Шамс Ќайси Розї гўяд:
«Тамсил аз љумлаи истиорот аст, илло он ки ин навъ
истиоротест, ки ба тариќи мисол, яъне чун шоир хоњад ба маъние
ишорат кунад, лафзе чанд, ки далолат бар маънии дигар кунад,
биѐварад ва онро мисоли маънии маќсуд созад ва аз маънии хеш
бад-он мисол иборат кунад ва ин санъат хуштар аз истиороти
муљаррад бошад» [11, 294-295]. Дар «Тарљумон-ул-балоѓа»
омада: «Яке аз љумлаи балоѓат он аст, ки шоир андар байт
њикмате гўяд ва он ба роњи масал бувад» [10, 65]. Дар «Њадоиќус-сењр» мехонем: «Ин саънат чунон бувад, ки шоир дар байт
масал орад» [3, 106]. Дар китоби «Бадоеъ-ус-саноеъ» чунин сабт
шудааст: «Тамсил» дар луѓат-мисол овардан аст» [17, 157]. Хоља
Њасани Нисорї мефармояд: «Ирсол-ул-масал он аст, ки шоир
дар як байт масале орад» [8, 69].
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Тавре ки аз ин таърифоти донишмандон мебинем, тамсил
таърифи ягона ва ќолабї надорад, балки гуногун аст. Яке
тамсилро ташбењу истиора, ки ба тариќи мисол меояд, дигаре,
овардани њикмат дар байте, савумин, тазмини масали соир дар
шеър, чорумин, наќли байте машњур љињати таъйиди калом,
љумлае масалгуна ѐ дар њукми масал, истидлол ва далеловарї дар
шеър, исботи афкору оро ва амсоли ин маънидод ва таъбир
кардаанд. Аммо њаќиќат ин аст, ки тамсил овардани далели
шоирона дар шеър бањри тасдиќ ва таъйиди матлаб буда, на
танњо барои возењу равшан гардидани матлаби мисраи аввали
байт, балки барои ба шеър табдил додани он, ки аксар ба сурати
як гузориш ва як матлаб баѐн мешавад, хидмат менамояд. Бо
њарфи дигар, тамсил аст, ки матлаби муаллифро на танњо таъйид
менамояд, балки ба шеър бадал месозад. Аз ин рў, ањаммият ва
њусни тамсил дар шеър бисѐр ошкор аст. Устод Рўдакї гўяд:
Барои парвариши љисм љон чї ранља кунам?
Ки њайф бошад руњулќудус ба сагбонї [12, 104].
Аз Кисої:
Зебо бувад, ар Марв бинозад ба Кисої,
Чунон ки љањон љумла ба устоди Самарќанд [9, 171].
Аз Фаррухї:
Ќадри гуњар љуз гуњаршинос надонад,
Ањли адабро адиб донад миќдор [19, 580].
Аз Фахруддини Гургонї:
Набошад мењрат андар дил гањи љанг,
Набошад об дар пўлоду дар санг [4, 371].
Аз Асадии Тўсї:
Чу гул кай дињад бор хори дурушт?
Гуњар чун садаф кай дињад сангпушт? [14].
Аз Носири Хусрав:
Гар бад омад – т гање, акнун нек ояд,
К-аз яке чўб њаме минбару дор ояд [15,102].
Абўњанифаи Аскофї:
Зи як падар ду писар – неку бад аљаб навбад,
Ки аз дарахте пайдо шудааст минбару дор [15,102].
Аз Сайфи Исфарангї:
Ошиќ ба умеди васл ар кушта шавад, шояд,
Ѓаввос ба бўйи дур(р) љон дар хатар андозад [7, 30].
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Аз Анварї:
Рўзгори бенавої васлро њиљрон дињад,
Иттифоќи тангдастї дўстро душман кунад [1, 155].
Аз Адиб Собир:
Тоза шавам, гар ба рухи ў расам,
Сабза тару тоза ба борон шавад [13, 72].
Бояд арз кард, ки тамсил дар асрњои пасин худро бештар
намоѐн месозад. Хусусан, дар шеъри шоирони асри XIY, ки
Камол ба он аср мутааллиќ аст, беш аз пеш меафзояд.
Убайди Зоконї:
Дилдодаро зи тири маломат газанд нест,
Девонаро тариќаи оќил писанд нест [6, 138].
Њофизи Шерозї:
Шўхии наргис нигар, ки пеши ту бишкуфт,
Чашмдарида адаб нигоњ надорад [18, 173].
Носири Бухорої:
Туї дар ављи њусну ман шуда бо хоки рањ яксон,
Замин афтода некўтар, ќамар бар осмон хуштар [2, 260].
Метавон мисоли зиѐде аз ин гуна абѐти тамсилї аз шоирони
ин аср овард, аммо рўйи сухани мо сўйи Камол аст, Камоле ки
суханаш дар ѓояти камол ва нињояти љамол:
Инњо на маќолати Камол аст,
Асрори Худост, ки ѓазал нест [16, 144].
Ва:
Хатм шуд бар Камол лутфи сухан,
Њар чї баъд аз Камол нуќсон аст [16, 179].
Инро њам бибояд гуфт, ки Камол табъан шоире
санъатгарост. Шеъраш, асосан, дар пояи сувари хаѐл, ки асли
шоирист, тарњрезї шудааст. Дар њаќиќат, ў њамеша мекўшад, ки
шеъри босанъат бигўяд. Дар ин замина тамсил, ки аз санъатњои
муњимми шеърї шинохта шудааст, дар ашъори вай мањсус аст ва
маќоми бориз дорад. Мутаассифона, ашъори Камол аз дидгоњи
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хаѐли шоирона, ба вижа тамсил, камтар мавриди баррасї ќарор
гирифтааст. Муњаќќиќон бештар ба љиносгароии Камол, ки дар
осораш бисѐр машњуд аст, тавваљљуњ зоњир кардаанд. Њол он ки
осори Камолро, ки шоире сирф санъатгарост, њангоми баррасї
кардан, ба вижа аз дидгоњи љамолшиносї, танњо ба љинос мањдуд
намудан ва фаќат дар њамин замина кандуков кардан барои
шоире мисли ў нокифоя аст. Лињозо, бештар дар бораи
санъатњои бадеї дар осори Камол тадќиќ бурдан аз вазифањои
муњимми адабиѐтшиносон ва камолпажўњон мањсуб мешавад.
Аммо ибтидо бояд аз ин аносири муњими хаѐл – ташбењ, киноя,
истиора, маљоз, аз љумла тамсил, суњбат орост. Зеро тамсил,
агарчи яке аз шуъбањои ташбењ ва истиора аст ва донишмандон
онро ба номи вижа шинохтаву ѐд кардаанд, дар шеъри Камол
корбурди фаъол дорад. Аз ин рў, гоње пеши чашми мо ў чун
шоири сабки њиндї љилвагар мешавад, њол он ки ў шоири сабки
ироќист. Бинобар ин, тамсилоти Камолро метавон ба унвони
аносири заминасоз дар падид омадани сабки њиндї пазируфт.
Аммо, бо таассуф бояд гуфт, ки ањли тадќиќ ба тамсилгароии
Камол, ки бисѐр равшан ва намоѐн аст, хеле кам ишора
кардаанд. Њол он ки на танњо тамсил, балки бисѐре аз
мушаххасоти сабки њиндї, аз љумла мазмунсозї, хаѐлбофї,
афкори бадеъ ва рангин, корбурди зиѐд аз ташбењу истиора,
кинояву маљоз, муболиѓа, нозукхаѐлию нозукадої, эъљозу ињом,
амсолу њикам, зарбулмасалгарої, омиѐнасарої ва истифодаи
вожаву таркиботу гуфтори мардумиро мо дар осори Камол ба
вузўњ боздид менамоем. Бе сабаб нест, ки бархе аз шоирони
сабки њиндї, аз љумла Шопури Тењронї, Толиби Омулї, Соиби
Табрезї ва дигарон, ба Камол таваљљуњи вижа зоњир кардаанд ва
аз шеъраш истиќболу пайравї намудаанд. Албатта, тамсил дар
ашъори Камол дорои вижагии хос аст. Он ба сабки замон ва
мавзўи ѓазал, ки ба ишќу ирфон ихтисос мегирад, вобаста буда,
шоир, асосан, дар њавзаи ин ду мавзўъ тамсилгарої карда, имкон
наѐфтааст, ки мисли шоирони сабки њиндї дар тамоми мавзўот,
ба вижа мавзўоти ахлоќиву иљтимоиву сиѐсї, њунари худро буруз
дињад ва ба намоиш бигузорад. Аммо аз Камол чунин таќозо
кардан хеле барваќт буд, зеро ў дар замони њокимият доштани
сабки ироќї мезист ва бевосита дар њамин сабк эљод мекард,
аммо осораш дорои тозагињо ва тањаввулу таѓйирот буд, ба вижа
144

СУХАНШИНОСЇ, №4. 2020
аз назари сувари хаѐл. Ба њар њол, вуљуди тамсил дар шеъри
Камол бо ин фаровонї баѐнгари он аст, ки сабки њиндї дар љойи
хушку холї арзи андом накарда, балки дар заминаи тањаввул ва
инкишофи худ ва дар осори шоирони сабкњои пешин, ки
заминасози сабки нав (њиндї) будаанд, аз љумла Камол, худро
намоѐн сохта ва баъдан дар сабки њиндӣ инкишофу густариши
бесобиќа пайдо намудааст.
Тавре ки медонем, шоирони сабки њиндї имконияти
тамсилро басо афзуда, аз он дар тамоми мавзўот, ба вижа
мавзўъҳои ахлоќиву иљтимоиву сиѐсиву таълимиву тарбиявї ва
амсоли ин, кор гирифтаанд ва ин санъатро ба мунтањои камол
расонидаанд. Аммо, тавре ки гуфтем, дар ин замина набояд
хидмати шоирони то сабки њиндиро фаромўш кард, зеро онон
буданд, ки ин санъатро барои аввалин бор кор гирифтанд,
мутадовил сохтанд ва заминањои мусоидро барои инкишофи
минбаъдаи он дар сабки нав (сабки њиндї) муњайѐ намуданд.
Худи вуљуди тамсил дар шеъри Камол бо ин фаровонї як
вижагиест, ки танњо дар осори ў метавонист сурат бигирад, зеро
ў њамвора барои офаридани маънии хос, санъатгарї, хаѐлбофї
саъю талош мекард ва яке аз падидањои он њамин нуфузи тамсил
буд, ки метавонист шеърро аз такрор, тамрин, њикмати муљаррад
ва фалсафаи ахлоќ, ки то љое ба шеър соя афканда буд, рањої
бубахшад. Албатта, ӯ ин корро ба хубї анљом дод, аммо,
мутаассифона, шоир дар ин ќаламрав гоње ба ифрот роњ дод
(албатта, на дар заминаи тамсил, балки, умуман, дар санътгарї).
Дар натиља, гоње шеъри ў шеъри њунар барои њунарро дар зењни
хонандаи огоњ ва суханшиносон тадої мекунад ва шоирро дур аз
рисолати шоирї ва воќеъияти зиндагї ба чашм намоѐн месозад
ва боиси пайдо шудани чунин фикри мантиќї њам мегардад, ки
чаро Камол бо ин њама санъатгарї, ки асли шеър аст ва дар ин
боб яке аз камназирон аст, ба он њадде машњур нест, ки бояд
буда бошад? Хусусан, шеъраш дар сатњи љањон шинохта ва
муаррифї нашуда. Њол он ки агар мурод аз шеър фаќат
санъатгарї бошад, шеъри Камол, чи аз дидгоњи шеършиносии
ќадим ва чи имрўз намунаи олии чунин шеър аст. Шеърест
лабрез аз тахайюли шоирона ва саршор аз назокату латофату
борикандешиву мазмунофаринї, ки метавон ба њамаи онњо як
ном нињод – санъат, ки зебоию љамол меофаринад ва шоирро ба
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сурати як њунарманди воќеї ва наќќоши чирадаст, ки бо хома
наќќошию суварнигорї менамояд, дар назари хонанда љилвагар
месозад. Барои тасдиќи ин матлаб бењ аз гуфтаи худи Камол
наметавон далел овард:
Сењр аст, Камол, ин суханон, бод њалолат,
Санъатталабон бењ зи ту устод наѐбанд [16, 344].
Лозим ба ѐдоварист, ки тамсил дар осори Камол, асосан,
дар заминаи байтњо ва он њам байтњои ѓазал (агар мо Носири
Хусравро, ки яке аз шоирони дигари тамсилгаро, то зуњури
сабки њиндї, дар ќасида мањсуб мешавад, истисно намоем) худро
намоѐн мекунад. Аз ин рў, мо ибтидо такбайтњои зебои Камолро
дар заминаи тамсил ва баъд бархе аз ѓазалњоеро, ки бисѐре аз
абѐти онњоро тамсил ташкил менамоянд, ба хониш мегирем.
Барои намуна муште аз ин хирвор пешкаш мешавад:
Он рух набинам, ар набурї зулфро ба тоб,
Шаб мунќатеъ нагашта, набинад кас офтоб.
***
Зи љайби перањан андоми нозанин бинаш,
Чунон ки аз танаи шиша ќатрањои гулоб.
***
Зи шавќи рўйи ту завќест дар њадиси Камол,
Чу андалеб, ки бар сарву гул хушилњон аст.
***
Хостам бўс аз он дањон, нашнид,
Расми хурдон сухан шунидан нест.
***
Куљо дуруст кунанд ањли зўњд тахтаи ишќ?
Ки мушкил аст ба маймун даравгарї омўхт.
***
Кўйи ту хоњад ин дили овора, не бињишт,
Мурѓи ѓарибро зи гулистон ватан бењ аст.
***
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Нест бе ў лаззате дархўр, Камол,
Бе намак хоне, ки мењмонеш нест.
***
Некў фитодаанд ба њам он руху љабин,
Хуршеду моњро бењ аз ин иљтимоъ нест [16, 62-576].
Ногуфта намонад, ки бархе аз тамсилоти Камоли Хуљандї
бо тамсилоти зебои шоирони сабки њиндї пањлу мезананд. Гўйї,
онњоро Калиму Салиму Толибу Соиб ва дигар номдорони ин
сабк сурудаанд, на Камоли Хуљандї, ки намояндаи сабки
ироќист:
Дидори раќиб аз дур афзуд маро гиря,
Аз абри сияњ бошад афзуни боронњо.
***
Пеши ноањлон чї њосил зикри пурдонї, Камол,
Донаи гавњар чї резї мурѓи арзанхораро?
***
Мо дар ту чун расем, чу рафтї ба сад шитоб?
Кай умри рафта кас ба давидан гирифтааст?
***
Мулки висол боядат, аз сар гузар, Камол,
Хилъат ба лашкарї нарасад, то шуљоъ нест.
***
Дар маљлиси вазъам ба ќадањ беш кашад дил,
Рўзе, ки њаво сард бувад, рўзи шароб аст [16, 12-459].
Тавре ки гуфтем, осори Камол мамлу аз тамсил аст ва
онњо, асосан, дар абѐти ѓазалњо рўнамо шудаанд, аммо Камол
ѓазалњое њам дорад, ки бисѐре аз абѐти онњоро тамсил ташкил
медињанд. Монои ѓазали зер:
Шаб сўй, мо њаваси омадан аст он мањро,
Дидањо, пок бирўбед ба мижгон рањро.
Љони мо беш масўзон чу баровардї хат,
Дуд бархост, манењ бар сари оташ кањро.
Ба садои сањарї мурѓи чаман бедор аст,
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Њољати бонг задан нест дили огањро.
Љўяд аз суњбати мо зоњиди пурњила гурез,
Тоќати панљаи шерон набувад рўбањро.
Мабур он зулф, ки ѐдаш шаби мо кард дароз,
Ошиќон дўст надоранд шаби кўтањро.
Гашт рангин зи сухан дафтари ашъори Камол,
Гў, ба сурхї менависед ва айзанлањро 16, 49.
Маълум аст, ки Камол аз зарбулмасалу маќол, ибороту
истилоњоти мардумию омиѐна хеле зиѐд дар ашъори худ
истифода кардааст. Ин амал, аз як сў, робитаи ўро ба мардум,
забону гуфтори эшон бозтоб дињад, аз сўйи дигар, то чї њад
шоири њассосу нуктадону нуктасанљ ва воќифи сирру асрор ва
рамзу румузи зиндагии мардум будани ўро барои мо бармало
месозад. Воќеан, Камол аксар авќот амсоли соираро низ дар
осори худ мавриди истифода ќарор медињад. Ў дар ин маврид
бештар бо ифодањои «масал ин аст», «он нахондї», «мардумон
гўянд», «нав шуд масали куњна», «гуфтаї» ва ѓайра њарф мезанад
ва босароњат аз мардумї будани тамсилњою маќолоти хеш ба
хонанда хабар медињад. Ин намунањо аз амсоли омиѐна, ки дар
заминањои мухталиф гуфтаву суруда шудаанд, муште аз
хирворанд:
Масал аст, ин ки бувад «дўст фидои рањи дўст»,
Кушта ѓам Вомиќу Маљнун, ту бикуш низ маро.
***
Ваъдаи нозем кардї, ин њама таъхир чист?
Он нахондї: «Дар бало бењтар, ки дар бими бало».
***
Чашм ар хоки дарат љўяд, фикан дар доманаш,
Мардумон гўянд: «Некўї куну афкан дар об».
***
Дил зи зулфу холи хубон тираву ошуфта аст,
Хонаро чун дуст бону, лољарам норуфта аст.
***
Сарви ќадат рост, чаман сарвар аст,
Кас сухани рост наѐрад нуњуфт.
***
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Љабри саги кўи ту нагўям ба раќибон,
Аз дўст ба душман натавон бурд шикоят.
***
Ганљї ту, туро бе талабидан натавон ѐфт,
Роњат зи ту бе ранљ кашидан натавон ѐфт [16, 34-558].
Урфан тамсилро шоирон, чи дар сабки хуросонї, чи ироќї
ва ба вижа њиндї, ки мазњари тамсил аст, дар мисраи дувум
меоваранд, агарчи тамсил метавонад дар мисраи нахуст низ
биѐяд. Дар осори шоирон ба намунањое, ки тамсил дар мисраи
аввал меояд, низ бисѐр метавон дучор шуд. Аммо тамсил
метавонад дар њар ду мисраи як байт низ биѐяд. Инро ирсол-улмасалайн мегўянд. Лињозо, дар ашъори Камол низ гоње ба абѐте
рў ба рў мешавем, ки њар ду мисраъ ба сурати тамсил омадаанд:
То ѓам нахўрду дард, наяфзуд ќадри мард,
То лаъл хун накард љигар, ќимате наѐфт [16, 115].
Њамин тариќ, баррасии мавзўъ нишон медињад, ки тамсил
дар шеъри Камол нуфузи зиѐд дошта, ниѐз ба ковиши љиддї ва
батафсил дорад. Аз ин рў, бояд тамсилоти шоирро дар
заминањои мухталиф, аз љумла дар заминаи мавзўю мўњтаво,
замону макон, љараѐнњои фикрї, иртиботи шоир ба ирфон,
андешањои мардумї ва ѓайра, ба доираи тањќиќ бикашем ва
маќоми хоси Камолро дар халќи тамсил дар таърихи
адабиѐтамон, то зуњури сабки њиндї нишон бидињем ва бад-ин
тартиб, собит кунем, ки сабки ба истилоњ «њиндї» дар заминаи
суннатњои аслї ва устувори адабиѐти тољик-форс ба вуљуд омада,
пайванди ќавї бо эљоди шоирони бузургу заминасози он, аз
љумла Камол, дорад. Њамзамон нишон бидињем, ки тамсил дар
сабки њиндї фавран ва дар фазои холї пайдо нашуда ва њунари
хосси шоирони ин сабк набуда, балки ибтидо дар шеъри
шоирони сабки хуросонї, ба вижа ироќї, пайдо шуда, андакандак такомул ѐфтаву бо мурури замон, дар сабки њиндї, ба яке
аз унсурњои фаъолу муњимми шеъри мо табдил ѐфтааст. Бинобар
ин, тањќиќи тамсил, ки мазмун ва матлабро ба шеър табдил
медињад, далел меофаринад, ба зебоии шеър, латофату зарофат
ва барљастагию муњкамии он меафзояд, дар куллияи адвор яке аз
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вазифањои муњим ва таъхирнопазири адабиѐтшиносї ва наќди
адабии муосир мањсуб мешавад.
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НУФУЗИ ТАМСИЛ ДАР ШЕЪРИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ
ТО ЗУЊУРИ САБКИ ЊИНДЇ
Дар маќола рољеъ ба мавќеи тамсил дар шеъри Камоли Хуљандї то
зуњури сабки њиндї сухан меравад. Тамсил яке аз хусусиятњои аслии
сабки њиндист, ки заминањои корбурди он дар сабкњои пешин, ба вижа
сабки ироќї, мављуданд. Муаллиф мављудияти ин унсури сабксози сабки
њиндиро дар осори Камоли Хуљандї ба исбот расонда, давоми мантиќии
сабкњои хуросонию ироќї будани онро таъкид ва таъйид намудааст.
Бад-ин тартиб, ў наќши шоири бузурги адабиѐтамон Камоли Хуљандиро
дар мазмунофаринї ва истифодаи тамсил дар шеъри сабки ироќї ба
намоиш мегузорад.
Вожањои калидї: Камоли Хуљандї, тамсил, сабки хуросонї, ироќї,
њиндї, далели шоирона, адабиѐтшиносї, наќи адабї.
МЕСТО АЛЛЕГОРИИ В ПОЭЗИИ КАМОЛА ХУДЖАНДИ
ДО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНДИЙСКОГО СТИЛЯ
В статье рассматривается роль символики в поэзии Камола
Худжанди до возникновения индийского стиля. Символ - одна из
основных черт индийского стиля, основанного на более ранних стилях,
особенно иракском. Автор доказывает наличие этого важного элемента
индийского стиля в творчестве Камола Худжанди, подчеркивая и
подтверждая что индийский стиль является логическим продолжением
стилей хорасансккого и иракского. Таким образом, автор подчеркивает
роль Камола Худжанди в создании и использовании символики в поэзии
иракского стиля.
Ключевые слова: Камола Худжанди, символ, хорасанский стиль,
иракский
стиль,
индийский
стиль,
поэтический
спор,
литературоведениие, литературная критика.
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INFLUENCE OF ALLEGORY IN THE POETRY OF KAMOLI
KHUJANDI BEFORE THE APPEARANCE OF THE "INDIAN" STYLE
The article studies the role of symbolism in the poetry of Kamoli
Khujandi afore the appearance of the Indian style. The symbol is one of the
main features of the Indian style, based on earlier styles, especially Iraqi. The
author proves the presence of this important element of the Indian style in the
work of Kamoli Khujandi, emphasizing and confirming the logical continuation
of the Khorasan and Khorasan Iraqi styles. Thus, he stresses the role of
Kamoli Khujandi in creating meaning and using symbolism in Iraqi style
poetry.
Key words: Kamoli Khujandi, symbol, Khorasan style, Iraqi language,
Hindi, poetic dispute, literary criticism, literary criticism.
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УДК: 891.550
УСТОД АЙНЇ – НАХУСТИН КАМОЛШИНОСИ ТОЉИК
Усмонова Гулбањор
Институти забон ва адабиѐти ба номи Абуабдулло Рўдакии АМИТ

Доир ба Камоли Хуљандї дар Тољикистон аввалин бор
устод Айнї соли 1926 дар «Намунаи адабиѐти тољик» маълумот
додааст. Маълумоти устод Айнї дар бораи Камоли Хуљандиро
адабиѐтшинос Абдухолиќи Набавї нуктасанљона баррасї
кардааст [8, 378-386]. Бинобар ин, мо ба тањлили гуфтањои устод
Айнї танњо дар мактубњояш иктифо мекунем.
Аз тањќиќот бармеояд, ки соли таваллуди Камол даќиќ
маълум карда нашудааст. Устод Айнї дар маќолаи соли 1939
навиштаи худ чунин менависад: «Номи ин шоири бузурги тољик
Камолиддин, лаќабаш Масъуд ва тахаллуси адабиаш Камол
буда, дар аввалњои асри XIV дар Хуљанд (Ленинободи имрўза)
таваллуд ѐфта…» [5, 284].
Аз тањќиќу љустуљўњои устод Айнї бармеояд, ки дар бораи
соли таваллуд ва тарљумаи њоли ў маълумоти муфассале нест ва
дар маќолаи зикршуда чунин омадааст: «Дар бораи соли
таваллуд ва тарљумаи ањволи ин адиби бузург дар тазкирањои
шуаро ва дигар маълумотномањо (китобњои таърихи куњна)
маълумоти муфассале нест» [5, 284].
Дењотї дар маќолаи худ, ки дар асоси маќолаи «Камоли
Хуљандї»-и устод Айнї навишта шудааст, овардааст:
«Девони Камол чоп нашудааст. Аммо нусхањои дастхати он
дар байни мардум хеле пањн шудаанд. Дар Ќироатхонаи
Давлатии Сталинобод дар ваќти њозира 3-4 нусхаи дастхаташ
мављуд аст. Ѓайр аз девонаш, ки дар он ѓазалњо, ќитъањо ва
рубоиѐташ љой гирифтаанд, будан ѐ набудани асари дигараш
маълум нашуд»2 [9, 130].
Устод Айнї ѓазалњои Камолро на танњо дўст медошт, балки
баъзе абѐти ўро чун шиори њамешагии худ ќарор додааст, ки
гуфтањои писари устод – Камол Айнї, баѐнгари он аст: «…Вале
домулло С.Айнї фаъолияти хешро њеч гоњ кам накарда, ба ќавли
2

Дар вақти навиштани ин мақолача «Камоли Хуҷандӣ» ном мақолаи рафиқ
С.Айнӣ асос гирифта шуд.
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худашон «бо иродаи айниѐна» то охири лањзањои њаѐт амали
хешро идома додаанд. Мисраи дўстдоштаи эшон аз ѓазали
Камоли Хуљандї «То њаст ба љонам рамаќе кори ман ин аст», –
шиори њамешагии эљодиѐти пурсамари эшон буд» [1, с. 74].
Аз рўйи маълумоти муњаќќиќон ва тазкираҳо Камол
замони кўдакї ва нављавониро дар ватани худ – Хуљанд
гузаронида, баъд ба зиѐрати Каъба меравад. Айнї мегўяд:
«Назар ба навиштаи тазкирачиѐн Камол аз шањри худ ба њаљ – ба
Арабистон рафта ва дар бозгашт обу њавои Табрезро писандида
дар он љо мондааст. Аммо муайян накардаанд, ки ин сафари ў
дар кадом сол воќеъ шудааст. Мо гумон мекунем, ки бояд ин
сафари ў дар миѐнаи солњои 1350-60 бошад…» [5, 285].
Устод Айнї дар бораи соли ба Сарой бурдани Камол аз
рўйи тахмин дар маќолаи худ мегўяд: «… мо бо далеле, ки дар
поѐнтар нишон дода мешавад, тахмин карда метавонем, ки ин
њуљум ва бурдани Камол дар соли 1372 воќеъ шудааст» [5, 286].
Он далели устод Айнї ин аст, ки дар њамон маќола
овардааст ва мо онро ба таври мухтасар ин љо меорем:
«Дар соли 1376 Уруљхон ном аз хонњои кўчманчї бо
Тўќтамиш љанг карда, ба ў ѓолиб омад. Тўќтамиш маљбур шуд,
ки аз мамлакати худ гурехта ба паноњи Темур ба Самарќанд
равад. Ана ин фурсат барои Камол, ки дар Сарой маљбуран
мањбусвор меистод, барои баргашта рафтан ба Табрези
дўстдоштаи худаш фурсати муносиб буд ва аљаб нест, ки аз
њамин фурсат фоида бурда бошад. … (агар мо аз 1376 чор соли
Камол дар Сарой мондагиро барорем, таърихи аз Табрез ба
Сарой бурдани Камол 1372 мешавад…)» [5, 287].
Баъд аз Сарой ба Табрез баргаштани Камол, аз рўйи
гуфтаи устод Айнї, султон Њусайн барои ў як бино сохтааст, ки
шоир дар пеши он бино боѓе расонида буд, ки дар он аксар
касони бехонаву љой ва мусофиронро љой дода, аз даромади он
боѓ мењмононро зиѐфат медодааст. Камол дар Табрез зиндагии
дарвешонае доштааст:
«Дар ваќти ба Табрез гашта омадани Камол, дар Ироќ ва
Озарбойљон ва аз ин љумла дар Табрез султон Њусайн Љалойирї
њукмронї мекард (муддати њукуматаш аз соли 1375 то соли 1383).
Султон Њусайн барои Камол дар Табрез як бино сохта, вайро ба
ў дод.
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Дари манзили Камол барои оянда ва равандагон њамеша
кушодагї буд, бештарин ба хонаи ў касони бехонаву љой ва
мусофирони бекасу кўй меомаданд. … Манбаи харољоти ин гуна
зиѐфатњои мењмонони нохонда даромади он боѓ буд. Камол
бисѐр ваќтњо барои ин гуна харољотњо ќарздор мешуд ва ба
ќавли худаш аз «ѓаримони мушаннеъ» (аз ќарзхоњони
бадмуомила) ба ваъдаи фурўхта додани меваи боѓ пешакї ќарз
мегирифт ва ба њамин тариќа ў дар Табрез як зиндагонии
дарвешонае мегузаронид» [5, 287-288].
Мегўянд, ваќте ки Шайх Камол як ѓазалашро ба Њофизи
Шерозї мефиристад, шоир баъд аз хондан аз ѓояти таъсири он
ѓазал њатто гиря кардааст, ки ду мисраи охири он ѓазалро ин љо
меорем:
«Гуфт: Агар сар дар биѐбони ѓамам хоњї нињод,
Ташнагонро муждае аз мо бубар! – Гуфтам: Ба чашм» [9,
129].
Устод Айнї дар номањояш дар бораи дар куљо тањсил
кардану ба куљо сафар кардани Шайх Камол ишорањо дорад.
Дар хусуси ин ки Болдирев Камоли Хуљандиро «шоири Олтин
Ўрда» гуфтааст, устод Айнї дар номаи дар таърихи 19/03/49
навиштааш ба Камол Айнї фикри худро чунин баѐн мекунад:
«Масъалаи Камоли Хуљандї ва Лоњутї хандаовар аст. Як
ваќт рафиќ Болдируф Камоли Хуљандиро «шоири Олтин Ўрда»
гуфта навишта баромада буд. Таклифи њозирааш њам аз њамон
таклиф кам фарќ мекунад. Дар љавонї аз Мовароуннањр
рафтани Камоли Хуљандї хатост. Ман ин маъниро ба рафиќ
Ѓафуров њам навишта будам».
Аз навиштаи устод Айнї маълум мегардад, ки дар
навиштањои тазкирачиѐн ѓайр аз Хуљанд дар кадом шањрњои
Осиѐи Миѐна зиндагонї кардани ў маълумоте пайдо
нагардидааст. Ва дар хусуси дар Самарќанд њам зиндагї кардани
Камоли Хуљандї њам дар маќолаи мазкур ва њам дар њамин
номааш аз маќтаи як ѓазалаш, ки бо радифи «то ба кай»
гуфтааст, мисол меорад:
«Камол тањсили аввалии худро дар Хуљанд, баъд аз он
тањсили олии худро дар Самарќанд гирифта ва як ќисми осори
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адабии худро дар њамин ду шањр эљод кардааст. Масалан, дар
охири як ѓазали худ мегўяд:
Гўиям њар дам, ки берун шав зи шањри мо, Камол,
Ин самарќандигарињо бо хуљандї то ба кай?3
Дар Хуљанд гузаре буд, ки вайро «Гузари Шайх Камол»
меномиданд (њоло љои он гузар гостинитса шудааст).
Камоли Хуљандї дар калонсолиаш – баъд аз такмили дарс
ва шоири комил шудани худ ба нияти сафари њаљ аз ин љо њиљрат
кардааст (албатта, як љавони хурдсол ба сари худ ба њаљ
намерафт) ва дар бозгашти сафари њаљ обу њавои Табрезро
писандида, дар он љо мондааст ва як бор Тўќтамишхон ўро асир
карда ба Олтин Ўрда – Сарой бурдааст. Ва баъд аз чанд сол дар
он љо мондан Камол аз асирї халос шуда, ба Табрез
баргаштааст. Акнун куљои ин одамро ба Озарбойљон ѐ Эрон ва ѐ
ин ки ба Олтин Ўрда мебандем?
Лоњутї, чунонки ту гуфтаї, зиндаанд ва аз худи эшон
пурсидан даркор аст. Охир на Камол ва на Лоњутї асир ва
ѓуломи њеч кас нестанд, ки мо инњоро бо якдигарашон мубодила
кунем. Ман њайрон њастам, ки аз забони олимони калон чї гуна
ин тавр суханони бемантиќи хандаовар мебарояд.
Бо саломи падарона, Имзо (С.Айнї) 19.03.49» [1, 191-196].
Мактуби дигарро низ бо њамин мазмун дар таърихи 14/IV49 устод Айнї ба Мирзо Турсунзода навиштааст. Устод баъд аз
шунидани ин суханон дар ѓазаб шуда навиштааст:
«Ман ин суњбатро шунида, њам дар ѓазаб шудам, њам
хандаам гирифт.… Албатта, як бачаи хурдсол њеч гоњ ба сафари
њаљ намерафт, бояд барои њавас кардани сафари њаљ одам бояд
камаш 30-сола бошад [3, 8-10].
Устод Айнї Камолро устоди забон мегўяд ва менависад:
«Бо вуљуди бикр ва баланд будани мазмун, хеле сода, равон ва
њамафањм будани забони шеърњояш натиљаи њамин мањорат аст.
Дар аксарияти байтњои вай санъати ду ѐ чандмаънидор дида
3

Дар китоби «Мунтахаби асарњои илмї», љилди 2:
Гўиям њар дам, ки «берун шав зи шањри мо, Камол»,
Ин самарќандигарї бо як хуљандї то ба кай?
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мешаванд». Ва ду байтро аз шайх Камол мисол меорад, ки яке аз
онњо чунин аст:
«Гуфтам: Давои дарди диламро хате навис,
Гуфто: Давот чун бинависам? Давот нест» [6, 41].
Ин байт баѐнгари мањорати шеъргўии шоир аст ва чуноне
ки устод Айнї иброз медоранд, дар ин байт «санъати
думаънидор» ифода шудааст. Ибораи «давот нест», ки дар
мисраи дувум омадааст, «давот»-ро ба ду маънї фањмидан
мумкин аст – «давои ту» ва «сиѐњидон».
Аз тањќиќоти муњаќќиќон бармеояд, ки Камол њеч гоњ
касеро мадњ накардааст. Ва устод Айнї низ њаминро дар
маќолаи соли 1939, ки дар Самарќанд навишта шудааст, ќайд
карда буд:
«Назар ба иттифоќи тазкирачї ва таърихчиѐн Камол њеч
гоњ подшоњон ва соњибдавлатонро мадњ накардааст ва мегўянд,
ки дар девони Камол ду чиз нест: яке – саг, дувум – мадњи
подшоњон» [5, 288].
Мегўянд, шоир умри дароз дидааст. Аммо дар маќолаву
«Намунаи адабиѐти тољик»-и устод Айнї дар ин хусус чизе ба
чашм нарасид. Дар номањои устод низ дар бораи чанд сол умр
дидани шоир ишорае нашудааст.
Устод Айнї дар номаи ба писараш (дар таърихи 19.03.49)
навишта ва номае ба Љалол Икромї (ки онро поѐнтар иќтибос
меорем) дар хусуси писанд будани ѓазалиѐти Камоли Хуљандї ба
ў ва ба онҳо мухаммас бастанаш чунин менависад:
“… ваќте ки дар аснои навиштани ин мактуб барои ѐфтани
ѓазали дар Самарќанд навиштаи Камол «Девон»-и ўро вараќ
мезадам, як ѓазалаш ба чашмам вохўрд, ки бисѐр писандидам ва
ду байти он ѓазалро дар бадења мухаммас кардам, ки ин аст.
Айнї:
Дар боѓи љањон нахли шакарбори ман ин аст,
Дар хони амал лаълии хушбори ман ин аст.
Љони ману љонони ману ѐри ман ин аст.
Камол:
Гў халќ бидонанд, ки дилдори ман ин аст,
Дилдори љафокори ситамгори ман ин аст.
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Айнї:
Эй бод, расон дар ќадамаш мултамаси ман,
Шояд шавад ин лутфи ту фарѐдраси ман,
Дар олами имкон ба љуз ў нест каси ман,
Камол:
Мањбуби ману љони ману њамнафаси ман,
Хеши ману пайванди ману ѐри ман ин аст.
Ман инсоф мекунам ва бояд дигар суханшиносон њам иќрор
кунанд, (ки) дар ин мухаммас мисраъњои Камол аз мисраъњои
ман ба забони оммаи халќи тољик наздиктар аст, њар тољик
њарчанд бесавод бошад њам, ин мисраъњои Камолро бе њеч фикр
мефањмад, аммо маљбур мешавад, ки «олами имкон» ва
«мултамас» барин калимањои маро аз ягон кас пурсад. Агар
Камол бо ин мисраъњои худ эронї њам мебуд, мо ўро аз худ
мешумурдем, чї љои он ки ў хуљандї бошад. Имзо (С.Айнї)» [1,
191-196].
Дар ин љузъи нома, тавре маълум мешавад, устод Айнї ба
содабаѐнии забони шеъри Камол ишораи равшане кардааст.
Аз номаи дигари устод Айнї, ки дар таърихи 23/VII-49 ба
Љалол Икромї навиштааст, бармеояд, ки устод дар синни 15-16солагї дар баробари дигар шоирон ба шеъри Камоли Хуљандї
низ таваљљуњи беандоза доштааст:
«Ман дар айѐми љавонии худ (15-16-солагиам) 5 байти як
ѓазали Соибро мухаммас карда будам, ки њамин рўзњо дубора
кор кардам ва инчунин аз як ѓазали Њофиз 4 байтро ва аз як
ѓазали Камоли Хуљандї 4 байтро интихоб карда, мухаммас
намудам. Инњоро барои ин тайѐр кардам, ки хонандагон дар
ваќти классикхонї њамин байтњоро хонанд њам, мешавад» [4].
Аз мактубњо маълум мешавад, ки рассомон аз устод Айнї
бобати мушаххас кардани чењраи тахминии классикњо, аз љумла
Рўдакї, Абўалї Сино, Носири Хусрав ва Камоли Хуљандї барои
ѐрї ва маслињат ба ў мурољиат мекардаанд ва хоњиш мекардаанд,
ки тасаввуроти худро дар бораи классикњои номбаршуда тариќи
нома маълум намояд. Онҳо бовар доштанд, ки бе ѐрии ў иљрои
ин кор ѓайриимкон аст. Љумлањои дар номаи 11 октябри соли
1940 навиштаи Миршакар ба устод Айнї тасдиќи ин гуфтањост:
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«Союзи нависандагони Тољикистон аз комиссияи њукуматї
оид ба гузаронидани Декодаи санъати халќи тољик, талаб кард,
ки барои Декода расми (портрети) клоссикњои адабиѐти тољик,
Рўдакї, Абўалї Сино, Носири Хусрав ва Камоли Хуљандї тайѐр
карда шавад. Комиссияи њукуматї ва идораи санъат розї шуда
ба кори илмї сар карданї њастанд. Вале барои ин роњбарии
љиддї лозим аст. Дирўз дар ин бора ба рафиќ Дењотї мурољиат
кардам, он кас оромона гуфт ки: – Ба ѓайр аз домулло дигар њеч
кас аз уњдаи ин кори масъул намебарояд, маслињати домуллоро
гирифтан даркор аст!...»
Устод Айнї дар таърихи 21-уми октябри њамон сол ба
Миршакар љавоб навиштааст:
«Рафиќ Миршакар!
Бо мактуби 11 уктабриатон ба ман як хидматеро њавола
кардед, ки барои адо кардани он ѐ фолбин шудан даркор аст, ѐ
«хољаи хоббин», ман њам дар иљрои як ќисми он «хоббин»
мешавам.
Ман, њар ваќт ки як клоссикро бисѐртар хонам, ќиѐфаи ў ба
як шакли муайян дар хаѐлам тасвир меѐфт. Чунончи дар бачагии
худ чанд гоњ ман ба хондани Абдурањмони Љомї дода шудам.
Шакли ў дар хаѐлам як одами баландќомати камриши ќоќи
хоксор, ки либосњои сода дорад, љилвагар шуд.
Ваќте ки баъзе навиштаљоти замони ўро дидам, ин шакли
хаѐлиам аз њаќиќат бисѐр дур нарафт. Ин шакл гоњо дар хобам
њам намоѐн мегардид.
Ман гумон мекунам бояд ин шакл аз таъсири гуфтањои ў
пайдо шуда бошад, ки аз оњанги суханаш ва мазмуни он, чизе ба
ман пайдо шуда бошад. Дар њар њол ин аз як хаѐли хушк ѐ хоби
мањзе чизи дигаре набуд» [2, 1].
Устод Айнї дар њамин нома дар бораи симои зоњирии
Камоли Хуљандї ва либоси ў низ андешаронї намудааст.
Маълум мешавад, ки Устод Айнї ба шахсият ва эљодиѐти шайх
Камол дилбастагии хосе доштааст:
«Барои Камоли Хуљандї бисѐр дур намеравем. Шакли ўро
агар ба шакли Њаким Карим наздиктар кашетон, аз њаќиќат
бисѐр дур намешавад. Лекин бояд ў як риши миѐна (на калон, на
хурд)-и мошу биринљ дошта бошад, љуссааш баробари Њаким
Карим шавад, кифоя аст….
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Шакли Камоли Хуљандї бояд, чунонки ман тасвир кардам,
шавад, лекин саллааш хурди чапу рост, либоси зеринаш (аз рўи
курта) ќабо, яъне як либоси тангтаре, ки пешаш бо тикањои
лундаи ресмонибасташуда бошад. Либоси рўяш њам бояд
тангтар, аммо сода ва якранг бошад, агар рангаш чормаѓзї
бошад, боз њам бењтар аст, чунки дар хаѐли ман њамин тарз
мегузарад.
Баъд аз тайѐр шудани заминањои расм як бор ба ман
фиристонед њам мешавад, зеро мумкин аст, ки боз баъзе
фикрњоро илова кардан лозим шуда монад.
Бо саломи рафиќона: Айнї
21/X-40, Самарќанд» [2, 4; 7, 13].
Њамин тавр, сањми устод Айнї дар тањќиќу баррасї ва
шиносондани масъалаҳои муњимми марбут ба зиндагинома, осор
ва хоса забони ноби ашъори Камоли Хуљандї ба хонандаи тољик
чашмгир аст. Нахустин қадамҳои марбут ба таҳлилу таҳқиқи
осор ва рӯзгори Камолро дар Тоҷикистон устод Айнӣ
гузоштааст.
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УСТОД АЙНЇ – НАХУСТИН КАМОЛШИНОСИ ТОЉИК
Дар маќола асосан андешањои устод Айнї дар бораи Камоли
Хуљандї баррасї шудаанд. Устод Айнї муҳаққиқест, ки аввалин бор дар
бораи Камол дар «Намунаи адабиѐти тољик» маълумот додааст.
Андешањои устод Айнї дар бораи Камол на танњо дар маќолањояш,
инчунин дар номањои ў баѐн шудаанд.
Устод Айнї дар навиштањояш дар хусуси дар куљо тарбия ѐфтани
шоир, тањсил кардани ў, сафарњояш, мањорати шоирї ва ѓайра сухан
гуфтааст. Аз навиштањои устод Айнї бармеояд, ки ў ѓазалњои Камолро
на танњо дўст медошт, балки њатто ўро чун шиори дўстдоштаи худ
ќарор дода будааст. Њамчунин дар хусуси мушаххас кардани шакли
тахминии классикњо барои маслињат ба устод Айнї мурољиат
мекардаанд ва ў ба воситаи нома ба онњо маслињат медодааст. Яке аз
онњо Камоли Хуљандї мебошад, ки устод Айнї дар хусуси шаклу симо ва
либоси ў тасаввуроти худро баѐн доштааст.
Вожањои калидї: Камоли Хуљандї, адабиѐти классикии тољик,
устод Айнї, мањорати шоирї, назм.
САДРИДДИН АЙНИ – ПЕРВЫЙ ТАДЖИКСКИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ КАМОЛА ХУДЖАНДИ
Статья посвящена рассмотрению высказываний Садриддина Айни
о Камоле Худжанди, в частности статьи и письма Айни другим
писателям, в которых обсуждаются различные вопросы касательно
Камола Худжанди. Айни является одним из первых биографов, который
в своей работе «Образец таджикской литературы» приводит
информацию о Камоле Худжанди. Письма и статьи Садриддина Айни
показывают его трепетное отношение к произведениям Камола
Худжанди, двустишия которогонеоднократно становилось своего рода
жизненным девизом Айни. Письма и статьы Садриддина Айни,
посвященные жизни и деятельности Камола Худжанди, говорят о его
увлеченности деятельностью и творчеством поэта – классика.
Ключевые слова: Камол Худжанди, таджикская классическая
литература, устод Айни, поэтический талант, поэзия.
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SADRIDDIN AINI – THE FIRST TAJIK EXPERT ON
KAMОL KHUJANDI
The article is devoted to the statements of Sadriddin Aini about Kamol
Khujandi, specificly, about articles and letters from Aini to other writers,
which cover various issues regarding Kamol Khujandi. Aini is one of the first
bibliographers who provides information on Kamol Khujandi in his work titled
“Sample of Tajik Literature”. The letters and articles of Sadriddin Aini show
his reverence to the works of Kamol Khujandi, whose couplets have repeatedly
become a kind of catchword for Aini. The contents of the letters and articles of
Sadriddin Aini, devoted to the life and work of Kamol Khujandi, express his
passion for the activities and work of the poet.
Keywords: Kamоl Khujandi, Tajik classical literature, Ustad Aini,
poetic skills, poetry.
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САНЪАТЊОИ БАДЕИИ МАЪНОЇ ДАР АШЪОРИ
КАМОЛИ ХУЉАНДЇ
Зулфия Исматова
Институти забон ва адабиѐти ба номи Абўабдулло Рўдакии АМИТ

Камоли Хуљандї аз зумраи шоирони забардаст ва
камназири адабиѐти форсу тољик мањсуб мешавад. Ў бо ашъори
ноб ва шевою дилнишини хеш дили њаводорону ихлосмандони
илму адабро тасхир намудааст. Шоир дар ашъораш аз навъњои
гуногуни санъатњои бадеї моњирона истифода бурдааст, ки ин аз
истеъдоди баланди фитрї ва мањорати камназири шоирии ин
суханвари бузург шањодат медињад. Камол аз тасвирњои бадеї
фаровон истифода бурда, ба ин тариќ сухани хешро боз њам
муассиру љаззоб намудааст. Истифодаи бамаврид аз ташбењу
истиора, маљоз, ташхису такрор, тазоду муќобала, суолу љавоб,
талмењ ва дигар санъатњои бадеї гувоњ бар он аст, ки эљодкор аз
шеъри шуарои моќабл огоњии комил доштааст.
Дар мавриди истифодаи баъзе саноеи бадеї дар ашъори
Камоли Хуљандї муњаќќиќон ва адабиѐтшиносоне чун устод
Садриддин Айнї, Шарифљон Њусейнзода, Бадриддин Маќсудов
ва дигарон ибрози назар кардаанд. Аз љумла устод Садриддин
Айнї дар тањќиќоти худ оид ба санъати таљнис дар шеъри Камол
бештар таваљљуњ кардааст. Ва Бадриддин Маќсудов санъатњои
тавсиф, ташбењ ва таљнисро дар ашъори Камоли Хуљандї ба
таври муфассал ба баррасї гирифтааст. Њамин тавр, ташбењу
истиора, ташхису маљоз, тавсифу руљўъ, тазоду муболиѓа,
таљнису ињом, кинояву талмењ, нидову тазмин, саволу љавоб,
муаммову сифатчинї, тарсеъу мусаљљаъ, илтизому такрор ва
ѓайра аз љумлаи саноеи ашъори Камол аст, ки дар бораи
серистеъмолтарини онњо бањс хоњем кард.
Камоли Хуљандї дар ѓазалиѐти худ пеш аз њама аз санъати
ташбењ ва хелњои он дар офаридани симоњои асосиву фаръї
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истифода намудааст. Адабиѐтшиноси Эрон Саид Нафисї дар
бораи ташбењ ва истифодаи он дар назм чунин гуфтааст:
«Бузургтарин мањорати њар шоире дар ташбењот аст. Шеъри
беташбењ чун њусни ноороста ва чун гули нопероста аст. Шоири
бузург он аст, ки мушаббањи худро ба чизе ташбењ кунад, ки дар
њама љо ва њар замон битвон ѐфт ва њар кас лутф ва шевоии онро
дарѐбад» [8, с. 376]. Сайри таърихии санъати ташбењ исбот
менамояд, ки он аз маъмултарин санъатњои шеърии осори
шоирони классики тољику форс мебошад. Санъати ташбењ дар
эљодиѐти Камоли Хуљандї маќоми хосса дорад. Дар ашъори ин
адиб бештар ташбењи сарењ вомехўрад, ки ба воситаи калимањои
ѐридињандаи чун (чу), мисли (монанди), яъне, ба мисли ва ѓайра
чизеро ба чизе (ташбењшавандаро ба ташбењкунанда) монанд
мекунад. Камоли Хуљандї аз ташбењњои равшан бо мањорати
баланди суханофарї истифода намудааст. Аз ашъори Камоли
Хуљандї барои ташбењњои равшан ва пўшида метавон дањњо
мисол овард, аммо дар доираи ин тањќиќ бо чанд мисол иктифо
менамоем. Масалан, дар байти зерин шоир чењраи маъшуќаро ба
хуршед ташбењ додааст:
Гар дињад дастам, к-аз он ораз ниќобаш барканам,
Бўсае ду аз рухи чун офтобаш барканам [10, с. 376].
Чи тавре ки зикр шуд, шоир рухи ѐрро ба офтоб монанд
кардааст, ки дар ин љо рух монандшаванда ва офтоб
монандкунанда ва чун ѐридињандаи монандї мебошад. Камол
дар абѐти худ рухи ѐрро бештар ба моњу офтоб, чашмонашро ба
наргис, лабонашро ба пистаи шўр ва шакар, ќаду ќомати ѐрро ба
сарв, миѐнашро ба мўй ва ѓайра монанд намудааст. Ва дар байти
зерин ќомати ѐрро ба сарви хиромон ташбењ намудааст:
Љаннатталабон њар чи биљўянд зи Тўбо,
Дар ќомати чун сарви хиромони ту ѐбанд [10, с. 165].
***
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Дар дини ишќ рост нашуд ќиблаи Камол,
То рўйи дил ба ќомати чун сарви ў накард [10, сањ. 186].
***
Май чу Лайлї гар шавад дар шањри мо душворѐб,
Мо чу Маљнун љустуљўяш њай ба њай хоњем кард [10, сањ. 249].
Ин чанд намуна далели он аст, ки Камол чун дигар
шоирони њамасраш асосан шоири ташбењсоз аст. Ташбењњое, ки
дар намунањои мазкур корбаст шудаанд, равшан, диданї ва
дилнишинанд. Масалан, дар ду намунаи аввал ќади ѐр ба сарви
хиромон ташбењ шудааст, ки хеле зебо ва аз ашѐи дидании
табиат гирифта шудааст.
Дар намунаи охир бошад, шоир дар баробари санъати
ташбењ инчунин аз санъати талмењ низ истифода карда, майро ба
Лайлї ва худро ба Маљнун монанд кардааст, ки ин аз огоњии ў аз
ќиссаву ривоятњои гузашта шањодат медињад.
Чунин ташбењњо баѐни матлабро барои шоир хеле осон
мегардонад. Ва чи тавре ки дар боло зикр шуд, шоир барои
офаридани ташбењоти худ бештар аз ашѐи зиндагии њаррўза
истифода намудааст. Шоир инчунин аз ташбењи пўшида, яъне бе
истифодаи
адоти
ташбењ
ташбењот
офаридааст,
ки
адабиѐтшиноси тољик Тўраќул Зењнї ин навъи ташбењро
барљастатарин ва бењтарин навъи ташбењ шуморидааст [3, сањ.
50]. Дар ин байт Камоли Хуљандї аз ин гуна ташбењ хеле
моњирона истифода бурда, мефармояд:
Лаб май асту баданат сим, чу њаст он њама хом,
Хом бошад зи ту моро тамаъи бўсу канор [10, сањ. 286].
***
Дил шишаест љойи хаѐли ту, эй парї,
Кардї парї ба шиша, њамин њаст соњирї [10, сањ. 430]!
Дар
офаридани
ташбењ
Камоли
Хуљандї
гоње
ташбењшавандаро аз ташбењкунанда боло мегузорад, ки ин
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хусусият ба шеваи сабки ў халале ворид насохта, баръакс, онро
њусни дигаре низ мебахшад. Аз љумла шоир мефармояд:
Сарв њарчанд сарафроз бувад дар бустон,
Пеши болои баланди ту фурўтан бошад [10, сањ. 198].
***
Ба хубї гарчи мањ болонишин аст,
Ба болои туаш боло набошад [10, сањ. 199].
Дар бораи ин гуна ташбењоти шоир Бадриддин Маќсудов
дар тањќиќоти худ зикр намудааст [6, сањ. 123]. Ва чунин навъи
ташбењро ташбењи баргашта ѐ ташбењ-ул-марљўъ меноманд [3,
сањ. 57].
Яке аз санъатҳои дигаре, ки Шайх Камоли Хуҷандӣ аз он
баҳра бурдааст, истиора ба шумор меравад, ки он дар луғат «ба
орият гирифтан» мебошад. Аз ҷумлаи санъати маъноӣ буда, аз
калимоти ғайриаслӣ ташаккул меѐбад, ки дар тасвир миѐни онҳо
монандие мушоҳида мешавад. Аз ин рӯ, истиораро аҳли таҳқиқ
як навъи маҳоз ва наздик ба ташбеҳ донистаанд. Аммо зикр
нашудани монандшаванда онро аз ташбеҳ фарқ кунондааст. Ин
аст, ки истиораҳои Камол дар шакли таркиботи изофии маъруфи
рӯзгори ӯ, ки аксаран аз таркиби ду калима ба вуҷуд омада,
барои ифодаи тасвирҳои ҷаззоб ва офариниши маъниҳои ноб ба
кор рафтааст. Бо таваҷҷуҳ ба ғазалиѐти Камоли Хуҷандӣ
метавон ошкор сохт, ки дар онҳо истиораҳои фаровоне аз
ҷониби шоир офарида шудааст ва шоир бештар аз ибораҳои
сарви равон, гулистони ҷамол, чароғи субҳдам, пироҳани
сабурӣ, нолаи мурғон, мавҳи ашк, шабистони висол ва ғайра
истифода намудааст. Масалан, дар байти зерин вожаи наргис
истиораи чашм аст:
Шеваи чашми ту наргис чї кунад ишваву ноз?
Шева аз наргиси љодуи ту хуш меояд [10, сањ.264].
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Дар байти дигар дар таркиби ибораи тасвирии моҳи
дилафрӯз ибораи моҳи дилафрӯз ҳамоно истиораи дилдода ѐ
маъшуқа шуда омадааст:
Имшаб он моњи дилафрўз ба мењмони кї буд?
Хатти он сабзии лабњо намаки хони кї буд [10, с.170]?
***
Товуси хушхиром рањо кун ба сањни боѓ,
Он сарви ноз бингар, аз ў хушхиромтар [10, сањ.282].
***
Лутфи сабо шунидам, бод аст бо насимат,
Оби њаѐт дидам, њељ аст бо дањонат [10, сањ.114].
***
Пироњани сабурї кардем пора-пора,
То дидаем чун гул дар дасти ину онат [10, сањ.114].
Дар каломи шоир ин навъ истиорањо фаровон ба кор
рафтааст, ки њамагї ба хотири љаззобияти тасвирњо ва пуртаъсир
гардидани баѐни шоирона мавриди истифода ќарор гирифтаанд.
Шайх Камол инчунин аз санъати бадеии маъноии муболиѓа
бањра бурдааст. Ў барои боз њам равшантар ва пуртаъсир баѐн
кардани фикру аќида ва њиссу њаяљони хеш аз муболиѓа
истифода бурдааст. Масалан, шоир дар ин байт аз муболиѓа
чунин истифода намудааст:
Эй маро дар њаљри рўят чашми тар чун сар сапед,
Шуд зи шустушўи ашкам љомањо дар бар сапед [10, сањ. 172].
Шоир инчунин дар љои дигар аз ин санъат истифода бурда,
аммо онро муболиѓа, яъне иѓроќ нашуморида, як њодисаи воќеї
мешуморад:
З-оби чашмат гашт тўфони дигар воќеъ, Камол,
Нест иѓроќе дар ин маънї, баѐни воќеъ аст [10, сањ. 102].
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Дар ѓазалиѐти Камоли Хуљандї санъати бадеии ташхис
маќоми арзанда дорад. Агар адибон ва нависандагони асрњои
ќаблї ин навъи санъатро бештар дар нисбат ба њайвоноту
парандагон мавриди истифода ќарор дода бошанд, пас Камоли
Хуљандї тавассути ин санъат бештар ба аљзои андоми инсон,
растаниву гиѐњ ва љирмњои осмонї эњсосоту хислатњои инсонї
дода, онњоро дар миѐни худ ва ѐ бо инсон ба сухан медарорад. Аз
љумла:
Чу ашкро зи давидан ба по зад обилањо,
Рањо кунам, ки бар он остон фуруд ояд [10, сањ. 207].
***
Гул њикоят кард сарв аз нозукии лутфи ѐр,
Об гирѐн омаду дар пойи ину он фитод [10, сањ. 176].
***
Офтоб аз ту њусн медуздад,
Субњ аз он рў чароѓњо куштаст [10, сањ. 79].
Саволу љавоб санъати бадеиест, ки шоир тавассути он
њолат, хислат ва вазъу табиати ќањрамони лирикиро ифшо
менамояд. Аз ин санъати бадеї ќариб њамаи адибони классики
форсу тољик, амсоли Абўабдуллоњи Рўдакї, Анварии Абевардї,
Низомии Ганљавї, Фаррухии Систонї, Муиззии Самарќандї,
Њофизи Шерозї, Камоли Хуљандї, Абдурањмони Љомї,
Абдуллоњи Њотифї, Мактабии Шерозї истифода бурдаанд.
Чунончи, сардафтари адабиѐти классикии форсу тољик устод
Абўабдуллоњи Рўдакї дар рубоии зерин мефармояд:
Омад бари ман. Кї? Ёр. Кай? Ваќти сањар.
Тарсанда. Зи кї? Зи хасм. Хасмаш кї? Падар.
Додам-ш ду бўса. Бар куљо? Бар лаби тар,
Лаб буд? На! Чї буд? Аќиќ! Чун буд? Чу шакар [9, сањ. 49]!
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Дар шеърњое, ки санъати мазкур ба кор рафтааст, шоирон
одатан аз калима ва таркибњои «гуфтам» ва «гуфто», «бигуфт» ва
«бигуфто», «савол» ва «љавоб», «пайѓом» ва «паѐм» ва ѓ.
истифода намудаанд. Камол дар абѐти зерин аз ин санъати
бадеии маънавї бањра бурда, менигорад:
Гуфтамаш: Номи ту? Гуфто: Аз мањи тобон бипурс.
Гуфтамаш: номи лабат? Гуфт: Ин њадис аз љон бипурс
Гуфтамаш: Боре нишоне з-он дањон бо ман бигўй.
Зери лаб хандон шуду гуфт: Аз гули хандон бипурс [10,сањ.307].
Ё дар љои дигар:
Гуфтам: Малакї ѐ башарї? Гуфт, ки њар ду.
Кони намакї ѐ шакарї? Гуфт, ки њар ду [10, сањ. 325 ].
Яке аз пуртаъсиртарин воситањои тасвири бадеї ба њам
муќобил гузоштани ду фикр аст. Ба дигар ифода, адибон дар
љараѐни амалиѐтњои ќањрамонони марказї ва персонажњои
асарњо сифат ва хислатњои ду кас ва ѐ ду чизро ба таври муќоиса
ба њам муќобил мегузоранд, ки ин муќобилгузориро санъати
тазод ва муќобила меноманд [3, сањ. 82].
Камоли Хуљандї аз ин санъати бадеии маъної низ
истифода бурдаааст. Аз љумла, дар байти зерин мефармояд:
Ба љони Камол ин њама бедоди ту то кай?
Шоњон написанданд ситам бар дили дарвеш [10, сањ. 316].
Зи баъди он ки дари дўст бозѐфт Камол
Агар бињишт биљўяд, ба дўзахаш бибаред [10, сањ. 182].
Дар ин мисол дар байти аввал калимањои шоњ ва дарвеш ва
дар байти дуюм бињишт ва дўзах истифода шудаанд, ки онњо аз
лињози маънї зидди њамдигаранд.
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Аз тањлилу баррасии мисолњои боло маљмўан ба натиљае
расидан мумкин аст, ки дар ашъори Камоли Хуљандї санъатњои
бадеї мавриди истифода ќарор гирифта, бозгўи њунари баланди
суханофарии адиб мебошанд.
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САНЪАТЊОИ БАДЕИИ МАЪНОЇ ДАР АШЪОРИ
КАМОЛИ ХУЉАНДЇ
Дар маќола истифодаи саноеи бадеии маъної дар ашъори Шайх
Камоли Хуљандї мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Зимни баррасї
муайян гардид, ки Шайх Камол дар ѓазалиѐти хеш аз навъњои гуногуни
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санъатњои бадеии маъної, аз љумла ташбењ, истиора, муболиѓа, тазод
ва ѓайра ба таври фаровон истифода намудааст, ки аз мањорати баланд
ва истеъдоди фитрии ин шоири барљаста гувоњї медињад. Зебої ва
дилангезии сухани Камол дар истифодаи санъатњои бадеї хеле равшан
ифода меѐбад.
Вожањои калидї: санъатњои бадеї, шоир, ташбењ, калом,
истиора, маљоз, муболиѓа, тазод.
СЕМАНТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ИЗОБРЖЕНИЯ В ПОЭЗИИ КАМОЛА ХУДЖАНДИ
В статье исследуется использование семантических средств
художественного изображения в поэзии Камола Худжанди. В ходе
исследования выяснилось, что Шейх Камол в своих газелях широко
использовал различные виды семантического художественного
изображения, включая описания, аллегорию, гиперболу, антитезу,
олицетворение и т. д., что свидетельствует о высоком мастерстве и
врожденном поэтическом таланте этой выдающийся личности.
Использование многих видов средств художественного изображения
делает газелей поэта более красочными и выразительными.
Ключевые слова: искусство, поэт, слово, аллегория, метафора,
гипербола, антитеза.
SEMANTIC ARTISTIC IMAGE
IN THE POETRY OF KAMOLI KHUJANDI
The article explores the semantic usage of artistic depiction in the poetry
of Sheikh Kamoli Khujandi. During the study, it turned out that Sheikh Kamol
in his ghazals widely used various types of semantic artistic interpretation,
including depiction, allegory, hyperbole, antithesis, personification, etc., which
point out the high skill and inherent poetic talent of this outstanding
personality. The use of many types of artistic genres makes the poet's ghazals
more vibrant and expressive.
Key words: art, poet, word, allegory, metaphor, hyperbole, antithesis.
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ЗАБОНШИНОСЇ
УДК: 491.550.3.
АЙНЇ ВА ЗАБОНИ АШЪОРИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ
Назарзода С.
Институти забон ва адабиѐти ба номи Абўабдулло Рўдакии АМИТ

Устод Айнї асарњои адабиѐти классикиро сарчашмаи ноби
ѓаномандии забони адабї дониста, истифодаи вожањо ва
истилоњоти мавҷуд дар осори классиконро яке аз василањои
асосии бойшавии захираи луѓавии забони тољикї донистааст.
Масъалаи мењварии љустуљӯњо ва пажўњишњои устод Айнї дар
заминаи осори гузаштагон ва махсусан тањќиќи рўзгор ва эљоди
бузургони илму адаби тољик вижагињои забони адабиѐти
классикї, муносибати ин забон бо забони тољикии муосир ва
истифодаи он дар тањияи китобњои дарсї мебошад. Дар маќолаи
худ бо номи «Аз забони Шоњнома» ӯ зарурати тањќиќ ва
пажўњиши осори гузаштагонро таъкид намуда, чунин менависад:
«Аз мусташриќони машњури маљор Герман Вамбери (1832 –
1913), ки дар соли 1863 бо табдили ќиѐфа ва ном дар зери номи
сохтаи «Рашид Афандї» Осиѐи Миѐнаро саѐњат кардааст, дар
њошияи «Таърихи Бухоро ѐ Мовароуннањр» ном асари худ
менависад, ки «забони форсии Осиѐи Миѐна, ки бо вай тољикон
гап мезананд, то имрўз аз тарафи донишмандони забони форсї
тадќиќ нашудааст … Дар ин лањља хоњ аз љињати луѓат бошад,
хоњ аз љињати эъроб хосиятњои бисѐре њастанд, ки услуби
Фирдавсиро ба хотир меоранд». (1, 47-48).
Њангоми тањлили хусусиятњои хоси забони «Шоҳнома» ў
ба хулоса меояд, ки «Шоҳнома» бо доштани хусусиятњои хос
аз намунаҳои бењтарини забони поки тољикист:
1. Њарчанд Фирдавсї ин асари безаволи худро ќариб 400
сол баъд аз истилои араб навишта бошад ҳам, «забони
«Шоҳнома» содатарин ва софтарини классикони Эрон аст»;
2. Аз лињози омехта шудан бо забони арабї ва ворид
шудани вожањои иќтибосии арабї ба забони тољикї
«тамоман беарабї набошад ҳам…, ба дараљае ки беарабї
гуфтан тавон, камарабист». Намунањое, ки дар Шохнома
дида мешаванд, ба монанди њадя, ањсан, ѓам, навбат ба таври
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комил дар забон ҳазм шудаанд ѐ вожаҳои арабии малак, ќазо,
ќадар ба ҳар соњибзабон фањмо буда, арабињои душворфањм кам
андар каманд;
3. Забони «Шоҳнома» њарчанд аз вожањои таърихии монанди
пизишк, мўбад, даж, дажхим ва ѓайра пур бошад ҳам ва дорои
хусусиятҳои хоси истифодаи меъѐрҳои дастурї (або, абар,
истифодаи зи
ѐ хамза ва ѓайра) бошад ҳам, «на ин ки сар то
пои он ба оммаи тољикон фањмост, балки бештарини онҳо имрўз
дар забони зиндаи мардуми тољик кор фармуда мешаванд»;
4. Забони «Шоњнома» ба андозае ба забони гуфтугўии
мардуми тољик наздик аст, ки «баъзеи онҳоро «сухани кўчагї»
гўѐн ҳатто баъзе тарљимон ва адабтарошони тољик ҳам кор
намефармоянд. Аммо Фирдавсї кор фармудааст ва тољикон ҳам
бо вай гап мезананд».
Аз ҳамин вожаҳои таърихии ба таври мисол овардаи устод
Айнї калимахои пизишк ва ромишгар аз нав зинда шуда, ба
ќатори вожаҳои фаъоли забон даромадаанд.
Баъд устод аз «Шоњнома»-и Фирдавсї ба њайси намуна чанд
калимаро мисол меорад: «Охўр – љои хўрокхўрии њайвонот»,
«бодиринг – хиѐр», «бадраг – бадзот», «басанда – кофї», «бўз –
љавон – тавоно – бардам» (дар сифати одам ва њайвоноти саворї
ин калима байни «Шоњнома» ва забони зиндаи тољикї муштарак
аст. Аммо дар сифати замини пурќувват ва навдам махсуси
забони тољикист). «Тоба – деги пањни бирѐнї», «тундар – раъд»
(дар кӯњистони Тољикистон зинда аст). «Љар – шикоф ва кофтаи
табиии замин», «љувол – халтаи калони боркашонї, ки дар Эрон
«киса» меноманд», «чашм расидан – захми чашм расидан», «чак –
ќабола» (тољикон дар бораи хона ва замин «хату чак карда
додам ѐ гирифтам» мегўянд), «рўнамо – чизе, ки дар ваќти дидани
арўс дињанд», «сара – зари холис ва умуман њар чизи холис»,
«фатир – нони хамираш норасида» (аз нуки хамир – фатир –
зарбулмасали тољикист), «курта – пероњан», «китф – сари шона»
(дар «Шоњнома», ба шакли китф ба тарзи талаффузи китобии
тољикї кор фармуда шудааст, на ба шакли кифт, ки муқаллаби
“китф” аст ва дар гӯиш истифода мешавад. «Лунљ – доираи лаб».
Устод Айнї ба рўзгору осори Камоли Хуљандї низ
ањаммияти љиддї медод ва маќолае дар иртибот ба ин мавзўъ бо
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номи «Камоли Хуљандї» дар соли 1940 навиштааст. Аз тарафи
дигар, дар «Намунањои адабиѐти тољик» ҳам маълумот аз осори
Камоли Хуљандї љо дода шудааст. Тавре ки устод Айнї дар
маќолаи «Камоли Хуљандї» ќайд мекунад: «Камол устоди
бузурги забон аст, ў дар аксари байтњои худ як ѐ ду сухани
думаънидор ѐ ки чандмаънидорро кор мефармояд, ў ин гуна
суханњоро чунон устодона кор мефармояд, ки бо гирифтани њар
кадоми он маънињо, мазмуни он байт пурра мебарояд. Ѓазали
«Гуфтам: ба чашм»……. сар то по думаънидор аст:
Гуфт: «Агар гардї шабе аз рўи чун моњам људо,
То сањаргоњон ситора мешумар!» Гуфтам: «Ба чашм!» (8. 290).

Забони ашъори Камол нињоят ѓанї буда, дар ѓазалњои ў
забони тољикї бо тамоми рангорангї ва зебоиву фасоњат ва
балоѓат инъикос ѐфтааст. Бояд гуфт, ки забони ашъори Камоли
Хуљандї аз тарафи пажўњишгарони дохиливу хориљї то андозае
омўхта шуда, фарњанги мукаммали ашъори ў тањия шудааст. (9.)
Шарњи маъноии калимањо, иборањои фразеологї, навъњои
сифат, ибораорої нишон медињад, ки чї гуна Камоли Хуљандї
аз захираи пурсарвати вожагони забони модариаш устодкорона
ва мўшикофона истифода кардааст. Хоља Камол дар ашъори худ
аз ибораорої ба таври васеъ истифода бурдааст, ки иборањои
андеша доштан, андеша кардан, андеша хўрдан, андешаи нек,
андешаи дур, андешаи ном, андешаи ранљурї, ашки лолагун,
ашки гарм, ашки афсурда, ашки ниѐз, ашки сурх, ашки шамъ…..
намунаи мањсули эљоди ўст.
Масалан, Хоља Камол аз ибораи ашки гарм ашки гармрав
сохтааст, ки бегумон мањсули тафаккури худи ўст:
То тавон андохт худро ногањон дар кўйи дўст,
Њамчу ашки гармрав бисѐр мебояд давид.
Дар ашъори Камол вожањои асили тољикї, њам содаву њам
мураккаб, ба монанди ашк, ашкрезон, ашкфишон, бабарг, бахт,
бадгавњар, баланд, баландпоя, кеш, киса, ком, комронї, лаб, мањ,
мањбамањ, наво, навхоста, об, обгина, обафтода ва таъбирњои
дигар ба таври васеъ мавриди истифода ќарор гирифтаанд:
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Дур аз он лабњои хандон чашми гирѐни Камол,
Тифли обафтодаро монад, ки дорад сар нагун.
Дар ашъори ў таркибњои хоси забони мардуми
Мовароуннањр зиѐд дида мешаванд. Вожањои «бемалол» (осуда,
озод, бемалолї, осудагї, озодї, беташвишї, беташвиш),
«сўхтанї» (як навъ бемории пўст) «умрбод» (то охири умр, абадї,
тамоми умр), «мўрї» (равзана, дудбаро), «њофиз» (сароянда,
овозхон), «боронї» (чакмани сабук, болопўши зидди борон),
«зиѐнзада» (зарардида, асаркардаи чизе) хоси забони тољикии
имрўзианд, ки дар шеъри Камоли Хуљандї зиѐд вомехўранд:
Маро бе ту осудањолї набошад,
Даме бе рухат бемалолї набошад.
Ё:
Сиѐњрўии ман оризист, аслї нест,
Сиѐњрўии банда зи дуди мўрињост.
Устод Айнї ин хусусияти забони Хоља Камолро чунин ќайд
кардааст: «Мо чи ќадар сода, чи ќадар оммафањм ва чи ќадар ба
забони зиндаи имрўзаи тољик наздик будани шеърњои Камолро
аз байтњои поѐнї ќиѐс карда метавонем:
Гуфтам:-Шакараст он, на дањон! Гуфт: Туро чї?
Гуфтам: -Чї намакњост дар он? Гуфт: Туро чї?
Гуфтам: -Зи малоњат њама чизат ба камол аст!
Хандон шуду афсускунон гуфт: Туро чї?» (8, 291).
Дар сурудањои Камол зарбулмасалу маќол ва панду
њикматњои халќї зиѐд ба мушоњида мерасанд. Њатто дар як
ѓазали Камол чанд зарбулмасал вомехўрад, ки аз сарчашмаи
ноби забони халќро ба таври фаровон истифода кардани ў
шањодат медињад. Зарбулмасалњои «Аз илм мурод љуз амал нест»,
«Аѐнро чї њољат ба баѐн?», «Ба пояи бузургї нарасанд
худписандон», «Девор гўш дораду аѓѐр чашм», «Накуї куну
афкан дар об», «Хуфта нобино бувад», «Каљ дору марез», «То бод
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набошад, дарахт намељунбад», «Љўянда–ѐбанда» дар сурудањои
Камол бо истеъдоди тамом ва хеле моњирона истифода шудаанд:
Доир ба истифодаи адабиѐти классикї дар китобҳои дарсї
ва омўзиши забони онҳо дар муқоиса бо забони гуфтугўї ѐ лаҳља
дар маќолаи дигар бо номи «Забон, услуб ва санъати шеърии
Бедил» устод Айнї чунин мегўяд: «Вай дар шеърҳояш суханҳои
гуфтугўии халқи тољикро бисѐр кор мефармояд. Чунончи, «ҳай
кардан» ба маънои рондани асп ва дигар ҳайвонот, «сар додан»
ба маънои озод кардан, «киро намекунад» ба маънои
намеарзад,… «дина» ба љои дирўз, «шерак додан» ба маънои
барангехтан, «тунбак» асбоби мусиќї, ки аз сафол сохта, ба рўяш
пўст мекашанд…» (4, 54). Ӯ аз душворфахм будани забони шеъри
Бедил сухан гуфта, дар зимн зикр мекунад, ки «Агар мо забони
шеъри Бедилро аз нуќтаи назари луѓатҳои људогона якка-якка
мулоҳиза кунем, ин забон хеле сода менамояд» (4, 54).
Устод Айнї дар иртибот бо тањияи китобњои дарсї дар
баробари истифодаи сарчашмањо аз адабиѐти классикї ва риояи
меъѐрњои забони адабї, истифодаи калима ва вожањои ноби
забони халќї ва гуфтугўиро мегузорад. Дар маќолаи худ тањти
унвони «Дар бораи китобњои мактабии тољикон» оид ба забони
китобњои дарсї чунин изњори андеша менамояд. «… Барои
ќавми тољик масъалаи маориф вољибтарини масъалањост. Барои
ба роњ андохтани мактаб ва маорифи тољик њозир намудани
муаллим чї ќадар лозим бошад, тайѐр кардани китоб њам њамон
ќадар зарур аст» (4, 73). Мулоҳизаҳои устод Айнї оид ба забони
китобҳои дарсї љолибанд. Ў менависад: «Барои китобҳои дарсии
мактабии тољикон кадом шева риоя карда мешавад?... Дар
шаҳри Самарќанд як забони тољикї маълум аст, ки ин забон бо
ўзбекї махлут буда, ба таъбири «буқаламун» сазовор аст. …
Албатта, ин забонро ҳељ тољик ќабул нахоњад кард. … Забони
шањри Уротеппа ва Хуљанд, агарчи аз забони тољикии шањри
Самарќанд ќадре софтар аст, маазолик аз таъсири ўзбекї ва
ихтилоти луѓат ва адодҳои ўзбекї холї нест» (5, 73). Аз ин рў,
устод Айнї пешниход менамояд, ки: «Бинобар ин моро лозим
аст, ки дар китобњои мактабии тољикон забони кўњистони
тољикро ќабул кунем. Забони кўњистони тољик забони форсии
сода, аз такаллуфоти эрони холї, ба луѓатњои арабии ношунида
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халт наѐфта ва ба сарфу нањви форсї мувофиќ аст. …Бояд
забони китобњои мактабии тољикон забони форсии сода бошад.
Ба иборати дигар, забони аксарияти тољикони кўњистон бошад»
(5, 73-74).
Дар давраи навсозї ва меъѐрсозї барои забони адабї
масъалаи њамгунї ва фарќиятњои забони форсї ва тољикї ба
миѐн омад, ки дар ин мубоњисањо устод Айнї фаъолона ширкат
ва изњори аќида намудааст. Садриддин Айнї дар маќолаи худ бо
номи «Дар атрофи забони форсї ва тољикї» дар ин бора чунин
менависад: «Баъзе касоне, ки ба забони тољикї дуруст ошно
нестанд, «забони тољикї аз форсї чї ќадар фарќ дорад?» гуфта
мепурсанд, аммо касе, ки ба адабиѐти кӯњна ва нави форсї ва
тољикї шиносої дорад, ба хубї медонад, ки дар миѐни инњо
фарќи асосї нест. Як тољик ѐ як эронї асарњои Саъдї, Њофиз,
Низомї ва монанди инњоро чї ќадар фањмида ва дўст дошта
хонад, њамон ќадар њам асарњои Рўдакї, Камоли Хуљандї,
Исмати Бухорї, Сайфи Исфарангї ва монанди инњоро фањмида
ва дўст дошта мехонад…
Баъзе касон њастанд, ки ба сабаби ошно набуданашон забони
тољикиро, яъне забони авоми тољикро забони форсии
вайроншуда мепиндоранд. Лекин агар аз баъзе таъсирњои љузъии
забони ўзбекї чашм пўшем (масалан, кор фармудани «мї» дар
мавриди истифњом), содатарин ва софтарини лањљањои форсї –
забони тољик аст» (6, 24-25).
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АЙНЇ ВА ЗАБОНИ АШЪОРИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ
Масъалаҳои асосии забоншиносии тоҷик дар ибтидои асри XX ва
махсусан дар аввали солҳои сиюм масъалаҳои навсозии забони адабӣ,
муносибати забони адабї ва осори адабиѐти классикї, забони адабї ва
лањља, интихоби меъѐрҳо ва нормаҳои грамматикии забон, таҳияи
китобҳои дарсї ва забони омма, таҳияи имло ва интихоби истилоҳоти
корбурдӣ буд.
Устод Айнї асарњои адабиѐти классикиро сарчашмаи ноби
ѓаномандии забони адабї дониста, истифодаи вожањо ва истилоњоти
мавҷуд дар осори классиконро яке аз василањои асосии бойшавии захираи
луѓавии забони тољикї донистааст. Устод Айнї дар иртибот бо тањияи
китобњои дарсї дар баробари истифодаи сарчашмањо аз адабиѐти
классикї ва риояи меъѐрњои забони адабї, истифодаи калима ва вожањои
ноби забони халќї ва гуфтугўиро мегузорад.
Калидвожањо: забон, адабиѐт, забоншиносї, забони адабї, забони
гуфтугўї, сарчашма, меъѐр, вожа, китобњои дарсї.
АЙНИ И ЯЗЫК ПОЭЗИИ КАМОЛА ХУДЖАНДИ
В начале ХХ века, особенно в тридцатые годы, основными
проблемами таджикского языкознания стали проблемы строительства
языка, отношения литературного языка к памятникам языка
классического периода, взаимоотношения языка и его диалектов,
подготовки учебных пособий, а также вопросы орфографии и развития
таджикской терминологии.
Айни придавал огромное значение вопросам использования норм и
лексики классического языка в современном литературном языке и
считал их использование одним из основных путей обогащения
словарного фонда литературного языка. Одновременно, касаясь вопроса
составления учебных пособий, наряду с употреблением слов и терминов
языка классического периода, он ставил проблему использования слов и
словообразований диалектов языка.
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язык, разговорный язык, источник, норма, слова, учебник.
AYNI AND THE LANGUAGE OF THE WORK OF
KAMOL KHUJANDI
One of the main problems of Tajik linguistics at the beginning of the
twentieth century, especially in the 30s was the problem of creation of
literature language, its relation with literature and the language of the works
of the classical period, the relationship of the language and its dialects, the
preparation of textbooks, as well as the issues of spelling and the development
of Tajik terminology was under close attention of Tajik linguistics.
Ayni considered the works of classical literature as the pure and
particular rich spring of language, and gave a big importantce to the usage and
norms of the vocabulary of the classical language and central ways of
enriching the vocabulary of the language. At the same time Ayni in his writing
and preparation of textbooks, along with the use of words and terms of the
language of the classical period, he used words and word formations of
standard language that are widely used in the dialects of the Tajik language.
Keywords: language, literature, linguistics, literary language, spoken
language, source, norm, words, textbook.
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БАЪЗЕ ВИЖАГИЊОИ ЗАБОНИ АШЪОРИ КАМОЛИ
ХУЉАНДЇ АЗ НИГОЊИ УСТОД АЙНЇ
Муњаммадхољаева Рахшанда
Институти забон ва адабиѐти ба номи Рўдакии АМИТ
Чу девони Камол афтад ба дастат,
Навис аз шеъри ў чандон ки хоҳї!
Зи ҳар лафзаш равон магзар чу хома!
Ба ҳар ҳарфаш фурў рав чун сиѐҳї!
Шайх Камоли Хуҷандӣ яке аз намояндагони шеваи ширину
дилангези мовароуннаҳрї (варазрӯдї)-и баѐн, орифи комил ва
ғазалсарои беҳамтои шеъри форсу тоҷик ба ҳисоб меравад.
Забон ва сабки баѐни даврони Хоҷа Камол (асри XIV) давоми
мантиқии љараѐни инкишофи оғози асримиѐнагии забони тоҷикӣ
буда, дар забони ашъор, сабки баѐн ва гуфтори шоир ҳамон
равонии сабк, хушгуфторӣ, лаҳни форам ва шеваи нотакрори
баѐни андешаи ирфонии орифони пешин, ба мисли Саноии
Ғазнавӣ, Низомии Ганҷавӣ, Шайх Аттор ва Мавлоно
Ҷалолиддини Балхӣ мушоҳида мешавад.
Таркиби луғавии ашъори Камоли Хуҷандиро асосан
вожаву таркибҳо ва таъбирҳои аслии тоҷикӣ ташкил медиҳанд,
ки баромадашон аз забонҳои порсии миѐна ва қадим аст. Онҳо
аслан вожаҳое ҳастанд, ки дар сохтани луѓату такибот ва
офаридани образњои бадеї дар ашъори шоир нақши асосиро адо
мекунанд.
Омўзиши осори Камоли Хуҷандӣ дар доираи тадқиқоти
устод Айнӣ мақоми маҳимеро дорад. Маълум аст, ки устод ба
ашъори Камол таваҷҷуҳи хоссае дошт ва аз сухани шоир дар
мавриди баррасї ва исботи масъалае ба сифати шоҳиди амали
худ намуна меовард. Мақолаи “Камоли Хуҷандӣ” (1940)
намунаи боризе аз таваљљуњ, кўшишу талоши устод Айнї дар
ростои тањќиќу баррасии рӯзгору осорои Камол ба шумор
меравад [2, 12-13].
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Устод Садриддин Айнӣ зимни тањќиќи ашъор ва мушаххас
намудани баъзе вижагињои забони осори Камоли Хуҷандӣ
каломи шоирро сода, оммафаҳм ва ба забони имрӯзаи тоҷик
наздик мешуморад ва дар ин замина ба муњаќќиќони дигар низ
маслињат медињад, ки њангоми баррасии шеъри Хоҷа Камол ба
ин љанбаи эљодиѐти шоир диќќат дињанд: “Ман инсоф мекунам
ва бояд дигар суханшиносон ҳам иқрор кунанд (ки) дар ин
мухаммас мисраъҳои Камол аз мисраъҳои ман ба забони оммаи
халқи тоҷик наздиктар аст, ҳар тоҷик, ҳарчанд бесавод бошад
ҳам, ин мисраъҳои Камолро бе ҳеҷ фикр мефаҳмад, аммо
мешавад, ки “олами имкон” ва “мултамас” барин калимаҳоро аз
ягон кас пурсад. Агар Камол бо ин мисраъҳо эронӣ ҳам мебуд,
мо ӯро аз худ мешумурдем, чӣ ҷои он ки ӯ хуҷандӣ бошад” [1,
196].
Устод барои исботи аќидаи худ, ки маънои вожа ва
таъбироти осори Хоҷа Камол барои ҳар хонандаи муосир бе
истифодаи фарҳангҳо ва тавзеҳоти иловагӣ ошност, мухаммаси
зери шоирро њамчун намуна овардааст:
Гӯ халқ бидонанд, ки дилдори ман ин аст,
Дилдори ҷафокори ситамгори ман ин аст...
Эй бод, расон дар қадамаш мултамаси ман!
Шояд шавад ин лутфи ту фарѐдраси ман,
Дар олами имкон ба ҷуз ӯ нест каси ман [1, 196].
Вижагии дигаре, ки дар тањќиќоти устод Айнї дар
баробари хусусияти оммафањмии забони осори Камол Хуљандї
ба он ишора шудааст, тозагии баѐни шоир ба шумор меояд:
“... баъзе хусусиятҳои шеъри ӯ ва забони ӯро қайд нокарда
гузашта наметавонам. Ҳар байти Камол, албатта, як мазмуни
хоси тозаи обнорасида дорад ва ӯ аз дигарон ҳам ҳамин мазмуни
хосро талаб мекунад ва дар ин хусус мегӯяд:
Камол, ашъори ақронат чу эъҷоз
Гирифтам, сар ба сар ваҳй асту илҳом,
Чу холӣ аз хаѐли хос бошад,
Хаѐл аст, ин ки гирад шуҳрати ом” [2, 289].
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Калимаҳои аслии тоҷикиро аз рӯйи хусусиятҳои лексикию
грамматикиашон ба осонӣ фарқ кардан мумкин аст, аз ин бобат
онҳо захираи бузурги фонди луғавии забон ба шумор рафта, ба
ҳамаи ҳиссаҳои нутқ нисбат доранд. Ин гурӯҳи калимаҳоро
забоншинос Ҳ. Маҷидов ба гурӯҳҳо тақсим кардааст, мо низ аз
ин гурӯҳбандии эшон истифода карда, калимаҳои аслии
тоҷикиеро, ки дар ашъори Камол мушоҳида кардем ва устод
Айнӣ низ дар тањќиќоташ аз ин ибораҳои аслии тоҷикӣ ѐдовар
шудааст, ба тариқи зайл гурӯҳбандӣ менамоем:
а) мафҳумҳои хешу таборӣ: калимаи писар: дар порсии
ќадим риδra, авастої puδra, порсии миѐна pus, парфиянї puhr [6,
107].
Хуни мо писар чунон пиндошт,
Ки зи моли падар ҳалолтар аст [3, 53].
“Аз моли падар ҳалол” низ мақолест, ки дар гуфтори
мардуми тоҷик фаровон корбаст мешавад.
б) номи узвҳои бадан: дар байти зер шоир бо истифода аз
воњидњои одии забон − номи узвҳои бадан ва воњидњои ноби он −
мақолу зарбурмасалҳои мардуми тоҷик ҷаззобии тасвир ва
ширинии забони шеърро бештар кардааст:
Чашмам ар хоки дарат ҷӯяд, фикан дар доманаш,
Мардумон гӯянд: “Некӯӣ куну афкан дар об” [3, 53].
Шоир дар байти дигар низ бо истифода аз зарбулмасали
“Ба кӯрпаат нигоҳ карда по дароз кун” аз ин шеваи баѐн
моҳирона истифода кардааст. Зарбулмасалу мақол ва ҳикматҳои
Хоҷа Камол бо равониву хушоҳангӣ, мазмуну маънои баланд
дар хотираҳо зуд нақш мебанданд. Онҳо ҳама хусусиятҳои
каломи бадеъро доранд [5, 314].
Ту киї? Камол, боре, ки бисоти қурб ҷӯӣ,
Зи ҳадди гилеми худ по натвон дароз кардан [10, 859].
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в) номи растаниҳо: дар ашъори шоир номи растаниҳо ва
ҳайвоноту парандагон ба таври содаву одӣ истифода нашудааст,
балки ба ҳайси воситаҳои тасвир мисли ташбеҳу таҷнис ва
сувари хаѐл ба кор рафтааст:
Ин чӣ сарви қад, ин чӣ рафтор аст?
Ин чӣ шириндаҳон, чӣ гуфтор аст? [3, 64].
Дар чаман бархостаст аз сарв фарѐду фиғон,
То аз он боло ҳадисе андалебон гуфтаанд [3, 171].
Ба чашми наргис агар сарв бинад он рухсор,
Куҷо сараш ба гули бӯстон фуруд ояд?
г) номи ҳайвоноту парандагон:
Рамид аз мо − сагони кӯ чу оҳу,
Наѐбад кас паяш, оҳ, ӯ куҷо рафт? [3, 117].
Эй тутӣ, ин ҳадиси шакарбор аз они туст,
Ё гуфтаи ман аст, ки такрор мекунӣ?! [3, 415].
Ашъори Хоҷа Камол аз назари истифодаи луѓат воқеан
ғанист. Ашъори шоир осорхонаи маъниест пур аз ганљинаи
маънї ва мафњумњои нодир. Ғаномандии ашъори дилангези
Камол диққати устод Айниро низ ба худ ҷалб намудааст.
Бинобар ин устод дар ин бора мунсифона зикр кардааст:
“Камол устоди бузурги забон аст, ӯ дар аксари байтҳои худ
як ѐ ду сухани думаънидор ѐ ки чанд маънидорро кор
мефармояд, ӯ ин гуна суханҳоро чунон устодона кор мефармояд,
ки бо гирифтани ҳар кадоми он маъниҳо, мазмуни он байт пурра
мебарояд. Ғазали “Гуфтам: ба чашм”, ...сар то по думаънидор
аст. Ба тарзи мисол аз ҳамон ғазал боз ду байтро хонда гузарем:
Гуфт: “Агар гардӣ шабе аз рӯи чун моҳам ҷудо,
То саҳаргоҳон ситора мешумар!” Гуфтам:
“Ба чашм!”
Гуфт: “Агар бар остонам об хоҳӣ зад зи ашк,
Ҳам ба мижгонат бирўб он хоки дар!” Гуфтам:
“Ба чашм!” [2, 290].
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Дар осори Хоҷа Камол баъзан вожаҳои мураккаб низ ба
чашм мерасанд, ки устод Айнӣ ба ин маъно равшанӣ андохтааст
ва мо низ тасмим гирифтем, ки вожаҳои мураккаби ашъори
Камолро таҷзия намоем. Ин вожаҳо метавонанд бо ду исми сода
омада як вожаи мураккаб созанд. Мисол: хуршедрухсор,
кадухона (каллакаду), пойбарҷоӣ:
Лаб дар ин асту гуфтор ин, шакар боре чӣ мегӯяд?
Агар хуршедрухсор ин, қамар боре чӣ мегӯяд? [3, 454].
***
Гуфтам: “Эй каллакаду, фаҳм нашуд ин қадарат,
Ки зимистон набуд ҳеҷ кадухона ба барг?” [3, 432].
***
Гар равад сар ҳам, марав аз ҷо, Камол,
Пойбарљої чунин љое хуш аст [3, 553].
Бо сифату исм, яъне нозуктабиат, шириннафас, қавиустод.
Хуни дилҳо хуш наояд хўрданаш бе нолаи мо,
Дилбари нозуктабиат бода бе мутриб нанўшад [3, 502].
***
Басе булбул ҳамовози Камол аст,
Вале мурғе чу ӯ шириннафас нест [3, 106].
***
Мадеҳ таълими хунрезӣ бо ноз он чашми ҷодуро,
Ки худро андар ин санъат қавиустод медорад [3, 984].
***
Бо исмсифати феълӣ:
Диле, ки буд дар ӯ раҳм, кардиаш аз санг,
Дигар чӣ бархӯрам аз ѐри дилдигаркарда? [3, 299].
Ин вожаҳои мураккаб калимаҳои асилу ноби тоҷикӣ буда,
дар забони имрӯзи мардуми тоҷик, ки меросдорони асосии
ашъори Камоланд, зиѐд истифода мешаванд.
Устод Айнӣ як байти ғазали Камолро ба тарзи зайл шарҳ
додааст:
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Ҳар куҷо бошад нишони пои ӯ, з-он ҷо ба чашм
Хок бардорем чандоне, ки об ояд бурун.
“Хок бардоштан ба чашм аз замин ба дараҷае, ки аз чашм
об барояд ѐ ин ки оби таки замин барояд-ин ду маънӣ, табиист,
ки аз байти боло бо содагӣ ва равшан бисѐр олӣ мебарояд” [2,
290].
Ногуфта намонад, ки калимаи “об” вожаи ҳаѐтан муҳим
буда, аз лиҳози маънои луғавӣ моеъи шаффофи берангест, ки дар
ҳолати софӣ аз омезиши химиявии ҳидроген ва оксиген иборат
аст [9, 882] ва калимаи аслии тоҷикӣ буда, давраҳои дуру дарози
таърихиро аз сар гузаронидааст. Забоншинос Д. Саймиддинов
ин вожаро чунин тафсир додааст: āpi -об авастоӣ, форсии миѐнаāb, дар олати inst. Муфради занона- āpieȧ [9, 106]. Аз гуфтаҳои
устодон бармеояд, ки вожаи “об” дар ашъори шоирон, аз ҷумла
Хоҷа Камол, мавқеи махсус дорад:
То ту рафтї, меравад аз чашми мо пайваста об,
Ҳар куҷо ҷон меравад, аз пай равон ҳам меравад [3, 202].
***
Бод гулбез шуду бар сари гул жола чакид,
Об дар ҷӯю зи перомани ҷӯ сабза дамид [3, 173].
Рамзбаѐнӣ дар эҷодиѐти Камоли Хуҷандӣ мавқеи хоссаеро
ишғол менамояд, зеро Хоҷа орифи роҳи ирфон буда, муҳимтарин
василаи тасвирро медонад. Дар он яке аз мафҳумҳои
серистеъмол оби ҳаѐт, оби зиндагӣ, оби Хизр ҳама вақт ишора ба
Хизри пайғамбар мекунад (аз рӯйи ривоятҳои исломӣ гӯѐ Хизр
аз ин об нӯшидааст ва абадзинда гардидааст):
Хатат чу Хизр ба оби ҳаѐт наздик аст,
Ба он лабони чу шаккар набот наздик аст [3, 82].
Устод Айнӣ дар бораи забони мардумӣ ва ҳамафаҳми
Камол низ чунин тавзеҳи донишмандона додааст: “Камол, чунон
ки калимаҳо ва ҷумлаҳои думаънидорро устодона кор
мефармояд, инчунин чанд сухани якмаънидорро ҳам бисѐр
бамавқеъ ва устодона ба кор мебарад. Чунончи мегӯяд:
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Ғам рӯяду меҳнат дамаду дард барояд,
Бар хоки шаҳидони ғамаш ҳар чи бикорӣ.
Рӯидан, дамидан ва баромадани чизҳои киштшуда - инҳо
чунон ифодаи содаи оммафаҳманд, ки ҳатто тољики бесавод ҳам
бе ҳеҷ душворӣ мефаҳмад ва дар ҳаррӯза гуфтугузори худ
мегӯяд:
Зи шодӣ барљаҳам ҳар дам, чу гандум бар сари тоба,
Гар он хат донаи дилҳо чу мӯр андӯхтан гирад [3, 229].
Хулоса, забони ашъори Камол, ҳамон тавре, ки аз ишороти
устод Айнӣ бармеояд, софу осонфаҳм ва дур аз печидагӯйиву
муғлақбаѐниҳо буда, саршор аз зарбулмасалу мақолҳои
мардумист. Аксари зиѐди таъбирҳо ва мақолу зарбулмасалҳое,
ки дар девони Камол мавриди истифода қарор гирифтааст, дар
забони имрӯзаи адабӣ ва гуфтории ҳамқавмони ин шоири тавоно
фаровон корбурд мешавад. Натиљаи матлабро устод чунин баѐн
кардаанд:
“Мо чи қадар сода, чи қадар оммафаҳм ва чи қадар ба
забони зиндаи имрӯзаи тоҷик наздик будани шеъри Камолро аз
байтҳои поѐнӣ қиѐс карда метавонем:
Гуфтам: - Шакар аст он, на даҳон! Гуфт: Туро чӣ?
Гуфтам: - Чӣ намакҳост дар он? Гуфт: - Туро чӣ?
Гуфтам: - Зи малоҳат ҳама чизат ба камол аст!
Хандон шуду афсункунон гуфт: - Туро чӣ?” [2. 291].
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БАЪЗЕ ВИЖАГИЊОИ ЗАБОНИ АШЪОРИ КАМОЛИ
ХУЉАНДЇ АЗ НИГОЊИ УСТОД АЙНЇ
Дар маќола назари устод Айнї ба забони Камоли Хуљандї баррасї
шудааст. Таркиби луғавии ашъори Камоли Хуҷандиро асосан вожаву
таркибҳо ва таъбирҳои асили тоҷикӣ ташкил медиҳанд, ки баромадашон
аз забонҳои порсии миѐна ва қадим буда, дар ашъори шоир барои ифодаи
мафҳумҳои гуногун нақши асосиро адо кардаанд.
Аз гуфтаҳои устод Айнӣ ба хулосае омадан мумкин аст, ки забони
эҷодиѐти Шайх Камоли Хуҷандӣ басо оммафаҳм ва дорои мазмуни
тозаи обнорасида буда, барои хонандаи имрўз ќобили дарку
бањрабардорист.
Вожаҳои калидӣ: Шайх Камоли Хуҷандӣ, вожаву таркибҳо,
осонфаҳм, ирфон, рангорангӣ, калимаҳои мураккаб, тавзеҳ, растаниҳо.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ПОЭЗИИ
КАМОЛА ХУДЖАНДИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ С. АЙНИ
В статье рассматривается взгляд Айни на язык поэзии Камола
Худжанди. Лексическая структура стихотворений Камола Худжанди
состоит в основном из оригинальных таджикских слов, словосочетаний
и выражений, происходящих из средне- и древнеперсидского языков. По
сути, это слова, которые играют ключевую роль в словообразовании для
выражения различных понятий.
Со слов Айни можно сделать вывод, что язык произведений шейха
Камоли Худжанди очень популярен, имеет уникальное содержание и
уникальный стиль выражения.
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Ключевые слова: шейх Камоли Худжанди, слова и фразы,
популярность, мистика, разнобразие, сложные слова, комментарий,
растения.
SOME FEATURES OF THE POETRY LANGUAGE OF
KAMOLI KHUJANDI FROM THE POINT OF VIEW OF S. AINI
The article examines Aini's view on the language of poetry of Kamoli
Khujandi. The lexical structure of the poems of Kamoli Khujandi consists
mainly of original Tajik words, phrases and expressions originating from the
Middle and Old Persian languages. In fact, these are words that play a key
role in word formation for expressing various concepts.
According to Ayni’s interpretation, it can be concluded that the
language of the works of Sheikh Kamoli Khujandi is very clear, with an
expression of unique content and style.
Key words: Sheikh Kamoli Khujandi, words and phrases, popularity,
mysticism, variety, compound words, commentary, plants
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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 пешниҳодкардааш бояд
мубрамии мавзўъ ва њадафу маќсади тањќиќро бо истидлоли
илмї асоснок карда, хулосањое гирад, ки бо навоварӣ ва
аҳамияти илмию амалии худ қобили таваҷҷуҳ бошанд.
ТАЛАБОТИ ТАРТИБ ДОДАНИ ДАСТНАВИСҲО
1. Муаллиф дастнависро ба забонҳои тоҷикӣ ва ѐ русӣ
пешниҳод мекунад. Фишурдаи мақолаҳо ба забонҳои тоҷикӣ,
русӣ ва англисӣ бояд пешниҳод гардад, ки ҳаҷми он набояд аз 1
саҳифа беш бошад.
Матни мақола бояд дар принтер бо ҳуруфи андозаи 12 дар
як рӯяи коғази сафеди андозаи стандартӣ (А4) чоп шуда, ҳар
саҳифаи навишта бояд аз 28 сатр (бо шумули замима ва
ҳошияҳо), зиѐд набошад. Ҳошияҳои дастнавис: аз боло ва поѐн –
2,5 см, аз чап ва рост – 3 см. Андозаи фосилаи байни сатрҳо – 0,5
см.
Ба дастнависҳо замима мегарданд:
а) маълумот роҷеъ ба муаллиф (ном, номи падар, номи
хонаводагӣ, дараҷаи илмӣ, унвон, ҷои кор, вазифа, нишонии ҷои
зист, шохис (индекс)-и шуъбаи почта, шумораҳои телефони хона
ва кор, нишонии почтаи электронӣ (агар мавҷуд бошад);
б) Мақола дар компютер чоп шуда, ҳамроҳ бо CD
пешниҳод мешавад, ки дар он маводди муаллиф ба сурати
парванда дар вожапардози Word анҷом шудааст; агар ҳуруфи
лотинӣ ѐ дигар аломатҳо истифода шуда бошад, бояд онҳо бо
нишондоди номашон ирсол гарданд.
4. Ҳадди ниҳоии дастнавис:
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• мақола – 16 саҳифа, фишурдаи мақола - 1 саҳифа;
• ахбор - 8 саҳифа, натиҷаи он - 0,5 саҳифа;
• тақриз - 4 саҳифа;
• рўзномаи рўйдодњои илмӣ - 4 саҳифа;
5. Сарлавҳаи мақола бо ҳарфҳои хурд ва аз матн бо
фосилаи се сатр ҷудо карда мешавад.
6. Иқтибосҳо бо сарчашма дақиқ муқоиса карда шуда, дар
охири саҳифа асли онҳо аз ҷониби муаллиф оварда мешаванд.
7. Феҳристи манобеъ дар охири мақола (бо тартиби алифбо
– нахуст ба хатти кириллӣ, сипас бо дигар забонҳои хориҷӣ
оварда мешавад; осори як муаллиф дар тартиби хронологӣ дарҷ
мешавад) бо шуморагузорӣ ва нишон додани маълумоти зайл
оварда мешавад:
а) барои китобҳо – ному насаби муаллиф, номи пурраи асар,
шаҳр ва соли нашр,теъдоди умумии сањифањо мисли:
1. Айнӣ С. Куллиѐт. Ҷ. 1. / С. Айнӣ– Сталинобод:
Нашрдавтоҷ, - 1958. -555 сањ.
2. Пугачев В.П. Ведение в политологию : учеб. для студ.
вузов / В.П. Пугачев, И.Ю. Соловьев. – 4-е изд., перераб. и доп. –
М. : Аспект-Пресс, 2003. – 466 с.
б) барои мақолаҳо – ному насаби муаллиф, номи пурраи
мақола, номи маҷмӯаи мақолаҳо, китоб, рӯзнома, макони нашр,
шаҳр (барои китоб), сол ва шумораи рӯзнома, маҷалла, мисли:
1. Айнӣ С. Маънои калимаи тоҷик / С. Айнӣ // Садои Шарқ.
1986, № 8. – С. 48-73.
2. Кисляков Н.А. Старинные приемы земледельческой
техники и обряды, связанные с земледелием у таджиков бассейна
р. Хингоу/ Н.А. Кисляков // Советская этнография. 1974, №1. – С.
114-125.
Дар дохили матн истинод ба манбаъ дар дохили қавси
мураббаъ дода шуда, аз ҳам тавассути вергул ҷудо карда
мешавад, мисол: [1, 272]; шумораи саҳифаҳои иқтибос бо воситаи
вергул ѐ тире нишон дода мешавад, мисол: [2, 272-280].
7. Дар мақола аз тарафи муаллиф ѐ муаллифон бояд имзо
гузошта шавад.
Дастнавис бояд бодиққат хонда шуда, бидуни ғалат
пешниҳод гардад.
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Дастнависҳое, ки бидуни риояи талаботи мазкур таҳия
шудаанд, баррасӣ намешаванд.
Ҳайати таҳририя дар ҳолатҳои зарурӣ ҳуқуқ дорад
мақоларо кӯтоҳ, таҳриру ислоҳ кунад ва ѐ ба муаллифон ҷиҳати
ислоҳ баргардонад.
Муаллифон пас аз саҳифабандии мақола онро хонда
ризояти худро барои чоп ба таври хаттӣ тасдиқ мекунанд.
Масъулияти аќида ва муњтавои маќолањо бар дўши
муаллифони онњост.
Нишонии мо: 734025, шаҳри Душанбе, кӯчаи Рўдакї, 21,
Институти забон ва адабиѐти ба номи Абўабдулло Рӯдакии
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуҷраи 11, дафтари
маҷаллаи «Суханшиносӣ», тел.: (+992 37) 221-22-40.
Шохиси (индекси) обуна дар фењристи «Почтаи тољик» 77755
Сомонаи мо: www.iza.tj; E-mail: iza_rudaki@mail.ru
Маљалла дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон аз
12 ноябри соли 2015 тањти № 0095/мљ аз нав ба ќайд гирифта
шудааст.
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