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ЗАБОНШИНОСЇ 

УДК: 891.55.092  

МАҶАЛЛАИ ‚СУХАН‛ ВА БАҲСИ ИСЛОҲИ  

ХАТ ДАР ЭРОН 

Хоҷамуродов Олимҷон  

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Агарчи бо суқути Ризошоҳ ва оғози Ҷанги ҷаҳонии дувум 
моҷарои “ислоҳи алифбо” чанд муддат хомӯш гардид, аммо бо 
ба миѐн омадани фазои демократӣ дар нимаи аввали солҳои 40-
ум дар Эрон, як силсила нашрияҳои адабӣ, илмӣ-оммавие арзи 
вуҷуд карданд, ки самтгирии мутараққӣ доштанд. Аз ҷумлаи ин 
нашрияҳо маҷаллаи “Сухан” бо сардабирии Парвиз Нотили 
Хонларӣ ва соҳибимтиѐзии адабиѐтшиноси маъруф доктор 
Забеҳулло Сафо маҳсуб мешавад. Дар атрофи ин маҷалла як 
зумра адибону муҳаққиқони рӯшанфикру ватанпарасти дорои 
афкори мутараққӣ, аз қабили Содиқ Ҳидоят, Саид Нафисӣ, 
Содиқ Чӯбак, Фаридун Таваллулӣ, Эҳсони Табарӣ ва амсоли 

онҳо гирд омада буданд. Дар шумораҳои ин маҷалла масоили 
мубрами адабу фарҳанги кишвар арзѐбӣ гардида, осори 
намояндагони адабиѐти ҷаҳон муаррафӣ мегардид. Дере 
нагузашта, маҷалла дар миѐни қишри рӯшанфикри Эрон 
эътибори чашмгире пайдо кард ва конуни ашхоси рӯшанфикру 
мутараққӣ гардид. Ин маҷалла дар қатори дигар масоили 
мубрами адабиѐту забони форсӣ, масъалаи ислоҳи хатти 
форсиро низ ба масобаи “муқаддимаи инқилоби рӯҳӣ ва 
таҷаддуди маънавии миллати Эрон” матраҳ менамояд. 

Дар шумораи моҳи фарвардини соли 1324 ҳ.ш. (март-
апрели соли 1945 м.) “Сухан” мақолаи сардабири он, доктор 
Парвиз Нотили Хонларӣ зери унвони “Масъалаи ислоҳи хатти 
форсӣ” ба чоп мерасад, ки дар он ба таври гузориши масъала 
айбу нақсҳои хатти форсӣ ва ҳадафи асосии ислоҳ ѐ тағйири 
хатро матраҳ сохта аз хонандагони маҷалла хоҳиш менамояд, ки 
дар ин баҳс ширкат намуда, “ақоиди худро ба мувофиқат ѐ 
мухолифат бигӯянд”, то “натиҷаи собиту қатъӣ ба даст ояд” ва 
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“пас аз он ки асли масъала ҳал шуд”, дар марҳилаи баъдӣ роҳҳои 
мухталифе, ки перомуни хат пешниҳод мегардад, мавриди 
санҷишу баррасии ҷиддӣ қарор дода, “беҳтарин тариқро аз он 
миѐн” интихоб намоянд. 

Дар ибтидои мақола муаллиф чунин ибрози назар мекунад: 
“Масъалаи ислоҳи хатти форсӣ ... яке аз масоилест, ки 
муддатҳост зеҳни ислоҳталабони ин сарзаминро машғул 
доштааст” [4, 297]. Сипас таъкид медорад, ки имрӯз касе дақиқ 

намедонад, кай ва кӣ ба нақси хатти форсӣ таваҷҷуҳ кардааст? Аз 
назари ӯ, ин таваҷҷуҳ аз ибтидои “ошноии эрониѐн бо улуму 
маорифи урупоӣ” возеҳтару сареҳтар матраҳ гаштааст. Аз нимаи 
дувуми асри ХIX, яъне аз Малкумхон сар карда, то ба имрӯз, 
ѐдрас мешавад ӯ, дар ин бора рисолаҳову мақолаҳои зиѐде 
таълиф шуда, ки дар онҳо ин масоил “ба тафсил ѐ иҷмол” тарҳ 
гардида, “нақсҳои хатти форсӣ” нишон дода шудааст. Муаллиф 
аз бозгӯии матолиби ин ҳама таълифот перомуни “ислоҳи хат” 
худдорӣ намуда, ба таври иҷмол эродҳоеро, ки тарафдорони 
ислоҳи хат бар хатти форсӣ гирифтаанд, як-як зикр менамояд. 

Эроди аввали тарафдорони ислоҳи хат ин “надоштани 
аломат барои ҳуруфи мусавват” аст. Яъне дар хатти имрӯзи 

форсӣ дар қатори ҳарфҳо аломате (ҳарфе) барои садонокҳои 
кӯтоҳ вуҷуд надорад. ҳаракате, ки дар боло ва поини ҳарфҳо 
гузошта мешавад, таъкид медорад, доктор Хонларӣ “ба сабаби 
касрати нуқта дар навиштану дар ҳуруфчинии чоп ба кор 
намеравад” [4, 298]. Дар натиҷа “ҳар калимаро ба чандин ваҷҳи 
мухталиф метавон хонд ва дарѐфти талаффузи саҳеҳ аз рӯи 
сурати мактуби калимот на душвор, балки муҳол аст”, ѐдрас 
мешавад муаллиф. 

Эроди дигари ислоҳталабон марбути мушобиҳати 
ҳарфҳост. Тавре ки маълум аст, дар хатти форсӣ ҳарфҳо танҳо бо 
нуқтаҳои худ аз ҳам фарқ мекунанд. Аз ин ҷост, ки ба қавли эшон 
“касрати нуқот кори хондану навиштанро душвор мекунад ва 

мӯҷиби иштибоҳи хонанда мешавад” (ҳамон ҷо). Ҳамчунин 
эроди ба ин вобастаи онҳо ин аст, ки ҳар ҳарф дорои чанд шакл 
(дар аввалу байну охир) аст. Ва ин амр “мӯҷиби душвории 
таълими хатту забони форсӣ шуда ва монеи таъмими 
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(фарогирии-Х.О.) савод” мегардад, хулоса мекунад доктор 
Хонларӣ. 

Аз нигоҳи доктор Хонларӣ эроди муҳимме, ки 
ислоҳталабон ба хатти имрӯзи форсӣ мегиранд, бештар марбут 
ба қоидаи имлои он аст. Зеро ба қавли ӯ, аксаран ин қоидаи имло 
“аз забони арабӣ иқтибос шуда”, ки онҳо дар маҷмӯъ ба 
душвориҳои хат меафзояд. Барои исботи андешаи хеш, чанд 

мисол меоварад: “навиштани ی (йо) дар калимоте монанди عیسی 

ва موسی ва اعلی ва онро “алиф” хонанд”, яъне Исо, Мусо ва Аъло 
хонанд. Ва ѐ навиштани “танвини мафтуҳ (кушода Х.О.) ба 

сурати “алиф” дар баъзе маврид, ба сурати “тои гирд” (ه) дар 
мавриди дигар. Алифи номактуб дар калимаи монанди اسمیل ва аз 
ин қабил нукот, омӯхтани хатти форсиро чунон мушкил карда, 
ки ҷавонони мо, ҳатто дар донишкада низ аз омӯхтани шеваи 
навиштан фароғат намеѐбанд. Саҳл аст, адибон низ пайваста бо 
ҳам баҳсу ҷадал мекунанд ва мушкилоти ҳал нашуда ҳанӯз миѐни 
эшон ҳаст” [4, 298].  

Бад-ин робита, доктор Парвиз Нотили Хонларӣ ба ин 
ақида аст, ки “алифбои ноқиси мо барои корҳои илмӣ ва фанни 
забоншиносӣ садду монеи бузургест” (ҳамон ҷо). Ба хулосаи 
дуруст меояд, ки лаҳҷаҳои маҳаллиро бо тамоми нозукиҳои 
фонетикиаш бо ин алифбо намешавад сабт кард. Танҳо он 
калимаҳоро ба ин хат метавон сабт кард, ки қаблан талаффузи 
дурусти онро омӯхта бошем, “вагар на сурати мактуби калима 
ҳаргиз моро ба талаффузи аслии он раҳбарӣ намекунад” (ҳамон 
ҷо). Аз ин рӯ, чунин натиҷагирӣ мекунад: бо ин алифбо имкони 
лаҳҷаҳову гӯишҳои мухталифи форсиро таҳқиқу сабт кардан 
мавҷуд нест. Барои ин кор ба дигар алифбо эҳтиѐҷ аст. Гузашта 
аз ин, ба андешаи ӯ вожаҳои тозаворид ва исмҳои хосе, ки дар 
зиндагии рӯзмарра мавриди эҳтиѐҷ аст, бо ин хат навиштану 
хонда намешавад. “Ногузир бояд ѐ онҳоро бо ҳуруфи лотин низ 
сабт кард ва ѐ ба расми қадим, дар бораи ҳар калима фатҳаву 
касраву замму сукуни аввалу сониву солису робеъро низ бояд 
қайд намуд. Ва ин кор мӯҷиби атлофи вақти хонандаву 
нависанда аст ва бо зиндагии пурмашғалаи имрӯз созгор нест” 
[4, 299]. 
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Эроди муҳимми дигаре, ки тарафдорони ислоҳи хат ба 
хатти форсӣ доранд, ба қавли доктор Хонларӣ марбут ба 
қавоиди дастури забони форсист, ки ба иллати расмулхатти 
феълӣ аслан мавриди таҳқиқ қарор нагирифтааст, то перомуни 
онҳо баҳсҳои илмие пеш ояд. Муаллиф барои мисол, дар 
мавриди ҳолати фоилӣ ва мафъулии исмҳо, ҳуруф ѐ асвоти изофӣ 
дар ҳолати нидо бояд калимоти мустақил фарз шаванд ѐ на, 
ишораҳо кардааст. 

Аз нигоҳи доктор Хонларӣ мушкили асосие, ки 
тарафдорони ислоҳи хат ҳамчун истидлоли калидӣ ироа 
медоранд, ин аст: “Алифбои мо бо ин ҳама душвориву нақсе, ки 
дорад аз оғози таҳсил зеҳни навомӯзро ба адами диққат ва 
саҳлангорӣ одат медиҳад. Зеро ки кӯдак дар хондан талаффузи 
саҳеҳи калимотро дар намеѐбаду ночор ба ҳадсу қиѐсу тахмин 
мутассил мешавад ва ба тақриб қаноат мекунад. Ва ин шева дар 
рӯҳи ӯ муассир воқеъ мешаваду натиҷа ҳамин аст, ки дар миѐни 
эрониѐн диққати зеҳну алоқа ба сароҳату вузуҳ (ошкор-Х.О.) чӣ 
дар умури зиндагӣ ва чӣ дар корҳои илмӣ бисѐр кам дида 
мешавад” [4, 300]. Гузашта аз ин, тазаккур медиҳад ӯ, барои 
миллате, ки мехоҳад дар ин “дунѐи пурғавғову ҳангомаӣ” мақоми 

худро нигоҳ дорад, ин сифат “нақси бузургест ва хатарҳои азим 
дар бар дорад”. Сипас чунин натиҷагирӣ мекунад: “Пас ислоҳи 
алифбои форсӣ на танҳо барои тасҳили омӯхтан зарурист, балки 
муқаддимаи инқилоби рӯҳӣ ва таҷаддуди маънавии миллати 
Эрон хоҳад буд” (ҳамон ҷо). 

Баъд аз чунин натиҷагирӣ доктор Хонларӣ назару далоили 
мухолифини ислоҳи хатро ба таври умда ироа медорад.  

Эроди аввале, ки мухолифини ислоҳи хатти форсӣ ба дифоъ 
аз назари хеш иброз медоранд, ба қавли доктор Хонларӣ ин 
ҷанбаи миллӣ доштани хатти форсист. Онҳо муътақиданд, ки 
хатти ҳар қавм рукне аз одобу русуми миллии ӯ шумурда 
мешавад ва тағйири он ба миллияти он қавм садама мезанад, 
зеро ин амр сабаби қатъи иртибот бо собиқаи таърихии он 
миллат аст. Чун хатти форсӣ беш аз ҳазор сол аст, ки миѐни 
эрониѐн маъмул асту ҳамаи “осори илмиву адабӣ ва катибаҳову 
нуқушу лавҳи мақобирро бо ин хат навиштаанд” ва тарки ин хат 
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моро аз собиқаи таърихӣ ва миллиамон ҷудо мекунад ва “ин кор 
ба зиѐни миллияту истиқлоли мост” [4, 300]. 

Доктор Хонларӣ эроди дувуми мухолифини ислоҳи хатро 
чунин баѐн кардааст: чун дар Эрон лаҳҷаҳои гуногун мавҷуд аст 
ва бештари калимот дар ҳар як минтақа ѐ ноҳияи кишвар ба 
тарзи хос талаффуз мешавад, мунтаҳо ба сабаби он ки алифбои 
кунунии форсӣ “сароҳату диққат надорад” ҳамаи талаффузҳои 
мухталифро “ба сурати воҳид менависанд”. Агар алифбо дақиқ 
шавад, калимоти форсӣ дар навиштан “ба ҳасби талаффуз 
ашколи гуногун пайдо мекунад ва ин амр мӯҷиби ташаттут 
(парокандагӣ-Х.О.) ва ихтилоф миѐни форсизабонон хоҳад шуд 
ва ваҳдати калима дар забон аз миѐн хоҳад рафт” [4, 301]. 

Масъалае, ки ба андешаи муаллифи мақола мухолифони 
ислоҳи хат бар он такя мекунанд, ин баргардони осори адабӣ ва 
илмии ниѐгон ба алифбои ҷадид мебошад. Онҳо аз он хавф 
доранд, ки таъкид мекунад доктор Хонларӣ, бо “мушкилоте, ки 
барои таҷдиди чопи кутуб ҳаст, ба ин зудӣ ин нақл сурат нагирад 
ва... аз ин ҳайс ба забону адабиѐти форсӣ латмаи бузургу 
ҷуброннопазире ворид ояд” (ҳамон ҷо).  

Иловатан, мухолифони ислоҳи хат “хатти форсиро зебо ва 

аз осори ҳунарии зарифи миллӣ мешуморанд” ва таъкид 
медоранд, ки маҳз завқу қариҳаи эронӣ буд, ки ин хатро ба 
мартабаи “ҳунаре бузург боло бурда” аст. Тағйири хат ҳамаи ин 
кӯшишҳоро барбод хоҳад дод.  

Аз муҳимтарин эроди мухолифин марбут ба қабули 
алифбои лотинӣ аст. Онҳо муътақиданд, ки чун дар кишварҳои 
Аврупову Амрико алифбои лотинӣ маъмул аст, сабаби ягонагии 
алифбо роҳ барои ворид шудани луғати хориҷӣ боз хоҳад шуд. 
Зеро “нависанда ѐ мутарҷиме, ки ба забоне аз забонҳои урупоӣ 
ошност, айни калимоти хориҷиро бо ҳамон ҳуруфу имло ба 
форсӣ нақл хоҳад кард ва ин амр мӯҷиби харобиву фанои забони 
миллии мо хоҳад шуд” [4, 302]. 

Охирин далели қотеъи мухолифини ислоҳи хат аз назари 
доктор Хонларӣ ин аст, ки агар алифбои форсӣ ноқис аст, 
алифбоҳои дигар низ бе нақс нест. Барои бурҳони даъвои хеш 
алифбои фаронсавӣ ва англисиро мисол мезананд, ки ҳуруфи 
мактуб ва ғайрималфуз бисѐр аст ва аломати кофӣ барои нишон 
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додани ҳамаи асвот нест. Аммо ин кишварҳо дар садади ислоҳ ѐ 
тағйири алифбои худ нестанд... Пас мо низ набояд дар ин кор 
исрор ѐ аҷала дошта бошем” [4, 302]. 

Сипас доктор Парвиз Нотили Хонларӣ ба ҳар як аз эроди 
мухолифини ислоҳи хатти форсӣ бо далоилу бурҳони мантиқӣ 
посух додааст.  

Қабл аз ҳама, муаллифи мақола дар бораи миллӣ будан ѐ 
набудани хат чунин ибрози ақида кардааст: “... хат назди аксари 

милал ҷанбаи миллӣ надорад ва бештари эшон алифбои маъмули 
худро аз дигарон гирифтаанд. Ва ҳамаи алифбоҳо, ки назди 
милали бузургу маъруфи ҷаҳон мустаъмал аст, ба як ѐ чанд асл 
бармегардад” [4, 302]. Дар бораи хатти форсии имрӯзӣ низ чунин 
посух медиҳад: “аз мухтареоти эрониѐн нест, чунонки “хутути 
паҳлавӣ ва мехӣ низ ҳеҷ як аслан эронӣ набудааст”. Дар мавриди 
хатти феълии форсӣ, ки аз арабӣ гирифта шудааст, чунон ибрози 
андеша мекунад: “... ин иқтибос барои мо шояд бисѐр судманд 
буда, зеро ки он рӯзгори дунѐи араб буд ва дар аксари навоҳии 
ҷаҳони мутамаддин китобҳо бо ин забон навишта мешуд ва аз 
забонҳои дигар низ ҳамаи осори илмӣ ва адабиро ба арабӣ 
тарҷума мекарданд ва мо бо иттихози алифбои арабӣ ба дунѐи 

илму адаби он рӯз наздиктар шудему фоидаҳо бурдем” [4, 302]. 
Аммо имрӯз ба андешаи доктор Хонларӣ “донишу фарҳанг аз 
Машриқ ба Урупо рафта” ва худи араб мисли мо муҳтоҷи 
истифода аз аврупоиѐн мебошад. Аз ин рӯ, ӯ муътақид аст, ки ба 
ҳар ҳол мо эрониѐн он чӣ аз тамаддуни маъруф ба арабӣ 
гирифтанӣ буд, гирифтем ва баҳра бурдем, аммо имрӯз “дар он 
барои мо баҳраву суде нест” ва “пас аз буридани ин пайванд 
зиѐне намебинем ва дар пайвастан ба тамаддуне комилтару 
олитар эҳтимол суди бештарест” [4, 303]. 

Дар ин андешаронии доктор Хонларӣ як нуктаро бояд дар 
назар дошт, ки мақолаи мазкур 75 сол қабл таълиф ѐфта, 
арзишҳо ва милокҳо дар мавриди “тамаддуни комилу олии” 

Ғарб билкул аз имрӯз тафовут доштааст. 
Посухи доктор Хонларӣ дар мавриди ихтилофи навишти 

калимоти форсӣ бо алифбои нав хело мантиқӣ ва дуруст аст. Ӯ 
дар оғози кор ба миѐн омадани сабти талаффузҳои мухталифи як 
вожаро инкор намекунад, аммо таъкид медорад, ки ҳамаи 
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мушкилот ба суди забони форсӣ тамом мешавад. Зеро моро ба 
таҳқиқу баҳс перомуни ин масъала вомедорад ва дар натиҷа пас 
аз қарнҳо “нахустин бор калимоти форсӣ забти дақиқ хоҳад ѐфт 
ва ногузир яке аз анвои мухталифи талаффузи як калимаро ба 
унвони талаффузи фасеҳ қабул хоҳем кард. Пас ҳамин 
парокандагӣ мӯҷиби ҷамъият ва вайронӣ мояи ободӣ хоҳад шуд” 
[4, 303]. 

Масъалаи душвории баргардони китобҳои қадимро ба 
алифбои ҷадид муаллифи мақола иллати асосии сарфи назар 
кардан аз тағйир ѐ ислоҳи алифбо намеҳисобад. Муътақид аст, 
ки барои рафъи ин мушкил ва мушкилоти дигаре, ки пеш хоҳад 
омад, бояд чораву роҳе ҷуст. Ҳамин қадар мусаллам аст, ки 
идома медиҳад ӯ – “ин кор агарчӣ душвор бошад, муҳол нест ва 
бо пешбинии лозим ва нақшаи дуруст метавон аз ӯҳдаи он 
баромад” [4, 303]. 

“Зебоии хатти форсиро низ наметавон далели ҳифзи он 
донист, - менависад ӯ, - зеро чунон ки маълум аст, зебоии хутут 
амри эътиборист”. Баъдан тавзеҳ медиҳад, ки ҳар хатте зишту 
зебо дорад ва барои аҳли завқ маҷоли ҳунарнамоӣ ҳаст. Аз ин рӯ, 
ҳунарҳои хаттотии гузаштагон ва катибаҳо мисли осори дигари 

ҳунарӣ ҳифз ва нигаҳдорӣ мегардад. 
Дар бораи хатари сарозер шудани калимоти хориҷӣ дар 

забони форсӣ ба иллати гузаштан ба алифбои лотинӣ, ки 
мухолифини ислоҳи хат яке аз далоили раднопазири худ 
меҳисобанд, доктор Хонларӣ онро хатари бузурге намеҳисобад 
ва ҷавобаш санҷида ва мантиқист. Ӯ муътақид аст, ки алифбои 
ҷадиди форсӣ ҳеҷ гоҳ сад дар сад монанди яке аз алифбоҳои 
аврупоӣ нахоҳад шуд. Зеро ба таносуби овозҳо ва ҳарфҳои 
забони форсӣ аломатҳое ба ин алифбо илова ѐ сохта мешавад. 
Дар сурате, ки касе бо бесаводӣ ѐ нодонӣ, таъкид медорад ӯ, 
калимаи хориҷиеро “ба ҳамон сурати аслӣ дар форсӣ бинависад 
аз қабили ғалатҳоест, ки имрӯз ҳам бисѐре аз нависандагони 

каммоя мекунанд ва бояд эшонро роҳнамоӣ кард” [4, 304]. 
Дар мавриди нақси алифбоҳои дигар, ки охирин далели 

мухолифини ислоҳи хат аст, доктор Хонларӣ чунин посух 
медиҳад: 
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Ин далел барои ислоҳи хат барои мо баҳона шуда 
наметавонад, зеро миллатҳои аврупоӣ имрӯз дар фарҳангу 
дониш аз мо хело пеш рафтаанд. Сатҳи бесаводӣ дар он 
кишварҳо ба нисбати Эрон хело поин аст ва ислоҳи алифбо 
барои онҳо камтар фоида дорад. Аммо барои мо, тазаккур 
медиҳад доктор Хонларӣ, фоидааш аз зиѐнаш бештар хоҳад буд. 
“Ва моро дар таъмими (фарогирии-Х.О.) савод ва тарвиҷи 
дониш, ки бисѐр муҳтоҷи онем, кӯмак хоҳад кард” [4, 304]. 

Дар интиҳои мақола доктор Хонларӣ ҳадафи хешро аз 
таълифи ин матлаб чунин хулоса мекунад: 

“... муроди мо дар ин ҷо тарҳи масъала буд, то дигарон, 
хосса аҳли фан ақоиди худро ба мувофиқат ѐ мухолифат бигӯянд 
ва ин даъво тай шаваду натиҷае собиту қатъие ба даст ояд. Ва 
албатта пас аз он ки асли масъала ҳал шуд, бояд дар бораи хатти 
тоза гуфтугӯ кард ва роҳҳои мухталиферо, ки пешниҳод 
кардаанд санҷид ва беҳтарин тариқро аз миѐн баргузид” [4, 305]. 

Тавре ки мулоҳиза шуд, мақола ҳамчун тарҳи масъала 
барои ибрози андеша ва гуфтумони аҳли назар, ба вижа 
коршиносону забоншиносон нигаронида шуда, то аз ин баҳсҳои 
тӯлонӣ натиҷаи солиме ба даст ояд. 

Дар шумораи хурдодмоҳи 1324 (май-июни 1945) “Сухан” 
мақолаи дигари доктор Хонларӣ зери унвони “Дар бораи ислоҳи 
хатти форсӣ” мунташир шуд, ки як навъ посухест ба гуфтугӯҳо 
ва баҳсҳое, ки перомуни ислоҳи хат баъд аз мақолаи аввалини 
муаллиф дар шумораҳои баъдии маҷаллаи “Сухан” ба нашр 
расидааст. 

Дар ибтидои мақола муаллиф иттилоъ медиҳад, ки мақолаи 
дар шумораи фарвардинмоҳи “Сухан” перомуни ислоҳи хатти 
форсӣ мунташир шуда, гуфтугӯҳоеро барпо кард. Назарҳо 
мухталифанд ва онҳое, ки мухолифанд бештар “муносиб 
набудани замони ҳозирро” баҳона мекунанд ва “дар ин боб 
хомӯш” будани моро хосторанд, ѐдрас мешавад муаллиф. Чун аз 

миѐни ин мақолот ва изҳори андешаҳои мухолифини ислоҳи хат, 
аз нигоҳи доктор Хонларӣ мақолаи доктор Маҳдавӣ, устоди 
донишкадаи адабиѐт, “тарҷумони болиғи афкори ин гурӯҳ” 
маҳсуб мешудааст, аз ин рӯ, онро ба ҳайси маҷмӯи андешаи 
муқарризини мақолааш мавриди таҷзияву таҳил қарор медиҳад. 
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Муаллиф баѐн медорад, ки агарчӣ ба ин мақола “ҷамъе 
посух доданд”, аммо ӯ салоҳ донистааст, зимни посух ба эродҳои 
доктор Маҳдавӣ ба ҳамаи мухолифони ислоҳи хат ҷавоб дода 
бошад. 

Доктор Хонларӣ тазаккур медиҳад, ки мухолифон барои 
дифоъ аз хатти форсии кунунӣ чун “роҳи истидлоли ақлию 
мантиқиро” баста диданд, “хостанд аз тариқи эҳсосот бо мо 
муқобила кунанд” [4, 307). Ва нависандаи “мақолаи “Ислоҳи 

хат”-ро ба таноқузгӯӣ мансуб доштанд” [4, 307]. Гӯѐ доктор 
Хонларӣ бо пешниҳодаш дар баробари дифоъ аз забони форсӣ 
дар мавриди тағйири хатти форсӣ “сангдилӣ” кардааст, ки он як 
навъ таноқузи назар маҳсуб мешавад. 

Доктор Хонларӣ ба ин эрод чунин посухи мудаллал 
додааст: “... миѐни ин ду назар таноқузе нест, балки тавофуқи 
комил ҳаст. Забони форсиро азиз дорем, зеро ки имрӯз бунѐни 
миллияти мо бар он аст ва аз тағйир ѐ ислоҳи хатти форсӣ 
гуфтугӯ мекунем, зеро ки ба гумони мо ба ин васила метавон 
забони форсиро аз инҳидом (нестӣ - Х.О.) нигоҳ дошт ва дар 
тавсиаву такмили он кӯшид” [4, 307].  

Сипас муаллиф ба шеваи истидлоли доктор Маҳдавӣ, ки 

гуфтааст: “азизон боиси иззату ҳурмати мутааллиқони худ низ 
ҳастанд”, чунин истидлоли тамсилӣ меоварад, бад-ин мазмун, ки 
ҳеҷ оқиле касони худро дар хонаи меросии аз таҳкурсиаш 
харобшуда ба хотири он ки “аз мутааллиқоти азизони ман аст” 
нигоҳ намедорад. 

Нуктаи дигаре, ки доктор Маҳдавӣ ба қалам овардаасту 
“баъзе дӯстони фозил”-и доктор Хонларӣ ба забон гуфтаанд, 
“муносиб набудани замони ҳозир барои тарҳи ин гуна матлаб” 
мебошад. дар навбати хеш доктор Хонларӣ чунин суолгузорӣ 
кардааст: “Чаро ин замон муносиб нест ва замони муносиб 
кадом аст?”. Худаш тавзеҳ медиҳад: “Агар иҷрои ин гуна 
ислоҳотро мегуфтанд, шояд то ҳадде пазируфтанӣ буд, зеро аз 

ҳукуматҳое, ки дорем наметавон интизор дошт, ки дар роҳи 
ислоҳоти иҷтимоӣ қадаме бардоранд... Аммо тарҳи матлаб чӣ 
монеъ ва чӣ зараре дорад?” [4, 307]. Баъдан таъкид медорад: 
“Хосса, ки матлаб илмисту муҳтоҷи тааммуқу баҳси бисѐр аст ва 
коре нест, ки бо як гуфтугӯи мухтасар битавон дар бораи он 
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тасмим гирифт...” (ҳамон ҷо). Аз ин рӯ, ба андешаи муаллиф, 
аҳли фазлу адаби кишвар на аз рӯи одату эҳсосот, балки аз роҳи 
ақлу илм дар ин баҳс ворид шаванд. На, баҳонаҷӯӣ кунанд, ки 
тарҳи ин масъала боиси “тафарруқи (ҷудоии - О.Х.) ҳавос ва 
тазйиди ташаттут (афзоиши парокандагӣ - О.Х.) дар райъ” 
мешавад. 

Дар зимн меафзояд, ки дар ҳар давру замон дар ҷомеа як 
силсила масоили муҳим вуҷуд дорад. Аз ин рӯ, менигорад доктор 

Хонларӣ: “Дар назари мо масъалаи ислоҳи хат низ монанди ҳар 
масъалаи муҳимми адабию илмӣ ва иҷтимоӣ дар ҳар замон 
қобили тарҳ аст ва дар ин боб ҷои тааммул нест, зеро касоне 
бояд ба баҳс дар ин гуна умур бипардозанд, ки корашон ин аст 
ва вазифае, ки дар иҷтимоъ ба уҳдаи эшон вогузоштаанд, ҷузъи 
он нест” [4, 308]. 

Агар мо, тавре ки дӯстони мо мепиндоранд, тазаккур 
медиҳад, муаллиф, рӯи ин “гуфтугӯ сарпӯш” гузорем, магар 
масъала аз байн меравад? Ҳеҷ гоҳ не, таъкид медорад ӯ, ҳамеша 
дар ҷомеа афроде пайдо мешаванд, ки “масоили муҳимро, хосса 
агар ба зоҳир осону пурсадо бошад, василаи худнамоӣ ва 
ҷоҳталабӣ мекунанд”. Дар сурате, ки аҳли фан бо ғурури хеш дар 
ибтидо онҳоро нодида мегиранд, аммо “рӯзе ин бемоягон 
фурсате меѐбанд ва ба қудрате мутавассил мешаванд ѐ ғавғои 
эшон дар ҳукумате носолеҳ муассир мешавад ва майдон ба дасти 
эшон меафтад” [4, 308]. 

Дар идома, доктор Хонларӣ барои исботи андешаи хеш аз 
валвалаи “порсисозиву порсибозӣ”-и солҳои 30-юми кишвараш 
мисол меоварад. Шиори “порсии пок” ѐ ба қавле “порсисозиву 
порсибозӣ олати худнамоии ҷамъе аз бемоягон буд”, ки ба ин 
кори хеш ранги ватанпарастӣ медоданд ва “ҳукумати собиқ, ки 
барои иҷрои мақосиди худ ба тазоҳуроти ватанпарастона муҳтоҷ 
буд, ин шеваро барои мақсуди хеш муносиб дид ва 
Фарҳангистон” сохт. Фарҳангистон ҳам мисли корхонае 

мутобиқи “амру муқаррарот” ҳафтае ба миқдори муайяне 
маҳсул, яъне вожаҳои “порсии сара” тавлид медод, ки оқибаташ 
он чӣ шуд “дидем” таъкид мекунад, муаллиф. Аҳли фан низ дар 
он замон “матлабро муҳим нашумурданд ва нодурустиву зиѐни 
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ин кор ѐ роҳи рости онро, чунон ки бояд, нишон надоданд” 
(ҳамон ҷо). 

Дар мавриди масъалаи ислоҳи хат бошад, чун дар он замон 
аксари “зимомдорони вақт” мухолифи он буданд, Ризошоҳро 
қонеъ кунониданд, ки изҳори назарҳо перомуни ислоҳи хат танҳо 
ба салоҳияти Фарҳангистон вогузор шавад. Ин моддаро дар 
Асосномаи Фарҳангистон дарҷ карданд. Чун дар он даврон 
Фарҳангистон машғули “луғатпароканӣ” буд, дар ин боб назаре 
изҳор накард ва аҳли фан низ аз тарс хомӯш монданд. Сипас 
тазкор медиҳад: “Имрӯз, ки он қадар озодӣ ҳаст, то битавон дар 
масоили илмию адабӣ баҳс кард. Агар худро канор бикашем, 
хатари он ҳаст, ки фардо қудрате солеҳ ѐ носолеҳ ба тариқе дар 
ин боб тасмиме бигирад ва кор нопухтаву ноқис анҷом ѐбад ва 
он гоҳ таассуф суде надошта бошад” [4, 309]. 

Инчунин доктор Хонларӣ таваҷҷуҳи мухолифину 
мувофиқони ислоҳи хатро ба он маътуф медорад, ки мавзӯи баҳс 
ин нест, ки хатти форсӣ ноқис аст ѐ нест ва оѐ хатти беҳтару 
комилтар барои навиштани забони форсӣ метавон ѐфт ѐ на? Аз 
он чӣ тасаввур мешавад, матлаб фаротар аз он аст. Ин масъала 
ба як гуфтугӯ тамом намешавад ва бояд перомуни он баҳсҳои 

густарда ва доманадоре ба роҳ андохта шавад. Аз ҷумла, таъкид 
медорад ӯ, қабл аз ҳама, бояд рӯшан сохт, ки мушкилоти тағйир 
ѐ ислоҳи хат чист ва чӣ гуна метавон аз уҳдаи рафъи онҳо 
баромад? Оѐ салоҳ он аст, ки ҳамин хатти феълиро ислоҳ ва 
нақсҳои онро рафъ кунем ѐ алифбои дигаре ихтироъ намоем ва ѐ 
яке аз алифбоҳои маъмулии дунѐро қабул намоем? 

Дар зимн ѐдрас мешавад, ки ин масоил танҳо бо машвараву 
баҳсу таҳқиқи ҳамаҷонибаи аҳли фан, забоншиносону 
коршиносони риштаи филологӣ ҳаллу фасл шуда метавонад, на 
ҳизбҳову ҷамъияту иттиҳодияҳо. Солимфикрона таъйид 
мекунад: “Ҳақиқат он аст, ки тағйири хат барои миллате 
монанди эрониѐн, ки аз як тараф собиқаи фарҳангии дурахшону 
мумтад (тӯлонӣ - О.Х.) дорад ва аз тарафи дигар, ҳанӯз 
натавонистааст китоби луғат ва дастуре комилу дуруст барои 
забони худ фароҳам биѐварад, кори осоне нест ва зиѐнҳои бисѐр 
мумкин аст, дар пай дошта бошад. Ҳанӯз миқѐсу мизоне барои 
талаффузи калимоти форсӣ дар даст нест” [4,310]. 
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Дар зимн ӯ перомуни масъалаи дар забони форсӣ бинобар 
хатти арабиасос то ҳол мавҷуд набудани талаффузи воҳиди 
вожагони форсӣ мутобиқи меъѐри забони адабии форсӣ хело 
муфассал таваққуф намудааст. 

Аз ҷумла, перомуни мавҷуд набудани талаффузи ягонаи 
меъѐрии калимаҳо сухан гуфта, ишора мекунад, ки вожаҳои 
форсӣ дар манотиқу навоҳии Эрон ба ҳар тариқе талаффуз 
мешаванд ва сабти саҳеҳи онҳо аз рӯи фарҳангҳои ноқиси 
қадимӣ, ки дар байни онҳо низ ихтилоф аст, низ ғайриимкон аст. 
Калимаҳои арабӣ ҳам дар забони форсӣ ду тарзи талаффуз 
дорад: яке талаффузи асли арабии онҳо ва дигар талаффузи 
маъмулии он, ки удабо онро талаффузи омиѐна мехонанд. Бо 
хатти феълӣ, ки ҳаракат ҷузъи ҳуруф нест, ин тафовутро 
намешавад дар навишт дарк кард. Дар сурате, ки ѐдрас мешавад 
доктор Хонларӣ, ҳаракатро ҷузъи ҳуруф қарор диҳем, ҳар 
калима талаффузҳои гуногун пайдо мекунад ва ҳар кас вожаро 
ба тавре ки худаш талаффуз мекунад, менависад, ки 
ихтилофотеро байни забони Теҳрон ва шаҳрҳои дигар ба вуҷуд 
оварда, иртиботи фарҳангиро мушкил мекунад. Пас ночор бояд 
яке аз лаҳҷаҳои забони форсиро меъѐр қарор дод ва талаффузи 

саҳеҳи онро сабт кард, то сармашқ қарор гирад. Аммо кадом 
лаҳҷаро ба ин манзур меъѐр қарор дод? Ин матлаб, таъкид 
мекунад муаллиф, ҷойи баҳс аст ва тоза оғози кор аст, зеро дар 
як шаҳр ѐ ноҳия гоҳе талаффузи баъзе аз калимот яксон нест ва 
гузашта аз ин, бисѐре аз вожагони забони адабӣ чун дар 
зиндагии рӯзмарраи мардум ба кор намеравад, наметавон 
талаффузи онро аз мардум бипурсид. Ин ҳама мушкилотро бар 
хилофи ақидаи мухолифон, тағйири хат эҷод намекунад, балки 
маҳз тағйири хат “парда аз рӯи он бармедорад”. Аз ин ҷост, ки 
доктор Хонларӣ бо сароҳат изҳор медорад: “Бояд донист, ки ин 
нақси бузурги форсист, ки зери сояи хатти ноқиси феълӣ 
парвариш ѐфта ва чун аз он ғофилем, то кунун дар пайи рафъаш 

барнаѐмадаем, тағйири хат моро ба он мутаваҷҷеҳ месозад ва 
водор мекунад, ки чорае барои ин нақс биҷӯем. Кори душвор аст, 
аммо муҳол нест ва ба баҳонаи душворӣ наметавон аз ҳар 
иқдоми лозиму муфиде чашм пӯшид” [4, 310]. 
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Тавре ки мулоҳиза шуд, доктор Хонларӣ мушкилоти 
мавҷуди забони форсиро, ки дар сурати тағйири хат бармало 
мегардад, хело муҳаққиқона ва мантиқӣ ироа дошта, ҳалли онро 
низ пешниҳод кардааст. 

Дигар аз ҳароси мухолифони ислоҳи хат марбут ба 
баргардони осори гузаштагон ба хатти ҷадид мебошад. 

Посухи доктор Хонларӣ низ ба он хело мантиқист. 
Аввалан, ин корро мо - эрониѐн худамон бояд анҷом диҳем. Аз 
ин “ҳама китоб”- мегӯяд ӯ, теъдоди андакаш мавриди эҳтиѐҷи 
аксарияти мардум аст, ки дар муддати кӯтоҳе мешавад ба хатти 
нав баргардониду чоп кард. Ва боқиро “ба тадриҷ, аммо аз рӯи 
назму нақша ва диққати кофӣ бояд нақл кард” (4, 311]. Ӯ 
муътақид аст, ки дар сурати гузаштан ба алифбои нав, албатта, 
“хатти феълӣ фавран мансух намешавад”. То муддате он дар 
паҳлуи алифбои ҷадид дар мадрасаҳои мутавассита ба истилоҳи 
имрӯзи эрониѐн дабиристонҳо омӯзонда мешавад. Инчунин, 
таъкиди ҷиддии муаллиф рӯи он нукта аст, ки пеш аз он ки 
алифбо тағйир дода шавад, бояд аз тарафи ҳайати 
мутахассисони солеҳ як фарҳанге “дасткам шомили луғати 
маъмулу лозим... таҳия шавад ва дар дастраси умум қарор 

гирад”, то мушкилоте эҷод нашавад. 
Муаллифи мақола ҳамчунин ба он нукта ишора мекунад, ки 

“баъзе аз донишмандон метарсанд, ки осори адабии форсӣ, ки 
ҳанӯз чопу мунташир нашудаву дар гӯшаву канор назди афроди 
миллат ҳаст, ба сабаби тағйири хат ва ошно набудани насли 
оянда бо онҳо аз миѐн биравад, мисли нобудии “осори 
гаронбаҳои адабиѐти паҳлавӣ”. Ба ин ҳароси донишмандон 
доктор Хонларӣ, тавзеҳи саҳеҳ медиҳад. Ӯ мутазаккир мешавад, 
ки аз ин пешомад набояд тарсид, зеро вазъи имрӯзии мо бо он 
давра хело тафовут дорад. Ҳангоме ки “хатти паҳлавӣ мансух 
шуд, мазҳаби қадими эрониѐн низ аз миѐн рафта буд ва хатти 
ҷадид бо мазҳаби тоза омад ва одобу русум дигаргун шуд” [4, 
311]. Афроде, ки бо он хат ошно буданд, яъне мӯбадону 
дабирони сосонӣ тард шуданд ва ин осор дигар харидор надошт. 
Гузашта аз ин, таъкид мекунад доктор Хонларӣ, дар он замон 
мисли имрӯз таҳқиқоти бостоншиносӣ, донишкадаҳои адабиѐту 
марокизи илмӣ-таҳқиқотӣ ва амсоли он вуҷуд надошт. 
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Дар зимн, изҳор медорад, ки “агар аз рӯи нақшаи дақиқе 
даст ба кор бизанем, муддатҳо тӯл хоҳад кашид, то хатти феълӣ 
назди умум мансух шавад. Аммо дар риштаҳои адабӣ ва 
донишкадаи адабиѐт ҳамеша ин хатро бояд омӯхт...” (4, 312]. Яке 
аз вазоифи асосии шогирдони дар ин ришта таҳсилкунанда 
“ѐфтани нусхаҳои қадим ва нақли онҳо ба хатти ҷадид хоҳад 
буд”. Ва бо як итминон чунин таъкид медорад:  

“Метавон умедвор буд, ки варақе аз осори адабӣ, ки аз 

ҷиҳате барои забону адабиѐт ва миллати Эрон арзиш дошта 
бошад, аз миѐн наравад, балки дақиқтару беҳтар ҳифз шавад.” 
(ҳамон ҷо). 

Дар бораи қабули алифбои нав, доктор Хонларӣ ироа 
медорад, ки дар хилоли баҳси ислоҳи хат се ақида матраҳ аст, ки 
ҳар се бо ҳам ихтилоф доранд. Як гурӯҳ муътақиданд, ки ҳамин 
алифбои феълӣ нигоҳ дошта, бар он аломатҳое ҳамчун ҳарфҳо 
барои садонокҳои кӯтоҳ илова карда шавад, то иртибот бо 
гузашта қатъ нагардад. 

Ба иртиботи пешниҳоди ин гурӯҳ, доктор Хонларӣ чунин 
изҳори назар кардааст: 

“Афзудани аломати тоза ба хат ва тасарруф дар 
расмулхатти феълӣ, ба тавре ки аз як ду намунае, ки то кунун 
пешниҳод шуда истинбот мешавад, хатте аҷиб ба вуҷуд 
меоварад, ки ҳеҷ ба ин хат шабеҳ нахоҳад буд. Ва касоне, ки 
онро омӯхта бошанд, наметавонанд аз кутуби қадим истифода 
кунанд. Ба илова, ин хат боз комил нахоҳад буд ва бисѐре аз 
маоиби хатти кунунӣ, монанди навишта шудан аз рост ва 
фаровонии нуқтаву дандона ва пайвастагиву ҷудоии ҳуруф ва 
теъдоди ашколи ҳар ҳарф ба ҷои худ мемонад ва тоза бо ин ҳама 
айб, хатте хоҳем дошт, ки моро бо ҳеҷ як аз марокизи маданияти 
дунѐ марбут нахоҳад сохт...” [4, 312]. 

Гурӯҳи дигар бар он ақидаанд, ки зикр мекунад доктор 
Хонларӣ, чун имрӯз алифбое бе айб нест, пас агар бино бошад 

хат тағйир ѐбад, бояд худамон “алифбое комилу беайб” ихтироъ 
кунем, “то дигарон ҳам аз мо биѐмӯзанд”. Доир ба пешниҳоди ин 
гурӯҳ андешаи доктор Хонларӣ ин аст, ки чун “аз рӯи ин назар 
ҳам то кунун тарҳҳое пешниҳод шуда, ки бештари ашколи ҳуруф 
ба лотинӣ мемонад” [4, 313]. Сипас илова мекунад: “... агар 
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умедворем, ки ихтирои мо чашми ҷаҳонро хира кунад ва ҳамаи 
милали дунѐ ... ба иттифоқ алифбои ҷадиди моро бипазиранд, гӯѐ 
орзуи кӯдакона дорем. Пас боз мо бо алифбои беназири ... худ 
танҳо мемонем ва он иртиботи фарҳангие, ки ба василаи 
мушорикат ѐ мушобиҳат дар алифбо мумкин аст миѐни мо ва 
миллатҳои бузурги ҷаҳон ҳосил шавад, аз миѐн меравад...” [4, 
313].  

Сипас илова мекунад: “Агар хостем алифбои худро тағйир 

диҳем, ҳамон роҳро пеш бигирем, ки бисѐре аз миллатҳои осиѐӣ 
ва урупоӣ рафтаанд, яъне ба таносуби асвоти забони худ 
аломати хаттиро, ки акнун назди аксари милали бузурги дунѐ 
маъмул аст, қабул кунем ва барои асвоти хоси форсӣ, ки дар 
забонҳои дигар нест, аломатҳое аз ҳамон хат ѐ мутаносиб бо он 
қарор диҳем” [4, 313]. 

Аз ин нуқтаи назар доктор Хонларӣ бо пешниҳоди гурӯҳи 
сеюм, ки тарафдори қабули алифбои лотинӣ ҳастанд, мувофиқ 
аст, аммо бо назардошти чанд нуктаи зерин: 

Аввалан, доктор Хонларӣ бар ин ақида аст, ки қабули 
алифбои дигар ҳарчанд ба назар содаву осон менамояд, аммо 
дар асл кори хело душвор ва заҳматталаб аст. Ин кори як-ду 

нафар нест, балки андешаву орои чандин гурӯҳро тақозо 
мекунад ва дар иттихози тасмим аҷалаву шитобзадагӣ ба кор 
намеравад. 

Сониян, муаллиф ба он нукта ишорат мекунад, ки қабули 
аломатҳои хатти лотинӣ барои овозҳои форсӣ “муҳтоҷи иттилои 
комил аз фунуни мухталифи забоншиносист ва нуктаҳои борик 
дар ин амр ҳаст, ки дар назари касоне, ки аҳли фан нестанд, 
муҳим ҷилва намекунад ва ҳол он ки камоли аҳаммиятро 
дорост.” [4, 314]. 

Аз ин рӯ, муътақид аст, ки барои қабули алифбои нав лозим 
аст, то “маҷмае аз донишмандон ташкил шавад, ки дар он 
уламои мутахассис дар риштаҳои забоншиносӣ ва илмуласвот 
(фонетика-О.Х.) ва ошноѐн ба илми лаҳҷашиносии эронӣ ва 

уламои сарфу наҳви форсӣ ва забонҳои ҳиндуаврупоӣ ва шояд 
мутахассисони дигар гирд оянд...” [4, 314]. Ҳамчунин пешниҳод 
мекунад, ки дар сурати зарурат донишмандони маъруфи 
хориҷиро, ки вориди кор ҳастанд, метавон даъват кард, то асоси 
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кор аз “ҳамон оғоз чунон матин” сохта шавад ва дар амал 
мушкилоте пеш наояд”. 

Ба андешаи доктор Хонларӣ муҳимтарин қисмати кор 
“таҳияи тарҳе комилу дақиқ барои иҷрои” он маҳсуб мешавад. 
Бад-ин манзур ӯ муътақид аст: “Агар нақшаи матину дурусте дар 
миѐн набошад ва ихтилофи райъу ташаттути фикр дар ин амр 
буруз кунад, кор душвор хоҳад шуд ва зиѐнҳои бисѐр хоҳад 
дошт. Ва ҳол он ки аз рӯи дастури муайян метавон душвориҳоро 
дар муддати кӯтоҳ аз миѐн бардошт ва зарарҳое, ки мутасаввир 
аст, ба хубӣ ҷилавгирӣ кард” [4, 314]. 

Дар интиҳои мақола доктор Хонларӣ тарафдорон ва 
мухолифони тағйири хатро даъват менамояд, ки баҳсро 
перомуни “ин нукот” ба роҳ андозанд, то “ҳақоиқ ошкор гардад 
ва ҳама як райъ шаванду ихтилоф аз миѐн бархезад” ва “натиҷаи 
дурусту судманд аз ин гуфтугӯ ба даст биѐяд” [4, 315]. 

Тавре ки аз афкору андешаи ироагардидаи муаллифи 
мақолаҳо рӯшан мегардад, доктор Хонларӣ ислоҳи хатти 
форсиро воҷиб медонад, аммо таъкид медорад, ки ин кор пеш аз 
ҳама омодагии ҷиддии илмиро мехоҳад, ки он бидуни аҷалаву 
шитобзадагӣ, бо дарки табиати забони форсӣ ба тадриҷ сурат 

гирад. Мунтаҳо дар қадами аввал, баҳси илмӣ ва ҷиддие 
перомуни тарҳи масъала ба роҳ монда шавад, то заминаҳои илмӣ 
ва назарии ин ислоҳ ба вуҷуд ояд. 
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МАҶАЛЛАИ “СУХАН” ВА БАҲСИ ХАТ ДАР ЭРОН 

 
Дар ин мақола ташаббуси доктор Парвиз Нотили Хонларӣ ҳамчун 

сардабири маҷаллаи илмӣ ва адабии “Сухан” дар тарҳи масъалаи ислоҳи 
хатти форсӣ ба масобаи “муқаддимаи инқилоби рӯҳӣ ва таҷаддуди 

маънавии миллати Эрон” мавриди арзѐбї қарор гирифтааст. Дар 
шумораи аввали соли 1945 маҷаллаи “Сухан” доктор Хонларӣ мақоллаеро 
зеро унвони “Масъалаи ислоҳи хатти форсӣ” ба ҳайси тарҳи масъала бо 
зикри айбу нақсҳои алифбои форсӣ ба манзури ислоҳ ѐ тағйири хат 
баҳсеро ба роҳ меандозад ва аз хонандагон хоҳиш мекунад, то дар ин баҳс 
ширкат намоянд. 

Доктор Хонларӣ дар мақолаи ҷамъбастии дигараш, ки дар 
шумораи моҳи июни 1945 дар ҳамон маҷалла зери унвони “Дар бораи 
ислоҳи хатти форсӣ” ба чоп мерасад, зимни посухи муфассали илмӣ ва 
мантиқӣ ба мухолифони ислоҳи хат тазаккур медиҳад, ки чунин иқдоми 
муҳим бояд мӯҳтотона бо барномарезии давлатӣ ва машварати оммаи 

васеъ, марҳала ба марҳала ва бидун зӯриву таҳмил амалӣ гардад. 
Калидвожаҳо: Хонларӣ, “Сухан”, хатти паҳлавӣ, алифбои форсӣ, 

илмуласвот, ислоҳи хат. 
 

ЖУРНАЛ “СУХАН” И ДИСКУССИЯ О РЕФОРМЕ 
ПИСЬМЕННОСТИ В ИРАНЕ 

 
В этой статье подвергается анализу инициатива доктора Парвиза 

Натела Хонари, главного редактора известного литературно-научного 
журнала «Сохан» (Слово) в организации на страницах этого журнала 
научной дискуссии о необходимости реформы персидской письменности, 
с целью «духовной революции и интеллектуального возрождения 
иранской нации». 

В первом номере за 1945 года журнала «Сохан» доктор Ханлари 
под заголовком «Проблемы реформы персидского письма» в рамке 
постановки вопроса опубликовал статью с критикой о недостатках и 
трудностях персидского алфавита, с целью обсуждения необходимости 
реформы персидской письменности. 

Доктор Ханлари в другой своей статье в июньском номере 
журнала «Сохан» под названием «О реформе персидской письменности», 
где подводит итоги полемики сторонников и противников проведения 
реформы, давай четкие научно-аргументированные ответы 
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противникам реформы, подчеркивает, что этот архиважный вопрос 
должен всесторонне обсуждаться общественностью, а его внедрение 
должно быть поэтапным, и не принудительно-насильственным. 

Ключевые слова: Ханлари, «Сохан», изменение письма, персидский 
алфавит, фонетика, язык пехлеви. 

 
THE JOURNAL OF "SUKHAN" AND  

WRITING REFORM DEBATE IN PERSIA 
 

This article analyzes the initiative of Dr. Parviz Natel Honari, editor-in-
chief of the well-known literary and scientific journal "Sukhan" (Word), in 
organizing a scientific discussion on this journal about the need of reforming 
the writing of persian, with the aim of "spiritual revolution and intellectual 
revival of the Iranian nation."In the fist edition of Sukhan in1945, Dr. 
Khanlari have published an article  under the title of “Problems of the Reform 
of Persian Writing system”, and  criticizing the shortcomings and difficulties 
of the Persian alphabet and invites all sientists to the discustion of Persian 
scrip reform. 

Dr. Khanlari, in June edition of in Sukhan journal, in another article 
"On the Reform of the Persian Written Language", where he summarizes the 
polemics of supporters and opponents of the reform, gives clear scientifically 
reasoned answers to opponents of the reform. There he emphasizes that this 
crucial issue should be comprehensively discussed in the public and its 
implementation should not force violent. 

Key words: Khanlari, Sukhan, Pahlavi writing sytem, Persian alphabet, 
phonetics, script reform. 
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УДК:490.550.0 

НАВВОЖАЊО ДАР ЊУЉЉАТЊОИ МЕЪЁРИ 

ЊУЌУЌИИ СОЊАИ МАОРИФ 

Музофиршоев Мањмадалишо 

Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Тавре ки маълум аст, яке аз роњњои мувофиќ ва дар айни 

замон зарурии ѓанї ва васеъ кардани таркиби луғавии забон 
пайдошавии вожањои нав дар он мебошад. Дар охирњои садаи 
ХХ ва ибтидои асри ХХ1 ба шарофати соњибистиќлол шудани 
Љумњурии Тољикистон, рушду пешравии илму техника ва 
технология дар љањон дар забони тољикї шумораи зиѐди 
наввожањо дар соњањои гуногуни фаъолияти шахс: иќтисодиѐт, 
илм, сиѐсат, санъат, мусиќї, мўд ва ғ. пайдо шудаанд.  

Тамоюлњои муосири таълим, пешравињо ва навоварињо дар 
сохтори муассисањои таълимии Тољикистон, технологияњои нави 
иттилоотї боиси пайдоиши воњидњои луғавии нав, аз љумла 
истилоњот, дар системаи маориф шудаанд. Пайдоиши 
воќеиятњои нав дар раванди таълим ва тарбияи муосир омўзиш 
ва пажўњиши онњоро талаб мекунад, зеро дар ин замина бояд 
хусусиятњои воњидњои нави луѓавии соњаи маориф дар забони 
муосири тољикї муайян ва муќаррар карда шаванд. Аз ин рў, 
моро зарур аст, ки ба љињати маъноии наввожањои соњаи маориф 
жарфтар мурур намоем.  

Аз рўйи усули ташаккул калимањои нав бо се роњ сохта 
мешаванд: калимасозї, таѓйири маъно ва иќтибос [6, 32]. Ин 
ќоида ба тавлиди истилоњот низ дахл дорад, аммо, чунонки аз 
тафтишу тањќиќи пешакии мо бармеояд, истилоњот, хосатан 
истилоњоти мансуб ба соњаи маориф, ѓолибан бо роњи 
иќтибосшавї ба вуљуд омадаанд. 

Баъди љорї гардадани низоми таълими кредитї ва созмон 
ѐфтани Маркази миллии тестї (ММТ), ки њамчун падидањои 
муосир маънидод мешаванд, дар забони тољикї вожањои нав 
пайдо шудан гирифтанд. Азбаски падидањои нави номбаршуда 
аз таљрибањои бисѐрсолаи кишварњои Ѓарб, ба мисли Амрико ва 
Британиѐ, гирифта шуда буданд, истилоњоти марбутаи онњо низ 
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асосан аз забони англисї иќтибос мешуданд ва ин раванд 
имрўзњо њам љараѐн дорад.  

Дар забоншиносии љањон наввожањоро воњиди нутќ 
мешуморанд, зеро аз рўйи ќоидањои љории марказњои 
забоншиносии Русия ва Аврупо калима то дар фарњангњо 
(луѓатњои тафсирї, тарљумавї, соњавї …) дарљ нагардидааст, 
моли забон њисоб намеѐбад. Сабабаш шояд дар он бошад, ки дар 
кишварњои Ѓарб, хусусан дар Фаронса, Олмон, Британиѐ, Русия, 
луѓатномањо зуд-зуд тадвин ва таълиф мегарданд ва вожаи 
навпайдогардида, агар ба баъзе ќабатњои услубии забон роњ 
ѐфта, мустаъмал гашта бошад, дар ин луѓатњо фавран зикр 
мегардад. 

Дар Тољикистон вазъият ин гуна нест. Калима мумкин аст, 
ки хеле зуд аз доираи мањдуди як соња ѐ услуб баромада, њатто 
умумиистеъмол шавад, аммо аз сабаби дер таълиф гардидани 
фарњангњо, хосатан луѓатномањои тафсирї, он дањсолањо чун 
«наввожа» – воњиди нутќ мемонад. Аммо, ба назари мо, аз 
сабаби он ки ин вожа ба ќабатњои услубии забон роњ ѐфта, 
мавриди истеъмоли аксар гардидааст, пас бояд моли забон 
шумурда шавад. Чунонки вожаи «кредит», ки дар баробари љорї 
гардидани низоми кредитї маъруф шуда буд, ба њамин њодиса 
мувољењ шудааст, ки поѐнтар дар мавриди тањлили ин вожа 
муфассалтар хоњем гуфт. 

Њамин тариќ, ба сабаби инкишоф ва рушди соњаи маорифи 
Тољикистон дар забони тољикї калима ва истилоњоти нави 
марбути ин соња ба вуљуд меоянд ва аксари онњо ба забони 
матбуот ва махсусан њуљљатнигории соњаи номбурда, роњ 
меѐбанд. Инак, дар ин маќола тасмим гирифтем, ки то њадди 
имкон луѓоти мавриди назарро мавриди тањлилу баррасии 
луѓавї-маъної ќарор дињем. 

Тањќиќро аз калимаи «кредит» оѓоз мекунем. Вожаи 
мавриди назар дар ФТЗТ (2008, 2010) ва Фарњанги тољикї ба 
русї (2006) сабт нашудааст. Њол он ки дар Русско-таджикский 
словарь (1985) аз русї ба тољикї чунин тарљима гардидааст: 
кредит м 1. фин. ќарз, насия, кредит…(С.419). 

Ин љо калимаи «кредит» аз тарафи муаллифи ин маќола бо 
зерхат ишора шуд, яъне дар забони тољикии даврони Шўравї ин 
вожа дар истеъмол будааст, аммо дар замони таълифи 
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луѓатномањои баъдина калима аз назари дастандаркорон – 
муаллифони он фарњаннгњо дур афтодааст. Ба њар њол калима 
имрўз њамчун истилоњи соњаи маориф мавриди корбурд ќарор 
гирифтааст: 

1 кредит- воњиди ифодакунандаи сарфи мењнат ва ваќт ба 
1 соати академии корњои аудитории донишљўѐн дар як њафтаи 
давраи академї баробар мебошад. Давраи академї (семестр) 16 
њафтаи таълимиро дарбар мегирад [8, 5]: 

Бо маќсади амалишавии ќарори мушовараи Вазорати маориф 
ва илми Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2016 №19/24 
«Дар бораи тасдиќи Низомномаи низоми кредитии тањсилот дар 
муассисањои тањсилоти олиии касбии Љумњурии Тољикистон» 
мутобиќи банди 13-и Низомномаи Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон (ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
аз 3 марти соли 2014, №145) ФАРМОИШ МЕДИЊАМ: 1. Ќарори 
мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон аз 30 
декабри соли 2016 №19/24 «Дар бораи тасдиќи Низомномаи низоми 
кредитии тањсилот дар муассисањои тањсилоти олиии касбии 
Љумњурии Тољикистон» мавриди амал ќарор дода шавад (Замима 
мегардад). 

Дар шароити љаҳонишавии тањсилот дар назди муассисањои 
тањсилоти миѐнаи касбии љумњурї татбиќи низоми кредитии 
тањсилот ба миѐн омадааст (Омўзгор, №14, 05. 04.2018). 
Тањсилоти низоми кредитї бо худ мафњумњои навро овард, ки 
номи аксари онњо дар шакли ибора зоњир шудааст. Ин 
мафњумњоро чї гуна, ки дар «Низомномаи низоми кредитии 
тањсилот дар муассисањои тањсилоти олии касбии Ҷумњурии 
Тољикистон» ба кор рафтаанд, айнан бо њамон тартиб оварда 
тањлил мекунем: 

Таќвими академї (Academic Calendar)  њуљљатест, ки дар 
он даврањои ташкил ва гузаронидани њафтањои ташкилї 
(муаррифии фанњои интихобї, баќайдгирии донишљўѐн), 
њафтањои таълими назариявї, ќабули имтињонњои фосилавї 
(рейтингњои 1 ва 2) барои нимсолањои тирамоњї ва бањорї, 
сессияњои имтињонї (зимистона ва тобистона), таљрибомўзињо ва 
таътил (зимистона ва тобистона) дар соли тањсил бо нишон 
додани рўзњои истироњат ва идњо дарљ меѐбанд. 



  
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2021 

26 
 

Давраи академї (Term – давраи муайян, нимсола)  давраи 
муайяни тањсил, ки аз тарафи муассисаи тањсилоти олии касбї 
муайян гардида, вобаста ба он маљмўи санадњои меъѐрии њуќуќї 
тањия карда мешаванд. Миќдори њафтањои таълими назариявї 
дар як давраи академї (Term) вобаста аз таљрибаи љањонии ба 
даст овардани тањсилоти олии касбї ва бо назардошти 
хусусиятњои миллї дар муассисањои тањсилоти олии касбии 
љумњурї 16 њафтаро дарбар мегирад. Ба ибораи дигар, як 
нимсола аз соли тањсил ѐ дар забони гуфтугўйї «семестр» ном 
дорад. 

Фанњои интихобї (ѐ фанњои элективї)  гурўњи фанњои 
таълимие, ки барои самт (ихтисос)-њои амалкунандаи муассисаи 
тањсилоти олии касбї дар асоси алтернативї ва дархости 
кордињанда пешнињод карда шуда, аз љониби донишљў вобаста 
ба хоњиши ў интихоб карда мешаванд. 

Барномаи кории фан (Syllabus – дар луѓатњо «noun. 
баpнoма, кoнcпeкт, наќша, љадвал» тарљума шудааст) - њуљљати 
асосии таълимию методие мебошад, ки дар он таснифоти фанни 
таълимї, маќсад, вазифањо ва мазмуни мухтасари он, мавзўъ ва 
давомнокии машғулиятњои дарсї, мавзўъњои кори мустаќилонаи 
донишљў бо роњбарии омўзгор, намунаи супоришњо барои кори 
мустаќилонаи донишљўѐн, саволномањои тестї, рўз ва ваќти 
гузаронидани машварат, талаботи омўзгор нисбат ба азхудкунии 
барномаи таълимии фан, меъѐри бањогузорї, холњои 
њавасмандгардонї ва љаримавї барои иљрои тамоми шаклњои 
корњои таълимї, номгўи адабиѐти њатмию иловагии 
истифодашаванда, љадвали гузаронидани машғулиятњои дарсї, 
санљишњои љорї ва имтињонњои фосилавї, имтињонњои 
љамъбастї, раќами телефон ва суроғаи электронии омўзгор дарљ 
меѐбанд. 

Кори мустаќилонаи донишљўѐн (КМРО ва КМД), – њамчун 
амали донишљўѐн дар љодаи мустаќилона азхуд намудани 
барномаи таълимии фан аз рўйи мавзўъњо ва супоришњои 
алоњида пешбинї шуда, аз љониби муассисаи тањсилоти олии 
касбї (кафедра) бо адабиѐти таълимию методї ва дастурњо 
пурра таъмин гардонида мешавад. Кори мустаќилонаи 
донишљўѐн дар шакли супоридани тестњо, реферат, муаррифи 
(презентатсия)-и маводи љамъоваринамуда, дифои кор (лоиња)-
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њои курсї, њисобот оид ба таљрибаомўзї иљро карда шуда, аз 
тарафи омўзгор бањогузорї карда мешавад. 

Низоми холдињї-рейтингї – низоми марњила ба марњила 
(дар рафти гузаронидани машғулиятњои дарсї, иљрои 
супоришњои хонагї, корњои мустаќилона (КМРО ва КМД), 
супоридани имтињонњои фосилавї) љамъ овардани холњо аз 
тарафи донишљўѐн ва дар ин асос ба имтињони љамъбастї иљозат 
гирифтани онњо мебошад. Миќдори умумии холњо барои иљозат 
гирифтан ба имтињони љамъбастї бояд на камтар аз 25 хол 
муќаррар карда шавад. Дар асоси холњои бадастовардаи 
донишљўѐн ифодаи ададї ва њуруфии дараљаи азхудкунии 
барномањои таълимї, сатњи донишандўзї ва натиљаи фаъолияти 
таълимии онњо муайян карда мешавад. 

Имтињони фосилавї (рейтинг) - шакли назоратест, ки бо 
маќсади муайян намудани дараљаи марњилавии азхудкунии 
барономањои таълимї дар давоми њар як давраи академї ду 
маротиба дар њафтањои 8-ум ва 16-ум гузаронида мешавад. 
Имтињони фосилавї аз рўйи фанњое, ки дар наќшаи таълимии 
фардии донишљўѐн дарљ ѐфтаанд, тибќи љадвали тасдиќгардида 
аз љониби омўзгорони фаннї ќабул карда мешавад. 

Имтињони љамъбастї - њамчун шакли нињоии назорат аз 
рўйи дараљаи азхудкунии барномањои таълимї тибќи талаботи 
наќшањои таълимии самт (ихтисос)-њои амалкунандаи муассисаи 
тањсилоти олии касбї барои њар як давраи академї дар баробари 
ба охир расидани њафтањои таълими назариявї, тибќи 
фармоиши ректор баргузор карда мешавад. Имтињони 
љамъбастї бо истифода аз технологияи иттилоотї (компютер) аз 
љониби комиссияе, ки њайати онро ректори муассисаи тањсилоти 
олии касбї таъйин менамояд, гузаронида мешавад. Шакли 
назорат дар низоми кредитии тањсилот имтињон мебошад. 

Апеллятсия - амалест, ки бо маќсади муайян намудан ва 
ислоњи бањогузории ғайриобъективона ба дараљаи 
донишандўзии донишљўѐн гузаронида мешавад. 

Триместр - њамчун семестри иловагии таълими назариявї 
ва супоридани имтињонњо муайян карда шуда, дар як соли тањсил 
ду маротиба - дар даврањои таътили зимистона (моњњои январ-
феврал) ва тобистона (моњњои июн-июл) гузаронида мешавад. Ба 
он донишљўѐне, ки дар давраи сессияи асосии имтињонотї 
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(зимистона ва тобистона) аз фанњои таълимї дорои ќарзњои 
академї гардидаанд, пас аз рухсатии академї ѐ хориљ барќарор 
шудаанд, аз як муассисаи тањсилоти олии касбї ба муассисаи 
тањсилоти олии касбии дигар интиќол гардидаанд, аз як ихтисос 
ба ихтисоси дигар гузаштаанд (њангоми аз рўйи наќшаи таълимї 
пайдо шудани фарќият) ва донишљўѐне, ки холи миѐнаи 
бадастоварда (ОРА)-и онњо аз меъѐри муќарраршуда паст аст, 
роњ дода мешаванд. Машғулиятњо дар триместр мувофиќи 
натиљањои давраи академї ва ќарорњои комиссияи барќарору 
интиќоли муассисаи тањсилоти олии касбї гузаронида мешаванд. 

Таљрибаомўзї - њамчун љузъи муњими иљро намудани 
талаботи наќшаи таълимї аз рўйи самт (ихтисос) муќаррар 
карда шуда, бевосита дар давоми соли тањсил ташкил ва 
гузаронида мешавад. Барои дарѐфти дараљањои гуногуни 

тањсилот (бакалавр  мутахассис, магистр) тибќи талаботи 
наќшањои таълимии дар муассисањои тањсилоти олии касбї 
амалкунанда ташкил ва гузаронидани таљрибаомўзињои 
таълимї, сањрої, истењсолї, пешаздипломї, омўзгорї (барои 
ихтисосњои равияи омўзгорї) пешбинї карда мешавад. 

1 соати академї - њамчун воњиди ифодакунандаи ваќтест, 
ки донишљўѐн дар давоми он фарогири 50 даќиќа машғулиятњои 
фаъол ва 100 даќиќа корњои мустаќилона (аз љумла 50 даќиќа 
кори мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор) мегарданд. 

1 кредит- воњиди ифодакунандаи сарфи мењнат ва ваќт ба 
1 соати академии корњои аудитории донишљўѐн дар як њафтаи 
давраи академї баробар мебошад. Давраи академї (семестр) 16 
њафтаи таълимиро дарбар мегирад. 

Истилоњи дигаре, ки низоми нави тањсил тавлид намуд, 
калимаи «тест» мебошад, ки аллакай ба ќатори калимањои 
умумиистеъмол дохил шудааст. Дар ФТЗТ «тест» њамчун моддаи 
тафсир ба кор нарафтааст, аммо дар шарњи калимаи «озмуна» 
истифода шудааст: 
ОЗМУНА нав. ً1 آزمُو. њар яке аз саволњо ва маљмўи пурсишњо, 

ки яке аз онњо дуруст мебошад, тест. 2. имтињон, санљиш [13, 
21]. 

Аммо, чунонки ба њамагон маълум аст, вожаи «озмуна» то 
ба имрўз дар ягон соња мавриди истифода ќарор нагирифтааст.  
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Дар луѓати тарљумавии англисї-тољикї вожаи «тест» 
чунин маънидод шудааст: 

Test noun. имтињoн, cанљиш, oзмoиш; мeъѐp, андoза; мањак; 
кopи cанљишї; muб. xuм. тадќиќoт, мyoина, таљзия; cипаpча, 
зиpeњ (-и њайвoнњoи бecyтyнмўњpа); комп.. test cаse мавpиди 
oзмyн. 

Дар соњаи маориф калимаи «тест» ба маънои аввалаш 
«имтињoн, cанљиш, oзмoиш» њамчун истилоњ ба кор меравад: 

Дар сурати дастрас нашудани барномаи махсуси 
компютерї дар санљишњои фосилавї ва имтињонњо санљиши 
тестњо аз љониби омўзгорон дастї ба амал бароварда мешавад.  

Истилоњи мазкур дар шакли сифат низ зиѐд ба кор бурда 
мешавад: 

Муассисаи тањсилоти миѐнаи касбї метавонад имтињони 
дохилшавиро ба тариќи тестї ѐ анъанавї дар мувофиќа бо 
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Точикистон муќаррар 
намояд.  

Дар муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї аввал имтињони 
хаттї (диктант ѐ наќли хаттї) ва баъд имтињони тестї ѐ 
анъанавї гузаронида мешавад. 

Ваќтњои охир таълими фосилавї дар системаи маориф 
васеъ пањн шуда истодааст. Дар забони соњаи маориф калимањои 
нави бо технологияњои ин навъи таълим алоќаманд пайдо 
шуданд. Ба инњо лексемањои вебинар, веб-квест, маводњои 
видеої, видео, синфи интернетї, муњити виртуалии таълимї, 
синфхонаи виртуалї, донишгоњи виртуалї, курси фосилавї, 
мисоли омўзишї, њолати омўзишї, технологияи њолатњо, 
мураббигї, омўзиши электронї, китоби электронї ва ғайра 
дохил мешаванд. Асосан инњо калимањое мебошанд, ки дар асоси 
иќтибос аз забони англисї сохта шудаанд. 

Њамин тавр, тањќиќоти гузаронидашуда оид ба таъйин ва 
тањлили наввожањо дар соњаи маориф нишон дод, ки айни замон 
дар ин соња раванди ташаккули калимањои нав љараѐн дорад. Ба 
њайси истилоњ вожањои нави соњаи маориф асосан дар забони 
њуљљатњо (низомнома, ќарор, фармоиш ва ѓ.) мавриди истеъмол 
ќарор гирифтаанд.  

Умуман, истилоњњо ва калимањои марбут ба соњаи маориф, 
ки дар забони адабии тољикї дар давраи ду дањсолаи охири 



  
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2021 

30 
 

садаи ХХ ва ду дањсолаи аввали садаи ХХ1 нав зуњур кардаанд 
ва имрўз њам ин раванд љараѐн дорад, хеле зиѐданд. Аз ин рў 
баррасии њамаљонибаи ин наввожањо дар њудуди як маќола аз 
имкон берун аст. Ин мавзўъ бояд дар доираи васеи тањќиќоти 
луѓатшиносї мавриди омўзиш ва пажўњиш ќарор гирад. 
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НАВВОЖАЊО ДАР ЊУЉЉАТЊОИ МЕЪЁРИ  
ЊУЌУЌИИ СОЊАИ МАОРИФ 

 
Тамоюлњои муосири таълим, пешравињо ва навоварињо дар сохтори 

муассисањои таълимии Тољикистон, технологияњои нави иттилоотї 
боиси пайдоиши воњидњои луғавии нав дар системаи маориф шудаанд. 
Пайдоиши воќеиятњои нав дар раванди таълим ва тарбияи муосир 
омўзиш ва пажўњиши онњоро талаб мекунад, зеро дар ин замина бояд 
хусусиятњои амали воњидњои нави луѓавии соњаи маориф дар забони 
муосири тољикї муайян карда шаванд. 

Мақола ба омӯзиш ва тавсифи хусусиятҳои маъноии наввожањое, 
ки дар соњаи маориф дар давраи ду дањсолаи охири садаи ХХ ва аввалњои 
асри ХХ1 њамчун истилоњот ба вуљуд омадаанд, бахшида шудааст. Дар 
маќола дар асоси як ќатор луѓатњои тоҷикї ва фарњангњои тафсирї 
истилоњоти нав маънидод ва тањлил гардидаанд. Азбаски баъзе аз 
истилоњоти нав дар луѓатњо сабт нашудаанд, муаллиф маъно ва мавќеи 
онњоро дар забони адабии муосири тољикї муќаррар ва тањлил 
намудааст. 

 Калидвожањо: семантика; неологизатсия; неологизмҳо; луғати 
соҳаи таълим; иқтибос; таълими фосилавӣ. 

 
НЕОЛОГИЗМЫ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ СФЕРЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Современные тенденции в образовании, прогресс и нововведения в 
структуре учебных заведений Таджикистана, новые информационные 
технологии привели к появлению новых лексических единиц в системе 
образования. Возникновение новых реалий в процессе современного 
образования требует их изучения и исследования, поскольку на этой 
основе необходимо определить особенности функционирования новых 
лексических единиц в современном таджикском языке. 

Статья посвящена исследованию и описанию семантических 
особенностей неологизмов, используемых в сфере современного 
образования. В работе на материале ряда словарей таджикского языка 
восстанавливается история образования лексем (тьютор, вебинар, 
тестор, лэпбук, веб-квест, кейс, коучинг и др.), дается описание 
особенностей их функционирования в таджикском языке и 
возможностей сочетаемости, определяются направления в их 
семантическом развитии. В связи с тем, что многие новообразования 
данной сферы не зафиксированы в лексикографических источниках, в 
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статье вносятся уточнения в семантику новых слов, указывается их 
точные значения.  

 Ключевые слова: семантика; неологизация; неологизмы; лексика 
образовательной сферы; заимствование; дистанционное обучение. 
  

NEOLOGISMS RELATED TO “EDUCATION” 
IN THE MODERN TAJIK LANGUAGE 

Modern trends in education, progress and innovations in the structure of 
educational institutions in Tajikistan, new information technologies have led to 
the emergence of new lexical units in the education system. The advent of new 
realities in the process of modern education requires their study and research, 
since on this basis it is necessary to determine the characteristics of new lexical 
units of education and their adaptaion in the modern Tajik language. 
The article focuses on analysing the semantic peculiarities of the Tajik 

neologisms related to education which appeared at the last decades of ХХ- 
ХХ1 centures. Using the some Tajik language lexems and etimological 
dictionaries the authors examines the etymology of some lexemes (like tutor, 
vebinar, mestor, labbook, web-quest, case, couching etc.) and describes the 
peculiarities of their operation in Tajik language and compatibility, and also 
identifies the trends of their semantic development. Many of related 
neologisms are not described in lexicographical sources, so the paper clarifies 
the semantics of new words and tries to identify their exact meaning.  

Ключевые слова: semantics, process of word borrowing, neologisms, 
education lexicology, borrowings, distance learning.  
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УДК:490.550.0 

НОМВОЖАЊОИ СУБСТРАТИ СУҒДЇ ВА СУҒДИИ НАВ 
ДАР ТОПОНИМИЯИ НОЊИЯИ ВАРЗОБ 

Тураев Б. Б. ( Бузургмеҳр) 

Институти забон ва адабиѐти ба номи Рӯдакии АМИТ 
 

Агар даќиќ назар кунем ва сари њар номвожаи љуѓрофї 
жарфтар ва амиќтар тафаккур ва тадаббур намоем, номвожањои 
љуѓрофї худ ченаки мушаххаси муайянкунандаи њудудњои 
интишори ин ѐ он забон мањсуб меѐбанд.Зеро ба њељ омил ва ѐ 
сабаби худ ба худ як ном аз як макон ба макони дигар ва аз як 
мавзеъ ба мавзеъи дигар ва аз як минтаќа ба минтаќаи дигар 
намегузарад. Номвожањои љуѓрофиро асосан соњибони забон 
номгузорї мекунанд ва гоњо номњоро аз як минтаќа ба минтаќаи 
дигар ва аз як мавзеъ ба мавзеи дигар «мекўчонанд», яъне 
бошандагони мавзеу макон одатан вобаста ба мутобиќати 
мавзеи нав бо мавзеи ќаблї номњои мавзеъњои аслии худро ба 
макони нави кўчбастаи худ низ мекӯчонанд. Масалан, мардуми 
Водии Яѓноб ва мардуми Кўњистони Мастчоњ баъди 
муњољиркунии иљбории замони Шўравї бархе аз номњои дењањо 
ва мавзеъњои аслии худро ба мавзеъњои зисти нави худ 
кӯчондаанд. 

Аѓлаби номвожањои љуѓрофии мавзеу мањалњои ноњияи 
Варзобро, ки аслан шомили Водии таърихии Њисор буда, байни 
силсилакўњњои Водии Њисор (Чаѓониѐни ќадим ва ќадимтар аз 
он њудудњои Бохтар буд) доман пањн кардаанд, низ вожањои 
субстратии (бунѐдї, бумї, тањљої) суѓдї ва суѓдии яѓнобї 
ташкил медињанд.  

Агар номвожањои љуѓрофии суѓдии музофоти ноњияи 
мазкур, яъне Варзоб донашумор мебуданд, мумкин буд, ки оид 
ба таърихи пайдоиши ин номвожањои љуѓрофии «омада» 
дигаргуна мулоњиза шавад. Аммо теъдоди хеле зиѐди топоним ва 
микротопонимњои суѓдиасли музофоти ноњияи Варзоб (ва дар 
баробари ин минтаќаи Ромит) касро ба фикр ва мулоњизаи амиќу 
даќиќ водор мекунад, ки чї тавр метавонад аксари номи дењањо 
ва аз љумла мавзеъу мањалњо ва рўду чашмањо, кўњу камарњои 
ноњияи Варзоб (ва дар баробари он минтаќаи Ромит) суѓдї ва 
суѓдии яѓнобї бошанд. Ин пеш аз њама далели он аст, ки њудуди 
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густариши забони суѓдї нисбат ба баррасии ҷойномҳо (топонимҳо) 

яке аз масъалаҳои мубрами илми забоншиносии муосир маҳсуб 

љуѓрофияи аслии он, ки муњаќќиќони пешин ишора кардаанд, 
хеле фарохтар буда, то умќи марзњои Водии Њисор (Чаѓониѐн), 
яъне марзњои ноҳияи Варзоб ва минтақаи Ромитро фаро 
гирифтаанд.  

Аз рўи тахмину андешањои муњаќќиќон М.С. Андреев, С.И. 
Климчитский, О.И. Смирнова, А.Л. Хромов, М.Н. Боголюбов, 
В.А. Лившитс, О.О. Мањмадљонов, Г.Б. Луре ва муаллифи ин 
сатрҳо яѓнобиѐни дењањои суѓди яѓнобизабони Гароб, Зуманд, 
Сафеддорак, Тагоб, дараи Харангон ва баъзе дењањои қисмати 
болооби рӯди Кофарниҳони минтаќаи Ромит, деҳаи Дараи 
Яѓнобињо дар асрњои XVI-XVII ба мавзеъњои дењањои номбурдаи 
музофоти Варзоб аз водии Яѓноб кўч бастаанд. Мо комилан ба 
ин андешаву тахминњои муњаќќиќони варзидаи русу тољик ва 
эроншиносии љањон мувофиќем. Аммо суоле пеш меояд ва касро 
ба андеша водор мекунад, ки таърихи пайдоиши номвожањои 
љуѓрофии суѓдии мавзеу мањал, кўњу пушта, рўду чашмањову 
дењањои воќеъ дар ноњияи Варзоби Панљхок, Сиѐма, Беѓар, 
Инѓар, Зоѓар, Варзоб, Дамовант, Шовѓар, Ѓусѓарф, Пуѓусе, 
Такоб, Сафеддорак, Вармоник, Пшамбе, Зуманд, Порут, Пошум, 
Пичандар ва ѓайра, ки аз доираи ин мавзўъ берунанд, мансуби 
кадом давра ва кадом асру замонанд? Дар баробари ин аксари 
номњои мавзеъу мањал ва дењањои дараи Ромит низ суѓдианд. 
Танњо ин њукми одилона метавонад каме ба ин масъалаи 
норавшан рушанї андозад, ки ќабл аз кўчбандии ќисме аз 
яѓнобиѐни Водии Яѓноб ба мавзеъњои дењањои Гароб, Зуманд, 
Сафеддорак ва Куктеппа, Дараи ноњияи Варзоб мардуми бумии 
бисѐре аз дењањои ноњияи Варзоб, хосатан мардуми дењањои ќад-
ќадди соњили рўди Варзоб (дараи Варзоб) ва соњилњои рўди 
Тагоб (дараи Тагоб) ва умќи тангноњои ин дара аз ќадим 
суѓдизабон будаанд. Яъне њудуди интишор ва густариши забони 
суѓдї хеле васеъ ва аз љуѓрофиѐи аслии он низ берун будааст. 
Арзи вуљуд доштани номвожањои хеле ќадимаи суѓдии дењањо ва 
мавзеъу мањалњои кўњї, рўду чашмањои суѓдии ноњияи Варзоб 
(ва низ минтаќаи Ромит) худ њар як муњаќќиќро водор ба он 
мекунад, ки ба фикр фурў раваду ин њукмро бароварда бошад, ки 
њудуди густариш ва нуфузи забони суѓдї фарохтар аз љуѓрофиѐи 
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густариши он, њатто то ба умќи марзњои Водии Чаѓониѐни 
Ќадим, яъне водии Њисори имрӯза − марзњои ќад-ќадди дарѐи 
Варзоб, дараи Тагоб ва соњилњои шохобњои руди Тагоб ва низ 
қисмати болооби Кофарниҳони рӯди минтаќаи Ромит будааст. 

Як лањљаи ба тасодуф дар њисори ќуллањои бузурги кўњњои 
азими Водии Яѓноб (байни силсилакуњњои Зарафшон –аз Шимол 
ва ќаторкўњњои Водии Њисор – аз Љануб) боќимондаи забони 
суѓдї – забони суғдии нав ѐ суғдии яғнобӣ, ки то кунун дар водии 
Яѓноб арзи вуљуд дорад, аз љониби њамсоягони ин водї ва 
баъдан аз љониби сокинони ин водӣ номи забони яѓнобиро 
гирифтааст, яъне номи водї ба номи забони аслан суѓдии 
сокинони водии мазкур гузошта шудааст, то андозае ба мо 
имконият медињад, ки теъдоде аз номвожањои љуѓрофии 
субстрати суѓдии музофоти ноњияи Варзоб маънидод карда 
шаванд. 

Бо «кумак»-и забони суғдии водии Яғноб ниѐзмандии мо 
дар маънидоди номвожањои љуѓрофии субстрати суѓдии ноњияи 
Варзоб таљрибаи аввал нест.  

Њанўз муњаќќиќони варзидаи риштаи илми эроншиносии 
шўравї В.А. Лившитс, О.И. Смирнова, А.А. Фрейман ва падари 
илми таърихнигории муосири тољик академик Б. Ѓафуров дар 
солњои 30-юми асри гузашта ќайд кардаанд, ки ба шарофати 
«кумак»-и забони суғдии яѓнобї гирењи бисѐре аз муаммоњои 
сарбастаи бозѐфтњои хаттии асноди суѓдии Кўњи Муѓ кушода 
шудааст. 

 Дар марзњои музофоти њудуди ноњияи Варзоб номвожањои 
љуѓрофии зерини субстрати суѓдї вуљуд доранд (ва ногуфта 
намонад, ки дар баробари он топонимњое, ки дар маќолаи њозир 
баррасї мегарданд, боз дар навбати худ њар як аз ин дењањои 
номи суѓдидоштаи ин ноњия дорои микротопонимњои муайяни 
суѓдие мебошанд, ки дар пањнои марзњои њар як аз дењањои 
мавриди назар номгузорї шудаанд, ки аз доираи ин пажўњиш 
берун буда, гирдоварї ва тањлилу баррасии онњо тањќиќоти 
густурдаи ояндаи забоншиносиро мехоњад). 

Гароб [Garāb] номи дењаи ањолинишин; шакли дурусти 
аслии ин номвожаи суѓдї γarāp//γarāp(p)a (Ѓароп//Ѓароп(п)а) 
буда, баъдан дар натиљаи њодисаи метотеза (таѓйирѐбии овозї ва 
љойивазкунии њарфњо) шакли Гаробро гирифтааст, яъне вожа 



  
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2021 

36 
 

шакли талаффузи тољикиро гирифтааст. Вожаи мазкур вожаи 
мураккаб буда, аз љузъњои маънодори суѓ. <γr, γ›r, - кўњ ва ›p- об 
ташкил ѐфта, маънои “об аз кӯҳ”,”оби кӯҳ” ва «рўди кўњї», яъне 
“рўди аз кўњ љорӣ”-ро дорад. Вожаи мазкур маънои “кӯҳ”-ро 
дорад ва дар матнҳои суғдӣ низ дар ҳамин шаклу маъно ба назар 

мерасад: суѓ. <γr, γ›r, аз форс.бос. gari [ 1, 137-138; 3, 419] Вожаи 
γar дар забонҳои қадимаи эронӣ, аз ҷумла авестоӣ ба сурати gairi, 
сакоӣ-хутанӣ ба гунаи ggari ва афғ. γar (Ягн.тексты, 1957,256) ба 

маънои “кӯҳ” ба кор мерафта ва меравад , ки калимаи “гора”-и 
русӣ низ аз ин ҷо маншаъ гирифтааст. Масалан, дар ҶИ 
Афғонистон кӯҳе бо номи Спинғар мавҷуд аст,ки маънои “кӯҳи 
мармарин, кӯҳи мармарини сафед”-ро дорад[ 4,95]. 

Номи дењаи аслан яѓнобинишини Гароб аз номи рўди кўњии 
назди дења гирифта шудааст. Муќоиса – Гаров (Garāw) – номи 
мавзеъ ва гидроним (номвожаи љуѓрофии вобаста ба об) дар 
минтаќаи Кўлоб. 

Панљхок [Panjxāk] – номи дењаи ањолинишин дар ќисмати 
шимолу ѓарбии музофоти Зидии ноњияи Варзоб. Дењаи мазкур 
дар соњили чапи рўди Майхўра воќеъ аст. Номвожаи љуѓрофии 
мазкур калимаи мураккаб буда, аз шумораву исм сохта шудааст. 
Шакли дурусти номвожаи љуѓрофии мазкур ба таври зайл аст: 

Панљхок аз суѓдии p›nčxāx = p›nčxāk 
Њарду љузъи вожа маънодор буда, љузъи аввал panč – 

шумораи панљ аст ва љузъи дуюм мансуби исм буда, љузъи 
маънодори суѓдї аст. Аз суѓдии γāγ => xāx => xāk – чашма, дар 
ав.хох, вах. xǝk, яѓн., шуѓ. xaц – об, xāk – чашма шакл 
гирифтааст. Маънои пурраи топоним (гидроним) панљ чашма 
(панҷчашма) аст. Номи дења аз номи чашмањои назди дења 
гирифта шудааст. Ањолии дењаи мазкур тољикзабонанд. Муќ. 
шакли туркишудаи номвожаи љуѓрофии суѓди Панљхок дар 
Ќирѓизистон – Бишкек//Бишкек//Бешкек –панљ об, панљ чашмаи 
пуроб; љузъи кек шакли таѓйирѐфта, яъне метотезашудаи вожаи 
суѓдии xǝk ва => xāx ва xāk чашма аст. 

Зоѓар [Zāγar//Zāwγar//Zāuγar] номи мавзеъ ва номи дењаи 
ањолинишин, дар љамоати Варзоб-Қалъа. Вожаи мазкур 
номвожаи мураккаб буда, аз ду љузъи маънидори суѓдї-яѓнобии 
zāu–зов, нишемангоњ, варта (рус. пропасть), љарии сахрањои шах 
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ва γar - кўњ иборат аст. Маънои пурраи номвожаи Зоѓар-
нишемангоњи кўњ, варта, љарии сахраи кўњ мебошад. Номи 
мавзеъ ба релефи љойгиршавии он пурра мувофиќат мекунад. 
Мавзеи мазкур шахи дорои вартаи баланд, буда, дар кўњи воќеъ 
дар ќисмати шимолу ѓарбии маркази ноњия ќарор дорад. Ањолии 
дења тољикзабонанд. Шакли нисбатан дурусти суѓдии номвожаи 
љуѓрофии Зоѓар zāuγ›r, zāuγar <суѓ. zγr, z›γr, zγr, zγ›r => zāuγar 
аст. Муќ. Беѓар (Варзоб), Инѓар, Лоѓар (Ромит), Шовѓар 
(Яѓноб), Спинѓар (байни Афѓонистону Покистон). 

Беғар [Beγar] – номи мавзеъ ва дењаи ањолинишин дар 
канори рости рўди Варзоб. Номвожаи љуѓрофии Беѓар аз 
шумори вожањои сохтаи суѓдӣ- яѓнобї буда, аз ду љузъ иборат 
аст: be-пешванди инкории умумиэронї ва љузъи маънодори 
вожаи суѓдии γar – кўњ; - кўњ – <суѓ. γr2 –B, M. C. Номи дења бо 
релефи љойгиршавии он пурра мувофиќат мекунад. Дењаи Беѓар 
дар мавзее воќеъ аст, ки гирду атрофи онро теппањои хурд-хурд 
ињота кардаанд, аммо кўњњои азим ва сахрањои шаху кўњњо аз 
назди дења дур воќеъанд. Мавзеи дењаи мазкур љои бе кўњ аст, 
бинобар ин сокинони бумї ва ќадимаи дењаи мазкур дар 
гузаштаи дур номи мавзеъро ба номи дења гузоштаанд. Беѓар- бе 
кўњ; вожаи- ѓар аз суѓ. γ,r‘ кўњ, муќ. яѓн. ғар- кўњ мебошад.  

Порут [Pārut] – номи дењаи ањолинишин дар музофоти 
Тагоб. Номвожаи мазкур вожаи суѓдї буда, аз нигоњи сохт 
калимаи мураккаб аст ва аз ду љузъи маънодор шакл гирифтааст. 

Порут – шакли талаффузи тољикї, яъне ѓарбиэронї 
мебошад,ки шакли дурусти номвожаи мазкур Pārrut буда, аз 
љузъњои суѓдии pār - самти муќобил, рўбарў, мавзеи рўбарў ва 

rut- рўд, дарѐ аз суѓ. rauta => rut-рӯдхона, дарѐ иборат аст. 
Мавзеи дењи мазкур, ки дар самти рўбарўи дења, яъне дар самти 
муќобил воќеъ аст, бинобар њамин чунин номгузорї шудааст. 
Муќ. Пормен (Яѓноб)- дењи рўбарў, гузари самти муќобил, он 
сўи дења, Порвен дар Панҷакент (аслан аз суғд. ва суғд.-яғ. 
Пормен ва Пормайн)- деҳи рӯбарӯ. 

Маънои пурраи номвожаи Порут- “он сўйи дарѐ, он сўйи 
рўд, мавзеи он сўйи дарѐ, рўбарўи дарѐ,” “ у параи рӯд”, аз 
форс.бос. upara draya- “он параи дарѐ, у параи дарѐ”ва upara 
rauta-“у параи рӯд” мебошад. 
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Муњаќќиќи варзидаи забони суѓдї ва яѓнобї А.Л. Хромов 
низ оид ба љузъи маънодор ва топонимсози суѓдии por-макони 
самти муќобил (рўбарў) чунин ишора мекунад: «-Топонимњо бо 
љузъи пор – суѓ. p›r ‘ тавассути муќобил, самти муќобил (яѓн. пор 
– рўбарў, самти муќобил – форс, бост. upara) рўш.; барт. pōr 
тавассути муќобил, у пара, рўбарў [5,102] дар Тољикистон, 
хоссатан дар Зарафшону Бадахшон ва водии Яѓноб зиѐд ба назар 
мерасанд. Масалан: Порбоѓ (Мастчоњ), Порфиз, Порнов, Порвоѓ 
(номи гузар дар дењаи Мадм), Порвоѓ ( номи гузар дар дењаи 
Искодар), Пордар ( номи гузар дар дењаи Дарѓ), Пормен (гузар 
дар дењаи Хишортоб), Порнов (мавзеъ дар Яѓноб), Пордара, 
Порбасид, Порйил, Поршнев (дар Бадахшон) ва ѓайра. 
Топонимњое, ки бо љузъи суѓдии por- сохта шудаанд, он 
мавзеъњоеро ифода мекунанд, ки дар рў ба рў ѐ самти муќобил (у 
пара) ќарор доранд: Порвоѓ – мавзеъи воќеъ дар муќобили боѓ, 
Порнов – мавзеи воќеъ дар он сўи дара ѐ љарї » [6,87-99].  

Пошум [Pāšum] – номи дењаи ањолинишин дар ноњияи 
Варзоб, номвожаи мазкур аз шумори вожањои содаи суѓдї 
мебошад, ки ба њайси вожаи субстратии суѓдї дар ин мавзеъ 
боќї мондааст. Ба вожаи суѓдї будани номвожањои мазкур љои 
шубњае нест. Дар «фарњанги суѓдї-форсї-англисї»-и Б.Ќариб ин 
вожа, яъне решаи вожаи суѓдии p›š чунин тавзењ дода шудааст: 
p›s В.М.-шимол (Апохтар) pāš – шимол <суѓ. p›š – pāš <*apacy; 
авастої apaši<apāxtara<*anānk-tapa тољикї поѐнтар, нишебтар, 
шимолї[2,260] Маънои пурраи номи Пошум – дењи шимолї, дењи 
воќеъ дар ќисмати шимолии музофоти Тагоб аст. 

Пшамбе//Пшанбе [Pšambē] – номи дењаи ањолинишин дар 
музофоти Тагоби ноњияи Варзоб. Номвожаи љуѓрофии мазкур 
Пшамбе//Пшанбе аз вожаи суѓдї гирифта шудааст < суѓ. pšn, 

pš›nbe – pš => piš - нишебї ва метавонад бошад аз pš›n шикоргоњ, 
нишебии шикоргоњ, мавзеи шикоргоњ, шикоррања. Муќ. ав. pšan, 

pāšna - нишебї ва муќ. Пшанза (Анзоб), Пишандоч (Ромит) – 
шикоргоњ. Он мавзее, ки дењаи Пшанбе воќеъ аст, метавонад 
чунин буда бошад, ки дар гузашта љои шикоргоњ будааст, чунки 
релефи љойгиршавии он мавзеъ бо номи Пшанбе мувофиќат 
мекунад. Дар забонњои шарќии эронї вожаи piš маънои 
«нишебї» ва «чарогоњ» дорад. Инчунин метавонад љои сероб 
бошад ва шанбаре дар поѐн, шанбаре дар пастхамї. Дар 
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«Фарњанги суѓдї-форсї-англисї»-и Б. Ќариб ин вожа чунин 
шарњ дода шудааст: 7483 pš›myb => pšmty, 7484 pš›nk(›) B p(a) 

šẳnk (›pš›nkty) => pšn ›pš›nk – дом, Тила. Шакли ќадимаи аввалаи 
ин вожа pšnβǝ, pš›nβǝ аст[2,300].  

Пичандар [Pičandar] номи дењаи ањолинишин дар музофоти 
Тагоби ноњияи Варзоб. Номи дењаи мазкур аз вожаи суѓдии pšntr 
=> pty››ntr поѐнтар, нишебї аст. Аз решаи ин вожа метавон њадс 
зад, ки маънии номвожаи љуѓрофии Пичандар, ки аслан шакли 
таѓйирѐфтаи (метотеза) Пшандар аст, дењи поѐнї, дењи воќеъ дар 
нишебии доманаи поѐнии кўњ аст, дењи воќеъ дар доманаи кўњ. 
Муќ. поѐн, поѐнї, поинтар < pty››n β => pty›n, pty›m, patyām 

<*Pati – yāma; √yam – поѐн; pay›m – M.S.; pty›m – čyk M - 

patyāmčik – поѐнї[2,322-323]. Номи дењаи мазкур, ки шакли 
талаффузи давраи сеюми таърихи забон аст, аз шакли талаффузи 
давраи аввал ва миѐнаи таърихї хеле фарќ мекунад. Маънояш- 
“дењаи поѐн” аст.  

Варзоб [Varzāb] – номи рўди азими кўњї, номи дара 
(тангно), номи шањрак ва номи ноњияи ањолинишини тобеи 
маркази Љумњурии Тољикистон. Зери мафњуми Варзоб мантиќан 
њам номи дарѐ, номи дара, номи шањрак ва номи ноњия фањмида 
мешавад. Танњо дар шакли ибораи изофї талаффуз шудани 
номвожаи мазкур матлабро равшан мекунад. Муќ. Рўди Варзоб, 
Дараи Варзоб, шањраки Варзоб ва ноњияи Варзоб. Дар заминаи 
забонњои шарќиэронї, бавижа дар заминаи забони суѓдї ва 
суғдии яѓнобї (бозмондаи як лањљаи суѓдї) метавон вожаи аслан 
мураккаби суѓдии «варзоб»-ро маънидод кард. Вожаи Варзоб 
аслан гидроним аст ва ифодакунандаи номе мебошад, ки ба об 
вобастагї дорад ва баъдан ин ном номи дара, номи шањрак ва 
нињоят номи ноњияи тобеи маркази љумњуриро гирифтааст. 
Вожаи Варзоб аз ду љузъи < суѓ. wrz, w›rz Ав. bǝreza форс. barāz, 
тољ. бароз, баланд, баландї, кўталї ва ф.б. āpa, пањл. āpa, āp; ф. 

нав. āb < суѓ. ›P - āp -об ва яѓн. ā’pa - об, тољ. об иборат буда, 
маънои оби аз баландињо љориро дорад ва ѐ болооб, об аз 
баландї, оби баландї. Муќ. Варзи Манор (н. Айнї) – манораи 
баланд, Варзи канда н. Панљакент <суѓ.; яѓн.: wrzk›nδ› Warzkanta 
Варзиканда шакли талаффузи ѓарбиэронии нимаи дуюми давраи 
сеюми таърихї аст. Шакли ибтидоии он w›rzk›nδ => w›rzk›nt› 
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буда, маънояш мањаллае дар баландї, шањраке дар баландї аст. 
Варсиќ (шакли дурусти қадимаи он Варзик аст, дар 
н.Истаравшан, шакли метотезашудаи <суѓ. wrzk, w›rzk, w›rzik 
бора, баландї, теппакўњ, бароз). 

Тавассути ҷузъи номсози маънодори “об” аз гузаштаи дур 
то кунун номҳои зиѐде арзи вуҷуд карда омадаанд. Ҷузъи 
номсози “об” аз вожаҳои кӯҳани эронӣ буда, “дар забонҳои 
қадими давраи аввали эронӣ, ѐ эронии куҳан чун авастоӣ, ба 

сурати ap-, āp, дар форсии бостон ба зайли ap-, āp, дар форсии 
миѐна āp ба кор рафта ва дар даврони миѐнаи забонҳои эронӣ 

дар форсии миѐна ба гунаи āp мустаъмал буда, аммо дар 
мадракҳои макшуф аз Тӯрон форсии миѐнаи турфонӣ овози 
лабулабии “р” ба овози дулабии “б” таҳаввул кардааст, 
форс.миѐн. турф. ‘p,‛р [āb]; портии ашконӣ ‘p,‛р [āb]; суғд. ‘p,‛р 

[āр]; суғд. яғд. āp маҳфуз мондааст.” [7,3-25]. 

Тагоб [Tagāb] – номи дарѐ, номи дења ва номи музофоти 
ањолинишин. Номвожаи мазкур вожаи мураккаби суѓдии яѓнобї 
буда, аз ду љузъи маънодори <суѓ.; суғ.- яѓн.: tak - поѐн, зер, 

нишеб ва <суѓ.; яѓн.: ›p, āpa, āp – об сохта шуда, маънояш поѐноб, 
оби поѐн, рўди поѐн. Дар забони яѓнобї имрўз низ чунин шакли 
ибораорої вуљуд дорад, муќ. Taki āp – оби поѐн, оби таг.  

Сафеддорак [Safeddorak] – номи мавзеъ ва номи дењаи 
ањолинишини ањолиаш яѓнобизабони ноњияи Варзоб. 
Мутаассифона, имрўз номвожаи суѓдї-яѓнобии ќадимаи тољикии 
Сафеддорак ба номи Сафед- дара- иваз карда шудааст, ки 
мантиќан њељ маъное надорад, чунки дар фасли тобистон аз он 
дараи сафед ва ѐ сафед-дара ному нишоне намемонад. Он дараи 
сафеди барфпўш ба чаманзор, яъне сабзазори зебо табдил меѐбад 
ва ќаблан дар гузашта мавзеи мазкур чарогоњи тобистонаи 
мардуми дењаи Сафеддорак буд, ки дар замони шўравї ба сабаби 
дар фасли зимистон мавзеи хуби лижаронї буданаш дар ин 
мавзеъ биноњои варзиши лижаронї сохтаанд. Дар даврони 
истиќлол мавзеи мазкур њамчун мавзеи хуби сайѐњї ва 
истироњатӣ ба минтаќаи байналмилалии варзишї-сайѐњии 
лижаронї табдил дода шуда, ба таври љавобгў ба меъѐрњои 
љањонї тармиму обод ва хеле зебо гардонида шуд. Номвожаи 
Сафеддорак калимаи мураккаби суѓдї-яѓнобї буда, аз љузъњои 



  
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2021 

41 
 

суѓдии < <spty, spḗe ///pl.-t=>spyty, ›sp›yt›k - сафед; spty, spētē 

(›sp›ytk)=> spty, ›sp›yt›k - сафед; ф.б. spaita, ав. spaǝta, ф.м. spait, 

spǝta, ispēd тољ. испед, сафед, яѓн. spet, spǝt - сафед ва < суѓ. δr δar 

/// lc. yh -дара, партгоњ; d›r d›r›, δār /// <ав. dāra; skt – dhāra, яѓн. 
dār - баландї, теѓа, теѓ, теѓаи шах, сахраи кўњ, тољ. тор, баландї 

(тор-и тољикї аз њамон суѓдии dār – баландї аст)[2,135-141; 2, 
359-360].  

Дар забони яѓнобї вожаи «дор» маънои теѓаи баланди 
сахраи кўњро дорад, теѓаи шахи баланд. Дар самти муќобили – 
рў ба рўи ќисмати шарќии дењаи яѓнобинишини Сафеддорак, дар 
мавзеи имрўзаи сайѐњии лижаронии Сафед-Дара (?) теѓаи ѐ 
сахраи нињоят баланди шахи (кўњи) бузург намудор аст, ки 
зимистону тобистон, дар њама фасли сол он теѓаи кўњи баланд 
барфпўшу сафед аст. Бинобар њамин мардуми бумии он – 
яѓнобиѐн ба он теѓаи кўњ номи Сафеддорак – теѓаи сафед, шахи 
сафед ном гузоштаанд, на дараи сафед ѐ сафед-дара, чунки дар 
тобистон аз сафедии он дара нишоне намемонад ба љуз сафедии 
барфи њамон шахи баланди кўњ. Љузъи-ак, анљомаи топонимсози 
суѓдї буда, ба маънои хурд, хурдакак меояд, яъне теѓањаки 
сафед, шахаки сафед ва дигар ин ки љузъи суѓдии –-ак анљомаест, 
ки ба макони мушаххас далолат мекунад, яъне анљомаи 
маконсозест, хурдї ва андозаи хурдиро мефањмонад.  

Дар асрњои миѐна дар натиљаи иќтибосшавии вожањои 
зиѐди забони суѓдї ба забони дарии тољикї дар ќатори дигар 
вожањои суѓдї вожаи сермаънои dār-и суѓдї, ки маънои баландї, 
теѓаи сахраи кўњ ва умуман маънои баландї ва тор – боло, 
баландиро мефањмонад ба забони тољикї гузашта, калимаи 
«Сафеддор»-ро сохт. Вожаи «сафеддор» <суѓ.: dār - баланд; <суѓ.: 
spǝta - сафед, <ф.б. spaita – сафед => spǝta dāra, spǝtdār - баланди 
сафед; дар суѓдї dāl - њам дарахт аст, яъне сафеддор, тирак. 
Вожаи «дор» - асбоби махсус барои љаллодон, ки гунањкоронро 
овезанд, ки баланд аст ва «дор»-и дорбозї њам аз «dār»-и суѓдї 
аст. Муќ. долу дарахт.  

Вармоник [Varmānik] – эр. шарќї, номи дењаи ањолинишин 
дар музофоти Тагоб. Номвожаи љуѓрофии мазкур вожаи 
мураккаби суѓдии яѓнобї буда, аз се љузъ иборат аст <суѓ.: wr,w›r 
- баландї => war; mān - об; -ik – анљома, яъне пасванди маконсоз 
аст, ки далолат ба макон мекунад. Маънои пурраи «вармоник» - 
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баландчашма, чашмасори боло, чашмасори бароз, чашмасори 
сари бароз, мавзеи обшори боло аст. Пасванди суѓ. -ik далолат 
ба мансубият ба макон мекунад, дар забони тољикї ин вазифаро 
пасванди –ї иљро мекунад. Масалан Љом-Љомї, Балх-Балхї; дар 
суѓдї z>y, zāy – замин, zāy –čik < суѓ. z›ycyk – заминї [2,457] γr, 

γ›r, γ›rcyk – γar – čik (γ›yrčyy) кўњї; зойчик – заминї, ѓарчик-кўњї, 
кӯҳистонӣ. 

Зуманд [Zumand] – номи дењаи ањолинишин. Дар дењаи 
мазкур ањолии яѓнобизабон зиндагї мекунанд. Дењаи Зуманд 
таќрибан таърихи 600-сола дорад. Дењаи Зуманд бо дењањои 
яѓнобизабони дигари музофоти Тагоб, бо дењањои Гароб – самти 
шимолу шарќї ва дењаи Сафеддорак – самти љанубу шарќӣ 
њамсоя аст. Номвожаи љуѓрофии Зуманд калимаи содаи суѓдї 
аст, аз <суѓ. zm›nt, z›yhmnt => z›mant, ›zmant, zumanta, zumant => 
zumand, тољ. зуманд (z›yh – замин Боѓбедї) [ 1,175-176] – ќитъаи 
замин; номвожаи љуѓрофии Зуманд, ки шакли дурусти он zumant-
и шакли љамъи суѓдї аст (-t пасванд ва ѐ анљомаи калимасози 
шакли љамъи суѓдї аст) – маънои ќитъањои заминро дорад. Номи 
дења ба релефи љойгиршавии он пурра мувофиќат мекунад. 
Дењаи Зуманд аз сатњи бањр дар баландии 2500-3000 метр воќеъ 
дар болои заминњои њамвору пањн ва густурдаи кўњ, ки њар љо 
чашмањои оби нўшокї низ љорист, воқеъ аст. Муќ. Зайч-замин, 
Зуманак-порчаи замин, ќитъаи замин; Зумудг-замини навкорам 
(Бадахшон). 

 //Пуѓузе [Puγusǝ// Puγuzǝ] номи мавзеъ ва номи деҳаи 

ањолинишин дар канори рости рўдхонаи Варзоб. Вожаи puγusǝ 
аслан калимаи мураккаби суѓдї-яѓнобї буда, аз љузъњои <суѓ. pu 
– пушта, бора, баландї, теппа ва γus - чормаѓз ва анљомаи 
топонимсози –е иборат аст, анљомаи –е форманти (анљома) 
маконсоз аст. Маънои пурраи номвожаи љуѓрофии Пуѓузе 
баландии чормаѓззор мебошад. Муќ. γůz - мева, чормаѓз 
(дарахти чормаѓз); γuzák -ѓўза; рушонї γūz - чормаѓз, яѓн. 
γuz//γus- чормаѓз, γuzzor – чормаѓззор, γuzin- чормаѓзин, тољ. 
čalγūza – тухми дарахти сўзанбарг; γuza<γusa – ѓўзаи пахта. 
Маънои пуѓузеро офтобрўи чормаѓззор њам маънидод кардан 
мумкин аст, яъне баландии офтобрўяи чормаѓззор. Муќ. 
γusrowut// γuzrowut (дар музофоти Тагоби ноҳияи Варзоб) – дараи 
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чормаѓззор; γuzrowut – чормаѓздара (Ромит), γusmarγa – 
марѓзори гирдашакл , шибарзори заминаш гирдашакл (Яѓноб).  

Ѓусѓарф//Ѓузѓарф [γusγarf//γuzγarf] – номи мавзеъ ва номи 
дењаи ањолинишин дар канори рости рўдхонаи Варзоб. 
Номвожаи Ѓусѓарф//Ѓузѓарф низ калимаи мураккаби суѓдї буда, 
аз ду љузъи мустаќилмаънои суѓдии < суѓ. γus//γuz - чормаѓз ва 
љузъи суѓдиии γarf - – бисѐр, зиѐд иборат аст. Љузъи дуюми 
номвожаи мазкур - γarf дар «Фарњанги забони суѓдї» низ ба 
сурати зайл маънидод карда шудааст: γrδyt => γrδ›k(h); γrf – M.C. 
– бисѐр, зиѐд (дар бештар мутуни суѓдї); γarf /// <* paruv - /// ob. 

γrfy; pl. γrft; jd. pl. γrftyčt MC [2,169].  
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НОМВОЖАЊОИ СУБСТРАТИ СУҒДЇ ВА СУҒДИИ НАВ ДАР 
ТОПОНИМИЯИ НОЊИЯИ ВАРЗОБ 

 

Таҳқиқ ва меѐбад. Ҷойномҳо нисбат ба дигар воҳидҳои луғавии 
забон консервативитар ҳастанд, бештари онҳо дар раванди давраҳои 
дуру дарози таърих дар манотиқи кӯҳистон ҳифз гардидаанд. 
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Умдатарин хусусияти ҷойномҳои қаламрави ноҳияи Варзоб дар он 

зоҳир мегардад, ки ҷойномҳои минтақаи мазкур бо номвожаҳои ҷуғрофии 
водии Яғноб, Ромит, Панҷакент, Кӯҳистони Масчоҳ , мавзеи Фалғар (н. 
Айнӣ), Рашт ва Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон умумият 
доранд. 

Калидвожаҳо: топонимҳо ва микротопонимҳо, Варзоб, Гароб, 
Панҷхок, Зоғар, Беғар, Порут, Пошум, Пшамбе, Пичандар, Такоб, 

Сафеддорак, Вармоник, Зуманд, Пуғузе, Ғусғарф. 
 
НАЗВАНИЯ СОГДИЙСКОГО И НОВО СОГДИЙСКОГО 

СУБСТРАТА В ТОПОНИМИКЕ ВАРЗОБСКОГО РАЙОНА 
 

Изучение и рассмотрение топонимов - одна из важнейших проблем 
современного языкознания. Названия местиностей, более консервативны, 
чем другие лексические единицы языка, большинство из них сохранилось в 
процессе длительных исторических периодов в горных районах. 

Главной особенностью топонимов Варзобского района является 
то, что названия местностей этого района имеют много общего с 
географическими названиями Ягнобской долины, Ромита, Пенджикента, 
Торной Матчих, Айнинского района, Рашта и Горно-Бадахшанской 
автономной области. 

Ключевые слова: топонимы и микротопонимы, Варзоб, Гароб, 
Панджок, Зогар, Бегар, Порут, Пошум, Пшамбе, Пичандар, Такоб, 
Сафеддорак, Вармоник, Зуманд, Пугузе, Гусгарф. 

 
TOPONYMS OF THE SOGDIAN SUBSTRATUM AND THE NEW  

SOGDIAN OF VARZOB DISTRICT 
 

Studing and researching of toponyms is one of the most important 
problems of modern linguistics. Names of places, which are more conservative 
than other lexical units of the language, and most of them survived through 
long historical periods in the mountainous regions. 

The main feature of the toponyms of the Varzob region is that they have 
have common charachteristic with the geographical names of the Yagnob 
valley, Romit, Panjakent, Kuhistoni Mastchoh, Falhgar areas (Ayni district), 
Rasht and Gorno-Badakhshan autonomous region. 

Key words: toponyms and microtoponyms, Varzob, Garob, Panjok, 
Zohar, Begar, Porut, Poshum, Pshambe, Pichandar, Takob, Safeddorak, 
Warmonik, Zumand, Pughuse, Ghushgarf. 
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УДК: 49/550,1 

КОРБУРДИ ҶУМЛАҲОИ СОДАИ ТАСДИҚӢ ВА ИНКОРӢ  

ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ  
(дар асоси маводи насри бадеии адабиѐти муосир) 

Кенљазода М.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Тасдиќу инкор яке аз хусусиятњои асосӣ (хабардиҳӣ)-и 

љумлаҳои сода аст. “Мафњуми тасдиќу инкор асосан бо хабар 
ифода мегардад. Ба забон бештар мафњуми тасдиќ хос аст. Он бо 
ѐрии тамоми шаклњои феъл ва инчунин њиссањои номии нутќу 
феълњои ѐридињанда ифода меѐбад. Азбаски тасдиќи яке инкори 
дигарест, нишон додани воситаву аломатњои тасдиќу инкор 
кифоя аст, ки њар ду маънї ошкор гардад” [17, 134]. 

Ба тасдиқӣ ва инкорӣ ҷудо кардани ҷумлаҳо ба мазмуни 
муносибатҳои воқеии дар онҳо ифодашуда вобаста аст. 
Хусусияти тасдиқӣ ѐ инкории ҷумла инъикоси муносибатҳои 
байни ҳодисаҳои воқеият аст. Чунончи дар ҷумлаи: Темурмалик 
баъд аз тамом намудани сохтмони ќалъа он љойро бо озуќа ва 
аслиња пур кард – вобастагии байни тасаввурот оид ба амал чун 
предмет ва дар бораи он (сохтмон) мавҷуд аст: яъне – амал – пур 
кард. 

Забоншинос Б. Ниѐзмуҳаммадов ҷумлаҳои содаи инкорӣ ва 
тасдиқиро ҷумлаҳои содаи яккалимагӣ номидааст [ниг. 16, 98]. 

Мо ба ин андешаи забоншинос ҳамақида шуда наметавонем. Ин 
навъи ҷумлаҳои сода яктаркиба ва дутаркиба буда, оҳанги инкор 
ѐ тасдиқро мефаҳмонанд.  
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Забоншинос М. Норматов инкорро ба ду гурӯҳ ҷудо карда, 
чунин ибрози андеша намудааст: “Инкор умумї ва љузъї 
мешавад. Инкори умумї ба тамоми љумла дахл дорад, аз ин рў, 
хабар дар шакли инкор меояд: Босмачињо ошкоро њамла 
намекунанд [Ф.Муњаммадиев]. Падарам имрўз намераванд. Онњо 
ба њам ваъдаи мулоќот надода буданд [С.Улуѓзода].  

Инкори љузъї ба яке аз аъзоњо тааллуќ дорад: - Марњамат, 
як пиѐла не, як коса об нўшед [Ю.Акобиров] [17, 137]. 

Инчунин, М. Норматов ҷумлаҳои содаи инкориро ба 
ҷумлањои инкории хосса ва ѓайрихосса [17, 137] ҷудо намудааст. 

Ҳамин тариқ, ҳамон ҷумлаҳое тасдиқӣ ба ҳисоб мераванд, 
ки агар дар онҳо алоқа байни предметҳо ва аломати онҳо дар 
воқеият мавҷуд бошад ва ҳамон ҷумлаҳое инкорӣ маҳсуб 
меѐбанд, ки агар дар онҳо ин робита вуҷуд надошта бошад. 

Муқобилгузорӣ аз рӯйи принсипи тасдиқӣ – инкорӣ хоси 
маъност. Он инъикоси мутақобилаи принсипи модалияти воқеӣ 
ва ғайривоқеӣ набуда, балки мафҳуми модалияти объективии дар 
ҷумла ифодаѐфта мебошад. Масалан, дар ҷумлаҳои: Деворзанї 
камобеш ду њафта тўл кашид [20, 153]. Муллобача чой мекашид. 
Ниѐз дастархонро меѓундошт [20, 134] факти воқеӣ тасдиқ карда 
мешавад, яъне ҷумлаи ҳам тасдиқӣ ва ҳам инкорӣ маънои 
модалияти воқеӣ дорад.  

 Дар ҷумлаҳои: Аз масљидњо овози муаззинњо баланд 
гардид// Аз масљидњо овози муаззинњо баланд нашуд – воқеияти 
вуқуи амал тасдиқ карда мешавад, яъне ҷумлаи ҳам тасдиқӣ ва 
ҳам инкорӣ модалияти воқеӣ дорад. 

Ҷумлаҳои: Ў љавоб дод// Ў љавоб надод низ модалияти 
якхела доранд, вале модалияти ғайривоқеӣ, зеро далелҳое, ки дар 
бораи онҳо сухан меравад, воқеӣ иҷрошаванда нестанд. 

Тибқи нишондоди “Грамматикаи забони адабии ҳозираи 
тоҷик”1986, хусусиятҳои инкорӣ аз ҷиҳати ифодаи маъно, 
мақсаду муносибат ва лаҳн (интонатсия) аз ҷумлаҳои тасдиқӣ 
тафовут надоранд ва мисли онҳо ҳикоятӣ, саволӣ, амрӣ ва 

хитобӣ мешаванд. Албатта, дар ин ҷо ҳам доираи истифодаи 
ҷумлаҳои ҳикоятӣ васеъ аст, чунки инкор ба маънои аслиаш 
асосан хоси ҳамин гурӯҳи ҷумлаҳои сода мебошад. Дар ҷумлаҳои 
саволӣ, амрӣ ва хитобӣ тарзҳои махсуси инкор низ ба назар 
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мерасанд. Шаклҳои инкор дар ҷумлаҳои амрӣ ва хитобӣ барои 
ифодаи боздоштани амали субъект, илтимосу хоҳиш, нияту орзу 
ва ҳиссу ҳаяҷон истифода мешаванд [ниг.9, 219]  

 Категорияи инкор ба мазмуни ҷумла алоқаманд буда, он аз 
ҷиҳати сохтор муҳим аст. Оид ба нақши муҳимми сохтории 
инкор муқобилгузории баъзе навъҳои ҷумла шаҳодат медиҳад: 
Бедонабоз њайрон шуд // Бедонабоз њайрон нашуд. Вазифаҳо 
супорида шудаанд (дар ҳолати дуюм ду варианти ҷумлаҳо дида 
мешаванд: ҷумлаҳо бо тағйири сохтор ва бетағйири сохтор): 
Шаб.Соати се. Шаб нест. Соат се нашудааст. 

Дар дигар ҳолатҳо категорияи инкор ба сохтори ҷумла 
таъсир намерасонад: Мењмон рост омада ба љувозхона даромад; 
Барф дар хандаќ њар сол анбор карда мешуд [20, 42]// Барф дар 
хандаќ њар сол анбор карда намешуд; Ошўби дењќонон пахш 
карда шуд[20, 43]// Ошўби дењќонон пахш карда нашуд.  

Инкори грамматикӣ, одатан, бо пешванди на- (не-) сурат 
мегирад ва мавҷуд набудани он маънои тасдиқро дорад. 

Муаллифони “Грамматикаи забони адабии ҳозираи 
тоҷик”[1986] инкорро дар ҷумлаҳои сода ба умумӣ ва ҷузъӣ ҷудо 
намудаанд. Инкори умумӣ ба тамоми ҷумла мансуб буда, хабари 
ин гуна ҷумлаҳо бештар дар шакли инкор воқеъ мегардад: Аммо 
писараш ноќобил ва сарсаригард шуда, на дар замин ва на дар 
дуредгарї кор накардааст [1, 51]; – Чаро ту ўро нигоњ надоштї, 
мардаки дилозор? [20, 53]; Хайр, ту хафа нашав, ака [20, 53]. 
Духтарак њам ба ин љавони хушзабони мењрубони хушмуомила 
муњаббати покдилона монда, аз вай људо шудан ва як нафас бе ў 
монданро намехостааст [1, 53]. Ятим ин таклифи духтарро ќабул 
накардааст [1, 53]. Вале андозчини ќаротегинї доди онњоро 
намешунид. Аммо маро назад ва љанг њам накард [1, 180]. 

 Инкори ҷузъӣ ба яке аз аъзоҳо ва ѐ ба яке аз аъзоҳои чидаи 
ҷумла тааллуқ дорад: Инњо на парвои зану фарзанд доранд, на 
ѓами хўроку пўшок. [1, 149]. Хайрият, ки на ба ман ва на ба ў 
зарар нарасид [1, 149]; На дарпарда дошт ва на таѓораи обрезї . 
Ман на ѓалтидам ва на аз аќл бегона шудам...[ 1, 287]. Аммо на 
дасташ ва на пояш ба ягон љойи Махдум намерасид...[ 1, 295]. 
Албатта, ман дар он ваќт на харитаро медонистам, на кураро ва 
на ба чї чиз хизмат кардани ин асбобњоро [1, 331]. 
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 Инкор пурра ва нопурра мешавад. Инкори пурра бо роҳи 
гузоштани ҳиссачаи инкории на пеш аз хабар сурат мегирад, 
чунин ҷумла умумиинкорӣ ном дорад. Ҳиссачаи инкории на пеш 
аз дигар аъзоҳои ҷумла ояд, инкори нопурраро ифода мекунад. 
Чунин ҷумлаҳоро инкории нопурра меноманд, зеро онҳо умуман 
тасдиқро ифода мекунанд. Масалан, дар ҷумлаҳои: На ба зӯрӣ, 
на ба зорӣ, на ба зар, Нагаштӣ ошно, бегонаи ман [Гулрухсор]. 
Падарам то тамом кардани ин кор на нон хўрд ва на чой нўшид 
[1, 47]  

Дар ҷумлаи саволии: Саидалї, њамин чорбоѓатро ба ман 
намефурўшї? [20, 44]; инкор ба ҳолат тааллуқ дорад, инчунин, 
дар муносибати муайян маҳдуд карда шуда, дар ҷумла яклухт 
ифода ѐфтааст. 

Маънои тасдиқро ҳиссачаи инкории пеш аз мубтадо ҳам 
дигар карда наметавонад. Масалан: На модару на духтару на 
писар ба саволи ӯ ҷавоб медоданд [11, 89].  

Ҳамин тариқ, категорияи инкор бевосита бо категорияи 
предикативият алоқаманд аст. Маҳз танҳо ҳиссачаи инкорие, ки 
пеш аз хабар меояд, маънои тамоми ҷумларо инкорӣ карда 
метавонад. Ҳиссачаи инкорие, ки пеш аз дигар аъзоҳои ҷумла 
меояд, ба маънои умумии тасдиқии ҷумла таъсир расонида 
наметавонад. Аммо ҳиссачаи инкории пеш аз хабар ҷойгирифта 
ҳам на ҳамеша аломати ҷумлаи инкорӣ шуда метавонад. Гоҳо 
дар чунин мавридҳо ҷумла маънои инкориашро гум мекунад: 

якум, ҳангоми такрори ҳиссачаи на-: Ман нахандида 
наметавонистам – яъне инкор ҳангоми дар ҷумла такрор шуда 
омадан тасдиқи қатъиро мефаҳмонад. На ин на он ҷуръат 
намекард, сухан намегуфт [23,. 321].  

дуюм, ҳангоми тобиши дигари маъноӣ гирифтани ҳиссачаи 
на – [не]-:  

-тахмин: Мабодо ў занбўруѓњои зањрдорро чида наомада 
бошад? [1, 42]. Вай як умраш аз сари танўру оташдон онсўтар 
наомада бошад, чиро медонад? [20, 280]. 

-умумикунонӣ: Кӣ амирро лаънат нахондааст? [3, 307].  
-хавотирӣ: Мабодо сирри мо ба воситаи ин духтарак фош 

гардад [1, 455].  
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-зарурат: Чӣ хел ман гиря накунам?! // Ман бояд гиря 
кунам. 

 Ба вазифаи воҳиди инкорӣ ҳиссачаи на- [не -], ки мафҳуми 
инкорро қувват медиҳад, омада метавонад: Ариза бепул нест 
маќбул [20, 153]. 

 Ҳиссачаи на- [не - ] ҳангоми такрор шудан вазифаи 
пайвандакро иҷро мекунад: Лутфия на тасдиќ кард ва на инкор. 
[20, 153]; Ин мард бошад, на турба дораду на асо[20, 195] ; 

 Вожаи на дар ин ҷумла вазифаи пайвандаки 
пайвасткунандаро иҷро мекунад. 

 Тақвияти инкор бо ѐрии ҷонишинҳои инкорӣ ва зарф 
сурат мегирад: Ҳеҷ чиз аз бад шудани вазъи обу ҳаво дарак 
намедод. Ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд, Ҳеҷ оҳан ханҷари тезе 
нашуд [Румӣ]; – Њељ ваќт ѐфт намешаванд [5, 42]; 

Пешванди на ҳамеша инкорро ифода намекунад, он 
метавонад барои қувват додани маънои тасдиқ хизмат кунад: 
Онњо то ба шањр даромадани душман нагурехта њам 
наметавонистанд [6, 77] 

 Аломати грамматикии ҷумлаи инкорӣ вожаи инкории 
“нест” мебошад, ки дар ҷумлаи сода вазифаи хабарро иҷро 
мекунад: Не, бе асп мондан хуб нест. [20,.35]; Ман ин хел одами 
ноинсоф ва кўтоњандеш нестам [20, 15];. 

Ниҳоят, инкор метавонад бо ѐрии оҳанг [интонатсия], 
тартиби калима, баъзе ҳиссачаҳои эҳсосотӣ [эмотсионалӣ] низ 
ифода ѐбад, ки ин бештар хоси забони гуфторӣ аст: Дар он љо на 
бору бунањ мондааст ва на аспу одам [6, 65]. Ҳамин хел ман 
шуморо интизор шуда мешинам?  

Ҷумлаҳои инкорӣ ба ду гурӯҳи калон ҷудо мешавад: 1) 
ҷумлаҳои инкории хосса ва 2) ҷумлаҳои инкории ғайрихосса. Ба 
гурӯҳи якум ҷумлаҳое дохил мешаванд, ки табиатан маънои 
инкор доранд, онҳо аз шаклҳои ғайриинкор сохта нашудаанд. Ба 
вазифаи хабари ин гуна ҷумлаҳо асосан калимаҳои нест, не, на 
меоянд: Болохонаро шабона бекас мондан дуруст нест [1, 195]; 
Ин хатро хондан мумкин нест[1, 197]. 

Дар забони тоҷикӣ дар баробари калимаҳои нест, не, на 
чанд калимаи дигар низ ҳаст, ки дорои маънои инкор буда, дар 
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ҷумлаҳои нопурраи инкорӣ истифода мешаванд: ҳаргиз, асло, 
ҳеҷ: 

–На, ҷоиз нест. Ҷоиз нест, -такрор кард ӯ [21, 24].  
Бо Фирдавсӣ дар мунозира шудан кори осон нест, вай 

донишманди гузарост, ҳаким аст... [21, 25].  
Ман бо ин тоифа мусоҳиб нашудаам[21, 35]. Адолат ба як 

нафарадола нест [21, 35]. 
- Ин некии маро аз ѐд намебаровардагистӣ?  
-Асло [20, 147]; 
—Магар колхоз ба ин розӣ шуда метавонад?  
Ҳаргиз! [Улуғзода].  
Дар таркиби ҷумлаҳои сода мисли ҳеҷ, ҳаргиз, асло, ба ҷуз, 

бе калимаҳои инкорӣ низ меоянд. Азбаски хабари ин гуна 
ҷумлаҳо ба воситаи морфемаҳо аз шакли тасдиқии он сохта 
шудааст, онҳо ба гурӯҳи ҷумлаҳои инкории ғайрихосса дохил 
мешаванд. Калимаҳои инкории зикршуда тобишҳои модалии 
ҷумларо қувват медиҳанд, инкорро таъкид менамоянд, маъноҳои 
иловагӣ мебахшанд, матлабро мушаххастар менамоянд: Вай 
намегӯяд. Шарм карда аз хона намебарояд [22,30]. Акнун ту не 
гуфта наметавонӣ [22, 26] . –Махшераро намегирам, -якбора аз ӯ 
ҳамчун бачаи арознок рӯй тофта гуфт Виркан[22, 25]. Нанимча 
ҷавоб надод, гузашта рафтанӣ шуд [22, 33].  

–Ба занат гуфтӣ? 
-Ҳанӯз не. Вай, албатта, розӣ намешавад, мешӯрад [22, 48].  
Аз ҷиҳати хусусияти семантикӣ ҳамаи ҷумлаҳои инкории 

хосса ба гурӯҳи ҷумлаҳои инкории умумӣ дохил мешаванд. Як 
қисми ҷумлаҳои инкории ғайрихосса ҳам, ки дар онҳо инкор 
тамоми ҷумларо фаро мегирад, ба ҷумлаҳои умумии инкорӣ 
мансуб мебошанд. 

Ба гурӯҳи ҷумлаҳои инкории ғайрихосса ҷумлаҳое дохил 
мешаванд, ки бо воситаҳои гуногуни грамматикӣ аз ҷумлаҳои 
тасдиқӣ сохта шудаанд. 

Азбаски хабар воҳиди предикативии ҷумла, яъне воситаи 
асосии ахбор ба шумор меравад, тасдиқу инкорро ифода 
намудани ҷумла, асосан, ба он вобаста мебошад. Хабарҳои 
ҷумлаҳое, ки дар бораи набудани чизҳо, ҳодисаву воқеаҳо ва 
инкори фикр маълумот медиҳанд, дар шакли инкор меоянд, ки аз 
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шакли ғайриинкори он сохта шудаанд. Чунончи: Ӯ аз фикри 
љоњу мансаб намегузашт [20, 8]; Ќориишкамба на ба чинифурўш 
нигоњ мекард ва на ба нонфурўш [5, 18]; Дирўза ошро аз ѐдат 
набарор! [5,35]; Аммо дањяки он ош њам насиби ман нашуд [5, 35]; 

Дар хабарҳое, ки бо феълҳои таркибии номӣ ифода 
шудаанд, пешванди инкории на-бо феъли ѐвар меояд. Чунончи: –
Оварда додани табаќро аз хотир фаромўш накунед! [5, 38]. –
Њуљра ѐфтед ѐ ин ки њоло њам бошишгоњ надоред? [5, 35]. Бо 
хўшачинии мо барин одамони бебизоат аз хирмани шумо барин 
одамони доро чизе кам намешавад. [5, 52]. 

Ҳиссачаи не дар муколима ҳамчун ҷумлаи мустақили 
инкорӣ истифода мешавад. Дар ин гуна мавқеи наҳвӣ алоқаи 
шакливу маъноии ҷумлаҳои муколама, ки дар шакли саволу 
ҷавоб воқеъ мегардад, барҷастатар зоҳир мешавад: 

Ў он хатро бароварда ба дастам медод. Ман хатро аз 
назарам гузаронида: 

–Хонда дињам? – гуфта пурсидам. 
–Не [5,. 71]. 
– Худатон хат навишта метавонед? – гуфта арбоб аз ман 

пурсид. 
– Кам-кам. 
– Бисѐр хуб, ин тавр бошад, аз номи ман ба бой як хат 

нависед-чї? 
– Мешавад. 
– Ќалам доред? 
– Не. [5, 93]; 
Дар ҷумлаҳои чидааъзо бо ҳиссачаи на қолабе ҳаст, ки дар 

он аъзои чидаи якум бо ҳиссачаи инкорӣ омада, ногузирии 
пайвандаки балки ва дар шакли тасдиқ воқеъ шудани хабари 
ҷумларо тақозо мекунад. Дар ин қолиб ва ба ин маънӣ ҳиссачаи 
на бо ҳамаи аъзоҳои ҷумла меояд: Алњол ў на танњо табассум 
мекард, балки дар зери лаб механдид [5, 43]. Соњиби хона ба вай 
на фаќат паноњ, балки нону ош њам дод [20, 71]. – Ин гаронї дар 
ман аз мизољам не, балки аз ањволи тумани Шофирком омад [1, 
95]. Албатта, на танњо он кўдаки 4-сола, балки дигарон њам 
маънии сухани маро нафањмида буданд [1, 225]. Дар ин 
мунозирањо на танњо њамон 5 протсент хушзењнон, балки њамаи 
шогирдон иштирок мекарданд [1, 226]. 



  
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2021 

52 
 

 Агар хабари ҷумла чида шавад, ҳиссачаи инкорӣ пеш аз 
хабарҳо омада, инкори умумиро ифода мекунад ва хабарҳо 
морфемаҳои инкорӣ қабул намекунанд: – Вай то ин ваќт на маро 
дастгир карда тавонист, на ту ва на Назирро [20, 360 ].Ин на 
достон аст, на очерк аст, на муболиға [Айнӣ]. 

Дар як ҷумлаи сода ду ва ѐ зиѐда инкори умумӣ дар вақте 
имконпазир мегардад, ки хабарҳои инкории он ба тарзи чида 
омада бошанд. Ин гуна инкорҳо хусусияти шумур ва ѐ 

муносибати замонӣ дошта, миқдори онҳоро бо ягон адади 
муайян маҳдуд кардан мумкин нест, чунки ин қолаб кушода аст: 
Он гуна одамњо на ба воситаи аз худ кардани программаи 
мадраса ва на ба воситањои мунозирањои схоластикии 
дарсхонањо расидаанд [1, 258]; Ҳоло вай на хона дорад, на мол 
дорад, на ҳомӣ ва на муттако [23, 179]. 

  Аз таснифоти маводи гирдоварда маълум гардид, ки дар 
ифодаи маънои инкор дар ҷумлаҳои содаи инкорӣ ҳиссачаи на, 
не, ҷонишини манфии ҳеҷ, вожаҳои асло, ҳаргиз, ба ҷуз истифода 
гардидаанд.  

 Вожаи не дар забони зинда ва вожаи на дар нутқи китобӣ 
истифода мешавад. Вожаи асло дар забони зинда ва ҳаргиз дар 
нутқи меъѐрӣ серитеъмоланд. 

Категорияи инкор бевосита бо категорияи предикативият 
алоқаманд аст. Маҳз танҳо ҳиссачаи инкорие, ки пеш аз хабар 
меояд, маънои тамоми ҷумларо инкорӣ карда метавонад. Ба 
тасдиқӣ ва инкорӣ ҷудо кардани ҷумлаҳо бо мазмуни 
муносибатҳои воқеии дар онҳо ифодашуда вобаста аст. 
Хусусияти тасдиқӣ ѐ инкории ҷумла инъикоси муносибатҳои 
байни ҳодисаҳои воқеият аст. 
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КОРБУРДИ ҶУМЛАҲОИ СОДАИ ТАСДИҚӢ ВА ИНКОРӢ 

ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 

Дар мақолаи мазкур мавқеи ҷумлаҳои тасдиқию инкорӣ дар насри 
бадеии адабиѐти муосир мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Ба тасдиқӣ 

ва инкорӣ ҷудо кардани ҷумлаҳо бо мазмуни муносибатҳои воқеии дар 
онҳо ифодашуда вобаста аст. Хусусияти тасдиқӣ ѐ инкории ҷумла 
инъикоси муносибатҳои байни ҳодисаҳои воқеият аст. Ҷумлаҳои тасдиқӣ 
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дар асарҳои бадеӣ серистеъмол аст. Дар мақола роҳҳои ифодаи тасдиқ 

нишон дода шуда, муаллифи мақола барои тақвияти андешаҳояш мисоли 
фаровонеро оварда, таҳлилу баррасӣ намуда, ба маънии семантикии оно 
эхтибори чиддӣ додааст. 

Муаллифи мақола ҷумлаҳои инкориро ба инкори пурра ва нопурра 
тасниф намудааст. Инкори пурра бо роҳи гузоштани ҳиссачаи инкории 
на – пеш аз хабар сурат мегирад, чунин ҷумла умумиинкорӣ ном дорад. 

Ҳиссачаи инкории на – пеш аз дигар аъзоҳои ҷумла ояд, инкори нопурраро 
ифода мекунад. Дар мақола маводи зиѐде бо ҳиссачаи инкории на- оварда, 
таҳлил гардидааст.  

Калидвожаҳо: ҷумлаҳои тасдиқӣ, инкорӣ, ҳиссачаи инкории на, 
инкори инкор, инкори пурра, инкори нопурра, ҷумлаи сода, насри муосир.  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТЫХ УТВЕРДИТЕЛЬНЫХ И 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

В статье рассматрываются роль и место утвердительных и 
отрицательных предложений в современной таджикской 
художественной прозе. Автор считает, что разделение предложений на 
утвердительные и отрицательные зависит от их соотнешения с 
реальностью. Утвердительные предложения по сравнению с 
отрицательными довольно широко употребляются в художественной 
литературе. В статье указаны способы выражения утвердительных 
предложений, для подтверждения своих мыслей автор приводит 
многочисленные примеры, сгруппирует и анализирует их, обращает 
особое внимание на семантику анализируемых предложений. 

Автор статьи классифицирует отрицательные предложения на 
полное и неполное отрицание. Полное отрицание осуществляется 
добавлением неотрицательной частицы перед сказуемым. Причастие 

отрицания на,  расположение, перед другими членами предложения, 
означает неполное отрицание.  

Ключевые слова: утвердительное,  предложение, отрицательное, 
предложение отрицательное причастие, полное отрицание, неполное 
отрицание, простое предложение, современная проза. 
 
THE USE OF SIMPLE AFFIRMATIVE AND NEGATIVE SENTENCES 

IN THE TAJIK LANGUAGE 
This article examines the role and place of affirmative and negative 

sentences in modern Tajik fiction. The author believes that the division of 
proposals into confirmatory and negative  parts depends on their relationship 
to reality. Affirmative versus negative sentences, which are widely used in 
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fiction. The article indicates ways of expressing affrimation sentences, to 
confirm opinions, the author will give numerous examples, group and analyzes 
them, pays special attention to the semantics of the sentences, which are being 
analyzed. 

The grammatical meaning of negation is usually expressed by the 
particle not- (na) - not, and its absence means an affirmation. 

The author of the article classifies negative sentences into complete and 
incomplete negation. Complete negation is done by adding a non-negative 
particle before the message, for example, general negation. The participle of 
negation - in front of the other members of the sentence, represents an 
incomplete negation. 

Key words: affirmative, negative, negative participle, complete negation, 
incomplete negation, simple sentence, modern prose. 
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 Чунонки маълум аст, дар таърихи тамаддуни бойи халқи 
тоҷик илми луғатнигорӣ мақоми хосса дорад. Беҳтарини 

луғатҳои пешини мардуми тоҷик дар замони камолоти ашъори 
гуворои оламгир ба забони форсии тоҷикӣ мураттаб шудаанд. 
Ин замоне буд, ки ҳарчанд шароити таърихӣ бар он мусоидат 
намекард, шоирони тараққихоҳ барои рӯдакивор шеър гуфтан 
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ҷидду ҷаҳд мекарданд, барои давом додани шоҳноманависӣ ба 
ашъори безаволи Фирдавсии бузург пайравӣ менамуданд. 
Тавсифу тафсири калимаҳои нодири забони бузургони адабиѐт 
дар ин луғатҳо, ҳарчанд кори нав буд, ба ҷуз вазифаи асосии 
тавзеҳии худ боз як навъ тарғибу ташвиқи ин адабиѐт низ ба 
шумор мерафт. Осори луғатнигории пешин барои дарки 
инкишофи таърихи забонамон, муқаррар кардани давраҳои 
ташаккулу такомули илми фарҳангнигории форсии тоҷикӣ 
маълумоти хеле муфид медиҳад. Агар ба захираи вожаҳои ин 
луғатҳо ва манбаъҳои адабии онҳо назари сатҳӣ ҳам андохта 
шавад, ба ин бовар ҳосил кардан мумкин аст. 

Дар байни луғатҳои гузашта луғатҳои тафсирӣ мақом ва 
ҷойгоҳи хоссаро соҳиб мебошанд. Дар таҳқиқи осори 
лексикографии форсии тоҷикӣ хидмати муҳаққиқони эронӣ 
Саид Нафисӣ, Муҳаммад Муин, олимони аврупоӣ Х. Блочман, 
К. Р. Залеман, С. И. Баевский, муҳаққиқони тоҷик В. А. 
Капранов, Ҳ. Рауфов, Ҳ. Аҳадов, А. Сангинов, А. Нуров ва 
дигарон хеле бузург аст. Онҳо дар муқаррар намудани миқдори 
луғатҳои гузашта, таҳқиқи нуктаҳои алоҳидаи онҳо ва чопи 
интиқодии намунаҳои беҳтарини ин мероси гаронбаҳо, 

баргардонидани онҳо ба хати имрӯзаамон саҳми арзанда 
гузоштаанд. Яке аз натиҷаҳои назарраси тадқиқотӣ дар ин соҳа 
ҳамин аст, ки номгӯйи луғатҳои пешин то рафт пурратар 
мегардад. Масалан, дар маълумотномаи махсуси К. Р. Залеман, 
ки соли 1887 мураттаб шудааст, номгӯйи 160 луғат оварда 
шудааст. Дар феҳристи фарҳангҳои муҳаққиқи Эрон Саид 
Нафисӣ, ки соли 1951 чоп шудааст, ин миқдор то 202 номгӯй 
афзудааст. Табиист, ки то имрӯз теъдоди луғату фарҳангҳои 
муқарраршудаи гузашта шояд боз ҳам афзуда бошад. 
Мутаассифона, аз ин номгӯйи бузурги луғатҳо то замони мо як 
миқдори ками онҳо омада расидааст. Бисѐре аз онҳо то имрӯз 
фақат аз рӯйи унвонашон маълуманду бас. Масалан, «Рисола»-

и Абуҳафси Суғдӣ, «Луғат»-и Қатрон, «Лисон-уш-шуаро», 
«Фавоиди Бурҳонӣ», «Фарҳанги аҷоиб», «Кунят-ут-толибин» ва 
дигарон аз ҳамин ҷумлаанд.  

Шиносоии умумӣ бо луғатҳои то ин замон расида шаҳодат 
бар он медиҳад, ки луғатсозони гузаштаи мо дар мураттаб 



  
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2021 

57 
 

овардани асарҳои худ заҳмати зиѐде кашидаанд. Дар ҳар яки ин 
луғатҳо миқдори зиѐди калимаҳо ва таъбирот гирд оварда 
шуда, аз ҷиҳатҳои мухталиф тафсир дода мешаванд. Чунончи, 
дар «Луғати фурс» зиѐда аз 1000 калима, «Меъѐри Ҷамолӣ» – 
1600 калима, «Туҳфат-ул-аҳбоб» – 2400 калимаву таъбир, 
«Сиҳоҳ-ул-фурс» 2300 калима, «Зуфонгӯѐ ва ҷаҳонпӯѐ» – 5170 
калима, «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» – анқариб 7000 калима, 
«Бурҳони қотеъ» ва «Баҳори Аҷам» – зиѐда аз бистҳазорӣ 
калимаву таъбирот шарҳ дода шудаанд.  

Луғатнигории тоҷик решаи ниҳоят амиқ дорад, ки он ба 
даврони пеш аз исломӣ мерасад. Ин соҳаи илми филологии мо 
дар ҳамаи давраҳои ташаккул ва инкишофи забон вуҷуд 
доштааст ва такмил ѐфтааст.  

Профессор Ҳ. Маҷидов таърихи луғатсозии тоҷикро ба се 
давра ҷудо кардааст: а) даврони луғатсозии тоисломӣ, б) асрҳои 
Х–XV, ѐ ки луғатсозии минтақаи Хуросон ва в) асрҳои XVI–
XIX ѐ ки луғатсозӣ дар сарзамини Ҳиндустон [12, 208].  

Давраи тоисломӣ фарҳангу маълумотномаҳои ба забони 
паҳлавӣ ва авастоӣ мураттабшударо дар бар мегирад. Ба ин 
давр, масалан, «Фарҳанги оим–евак» мансуб аст, ки то ҳол 
муаллиф ва соли таълифи он номаълум мемонад. Он бо 
ҳуруфоти авастоӣ ва паҳлавӣ китобат шудааст. Калимаҳои 
авастоӣ дар он ба паҳлавӣ тарҷума мешаванд. Номи луғат ҳам 
аз ҳамин ҷост. Калимаи «оим» ба авастоӣ ва «евак» ба паҳлавӣ 
«як» гуфтан аст. Аз ин даврон ҳамчунин «Фарҳанги паҳлавик» 
омада расидааст, ки дар он идеограммаҳои забони форсии 
миѐна шарҳ дода шудаанд. Ба шаҳодати С. И. Баевский, 
ҳамчунин, дар шуъбаи дастнависҳои китобхонаи собиқ 
Институти халқҳои Осиѐи АИ ИҶШС нусхаҳои «Луғати 
паҳлавӣ» ва «Маънии ҳуруфоти занд», ки дар нимаҳои асри 
XIX дар Эрон китобат шудаанд, нигоҳ дошта мешаванд. [2, 51-
52].  

Луғатнигории баъдиисломии тоҷик ба шумораи зиѐди 
луғатҳо соҳиб аст, ки ҳар яке аз онҳо дар таърихи тамаддуни мо 
қимати муайяне дорад. Ин луғатҳо, ба хусус дар кори 
луғатсозии имрӯза дар қатори сарчашмаҳои муътабари дигар, 
васеъ истифода мешаванд. Тавзеҳоти луғавии дар ин 



  
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2021 

58 
 

сарчашмаҳо маҳфуз барои муқаррар кардани мундариҷаи 
маъноии калимаҳои забони муосир мақоми махсус ва арзиши 
шоистаро соҳиб мегардад. 

Таълифи аввалин луғатҳои баъдиисломӣ ҳанӯз ба асрҳои 
IX–X баробар ояд ҳам, ин раванд танҳо дар асрҳои XIV–XV 
қувват мегирад, дар асрҳои XVI–XVII бошад, он ба авҷи аъло 
расидааст. Дар даврони аввали луғатсозии баъдиисломӣ 
«Рисола»-и Абӯҳафси Суғдӣ (асри Х), «Луғати фурс»-и Асадии 
Тӯсӣ (асри ХI), «Фарҳанги Фахри Қаввос» (охирҳои асри ХIII), 
«Сиҳоҳ-ул-фурс»-и Муҳаммад Ҳиндушоҳ (с. 1327), «Меъѐри 
Ҷамолӣ»-и Шамси Фахрӣ (с. 1344), «Фарҳанги зуфонгӯѐ ва 
ҷаҳонпӯѐ»-и Бадриддин (байни с-ҳои. 1301-1433) мураттаб 
шудаанд. 

Аз асри ХV маркази луғатсозии тоҷикӣ ба Ҳиндустон 
интиқол меѐбад. Дар мураттаб овардани луғатҳои тафсирии 
тоҷикии ин давра мақоми луғатсозони Ҳиндустон хеле бузург 
аст. Дар байни асрҳои XV–XIX дар ин сарзамин як идда 
асарҳои бузурги лексикографӣ-фарҳангҳо, луғатҳо, тафсиру 
шарҳҳои ҷудогона ба вуҷуд оварда шудаанд. Луғатҳои «Адот-
ул-фузало»-и Қозихони Бадрмуҳаммад (с. 1419), «Шарафномаи 

Аҳмади Мунярӣ»-и Иброҳими Форуқӣ (с. 1473), «Маҷмаъ-ул-
аҷам» (ѐ ки «Фарҳанги Осимӣ»)-и Осим Шуайби Абдусӣ (с. 
1449), «Муаййид-ул-фузало»-и Ибни Лоди Деҳлавӣ (с. 1519), ки 
дар ҳамин сарзамин мураттаб гаштаанд, баробари калимаҳои 
забони адабӣ, миқдори зиѐди калимаҳои истилоҳӣ ва соҳавиро 
низ дар бар гирифтаанд. 

Дар асрҳои XVI-XVII дар Ҳиндустон луғатсозии тоҷикӣ 
боз ҳам авҷ мегирад. Дар натиҷа дар як муддати кӯтоҳ як 
силсила луғатҳои бунѐдӣ ба вуҷуд оварда мешаванд. Ба ин 
ҷумла «Кашф-ул-луғот вал истилоҳот»-и Аҳмади Сури Биҳор 
(нимаи 2-юми асри XVI), «Мадор-ул-афозил»-и Файз ибни 
Асадулуламои Сарҳиндӣ (с. 1593), «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ»-и 

Ҳусайни Инҷу (с. 1608), «Бурҳони қотеъ»-и Бурҳониддин 
Муҳаммад Ҳусайни Табрезӣ (с. 1652), «Фарҳанги Рашидӣ»-и 
Абдурашиди Татавӣ (с. 1654) дохил мешаванд. Дар асрҳои 
XVIII–XIX луғатҳои нодири зиѐде мураттаб мешаванд, ки дар 
байни онҳо «Баҳори Аҷам»-и Тик Чанди Баҳор (с.1739), 
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«Сироҷ-ул-луғот» ва «Чароғи ҳидоят»-и Сироҷиддин Алихони 
Орзу (миѐнаҳои асри ХVIII), «Ҳафт қулзум»-и Ғозиуддин 
Ҳайдар (с. 1815) ва «Ғиѐс-ул-луғот»-и Муҳаммад Ғиѐсуддин (с. 
1827) хеле маъруфанд. 

Дар захираи луғатнигории гузаштаамон ба ҷуз луғатҳои 
тафсирии мухталиф, ки дар онҳо калимаҳо асосан аз бобати 
маъно тафсир мешуданд, боз анвои дигари асарҳои маълумотӣ, 
аз қабили луғатҳои муаллифӣ, шарҳу тафсири вожаҳои асарҳои 
ҷудогона, луғатҳои тарҷумавӣ низ ба вуҷуд омадаанд. Як гурӯҳ 
луғатҳо аз рӯйи асарҳои ҷудогонаи бадеӣ тартиб дода шудаанд. 
Масалан, «Латоиф-ул-луғот»-и Абдулатиф ибни Абдуллои 
Кабир, ки луғати тафсирии «Маснавии маънавӣ»-и 
Ҷалолиддини Румӣ мебошад, «Фарҳанги луғоти девони 
Хоқонӣ»-и Муҳаммад Довудшоҳ, «Фарҳанги «Шоҳнома»-и 
Абдулқодири Бағдодӣ аз ҳамин ҷумлаанд. 

Ба ҳамин монанд шарҳҳои зиѐде навишта шудаанд, ки дар 
онҳо калимаҳо, таъбирот, мисраъ ва байтҳои ҷудогонаи 
девонҳои шоирони алоҳида ѐ ки асарҳои муайяни онҳо шарҳу 
эзоҳ дода мешаванд. Ҳамчун намунаи беҳтарини чунин шарҳҳо 
«Шарҳи Бӯстон»-и Муҳаммад Ғиѐсиддин, «Шарҳи Махзан-ул-

асрор», «Шарҳи Гулистон», «Шарҳи қасоиди Анварӣ» ва чанде 
дигарро номбар кардан мумкин аст.  

Мақолаи мо ба таҳқиқу баррасии яке аз фарҳангҳои 
тафсирии асримиѐнагии форсии тоҷикӣ бо номи «Сиҳоҳ-ул-
фурс» бахшида шудааст. То ба имрӯз доир ба луғати мазкур дар 
фарҳангнигории тоҷик мақолаҳои пароканда навишта шудаанд, 
аммо ин пажӯҳишҳо номукаммал буда, арзиши лексикографии 
фарҳанги тафсирии мазкурро ба таври зарурӣ баррасӣ 
накардаанд. Аз ин рӯ мо қарор додем, ки «Сиҳоҳ-ул-фурс»-ро аз 
лиҳози арзиши лексикографӣ баррасӣ намоем.  

Ба навиштаи муҳаққиқ А. Воҳидов, «Сиҳоҳ-ул-фурс» соли 
1327 дар шаҳри Табрез тартиб дода шудааст ва моҳиятан давоми 

«Луғати фурс»-и Асадии Тӯсӣ мебошад. Миқдори калимаҳои 
эзоҳшавандаи он 2300 аст. Калимаҳо мувофиқи тартиби ҳарфҳои 
якум ва охир чида шудаанд. Дар таъйиди маънои калимаҳо аз 
осори шоирони асрҳои X-ХII мисолҳо оварда мешаванд [4, 35-
38]. Барои тасдиқи ҳар як маънои калима мисол ба таври алоҳида 
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дода шудааст. Масалан, муаллиф дар хусуси санадҳои шеърӣ ва 
сарчашмаҳои адабӣ дар муқаддима чунин менигорад: «Аммо ин 
заиф берун он, ки ба исботи он абѐт бар тариқи истишҳод (шоҳид 
овардан) қиѐм намуд, луғоти ин ба тамассулоти (шеър ѐ ҳадисе 
барои мисол баѐн кардан) роиқ (равон, фасеҳ) аз ашъори шуарои 
фоиқи (забардаст) мутааххир чун Амир Муиззӣ, Адиб Собир, 
Масъуди Саъд, Ҳаким Сӯзанӣ, Ҳаким Авҳадуддини Анварӣ, 
Заҳируддини Форѐбӣ, Афзалиддини Хоқонӣ, Низомии Ганҷавӣ, 
Халлоқулмаонӣ Камолиддини Исмоили Исфаҳонӣ, Асириддини 
Ахсикатӣ, Шайх Муслиҳиддини Саъдии Шерозӣ, Шайх 
Фахриддини Ироқӣ ва падари хеш марҳуми мағфур Фахриддини 
Ҳиндушоҳ...» [15, 17]. 

Шоироне, ки аз онҳо барои тасдиқи маъно дар фарҳанги 
тафсирии «Сиҳоҳ-ул-фурс» мисолҳо оварда шудааст, 12 тан 
мебошанд. Дар мавриди миқдори калимаҳои дар луғати мавриди 
пажӯҳиши мо қарордошта ва шоироне, ки аз ашъори онҳо дар 
«Сиҳоҳ-ул-фурс» шоҳиди шеърӣ оварда шудааст ва миқдори 
абѐти истифодашуда муҳаққиқ С. Имронов назари дигар дорад. 
Ба навиштаи ин пажӯҳишгар “Луғати «Сиҳоҳ-ул-фурс» аз 28 боб 
иборат буда, дар он 2300 адад калима ба тартиби алифбои арабӣ 

шарҳу эзоҳ ѐфтаанд. Барои исботи маънои ин миқдор луғат 
муаллиф аз 144 нафар шоирони маълуму номаълуми адабиѐти 
форсу тоҷик, ки дар байни асрҳои IX-XIV дар мамолики 
Мовароуннаҳру Хуросон ва Эрону Озарбойҷон зиндагӣ ва эҷод 
кардаанд, зиѐда аз 3500 байт шеър мисол меорад. [7, 92].  

Тибқи таҳқиқоти пажӯҳишгарон, падари Муҳаммад 
Ҳиндушоҳ - Фахриддини Ҳиндушоҳ олими забардасти замони 
худ будааст ва «Сиҳоҳ-ул-Аҷам» ном луғате таълиф намудааст: 
«Луғавӣ (лексикограф) будани падар сабаб шуда, ки писар низ 
гӯѐ дар ин майдон бизанад ва чун падар «Сиҳоҳ-ул-Аҷам» 
навишта, ӯ ҳам «Сиҳоҳ-ул-фурс» менависад. [6, 42-51].  

Муаллифи «Сиҳоҳ-ул-Аҷам» Фахриддин ибни Санҷар ибни 

Абуллоҳи Нахҷувонӣ (соли вафоташ 1330) мебошад. Ин луғат 

хусусияти луғати дузабона  форсӣ-озарбойҷониро дорост. Дар 
он очерки грамматикии забони форсӣ-тоҷикӣ ба забонҳои 
озарбойҷонӣ ва арабӣ навишта шудааст. То солҳои охир «Сиҳоҳ-
ул-Аҷам» ва «Сиҳоҳ-ул-фурс»-ро як луғат меҳисобиданд. «Сиҳоҳ-
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ул-Аҷам»-и Фахриддини Нахҷувонӣ дар асоси луғати «Тоҷ-ул-
луғот» (Сиҳоҳ-ул-арабия)-и Ҷавҳарӣ, ки луғатнависи машҳури 
асри Х-и араб аст, сохта шудааст. Дар он асосан калимаҳои 
арабӣ ва туркӣ (қисман форсӣ-тоҷикӣ) тафсир карда шудаанд.  

Дар «Сиҳоҳ-ул-фурс» бошад, асосан калимаҳои нодири 
форсӣ-тоҷикӣ шарҳ дода мешаванд.  

 Мавриди зикри хос аст, ки «Сиҳол-ул-фурс»-и Ҳиндушоҳи 
Нахҷувонӣ баъди «Луғати фурс»-и Асадии Тӯсӣ ва луғати 
Қатрони Табрезӣ аз қадимтарин фарҳангҳои форсӣ-тоҷикӣ ба 
шумор меравад, ки муаллиф дар дебочаи асараш бо унвони 
«Зикри ҷамъе, ки дар ин фан кутуб сохтаанд ва сабаби таълифи 

ин китоб ва тасмияи он ва адади эродот ва муттаҳидот»  
менависад: «Аввал касе, ки ба тартиби луғати фурс машғул шуд 
ва онро ба китобат муқаййид гардонид, Ҳаким Қатрон буд. 
Аммо ӯ беш аз 300 луғат зикр накард ва баъд аз ӯ Ҳакими фозили 
комил Абӯмансур Алӣ ибни Аҳмад ал-Асадии Тӯсӣ, 
раҳматуллоҳи алайҳӣ, ба тартиб ва табвиби он иштиғол намуд ва 
онро мудавван гардонид ва дар ин фан масоъи ҷамил (саъю 
кӯшиши писандида) ба тақдим расонид ва бар он чи Ҳаким 
Қатрон ҷамъ оварда буд, луғати бисѐр фузуд, чунонки ҷамъи ӯ ба 

ҷамъи Қатрон ҳеҷ нисбат надошт. Аммо риояти ӯ абвоб беш 
накард ва аз тақсими абвоб ба фусул, ки дар ин фан зарур-ул-
вуҷуд зоҳир шуд, то ба риояти авсоти калимот чӣ расад. Бад-ин 
восита луғати муқаррар воқеъ мешуд ва ихтилофи нусах боздид 
меомад ва ба сабаби он ки тартиби ҷомеъ набуд, луғати бисѐре 
дармебоист ва матолиби зарурӣ муҳмал мемонд ва дуогӯи 
давлат, ки хӯшачини афозил ва пайрави осори муассир ва 
фазоили эшон аст, чун ҳамагӣ ҳиммат бар тартиби ин китоби 
масруф гардонид... Филҷумла … баъд аз он ки дар тасҳеҳи 
«Луғати фурс» ва ҷамъи кутубе, ки дар ин фан сохтаанд, 
муболиға намуд ва нусхаҳои дурусти муътамади улѐ ҳосил кард, 
дар ин муҳим шуруе пайваст ва он миқдор луғат мутадовил аст 
ва Ҳаким Асадӣ онро наѐварда буд… Дар ин маҷмӯъ мусаббат 
гардонид ва ба шоҳиди абѐти булағо ва равобити шуаро ва 
фусаҳои Аҷам муаъкид ва мустаҳкам кард ва баъд аз итмом ин 
ҷумалро ба китоби «Сиҳоҳ-ул-фурс» мавсум кард». [14, 7].  
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Муаллифи «Фарҳанги Низом» Домулислом дар бораи 
сабаби таълиф шудани «Сиҳоҳ-ул-фурс» чунин менависад: «Дар 
ибтидои қарни ҳаштуми ҳиҷрӣ Муҳаммад Ҳиндушоҳ, ки муншӣ 
ва надими Ғиѐсуддин ибни Рашидуддини Фазлуллоҳ буда, 
«Сиҳоҳ-ул-фурс»-ро навишт ва дар он ағлаб алфози «Луғати 
фурс»-и Асадии Тӯсиро гирифта ва алфози дигар ҳам аз шуарои 

баъд аз Асадӣ изофа кард».    
Муҳаммад Ҳиндушоҳ баъди навишта шудани луғатнома 

онро дар муҳокимаи аҳли илму адаб гузошта будааст: «Ва чун 
луғат ба итмом расид, маҷмӯи онро бар назари устодоне, ки дар 
ин илм соҳиби қавлу амал буданд ва бар кайфияти таркиби фурс 
ва дақоиқи мусталеҳоти дариву паҳлавӣ воқиф арз кард ва ба 
таҷдид ҷиҳати танкеҳ ва тасҳеҳи луғат ва мустахраҷи муболиғот 

ба тақдим расонид, ки аз шаъни муғарри он масъун монд».    
Фарҳанги «Сиҳоҳ-ул-фурс» аз таркиби ҳарфи охири калима 

сохта шудааст. Шарҳи муаллиф ниҳоят мухтасар:  
Кашоварз – барзгар бошад;  
Марз – сарҳад бувад;  
Байроқ – алам бошад;  
Калон – бузург бошад.  
Дӯх – гиѐҳе бувад, ки ба зимистон дар масҷидҳо афгананд ѐ 

аз вай ҳасир бофанд ва ба зимистон дар зер андозанд ва араб 
онро «бардӣ» гӯянд ва ба Хузистон «либонӣ» ва дар Эрон ва 
Мукон ва дигар вилоѐт «қантара» гӯянд.  

Муҳаққиқи эронӣ Тоатӣ, ки микрофилмҳои «Сиҳоҳ-ул-
фурс»-ро ба даст оварда, матни интиқодие аввалин бор 
мунташир сохтааст [15] ва «ҳадяи гаронбаҳо» ба фарҳангнигории 
форсӣ тақдим кард, дар муқаддимае [10, 88], ки бар матни чопӣ 
навишааст, фарҳангҳоеро, ки аз ин китоб ба унвони манбаъ 
истифода кардаанд,чунин ном мебарад: 
1. Ҳасан бинни Ҳусайни Имод ал қураи Ҳисорӣ «Шомил-ул-
луғот» (асри 15). 

2. Лутфулло бинни Абуюсуфи Ҳалимӣ «Нисор-ул- малик» (асри 
16). 
3. Ҳусайни Вафоӣ. «Фарҳанги Вафоӣ» (асри 16). 
4. Ҳусайни Инҷу. «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» (асри 17). 
5. Сурурӣ. «Фарҳанги Сурурӣ» ѐ «Маҷмаъ-ул-фурс» (асри 17). 
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6. Шуурӣ. «Фарҳанги Шуурӣ» (асри 18). 
Дар ин китобҳо номи дурусти асари Муҳаммади Нахҷувонӣ 

низ дода шудааст. Дар ду фарҳанги аввалӣ «Сиҳоҳ-ул-фурс» ва 
дар боқимонда фарҳангҳои зикршуда «Фарҳанги Муҳаммад 
бинни Ҳиндушоҳ» ва «Рисолаи Муҳаммад Ҳиндушоҳ» омадааст. 
Алӣ Юсуфи Шервонӣ, донишманди озарбойҷонии асри 16, дар 
асари худ бо номи «Дурии дарӣ», ки А. Тоатӣ аз он зикр 
намекунад, низ онро «Рисолаи Муҳаммад Ҳиндушоҳ» номидааст. 
[11, 9-10]. Лозим ба ѐдоварист, ки ин гуна паркандагӯиҳо дар 
бораи фарҳанги форсии Муҳаммад Нахҷувонӣ донишмандонеро, 
ки ба нусхаи хаттии он дастрасӣ доштаанд, водор ба диққат 
кардааст. 

А. Тоатӣ нусхаҳои зерро дар даст доштааст: 
1. Дастнависи Ҳиндустон мутаалиқ ба Саид Алӣ Доъӣ 

Алислом, ки ноқис аст ва чанд барг аз анҷом истифода дорад. 
2. Нусхаи мутааллиқ ба Алӣакбари Деҳхудо мавҷуд дар 

китобхонаи созмони Луғатнома, ки муқаддима ва аз се яки матни 
он афтодааст. 

3. Нусхаи нафис ва беҳтар аз ҳарду нусхаи фавқ, муталлиқ 
ба А. Тоатӣ. 

Тасҳеҳи «Сиҳоҳ-ул-фурс» сабаб шуда, ки чаҳорумин нусхае 
аз он дар Афғонистон ошкор шавад. М. Ҳ. Беҳрӯз мақолае 
перомуни нусхаи гаронбаҳои мутааллиқ ба худ навишта, равшан 
сохтааст, ки ин нусха аз ҳамаи нусахи Эрон ва Ҳинд нафистар 
аст. Ба иддаои М. Ҳ. Беҳрӯз, ин нусхаро Камолиддин бинни 
Мавлоно Муҳаммад фарзанди худи муаллиф истинсох кардааст. 
Куҳнагии коғаз низ нишон медиҳад, ки нусха бояд дар асри 
муаллиф навишта шуда бошад. Дар ҳар ҳол наметавон 
қадимияти онро аз қарни ҳаштум пойинтар овард [9]. Ҳамин 
тариқ, то кунун чаҳор нусха аз «Сиҳоҳ-ул-фурс» дар Ҳиндустон 
(1 нусха), Эрон (2 нусха) ва Афғонистон (1 нусха) ба даст 
омадааст. А. Тоатӣ аз нусхаи чаҳорумин бехабар будааст. 

Интишори «Сиҳоҳ-ул-фурс» равшан сохт, ки ин асар бо «Сиҳоҳ-
ул-Аҷам»-и Муҳаммад Нахҷувонӣ як нест. Аммо ҳанӯз бархе аз 
пажӯҳишгарон ин дуро як медонанд [2, 73]. С.И. Баевский онро 
ба «Ҳиндушоҳи Нахҷувонӣ» нисбат медиҳад. [15, 9]. Аммо мо 
ниѐзи субуте ба исботи нисбати «Сиҳоҳ-ул-фурс» ба Муҳаммад 
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Нахҷувонӣ намебинем. Муаллиф худ дар поѐн мегӯяд: “Пас аз 
итмоми китоб ҳамаро «Сиҳоҳ-ул-фурс» ном додам...”. [15, 8]. 

Чунонки Муҳаммад Нахҷувонӣ худ дар муқаддима ишора 
мекунад, онро дар соли 728 (ҳ.), (1327-1328м.) дар Табрез поѐн 
бахшидааст. 

 Тарзи интихоби калима 

Вожанигории форсӣ аз чанд асри пеш вобастагии худро ба 
шеваи вожагузории забоншиносӣ нишон додааст. Ин вобастагӣ 
ҳамеша сабаби бурузи анвои вожагузорӣ мешавад. Вожаномаҳои 

гуногуни форсӣ вожагузориҳои гуногун доштаанд. Муҳаммад 
Наҳҷувонӣ дар замони худ равиши дигар, ғайр аз он чӣ 
мутадовил буд, дар вожагузорӣ пеш гирифт. Ӯ дар вожагузории 
«Сиҳоҳ-ул-фурс» аз равишҳои зер суд ҷустааст: 

1. Равиши маънӣ кардан. Дар тартиби вожаҳо аз ин 
равиши суннатӣ ва вожагузории форсӣ бештар истифода 
кардааст. Аммо на танҳо дар баробари ҳар вожа онро маънӣ 
намуда, балки маъонии мухталиф, гуногунӣ дар шакл ва 
якгунагӣ дар маъно, маъонии мутазод ва ҷуз инҳоро низ дар 
баробари ҳар вожа додааст.  

Масалан: 
Алиф, вожаҳои чандмаъонӣ. Чарх: чанд маъно дорад. 

Аввал фалак, дувум чарха бошад, ки занон бад-он дӯк ресанд. 
Сеюм, ҷома бошад, яъне гиребон. Чаҳорум номи шаҳре аст. 
Панҷум тир (ва камони чарх бошад ва ҳар чи даври он дорад, 
чарх аст) (саҳ. 63-64). 

Бо. Омонимҳо (Лоба: хоҳиш бошад (саҳ.389). 
(Лоба: дасторе бошад, ки бар сар банданд (саҳ.289). 
П.Синонимҳо (куф ва ҷағд ва бум, ҳама як маънӣ дорад 

(саҳ.170). 
(ниҳеб: хавф ва тарс бошад (саҳ.40). 
Т.Антонимҳо (Танг: чаҳор маънӣ дорад. Аввал зидди фарох 

бувад... (саҳ.195).  

С.Ҳамнигорҳо ( Фаш (ба фатҳи фо): монанд бувад ( саҳ.154). 
(Фаш (ба замми фо): Баш чаҳорпой бошад ( саҳ.154). 

2. Равиши шарҳи сохти овозӣ 

Дар «Сиҳоҳ-ул-фурс», оид ба овозшиносии забони форсӣ 
низ маълумот дода шудааст, ки аз назари таҳқиқи таърихи 
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овозшиносии форсӣ аз аҳамият орӣ нест. Муҳаммад Нахҷувонӣ 
баъзан вожаҳои ҳамнигор (омограф)-ро аз ҳам ҷудо мекунад. 
Мураттиби «Сиҳоҳ-ул-фурс», барои мушаххас кардани сохти 
овозии калимаҳое, ки хонданашон душвор менамояд, аз усули 
шарҳи сохти овозии калима истифода кардааст. Мисол:  

(Буш (ба замми бо): мӯйи гардан ва қафои асб бувад (саҳ. 
147). 

(Баш (ба фатҳи бо): банде бувад оҳанин ѐ симин ѐ наҷин, ки 

онро (аз баҳри маҳкамӣ ба мех) бар сандуқҳо ѐ дарҳо зананд 
(саҳ.147). 

(шағо (ба замми шин ва ба фатҳи айни маъҷим) ва шифо (ба 
қоф) ва шиго (ба қофи бенуқта) тирдон аст ва араб онро ҷаъба 
гӯянд (саҳ.25). 

3. Равиши гузори дастурӣ: 

Бархе мақулот дастури забони форсиро, ки дар он замон 
тоза по гирифта буд, дар ин ҷо кашфу шарҳ мекунад. Масалан: 

Алиф. Мақулаи камият. 
(Во: навъе аз таомро гӯянд ба инфирод, монанди норво, 

дӯғво, гандумво ва ҷамъаш воҳо бувад... (саҳ. 33). 
Бо. Замони мозӣ (гузашта)-и шуҳудии феъл (барсат: яъне 

биболид, сиғаи феъли мозӣ аст...(саҳ.42). 
Пе. шакли амрии феъл 
(пиро: лафзи амр, яъне пероста кун (саҳ. 34). 
Т.Исми фоил ва сифати фоилӣ 
(газон: газанда бошад, ба сиғаи исми фоил (саҳ. 251). 
(Газин: ду маънӣ дорад. Аввал газанда бошад, ба маънои 

исми мафъул. Дувум ба маънии исми фоил (саҳ.25). 

4. Равиши муқоиса ва татбиқ. 

Муҳаммад Нахҷувонӣ дар «Сиҳоҳ-ул-фурс» барои 
намоѐндани ашколи гуногуни вожаҳо дар лаҳҷаҳо ва шеваҳои 
такаллум аз равиши муқоиса ва татбиқ суд ҷустааст ва муодили 
ва мутародифи бисѐре аз вожаҳои форсиро дар забонҳо ва 
гӯишҳои гуногуни арабӣ, туркӣ, паҳлавӣ, хоразмӣ, хузистонӣ, 
балхӣ, марвӣ, фарғонаӣ, исфаҳонӣ, хуросонӣ, шерозӣ ва ҷуз инҳо 
ѐфта ва додааст. 

Намунаи забонҳо 
Алиф.арабӣ 
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(Лоф: ба тозӣ “салаф” хонанд (саҳ.170). 
Бо. туркӣ 
(Ёғ: ба лафзи турк равған аст (саҳ.167). 
Пе.паҳлавӣ 
(Кибр: паҳлавӣ аст ва ба порсӣ хафтон гӯянд (саҳ. 12). 
Те.сурѐнӣ 
(Зардушт: номи Иброҳим пайғамбар аст – алайҳиссалом – 

ба забони сурѐнӣ ба фатҳи зои муъҷам, ситабр ва бузург ва 
дурушт бувад (саҳ.45). 

Намунаи лаҳҷаҳо ва гӯишҳо 
Алиф. Хуросонӣ (хазанд: гиѐҳе бошад, ки ба инсон монад ва 

дар Хуросон онро шихор гӯянд (саҳ.77). 
Бо. бухороӣ (карк: (ба фатҳи коф ва рои муҳмала) ба забони 

бухоро “осмона” гӯянд (саҳ. 185). 
Пе. Балхӣ (фил: ба луғати аҳли Балх “оғоз” бошад, яъне 

замине, ки аввал бикоранд (саҳ.209). 
Те.марвӣ (рикоса ва рикоша: ба забони Марв хорпушт 

бошад (саҳ.278). 
С. Фарғонаӣ (фағ ду маънӣ дорад: Аввал дӯст ва маъҳуқ 

бувад. Дуюм ба забони фарғона санам ва бутро гӯянд (саҳ.164). 

Ҷим. Хоразмӣ ва Исфаҳонӣ ва устувор: чанд маънӣ дорад: 
1. Маҳкам ва собит бошад. 2. Амин, муътамад бувад ва дар 
вилояти Хоразму Мовароуннаҳр ва Исфаҳону Ироқ одат чунон 
бошад (ки бар ҳар деҳе шахсеро, ки ба амонат ва эътимод 
машҳур бошад, амин гуморанд ва ӯро устувор гӯянд) (саҳ. 98). 

Дар истифода аз равиши татбиқӣ, шеваҳои такаллуми 
озарбойҷониро низ аз назар дур надоштааст. 

(капто: ба арабӣ шабар хонанд ва аҳли Озарбойҷон “ваза” 
гӯянд (саҳ.41). 

Бодпеч: расане бошад, ки кӯдакон бар рахт банданд ва дар 
он ҷо нишинанду айнаду раванд ва араб онро “ арҷуҳа” гӯянд ва 
ба забони Нахҷувон “ҷамлул” гӯянд (саҳ.55). 

(ҷағд: куф будан, яъне аз бум ва ба забони озарбойҷонӣ 
”кангар” хонанд (саҳ.77). 

Кандур ва канур: ба фатҳи коф зарфе бошад бузург 
монанди ҷам, ки аз гил ва саргин кунанд ва алҳро дар он резанд 
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ва ба баъзе аз забонҳо “кандлӯла” (гӯянд ва ба вилояти 
Озарбойҷон “канда” хонанд (саҳ.114). 

«Сиҳоҳ-ул-фурс» на танҳо аз нуқтаи назари забоншиносӣ, 
балки аз лиҳози баррасиҳои таърихи адабӣ низ аҳамиятнок аст. 
Дар китоб ҷо-ҷо ба шавоҳиди шеърӣ аз шоироне, ки камтарин 
огоҳӣ аз онон дар тазкираҳо барҷой намонда, бармехӯрад. Аз 
ҷумла, ашъори падари худи нависанда, ки ағлаб бо ишораи 
“гуфт раҳмуллоҳ алайҳи падар” ва ѐ “падарам гуфт” меоварад. 
Ашъоре, ки аз падари худ нақл мекунад, мутаҷовиз аз 60 байт 
аст.  

Аз гуфтаҳои боло ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 
«Сиҳоҳ-ул-фурс» як манбаи муътамад барои фарҳангнигории 
асрҳои баъдии форсу тоҷик маҳсуб ѐфта, дар он он калимаву 
ибороте шарҳу тавзеҳ гардидаанд, ки дар даврони зиндагии 
шоир ва то ӯ мавриди истеъмол будаанд. Арзиши лексикографии 
«Сиҳоҳ-ул-фурс» дар он ифода меѐбад, ки луғати мазкур барои 
мураттибони баъдӣ заминаи мушаххасу мукаммалеро ба вуҷуд 
овардааст, ки инро дар луғати худ зикр кардани ном ва аз он 
ҳамчун манбаи тавзеҳи калимаҳо фаровон истифода намудани 
фарҳангнигорони асрҳои баъдӣ собит мекунад. Арзиши дигари 

«Сиҳоҳ-ул-фурс» дар он ифода меѐбад, ки дар баррасиҳои 
забоншиносии эронӣ аз назари фарогирии масоили 
забоншиносии хосе, ки дар он аҳди чандон ва зивоҳ наѐфта буд, 
ҷоизи аҳамият аст. Аз ин нигоҳ дар ховаршиносии муосир 
пажӯҳиш ва баррасии дақиқу комили ин асар аз вазифаҳои зарур 
ва бунѐдӣ ба шумор меравад. Чун фарҳангҳои қадимаи тоҷик 
«Сиҳоҳ-ул-фурс» яке манбаъҳои муътамади фарогири сарватҳои 
маънавии халқи тоҷик ба шумор рафта, омӯхтан ва ба нашри 
интиқодӣ таҳия намудани вазифаи фахрист ва дастраси омма 
намудани он аҳамияти илмӣ ва амалӣ дорад.  
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«CИҲОҲ-УЛ-ФУРС» ВА АРЗИШИ ЛЕКСИКОГРАФИИ ОН 
 

Мақола ба таҳқиқу баррасии яке аз фарҳангҳои тафсирии 
асримиѐнагии форсии тоҷикӣ бо номи «Сиҳоҳ-ул-фурс» бахшида 
шудааст. То ба имрӯз доир ба луғати мазкур дар фарҳангнигории тоҷик 
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мақолаҳои пароканда навишта шудаанд, аммо ин пажӯҳишҳо 

номукаммал буда, арзиши лексикографии фарҳанги тафсирии мазкурро 
ба таври зарурӣ баррасӣ накардаанд. Муаллиф кӯшидааст то ҷое ин 
луғатро аз лиҳози арзиши лексикографӣ баррасӣ намояд.  

Калидвожаҳо: фарҳанг, тасҳеҳ, арзиш, луғатнигорӣ, шарҳ, «Cиҳоҳ-
ул-фурс», калима, маъно. 

 
«СИХАХ-АЛ-ФУРС» И ЕГО ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ 
 

Статья посвящена изучению одного из средневековых персидско 
таджикских толковых словарей под названием «Сихах-ал-фурс». На 
сегодняшний день об этом словаре в таджикской лексикографии 
написаны разрозненные статьи. Эти исследования является неполными, 
потому что в них должным образом не  рассмотрена 
лексикографическая ценность данного словаря. Автор попытался 
рассмотреть этот словарь с точки зрения лексикографической 
значимости. 

Ключевые слова: словарь, корректировка, значимость, 
лексикография, комментарий, «Сихах-ал-фурс», слово, значение. 

 
"SIHAH-AL-FURS" AND ITS LEXICOGRAPHIC SIGNIFICANCE 

 
The article is devoted to the study of one of the medieval Persian Tajik 

explanatory dictionaries called "Sihah-al-furs". To date, scattered articles 
have been written about this dictionary in the Tajik lexicography. This study is 
incomplete because the lexicographic value of this vocabulary has not been 
adequately considered. The author tried to consider this vocabulary in terms of 
lexicographic value. 

Keywords: vocabulary, correction, significance, lexicography, 
commentary, "Sihah-al-furs", word, meaning. 
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НАҚШИ КАЛИМАСОЗИИ ПАСВАНДИ -ЧӢ ДАР 

«ЁДДОШТҲО»-И  САДРИДДИН АЙНӢ 

Анварзода Мавҷуда Анварӣ 

Институти забон ва адабиѐти ба номи Рӯдакии АМИТ 
Калимасозӣ бахши грамматика буда, яке аз воситаҳои 

мукаммал шудани таркиби луғавии забон ба ҳисоб меравад. Дар 
забони тоҷикӣ дар баробари пешвандҳо пасвандҳои зиѐде 
мављуданд, ки ҳар кадоми онҳо дар калимасозӣ наќши муњим 
дошта, њавзаи хоси маъноии худро шакл медињанд.    

Муњаќќиќон дар соҳаи калимасозии забони тоҷикӣ, аз 
ҷумла оид ба асарҳои устод Айнӣ, корҳои зиѐди илмию 
тадқиқотӣ ба анҷом расондаанд, вале дар хусуси калимасозӣ дар 
«Ёддоштҳо», ба ҷуз аз қайдҳои алоҳида, то њол таҳқиқоти 
назаррасе сурат нагирифтааст. Ќобили зикр аст, ки таркиби 
луғавии забони «Ёддоштҳо» хеле бой буда, адиб зимни эљоди ин 

асар аз воситаҳои гуногуни калимасозӣ, хусусан,  аз пасванди 
фаъоли исмсози -чӣ фаровон истифода намуда, бо ѐрии он 
калимаҳои зиѐде месозад.  

Дараҷаи корбурди зиѐди ин пасванд дар «Ёддоштҳо»-и 
устод Айнӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки ин воситаи калимасоз дар 
забони њозираи тоҷик серистеъмол буда, дар офаридани 
мафњумњои ифодагари касбу кори шахс нақши муҳим дорад.  

Дар бораи омӯзиши пасванди  -чӣ ва ба кадом забон 
тааллуқ доштани он миѐни муҳаққиқони соҳаи забон баҳси 
доманадоре сурат гирифтааст. Забоншиносони ватанї ва 
хориљї, монанди Л.С. Пейсиков, В. С. Расторгуева, М. Шакурӣ, 
Р. Ғаффоров, Ш. Рустамов, Ғ. Ҷӯраев, Д. Саймиддинов, Ф.Р. 

Амонова ва дигарон дар  осори илмӣ-назариявии хеш зимни 
бозкушоии масъалаҳои калимасозӣ рољеъ ба пайдоиш ва 
вазифаи пасванди –чї изњори назар намудаанд.  

mailto:ahtamjongiyoev@mail.ru


  
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2021 

71 
 

Аз ҷумла, Л.С. Пейсиков таърихи пайдоиши пасванди “–
чӣ”-ро дар забони форсии тоҷикӣ ба пасванди сермаҳсули -ӣ 
рабт додааст. Њамчунин, тибқи андешаи ин донишманд дар 
забони форсӣ пасвандҳои -чӣ1 ва -чӣ2 мавҷуданд, ки яке аз забони 
туркӣ гузашта, дигаре таърихан эронӣ мебошад [14, 194-198].  

Забоншинос Д. Саймиддинов низ мавҷудияти пасвандҳои -
чӣ1 ва -чӣ2 арзѐбї намуда, якеро ба забони туркӣ мансуб дониста, 
ба осори хаттии қадим иртибот доштани пасванди “–чї”-ро зикр 
менамояд [18, 114].  

Дар “Луғатнома”-и Деҳхудо низ ба забони туркӣ мансуб 
будани он таъкид гардида, инчунин, бо пасванди -гар ва исми 
кор ҳамвазифа будани пасванди -чӣ зикр шудааст [8, 6 ].  

Муҳаққиқ  Т.Д. Чхеидзе бар он ақида аст, ки баромади ин 
пасванд бо пасванди сифатсози –зӣ (разӣ, сагзӣ) ва  -чӣ 
(фарғоначӣ) форсии миѐна –čik  як аст. Ин пасванд дар забони 
форсии миѐна на танҳо номҳои этникӣ, балки номҳои марбут ба 
фаъолияти шахс ҳам месозад [23, 140-141].  

В. С. Расторгуева бар он андеша аст, ки пасванди -чӣ дар 
забони форсии миѐна номҳои этникӣ месозад [15, 30]. 
Забоншинос Олимҷон Қосимов мавҷудияти калимаҳои –миѐнҷӣ 

ва каронҷӣ (гавонҷӣ)-ро дар адабиѐти классикӣ, аз ҷумла дар 
«Шоҳнома», зикр кардааст [10, 128]. Ба андешаи Азим Байзоев, 
ин морфема дар «Донишнома»-и Абуалӣ ибни Сино дар 
калимасозӣ фаровон истифода шудааст [4, 118].  

Таҳқиқоти О. Қосимов ва А. Байзоев аз  он шаҳодат 
медиҳанд, ки пасванди –чӣ аз замонҳои хеле қадим дар 
калимасозӣ иштирок мекардааст. Вале ба ақидаи Ш. Ниѐзӣ, 
пасванди -чӣ дар адабиѐти классикӣ ниҳоят кам дида мешавад.  

Баъд аз Инқилоби Октябр дар натиҷаи ба забони халқ 
наздик шудани забони адабӣ дар қатори бисѐр суффиксҳо -чӣ низ 
дар забони адабӣ бештар мавқеъ гирифта, ба вазифа ва маънии -
гар серистеъмол шуда рафт [12, 115], [7, 115-116]. Бино ба ақидаи 

С. Ҳалимов, дар «Гулистон»-и  Саъдии Шерозӣ пасванди -чӣ ба 
чашм нахӯрдааст [22, 195].   

Муҳаққиқи истилоҳоти варзишии забони форсӣ А. 
Муҳаббатов зикр мекунад, ки пасванди мазкур аслан туркӣ буда, 
дар истилоҳи варзишии «қайеқчӣ» ба мушоҳида мерасад. Ахиран 
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пасванди -чӣ хеле кам мавриди истеъмол қарор мегирад ва дар 
аксари мавридҳо он бо пасвандҳои форсӣ иваз мешавад: 
қайеқчӣ–қайеқрон» [11, 43].  

Ба андешаи таҳқиқгарон В. С. Расторгуева, А. А. Керимова, 
А. К. Мамедзаде, Л.А. Пирейко, Д. И. Эделман, пасванди -чӣ дар 
забони гелонӣ фаъол буда, аз исмҳо номи кору фаъолият месозад 
[16, 51-52]. 

Забоншинос Ф. Р. Амонова таъкид мекунад, ки пасвандҳои 

-чӣ1 ва -чӣ2–ро бояд ба ҳам махлут насозем. Зеро яке каммаҳсул 
буда, баромади эронӣ дошта, ба маҳалле мансуб буданро нишон 
диҳад, дигарӣ туркӣ буда, номи машғулият сохта, серистеъмол 
аст [1, 10-11].  

Академик М. Шукуров зикр мекунад, ки солҳои сиву чил ин 
суффикс аз ҳад зиѐд фаъол шуд. Солҳои ҳафтоду ҳаштод ҳам 
бисѐре аз номҳои касбу ҳунар, ки дар зиндагӣ фаровон пайдо 
шуда истодаанд, бо –чӣ шакл гирифтаанд. Ӯ ин суффиксро бо 
пасванди -гар муқоиса мекунад ва аз рӯйи ҳисоби ӯ дар 
«Луғатномаи осори Айнӣ» 103 калима бо пасванди -чӣ мавҷуд 
аст [24, 168-172].  

Аз рӯйи ҳисоби муҳаққиқ С. Низомова, дар осори бадеӣ ва 

публитсистии устод Айнӣ ин пасванд серистеъмол аст. Бо он беш 
аз 110 калима сохта шудааст. Дар осори устод Айнӣ бо ин 
пасванд исмҳое сохта шуданд, ки қисми бештари онҳо 
машғулиятро мефаҳмонад [13, 113]. 

Забоншинос С. Хоркашев (Раҳматуллозода С.) зимни 
баррасии ин пасванд таъкид мекунад, ки морфемаи -чӣ дар 
шеваи ҷануби шарқӣ сермаҳсул ва фаъол нест [21, 25-26].  

Роҷеъ ба этимологияи пасванди –чӣ то имрӯз ақидаҳои 
гуногун мавҷуданд. Аммо дар дастурҳои таълимӣ ва асарҳои 
илмӣ, аз ҷумла дар “Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик” 
ба забони туркӣ мансуб будани он таъкид нашуда, танҳо чӣ гуна 
исм сохтани он зикр ѐфтааст [5, 118, 119, 160, 165, 168].  

Аз баррасии «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ маълум мегардад, 
ки  калимаҳои бо –чӣ сохташуда аз рӯйи мансубияташон ба 
мавзӯъҳо асосан, машғулиятро мефаҳмонад: карнайчӣ, нақорачӣ, 
сурнайчӣ, хазиначӣ, шикорчӣ,  туҳматчӣ, ҳашарчӣ, таракачӣ, 
ихтироъчӣ, самоворчӣ, телеграфчӣ ва амсоли инҳо. Дар байни 
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калимаҳои ин гурӯҳ воҳидҳои луғавие во мехӯранд, ки 
машғулият ва касбу корро ифода мекарданд ва имрӯз ба гурӯҳи 
калимаҳои таърихӣ ва архаистӣ шомил шудаанд. Чунончи, 
закотчӣ, ходимчӣ, қалъачӣ, дарихоначӣ, фойтунчӣ, қурчӣ, 
удайчӣ, телеграфчӣ, ҷевачӣ, ҷорчӣ. Қисми ками калимаҳои сохта 
бо -чӣ ба маҳалле мансуб будани шахсро мефаҳмонанд: қалъачӣ, 
хатирчӣ. 

Калимаҳои истифодашударо дар ҳайати ҷумлаҳо таҳлил 
кардан мумкин аст. Дар ҷумлаи “Баъд аз ба поѐн расидани 
машқи майдатӯдаҳо карнайчӣ бо фармони саркарда як командаи 
умумӣ дод” [2, 208] калимаи карнайчӣ бо –чӣ сохта шудааст. 
Асли калимаи карнайчӣ тоҷикӣ буда, дар ФТЗТ ба маънои 
карнайнавоз зикр ѐфтааст [19, 623]. Ин вожа ду зинаи 
калимасозиро гузаштааст: ҷузъи аввали он кар(р) то ваќтњои 
наздик ба маънои «ќувва, зўрї, калонї» дар истифода буд. Он 
дар калимаи мураккаби карнай (аз карраной) [19, 54] ба маънои 
«найи нињоят калони филизї, ки дар љашну тўйњо ба кор 
мебаранд», мањфуз мондааст. Ҷузъи дуюм бо пасванди -чӣ 
кар+най+чӣ  исми шахс сохтааст.  

Калимаҳои нақорачӣ ва сурнайчӣ дар ҷумлаи “Дар як 
гӯшаи суффа як нақорачӣ, як сурнайчӣ ва ду дойрадаст нишаста 

менавохтанд ва дойрадастҳо гоҳо бо ҳам ва гоҳо ҳар кадом ба 
танҳоӣ ғазалхонӣ мекарданд” [2, 10] истифода шудааст. 
Нақорачӣ дар ФТЗТ ба маънои нақоранавоз зикр ѐфта, аслаш 
тоҷикӣ мебошад [19, 934]. Дар калимаи нақоранавоз асоси 
замони ҳозираи феъли навохтан дар шакли навоз чун муродифи 
пасванди –чӣ зоҳир мегардад: “Ин таклиф ба ман маъқул шуд, 
гиряам сустар ва дилам кушодатар гардид: ба назари ман аз 
шунидани нағмаи нақора худ нақоранавоз шудан беҳтар ва 
хуштар менамуд” [2, 11]. Сурнайчӣ дар ФТЗТ ба маънои 
сурнайнавоз маънидод шуда, як пояи калимасозиро гузашта, 
исми касб сохтааст [19, 279].  

Калимаи закотчӣ аз исми маънии арабиасоси закот ва 
пасванди -чӣ бунѐд гардида, дар “Ғиѐс-ул-луғот” вожаи закот 
чунин шарҳ ѐфтааст: чилум ҳисса аз мол, ки баъд аз соле дар 
роҳи Худо диҳанд [8, 394]. Исми закотчӣ дар ФТЗТ ҳамчун 
калимаи таърихӣ ѐд шуда, “ҷамъкунандаи закот дар аморати 
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Бухоро; шахсе, ки аз роҳгузарон, корвониѐн ва ғ. андоз ва ҳаққи 
роҳ мегирифт, омили закот, ҷамъкунандаи закот” маънидод 
шудааст [19, 525]. “Барраҳои гӯсфандони зиндамондаро барои 
зиѐд кардани наслашон имсол накуштаанд ва бинобар ин аз 
чорво имсол ҳеҷ даромад нашудааст (даромади гӯсфандони 
қарокӯлӣ пӯсти барраи онҳост, ки дар вақти зоиданашон 
мекушанд), ҳақи чӯпонӣ, ки иборат аз пашми гӯсфандони касона 
аст, ба ҳисоби закоти гӯсфандони соли вабо талафшуда ба 

закотчӣ рафтааст ва хӯроку пӯшоки тағоии чӯпонам ба гардани 
деҳқонии ношуд бори барзиѐд шуда мондааст” [2, 184].  

Ҷумлаҳои дигареро ҳам дидан мумкин аст, ки дар онҳо бо 
пасванди –чӣ калимаҳо сохта шудаанд: 

“Қӯрчӣ он сарбозеро, ки дар наздикии мо суханҳои 
Нурбойро тасдиқ мекард ва аз қисми дигар боз як сарбози 
дигарро ѐфта пеши саркарда овард”. [2, 222]. Аз назари сохт ин 
вожа сохта буда, аз исм бо афзудани пасванди -чӣ таркиб 
ѐфтааст. Он дар ФТЗТ шарҳ дода нашудааст. Дар “Луғати 
тафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик”-и Садриддин 
Айнӣ вожаи қӯрчӣ ба ду маънӣ омадааст: 1. Силоҳбардори 
амалдорони калон. 2. Яке аз мансабҳои хурди даври амирӣ, ки 

вазифааш силоҳбардорӣ буд (адъютант) [3, 524]. Нависанда ин 
калимаро дар асар ба маънои дуюмаш истифода кардааст. 
Вожаи қӯрчӣ калимаи таърихии туркӣ-муғулӣ буда, решааш аз 
калимаи  қӯр: 1). оташи зери хокистар, хокистари сӯзон: оташи 
қӯр; 2). асбоби ҷанг, яроқ, силоҳ гирифта шудааст [19, 184]. 

         “Он одами асонокро удайчӣ меномиданд, ки вазири 
ташрифот гуфтан аст” [2, 205]. Удайчӣ дар ФТЗТ ҳамчун вожаи 
таърихӣ таъкид шуда, чунин шарҳ дода шудааст: Яке аз 
мансабдорони олирутбаи дарбори аморати Бухоро, ки ба 
тартибу иҷрои маросимҳои ташрифот, қабул, зиѐфат ва ғ 
роҳбарӣ ва назорат мекард [19, 376].   Махдум баъд аз он ба 
пушти фойтунчӣ нихта карда: – Ҳай кун! – мегӯяд [2, 482]. Асли 

калимаи фойтун юнонӣ буда,  дар ФТЗТ чунин шарҳ дода 
шудааст: аробаи чорчархаи одамкашонӣ, ки онро асп мекашад 
[19, 482]. Ин калима дар ФЗТ ѐд нашудааст.  
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“Дар ин ваќт хазиначї як латтаи дар вай яксаду бист танга 
басташударо аз яхдон (сандуќи чармин) гирифта, ба дасти 
оламиѐн медод, оламиѐн он бастаро ба дасти пешхизмати худ 
медод ва ӯ ба дасти муллои даҳякгир супурда, бо овози баланд 
номи ӯро гирифта: «гирифтанд» мегуфт [2, 530]. Калимаи 
хазиначї аз исми маънии арабиасоси хазина ва пасванди -чӣ 
бунѐд гардида, дар ФТЗТ чунин шарҳ ѐфтааст: ҷойи нигоҳ 
доштани пул ва ҷавоҳирот; сандуқи давлатӣ; ганҷина [19, 51].  

“Садҳо нафар мардуми ҳашарчӣ (маҳсуб ба анбӯҳи одамон) 

ҳам ҳар ҷо-ҳар ҷо хобидаанд” [2, 51]. Вожаи ҳашар арабӣ буда, 
дар ФЗТ ба маънои гурӯҳ, издиҳом, анбӯҳ; ҷамоат; анҷуман 
омадаст [20, 739]. Ҷевачӣ, Нурбойро ҷеғ зан, – гуфт [2, 221]. 
Ҷевачӣ дар ФТЗТ ҳамчун калимаи таърихӣ таъкид шуда, номи 
яке аз мансабҳои поѐнӣ дар аморати Бухоро, сардори қаравул ва 
дидбонҳо шарҳ дода шудааст [19, 617]. Икромхоља аз  як 
шикорчї як халтача дору овард ва сӯрохи чӯбро бо дору пур 
карда аз рӯяш қадаре пахта тиққонд ... [2, 114].  Асли вожаи 
шикор тоҷикӣ буда, дар ФЗТ ба маънои шикорӣ омадааст [20, 
587]. Пасванди -чӣ бо пасванди -ӣ ва –анда муродиф аст: 
шикорчї // шикорї // шикоркунанда.   

“... ҳар касеро, ки ба хизмати худ таклиф кунад, «ту 
фиребгар, ту тӯҳматчӣ» – гуфта таклифи  ӯро рад мекардааст”  [2, 
30]. Пасванди -чӣ аз исми маънӣ исме месозад, ки хислату 
характери шахсро ифода мекунад: тӯҳматчӣ. Бо пасванди -гар 
мурдиф аст: туҳматчӣ // туҳматгар..).  

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар “Ёддоштҳо” пасванди -
чӣ бо калимаҳои иқтибосии русӣ омада, маънии кор ва 
машғулиятро ифода кардааст: “Парламент чунон зӯраст, ки, –
гуфт ӯ, –на танҳо телеграфчӣ аз вай метарсад” [2, 307]. Ин калима 
имрӯз низ мавриди истифода қарор дорад, вале кам. Зеро бо 
рушд кардани технологияи муосир ва ихтирои дастгоҳҳои 
ҳозиразамон ба истифодаи  телеграф эҳтиѐҷ намондаст. Имрӯз 

вазифаи телеграфро интернет иҷро карда истодааст. Ин калима, 
аллакай ба гурӯҳи калимаҳои архаистӣ ворид шуда истодааст.   

Вожаи самоворчӣ аз исми модии русиасоси самовар ва 
пасванди -чӣ бунѐд гардида, дар ФТЗТ ба ду маънӣ омада, чунин 
шарҳ ѐфтааст: 1. он ки самовор меҷӯшонад. 2. Соҳиби чойхона 
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[19, 203]. “Самоворчӣ ба пеши мо як чойник  чойро бо пиѐла 
оварда ниҳода: – «Чарс» даркор аст? – гуфта пурсид” [2, 161]. 
Самоворчӣ дар забони имрӯзаи тоҷикӣ, аллакай ҳазм шудааст ва 
дар шеваҳои минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон васеъ истифода 
бурда мешавад, яъне умумиистеъмол шудааст.  

Истифодаи  калимаҳои иқтибосии русӣ аз ҷониби 
нависанда, пеш аз ҳама, таъсири сиѐсати давр буд, зеро сиѐсати 
он давра маҷбур месохт, ки лексемаҳои русӣ ба адабиѐту таърихи 

тоҷик ворид карда шаванд.  
“Агар ин воқеаро дар дафтари Қори Зоҳид таракачии 

қозихона, ки ин чизҳоро аз ҳуҷраи вай оварда буд, хонда дида 
бошад ҳам, барои қозикалон он қадар ҷои хавф набуд” [2, 312]. 
Дар ҷумлаи мазкур вожаи таракачӣ аз исми маънии арабиасоси 
тарака ва пасванди -чӣ бунѐд гардида, дар ФТЗТ ҳамчун вожаи 
таърихӣ таъкид шуда, чунин шарҳ ѐфтааст: маъмури расмӣ дар 
аморати Бухоро, ки меросро тақсим мекард [19, 312]. Ҳарчанд ин 
калима таърихӣ ѐд шуда бошад ҳам, вале имрӯз ҳам мавриди 
истифода қарор дорад ва гунаи муродифии таракакун ва 
таракакунанда ҳам дорад. 

“Миршаб ба зиндадорандаи Шукурбек даҳ ҳазор танга ва 

ба кушандаи ӯ панҷ ҳазор танга пул ваъда карда, ин ваъдаашро 
ба воситаи ҷорчӣ дар шаҳр эълон кард” [2, 312]. Ҷорчӣ калимаи 
таърихӣ буда, бо ҳамин усули калимасозии пасвандӣ сохта шуда, 
исми касбро ифода мекунад. Ин калима дар ФТЗТ чунин шарҳ 
ѐфтааст:  ҷорчӣ - касе, ки дар кӯчаву бозорҳо фармони ҳукумат, 
гум шудан ѐ ѐфт шудани чизеро бо овози баланд эълон мекард, 
ҷорчӣ, мунодӣ. Устод Айнӣ вожаи ҷорчӣ- ро эълонкунандаи 
даҳонакӣ маънидод кардааст [3,556]. 

“... ба ман чунон мефорид, ки гўѐ дар њаммом ходимчї 
танамро бо халта молиш дода собун зада истода бошад” [2,588].  

“Хеши ихтироъчии мо бо ин қадар аз кори худ даст 
накашид ва дафъаи дигар аз чӯби аз аввалӣ ғафстар боз як 

таппончаи чӯбин сохт [2, 114]. Калимаи ихтироъчӣ дар ФТЗТ ба 
маънои ихтироъкор, ихтироъгар омадааст.  “Ин хислати Мирзо 
Абдулвоҳид, ки иборат аз дониста-надониста ба кардани ҳар кор 
часпидан, кардани он гуна кори аҷибро аз тарси он ки механданд 
ѐ манъ мекунанд, аз ошноҳои наздикаш ҳам пинҳон доштан ва 
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майли “ихтироъчигӣ‛ буд, то охири умраш дар ӯ боқӣ монд [2, 
451]. Ин вожаи арабиасос се зинаи калимасозиро гузаштааст: дар 
зинаи аввал шакли содаи ихтироъ ба маънои «эҷод кардан» дар 
истифода аст [20, 514]. Дар зинаи дуюм бо пасванди -чӣ дар 

шакли ихтироъчӣ исми шахс сохтааст ва дар дар зинаи сеюм аз 
асоси ихтироъчӣ бо пасванди -гӣ вожаи  ихтироъчигӣ ба вуҷуд 
омадааст. Исми сохтаи ихтироъчӣ муродифи калимаи мураккаби 
ихтироъкор, ихтироъгар мебошад. 

Дарвоқеъ, пасванди -чӣ бо пасванди –гар ва –ӣ муродиф 
аст. Мавҷудияти калимаҳои тўњматчї // тӯҳматгар, ихтироъчӣ // 
ихтироъгар,  шикорчӣ // шикорӣ гувоҳи ҳамин маъно аст. 

“Дар деҳаи ҳамсоя Йӯлдошбой ном як савдогари қалъачӣ 
буд” [2, 111]. Бо таваҷҷуҳ ба ин ки калимаи қалъачӣ дар   
луғатномаҳои пешин ба мисли “Ғиѐс-ул-луғот” ва “Бурҳони 
қотеъ” зикр нашудааст, гуфтан мумкин аст, ки ин вожа баъдан 
пайдо гардид. Устод Айнӣ онро ба маънии “Савдогарони Осиѐи 
Миѐна, ки пеш аз истилои аскари императорӣ Осиѐи Миѐнаро бо 
Уренберг ва Троитск тиҷорат мекарданд” истифода бурдааст 
[3,511], [2,663].  .   

“Сипоҳиѐни “дарихоначӣ‛ аз якдигар пеш давида ҳар 

кадоми онҳо кӯшиш мекард...” [2, 209]. Вожаи дарихоначӣ аз 
ибораи дари хона ва пасванди –чӣ ба вуҷуд омадааст. Бо 
таваҷҷуҳ ба ин ки дар забонамон калимаи дарихона надорем 
метавон гуфт, ки дар сохтани калимаи дарихоначӣ ҳодисаи дар 
як вақт ба ҳам омадани калимаҳои мустақилмаъно ва пасванди 
калимасоз боиси ба вуҷуд омадани калимаи мазкур шудааст. 

“Ин роҳ як роҳи хеле осон буд, ки пештар ба хотирам 
нарасида буд, аммо аҳволи музтаронаи Мулло Туйчӣ маро 
маҷбур кард, ки ба ин кор фикр давонам ва ѐбам” [2, 441]. Асоси 
калимаи туйчӣ дар шакли туй вариантҳои сур, ҷашн, маросим 
низ дорад, аммо ҳеҷ яке аз ин гунаҳо бо –чӣ намеояд. Дар шеваи 
ҷанубии забони тоҷикӣ калимаи тӯйкард низ маъмул аст [17, 166], 

ки айнан ба маънои тӯйчӣ истифода мешавад. 
Дар мисолҳои зерин аз рӯйи вазифаи дуюмаш пасванди -чӣ 

калимаҳое месозад, ки ба маҳал ва ҷойе мансуб будани шахсро 
мефаҳмонад:  
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“Чунки ӯ як ҷавони миѐнколӣ (аз Хатирчӣ ѐ аз Зиѐуддин) 
буда, тамоман бесавод буд, на дарсро медонист ва на дарс 
тайѐркуниро [2, 441]; “ ...боре зулми ҳукуматдорони Чироқчӣ ба 
дараҷае расид, ки дигар ба аҳолии он ҷо тоқати зиндагонӣ 
намонд” [2, 533]; Қорӣ Неъмат дар гузари Хоҷа Аспгардони 
Бухоро (дар байни лаби ҳавзи Дастархончӣ ва мадрасаи модари 
хон) ҳавлӣ дошт... [2, 291]; 

Дар “Ёддоштҳо” агар ба омори калимаҳои бо пасванди -чӣ 

сохташуда дар маҷмӯъ назар афканем, мебинем, ки бо он 25 
калима сохта шудааст. Истифодаи онҳо баробар сурат 
нагирифта, яке зиѐдтар ва дигаре камтар аст. Аз ҷумла, калимаи 
удайчї 14 бор, самоворчї 10 бор,  Чироќчї (номи ноҳия) 6 
маротиба, фойтунчї 5 бор, тўйчї 4 маротиба, њашарчї  ва ҷевачї 
3 борӣ, наќорачї, Хатирчї ҳар кадом 2 борӣ, калимаҳои 
карнайчї, сурнайчї, шикорчї, тўњматчї, дарихоначї, қўрчї, 
закотчї, дастархончї, телеграфчї, љорчї, хазиначї, Қалъачӣ, 
ходимчї, ихтироъчӣ, таракачӣ 1 маротибагӣ истифода шудааст. 
Дар маҷмӯъ пасванди -чӣ дар «Ёддоштҳо»- и Садриддин Айнӣ 65 
маротиба мавриди истифода қарор гирифтааст. 

Маълум мегардад, ки устод Айнӣ дар «Ёддоштҳо» аз 
пасванди -чӣ васеъ истифода бурдааст ва ин пасванд имрӯз ҳам 
дар забони тоҷикӣ фаъол мебошад. Баррасии мавод гувоҳи он 
аст, ки дар «Ёддоштҳо»  мисли забони адабии тоҷикӣ калимаҳои 
сохтаи ин пасванд ду гурӯҳи вожаҳоро фаро мегиранд. Гурӯҳи 
аввал машғулияту фаъолияти шахс ва қисми ками калимаҳо ба 
маҳалле мансуб будани онро мефаҳмонанд. Дар мавриди аввал 
аз исм исм месозад ва асосҳои калимаҳои сохта, аз рӯйи баромад 
тоҷикӣ, арабӣ, туркӣ ва русӣ ба шумор мераванд. Мисолҳои дар 
боло овардашуда гувоҳи онанд, ки пасванди -чӣ дар 
«Ёддоштҳо»-и устод Садриддин Айнӣ зимни сохтани номи 
машғулият фаъол, аммо ҳангоми ифодаи мансубият ба маҳал ва 
ҷойе ғайрифаъол аст. 

Ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки ин пасванд дар 
забони тоҷикӣ на танҳо номҳои этникӣ, балки номҳои марбут ба 
фаъолияти шахс ҳам месозад, зеро устод Айнӣ дар “Ёддоштҳо” 
бо ин пасванд, асосан аз калимаҳои бундѐдашон тоҷикӣ ѐ 
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калимаҳое, ки аллакай дар забони тоҷикӣ ҳазм шудаанд, 
калимаи нав сохтааст.  
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НАҚШИ КАЛИМАСОЗИИ ПАСВАНДИ -ЧӢ ДАР 

«ЁДДОШТҲО»-И  САДРИДДИН АЙНӢ 
 

Таҳқиқи масоили марбут ба калимасозии осори адибони барҷастаи 
муосири тоҷик бо таваҷҷуҳ ба кам омӯхта шуданашон яке аз масъалаҳои 
мубрами илмӣ ба шумор мераванд. Махсусан, осори устод Садриддин 
Айнї дар бобати калимасозӣ ҷойгоҳи махсус дорад. Дар байни унсурҳои 
зиѐди грамматикии калимасоз дар «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ пасванди -
чӣ фаъол буда, калимаҳои зиѐде бо он сохта шудааст.  

Дар мақола роҷеъ ба хусусиятҳои калимасозии ин пасванд дар 
забони тоҷикӣ, форсӣ ва ҷойгоҳи он дар лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ таҳқиқ 
анҷом ѐфта, нақши он дар сохтани калимаҳои нав дар «Ёддоштҳо»-и 
устод Айнӣ муайян гардида, омори истифодаи он нишон дода мешавад. 

 
Калидвожаҳо: Садриддин Айнӣ, забони тоҷикӣ, лексикаи таърихӣ, 

калимаҳои архаистӣ, иқтибосӣ, калимасозӣ, пасванд, решашиносӣ, 
сермаҳсул, каммаҳсул, «Ёддоштҳо», калимаҳои сохта, маъно, омор. 

 
СЛОВООБРОЗАВАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ЧАСТИЦЫ «-ЧИ» 

В «ВОСПОМИНАНИЯХ» САДРИДДИНА АЙНИ 
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Иследование вопросов, связанных со словообразованием в 
творчестве выдающихся современных таджикских писателей, по 
причине мало изученности, является одной из актуальных научных тем. 
Творчество устода Садриддина Айни занимает особое место в плане 
словообразования. Среди многочисленных слово образующих 
грамматических элементов в «Воспоминаниях» устода Айни наиболее 
активным является частица «-чи», посредством которой образовано 
много слов.  

В статье проведено иследовани по словообразовательным 
особенностям этой частицы, еѐ роли таджикском, персидском языка еѐ 
месту в говорах таджикского языка, определена еѐ роль в образовании 
новых слов в «Воспоминаниях» устода Айни, статистика их 
использования. 

Ключевые слова: Садриддин Айни, таджикский язык, исторический 
словарь, архаичные слова, цитировать, словообразование, суффикс, 
этимология, продуктивный, малопродуктивный, «Воспоминания», 
образовательные слова, смысл, статистика.     

 
THE WORLD-FORMATIVE ROLE OF THE PARTICLE "-CHI" 

IN THE "MEMORIES" OF SADRIDDIN AINI 
 

The study of issues related to word formation in the work of outstanding 
modern Tajik writers, due to the lack of study, is one of the topical scientific 
topics. The creativity of Ustod Sadriddin Aini occupies a special place in terms 
of word formation. Among the numerous word-forming grammatical elements 
in the "Memoirs" of the ustod Aini, the most active is the particle "-chi", 
through which many words are formed. 

The article conducts research on the derivational features of this 
particle, its role in the Tajik, Persian languages, its place in the dialects of the 
Tajik language, its role in the formation of new words in the "Memories" of 
Ustod Aini, statistics of their use are determined. 

Key words: Sadriddin Aini, Tajik language, historical dictionary, 
archaic words, quote, word formation, suffix, etymology, productive, 
unproductive, "Memories", educational words, meaning, statistics. 
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ТАВЗЕЊИ БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ЛУЃАВЇ-СЕМАНТИКИИ 
ФЕЪЛЊОИ ОРОСТАН ВА ПЕРОСТАН ДАР  

«ГАРШОСПНОМА»-И АСАДИИ ТУСЇ 
Шоев Насињулло 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Дар илми забоншиносї забонро «дастгоње муташаккил аз 

нишонањое» медонанд, «ки ба таври иродї тавлид мешавад ва 
барои эљоди иртибот ба манзури интиќоли афкору авотифаву 
орзуњо…» ба кор меравад [8, 26]. Ин дастгоњи созмонѐфтаи 
забонї мањсули ниѐзњои моддї ва маънавии инсон буда, дар 
љараѐни дурударози такомули њамаљонибаи муносибатњои 
равонї ва фарњангї дар љомеа шакл гирифта, таѓйиру тањаввул 
ѐфтааст. Калима дар низоми забон «воњиди асосї ва марказї», 
«унсури аслї» ѐ «моддаи забон» ба шумор меравад [9, 225; 8,  47.].  

Њамчунин, калимаро «њамчун маљмўи системаи шаклњо ва 
маъноњо мењвари робитањо ва муносибатњои категорияњои 
грамматикии забон» арзѐбї кардаанд. [4, 18]. Ин воњиди забонї 
шакли овозии мушаххас дошта, як мазмуни ягона ѐ мафњумњову 
тасвирњои зењнии зиѐдеро, ки њамагї дар асоси робитањои 
маъної бо њам пайванд хўрда, куллияти мантиќии ягонаеро 
падид овардаанд, ифода мекунад. Бинобар ин калимањо дар 
сохтори забон бар асоси муносибатњои њамнишинї ва љонишинї 
бо њам робита барќарор карда, дар таносуб бо ќоидањои 
муайяни мантиќї барои баѐни орзуву ормон ва дигар њолатњои 
равонии инсон наќши муњимме доранд.  

 Мувофиќи ќоидањои забон калимањо суратњои овозии 
мушаххас ва мазмунњои муайяни таърихан шаклгирифта доранд 
[11, 7] ва ин ќолабу маънињо дар асоси робитањои њамнишинї 
дар ќаламрави баѐн барои ифодаи матлаб ѐ маќсади муайяне 
хизмат мекунанд. Бояд гуфт, ки њавзаи маъноии калимањо 
мањдуд набуда, вобаста ба дигаргунињои њаѐти иљтимої ва 
пайдоиши робитањои нав дар тамоми арсањои зиндагї таѓйиру 
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тањаввул меѐбад. Бо вуљуди ин, бояд иќрор шуд, ки калимањо 
танњо дар доираи мафњумњои барои онњо муќарраршуда ќобили 
истифодаанд. Аз ин рў, дастгоњи забон бо доштани сохтори 
мушаххаси овозї (шакли калимањо) ва низоми муайяни маъної 
(доираи муќарраршудаи маънињо) њамчун як рукни муњими њаѐти 
иљтимої дар шаклигирии муносибатњои гуногунљабња сањми 
арзандае мегузорад.  

Дар сохтори забони асарњои бадеї мавќеи истифодаи 
калимањои мутародифе, ки дар забони асари бадеї барои ифодаи 
як маънои мушаххас ѐ мафњумњои ба њам наздик ба кор 
мераванд, якранг нест. Баъзе аз вожањои мутародиф короии 
бештару бархе камтар доранд. Феълњои оростан ва перостан дар 
забони адабии форсии тољикї бо доштани баъзе хусусиятњои 
муштарак бо њам ќаробати маъної пайдо карда, њамчун 
муродиф шинохта шудаанд. Дар луѓатномањо барои њарду феъл 
мафњум ва маънињои мушаххасе муќаррар кардаанд. Ин 
воњидњои луѓавї дар забони асарњои бадеї дар доираи маъноии 
барои онњо муќарраргардида истифода мешаванд. Масалан, дар 
«Луѓатнома»-и Алиакбари Дењхудо феъли оростан чунин тавзењ 
ѐфтааст:  

«Оростан: зебу зинат кардан, музаййан кардан, озин кардан 
бо афзудани васоили зебо ва зинатї, тазаййин, // ороиш кардан, 
базак кардан, // љилва додан, ба шакле матлуб даровардан, // 
омода кардан, муњайѐ кардан, фароњам кардан… // мураттаб 
кардан, назму тартиб додан, басомон кардан, …// чидан (хонро), 
густурдан, афкандан, // ба роњ андохтан, ба кор андохтан, // 
кардан, анљом додан, ба феъл овардан, // пањн кардан (бистарро), 
андохтан, // оѓозидан, шурўъ кардан, // барпо кардан, мунъаќид 
кардан, // зин кардан, яроќу барг пўшондани аспу пилро, // 
њамоњанг кардан, кўк кардан, // ѓанї кардан, тавонгар кардан, // 
гумоштан, маъмур кардан, // мунаќќаш кардан, мусаввар кардан, 
// обод кардан, маъмур кардан… // сохтан, дуруст кардан, // 
номзад кардани касе барои коре, муайян ва маълум кардани 
амре барои касе // масрур кардан, хушњол кардан, // сохтан, 
дуруст кардан, // пўшонидан (љома ва хилъат ва монанди он), // 
пўшидан, … // пур кардан, анбоштан, // саф бастан, саф кашидан, 
// мутаљаллї ва музаййан шудан, зиннату зеб гирифтан, // хуш 
кардан, // мусаллањ шудан, // мусаммам шудан, // ирода кардан, 
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мустаид шудан, њозир гаштан, // маѓруш кардан, бисот 
густардан, // навозиш кардан, // навиштан, нигоштан, // варзидан, 
пардохтан, // андешидан, сиголидан…» [6, 26].  

Њамчунин феъли перостан дар луѓатномаи мазкур чунин 
шарњ ѐфтааст: «Перостан: муќобили оростан, кам кардан аз чизе 
барои зинату хушоянд шудан ва зебо гаштан, чун перостани 
мўйи сар, дарахт… // пероиш кардан: тањзиб, зинат кардан бо 
костан, на афзудан, ки ороиш бошад, хушнуд, ислоњ кардан, // 
зиѐдатии шохњои дарахтро буридан, сари шоха задан, // 
сутурдани мўй бо теѓ, кўтоњ кардани мўй, ислоњи сару сурат, // 
мутлаќ зинат кардан, таљаллї, // дабоѓат додани чарм, пок 
кардани чарм аз пашму мўй… // дабоѓат ѐфтан, // зудудан, 
равшан кардан, сайќал додан, // дарпї кардан, васла кардан, 
руфў кардан…// танбењ кардан, сиѐсат кардан» [7, с. 637].  

Муаллифи «Луѓатнома» зимни тавзењи калимаи перостан 
онро бо вожаи оростан муќобилмаъно медонад. Аз баррасии 
маънињое, ки ба ин вожањо нисбат дода шуда аст, маълум 
мешавад, ки феълњои мазкур дар ифодаи мафњуми умуми амали 
«зебу зинат додан» бо њам муродиф мебошанд. Робитаи 
тазоддие, ки дар шеваи иљрои амалњои пероиш ва ороиш дида 
мешавад, моњияти маънои умумии вожањоро таѓйир намедињад, 
балки ба вежагии шеваи мали «зебу зинат додан» далолат 
мекунад. Калимаи перостан бо назардошти мафњумњои дар 
луѓатномањо барояш муќарраргардида дар зењни мо тасаввури 
зебоиеро таљассум мекунад, ки дар асари кам кардан ѐ костани 
миќдори чизе аз объекти мавриди ороиш ќарордошта ба даст 
меояд Вожаи оростан њамон мафњумро аз роњи афзудани 
миќдори чизе бар матни  чизе ифода мекунад.  

Феълњои оростан ва перостан мутобиќи муќаррароти 
таърихан шаклгирифтаи лексикї-семантикии худ дар забони 
«Гаршоспнома» умдатан барои ифодаи мафњуми «зебу зинат 
додан» ба кор рафтаанд. Аммо калимаи оростан аз вожаи 
перостан дар забони ин асар ба маротиб бештар истифода 
шудааст. Калимаи перостан дар достони «Гаршоспнома» чандон 
серистеъмол набуда, танњо дар се маврид ба кор рафтааст. Ин 
вожа як маротиба ба маънои бунѐд кардан ва девор сохтан 
истифода мешавад: 
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«Аз он хишт девор перостанд, 
Зи девор пас хона оростанд.» [1, 148]. 
 

Дар ду навбати дигар феъли перостан барои ифода кардани 
мафњуми «зебу зинат додан» ба шеваи афзудани чизе дар амали 
ороиш истифода шудааст. Калимаи мазкур дар њар ду њолати 
истифодашуда, чи аз љињати шеваи иљро шудани амал, чи аз 
лињози ифодаи мафњум, бо вожаи оростан пурра њамоњангї 
пайдо мекунад:        

 
Њунартон ба дебост перостан, 
Дигар наќшу бому дар оростан [1, 355]. 
 
Њама чун бињишти нав ороста, 
Ба гавњар дару бом пероста [1, 366]. 
 
Ќобили зикр аст, ки калимаи перостан дар «Шоњнома» дар 

ќиѐс ба «Гаршоспнома» нисбатан короии зиѐдтар дорад. Ин 
вожа ба шаклњои перост, пероста, биперост ва ѓайра дар ин 
асари калонњаљм беш аз бист маротиба истифода мешавад. 
Шоир дар аксари маврид ин калимаро барои ифода намудни 
мафњуми зебу зинат додан бо шеваи афзудани чезе дар амали 
ороиш ба кор мебарад ва дар ин њолатњо феълњои перостан ва 
оростан бо њамдигар муродиф мебошанд:  

 
«Ҳама пушти пилон биѐростанд, 
Ба дебои румӣ биперостанд» [13, 51]. 
 
Ба дебои румї биоростанд, 
Сари зулф бар гул биперостанд [12, 160]. 
 
Абдулњусайни Нушин дар китоби «Вожаномак» (Фарњанги 

вожагони душвори «Шоњнома») њангоми тавзењи вожаи 
перостан ба ин нукта ишора мекунад, ки «Дар «Шоњнома» 
вожаи перостан ба маънои оростан аъам аз костан ѐ афзудани 
чизе барои ороиш ба кор рафтааст» [12, с. 160]. Инчунин 
номбурда таъкид мекунад, ки «худи вожаи пероя (исми олат аз 
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перостан) ба маънои њар чизи монанди гушвора, дастбанд…» 
омадааст:  

  
Катоюн беандоза пероя дошт, 
Зи ѐќуту њар гавњаре моя дошт» [12, 160].  
 

Калимаи перостан дар «Шоњнома» танњо дар чор маврид 
амали зебу зинат доданро ба шеваи костан аз чизе, яъне ба 
маънои «зудудан, пок кардан, тоза намудан ва тез кардан» ифода 
кардааст: 

 

Ҳама ростӣ бояд оростан, 
Зи кажжӣ дили хеш перостан [14, 51]. 
 
Њама шаб њаме лашкар оростанд, 
Њама теѓу жўпин биперостанд. [16, 68]. 
 
Тавре ки мушоњида мешавад, дар забони «Шоњнома» ва 

«Гаршоспнома» феъли перостан, ба истиснои чанд мавриди 
ишорашуда, дар тамоми мавќеъњои дигар мафњуми амали «зебу 
зинат додан»-ро ба њамон маќсаде, ки дар феъли оростан ба кор 
рафтааст, ифода менамояд. Аммо дар ашъори шоироне, монанди 
Унсурї, Манучењрї, Фаррухи Гургонї ва дигарон, аз калимаи 
перостан мафњуми «оростан» ба шеваи кам кардан ѐ костани 
чизе дар љараѐни амали ороиш ба даст меояд:  

Унсурї:  
«Гар айби сари зулфи бут аз костан аст, 
Чї љойи ба ѓам нишастану хостан аст? 
Љойи тарабу нишоту май хостан аст, 
К-оростани сарв зи перостан аст.» [3, 437]. 
Манучењрї: 
Тирро то натарошї, нашавад рост њаме, 
Сарвро то ки наперостї, воло нашавад. 
Фаррухии Гургонї: 
Ду зулфу абрўвонашро биперост, 
Баногўшу рухсорро биорост [12, 160 ] 
 
Дар ашъори зикргардида калимаи перостан мафњуми амали 

оро доданро ифода карда, дар њар сурат ба шеваи фарќкунандаи 
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он ишора мешавад. Пас, саволе ба миѐн меояд, ки чаро шоироне, 
монанди Унсурї, Манучењрї ва Фаррухии Гургонї зимни 
истифодаи феъли перостан дар заминаи амали «зебу зинат 
додан» ба вежагии кам кардан ѐ костани чизе аз объекти 
мавриди ороиш ишора кардаанд? Оѐ шоирони мазкур ин 
мафњумро тибќи дастурамали меъѐрї анљом доданд ѐ ин 
мазмунро аз њофизаи таърихии халќ, ки њамеша дар зењну забони 
зиндаи мардум мањфуз мондааст, гирифтаанд, ѐ ин ки ба 
ибтикори эљодї даст задаанд? Ќабули ин аќида, ки шоирон дар 
асрњои X-XI дар эљоди шеър аз луѓатнома ѐ дастурамали 
меъѐрии махсус истифода мебурданд, чандон муътамад ба назар 
намерасад. Агар дар он замон чунин дастурамале вуљуд медошт, 
яќинан, аз мадди назари шоири баркамоле монанди Абулќосим 
Фирдавсї, ки забони шеъри ў ба њайси як забони муќтадир ва 
муътамад шинохта шудааст, дур намемонд. Њамчунин, Асадии 
Тусї шоир ва забоншиноси шинохтаи асри XI, байни феълњои 
оростан ва перостан тафоввуте ќоил нашудааст. Дар китоби 
«Луѓати фурс»-и ин адиб, ки њамчун аввалин луѓатномаи 
мухтасари забони адабии форсии тољикї шинохта шуда, то 
замони мо расидааст, дар бораи феълњои оростан ва перостан 
маълумоте ба назар намерасад.  

Бояд гуфт, ки тамоми маълумоти луѓавие, ки дар аксари 
луѓатномањои забони адабии форсии тољикї рољеъ ба тафовути 
шеваи истифодаи феълњои оростан ва перостан љамъоварї 
гардидаанд, љанбаи тавзењї доранд ва дар онњо мафњуми ин 
калимањоро бар пояи далелњои дар луѓатномањои пешин омада 
пайрезї мекунанд. Масалан, агар мафњумњои калимаи перостан 
дар як луѓатномаи ќаблан тањияшуда ба сурати «кам кардани 
чизе бошад ба воситаи зебої ва хушояндагї, њамчун буридани 
шохњои зиѐдатї аз дарахт, мўйи зиѐдатї аз бадан» [3, 437] омада 
бошад, ин мафњумњо дар фарњанги баъдї бо каме таѓйироти 
лафзї ба шакли «буриш додан, тарош додан, буридан ва кам 
кардан, хушнамо кардан, пок кардан [15, 189] такмил шудаанд. 
Дар њар сурат, дар аксари луѓатномањо шеваи маъношиносии 
калимањои мавриди назар ба равиши этимологї сурат 
нагирифтааст. Бинобар ин, маншаи пайдоиши мафњумњо ва 
иллати гуногунрангии тобишњои маъноии онњо норавшан боќї 
мемонанд.  
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Бори нахуст забоншинос М. Муин љињати таќвияти маънои 
калимањои оростан ва перостан дар њошияи луғатномаи 
«Бурњони ќотеъ» бо равиши этимологї ба тавзењи мухтасари 
решаи ин вожањо пардохтааст:  

«Ороиш дар Авесто ба сурати ârâdh омада, аз ду љузъ: 
пешванди â ва râdh иборат буда, ба маънии муназзам (ба назм 
даровардан) истифода шудааст. Дар пањлавї ба шакли ârâstan 
омада, маънињои зинат додан, зевар кардан, омода кардан, 
муњайѐ сохтанро ифода менамояд» [3, 29]. «Перостан − pati+râd 

(оростан), пањлавии pêrây(i)shn, армании patrast ва љонишини ду 
масдари пањлавии patrâstan (зинат додан) ва virâstan 
(тарошидани мўй ва ѓайра) шудааст ва аз њамин рў дар адабиѐти 
ќадими форсї маънои костанро њифз кардааст» [3, 437]. 

Тавре ки аз гуфтори боло бармеояд, феълњои оростан ва 
перостан дар забонњои форсии миѐна аз реша ва пешванд иборат 
буда, бори маъноии муштаракеро ифода менамуданд. Дар 
китоби “Фарњанги решашиносии забони форсї» низ ин 
калимањо бо равиши этимологї муфассалтар шарњ ѐфтаанд: 
“Оростан: форсии миѐна: ārāstan: -ārāy1 – тартиб додан, оростан; 
моддаи мозї (замони гузаштаи феъл)-и ārāst < эронии бостон: -ā-
rāstа; моддаи музореъ (замони њозираи феъл)-и -ārāy < эронии 

бостон: -ā-rādа, аз ā (пешванд)ва -rāstа (сифати мафъулї) ва -rādа 
(моддаи музореъ); аз решаи rād2 – омода кардан, тартиб додан, 
оростан; дар забони санскрит -rādh (rādhnóti) –анљом додан, 
омода кардан ва rādhas – лутф, марњаммат, эњсон; rāddhi3− 
муваффаќият, иќбол, саодат”. Инчунин калимаи перостан ба 
сурати зер решашиносї шудааст: “payrāstan: -payrāy− тартиб 
додан, зебу зинат кардан; моддаи мозї (замони гузаштаи феъл)-и 
payrāst < эронии бостон: -pati-rāsta; моддаи музореъ (замони 
њозираи феъл)-и -payrā < эронии бостон: -pati-rāda; аз pati 

                                                           
1
 Nyberg, H. S. A Manual of Pahlavi. II. − Glossary, Wiesbaden, 1974. −p. 29. 

2 Horn, P. Grundriss der neupersischen Etymologie. − Strassburg, 1893. −p. 11. 
Horn, P. Neupersische Schriftsprache, in: GlrPh. I-II. − Strassburg, 1898. 1901. − p. 
138. 
3 Mayrhofer, M. Kurzgefaβtes etymologisches Wӧrterbuch des Altindischen. I-IV. − 

Heidelberg, 1956. 1980. –II/ІІІ. Р. 54. Mayrhofer, M. Etymologisches Wӧrterbuch 
des Altindoarischen, I-III. − Heidelberg, 1986. 2001. –II., р.448. 
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(пешванд) ва rāsta (сифати мафъулї) ва -rādа (моддаи музореъ) аз 
решаи rād4 – омода кардан, тартиб додан, оростан” [ниг.: М. 
Њасандўст, 1393. љ.1, 31-32;  љ.2, 768-769].   

Бояд гуфт, ки натиљаи тањлили решашиносии калимањои 
оростан ва перостан нишон медињад, ки ин феълњо дар даврањои 
миѐна ва бостонии инкишофи забони форсии тољикї аз як решаи 
муштарак баромада, мафњумњои мутаносибан бо њам 
мутародифи “тартиб додан, зебу зинат кардан, омода кардан, 
оростан”-ро ифода менамуданд. Аммо дар њељ мавриде дар 
мафњуми амали “зебу зинат додан”-е, ки аз маънии феъли 
перостан њосил мешавад, љой доштани шеваи амали “буридан, 
тарош додан, кам кардан, пок кардан” маълум нагардид. Шояд 
дар даврањои аввал ва миѐнаи инкишофи забонњои форсї, ки 
сохтори забон њолат ва хусусиятњои дигар дошт, решаи феълњои 
оростан ва перостан тањти таъсири пешвандњои таърихии ā- ва 
pati- маъно ѐ тобишњои гуногуни маъноиро ифода мекард. 
Забоншинос С. Додихудоев доир ба мављуд будани 32 пешванди 
феълї дар забони пањлавї маълумот додааст, ки ба иќтидори 
роњи калимасозии пешвандї дар сохтори феъли забони пањлавї 
далолат мекунад. Ин равиши табиї дар сохтори феъли забони 
русї, ки њолат ва табиати забонии худро таѓйир надодааст, то 
њол мушоњида мешавад. Азбаски баъзе пешвандњои таърихии 
забони форсии тољикї дар давраи нави инкишофи забон 
ќобилияти корої ва моњияти худро аз даст дода, љузъи таркибии 
калимањо гардидаанд, онњо дигар њамчун унсурњои шаклсоз ѐ 
маъниофар дар сохтори калимањо истифода намешаванд. 
Бинобар ин, феълњои оростан ва перостан, ки дар як давраи 
инкишофи таърихии забон калимањои њамреша њисоб меѐфтанд, 
дар давраи нави таҳаввули забон муњтавои маъноии таърихан 
муќарраргардидаи худро нигоњ дошта, аз љињати сохт вожањои 
содаи гуногунреша мебошанд. Зеро дар забони имрўзаи форсии 
тољикї пешвандњои ā- ва pati- љузъи таркибии решаи калимањои 
мазкур мањсуб мешаванд ва бо њамдигар муродиф мебошанд. 

Натиљаи баррасињо нишон медињад, ки феъли оростан дар 
матни достони «Гаршоспнома» ба шакли орост, оростан, оростї 
ва сифати феълии ороста 74 маротиба истифода шудааст. Тавре 

                                                           
4 Bailey, H. W. Dictionary of Kоtan Saka. − Cambridge, 1979. –р. 362. 
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ки аз таснифи маъноњои калимаи оростан бармеояд, феъли 
мазкур ба гурўњи вожањои сермаъно (полисемантикї) дохил 
шуда, дар матни достон доираи васеи истифода дорад. Бинобар 
ин, дар матни асари мавриди назар ин калима аксари мафњумњои 
барояш дар луѓатномањо муќарраршударо ифода кардааст. 
Барои мисол чанд намунаи мафњумњои феъли оростанро ба 
таври мухтасар зикр менамоем:1) зебу зинат додан (Буте бар вай 
аз санг биншоста, / Ба перояву афсар ороста.) [1, 383]; 2) маъмур 
будан, ободу зебо будан (Яке шањр буд наздаш ороста, / Пур аз 
хубиву мардуми хоста.) [1, 298]; 3) маъмур шудан, ободу зебо 
гардидан (Њама шањрњо гашт ороста,/Њама роњ пурнузлу 
пурхоста.) [1, 192]; 4) хоњиш кардан, орзу кардан (Гар аз мо будї 
хоњиш оростан, /Кї донистї аз вай чунин хостан.) [1, 35]; 5) бад 
андешидан, фикри бад кардан (Бипарњез аз ў бар бад оростан, / 
Њам аз орзуи касон хостан.) [1, 83.]; 6) барпо кардан (Дар ин 
базмгањ шодї оростанд, / Мењонро бихонданду май хостанд.) [1, 
88]; 7) сохтан, бунѐд кардан (Аз он хишт девор перостанд, / Зи 
девор пас хона оростанд.) [1, 148]; 8) лашкар кашидан (Яке нома 
наздики Гаршосп зуд /Навишту намуд, он куљо рафта буд./Зи 
Кобулшању лашкар оростан,/Зи нододани божу кин хостан.) [1, 
237]; 9) лашкар омода кардан (Сабук размро лашкар оростанд, / 
Ба кўшиш њама шањр бархостанд.) [1, 277]; 10) тайѐр кардан, 
омода кардан (Дигар гунагун њадя оростанд/В-аз ў пўзиши бекарон 
хостанд.) [1, 292]; 11) омодагї дидан (барои анљоми коре), 
тадбир љустан (Баророст Љам зуд роњи гуреѓ,Шабе љуст торику 
доранда меѓ.) [1, 63]; 12) мусоидат кардан, пуштибонї намудан 
(Чу рафт ў, ба љояш туро хостам, / Шањї додамат, корат 
оростам.) [1, 127]; 13) ба тартиб овардан (Табиразанон лашкар 
ороста,/Ба дашт омаду гард шуд хоста.) [1, 73]; 14) шунида 
шудан, садо додан (Ба њар хайма шеван буд ороста, / Њама нолаи 
хастагон хоста.) [1, 105]; 15) хостан, оњанги коре кардан 
(Сипањбад баророст рафтан ба љанг,/Гирифтанд доман-ш гурдон 
ба чанг.) [1, 170]; 16) нигоштан, навиштан (Ба њар нома сад лоба 
оростї, / Ба будан-ш пўзиш њамесохтї.) [1, 198]; 17) анљом додан, 
муназзам кардан (Сипањдор аз он пас баророст кор, / Шудан суйи 
Эрон бари шањрѐр.) [1, 202]; 18) сухансанљї кардан (Ба хубї чу 
гуфтор ороста, / Ба хушшї чу бо эминї хоста.) [1, 221]; 19) 
навиштан (Басе додаш Асрат ба њар нома панд, / Пазируфту бад 
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посух орост чанд.) [1, 233]; 20) љавоб додан (Чунин посух орост 
донанда пир, / Ки рух аз хирад гашт донишпазир.) [1, 304]; 21) 
фориѓ шудан (Њам Асрат зи Зовул шуд ороста, / Басе сохта 
њадяву хоста.) [1, 263]; 22) сар кардан (Хурўшон парастидан 
оростї, / Нишастї гање, гоњ бархостї.) [1, 349]; 23) њамла кардан 
(Чапу рост њамла баророста, / Њама бора з-ў ханда бархоста.) [1, 
369]; 24) омода будан (Љавониву боэминї хоста, / Чї хуш бошад ин 
њар се ороста!) [57]; 25) чора сохтан, тадбир љустан (Пас андар 
нињон хуни ман хостї, / Набуд суд њар чора, к-оростї.) [1, 127]; 
26) пањн будан, густарда будан (Њамон фарш хонест ороста, / 
Хуранда бар ў бекарон хоста.) [1, 152]; 27) афрўхтан, фурўзон 
кардан (Бад-ин љашн вай оташ оростаст, / Њам оини ин љашн аз ў 
хостаст.) [1, 318]; 28) бахшидан, атто кардан (Сари њафта шањ 
хонду биншосташ, / Сазо хилъату бора оросташ.) [1, 322]. 

Њамчунин, феъли оростан чанд маврид ба сурати «пили 
ороста», «сарои ороста» ва амсоли инњо дар мавќеи сифати 
феълї  

Дусад пили ороста њамчунин 
Ба баргустувонњои зарбафти Чин [1, 206]. 

ва як навбат ба шакли «ороста» (абзори ороишї, аз ќабили 
гўшвор, чала, дастпона, муњра ва ѓайра) ба вазифаи исм 
истифода шудааст: 

Њазор уштур ороста бор кард, 
Дањ аз борагї бор динор кард [1, 232]. 
 
Тавре ки баррасињо нишон медињанд, феълњои оростан ва 

перостан дар гузаштаи дур – дар давраи аввал ва миѐнаи 
инкишофи забонњои эронї аз љињати сохт аз решаи муштараки 
rāstа ва пешвандњои ā- ва pati- таркиб ѐфта, мазмун ва 
мафњумњои ба њам монандро ифода мекарданд. Аммо бо таѓйиру 
тањаввули забон аксари пешвандњои таърихї дар давраи миѐна 
ва нави инкишофи забонњои форсї аз доираи истемол берун 
афтода, ба гурўњи “пешвандњои мурда” дохил гардида, танњо дар 
таркиби феълњои сода ба шакли љузъи “ѓайри ќобили тафкик 
(људонашаванда−Ш.Н.)-и калима” мављудияти худро нигоњ 
доштаанд. Бинобар ин, ба ќавли забоншинос Нотили Хонларї, 
«бисѐре аз феълњои содаи форсии дарї аз таркиби як пешванд бо 
як феъл сохта шудаанд… аз оѓози давраи форсии миѐна 
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гўяндагони ин забон дигар мураккаб (сохта −−Ш.Н.) будани ин 
гуна феълњоро дарнаѐфтаанд» [5, 13-44]. Пас, калимањои мазкур 
дар давраи нави инкишофи забони форсии тољикї њамчун 
феълњои содае шинохта мешаванд, ки дар аксари њолатњо 
мафњуми амали зебу зинат доданро ба шеваи бо њам монанд ва 
дар баъзе мавќеъњо ба  усули каме мутафовит баѐн мекунанд. 
Мутобиќи нишондоди баррасињо дар матни достони 
«Гаршоспнома» феъли оростан ба маротиб аз феъли перостан 
серистеъмолтар буда, дар баѐни тамоми мазмуну маънињои 
барояш муќарраргардида истифода шудааст. 
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ТАВЗЕЊИ БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ЛУЃАВЇ-СЕМАНТИКИИ  
ФЕЪЛЊОИ ОРОСТАН ВА ПЕРОСТАН ДАР  

«ГАРШОСПНОМА»-И АСАДИИ ТУСЇ 
 

Муаллиф дар асоси баррасињо нишон медињад, ки феълњои оростан 
ва перостан дар гузаштаи дур – дар давраи аввал ва миѐнаи инкишофи 
забонњои эронї аз љињати сохт аз решаи муштараки rāstа ва пешвандњои 
ā- ва pati- таркиб ѐфта, мазмун ва мафњумњои ба њам монандро ифода 
мекарданд. Аммо бо таѓйиру тањаввули забон аксари пешвандњои 
таърихї дар давраи миѐна ва нави инкишофи забонњои эронї аз доираи 
истемол берун афтода, ба гурўњи “пешвандњои мурда” дохил гардида, 
танњо дар таркиби феълњои сода ба шакли љузъи “ѓайри ќобили тафкик 
(људонашаванда−Ш.Н.)-и калима” мављудияти худро нигоњ доштаанд. 
Пас, калимањои мазкур дар давраи нави инкишофи забони форсии тољикї 
њамчун феълњои содае шинохта мешаванд, ки дар аксари њолатњо 
мафњуми амали зебу зинат доданро бо шеваи ба њам монанд ва дар баъзе 
мавќеъњо ба  усули каме мутафовит баѐн мекунанд.  

Мутобиќи нишондоди баррасињо дар матни достони 
«Гаршоспнома» феъли оростан ба маротиб аз феъли перостан 
серистеъмолтар буда, дар баѐни тамоми мазмуну маънињои барояш 
муќарраргардида истифода шудааст. 
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Калимањои калидї: достон, калима, феъл, оростан, перостан, 
синоним,  забони тољикї, муносибат, пешванд.   

 
ОБЪЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ГЛАГОЛОВ «УКРАШАТЬ» И «НАРЯЖАТЬ»  

В ПОЭМЕ АСАДИИ ТУСИ «ГАРШОСПНАМЕ» 
 
На основании наблюдений автор показывает, что глаголы 

«украшать» и «наряжать» образовывались из общих корней (rāstа) и 
префиксов (ā- ва pati) в далеком прошлом - на первом и среднем этапах 
развития иранских языков, и выражали сходные значения и понятия. 
Однако со сменой языка большинство исторических префиксов в 
середном и новом периоде развития иранских языков вышли из 
употребления и вошли в группу «мертвых префиксов» и сохранились 
только в виде неотъемлемой части слова. Таким образом, на новом 
этапе развития таджикско-персидского языка эти слова признаны 
простыми глаголами, которые в большинстве случаев выражают 
понятия акта украшения сходным образом, а в некоторых случаях 
несколько иначе. 

Согласно тексту поэмы «Гаршоспнаме», глагол «украшать» 
встречается гораздо чаще, чем глагол «наряжать», и выражает 
множество понятий. 

 
Ключевые слова: поэма, слово, глагол, «украшать», «наряжать», 

синоним, таджикский язык, отношение, приставка. 
 

EXPLANATION OF SOME LEXICAL AND SEMANTIC FEATURES  
OF THE VERBS  "OROSTAN-DECORATE" AND "PEROSTAN-

DRESS UP" IN THE POEMS OF ASADI TUSI IN 
"GARSHOSPNOMA" 

 
Based on observations, the author shows that the verbs “decorate” and 

“decorate” were formed from common roots (rāstа) and prefixes (ā -and 
pati) in the distant past - at the first and middle stages of the development of 
Iranian languages, which were expressed similar meanings and concepts. 
However, with the change of language, most of the historical prefixes in the 
middle and new period of development of the Persian languages fell out and 
joined the group of “dead prefixes” and survived only as an integral part of the 
word. Thus, at a new stage in the development of the Tajik Persian language, 
these words are recognized as simple verbs, which in most cases express the 
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concept of the act of decoration in a similar way, and in some cases somewhat 
differently. 

According to the text of Garshospnoma's poems, the verb “decorate” 
occurs much more often than the verb “decorate”, and expresses many 
concepts. 

Key words: poem, word, verb, “decorate”, “dress up”, synonym, тajik 
language, attitude, prefix. 
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АДАБИЁТШИНОСЇ 
 

УДК: 891.550 

ТААММУЛЕ ДАР МАСЪАЛАИ САБКИ 

ШЕЪРИ ИМРЎЗАИ ТОЉИК 

Ќосимзода С.С. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Ба ќавли Муњаммадризо Шафеии Кадканї, “дар рушди 

шеъри форсї дар садаи гузашта адабиѐти Фаронса сањим буд” 
[17, 56-59]. Аммо дар нисбати шеъри тољикии садаи бистум ва 
имрўз ду сарчашмаро метавон ном бурд, ки яке таъсири назми 
Эрон аст ва дигаре – адабиѐти рус. Дигар манбаи таъсиргузор 
адабиѐти ѓановатманди Аврупо мебошад, ки аз роњи тарљума 
љањонбинии адабии шоирони тољикро фарох гардонидааст.  

Бархе аз мунаќќидони тољик шеъри “Марши њуррият”-и 
устод Айниро аввалин намунаи сабки нави шеър дар пањнаи 
назми форсии тољикї донистаанд [3]. Доир ба ин масъала 
устодони сухан Муњаммадљон Шакурии Бухорої, Абдунабї 
Сатторзода, Рустам Вањњобзода ва дигар адабиѐтшиносони 
тољик нуќтаи назар ба таври иљмолї баѐн кардаанд. Рустам 
Вањњобзода соли 2007 дар “Айнї ва Нимо” ном навиштораш дар 
баробари зикри “Марши њуррият” боз ду ќитъаи дигари устод 
Айниро, ки берун аз ќоидаи арўз ва ќолабњои писандидаи шеъри 
классикии тољик гуфта шудаанд, оварда, устод Айниро аввалин 
касе донистааст, ки хеле пештар аз Нимо Юшиљ ва Абулќосим 
Лоњутї ба сурудани шеъри нав пардохтааст [7].  

Он ду порчае, ки мавриди назари ин адабиѐтшинос ќарор 
гирифтаанд, дар “Куллиѐт”-и устод Айнї, яке бо таърихи соли 
1907, дигаре бо зикри санаи 19-уми майи соли 1918, ба таври зер 
дарљ гардидаанд: 

 
Субњоналлоњ! 
Имрўз ба мо њодисаи саъб расид, 
Гаштем хароб. 
Аз гардиши чархи фалаки дўлобї. 
Пурсанд зи сол 
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Оњи бепоѐн каш 
Баргў бад њол... [1, 68]. 
 * * * 
Эй Ватан, 
Ѓайр аз харобии ту дигар нест корашон, 
Онњо, ки иддаи валои ту мекунанд... [1, 154]. 

 
Аммо дар баробари ин, Рустам Вањњобзода бар ин нукта 

таъкид мекунад, ки агарчи “Марши њуррият”-и Садриддин Айнї 
“аввалин намунаи бомуваффаќияти шеъри нав” бошад њам, 
“тафовути усулї дар он хулоса мегардад, ки манзури устод Айнї 
ќабл аз њар чизи дигаре таъмини оњанги инќилобї ва анљоми 
хидмат ба инќилоби иљтимої буд ва баръакс, њадафи Нимо 
Юшиљ дар зимни эљоди “Афсона” худогоњона ва ба таври 
барномаї эљоди як инќилоби адабї буд” [7].  

Ин назари Рустам Вањњобзода, агарчи дар Эрон ба таври 
густарда ќобили пазириш наафтода бошад њам, то њанўз аз 
тарафи њељ яке аз пажўњишгарони шеъри нави форсї рад њам 
нашудааст. 

Аммо шоир ва муњаќќиќи эронї Шамси Лангарўдї 
Абулќосим Лоњутиро гўяндаи аввалин шеъри нави форсї 
медонад [7]. Мешавад ба таври хулоса ин нуктаро пазируфт, ки 
дар адабиѐти давраи нави тољик бе њељ шакку тардиде 
Садриддин Айнї сарояндаи аввалин намунањои шеъри нав аст, 
аммо дар тамоми ќаламрави забони форсї кўшишњои даќиќ 
кардани ба чї кас нисбат доштани аввалин намунаи шеъри нав 
њанўз њам идома дошта, муњаќќиќон иљмои назар надоранд.  

Масалан, адабиѐтшиноси Эрон Алиризо Музаффарї Таќии 
Рифъатро аз саромадони шеъри нави форсї медонад, ки каме 
пештар аз Садриддин Айнї фаъолияти адабии худро оѓоз карда 
буд [16, 21]. 

Аммо, ба назари мо, муњим дарѐфти аввалин шеъри нав дар 
ќаламрави забони форсиву тољикї нест, балки шинохти аввалин 
муаллифест, ки дар шеър ва шинохти шеъри адабиѐти мо 
инќилобе ба по карду барои њамеша абъоди шеъри моро 
пањновартар сохт ва то бекаронањои берун аз ќайду басти 
ќавонини маҳками шеъри классикї бурд. Ин корро дар адабиѐти 
форсу тољик њамон шеъри “Афсона”-и Нимо Юшиљ анљом дод.  



  
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2021 

98 
 

Мањз њамин шеър буд, ки бањси шеъри нав ѐ нимої ба таври 
густарда доман зад, радду ќабулњои шоирону адабиѐтшиносон 
дар мавриди шеъри навро ба миѐн овард ва билохира сабаб шуд, 
ки шеъри адабиѐти њазорсолаи мо ба фазои дигаре ворид шуда, 
аз њавои дигаре нафас кашад ва тавонмандиву шукўњу шањомати 
забонї ва маъноии худро дубора ва дар партави дигар намоиш 
дињад.  

Хидмати бузурги Нимо Юшиљ танњо дар гуфтани шеъри нав 
нест, балки кўшишњои хастагинопазири ў дар роњи шарњу баѐн, 
наќду баррасї ва шиносонидани шеъри нав аст. Мањз корњои 
пажўњишии ў ва пайравонаш дар наќду баррасї ва шинохти 
шеъри нав буд, ки адабиѐти пурѓановати форсї шеъри нимоиро 
чун падидаи нав пазиро шавад ва дар заминаи коркарду 
бозѐфтњои ў дар ин роњ мушаххасот ва вижагињои бунѐдии 
шеъри нимоиро таъйин ва бозшиносї кунад. Худи Нимо дар љое 
менависад: “Шеър бояд забони худро пайдо кунад ва ин забонро 
лозим дорад. Якшаба наметавон забонеро ба шеър тањвил кард” 
[18, с. 8]. 

Агар, аз як тараф, адабиѐт зиндагонии инсониятро 
оинадорї мекунад, аз тарафи дигар, аз рушду тањаввул ва 
тараќќии рўзгори бани башар њамеша истифода мекунад, то 
барўз бишавад ва љавоби чашмдорї ва интизорињои имрўзу 
фардои одамиро дода тавонад. Табодул ва робитањои 
байналмилалї ва байниќавмии сад соли охирро ба њељ ваљње 
наметавон бо табодул ва робитањое, ки аќвому милали љањон то 
асри XX доштанд, муќоиса кард. Муколамаи фарњангњо ва 
равобити маънавии миллатњо дар асри мо ончунон густарда ва 
дар айни њол як масъалаи печидаест, ки дањсолањои охир њатто 
мушкилеро ба номи “хатари љањонишавї” рўи кор овардааст.  

Аммо бояд ин нуктаро пазируфт, ки адабиѐти љањон аз ин 
равобити маънавї ва муколамаи фарњангњо суде бардоштааст 
безиѐну зарар. Аз он љо, ки худи адабиѐти бадеї дар айни пешаи 
њунарї будан, таљаллигоњи диду боздидњои зебоишинохтии 
инсонњост, наметавонад чизи нозебо ва номаќбулеро ба оѓўш 
бигирад. Яъне адабиѐт билохира танњо чизеро мепазирад ва 
мондагор мекунад, ки аз њар љињат, чи аз љињати њунар, чи аз 
љињати маъонї ва чи аз љињати зебоишинохтї ва эњсосу отифа, 
зебову дилпазир бошад.  



  
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2021 

99 
 

Аз ин љост, ки давоми робитањои адабии танготанги 
адабиѐти як ќавм баробари ба адабиѐти љањон додани 
барљастагињо ва нодирањои миллии худ, баъзе унсурњо ва 
шохисињои зебову писандидаи як адабиѐти дигарро, ки дар худ 
надоштааст, ќабул ва дар чањорчўбаи њофизаи таърихии худ њазм 
мекунад.  

Шеъри замони истиќлоли Тољикистон якбора њам аз 
тањаввули дарунии худи адабиѐти форсии тољикї, њам аз 
тањаввули адабиѐти Эрон, њам аз тањаввули адабиѐти љањон 
бархурдор гашта, аз унсурњои људогонаи ин тањаввулот дар 
баробари аносири таърихии адабиѐти тољик барои офаридани 
шеъри мондагор ва хонданї истифода кардааст. 

Як назари иљмолї ба офаридањои даврони истиќлол кифоя 
аст, ки мо дар шеъри адибони њамзамони худ дар баробари 
дучор шудан ба сабкњои суннатии адабиѐтамон ва ѐ сабкњои 
мушаххасшудаи адабиѐти муосир, ба сабкњои наву бозшиносї 
нашуда њам бархўрем. Мо дар ѓазалњои Озарахш унсурњои сабки 
хуросонї, дар ѓазалњои Озар Салим унсурњои сабки ироќї, дар 
офаридањои Шавкат Бадеъзода мушаххасоти сабки њиндї, дар 
шеърњои Доро Наљот мушаххасоти шеъри сафед, дар сурудањои 
Фарзона вижагињои шеъри озод, дар њойкуњои Бахтиѐр Аминї 
сабки куллан тозаи адабї, дар зулолњои Аъзами Њуљаставу 
Фирдавси Аъзам кўшишњои дарѐфти роњњои хосу љадиди эљодро 
метавонем дарѐбем. Барои муайян кардани ин нукта, ки шеъри 
даврони истиќлол аз тањаввули шеъри адабиѐтамон чї бардоште 
кардааст, бењтар аст мо таѓйири сабкњои шеъриро дар доираи 
ќолабњои муайяни шеърї, аз ќабили ѓазал, шеъри озод, шеъри 
нимої, шеъри зулол ва њойку баррасї кунем. 

Ѓазал. Ѓазал ин ѓизоли ягона ва ромшудаи адабиѐтамон 
њанўз њам дўстдоштатарин ќолаби шеърї барои шоирон боќї 
мондааст. Ѓазали даврони истиќлол, барњаќ, ба комѐбињои 
беназире даст ѐфта, шевотару дилнишинтар гаштааст. Бењтарин 
намунањои ѓазали даврони истиќлолро метавон ба Фарзона, 
Озарахш, Озар Салим, Абдуљаббори Суруш нисбат дод. Ин 
шоирон дар ѓазал бо ин ки баъзе аз унсурњои сабкњои суннатии 
шеърамонро ба кор бурдаанд, аммо дар умум сабки тоза ва 
фарќкунандае доранд. Мо ваќте ѓазалњои эшонро мехонем, 
сароњатан дармеѐбем, ки ин ѓазалњо мањсули замони мо њастанд. 
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Аз ин миѐн шояд Озарахш аз саромадони касонест, ки сабки 
фардиашон аз сабки умумї пешї гирифтааст. Ба фарзи мисол: 

 
Зебоѓазали ман ту набошї, ѓазалам нест, 
Ширинасали ман ту набошї, асалам нест. 
Маљнунмасале монд ба унвони ман, аммо, 
Лайломасали ман ту набошї, масалам нест... 
Пањнои љањон дар назарам танг намояд, 
Рўзе, ки дилат бар баѓали камбаѓалам нест...[9, с. 152]. 

 
Чунон ки ба назар мерасад, дар сабки Озарахш бисѐре аз 

мушаххасоти сабки хуросониро метавон пайдо кард. Масалан, 
содагї дар баѐн, бурунгарої, истифодаи фаровон аз санъатњои 
лафзии бадеї, табиияти баѐн аз вижагињои сабки хуросонї аст, 
ки дар ѓазалњои Озарахш метавон мушоњида кард. Аммо аз он 
љо, ки лутф дар ѓазалњои Озарахш ба њадди аъло расидаву 
бадеияташ барљастатар аз њар офаридаи шоирони сабки 
хуросонист, наметавон сабки ўро хуросонї гуфт.  

Нуктаи аз ин бартари дигар, ки бояд зикр кард, самимияти 
ашъори Озарахш аст. Дар шеър маъмулан, ваќте истифода аз 
санъатњои лафзии бадеї ба ифрот мерасад, самимияти шеър гум 
шуда, як порча аз суханбозиву бадеиятсозии маснуї њосил 
мешавад, ки лаззати хонишро ба якборагї барњам мезанад. 
Аммо ваќте ѓазалиѐти Озарахшро мехонем, чунин менамояд, ки 
гўѐ мањз њамин санъатњои лафзии истифодашуда самимияти 
шоирро барљаста кардаанд. Аз ин љост, ки сабки Озарахшро аз 
миѐни дигар сабкњои шоирони даврони истиќлол ба содагї ва ба 
таври табиї бозшинохтан мумкин аст.  

Дар умум мушаххасоти сабкии ѓазали даврони истиќлолро 
метавон ба таври зайл донист: 

1. Забони ѓазали даврони истиќлол забони равон ва орї аз 
сактањои ової аст. Вожањои душворфањму эзоњталаб кам дорад. 

2. Дар ѓазали ин давра байт истиќлоли комилеро, ки дар 
сабки њиндї дошт, надорад, балки мисли сабки ироќї, агарчи як 
байт мазмунеро ба таври комил баѐн кунад њам, аммо 
пайдарњамии баѐни мавзўъро дар ѓазал нигоњ доштааст. 

3. Баррасии масоили иљтимої ба таври ишорот ва киноѐт 
дар ѓазалњои ишќї, ки собиќаи кам дар адабиѐти мо доштааст. 
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Шеъри озод. Дар шеъри имрўза мо ду навъи роиљтарини 
шеъри навро дорем, ки якеро шеъри озод ва ѐ нимої гўянд, 
дигариро шеъри сафед ѐ шомлуї.  

Шеъри озодро шоирони мо ба хушї пазируфтанд ва дар 
коргоњи зењни худ бар он мушаххасоти миллї ва вижаеро ироа 
карданд, ки дар шеъри озоди адабиѐти Эрону Афѓонистон ба 
чашм намехўрад ва ѐ хеле нодир аст. Боризтарин мушаххасие, ки 
шеъри озоди адабиѐти тољик дорад, ин содагии баѐн аст, ба фарќ 
аз шеъри озоди Эрону Афѓонистон, ки душворї дар баѐн ва 
ибњом дар маъниро мушаххасии худ ќарор додааст.  

Аз љамъи шоирони даврони истиќлол муњаќќиќон шеъри 
озоди Фарзонаро бартару бадеътар донистаанд [8]. Дар 
баробари ў Гулрухсор, Озарахш, Исфандиѐри Назар, Ањмадљони 
Рањматзод аз шоироне њастанд, ки дар гуфтани шеъри озод дасти 
тавоно ва табъи расо доранд.  

Аз дигар мушаххасоти сабки шеъри озоди даврони истиќлол 
метавон баррасии файласуфонаи мавзўоти иљтимої, вожасозї ва 
вожаорої ва бакоргирии мафњумњои зењниву тасвирї дар баѐни 
воќеиятњои зиндагиро баршуморид. Ба ин порча аз шеъри 
“Ѓурубро чун танўри пуралав дидам”-и Ањмадљони Рањматзод 
таваљљуњ кунед: 

 
Мани шокир 
Ба дасти гарму ларзони хаѐли хеш 
Зи тоќи орзуњо кулчањои кўдакиамро гирифта 
Ба љўњои пуроби дидагонам  
Бо алам тар карда мехўрдам. 
Ба ѐди модари боормонам гиря мекардам... [6, с. 42]. 

 
Ин шеъри сафед, ки “Гули сипос” ном дорад, аз Фарзона 

аст, шояд бењтарин намунаи истиќлоли сабк дар шеъри озод 
бошад: 

 
Дўст! Бо дастаи мижгон, 

абрњоро, биѐ, ба пушти уфуќњо ронем. 
Дар табассумкадаи наргису нилуфари субњ, 

гимни хуршедро, биѐ, хонем. ... 
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Гули сипос њадя хоњам кард 
ба тамоми сипосманду носипосон, 
ба шиносу ношиносон. 

Ба њамоне, ки чашмњои маро 
шеваи дигари дидан омўхт, 

бо нигоњам чї ќадар таљрибаи зебо кард, 
ба дили ту, ки бо дили ман баъд аз ин  

робитаи мустаќим пайдо кард. 
Гули сипос њадя хоњам кард 

ба касе, ки тамоми некии олам 
сифоти аслии ўст. 

Ба ту, 
Оре, ба ту, 
Танњо ба ту, 
Эй дўст! [10, с. 87-89]. 

 
Шеъри сафед ѐ шеъри шомлуї. Ба фарќ аз шеъри нимої, 

шеъри сафед комилан аз таклифи арўз озод аст, яъне њељ як аз 
унсури арўз дар ин шеър дида намешавад. Танњо чизе, ки ин 
намуди шеърро аз наср људо мекунад, як навъ оњанг ва мусиќї 
дар хониши он аст, ки муњаќќиќон бар он “мусиќии дарунии 
шеър” гўянд. Аммо дар ин авохир шоироне ба мисоли Муњаммад 
Мустаќимї, Наљма Содоти Сайидї намунањое аз шеъри сафед 
доранд, ки њатто чизе аз оњанг ва мусиќї дар он ба мушоњида 
намерасад. Ба ин порчаи шеъри Наљма Содот диќќат дињед: 

 
Љангалро 

љеѓи њеч ќаторе 
бедор намекунад. 

Дар хоби зимистонї хирсњо 
дастњошон 

ба кундуи асалњои тобистонї 
расида аст. [4]. 

Муњаќќиќони эронї ин даста аз шеърњои сафедро 
“полоидатарин навъи шеъри форсї” медонанд [4]. Аз шоирони 
даврони истиќлол, ки дар гуфтани шеъри сафед муваффаќ 
шудаанд, мешавад Доро Наљот, Гулноз, Нуралї Нурзод ва Зиѐ 
Абдуллоро ном гирифт. Аммо инсофан бояд гуфт, ки шеъри 
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сафед дар Тољикистон њанўз њам ба таври шоиста пазируфта 
нашудааст.  

Ба ќавли Рустам Вањњобзода “шоирони мо њанўз дар 
гуфтани шеъри сафед таљриба мекунанд” [7]. Ва ин њолат 
табиист. Зеро агарчи дар шеъри сафед шоир нигарони ќайду 
бандњои арўзу ќофияву радиф намемонад ва берун аз њошияи 
ќолаб офаринандагї мекунад, вале бисѐре аз василањои 
њунарофаринї аз ў гирифта мешавад.  

Бисѐр мешавад, ки овардани худи як радифи зебо ва ѐ 
интихоби вазни мувофиќ ба мазмуни шеър ва ѐ истифодаи 
санъатњои лафзї бар ќимати шеъри суннатї меафзояд ва бар он 
зебої мебахшад. Аммо дар шеъри сафед ин имкониятњо аз даст 
мераванд ва масъала ранги дигар мегирад. 

Шоире, ки бихоњад шеъри сафед бигўяд, бояд мутмаин 
бошад, ки њарфи тоза, иборањои дастнохўрда, вожањои худсохтаи 
зебову пурмазмун, тасвирњои беназир ва мутаассир, ифодањои 
рангину нотакроре барои гуфтан дорад. Ин порчаи шеъри Доро 
Наљот исботи гуфтањои болост: 

 
Ориѐно, 
Ай тањранги ноби осмони тамаддун! 
Дуруд,  

мар турову дурахши Кайгоњи туро 
Аз толори оинањо. 

к-оростаї 
каѐранги худишро  

ба зулоли бомдоди авастоии Хуросон... [12, с. 68]. 
 

 Таъкид бар ин нукта бояд кард, ки аз миѐни шоирони 
шеъри шомлуї дар Тољикистон танњо Доро Наљотро мешавад 
гуфт, ки соњиби сабки хосу фарќкунандае њаст. Дар шеърњои ў, 
мисли порчаи болої, вожасозї ва вожаорої љойгоњи хоссае 
доранд. Аммо ба фарќ аз дигарон Доро Наљот дар сохтани 
вожањо тавонмандињои систематикї ва таърихии забонамонро 
ба кор мегирад ва сирфан аз вожањое, ки решаи форсї доранд, на 
арабї, вожаи нав месозад.  

Мушаххасии дигаре, ки сабки Доро Наљотро аз дигар 
сарояндагони шеъри сафед људо мекунад, камтаваљљуњии ў ба 
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хаѐлпардозињо ва тасвиргароињост. Маъмулан, бештари 
шеърњои сафеди њам адабиѐти Эрону њам Афѓонистон ва њам 
Тољикистонро тасвиргарої ва хаѐлпардозии ба њадди 
камолрасида аз дигар навъњои шеърї мутамоиз кардааст. Аммо 
Доро Наљот, баръакс, мехоњад дар шеъри сафеди худ дар 
баробари тасвирњои тоза ва даќиќ мавзўеро, ки зењнашро 
машѓул доштааст, ба таври комил баѐн кунад.  

Ў танњо ба тасвири мавзўъ ќонеъ намешавад, балки мавзўи 
шеърро файласуфона баррасї ва њал мекунад: 

 
Гиряпайванд будему хандапайванд. 
Гиряљудо шудему хандаљудо. 
Мурдапайванд будему зиндапайванд, 
Мурдаљудо шудему зиндаљудо... [12, с. 87]. 
 
Аммо ашъори дигар шоирони тољик, ки шеъри сафед 

гуфтаанд, дар пайравии њамон сабку услубе гуфта шудааст, ки 
Нимову Шомлу ва Суњробу Фурўѓи Фаррухзод ба љо 
гузоштаанд. Мисли ин порчаи шеъри Нуралї Нурзод, ки сабки 
Шомлуро ба хотир меоварад: 

 
Торикї тасвири изњори таљаллои худовандї 

дар хати пиндорњои мўфиѐни ќарни бисту як. 
Фикри мо занљирбаста 

дар хаѐли тугмањои гунгу беэњсоси роѐна. 
Ишќи колое даруни растаи оинабандї 
Маркази савдои номус аст [5, с. 111]. 

 
Дар баробари таваљљуњи шоирони муосир ба шеъри сафеду 

озод, ки маъмултарин навъњои шеъри нав дар адабиѐти форсиву 
тољикї њастанд, њамчунин мо шоироне дорем, ки дигар навъњои 
шеърии камтаљрибашударо њам сурудаанд. Аз ин миѐни ду навъи 
шеърї, яке њойку ва дигарї шеъри зулолро бояд зикр кард. 

Њойку. Њойкуро кутоњтарин шеъри љањон донистаанд, ки 
адабиѐти Љопон ба љањон таќдим кардааст. Он чи имрўз ба 
унвони шеъри њойку ѐд мешавад, дар њаќиќат се банди оѓозини 
ашъори занљиравї бо мазомини танзомез аст, ки дар ќарни XVII 
ба ќолаби мустаќил дар шеъри Љопон табдил шуд. Мушаххасоти 
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њойку ин аст, ки дар се мисраъ бояд 6 ѐ 7 калимаро ба њам овард 
ва мазмунеро шоирона ва нотакрор баѐн кард, ки муњтавои 
комил дошта бошад. Бахтиѐр Аминї танњо шоири тољикистонї 
аст, ки ба забонњои тољикї, англисї ва русї њойку месарояд. 
Њойкуњои ў дар муътабартарин маљаллањои хоссаи њойкусарої 
чоп шудаанд ва чандин љоизањои њойкусароѐни љањонї ва 
минтаќавиро бар худ касб кардаанд. Аз он љо, ки њанўз каси 
дигаре дар адабиѐти тољик њойку насароида ва њам ин навъи 
шеърї барои бисѐре аз адабиѐтшиносони тољик ноошност, 
намешавад дар мавриди сабку услуби њойкуњои Бахтиѐр Аминї 
чизе гуфт. Чанд намуна аз њойкуњои ўро бихонем: 

 
Бехобї 
Нигањ медорам бо нигоњ 

моњро. 
 * * * 

Мардон беќарор 
њанўз бўи гандум мекунанд 

занон. 
 * * * 

Хоби бањорї 
дастњоям рустанд 

даври тани ту. 
 
Шеъри зулол. Ин навъи шеърї соли 2010 аз тарафи шоири 

эронї Абулфазли Додо бо таърифи зайл муаррифї шуд: “Зулол 
шеърест, бо тўли вазни зина ба зина, ки ба таври мусовї аз кам 
шурўъ шуда ва дар кам низ ба итмом мерасад. Ин навъи шеър 
дорои 5, 7, 9 ва ѐ 11 сатр метавонад бошад. Аз лињози вазн ба 
тўлонитарин сатр, ки сатри миѐна ѐ ќалби шеър мебошад, “сатри 
модар” ва сатрњои атрофи онро “сатрњои ќарина” мегўянд” [14]. 
Намунае аз ин навъи шеърї: 

 
Љоми Љам лабрез шуд, 
Рустами дастон зи љо нимхез шуд, 
Ибни Сино дар Бухоро набзи беморе гирифт, 
Нолаи най шуд ба по чун њалќае дар гўшњо овез шуд. 
Њофизи Шеърозу Саъдї масти ашъори Камол, 
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Лањзае ќалби замон Табрез шуд. 
Кафши ман Шабдиз шуд [2, с. 12]. 
 

Аз шоирони тољик Аъзами Њуљаста ва Фирдавси Аъзам дар 
ин навъи шеърї сурудањо доранд. Таъкид кардан бамаврид аст, 
ки аввалин маљмўаи шеъри зулол дар ќаламрави забони форсї 
ба Аъзам Њуљаста рабт мегирад, ки соли 2011 дар Эрон нашр 
шудааст. Ин навъи шеърї на танњо дар Тољикистон ба таври 
боястї муаррифї ва мавриди пажўњиши лозим ќарор 
нагирифтааст, балки дар Эрон њам дар мањдудаи таваљљуњи худи 
шоирони зулолсаро боќї мондааст.  

Шеъри зулол дар воќеъ мусиќии ба худ хос ва дилнишине 
дорад. Пайдост, ки ин навъи шеър бо даромехтани ќолабњои 
шеъри нимої ва суннатї ба вуљуд омадааст. Зулолњои Аъзами 
Њуљаста дар Эрон аз намунањои бењтарини сабки зулол 
муаррифї шудаанд. Аъзами Њуљаста дар сабки зулол ба 
мавзўъњои гуногуне даст задааст, њам аз ирфон гуфтааст, њам аз 
тасвир, њам аз эњсос њам аз иљтимоиѐт.  

Аммо гоње эњсос мешавад, ки ќолаби шеъри зулол шоирро 
дар интихоб ва гузиниши вожањо танг мегирад ва боиси 
сактањои фоњиши мазмунї мешавад. Ба унвони мисол ин зулоли 
Аъзами Њуљастаро, ки бар хилофи интизор мисраи мобайнї ѐ 
њамон сатри модар ва мисраи поѐнї бемазмун ва хушк 
баромадааст, метавон овард: 

 
Маро бибўс! 
Макун дигар ибо, бибўс! 
Баѓал намо чу кўдакони хунгарм, 
Ба рўйи ин замин ва зери ин само даро, бибўс. 
Зи ќайдњо фирор кун, ба ман бирас. 
Ва нарму бесадо бибўс! 
Биѐ, бибўс! [2, с. 18]. 
 

Њамин тариќ, назари иљмолии мо дар боби бардошти шеъри 
муосири тољик аз тањаввули сабк дар адабиѐти форсии тољикї 
чанд нуктаи муњимеро бозгўї мекунад: 

Аввал ин ки шоирони њамзамони мо аз тањаввули сабк дар 
адабиѐтамон огоњии комиле доштаанд ва њамин огоњии онњост, 
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ки мо дар шеъри даврони истиќлол аз тамоми сабкњо, навъњо ва 
љараѐнњои шеъри нав намунањо дорем; 

Дувум ин ки худи шоирони имрўзи тољик дар тањаввули 
сабк даст доранд. Масалан, шеъри озод ва ѐ нимоиро, ки дар 
Эрон њамчун шеъри аѓлаб тасвиргаро ва хаѐлпардозона 
медонанд, шоирони тољик дар баѐни андешањои иљтимої ва 
фалсафї бештар ба кор бурдаанд ва тасвиру хаѐлро аз њадди 
ифрот ба њадди васат кашидаанд. Њамин аст, ки забони шеъри 
озод ва ѐ нимоии шоирони Тољикистон бамаротиб аз забони 
шоирони Эрону Афѓонистон содатар ва мардумитар аст; 

Сеюм нукта ин аст, ки аз миѐни намунаи нави шеър шеъри 
сафед ѐ шомлуї дар Тољикистон њанўз њам дар марњалаи 
таљрибакорї ќарор дорад ва сабку равиши хоси худашро 
наѐфтааст. Агарчи намунањои хуби шеъри сафед дар адабиѐти 
замони мо ба чашм мехўранд, аммо истиќлол дар сабк ва тарзи 
баѐн ва њамчунин истиќлоли мавзўъ камтар ба мушоњида 
мерасад; 

Чањорум нуктае, ки бояд зикр шавад, ин аст, ки тањаввули 
сабк имрўз њам дар адабиѐти даврони истиќлоли Тољикистон 
идома дорад. Бисѐре аз шоирони љавони мо, мисли Фирдавси 
Аъзам, Сурайѐ Ќосимова, Толиби Луќмон кўшишњои рањо 
шудан аз таъсир ва султаи сабкњои шоирони дигарро мекунанд 
ва мехоњанд сабки тоза ва тарзи баѐни хоссаи худро муаррифї 
кунанд. 
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БАЊРАГИРИИ ШЕЪРИ МУОСИРИ ТОЉИК АЗ  

ТАЊАВВУЛИ САБК ДАР АДАБИЁТ 

ТААММУЛЕ ДАР МАСЪАЛАИ САБКИ 
ШЕЪРИ ИМРЎЗАИ ТОЉИК 

 
Тањаввули сабк дар шеъри форсии тољикї, ки аввалњои садаи 

гузашта људо аз њамдигар дар ќаламрави Эрону Тољикистон ба вуљуд 
омад, шеъри моро ба марњалаи наве ворид кард. Истилоњи шеъри нав, ки 
баробари ба майдон омадани шеъри нимої вориди наќди адабї шуд, имрўз 
дар баробари шеъри сафед ѐ шомлуї, њойку ва сенрию, шеъри мудерн ва 
постмудерн ва дигар навъњои шеърии замони мо истифода мешавад.  

Дар маќола таъкид шудааст, ки шоирони тоҷик дар баробари аз 
сабку падидањои нав пайравї кардан, дар заминаи онњо сабку роњњои 
тозаи офариниши шеърро ба майдони адабиѐт ворид кардаанд. Масалан, 
шеъри озод ва ѐ нимоиро, ки дар Эрон њамчун шеъри аѓлаб тасвиргаро ва 
хаѐлпардозона медонанд, шоирони тољик дар баѐни андешањои иљтимої 
ва фалсафї бештар ба кор бурдаанд.  

Калидвожањо: сабк, шеъри муосир, тањаввули сабк, шеъри нимої, 
шеъри шомлуї, њойку. 
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ВЛИЯНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ЛИТЕРАТУРНОГО СТИЛЯ НА  

СОВРЕМЕННУЮ ТАДЖИКСКУЮ ПОЭЗИЮ 
 

Эволюция стиля в персидско-таджикской поэзии, которая 
происходила раздельно на территории Ирана и Таджикистана в начале 
прошлого века, вывела современную таджикскую поэзию на качественно 
новый этап.  

Термин «новая поэзия», которая вошла в литературную критику с 
появлением поэзии нимаи, сегодня используется вместе с белым стихом 
(шеъри сафед) или поэзией шамлуи, хайку и сэнрю, современной и 
постмодернистской поэзией и другими типами поэзии нашего времени. 

В статье подчеркивается, что таджикские поэты, следуя новым 
стилям и явлениям в литературе, сами открыли новые стили и 
своеобразные способы создания поэзии. Например, новая поэзия, которую 
в Иране часто считают описательной и образной, больше всего 
использовалась таджикскими поэтами для выражения социальных и 
философских идей.  

Ключевые слова: стиль, современная поэзия, эволюция стиля, новая 
поэзия, хайку, сэнрю. 

 
THE INFLUENCE OF LITERATURE STYLE EVOLUTION 

TO MODERN TAJIK POETRY  
 

The evolution of style of Tajik Persian poetry, which took place at the 
beginning of the last century separately in the territory of Iran and Tajikistan, 
brought the poetry of our literature to a new stage.  

The term new poetry, which came into literary criticism with the advent 
of Nimai poetry, is used today alongside white poetry or shamlui poetry, hoiku 
and senriu, modern and postmodern poetry, and other types of poetry of our 
time. 

This article summarizes the evolution of Tajik poetry from the evolution 
of ste in literature and summarizes the victories and defeats of poets from these 
evidences. For example nimai poetry or shamlui poetry, which in Iran is often 
seen as descriptive and imaginative, has been used more by Tajik poets to 
express social and philosophical ideas. That is why the language of nimai 
poetry or shamlui poetry of Tajik poets is much simpler and more popular than 
the language of Iranian and Afghan poets. 

Keywords: style, modern poetry, style evolution, Nimai poetry, Shamlooi 
poetry, haiku. 
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УДК: 891.550 

МАЌОМИ ЗАН ДАР ОСОРИ АЛИИ ЊАМАДОНЇ 

Асозода Њотам  

Маљмааи музейњои љумњуриявии шањри Кўлоб 

 
Мавзўи маќому мартабаи зан дар осори адибони форсу 

тољик љойгоњи хос дорад. Зан пеш аз њама њамчун модар ситоиш 
ѐфта, сипас мавќеи ў дар њаѐти оилавї ва тарбияи насли солими 
љомеа таъйид мешавад. 

Вафодорию садоќат, мењру шафќат, шарму иффат ва 
амсоли инњоро адибон аз хислатњои писандидатарини зан 
донистаанд. Аз љумла Саної њусни занро на дар зевару ороиш, 
балки дар вафои ў медонад:  

 
Зан зан зи вафо шавад, зи зевар нашавад, 
Сар сар зи дањо шавад, зи афсар нашавад [5, 564].  
 
Фирдавсии Тусї садоќату њалимии занро омили тањкими 

хонавода ва хушњолии мард мешуморад:  
 
Бењини занон дар љањон он бувад, 
К-аз ў шўй њамеша хандон бувад [7, 765].  
 
Саъдї низ пешрафту комѐбии мардонро ба зан вобаста 

медонад:  
 
Зани хубу фармонбари порсо, 
Кунад марди дарвешро подшо [6, 67].  
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 Дар осори ориф ва шоири маъруф Мир Сайид Алии 
Њамадонї низ васфу ситоиши зан зиѐд ба назар мерасад. Ин 
мавзӯъ беш аз њама дар асари машњури ў «Захират-ул-мулук» 
матрањ шудааст. 

Мутафаккир пеш аз њама дар мавриди зан-модар сухан 
ронда, шакли пурраи оятеро аз оѐти каломи раббонї ба забони 
арабї, ки дар он њуќуќ ва мартабаи баланди модар зикр 
гардидааст, оварда, бо забони содаю фасењ шарњу тафсир 
менамояд: «Њазрати Самадият, азза шаънуњу, мефармояд, ки мо, 
ки Худованд ва Парвардигорем, њукм кардем бар шумо, ки 
бандагонед, ки ѓайри љаноби кибриѐи моро бандагї накунед ва 
дар њуќуќи модару падар некe бошед» [8, 87]. Алии Њамадонї 
сипас аз забони Њаким бинни Њизом ном сањобаи Пайѓамбар (с) 
њадиси машњурро дар мавриди некўї дар њаќќи модар ба забони 
арабї оварда, чунин шарњ додааст: «Њаким бинни Њизом гуфт: 
аз Њазрати Расул пурсидам, (ки) бо кї некї кунам? Гуфт: − Бо 
модар. Гуфтам: − Пас аз он бо кї? Гуфт: − Бо модар. −Пас аз он 
бо кї? Гуфт: − Бо модар. Гуфтам: − Пас аз он бо кї? Гуфт: − Бо 
падар…» [8, 88].  

Муаллиф сабаби се маротиба такрор гаштани исми модар 
ва як дафъа ѐд шудани номи падарро дар њадиси мазкур ба ранљу 
азоби модар дар таваллуди фарзанд ва машаќќати ў дар тарбияи 
тифл вобаста медонад: «…ба далоили шаръї њуќуќи ќурбати 
рањм мутааккид аст ба зарурат… чун бо вуљуди заъф ва аљзи 
волида машаќќати њамл ва ризоат ва тарбият ва шафќат ва 
муњаббат аз љињати ў бештар аст. Њар оина, њуќуќи ў бар волид 
мутазоъиф бувад» [8, 88]. 

Албатта, оѓози матлаб бо ояти ќуръонї ва њадиси 
Пайѓамбар (с) бесабаб нест. Мутафаккир бо овардани ин ояи 
каломи раббонї аз маќому мартабаи модар, ки баъди исми 
Парвардигор љо ѐфтааст, ба хонанда ѐдрас шуда, гуфтањои 
минбаъдаи хешро таќвият мебахшад. Тавассути овардани ин 
њадис Алии Њамадонї посухе ба саволи барои чї модар чунин 
мартабаю дараљаро сазовор гардидааст, љавоби мушаххас 
мегардонад. Такрору таъкиди зан-модар дар њадиси Паямбару 
истифодаи мутафаккир аз он дар асараш аз мартабаю маќоми 
зан-модар шањодат медињад.  
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Дар чанд сањифаи дигар Алии Њамадонї фарзандонро ба 
фармонбардорї ба волидайн, алалхусус модар, ташвиќ карда, 
таъкид менамояд: фарзандон аз беэњтиромӣ ба модарон дар 
њазар бошанд. Мањз бо дуои неки модару падар ба рўйи фарзанд 
абвоби бахту саодат кушода мешавад. Ва дар акси њол, дуои 
бади модару падар боиси шаќовату бадбахтии фарзандон хоњад 
шуд. Мир Сайид Алии Њамадонї бо такя ба њадиси Паямбар (с) 
мефармояд, ки дуои модар дар дарбори Њазрати Самадият рад 
намегардад, зеро модар мењрубон асту дуои мењрубонон 
раднопазир аст: «Расул алайњиссалом фармуданд, ки дуои модар 
зудтар мустаљоб мегардад аз дуои падар. Гуфтанд: чаро? Гуфт: 
зеро ки модар мењрубонтар аст ва дуои мењрубон рад 
намешавад» [8, 88].  

Дар мавриди хушнудї ва нохушнудии модару падар 
файласуфи шањир њадисе оварда, розигии хешро ба он чунин 
изњор менамояд: «Фармуд, ки њар ки бомдод бархезад ва бар 
њоле бувад, ки модару падар аз вай хушнуд бошанд, он рўз ду 
дар аз бињишт ба рўйи вай бикшоянд. Ва агар модару падари ў 
яке зинда бошанд, як дар бикшоянд. Ва њар ки бомдод бархезад 
ва бар њоле бошад, ки модару падар аз вай нохушнуд бошанд, ду 
дар аз дӯзах ба рўйи вай бикшоянд. Ва агар яке аз эшон зинда 
бошад, як дар бикшоянд» [8, 88].  

Дар охири ин ќисмат орифи нуктасанљ њадисеро овардааст, 
ки дар он маќому мартабаи эњтиром ва хидмадгузорї ба модару 
падарро аз тооти нофила афзал донистааст: «…некўйї бо модару 
падар фозилтар аз намозу рўза ва њаљљи умра ва ѓазо дар роњи 
Худои азза ва љалла» [8, 89].  

Ва бо хулосаи пурмуњтавое оид ба эњтироми модару падар, 
ки сабаби ба олами њастї омадани фарзанд гардида, дар тифлї бо 
вуљуди аљзу нотавонї ва бемадории фарзанд ба ў нигоњи рањмат 
кушода, имрўз бинобар сабаби пиронсолї ба рањмату шафќати 
фарзанд ниѐз доранд, таъкид менамояд. Ба аќидаи ў, фарзандон 
дар ин давра модару падарро аз шафќату муњаббати хеш дур 
надоранд, ки дар ин њолат хидматгузорї ба эшон аз љумлаи 
вољиботи имондории фарзанд мањсуб мегардад: «…ва чун зоти 
волидайн дар сабилияти вуљуди фарзанд аввалмасдар аст, ки 
вуљуди њиссии фарзанд аз он масдар ба олами мањсус содир 
мегардад. Ва аввал мазњаре, ки зоту сифоти фарзанд, ки асаре аз 
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осори зот ва сифоти Њазрати рубубият аст, ба воситаи тарбияти 
эшон ба зуњур мепайвандад. Ва дар њолати сиѓар мавлуд, ки аз 
ѓояти изтирору заъф ва аљз ўро аз худ њељ њаракате ва ќудрате ва 
ихтиѐре нест, осори мењру шафќат ва равъат ва рањмати эшон љо 
бар каср ва заъфи ў мешавад. Пас, вуљуди эшон аввалмазњарест, ки 
осори сифоти маъудият ва рабубият ва рафъат ва рањмат аст. Ва 
Њазрати Самадият, азза шонуњу, тоати эшонро ќарини тоати худ 
гардонида ва баъди адои шукри неъмати он Њазрат шукри эшон 
бар фарзанд вољиб гардонида, ки анишкурили вали волидайка…» 
[8, 90].  

Дар ќисмати дувуми боби мазкур Мир Сайид Алии 
Њамадонї рољеъ ба ќавонини издивољ ва маќоми зан дар њаѐти 
оилавї фикрњои љолиб баѐн кардааст. Баъди овардани 
муќаддимаи тавил дар мавриди никоњ ва одоби он, ориф ба 
хулќу атвор ва мавќеи зан дар оила таваљљуњи љиддї зоњир 
намуда, аз ањодиси набавї дар ин маврид фаровон истифода 
мекунад ва њуќуќи њам зављ ва њам зављаро нишон медињад. 
Мутафаккир доир ба одоби никоњ ва пойдорию сињатии оила 
њафт шартро лозим медонад: муошират, сиѐсат, ѓайрат, нафаќа, 
таълим, ќисмат, таъдиб. 

Дар чанд сањифаи баъдї ин шартњо ба таври мухтасар 
шарњу тавзењ дода шудаанд. Шартњоеро, ки ў пешнињод 
менамояд, метавон ќонуни асосии издивољ ва маромномаи мард 
дар хонадон номид. 

1. Доир ба шарти аввал, яъне, муошират сухан ронда аллома 
таъкид менамояд, ки мардон дар хонадон нисбат ба њамсарони худ 
хушхулќ ва хушрафтор бошанд. Њусни хулќи мардон боиси 
баракати хонадон гардида, азвољашон аз ин аъмоли писандида 
тарбия мегиранд. Бо овардани наќлњои љолиб аз зиндагиномаи 
Паямбари ислом Муњаммад (с) ва чорѐр, Алии Њамадонї 
пайравони худро ба дўстию рафоќат ва њаѐти хуби оилавї ташвиќ 
менамояд. Њатто таъкид мекунад, ки охирин васияти Пайѓамбар ба 
умматонаш ин ба љо овардани авомири ислом ва нигоњ доштани 
њуќуќи занон дар хонадон аст. 

2. Шарти дувум сиѐсат аст. Мард дар баробари хушхулќї 
дар хонадон дар мавридњои зарурї бояд соњиби сиѐсат бошад. 
Дар оила ба сиѐсати мард эњтиѐљ бошад, зеро сањлангорию 
бепарвоии ў ва муњмал гузоштани ањлу аѐл сабаби рух додани 
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њаводиси нохуш ва њатто роњ ѐфтани фасоду бадфеълии занон 
хоњад шуд. 

3. Шарти савум ѓайрат аст. Мир Сайид Алии Њамадонї 
чунин мешуморад, ки марди беѓайрат наметавонад аз уњдаи 
вазоифи хеш дар њаѐти оилавї барояд. Аксаран бељуръатию 
беѓайратињои мардон боиси нофармонии занњо мешавад. Дар ин 
маврид ў таъкид месозад, ки мардон муњофизи хонадони худ аз 
номањрамон ва ашхоси бадтинат бошанд. Беѓайратиро нишони 
костагии аќл медонад: «…њар марде, ки ўро ѓайрат набошад, 
аќли ў нагунсор аст…» [8, 93].  

4…Шарти чањорум нафаќа аст. Дар мавриди нафаќаи занон 
Алии Њамадонї ба мардон таъкид мекунад, ки дар расонидани 
нафаќаи занон таќсир нанамоянд. Мард вобаста ба шароиту 
имконоташ ањлу аѐли худро нафаќаи ќувват ва нафаќаи кисват 
њосил намояд, то ки занон ва фарзандонаш эњтиѐљманд 
нагарданд. Ва дар њалли ин масъала чунон њадди эътидол нигоњ 
доранд, ки амалашон на ба бухл ва хиссат (бахилї, хасисӣ, пастї) 
ва на ба исроф анљомад. Моли нафаќаро мард аз мењнати њалол 
њосил намояд. 

5. Шарти панљум таълим аст. Ин шартро ў бо овардани 
ояте аз Ќуръон дар мавриди ањамияти омўхтани илму маърифат 
шуруъ намуда, таъкид мекунад, ки њар марди оќилу босавод 
нафси худро аз оташи дӯзах тавассути омўзиши илму маърифат 
нигоњ доштанї мешавад, ба њамин минвол бояд хонадони хеш, аз 
љумла зани худро аз азобу машаќќати ухравї нигоњ дорад. Алии 
Њамадонї таъкид менамояд, ки агар мардон дар омўзонидани 
илм ба њамсарони худ коњилї ѐ сустї намоянд, пас занњо њуќуќ 
доранд, ки бе иљозати эшон аз хона берун гашта, масоили 
лозимаи шаръии худро аз ањли илм равшан бисозанд.  

6. Шарти шашум ќисмат аст. Ин шарт ба мардоне тааллуќ 
дорад, ки аз як зан беш доранд. Мир Сайид Алии Њамадонї ба 
чунин мардон ѐдрас мешавад, ки оќибати риоя накардани њадди 
эътидол дар байни ду ва зиѐда аз он занњо боиси бадбахтияшон 
дар охират хоњад гашт.  

7. Шарти њафтум таъдиб аст. Дар ин шарт манзури 
бузургвор таълиму тарбияи занони маѓрур ва нофармон аст.  
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Баъди овардани вазоифи мардон Алии Њамадонї ба занњо 
низ чун аъзои баробарњуќуќи оила чанд вазифае пешнињод 
менамояд.  

1. Аввал, агар зављро раѓбати ў бошад, ба њар њол ки 
бошад, манъ накунад. 

2. Дувум, аз хонаи шавњар бе изни ў ба касе чизе надињад. 
3. Савум, рўзаи татаввўъ бе фармони шавњар надорад. 
4. Чањорум, бе иљозати шавњар пой аз хона берун нанињад. 
5. Панљум, ѓайбати шавњар пеши хешони худ нагўяд. 
6. Шашум, зиѐда аз ќадри њољат аз шавњар талаб накунад. 
7. Њафтум, ба шодии шавњар шод бошад ва бо андўњи ў 

андўњгин гардад. 
8. Њаштум, бар шавњар бисѐр раѓбат набарад. 
9. Нуњум, худро покиза дорад. Ва феъле, ки шавњар онро 

карењ бошад, накунад. 
10. Дањум, ба фарзандон дуои бад накунад. 

Бо овардани ин шартњо аллома таъкид менамояд, ки 
агар ин шартњо аз ду љониб риоя гарданд, тифоќию 
якдигарфањмї дар хонадон барќарор мешавад. Дар акси њол 
низоу нифоќ ба хонадон роњ ѐфта, пайваста муљодила ва 
нороњатї дар фазои хонадон њукмфармо мегардад. 

Ба ќавли Алии Њамадонї, маќоми зан дар таълиму 
тарбияи фарзандон низ бенињоят бузург аст. Аввалан, мардон 
бояд дар интихоби њамсарони худ эњтиѐт намоянд: агар мабодо 
зан аз таълиму тарбияи хонаводагї дур монда бошаду фасоду 
бадрафторї хўйи ў шуда бошад, пас, ин ахлоќи замима дар 
вуљуди атфол бетаъсир намемонад. Ба ибораи дигар, тифл аз 
њама беш модарро мебинад, аз ў меомўзад ва пайравї мекунад. 

Хулоса, мавзўи мазкур дар асарњои аллома Мир Сайид 
Алии Њамадонї, бахусус «Захират-ул-мулук», њамаљониба 
тањлил гардидааст ва аксари он андешањо имрўз њам ќимати 
таълимию тарбиявии худро гум накардаанд. 
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МАЌОМИ ЗАН ДАР ОСОРИ АЛИИ ЊАМАДОНЇ 
 

Ситоиши зан дар осори ориф ва шоири маъруф Мир Сайид Алии 
Њамадонї љойгоњи хос дорад. Дар маќола андешањои мутафаккир дар 
бораи маќоми зан, ки дар асари маъруфи ў «Захират-ул-мулук» баѐн 
шудаанд, мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Аксари андешањои Мир 
Сайид Алии Њамадонї дар бораи маќоми зан ва наќши ў дар хонавода 
имрўз низ ањмияти ахлоќиву тарбиявии худро гум накардаанд.  

Ќобили зикр аст, ки мавзўи мазкур дар китоби «Захират-ул-
мулук»-и Алии Њамадонї њамаљониба дарљ гардидааст.  

Калидвожањо: зан, Алии Њамадонї, «Захират-ул-мулук», модар, 
падар, фарзанд, тарбия. 

 
СТАТУС ЖЕНЩИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АЛИ ХАМАДОНИ 

 
Восхваление женщины занимает особое место в творчестве 

известного мыслителя и поэта Мир Сайид Али Хамадони. В статье 
рассматриваются высказывания мыслителя о месте женщины в его 
известном произведении «Захират-ул-мулук» («Сокровище государей»). 
Многие высказывания Мир Сайид Али Хамадони о месте женщины в 
семье имеют воспитательное значение. 
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Следует отметить, что эта тема всесторонне освещена в книге 
Али Хамадони «Захират-ул-мулук», и многие его идеи не утратили свою 
просветительскую ценность и по сей день. 

Ключевые слова: женщина, Али Хамадони, «Захират-ул-мулук», 
мать, отец, дитѐ, воспитание. 

 
THE STATUS OF WOMEN IN THE WORK OF  

ALI HAMADONI 
 

The apprisal of women occupies a special place in the work of the 
famous thinker and poet Mir Sayid Ali Hamadoni. The article discusses the 
thoughts of the thinker about the place of a woman in his famous work 
“Zahirat-ul-muluk” (“Treasure of the Kings”). Many statements by Mir 
Sayid Ali Hamadoni are about the place of women in family and many of his 
ideas have not lost their educational value to this day. 

Keywords: woman, Mir Sayid Ali Hamadoni, “Zahirat-ul-muluk”, 
mother, father, son, education. 
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ТАНОСУБИ ЊАЌИЌАТИ АДАБЇ ВА ВОЌЕИЯТ 
(дар мисоли «Марги судхўр»-и устод Айнї) 

Рањмонов Њ.А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Лев Николаевич Толстой дар љумлаи аввали як маќолаи 

пурмуњтавои хеш бо унвони «Дар бораи њунар» мегўяд: «Хуб ѐ 
бад будани асари бадеї бастагї ба он дорад, ки муаллиф чї 
мегӯяд, чї тавр мегўяд ва то чї ҳад самимона мегӯяд» [9, с. 37].  

Дар муносибат ба осори устод Айнї, хосатан «Марги 
судхўр»-и ў, посух њамин гуна аст, ки устод воќеиятро мегўяд, 
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њаќиќатнигорона мегўяд ва дар њадди камоли суханварї, яъне 
самимона.  

Њар ќадар аз даврони эљоди устод Айнї дуртар биравем ва 
њар ќадар тањќиќоти илмї перомуни арзиши таълифоти адабии 
падарсолори давраи нави адабиѐти тољик бештар гардад, њамон 
андоза барои њар муњаќќиќ барои ковишњои нави тањќиќї 
холигоњ боќї мемонад. Ин њолат сабаби воќеї дорад: эљодиѐти 
устод Айнї ба масобаи ќомуси фарњанги миллї ва њастии 
маънавияти ўст, ки реша дар илму њунар, њикмату 
мардумшиносї ва рўњу равони миллї дорад.  

Фаразан, “Ёддоштњо” маводи азимеро барои тањќиќи 
фарњангу маданияти омма ва этнографияву равоншиносии 
миллї медињад, аз “Марги судхўр” вазъи иќтисод ва 
хољагидории давраи зисти адиби зиндаѐд дар Бухоро маълум 
мегардад, авомили зиѐди марбут ба мавќеи геополитикии Бухоро 
ва сабабњои аз нигоњи иљтимоию сиѐсї ќафомондагии ин кишвар 
дар минтаќа аз “Одина”-ву “Дохунда” ва “Љаллодони Бухоро” 
ба марзи тафаккур мерасад. Аз нигоњи њунар осори устод Айнї 
ба њайси намунаи насри бадеї, новобаста ба гузашти айѐм, 
барои њар адиби муосир хидмат карда метавонад. Њар образу 
наќши асарњои устод дар мулки хотира љойгоњи алоњида пайдо 
мекунад, зеро тасвиркорињои устод дар офариниши образ ва 
характерњои миллї басо њунармандона ва аз равзанаи фарохи 
маърифати инсоншиносї ба њосил омадаанд. Њамин аст, ки ба 
насри бадеии устод Айнї њам реализми сирф, њам реализми 
танќидї ва њам реализми вижаро метавон нисбат дод. Дар ин 
мухтасар мо аз ќиссаи «Марги судхўр»-и устод Айнї сухан ба 
миѐн меорем, чун ин асар, ќабл аз њама, аз нигоњи мавзўъ ва ѓоя, 
банду баст ва њунари офариниши наќшу характерњои миллї 
имрўз низ намунаи бемисли истеъдоди нависандагист. 

Дар ибтидо бояд гуфт, ки зимни ташхиси њар асари њунарї 
пешорўи њар муњаќќиќ чанд мушкил ќарор мегирад, ки дутои он 
нисбатан муњим ба назар мерасанд: нахуст, дар ќиболи он 
чизњое, ки ќаблан гуфта шудаанд, чи чизи тозае метавон гуфт ва 
баъдан, асари њунариро аз кадом пуштивонаи назарї метавон 
бањо дод… Посухи ин суолњо бавижа дар мавриди «Марги 
судхўр»-и устод Айнї, ки дар ташхиси њусну моњияти он беш аз 
сад тањќиќот иборат аз рисолаву маќола ва мулоњизоту афкори 
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алоњида баѐн шудааст, ваќти нињоят зиѐдеро мегирад ва ростї, 
ки посух гуфтан њам корест басо мушкил. Барои осон намудани 
ин мушкил роњи аз њама мувофиќ – ба ќиѐс гирифтани мавзўу 
муњтаво ва роњу равиши образофаринї вобаста ба мавќеи 
муаллифони осор ба њаводиси айѐм аст. Сухани Њераклит аз ањди 
ќадим ба ѐд меояд, ки мегуфт: «агар њаќиќат мехоњед, муќоиса 
кунед».  

Ба таври маълум, устод Айнї «Марги судхўр»-ро дар вазъу 
њоле навишт, ки таљрибаи зиндагии талху тор дар аморати 
пўсидаистодаи Бухоро дошт ва заминаи диду дарѐфт ва табъу 
завќаш на назариѐти адабиву њунарї, балки мушоњидањои амиќи 
зиндагї ва эњсоси баланди инсоншиносиаш буд. Агар фаразан, 
ин асар мањсули рўзњои мо мебуд, мо даќиќан мегуфтем, ки 
муаллиф аз дањњо назариѐти љадид дар мавриди инсоншиносї ѐ 
назариѐти равоншинохтии Юм, Вундт, Спенсер, Рибо, Джеймс 
ба хубї бархурдор аст. Аммо мо медонем, ки ин тавр нест ва 
фањму дарки устод њамчун тањсилдидаи мадрасаи Бухоро дар 
сатњи эмпирикии маърифати њастї ќарор дошт ва аљаб, ки дар 
њамин сатњ асаре ба ѐдгор гузошт, ки аз истеъдоди фавќулъода 
бузурги њунарии ў гувоњї медињад. Ба фањми имрўза ин парадокс 
аст, яъне воќеияте, ки дар чањорчўби дарки мантиќї ѓунљоиш 
надорад. 

Масъалаи дигар дар ин маврид ин аст, ки осори устод 
Айнї, бавижа њамин асари ўро бењтар мебуд аз равзанаи 
назариѐти Ипполит Тэн бунѐдгузори мактаби фарњангию 
таърихї (1823-1893), файласуф ва љомеашиноси фаронсавї, 
нигариста бошем. Ин олим усулу методњои улуми зистшиносиро 
нисбат ба њунару адабиѐт ба кор бурд ва тањлили далелњои 
таърихиро дар ташхиси падидањои адабї нозарур мешумурд, 
њамчунин авомили рушди адабиѐту њунарро дар вижагињои ирќу 
нажод, муњиту фазо ва вазъи таърихї медонист. Чун нек 
бингарем, ин назария чандон бемавќеъ њам нест. «Барои фањму 

дарки асари санъат,  менависад И. Тэн,  ѐ суханвару рассом 
сатњи љањонфањмї ва маънавияту ахлоќи њамон марњалаву 
давраро дуруст тасаввур бояд кард. Мањз ин омилњо сабабњои 
дараљаи аввал мебошанд. Воќеан, агар ба марњалањои муњимми 
таърихи санъат нигарем, маълум мегардад, ки кулли њунарњо 
њамзамон бо љараѐнњои муайяни соњаи аќидаву афкору ахлоќ, ки 



  
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2021 

120 
 

бо онњо алоќаманданд, пайдо мешаванд ва завол меѐбанд. Аз ин 
рў, мањсули рўњи инсонї, мисли осори табиат, вобаста ба муњити 
атрофашон дуруст фањмида мешаванд» [10, с. 15-17].  

Њамин дониши амиќи устод Айнї аз вижагињои ирќу 
нажод, муњиту фазо ва вазъи таърихї буд, ки асаре аз нигоњи 
эстетикї дар њадди баланди камолу љамол офарида шуд. 

Акнун мегузарем ба муќоисаи ин асар бо дигар осори аз 
нигоњи мавзўу муњтаво њаммонанде, ки дар пањнои адаби љањон 
шуњрат пайдо кардаанд. Романи «Љиноят ва љазо»-и Ф.М. 
Достоевский (образи кампири фоизљамъкуне, ки оќибат аз захми 
табари донишљў Расколников ба њалокат расид), ќиссаи 
«Портрет»-и Гогол, «Мазњакаи илоњї»-и Данте, образи Шейлок 
аз «Тољири венетсианї»-и Шекспир, «Гобсек»-и Балзак, Варрава 
аз Кристофер Марло, ќиссаи «Коргар»-и адиби њинд Сударшан, 
романи «Банкир»-и Дик Френсис, «Њољӣ-оќо», хулоса, аз Рими 
ќадим то рўзњои мо асарњои зиѐде дар њамин мавзўъ таълиф 
шудаанд. Ќариб дар њамаи онњо муносибати судхўрон ва 
одамони корафтода лейтмотиви асосист. Агар ба ин осори 
мављуда ба як суол мурољиат шавад, њадафи ѓоявии муаллифон 
рўшан хоњад шуд: муносибати судхўрон ба одамон чї гуна аст: 
онњо, яъне одамон барои судхўрон њадафанд ѐ восита? Посух 
яктост: танњо восита. Аммо дар асари устод Айнї одамон барои 
судхўр њам њадафанду њам восита ва њамин љињат аст, ки симои 
устод вобаста ба ин ќисса дар ќиѐс бо аксари асарњои 
номбаршуда њамчун гуманисти фаъол дурахши дигаре дорад. 
Љињати дигари фарќкунандаи «Марги судхўр» аз дигар осори 
њамнавъаш њамин аст, ки он комилан асари реалистист.  

Нахустин далели реализми Айнї њамин аст, ки сужет ва 
ѓояи «Марги судхўр» баргирифта аз воќеияти талху тори 
Бухорост.  

Далели дуюм, љузъиѐти бадеии асар ба андозае фањмову 
боварбахш ва ќобили дарк аст, ки њатто муболиѓањои адибро дар 
тасвири ќањрамон рўйпўш мекунад. 

Далели сеюм - дубора тањрир ѐфтани асар ва дар матни он љо 
намудани муомилоти векселї аз љониби адиб гувоњи он аст, ки 
устод Айнї ба масъалаи судхўрї тавассути офариниши образи 
љолиби Қорї-ишкамба таваљљуњи љиддї додааст. Худи устод Айнї 
њини ба нашри дуюм омода намудани ќиссаи мазбур дар 
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муќаддимааш ба унвони «Як-ду сухан дар бораи «Марги судхўр» 
менависад: «Дар ваќти дубора кор кардани асар муомилањои 
векселиро њам, ки ба судхўрї вобастагии ќавї дошт, Қорї-
ишкамба њам ба ин кор машѓул шуда ва дар таърихи 
иќтисодиѐти Бухорои амирї як сањифаи пурфољиаеро ташкил 
мекард, тасвир намуда, ба љоњои муносиби асар даровардам».  

Агар моњияти реализм ба маънои классикиаш офариниши 
хўю хислатњои типї дар вазъиятњои типї бошад, пас ин ќисса аз 
бењтарин намунањои асари реалистї ба шумор меояд. Ањаммияти 
иљтимоии асар, ќабл аз њама, дар он аст, ки устод Айнї 
тавассути образи комили як хасиси бухорої ѓояи муњташами 
асарро, ки мањкум намудани бедодиву истисмори бечорагон ва 
нишон додани сабаби аслии бадбахтии авомуннос аст, хеле 
барљаста зоњир кардааст. Дар ин миѐн мањорати устод Айнї дар 
коркарди бадеї, иљтимої ва рўњию равонии ќањрамони марказии 
асар хеле барљаста зуњур кардааст. Бахусус дар раванди нишон 
додани роњу равиши судхўрї дар дењот ва зиддияти миѐни 
њарисии нопайдоканор ва озодагию ворастагї образи Қорї хеле 
воќеї ва њунармандона тасвир шудааст. Дар ин хусус њаќ ба 
љониби академик М.С. Имомзода аст, ки менависад: «Њамаи 
њодисањо дар атрофи зиндагии ў пайвастагї ва алоќа мегиранд. 
Образи Қорї-ишкамба аз образи марказии «Одина», «Дохунда» 
ва «Ѓуломон» бо ин љињат фарќ мекунад, ки дар њамаи ин асарњо 
ќањрамонон гўѐ худ амал намекунанд ва вобаста ба пешомадњои 
рўзгор амал менамоянд. Дар «Марги судхўр» ќањрамон дар 
њамаи амалњои ќабењу зишташ мустаќил мебошад. Бинобар ин 
бисѐр лањзањо ва њодисањо аз амали ў сар мезананд. Ин тарзи 
тасвир тариќи дигари маводи адабиро ба тартиб овардан 
мехоњад. Аз ин љињат њам бандубасти ќисса аз дигар асарњои 
Айнї фарќ мекунад». [4, с.212].  

Њарчанд образи мумсику хасис дар пањнои адаби љањонї 
њанўз аз Рими бостон дар мисоли мазњакаи «Хазина»-и 
дромнависи маъруф Тит Максий Плавт ибтидо гирифта, дар 
асари Балзаки фаронсавї (асри XIX) «Гобсек» таќвият ѐфта 
бошад њам, бо вуљуд, образи хасиси устод Айнї бо хасоиси 
миллї ва комилан мустаќил буданаш дар амалу рафтор аз он 
образњо тафовут дорад. Хурдтарин љузъиѐт то ба њаводиси 
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пурмољаро вобаста ба андешаву фаъолияти ќањрамон тасвир 
меѐбад.  

Ба андешаи мо, дар асари мазкур зимни тасвири ќањрамони 
марказї нависанда мањорати баланди равоншинохтї ва 
психоанализро низ ба намоиш гузоштааст. Равобити миѐни 
сабабу натиљаи воќеотро адиб дар психологияи ќањрамонон, 
бавижа персонажи асосї љӯѐ шудааст. Устод Айнї тањќиќи њам 
ќањрамон ва њам њаводиси ба рафтори ў алоќамандро аз тасвири 
батафсили эњсосот шуруъ кардааст.  

Кайфияти њоли ќањрамон ба ќонуни њаракати афкор тобеъ 
аст, ин эњсосот на фаќат бар таассуроти биноию шунавої, балки 
бар њолати љисмонї низ асос мегирад. Аз ин сабаб аст, ки дар 
ќисса таваљљуњи асосї ба физиологияи ќањрамон равона 
шудааст. Баробари таѓйир хўрдани шакл, яъне таѓйирѐбии авзои 
зоњирии ќањрамон таѓйирѐбии дунѐи ботинии инсон низ нишон 
дода мешавад.  

Дар ин маврид бояд гуфта шавад, ки дар адабиѐти ќарни 
XIX-и Аврупо низ инсон њамчун њамбастагии ногусастании 
авомили физиологї, њиссї ва аќлию ратсионалї дарк мешуд. 
Чунин тариќи фањмиш ва муносибат ба инсон ба адабиѐти ќарни 
баъд њам гузашт. Воќеан, дар ќиссаи мазбур низ худи 
физиология ба таркиби муносиботи сабабию натиљавї дохил 
шуда, симо ва шахсияти барои хонанда эътимодбахши Қорї-
ишкамбаро ба вуљуд овардааст. Таљрибаи маъруфи адабист, ки 
ба хотири ба раванди эљодї љалб шудани хонанда адибон 
бештар аз рамзиѐт фоида меҷӯянд ва баъдан тавассути маърифат 
ва таассуроти касони дигар ќиѐфа-хислатномаи ќањрамонро 
ошкор мекунанд. Намунаи боризаш романи Гюстав Флобер  
«Хонум Боварї»-ст.  

Азбаски бори асосии тасвири њолоту авзоъ ва ќањрамон ба 
уњдаи ноќил, яъне худи устод Айнист, чунин имкон барои 
нависанда даст надодааст, ба истиснои тасвири нисбатан 
мукаммали рафтору гуфтори Рањими Қанд.  

Дар робита ба он, ки дар тасвири авзои иљтимої ва 
шахсиятњои адабї устод Айнї хеле даќиќкор ва вуќўъгўй буд, 
њикояти «Анљоми кори як шайхи њилагар» гувоњї дода 
метавонад, ки ин асар њанўз соли 1978 аз љониби профессор 
А.Мањмадаминов дарѐфт ва бо сарсухани муфассал ба табъ 
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расида буд. Мунаќќид А. Набавї ба ин андеша аст, ки њикояти 
мазкур «дар маљаллаи «Шуълаи инќилоб» (1921, № 73) бо имзои 
«Сод. Ъайн» ба нашр расида, то ба њол ба њељ аз як маљмўаи 
устод ворид нашудааст» [7, с.8].  

Дар ин њикоят аз шарњи њоли Њалим эшон ном рўњоние 
сухан меравад, ки зери пардаи зуњду вараъ, бо фиребу риѐкорї ва 
суиистифода аз бовари мардум соњиби пулу моли зиѐд шуда, 
оќибатуламр аз тарси аз даст рањо шудани дороияш њаѐти худро 
бо фољиа анљом медињад. Фољиаи ин ду ќањрамон – Қорї-
ишкамба аз «Марги судхўр» ва Њалим эшон аз «Анљоми кори як 
шайхи њилагар» таќрибан якест: дилкаф шудани Қорї аз хабари 
он ки бонкро болшевикон забт карданд ва рўйхати амволи 
подшоњиро аз тарси фош шудани њилааш фурў бурдани Њалим 
эшон ва аз дарди зиѐди шикам худро корд задани ў.  

Њикояти ахир исботи он аст, ки дар мавриди дар аморат 
нуфузи зиѐд доштани судхўрон, ки Қорї-ишкамба муште аз он 
хирвор ѐ образи умумиятдодашудаи њамон табаќа аст, устод 
Айнї таносуби миѐни тахайюл ва њаќиќати бадеиро комилан 
муроот кардааст. Ба ќавли нависандаи баркамол Саттор Турсун, 
«барои асаре чун «Марги судхўр» офаридан на танњо хислатњои 
рангини гуна-гуна одамони пастфитрати кавдан, ќаллобу 
одамфиребро донистан, балки вусъат ва умќи фасоди љамъияти 
љоњталабони пешазинќилобии Бухоро ва касодии дунѐи 
маънавии амалдорони он давронро баръало дидаву санљида, бо 
кулли сабабњояшон манзури хонанда кардан лозим буд».  

Албатта, дар тору пуди ќиссаи «Марги судхўр» муболиѓа 
кам нест ва асари комили њунарї бидуни он низ имкони њастї 
надорад, аммо ба ќавли М. Имомзода «табиї ва воќеї будани 
асар далелест ба бузургии нависанда, ки дар тасвири реалистї 
зоњир мешавад» [4, с. 211]. Айни њамин андешаро адиби маъруф 
Чингиз Айтматов гуфтааст: «Равияи Айнї бисѐр сода, зоњиран 
орому бешитоб аст, аммо ў дар ќањрамонони худ чї ќадар ѓазаби 
одилона, эњтироси бузургро дарѐб менамояд, ки одатан ин 
мутафаккири оќили Шарќи мо онњоро дар даврањои гардиши 
пурзиддияти таърихї нишон медињад» [1, с.3].  

Дар идомаи ин андеша мавсуф «Марги судхўр»-ро дорои 
ќудрати бузурги иљтимої номида, менависад, ки «он дар худ 
мањорати бузургу беинтињои њаљвнависро љойгир кардааст, ки ба 



  
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2021 

124 
 

мо имконият медињад, то симои Гобсеки Бухороро хеле равшан 
дониста гирем». 

Гумони ѓолиб ин аст, ки устод Айнї ба шарофати даќиќан 
донистани њамаи љузъиѐти њаѐти иљтимої, дурусту њаќќонї дарк 
кардани воќеияти Аморати Бухоро ва сабабу омилњои асосии 
таназзули он манзарањои васеи зиндагии њамзамононашро 
реалистона рўи ќоѓаз овардааст. Дар мисоли «Марги судхўр», ки 
худи адиб дар он наќши ровиро дорад, ба иќрори нависанда дар 
сарсухани ин асар, ќањрамони он як шахсияти воќеї буда, дар 
њаќиќат дар Бухоро мезистааст ва дар давоми чандин сол 
мавриди омўзиши муаллифи ќисса низ ќарор гирифта будааст. 
Аз ин хотир аст, ки муњаќќиќони устод неруи баланди таъсири 
бадеии асарро мањз дар њаќќонияти тасвирњо дидаанд. Ба ќавли 
зиндаѐд М. Шакурї, «ќувваи бадеии љамъбастњои таърихии 
Айнї њамчунон аст, ки ин асар ба дараљаи њуљљати аслии замон, 
ба дараљаи чунин њуљљате расидааст, ки дар њаќќи олами зулму 
истибдод њукми ќатъии одилонаеро дар бар мегирад» [12, с. 191].  

Дар боло ишора рафт, ки мавзўи мазкур, яъне хасисию 
мумсикї дар робита бо таъсири он ба иљтимоъ дар адаби љањонї 
дар мисоли мазњакаи дромнависи Рими бостон Плавт ва адиби 
маъруфи фаронсавї Балзак бењтарин намунањост. Аммо хасиси 
Плавт (пирамард Евклион, ки аз њавлиаш сандуќчаи љавоњирот 
ѐфта, аз гум шуданаш рўњу равонашро аз даст медињад ва баъдан 
пас аз дарѐфт шуданаш онро ба домоду духтараш њадя карда, боз 
осоиши рўњиашро барќарор месозад) комилан хусусияти табиии 
мансуб ба психологияи табиии одамиро дорад: дороии ногањон 
пайдошуда мувозинати рафтору кирдори одами муќаррариро 
халалдор мекунад ва њамин ки он дорої дубора аз даст рафт, 
њамон мувозинати гумшуда эњѐ хоњад шуд. Чунин нуќтаи назар 
барои табиати одамї комилан созгор аст ва манзури адиб њаљви 
онњоест, ки дар чунин њолатњо одамияти хешро аз даст медињанд.  

Аммо дар нисбати «Гобсек»-и Балзак андеша дигар аст: 
ќањрамони ин асар њокимияте дорад, ки садяки онро Қорї-
ишкамба надорад, ў иродаву ихтиѐри дањњо тољирону 
савдогарон, адибону њунармандон, њатто вазирону аъѐну 
ашрофро тавассути пулу тилло ба даст гирифтааст, яъне ба ќавле 
таќдирљунбон аст, шарту шароити хешро ба онњо бор карда 
метавонад. «Нигоњи ман ба нигоњи Худо монанд аст. Ман 
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даруни ќалбњоро мехонам, чизе аз ман нињон нест, ман ончунон 
сарватмандам, ки метавонам виљдони онњоеро бихарам, ки 
вазиронро идора мекунанд, шуруъ аз ходимони канселярия то ба 
маъшуќањояшон. Магар ин њокимият нест? Ман метавонам 
зеботарин хонумњоро дар ихтиѐр дошта бошам ва аз навозиши 
онњо ба бењтарин ваљњ истифода кунам. Магар ин њаловат нест?» 
[3, с. 337].  

Ќањрамони Балзак дар тафовут аз ќањрамони устод Айнї 
нињоят донову соњиби аќли даррок, љањонфањмии васеъ аст, дар 
асоси мулоњизоти ў оид ба њаѐт фалсафаи як давраи муайяни 
таърихї ташаккул ѐфтааст, ба ин маънї, ки њама неруњои инсонї 
дар њокимияти тилло тамаркуз меѐбад.  

Ќањрамони устод Айнї низ тавассути сарваташ бо 
њокимони ваќт робитаи наздик дорад, мањз њамин сарват 
фишанги якљо амал кардан бо ин њокимон ва омили торољу 
ѓорати мардуми бењуќуќ гардидааст. Њадафи Айнї тавассути 
истифодаи љузъиѐти бадеї, тасвирњои гоњо муфассалу 
дурударози карикатурї, иѓроќу муболиѓа ва худошкорнамоии 
ќањрамон, ки гоњо хонандаро ба њайрат мегузорад (наход як 
одами хасис то ин андоза сирри мумсикии хешро ошкор карда 
тавонад?), нишон додани сабаби аслии фасод дар љомеаи аз 
њуќуќ мањруми Бухорост. Яъне дар ин љо образ воситаи барљаста 
ифода ѐфтани ѓояи асар шудааст.  

Дар робита бо муќоисаи ин ду образ айнишиноси маъруф 
И.С. Брагинский моњияти масъаларо дуруст мушаххас кардааст: 
«Образи Гобсек …бо сангдилии фалокатовари худ дањшат илќо 
мекунад, ў образи подшоњи тиллову пул мебошад. Қабоњати 
образи ќањрамони «Марги судхўр» аз ин монданї надорад, вале 
ба мо дањшат илќо намекунад, балки дар мо њисси нафрат ба 
вуљуд меорад ва мо њаќириву нотавонї ва таърихан мањкум 
шудани ўро дарк мекунем. Ин подшоњи тиллову пул набуда, 
ѓуломи он аст» [2, с.125]. 

Њамин тавр, агар амиќтар назар андозем, тафовути љиддии 
ин ду асари њаммазмун дар лейтмотиви онњо - судхўрист, ки дар 
низоми зиндагии иљтимоии Шарќу Ѓарб аз њам фарќи калон 
дорад.  

Моњияти судхўрии шарќї ѐ осиѐї аз љониби муаллифи 
«Капитал» К. Маркс шарњ ѐфта, он ба андешаи мавсуф «ѓайр аз 
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таназзули иќтисодиву фасоди сиѐсї чизи дигаре ба вуљуд оварда 
наметавонад» [6, с. 191]. 

Њамин мавзўъ дар ќиссаи адиби маъруфи эронї Содиќ 
Њидоят «Хољї-оќо» низ матрањ шудааст ва ин љо низ дар симои 
образи асосии асар – Хољї-оќо масъалаи судхўрї ва таъсири 
пурхатари он ба низоми сиѐсию иљтимої мавриди тањлил ќарор 
гирифтааст. Бо вуљуди шабоњати образњои ин ќиссањо љињати 
инъикоси воќеияти иљтимої ин осор тафовуте дар биниш ва 
тарзи фањму дарки судхўриро дар ин мамолик доранд. «Марги 
судхўр» мавзўи муњимми иљтимої дорад, аммо эътирози 
нависанда оњанги оромона дошта, тасвирњо статикї ѐ 
оњистараванд. Шиддати сиѐсии ќиссаи «Њољї-оќо» хеле баланд, 
эътирози нависанда низ шунаво буда, дар манзари буду боши як 
судхўри айѐр нависанда кулли ќабоњатњои низоми иртиљоии 
њукумати Ризошоњ ва љањолату хурофоти Эрони солњои 30-40-
уми ќарни гузаштаро ошкор намудааст. Тафовути асосї дар 
замони зиндагии судхўрон аст.  

Ба ќавли Д.С. Комиссаров, «њардуи онњо мањсули шароити 
иљтимоии сохти феодалианд, аммо Қорї-ишкамба дар охири 
асри XIX ва аввали XX зиндагї кардааст, Њољї-оќо бошад, типи 
миѐнаи асри XX буда, хислатњои иловагиеро, ки хоси Эрони ин 
марњила буданд, дар худ таљассум намудааст» [5, с. 87-89]. 

Њољї-оќо образи динамикї инкишофѐбанда ва дар тафовут 
аз ќањрамони Айнї, ки барояш ѓайр аз пул шавќу шўри дигаре 
вуљуд надорад ва дигар ба чизе манфиатдор нест, ин шахсият 
типи дигарест, ў нињоят маккору сершањват буда, неруи бо 
маблаѓњои њангуфт дасисањои сиѐсї барангехтанро низ дорад. 
Аммо агар суханро ба дарозо накашида, ба тасвиркорињои устод 
Айнї дар робита бо воќеияти иљтимої дар њошияи њамин ќисса 
баргардем, хоњем дид, ки воќеънигории адиб дар заминаи 
таъсирпазирї аз анъаноти адаби классикї шакл гирифтааст. Ба 
ѐд биѐрем, ки банду басти ќиссаи «Љаллодони Бухоро» дар 
чањорчўби ќиссапардозии классикист, яъне њикоят андар њикоят 
аст ва «Чор дарвеш»-и машњурро ба сањнаи тафаккур меорад. Ё 
дар ќиссаи «Одина», ки аз рўзгори фољиабори мардуми 
камбаѓали шарќи Бухоро њикоят мекунад, устод Айнї њамон 
анъанаи таърихнависии хешро идома додааст. Профессори 
зиндаѐд Худої Шарифзода нишонрас гуфтааст, ки «якљоягии 



  
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2021 

127 
 

тасвири таърихї ва бадеї далолат бар он мекунад, ки Айнї дар 
вай ду унсури насри суннатиро бо њам пайванд дода, 
натавонистааст, ки аз якум комилан даст бикашад ва дуввум 
матлабро устувор гардонида бошад. Бо вуљуди ин, аз лињози 
падидаи њунарї дар «Одина» ду чизи нав буд, ки як асл доранд: 
тасвири воќеии замонї, ки дар ињотаи баѐни таърихї наќши 
њунарї дорад» [11, с. 131]. 

Тасвири устод Айнї дар ин ќисса (дорои) сурат ва наќши 
тасаввурист ва ин тасаввур низ поя бар суннати фарњанги 
классикї дорад. Мавсуф дар ин маврид домани Санљар 
гирифтани пиразани ситамдидаро аз «Махзан-ул-асрор»-и 
Низомї намуна овардааст. Талќини некиву бадї низ дар осори 
Айнї таъсири тасаввури суннатиро дорад. Яъне метавон хулоса 
кард, ки воќеияти тасаввурии бавуљудовардаи Айнї суннатию 
анъанавист. Аз ин љињат аст, ки дар таъйини методи эљодии 
устод Айнї бањсњо зиѐд аст ва Х. Шарифзода пешнињод карда 
буд, ки «агар ин асар реалистї бошад, барои вай реализми 
махсусро бояд иќрор дошта бошем» [11, с.191]. 

Моњиятан, реализми Айнї оѓози марњилаи таќвияти ин 
методи эљодї дар марњилаи нав аст, ки, аз як љињат, пой дар 
решаи суннати миллї дорад ва, аз сўи дигар, натиљаи татбиќи 
дастовардњои анъаноти реалистии русу Ѓарб мебошад. Хосияти 
реализм, махсусан реализми сотсиалистї, њамин буда, ки дар он 
бояд идеали мусбати нависанда барљаста падид ояд. Азбаски, 
масалан, дар «Љаллодони Бухоро» њамин гуна идеал нест, баъзе 
муњаќќиќон онро намунаи реализми танќидї гуфтаанд.  

То љое ин аќида дуруст њам њаст, зеро бузургтарин 
намояндагони ин равия, аз ќабили Балзак, Стендал, Флобер, 
Мопассан, Диккенс, Теккерей, Ибсен, Салтиков-Шедрин, 
Гончаров, Л. Толстой, Чехов, Франс, Фолкнер, Бунин, Платонов 
ва дигарон дар осорашон њаќиќати зиндагиро дар заминаи 
тасаввуроти худашон оид ба олам ва мураккаботу ихтилофоташ 
ифода мекарданд ва сифати «танќидї» ба он маънист, ки ин 
муаллифон таваљљуњи худро асосан ба љињатњои ногувори 
воќеият равона мекарданд. Шахсияти адабии мавриди тасвир 
дар диалектикаи рушди психологии худаш ба зуњур меомад.  

Неруи танќидии ин асар ва дигар осори насрии Айнї, 
моњияти фошкунандагии ќалами нависанда аз ягон ќиссаву 
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романњои адибони дар боло номбурда кам нест. Аммо он 
воќеияте, ки устод Айнї мавриди назар дошт, аллакай ба њукми 
таърих рафта, замони таълифи асар замони билкул нав – 
воќеияти сотсиалистї буд. Њамин љињатро ба инобат гирифта, 
М. Шакурї ќайд карда буд, ки «Айнї дар повести «Љаллодони 
Бухоро» дирўзро сахт фош карда, воќеияти нав, он сохти 
тозабунѐди љамъиятиро, ки акнун ќадамњои нахустин мегузошт, 
устувор мекард. Њамин хусусияти љанбаи танќидии асар, ки ба 
устувор кардани инќилоб ва дигарсозињои инќилобии љамъият 
моро водор менамояд, ки онро ба реализми танќидї не, ба 
реализми сотсиалистї нисбат дињем» [12, с.78]. 

Нињоят, љињати дигар ва фарќкунандаи “Марги судхӯр” дар 
ќиѐс бо дигар осори њаммазмуни адабиѐти љањон, ки дар боло 
зикрашон рафт, хислати ошкорои гароишї доштани ин асар аст. 

Тамоюлнокї ѐ гароишї ду љињат дорад, якум  тасвири 
реалистии воќеият (љанбаи объективї) ва дигар – муносибати 
дурусту даќиќ ва мушаххаси адиб ба ашѐи мавриди тасвир 
(љанбаи субъективї).  

Љанбаи субъективї як идда омилњо – љањонфањмї, њусни 
таваљљуњи адиб ба ин ѐ он синфу гурўњи иљтимої, дастури 
психологї, махсусиятњои сарнавишти худи нависанда, 
вижагињои тасвири бадеї ва ѓайраро дар бар мегирад, ки 
метавонанд ѓайри ихтиѐри худи муаллиф ба зуњур оянд. Яъне 
омезиши ин ду љанба – объективию субъективї маљмўан 
тамоюлнокиро падид меоварад.  

Гароишї будани асари бадеиро, ќабл аз њама, ѓояи асар 
таъйин месозад. Ѓоя, агар сода бигўем, афкори образноки 
љамъбастиест, ки мундариљаи асар бар он асос мегирад. Њамин 
тавр, ѓояи асосии ин асар фошкории ќабоњати воќеияти замони 
зиндагии адиб, ситоиши хирад ва накуии ќишри поѐни љомеа, 
даъвати ошкоро ба инсонпарварист.  

Тамоюлнокї ва ѐ гароишнокї дар кулли осори насри 
бадеии устод Айнї, аз «Љаллодони Бухоро» то ба «Ёддоштњо»-ву 
«Марги судхўр», ба дидаи фањм мерасад. Манзури С. Айнї њам 
аз ин осор – мањкумияти беадолатињои айѐм ва сохтори замон, 
васфу ситоиши бењтарин намояндагони ќишри зањматкаш, 
рањмоварї ба ситамдидагону бечорагону ятимону бевазанон, дар 
маљмўъ, гуманизми фаъол аст. Њар нафаре, ки њадди аќал 
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«Мухтасари тарљимаи њоли худам»-и устод Айниро мутолиа 
карда бошад, як зиндагии пуразоб ва дар айни замон пур аз 
оптимизми адиби зиндаѐдро хоњад дарѐфт. Зиндагии пур аз 
шикастану бархостанњо, пур аз мубориза, ки сармояи асосии 
онро рўњи шикастнопазири устод таркиб додааст. 

Метавон ин навиштаро бо як гуфтори љолиби Н.А. 
Добролюбов анљом дод, ки ба шаъну эътибори нависандагии 
устод Айнї хеле мувофиќ аст. Ин мутафаккир мегўяд: «Њаќиќати 
бадеї сегонаест иборат аз њаќиќат, накуї ва зебої. Шадидан 
эњсос намудани њаќиќат ва некї, дар њаѐт зебоиро дарѐфтан, 
онњоро дар образњои муайяну воло ба намоиш гузоштан корест, 
ки аз уњдаи он танњо адиби тавоно мебарояд» [8, с. 59]. Устод 
Айнї, бешак, њамин гуна эљодкор буд. 
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ТАНОСУБИ ЊАЌИЌАТИ АДАБЇ ВА ВОЌЕИЯТ 

 
Дар ин маќола асосан њунари устод Айнї рољеъ ба инъикоси 

воќеияти иљтимоии замони зиндагии нависанда, вижагињои сабки адиб 
дар таљассуми њаќиќати зиндагї дар мисоли қиссаи «Марги судхўр» 
мавриди тањлил ќарор дода шудаанд. Муаллиф ба ин хулоса омадааст, 
ки устод Айнї тавассути осори мондагораш таљассумгари њаќиќати 
зиндагї буд ва баррасии њамаљонибаи осораш он аќидаро собит мекунад, 
ки бидуни њаќиќати њаѐт њаќиќати бадеї низ имкони вуљуд доштан 
надорад.  

Калидвожањо: воќеияти иљтимої, њунари адабї, методи эљодї, 
љањонбинї, њаќиќати бадеї, сарнавишти ќањрамон, образнокї, рўњия, 
тафаккури эљодї. 

 
СООТНОШЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРАВДЫ  

И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
Истинная художественная литература как ведущий вид 

искусства во все времена образно отражала и ныне продолжает 
отражать социальные реалии, и это качество является ее 
фундаментальным свойством.  

Наилучшим примером оригинальных произведений, выдержавших 
самое серьезное испытание – проверку временем, является прозаическое 
творчество патриарха таджикской литературы Садриддина Айни. В 
настоящей статье автор акцентирует внимание на особенности 
творчества Айни касательно отражения художественной правды на 
примере повести «Смерть ростовщика». 

 Автор на основе проведенного анализа приходит к выводу, что 
именно творчество Садриддина Айни ясно показывает и доказывает 
тот факт, что без художественной правды невозможна 
художественная правда.  

Ключевые слова: социальная действительность, литературное 
мастерство, художественный метод, мировоззрение, художественная 
правда, судьба героя, образность, пафос, художественное мышление. 

 
THE EQAULITY OF LITERARY TRUTH 

AND REALITY 
 

The article analizes the skill of Aini about the description of social truth 
of wirter’s time, his terminologies and style in his work “The death of usurer” 
The author, on the basis of the analysis, comes to the conclusion that 
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Sadriddin Aini's work clearly shows and proves the fact that  without the truth 
of life, the truth of literature do not exist. 

Key words: social reality, literary mastery, artistic method, woldview, 
artistic truth, hero's fate, imagery, pathos, artistic thinking. 
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ТАЪСИРИ ТАРИЌАТИ НАЌШБАНДИЯ БА 
ГУМАНИЗМИ КИРОМ 

Усмонова Гулбањор 
Институти забон ва адабиѐти ба номи Рўдакии АМИТ 

 
Девони Киром таљассумкунандаи андешањои наљиби 

инсонпарварона ва мардумнавозонаи ўст. Киром њамчун шоири 
бузурги инсонпарвар дар дили ноумеди њамзамононаш умеди 
зистан талќин менамояд. Андешањои инсондўстона ва 
мардумнавозонаи Киром, чунонки адабиѐтшинос Садрї Саъдиев 
низ таъкид кардааст, аз нуктањои олии таълимоту равияњои 
гуногуни ахлоќї, аз љумла аз таълимоти инсонпарваронаи 
тариќати Наќшбандия, бањраѐб гардидааст [8, 97-98].  

Аз ѓазалњои инсондўстонаи Киром фањмидан мумкин аст, 
ки ў аз таълимоти наќшбандия, ки мардумро ба инсондўстї, 
њамдардї ба бенавоѐн рањнамун месозад, бетаъсир набуда ва аз 
шиору дастурњои љавонмардонаи таълимоти мазкур, ки дар он 
замон миѐни мардум ба таври васеъ доман густурдаву ривољ 
пайдо карда буд, бештар муассир будааст. 

mailto:hafizrahmon@mail.ru
mailto:hafizrahmon@mail.ru
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Навиштањои профессор С. Саъдиев дар китоби «Сайидои 
Насафї ва муњити адабии Мовароуннањр (дар нимаи дувуми 
асри XVII)» далели ин гуфтањост, ки Киромро барњаќ пайрави 
таълимоти наќшбандия шуморида менависад: 

«Ин шоир (Кироми Бухорї – Г.У.) бо тариќати наќшбандия 
алоќаи бевосита ва бештаре дошта, мисли бисѐр дигар ањли 
адаби замонаш солњои зиѐди умри худро бо љањонгардии 
ќаландарона гузарондааст» [8, 98].  

Дарвоќеъ, яке аз нуктањои муњимми тариќати наќшбандия 
сафар кардану љањон дидан ва њамдардии инсонњои мазлум 
намудан будааст. 

Яке аз равияњои тариќати наќшбандия мардумнавозї ѐ 
инсондўстї мебошад ва Киром дар бештари ѓазалњояш аз 
набудан ва гусаста шудани мардумписандї, њамдард будан бо 
дардмандон шиква намудаву аз ин мазмун пайваста мегўяду 
афсўс мехўрад:  

 
Тариќи мардумї дар мардуми олам намебинам, 
Рању расми мурувват дар бани одам намебинам. 
Зи њам бигсаста шуд азбаски ѐру ошноињо, 
Зи сўзан улфате бо риштаи Марям намебинам [2, 88]. 
Ин љо аз тарзи сухани шоир хонанда фикр мекунад, ки ӯ 

шояд дигар умеди худро аз мављудияти мењру муњаббат кандаву 
аз халќ мурувватро чашм надорад. Шояд шоир ин байтњоро дар 
замоне навиштааст, ки аз халќ умеди муруввату чашми ѐрї 
доштан ќатъ шуда будааст:  

 
Чунон дар мављ омад хушксоли ноумедињо, 
Ки нам з-оби мурувват дар дили Замзам намебинам [2, 88]. 
Ё ин ки: 
Аз кас, Киром, оби мурувват тамаъ мадор, 
Гар чун њамеша мављзанон аст љўйи халќ [2, 81]. 
Байтњои дар бораи ќањтии мењру вафо ва бемурувватї 

гуфтаи шоир на яктову дуто, балки зиѐд ба чашм мерасанд. Ва 
зиѐд аз бемурувватї шиква кардани Киром низ аз он далолат 
мекунад, ки дар замони ў рањму шафќат, мењру мурувват аз байн 
рафта, њатто ба ќадри «як сари сўзан» њам дар дили мардум 
мурувват намонда ва шоир аз ин сабаб риштаи дўстиву ошноиро 
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аз њама мардум кандааст. Ба воситаи ѓазалњояш ба тариќи шиква 
чунин мегўяд: 

 
Як сари сўзан мурувват нест бо мардум, Киром, 
Риштаи улфат зи абнои љањон бигсастаем [4, 248а]. 
Ё љойи дигар овардааст: 
Як сари сўзан намебинем аз кас дўстї, 
Ку рафиќе то кашад хоре бурун аз пойи мо [3, 38; 4, 72]. 
Ва дар љавоби ин њама бемурувватињо ў мехоњад, ки ба 

бемурувватон аз гармии рўзи ќиѐмат ѐдовар шавад. Яъне, агар 
имрўз оби мурувватро аз ташнагону муњтољон дареѓ надоштааст, 
пас фардо ин амали хайраш ўро аз гармии тоќатфарсои он рўз 
эмин нигањ медорад ва дастгираш мешавад.  

 
Бармадор аз ташнагон оби мурувватро дареѓ, 
Гар ту ѐд аз гармии рўзи ќиѐмат мекунї [4, 281]. 
Љойи дигар мардумро ба лутфу карам даъват намуда, 

гуфтанист, ки лутфе, ки имрўз бо касе кардаї, дар рўзи сахту 
мушкил метавонад мисли боли њумо соябони сарат гардад:  

 
Сояи лутфе, ки андозї дар ин љо бо касе 
Бар сарат боли њумо рўзї ќиѐмат мешавад. [4, 132а] 
Яке аз ѓояњои тариќати наќшбандия фидокорї, аз худ 

гузаштан бањри роњату фароѓати дигарон мебошад. Дар ин 
маврид як гуфтори пандомўзонаи Хоља Бањоуддин: «Чун шамъ 
бош, ки рўшної ба њама расонї ва худро дар торикї гузорї» [8, 
101] ба андешањои инсондўстонаи Киром таъсиргузор будааст.  

Киром низ дар ѓазалиѐташ дар хусуси чунин љавонмардї 
сухан гуфта, хуш ба њоли ин гуна инсонњо мегўяд: 

 
Эй хуш, он обилапоѐн, ки ба сањрои вуљуд, 
Гули айши дигарон хори маѓелони худанд [4, 184].  
Инчунин хоља Ањрор мефармояд: «Кор он аст ки … боре аз 

дили мусулмоне бардорї ва бар дили худ нињї, на он ки аз дили 
худ бардорї ва бар дили мусулмоне нињї» [5, 46-47].  

Ба андешаи мо, шоир гуфтан мехоњад, ки касе аз ин равия ѐ 
тариќат, яъне ойини азхудгузаштагї бохабар аст, барои ѐрмандї 
ѐ рањоии дигарон аз мушкилоту муњликот худро дар ранљу бало 
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андохта, ба манфиати дигарон кор мекунад, яъне, худро фидои 
дигарон месозад: 

 
Онњо, ки Киром аз баду неканд хабардор, 
Худро ба бало монда, фидои дигаронанд [4, 136]. 
Киром бо некиву накўкорї ва сухани мењрпарваронаву 

инсонсоз дили мардумро навозиш мекунад. Чун замони ў хунрезу 
фитнагар будааст, шоири ањли дил дар ин гуна замон зиста, 
фитнаву фиреби ањли даврро борњо дида, бо онњо на танњо сари 
мудоро надорад, балки бар алайњи онњо баромада, аз тариќи 
насињат онњоро ба мардумнавозї ва инсондўстї даъват 
менамояд. 

Файласуф Ањмадљон Муњаммадхољаев низ дар ин маврид 
дар китоби «Наќшбандия ва Хоља Ањрор» чунин менависад: «... 
Аз њамин давра, яъне асри XIV сар карда, аксарияти машоихи 
силсилаи хољагон ва хоссатан шайхони тариќаи наќшбандия, 
њаматарафа мекўшиданд, ки ба шоњону амирон наздик шуда, 
тавассути андарзу панду насињат ва талаботи аркони шариат, 
онњоро ба адлу инсоф даъват намоянд.» [6, 40-41].  

Маълум мешавад, ки ойини наќшбандия тариќати мардумї 
буда, таълимоти сарварони ин тариќат бањри ба даст овардани 
ќалбњои мардум ва некї кардан ба ањолии мазлум равона 
шудааст. Ва Киром низ чун шахси равшанфикр аз ин таълимоти 
инсонпарварона бањра бардошта, бештар барои ба даст 
овардани дили бенавоѐну муњтољон азму талош намудаву ќалби 
ононро навозиш кардааст.  

Як рукни ойини мардумнавозї будани таълимоти 
наќшбандияро файласуф М. Њазратќулов низ таъкид кардааст: 
«Наќшбандия бар хилофи пайравони тасаввуф, тобеони худро ба 
дўстию њамкорї бо ходимону амирони давр даъват мекунад» [9, 
97]. Байти зер бо ин мазмун аз Кироми Бухорист:  

 
Хоњї, ки шавад рўзи љазо Њаќ зи ту хушнуд, 
Бо неши мижа хор барор аз кафи њар по [3, 31; 4, 68-69]. 
Инчунин Киром ба воситаи ѓазалиѐташ мардумро дар 

рўњияи покї ва хушахлоќї тарбият карданї шуда, хайру некї 
намуданро ба онњо маслињат медињад. Чунонки аз байти зер 
фањмидан мумкин аст, шоир на танњо аз њукуматдорон, балки аз 
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њамроњони худ низ чашми умед надоштааст. Хорро аз пойи 
бенавое баровардан кўчактарин ѐрї мебошад. Яъне, шоир 
гуфтанист, ки аз њамрањони худ њатто хурдтарин ѐрмандиро њам 
умедвор нест: 

 
З-ин њамрањон надорам чашми умедворї, 
Хоре куљо ба сўзан аз пойи ман барояд [4, 140а]. 
Аз ин байт фањмидан мумкин аст, ки дар замони шоир 

адолат ноѐбу зулм бештар будааст: 
 
Тарозуи љањонро паллањо аз зулм вазнин аст, 
Ва з-ин мизон ба ѓайр аз адл санги кам намебинам [2, 88].  
Љойи дигар боз њам ба њукуматдорони давр ишора карда 

мегўяд:  
Аз накўї амале њеч ба мизони ту нест, 
Паллаи хеш зи ѓафлат чӣ гарон медорї? [4, 278]. 
Тавре ки аз гуфтаи шоир бармеояд, дар замони зиндагии ў 

муддате расми некї бинобар сабаби афзудани фитнаву зулм 
доман барчида ва ноаѐн шудааст:  

 
Дар љањон уммеди дилљўї Киром аз кас хатост, 
Муддате шуд расми некї аз љањон бархоста [4, 275]. 
Шоири бенаво мехоњад, ки ба мардуми ќашшоќу мазлум 

хидмате карда бошад, аммо аз сабаби нодориву камбизоатї 
наметавонист, ки ба онњо дасти ѐрї дароз кунад ва аз ин љињат 
андўњгин шуда, бо таассуф гуфтааст:  

 
Чї сон ба хидмати афтодагон зи љо хезам, 
Маро, ки дасти сахо чун кафи гадо холист [4, 64]. 
Ин љо њам Киром аз кўтоњдастии худ бо дард сухан гуфта, 

дар зоњир «кашидани хор аз по», вале дар асл роњи ѐрмандї ба 
ниѐзмандонро донистан мехоњад: 

 
Зи кўтоњї нагардад бо гиребон ошно дастам, 
Намедонам, чї сон берун кашад хоре зи по дастам [2, 88]. 
Њељ маќоме баландтар аз манзалати хоксорї нест. Киром 

низ амирону њукуматдоронро тавассути панду насињат ба 
хоксорї ва ба мардумнавозї даъват мекунад ва ба онњо 



  
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2021 

136 
 

фањмондан мехоњад, ки дар њолати «баланд», яъне, соњиби 
мансабу љоњ будан аз пастињо низ ѐд кунанд:  

 
Маќоми амн ба олам чу хоксорї нест, 
Баланд агар ту шавї, ѐд кун зи пастињо [3, 5]. 
Чун шоир мебинад, ки дар даврони ў аз хоксориву 

шикастанафсї ва ѐрї ба ниѐзмандон асаре намондааст, мехоњад 
баръакси рафтори онњо ба он тоифа њамдардї карданро ѐд 
дињад, ки ин кор њам аз инсони бохабар ва хоксор метавонад 
барояд: 

Ба ѓайр аз хоксорї барнаѐяд њеч кор аз ман, 
Ба мижгон меканам хоре, ки њар кас зери по дорад [4, 137а]. 
Ё ин ки: 
Киром, аз остони хоксорї по манењ берун, 
Туро гар матлабе дар дил бувад, з-ин дар шавад пайдо [3, 19]. 
Дар хусуси бадхоњї ва оќибати он Муњаммадхољаев дар 

китоби «Наќшбандия ва Хоља Ањрор» чунин менависад: 
«Пайравони Сайид Амир Кулол5 дар рўњияи покї ва хушахлоќї 
тарбия ѐфта, хайру некиро аз соири сифатњои сутуда болотар 
мешумориданд. Ба аќидаи онњо, агар шахс ба дигаре бадхоњї 
кунад, оќибат Худой гирифтори нохушї мегардонад.» [6, 52].  

Киром њам ба гўши золимон расонданист, ки хотири 
афтодаеро ѓамгин насозанд ва аз оњи дили онњо њазар кунанд. 
Зеро њар кас, ки афтодаеро хору залил кунад, оќибат ба нохушие 
гирифтор мешавад. Яъне, чунон ки амал кард, мукофоти 
амалашро мегирад: 

 
Макун, ки хотири афтодае ѓамин шавад аз ту, 
Њазар зи оњи сањар созу нолаи шабњо [3, 15].  
Дар китоби «Идеология накшбандизма» низ айни њамин 

маънї гуфта шудааст: «Сторонники школы учили, чтобы 
человек всегда и всем делал добрые дела и не думал о 
злодеяниях, ибо того, кто причиняет зло другим, в конце концов 
тоже постигнет эта же участь. Человеку необходимо провлять 

                                                           
5 Амир Кулол яке аз аввалин муршиди Хоља Бањоуддин ба шумор рафта, 
тавассути Хоља Бобои Самосї тарбияти Хољаро ба ўњда гирифта буд. Самосї 
«афзал ва акмали асњоби њазрати Азизон буда, баъди вафоти Хоља Алии 
Ромитанї сарварии силсилаи хољагонро иљро мекард.» 
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доброжелательность по отношению к своим близким и друзьям». 
(Љонибдорони ин мактаб таълим медоданд, ки инсон бояд 
њамеша ва нисбат ба њамагон корњои нек анљом дињад ва дар 
бораи бадкирдорї фикр накунад, зеро касе, ки ба дигарон зарар 
мерасонад, дар нињоят ба њамон сарнавишт дучор хоњад шуд. 
Инсон мебояд ба пайвандон, аќрабо ва дўстон рафтори нек 
нишон дињад) [7, 55]. Кироми Бухорї мегўяд:  

 
Кори худро ба накуї бибар аз хеш, Киром, 
Њамаро кардаи худ рўзи љазо роњнамост [4, 103]. 
Аз нуќтаи назари онњо ягона роњи росткорї ва фазилат 

наранљондани хотири инсон ва некї кардан ба ў мебошад, шахси 
ба роњи тариќат рафта, њатто набояд мўреро озор дињад: «Они 
учили, добродетельный человек никому не причинить зла, 
начиная с ничтожного муравья до самого человека» (Њама ваќт 
онњо таълим медоданд, ки инсони комил набояд мўре ва 
инсонеро озор дињад) [7, 56].  

Масоз хотири мўре зи хеш ранља Киром, 
Фалак ба хок нишинад зи хун чакидани дил [4, 222]. 
Намояндагони ин мактаб умуман силсилаи хешро 

«маранљону маранљ» низ ном нињода, шоњбайти яке аз ѓазалњои 
зерини Љалолиддини Румиро шиори хеш ќарор дода буданд: 

То дар ин хирќаем аз кас мо 
Њам наранљему њам наранљонем [6, 52-53].  
Чи тавре ки мебинем, аз ин мисраъњои Киром бармеояд, ки 

ў низ ба аќидаи намояндагони њамин мактаб мувофиќ буда, на 
фаќат аз душман ранљидан, балки маломатгари худро ба сару 
дида љой доданро маслињат медињад:  

 
Озурда макун хеш, Киром, аз бари душман, 
Љо дењ ба сару дида маломатгари худро [3, 17].  
Аз ин байти шоир бармеояд, ки ў ба душман дасти ѐрї низ 

дароз карда будааст: 
Хасмро озор додан барнамеояд зи мо, 
Хорро берун ба чашм аз пойи душман кардаем [4, 235]. 
Чунон ки аз ин мисраъњои шоир аѐн аст, ў фикри бадї 

кардан ба касеро надорад ва аз бадии њељ касе њам ба дил кина 
нагирифта ва намеранљидааст:  
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Замири ман ба баду нек њамчу оина соф аст, 
Зи њељ кас ба дили хештан ѓубор надорам [4, 243а]. 
* * * 
Киром, дар дилам аз њељ кас ѓуборе нест 
Замири оина аз њарза, бингарї, пок аст [4, 72а]. 
Њарчанд дар замони шоир зулму ситам бисѐр буду вай аз 

њукуматдорони давр шикоят мекард, лекин аз касе ранљидан 
намехост, ба дил кина намегирифт ва дили софу беѓуборе дошт: 

Набвад, Киром, дар дили мо аз касе ѓубор 
Доим ба рўзгор бувад соф оби мо [4, 37а]. 
Яке дигар аз хислатњои хуби инсонї раво надидани зулму 

ситам ва наозурдани дили мардум мебошад, ки Киром дар 
ѓазалњояш гоње мисраъњоро мазмунан такрор намуда, ба ин 
восита ба дигарон гўшрас мекунад, ки дилозориро ба худ раво 
набинанду аз хотирњо фаромўш созанд:  

 
То ба рўят дари фирдавс кушоянд, Киром, 
Бибар аз хотири худ ѐди дилозорињо [4, 32а]. 
* * * 
Хоњї, ки ба рўят дари фирдавс кушоянд, 
Аз хотири худ соз бурун ѐди ситамро [3, 57]. 
Ин байт аз он шањодат медињад, ки Киром шахси боинсофу 

адолатхоњ ва адолатпарвар будааст: 
 
Пойи худро манењ аз љодаи инсоф бурун, 
Адл сангест, ки дар паллаи мизони ман аст [4, 92а]. 
Чи тавре ки аз тањќиќоти олимону донишмандон маълум 

аст, дар нимаи дуюми асри XVII, ки зулму ситам аз њад 
гузаштаву хунрезї ављ гирифта ва ањволи мардум бисѐр вазнин 
шуда буд, мардум ба ин гуна шароити нињоят вазнин тоќат 
наоварда, роњи дарвешиву хонабардўширо пеш гирифта буданд. 
Адабиѐтшинос Субњон Амирќулов дар ин хусус менигорад:  

«Дар нимаи дуюми асри XVII ва асри XVIII дар натиљаи 
задухўрди доимии байни њокимони мањаллї, ќазоќњо, 
ќароќалпокњо, љанги онњо бо якдигар ва ўзбекњо бефосила идома 
ѐфта, харобкориву ѓорат ба нињояти дараља расид. Сокинони 
шањрњои асосии Мовароуннањр – Бухорову Самарќанд 
(эътиќодмандони асили «тариќи Хољагон») фирор карданд… 
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Вазъияти мазкур дар мамлакат ба амал омадани тариќати 
тасавуфии дарвешию ќаландариро таќозо намуд.» [1, 17]. 

Кироми Бухорї низ яке аз њамин шоиронест, ки аз сабаби 
беадоалатињову зулму ситами њокимони давр бо нишони 
норизої роњи дарвешию хонабардўширо пеш гирифта буданд. 
Ва дар девони Киром низ ѓазалњои дар ин мавзўъ навишта кам 
нестанд, ки аз саргардониву дарбадарии ў шањодат медињанд:  

 
Манзили мо хонабардўшист њамчун бўйи гул, 
Бехуд аз худрафтаро аз маскану маъво мапурс [4, 204].  
* * * 
Ќаноатпешагонро хок бењтар з-оби њайвон аст 
Маро хуршед чу гардун аз чи донам дарбадар дорад [2, 42].  
* * * 
Дили озодагон дар банди асбоби тааллуќ нест, 
Ѓурури хонабардўшї чї парвои љањон дорад [4, 123].  
* * * 
Бино ба андешаи профессор Садрї Саъдиев, Кироми 

Бухорї низ дарвешиву хонабардўширо пеш гирифта буд. 
«Бисѐре аз ањли адаб асосан дар натиљаи «гирифти димоѓ», 

яъне дарду алам ва озурдагињо аз воќеияти вањшатангези 
Мовароуннањр дар либоси ќаландарї ѐ ба сурати муќаррарї сар 
гирифта ба љањонгардї баромада мерафтанд. Бисѐре аз ањли адаб 
мисли Хоксори Њисорї, Кироми Бухорї ва Самандари Тирмизї 
љањонгардиву хонабардўширо ихтиѐр карда, тамоми умри худ ѐ 
як муддати онро дар саргардонї ва љањонгардї гузарондаанд. 
Таќрибан шоире набуд, ки эљодиѐти ў ба ин ѐ он дараља тањти 
таъсири ѓояњои дарвешї ќарор нагирифта бошад». Кироми 
Бухорї мегўяд: 

 
Дилаш зи бори тааллуќ њамеша озод аст, 
Киром, он ки сараш дар њавои дарвешист [4, 76а].  
Дар ѓазалњои Киром таъсири ѓояњои озодагї аз ќайди 

тааллуќот, тамаъ надоштан, ќаноат ва бениѐзї бисѐр дида 
мешавад. Ў намехост, ки пеши касе сар хам намояд.  

 
То нагардї поймоли неку бад ин љо, Киром, 
По ба доман аз тамаъ зинњор мебояд кашид [4, 130].  
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Ў озодиро дар рамидан аз ќайди тааллуќ мебинад:  
 
Озодагї зи ќайди тааллуќ рамидан аст, 
Бечора он касе, ки гирифтор мондааст [4, 91].  
Назари устод Саъдиев дар ин маврид, ки ин ѓояњо ба 

мардум таскини рўњї мебахшид, чунин аст:  
«Махсусан ѓояњои озодї аз ќайди тааллуќоти олам, 

сарбаландї ва сар хам накардан пеши дунѐдорон, бениѐзиву 
истиѓно аз асбоби дунѐ, ќаноат бо «лаби нон» ва созиш намудан 
бо бенавої дар байни ањли адаби доирањои шањр шуњрати калон 
доштанд… Ин ѓояњо дар замони ављи бенавої ва гуруснагиву 
ќашшоќї, дар даврае, ки ањволи зиндагии аҳли фазлу илму адаб 
беш аз пеш вазнинтар гардида буд, таваљљуњи ин тоифаро 
зиѐдтар ба худ мекашиданд, ба онњо таскини рўњї бахшида, ба 
созиш бо зиндагии фаќирона, ќаноатпешагї ва озодагиву 
сарафрозї водор менамуданд» [8, 59-60]. Киром хуш ба њоли 
онњое мегўяд, ки аз зери бори тааллуќот мисли сарв озоданд:  

Хушо касе, ки зи бори тааллуќоти љањон, 
Чу сарв љомаи озодагї бувад кафанаш [4, 211а].  
Киром барои аз ќайди тааллуќ озод будан ќаноатмандиро 

маслињат медињад. 
Дилаш зи бори тааллуќ намешавад озод, 
Касе, ки дод зи каф домани ќаноатро. [3, 23-24].  
Зери бори тааллуќ будан ба одамон мушкилї эљод мекунад 

ва барои ба худ мушкилї эљод накардан, тавре шоир мефармояд, 
пайванди тааллуќро ќатъ кардан лозим аст:  

Ќатъи пайванди тааллуќ њар ки кард аз рўзгор, 
Буд њар љо мушкиле бар хеш осон карду рафт [4, 97а].  
«Дар њаќиќат, таълимоти Ѓиљдувонї ва пайравони вай, 

яъне, тобеъони тариќаи хољагон аз тарѓибу тарвиљи ба даст 
овардани луќмаи њалол тавассути касб ва ихтисоси худ бошад 
њам, лекин дар «Васиятнома»-и хеш вай аз ѓояи сарнавишт ва 
фатализм пайравї карда, ризќу рўзиро азалї медонад: «Бидон, 
ки ризќ маќсум аст, яъне Худовандтаоло дар азалулозол ризќро 
дар миѐни бандагон ќисмат кардааст, ки њељ кас рўзии дигареро 
намехўрад ва наметавонад хўрд. Худо мефармояд: Рўзии шумо 
дар осмонњост ва он чи шуморо ваъда кардаанд, пас савганд ба 
Парвардигори осмону замин, ки рўзї њаќ аст, мисли он ки нутќ 
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мекунед, яъне њамчунон ки нутќи касе аз дањони ў наметавонад 
ситуд, кас рўзии дигареро наметавонад хўрд: 

 
Рўзии касон назди Худо маълум аст, 
Андешаи ризќ фикрате мавњум аст. 
Чун ќисми ту мерасад, марав дар пайи ризќ, 
Рўзии касон рўзи азал маќсум аст…» [6, 31].  
Киром њам дар њамин аќида аст ва дар пайравї ба њамин 

таълимот мегўяд: 
 
Расад ризќи муќаддар, то дањони халќ во бошад, 
Чаро саргашта зери чарх кас чун осиѐ бошад [4, 187].  
* * * 
То ба кай дорї дањон аз њирс во чун осиѐ, 
Медињад рўзї туро он кас, ки дандон медињад [4, 173].  
Ё ин ки: 
Расад ризќи муќаддаргашта то љон дар бадан боќист, 
Сарам аз бањри рўзї то ба кай чун осиѐ гардад [4, 170].  
Хоља Убайдуллоњ, яке аз донишмандони машњури тариќати 

наќшбандия бењтарин роњи расидан ба Њаќро дар роњат 
расондан ба дили инсонњо медонад: “Тариќаи дарвешони 
хонаводаи хољагон он аст, ки њамагї њиммат масруф бар он 
доранд, ки дар њар ваќт ба маќоби аъмол машѓул бошанд... 
Чунончи гуфтаанд, ки роњ ба Њаќ субњонању ба адади анфоси 
халоиќ аст, аммо бењтарини роњњо он аст, ки роњате ба дили 
мусулмоне расонї!” [5, 36].  

Кироми Бухорї низ мардумро ба шод сохтани дили 
њамдигар даъват мекунад. Манзури шоир ин аст, ки касеро аз 
ѓам рањонидан ва дили ўро шод кардан, баробари зиѐрати Каъба 
аст. Ин байти шоир аз он далолат мекунад, ки гуфтааст:  

 
Каъба чун парвона мегардад туро аз гирди сар, 
Шод созї гар ту аз худ як дили ношодро [4, с. 39]. 
«Мувофиќи таълимоти Азизон равандаи роњи тариќат бояд 

дањ шартро риоя кунад: аввал, бояд солим бо тањорат бошад, 
дуюм, хомўшии забон аз каламоти ношоиста бошад… Оре, 
тамоми бадбахтї ва нороњатии зиндагї аз дасти забон аст…» [6, 
34].  
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Чи тавре ки мебинем, Киром покии забонро дар нигоњ 
доштан аз суханони бељову беандеша мебинад. Ў мегўяд, ки њар 
сухане, ки инсон мегўяд, бояд андоза дошта бошад, яъне, инсон 
бояд бо фикру боандеша њарф бизанад:  

 
Зинњор аз гуфтани бељо забонро пок соз, 
Савсани хомўш дар гулшан сазои њарзагўст [4, 55а].  
* * * 
Сад сухан бишнаву як њарф ба андоза бигўй, 
Ѓунчасон то ки туро гўши забон аст ин љо [4, 17].  
 
Киром њар як нафасро ѓанимат мешуморад. Гуфтан 

мехоњад, ки нафаси хешро сарфи «ину он», яъне корњои бењуда 
накарда, њар як нафасро шумурда бояд зад. Шумурда задани 
нафасро кори орифон медонад. Аз бењисоб рафтани он афсўс 
мехўрад.  

Ба ину он нафаси хешро мадењ аз даст, 
Ки дам шумурда задан дар њисоби субњдам аст [4, 66а].  
* * * 
Ин љо нафас шумурда задан кори ориф аст 
Сад њайф аз ин нафас, ки зи мо бењисоб рафт [4, 96а].  

 
Киром ба инсонњо аз кибру ѓурур дурї љустанро, ки яке аз 

хислатњои хуби инсонї мебошад, тавсия дода, мехоњад, ки онњо 
аз рўйи кибру ѓурур чини пешонї мисли «мављ» надоштаву 
чењраи кушода ва њамеша «шукуфта» дошта бошанд:  

 
Мазан чу мављ зи боди ѓурур чин ба љабин, 
Шукуфта дар назари халќ чун гулистон бош [4, 212].  
Аз ин гуна намунањои ѓазалиѐти Киром пайдост, ки ў аз 

таълимоти инсонпарваронаи наќшбандия фаровон бањравар 
гардидаву ѓояњои инсондўстии ин таълимотро љонибдорї ва 
тавассути шеър ташвиќу тарѓиб намудааст. 
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ТАЪСИРИ ТАРИЌАТИ НАЌШБАНДИЯ БА  

ГУМАНИЗМИ КИРОМ 
 

Аз ѓазалиѐти Кироми Бухорї фањмидан мумкин аст, ки шоир 
мардумро ба инсондўстї ва мардумнавозї рањнамун месозад. Аз рўйи 
андешањои инсондўстонаи Киром, шоир аз таълимоти инсонпарваронаи 
тариќати Наќшбандия бетаъсир набудааст. 

Бо тариќати Наќшбандия алоќа доштани ин шоирро 
адабиѐтшинос ва Киромшиноси тољик Садрї Саъдиев дар китоби 
“Сайидои Насафї ва муњити адабии Моваруннањр (дар нимаи дувуми 
асри XVII)” таъкид кардааст.  

Дар ин маќола кўшиш шудаст, ки дар асоси се нусхаи девони шоир 
чанд байтеро аз ѓазалиѐти Киром, ки бозгўкунандаи пайрави тариќати 
Наќшбандия будани ў мебошанд, рўйи чоп биоварем. Муаллиф мехоҳад, 

ки дар оянда аз рўйи чор нусхаи девони Киром ва аз ѓазалу байтњои 
дигари шоир, ки ба ин масъала рабт доранд, маълумоти бештаре дода 
бошад.  

Калидвожањо: Киром, ѓазалиѐт, Наќшбандия, инсонпарвар, 
мардумнавозї, пайрави наќшбандия, мурувват, лутфу карам, 
љавонмардї, худгузаштагї, равшанфикр, дилозорї, ќашшоќу бенаво, 
мансабу љоњ, мукофоти амал, роњи росткорї. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕЧЕНИЯ НАКШБАНДИЯ НА  

ГУМАНИЗМ КИРОМА 
 

Из газелей Кироми Бухари видно, что поэт призывает людей к 
гуманности и человеколюбию. И из гуманистических взглядов Кирома 
видно, что поэт находился под влиянием в гуманистических учений 
течения накшбандия. 

Связь поэта с учением накшбандия подтверждает таджикский 
литературовед, исследователь Кирома Садри Садиев в своей книге 
«Сайидо Насафи и литературная среда Мавераннахра (вторая половина 
XVII века)». 

В этой статье посредством образцов из стихов и газелей Кирома, 
цитрованных из трех рукоппеных экземпляров дивана поэта, мы 
попытались прояснить насколько что он является последователем 
учения накшбандия. В будущем мы намерены предоставить больше 
информации на основе четырѐх экземпляров дивана Кирома и газелей и 
стихов поэта, связанных с этим вопросом. 

Ключевые слова: Кирам, газели, накшбандия, гуманист, 
последователь накшбандия, милосердие, доброта, рыцарство, 
самопожертвование, просвещение, отвага, бедность, честность, 
великодушие правдивость. 

  
THE INFLUENCE OF THE NAQSHBANDI SECT ON 

HUMANISM OF KIROM 
From the  Kiromi Bukhari ghazals it comes out that the poet leads 

people to humanity and patriotism. From the humanistic views of Kirom comes 
out, that poet influenced the naqshbandi sect to certain extent.  

The connection of this poet with the naqshbandi sect was described by 
the Tajik literary critic Kiromi Sadri Sadiev in his book Sayid Nasafi and the 
Literary Environment of Movarounnahr (in second half of the 17th centry). 

In this article, we tried to clarify a few verses from Kirom’s ghazals 
based on three copies of the poet’s divan, which tell us that he is a follower of 
the naqshbandi sect. 

In future, we intend to provide more information about four copies of 
Kirom’s sofa and other ghazals and poetry related to this issue. 

Key words: Kiram, gazaliyat, naqshbandi, humanism, folklore, follower 
of Naqshbandi, mercy, kindness, youth, self-sacrifice, enlightenment, purity of 
heart, courage, poverety, honesty, reward, action. 

Маълумот дар бораи муаллиф: Усмонова Гулбањор 
Файзиддиновна – унвонљўи Институти забон ва адабиѐти ба номи 



  
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2021 

145 
 

Рўдакии АМИТ. Нишона: Тоҷикистон, 734025, шаҳри Душанбе, кӯчаи 
Рӯдакӣ, 21. Тел.: (+992) 918735388. E-mail: usmonova@inbox.ru 

Сведения об авторе: Усманова Гулбахор Файзиддиновна – 
соискатель Института языка и литературы им. Рудаки НАНТ. Адрес: 
Таджикистан, 734025, г. Душанбе, улица Рудаки, 21. Тел.: (+992) 
918735388. E-mail: usmonova@inbox.ru 

About the author: Usmonova Gulbahor Fayziddinovna – Researcher  
of the Institute of Language and Literature named after Rudaki TNAS. 
Address: Tajikistan, 734025, Dushanbe, Rudaki Street, 21. Phone: (+992) 
918735388. E-mail: usmonova@inbox.ru 

  
УДК: 808-32 

ЗАМИНАҲОИ ПАЙДОИШ ВА ТАШАККУЛИ ҚИССА 

АНДАР ҚИССА 

Гулихандони Маликнеъмат, Раҳимзода Азиза 

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Қисса андар қисса дар адабиѐти давраи қадим ва 
асримиѐнагии Шарқ, хосса ҳиндию порсию арабӣ ва адабиѐти 
давраи антиқаи Аврупо корбаст гардидааст. Дар пораҳое аз 
осори даврони қабл аз зардуштия, оини меҳрпарастӣ, ки то ба 
замони мо расидаанд, мушоҳида мешавад, ки ривояту 
гуфторвораҳои мардуми бештар дар шакли қисса андар қисса 
баѐн мешудаанд. Дар маҷмӯае аз қиссаҳои қадимаи ҷодуии мисрӣ 
низ, ки дар ҳудуди садаҳои XVIII-XVI пеш аз милод нигошта 
шудааст, дар осори маъруфи адабиѐти қадими санскрит -   
«Маҳабҳарата» (то асри IV то м.) ва «Панчатантра» (III-IV), дар 
«Одиссея» (III) метавон аз ин шеваи ривоятӣ суроғ гирифт. Қисса 
андар қисса дар «Авасто» (XII-VII то м.) низ ба кор гирифта 
шудааст.  

Ба ақидаи И.С. Рабинович, «қисса андар қисса дар 
пайдоиши худ мадюни санъати театрии давраи қадим аст, ки 
мухолифи қаҳрамони асари саҳнавӣ қарор гирифтани мардуми 
авом буд. Бинобар ин, барои ин тоифа жанри махсусе ба вуҷуд 
омад ва саҳифаҳои осори қисса андар қиссаро сартарошону 
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дуздони қуфлшикан, галабонону гозурон, моҳигирону 
дарахтбурон пурратар намуданд» [5]. 

Ба ақидаи мо, чунин пиндошт бо ду далел барои фарҳанги 
мо сидқ намекунад:  

Якум: дар се маркази асосии пайдоиши осори қисса андар 

қисса  кишвари Ҳинд, сарзамини Араб ва давлати Эрони бостон 
санъати театр аслан вуҷуд надошт. 

Дуюм: дар марказҳои номбурда, бахусус дар Ҳинду Эрони 

бостон, қисса андар қисса на танҳо махсуси адабиѐти омиѐна, 
буд, балки дар адабиѐти дарборӣ низ ҷойгоҳи хосса дошт. 
Далели ин яке аз қадимтарин ва маъруфтарин намунаҳои осори 

қисса андар қисса  «Панчатантра» мебошад, ки пайдоиши қисса 
андар қиссаро ба таълифи он марбут медонанд. Ин достон, 
мувофиқи ривояте, на барои мардуми авом, балки дар муҳити 
дарбор, аз ҷониби ҳаким Вишнушарман дар шакли қисса андар 

қисса барои таълими шоҳзодаҳо  Баҳушакти, Уграшакти ва 
Ананташакти таълиф шудааст [3, с. 303]. «Калила ва Димна»-ро, 
ки бар «Панчатантра» ва «Маҳабарата» асос ѐфтааст, Барзӯяи 
ҳаким дар дарбори Хусрави Анӯшервон ба паҳлавӣ тарҷума 
намудааст [3, с. 298]. 

Албатта, дар Юнону Рими қадим санъати театр вуҷуд дошт 
ва хеле пешрафта буда, мавриди таваҷҷуҳи табақаи болоии 
ҷамъият қарор доштааст. Қисса андар қисса, бар акси ин ҳол, 
инъикоскунандаи ҳаѐти мардуми авом буда, жанри адабиѐти 
омиѐна ба ҳисоб мерафт. Бо вуҷуди ин, маҳдудияти қаҳрамону 
тамошогарро дар осори саҳнавии адабиѐти антиқаи Аврупо 
наметавон заминаи асосии пайдоиши қисса андар қисса донист. 
Ба назари ин ҷониб, ин нуктаро яке аз заминаҳои ба вуҷуд 
омадани осори қисса андар қисса дар адабиѐти эллинӣ донистан 
ба назар дурусттар менамояд. Қисса андар қисса қаблан дар 
адабиѐти Шарқ, бе он ки «мадюни санъати театр» бошад, вуҷуд 
дошт. 

Х. Шарифов бар он аст, ки заминаи пайдоиши қисса андар 
қиссаро дар табиати худи қисса бояд ҷуст. «Қисса амалу кирдори 
шахс мутобиқи имконоти ҷисмонию рӯҳонии ӯст. Азбаски амали 
шахс дар инҳисори замону макон маҳдуд аст, эҳтиѐҷ ба силсилаи 
қисса ѐ қиссаи мусалсал пайдо шудааст, ки онро қисса андар 
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қисса гуфтаанд. Бояд гуфт, ки фақат шакли қисса, ки аз баѐни 
ҳоли инсони дар замону макони маҳдуди амал иборат аст, барои 
ташаккули қисса андар қисса имконият фароҳам овард» [6, с. 
297].  

Тсветан Тодоров, назарияпардози адабиѐт ва файласуфи 
фаронсавии булғоритабор низ заминаи пайдоиши қисса андар 
қиссаро аз ин дидгоҳ ҷӯѐ шуда, сохтори қисса андар қиссаро бо 
сохтори баъзе аз ҷумлаҳои мураккаб, ки забоншиносони муосир 
дарунагирӣ меноманд, санҷида, ҷумлаи зеринро ба забони 
олмонӣ мисол меорад: 

 Derjenige, der den Mann, der den Pfahl, der auf der Briicke, der 
auf dem Weg, der nach Worms fuhrt, liegt, steht, umgeworfen hat, 
anzeigt, bekommt eine Belohnung [2]. 

Тарҷумаи ҷумла чунин аст: 

Ҳар касе нафареро, ки фарсангсореро, ки дар болои пуле, ки 

дар роҳе, ки ба сӯи Вормс мебарад, қарор дорад, истода буд, 

шикастааст, нишон диҳад, мукофотонида хоҳад шуд.  
Тсветан Тодоров қайд мекунад, ки зуҳури исм дар ҷумла 

ҷумлаи пайраверо ба миѐн меорад, ки онро шарҳ медиҳад. Ва чун 
ҷумлаи дуюм низ дорои исм аст, он ҳам дар навбати худ ҷумлаи 
пайрави дигареро талаб менамояд. Ҳамин тавр, то буриши 
худраъѐна, дар нуқтае, ки ҷумлаҳои буридашуда яке паси дигар 
ба охир мерасанд, идома меѐбад. Айнан ҳамин гуна сохторро 
қисса андар қисса низ дорост. Дар ин ҷо нақши исмро 
шахсиятҳои қисса бозӣ мекунанд: зуҳури ҳар шахсият қиссаи 
навро ба миѐн меорад [2]. 

Тсветан Тодоров таъкид мекунад, ки ин монандӣ тасодуфӣ 
нест. Ӯ ба хулосае меояд, ки сохтори ривоятӣ инъикоси сохтори 
мукаммали забонист ва қисса андар қисса дар натиҷаи алоқаи 
тобеи синтаксисӣ ба вуҷуд омадааст. Ин назарияпардози 
фаронсавӣ талош меварзад, то исбот кунад, ки заминаи 
пайдоиши ривояти қисса андар қисса худи зиндагист [2]. Дар 
пешниҳоди ин нукта Тсветан Тодоров бо Борхес Х. Л. ҳамақида 
аст. 

Х. Л. Борхес дар пайравӣ ба Шопенгауер сохтори қисса 
андар қиссаро нусхае аз зиндагӣ медонад. Ӯ зиндагиро қиссае 
медонад, ки инсон ҳам муаллиф ва ҳам қаҳрамони он ба ҳисоб 
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меравад. Ҳамин тавр амали хондани, барои мисол, «Ҳазору як 
шаб» қиссае дар қиссаи зиндагии мо ба ҳисоб меравад [2]. 

Дар воқеъ, қисса инъикоскунандаи ҳодисае ѐ лаҳзае аз 
воқеаест, ки дар зиндагии инсон рух додааст. Қисса агар ҷузъе аз 
зиндагӣ бошад, пас қисса андар қисса тасвири комилтаре аз 
зиндагист.  

Тафовути ақидаи Тсветан Тодоров аз Борхес Л. дар он аст, 
ки Борхес Л. ин нуктаро бо асосҳои мовароуттабиӣ (метафизикӣ) 

ва Тсветан Тодоров бо асосҳои забоншиносӣ (лингвистӣ) 
баррасӣ мекунанд. Тсветан Тодоров мегӯяд: «Ривоят ба забон ва 
забон ба зиндагӣ баробар аст: қатъи ривоят, дар мисоли қиссаи 
Шаҳрзод, маънии қатъи зиндагиро дорад: дақиқан-барои ӯ, 
маҷозан-барои мо» [2].  

Забону зиндагиро баробар донистани Тсветан Тодоров 
гуфтаи Рене Декартро ба ѐд меорад: «Ман фикр мекунам, пас, 
ман ҳастам». Яъне Декарт фикр карданро бо зиндагӣ кардан 
баробар медонад. Чун тафаккури инсон тафаккури забонӣ аст ва 
мо дар шакли ҷумлаҳо андеша мекунем, пас, гуфтаи Декарт ва 
Тсветан Тодоров айни як чиз аст. Агар дар ҷумлаи Тсветан 
Тодоров ба ҷойи калимаи «забон» «тафаккур»-ро гузорем, ҷумла 

ин шаклро мегирад: «Ривоят (қисса андар қисса) ба тафаккур ва 
тафаккур ба зиндагӣ баробар аст». 

Ба назар чунин мерасад, ки фикрҳои мо бенизом, бидуни 
тобеият ба ин ѐ он қонун ба вуҷуд меоянд. Аммо дар ҳақиқат, 
фикрҳои мо ба ҳамдигар алоқаманд буда, як фикр фикри 
дигарро даъват менамояд. Ин равандро дар равоншиносӣ 
«тадоии маъно» ном мебаранд. 

Тадоии маъно алоқаи қонунманди ду маънӣ ѐ ду фикреро 
мефаҳмонад, ки вуҷуди яке дигареро ба ѐд меоварад [4, 23]. Аз 
ҷиҳати тарзи бавуҷудойии алоқа миѐни маъниҳо се навъи 
тадоиро аз ҳам фарқ мекунанд:  

1. Тадоии монандӣ. Ин навъи тадоӣ бар асоси мавҷудияти 
аломати муштарак миѐни ду падида сурат мегирад. Масалан, 
шакли тӯб метавонад ангезаи ба хотир овардани шакли зоҳирии 
сайѐраи Замин гардад. 
        Шафеии Кадканӣ нақши муҳим доштани ин навъи тадоиро 
дар раванди эҷоди шеър, ба хусус қофиябандӣ, қайд намудааст. 



  
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2021 

149 
 

Тақии Пурномдориѐн санъатҳои бадеиро бар асоси навъҳои 
тадоӣ дастабандӣ намуда, тадоии ташбеҳиро асоси санъатҳои 
бадеие мисли ташбеҳ, истиора, ирсоли масал, таҷнис, талмеҳ, 
ташхис донистааст.  

2. Тадоии ҳамнишинӣ. Ин навъ тадоӣ дар натиҷаи 
ҳамнишинии ду падида дар як замон ѐ макон сурат мегирад. Дар 
канори ҳам будани ашѐ ва мафҳумҳо дар табиат ва ҷамъият 
сабаб мешавад, ҳузури нишонае, бо таваҷҷуҳ ба таҷрибаҳои 
шахсии фард, нишонаҳои дигареро тадоӣ намояд. Масалан, гул 
метавонад ангезаи таҷассуми сабза, дарахт, боғ дар зеҳни мо 
бошад. Ҳамчунин, калимаҳое, ки робитаи мантиқие бар асоси 
муносибати сабабу натиҷа ва ѐ куллу ҷузъ доранд, бар асоси 
ҳамин навъи тадоӣ якдигарро ба ѐд меоваранд, мисли кишт-
ҳосил, дарав. Ин навъи тадоӣ асоси санъатҳои бадеие мисли 
таносуб, лаффу нашр, илтифот, саволу ҷавоб, ирсоду тасҳимро 
ташкил медиҳад.  

3. Тадоии тазодӣ. Заминаи ин навъи тадоӣ мавҷудияти 
аломати тазод миѐни ду падида аст. Масалан, рӯз-шаб, сиѐҳ-
сафед, кам-зиѐд, нек-бад. Ин навъи тадоӣ мувофиқи тақсимоти 
Тақии Пурномдориѐн асоси санъатҳои тазод, муболиға, 

парадокс, ҳисомезӣ, руҷӯъ, мадҳи шабеҳ ба зама, замми шабеҳ ба 
мадҳ, далели акс ва ғайраро ташкил медиҳад. 
        Ба ақидаи мо, қисса андар қисса, то он ки натиҷаи алоқаи 
тобеи наҳвӣ бошад, натиҷаи тадоиҳост. Дар асл бунѐди алоқаи 
наҳвӣ (синтаксисӣ) ва умуман забонро ҳам тадоиҳои мустаҳкам 
ташкил медиҳанд. 

Ақидаи Тсветан Тодоров, ки зуҳури қиссаҳои илҳоқиро ба 
зуҳури шахсиятҳои нав муртабит медонад, ба назари мо, чандон 
дуруст наменамояд. Зеро тамоми қиссаҳо дар заминаи зуҳури 
шахсиятҳои нав илҳоқ намешаванд, балки ба ҷуз шахсият 
мавзӯъ, сюжет, тасвир ва ҳатто вожа метавонад қиссаеро дар 
зеҳни қиссагӯ тадоӣ намояд.  

Барои мисол, заминаи илҳоқи ҳикояти «Рӯбоҳ ва табл» дар 
миѐнаи қиссаи меҳварии боби «Ал-асад в-Ас-Савр»-и «Калила ва 
Димна» [1,98], ки аз забони Димна барои Шер ривоят мешавад, 
зуҳури шахсияти рӯбоҳ нест, балки онро нишонаи монандии ду 
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ҳикоя тадоӣ намудааст. Нишонаҳои монандии ҳикоѐти мазкур 
инҳоянд: 

1.  Бо шунидани садои саҳмнок бардошти нодуруст 
намудани қаҳрамонони ҳикояҳо аз соҳиби садо. Дар ҳикояи 
меҳварӣ Шер бо шунидани садои Гов соҳиби садоро дарандаву 
хунхор тасаввур мекунад ва дар ҳикояи илҳоқӣ Рӯбоҳ бо 
шунидани садои табл ва дидани ҷуссаи он фикр мекунад, ки дар 
таносуб бо садову ҷусса табл бояд махлуқе пургӯшту серравған 
бошад.  

2. Ақидаи Димна  «Ба ҳар ҷуссаи қавӣ ва овози баланд 
илтифот нашояд намуд» ва хулосаи қиссаи илҳоқӣ, ки аз забони 

Рӯбоҳ баѐн мешавад,  «Бидонистам, ҳар куҷо ҷуссаи захимтар 
ва овози он ҳоилтар, манфиати он камтар».  

Дар мисоли боло тадоии монандӣ заминаи илҳоқи қиссае 
дар қиссаи дигар гаштааст. Умуман, тамоми қиссаҳое, ки ба 
қиссаҳои меҳварии бобҳои «Калила ва Димна» илҳоқ мешаванд, 
дар заминаи мавҷудияти нишонаҳои монанд тадоӣ шудаанд. Ин 
вежагӣ натанҳо хоси «Калила ва Димна» ва осори қисса андар 
қиссавии ҳиндӣ, балки хоси бахши зиѐде аз осори қисса андар 
қисса аст.  

Тадоии ҳамнишинӣ ва тазоддӣ нисбат ба тадоии монандӣ 
дар бунѐди қисса андар қисса нақши камтареро иҷро мекунанд. 
Тадоии тазоддӣ дар қисса андар қиссаҳое, ки ривоят ҳамчун 
набарди идеологӣ сурат мегирад, нақши муҳим мебозад. Дар ин 
навъи асарҳо қаҳрамонҳо муқобили ҳам қарор гирифта, ҳар яке 
бо навбат барои исботи ақидаи худ, ки бар хилофи ақидаи 
тарафи дигар аст, қиссае ривоят мекунад. Чун ақидаҳо дар 
ҳолати тазод қарор доранд, қиссаҳои тасдиқкунандаи онҳо низ 
хусусияти тазоддӣ касб мекунанд. Намунаи ин навъи қисса андар 
қисса «Синдбоднома» мебошад. Дар ин асар вазирон дар як 
тараф қарор гирифта, дар бораи макри занон ва зиѐни 
шитобкорӣ қиссаҳо нақл мекунанд, то шоҳро ба гирифтани 
тасмими дуруст, яъне бекор кардани ҳукми қатли шоҳзодаи аз 
ҷониби модарандар муттаҳамшуда водор намоянд. Дар муқобил, 
зани шоҳ бо гуфтани ҳикоятҳое ӯро ба куштани шоҳзода таҳрик 
мекунад. 
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Ба назари мо, ҳамин шабоҳати қисса андар қисса бо 
сохтори тафаккури инсон ва тавоноии қисса андар қисса дар 
инъикос кардани тасвири комилтаре аз зиндагӣ боиси мавриди 
таваҷҷуҳи омма қарор гирифтани осори қисса андар қисса 
гардидаанд. 

Илова бар табиати худи қисса, ки инъикоскунандаи ҷузъе аз 
зиндагист ва табиати тафаккури инсон, ки майл ба дарунандарун 
шудан дорад, шароити таърихиву иҷтимоии адабиѐт низ заминаи 
пайдоиши қисса андар қиссаро фароҳам меоварад. 

Хатти сайри таърихии қисса андар қисса вобастагии 
равнақи онро ба нуфузи шаклу жанрҳои хурди адабӣ, монанди 
масал, ҳикоят, ривоят, қисса нишон медиҳад. Вақте дар ҷамъият 
табаддулот ба вуқӯъ меояд, адабиѐт онро инъикос мекунад. 
Жанрҳои хурд, ки барои зуд ва саривақтӣ инъикос кардани 
ҳодисаву падидаҳо ва нишон додани масъалаҳои мубрами замон 
имконияти бештар доранд, дар марҳилаи аввали давраҳои 
гуногуни адабӣ нуфуз пайдо мекунанд. 

Минбаъд, кӯшиш барои дарки ҳарчи умумитари ҳастӣ ва 
оғози тасвири бунѐдии ҳаѐт раванди муттаҳидшавии шаклу 
жанрҳои хурдро метезонад ва механизми муттаҳидшавиро 
муайян менамояд. Дар оғоз ин созукор (механизм) аксаран 
пайвасти бенизом (эклектикӣ) аст. Тадриҷан тамоюли 
бошуурона шаклҳои тозаи ривоятгароиро, мисли қисса, андар 
қисса ҷойгузини маҷмӯаи бенизоми жанрҳои хурди эпикӣ 
мегардонад. 

Муттаҳидшавӣ ба жанрҳои хурд имконият медиҳад, то дар 
муқобили маҷрои таърих истодагарӣ карда, аз нобудӣ эмин 
монанд.  

Ғояи «ба кор гирифтани устухонбандии фарогирандаи кул» 

 қисса андар қисса дар марҳилаи муайян ғояи асосии давр 
мегардад ва роҳро барои эҷоди достонҳои муҳташам ҳамвор 
менамояд. 
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ЗАМИНАҲОИ ПАЙДОИШ ВА ТАШАККУЛИ  

ҚИССА АНДАР ҚИССА 
 

Қисса андар қисса дар адабиѐти ҷаҳон таърихи хеле қадимӣ дорад 

Доманаи корбурди ин шеваи ривоятӣ чунон густарда аст, ки аз осори 
мансури омиѐна то осори манзуми ирфонию таълимиро дар бар мегирад. 

Муаллифон бар асоси назарияҳои адабиѐтшиносон ва таҳлилу 
баррасии осори қисса андар қисса табиати худи қисса, ки 
инъикоскунандаи ҷузъе аз зиндагист ва табиати тафаккури инсон, ки 
майл ба дарунандарун шудан дорад, шароити таърихиву иҷтимоии 

адабиѐтро заминаи пайдоиши қисса андар қисса донистаанд.  
Барои баррасӣ ва таҳқиқи масъала равиши муқоисавӣ-таърихиро 

асоси кор қарор дода, аз равишҳои равонтаҳлилӣ низ истифода шудааст. 
Натиҷаҳои таҳқиқ барои шинохти раванди такомулии падидаҳои 

адабӣ ва назарияпардозиҳо дар атрофи онҳо маводи муфид хоҳад дод. 
Вожаҳои калидӣ: қисса андар қисса, тафаккур, тадоии монандӣ, 

тадоии ҳамнишинӣ, тадоии тазоддӣ, ҷумла, дарунагирӣ.  
 

ИСТОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ  
ОБРАМЛЕННОГО РАССКАЗА 

 
Обрамлѐнный рассказ в мировой литературе имеет очень давнюю 

историю. Область применения этого стиля повествования достаточно 
широко распространена и охватывает огромное пространство – 
начиная от прозаических фольклорных жанров и заканчивая суфийскими 
и дидактическими произведениями.  

http://kogni.narod.ru/barth.htm
http://narratorium.rggu.ru/article.html?id=2635308
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Авторы, основываясь на теории литературоведов и анализе 
обрамлѐнных рассказов, показывают сущность самого рассказа, а 
также природу мышления человека как истока возникновения 
обрамлѐнного рассказа. 

Для исследования проблемы был выбран сравнительно-исторический 
метод. Вместе с тем использовались принципы психологического 
анализа. 

Результаты статьи послужат полезным материалом для 
понимания процесса эволюции литературных явлений. 

Ключевые слова: обрамлѐнный рассказ, мышление, ассоциация по 
сходству, ассоциация по смежности, ассоциация по контрасту, 
предложение, интерполяция. 
 

ORIGINS AND EVOLUTION OF FRAMED STORY 
 

The framed story in world literature has a very long history. The scope 
of this style of storytelling is quite widespread and covers a huge space - from 
prose folklore genres to Sufi and didactic works. 

The author, based on the theory of literary critics and the analysis of 
framed stories, shows the socio-historical circumstances of literature, the 
essence of the story itself, as well as the essence of human thinking as the 
origins of the framed story. 

For researching the problem further, the comparative-historical 
method is used. At the same time, the principles of psychological analysis were 
used. 

The results of the article can serve as useful material for understanding 
the evolution of literary phenomena. 

Key words: framed story, thinking, association by similarity, association 
by adjacency, association by contrast, sentence, interpolation. 
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УДК 8 Т 1 

ҚИССАИ ИСОИ МАСЕҲ ВА ШАРҲИ ОН ДАР 
‚ТАФСИРИ СУРОБОДЇ‛ 

Умеда Ахмедова,  
ДДХ ба номи академик Бобољон Ѓафуров 

  
“Тафсири Сурободї” яке аз тафосири љомеи куњани форсї 

буда, то замони мо ба таври комил омада расидааст. Дар бораи 
зиндагї ва рўзгори муаллифи он маълумоти комил мављуд нест. 
Дар сарчашмањо исми муаллифи ин тафсир Абўбакр Атиќ ибни 
Муњаммад Њиравии Нишопурї, маъруф ба Сурободї зикр 
шудааст. Дар бархе аз манобеи хаттї исми тафсири номбурда 
“Тафсиру-т-тафосир” низ зикр гардидааст. Сурободї аз олимони 
ќарни панљуми њиљрї мањсуб мешавад. “Тафсири Сурободӣ” яке 
аз тафсирҳоест, ки дар он қасаси анбиѐ ба таври комил ѐд 

шудааст ва ин яке аз хасоиси хоссаи ин тафсир маҳсуб мешавад. 
Муњим аз њама ба ќиссањои ин тафсир олимон таваљљуњи зиѐд 
зоњир намудаанд ва дар Эрон ќисаси он ба маротиб нашр 
шудааст. Бахшњое аз тафсири мавриди назар аз љониби олимон 
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Парвиз Нотил Хонларї, Муљтабо Минавї ба сурати чопи аксї 
аз нусхаи хаттї мунташир шудаанд. Ва инчунин, ин тафсир аз 
љониби як зумра олимон, монанди Яњѐи Мањдавї, Мањдии Бино, 
Муњаммад Љовиди Саббоѓиѐн, Љаъфар Мадрас Содиќї 
баргузида шуда, ба шакли китобњои алоњида нашр гардидааст.  

Достони Исои Масеҳ дар тафсири номбурда бо муфассалот 
ва мушаххасоти комил зикр гардидааст. Абўбакр Атиќи 
Сурободї дар шарњи достони номбурда аз исроилиѐт ва дигар 
манобеъ фаровон истифода кардааст, ки ин усули ќиссанигорї 
дар тамоми тафсирњои куњани форсї ба назар мерасад. 

Муфассир зимни шарҳи қасаси анбиѐ аз чанд усул истифода 
мебарад, ки онро Ислом Рањимов дар рисолаи илмиаш ба панљ 
ќисмат људо намудааст. Њоло метавонем онро дар баѐни достони 
Исои Масеҳ ба мушоҳида гирем: 
1. Шарњи луѓавии вожањои марбут ба достони анбиѐ; 
2. Наќли њикояњои хурд, ки ба достон рабт доранд; 
3. Ба тариќи саволу љавоб шарњ додани љузъиѐт ва тафсири 
лањзањо; 
4. Наќли мукаммали воқеањо зимни тафсири сурањои алоњида; 
5. Шарњи муфассали оятњои марбут ба ќисас дар бахши тафсири 
оѐт. 

Ба таври муфассал дар бораи њар кадом аз ин усулњо истода 
мегузарем. Муфассир дар шарњи вожањо ва калимањои марбут ба 
достони Исо ибни Марям ањамияти хосса зоњир намудааст. 
Шарњи калима ва иборањои ќуръонї, ки доир ба достони анбиѐ 
аст, дар тафсири мавриди назар хеле фаровон наќл шудааст. Дар 
ин хусус муфассир шарњи филологї ва гоњо шарњи этимологии 
вожањоро меоварад, ки ин барои возењ гардонидани маънии 
калимањои достон ба хонанда ѐрї мерасонад. Аз њама муњим, 
шарњњои филологї њастанд, ки метавонанд барои тартиб додани 
луѓатномањои ќуръонї ба забони тољикї истифода гарданд. Бо 
вуљуди он ки шарњи калимањо ба талаботи аќидавии динї 
мувофиќ карда шудааст ва ѐ ин ки асоси илмї надораду аз 
этимологияи халқї сарчашма мегирад, ба њар бобат дар ваќти 
хондани достон ба хонанда лаззати маънавї мебахшад. Масалан, 
дар воқеаи ба Марям мужда расонидани Ҷабраил оид ба 
фарзандаш, ба исми Масеҳ шарҳи аҷибе овардааст: “Гуфтаанд: 
“Масењ пасоянда буд, ўро Масењ гуфтанд, беморро пасовидї 
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дуруст шудї ва нобиноро пасовидї бино шудї ва мурдаро 
пасовидї зинда шудї”. Ва гуфтаанд:“Масењ мамсуњ буд, вайро 
Масењ гуфтанд, азбаски халќ вайро биписудандї. Ва гуфтаанд: 
“Вайро Масењ гуфтаанд, азбаски бирафтї гирди љањон ва Масењ 
ва Сайѐњ ва Соињ раванда буд”. Ва гуфтаанд:“Ўро Масењ 
гуфтаанд аз бањри он ки палос пўшидї ва Масењ палоспўш 
бувад”. Ва гуфтаанд:“Ўро Масењ гуфтандї, зеро ки имсањ-ул-
ќадамайн буд”. Ва гуфтаанд: “Масењ мењтар буд”. Ва 
гуфтаанд:“Масењ хосса буд. Ишюъ писари Марями сиддиќа 
рўйшинос буд дар ин љањон ва дар он љањон”(10, 283-284). 

Ин намуд мисолҳо дар тафсири зикргардида хеле бисѐр 
истифода шудаанд. 

 Дар ин тафсир достони Исои Масеҳ бо нақли ҳикояҳои 
хурде ҳам ороста шудааст. Њарчанд ки ин њикояњои хурд 
мазмуни асосии ќиссаро дар бар нагиранд њам, аммо барои 
возењу равшан баромадани қисса сањми босазо гузоштаанд.  

Ҳикояҳои хурд дар ин тафсир мисли нақли қисматҳои 
асосии достон бо ибораҳои “дар ахбор омадааст, ки…”, “ва он 
он буд, ки…”, “ин он бувад, ки…”, “дар хабар аст, ки…” оғоз 
мешаванд, сарлавҳа ва ѐ унвони махсус надоранд. Њамзамон ин 
ҳикояҳои хурд дар алоҳидагӣ худ мустақиланд ва бо санъати 
хуби нависандагӣ пероста шудаанд.  

Муфассир ҳикояњои хурдро дар шарњи оѐте меорад, ки 
гуфтани онњо дар њамин маврид махсусан зарур аст. Њамчунин ӯ 
зимни шарҳи як оят чанд ҳикояи хурдро нақл менамояд. 
Масалан, зимни тафсири ояти 157-уми сураи Нисо дар хусуси ба 
қатл расонидани ҳазрати Масеҳ ду ҳикояи хурдро нақл 
намудааст: “Ва низ гуфтори эшон, ки мо куштем Исо (а) писари 
Марямро, Пайѓамбари Худойро. Ин ба истихфоф мегуфтанд ва 
бад-он фахр мекарданд. Ва худ накуштанд ўро. Ва на бар дор 
карданд ўро, валекин монанд карданд ўро бар эшон”. 

  “Ва дар хабар омадааст, ки чун Љабраил омад, ки Исо (а)-
ро ба осмон барад, вай мар ѐрони хешро гуфт: “Кист аз шумо, ки 
xони хеш фидои ман кунад нусрати дини Худойро”. Касе иљобат 
накард магар Шамъун. Исо (а) ўро волии ањди хеш кард ва гуфт: 
“Агар аз ин ваќт саломат ѐбї, ноиби ман бош”. 
Гуфтаанд:“Худои таоло шабањи Исо (а)-ро бар Шамъун афканд 
чун ќасди куштани вай карданд, шабањи Исо (а) аз вай ба қаттол 
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гузашт ва вай бигурехт. Чун қаттолро бикуштанд, вай њанўз бар 
дор буд, ки хилоф ва ихтилоф дар миѐни эшон афтод дар њадиси 
Исо алайњи-с-салом, ки куштанд ѐ на. Ин аст, ки Худои таоло 
гуфт ва он касон, ки хилоф карданд дар Исо (а) дар гумони 
андози вай ва онњо, ки хоссагони вай буданд, пиндоштанд, ки 
вайро бар дор бикуштанд, њам бар дини вай мебуданд, то он гањ, 
ки Пулис эшонро аз дини Исо (а) бияфканд то Исо (а)-ро Худой 
гуфтанд ва ўро бар дор сурат карданд, салиб он аст, ки 
мепарастанд” (10, 503-505). 

Ҳар як паѐмбар барои исботи нубуввати хеш муъҷизоте 
нишон додааст, зеро Исо ибни Марям низ барои ба кофирон 
собит намудани рисолаташ муъҷизоти фаровоне нишон додааст, 
ки хеле аҷибу нотакроранд. 

“Ва он он буд, ки аз Исо (а) њуљљат хостанд бар нубуввати ў, 
вай гуфт “чї њуљљат хоњед?” Гуфтанд: “Аз хок љонваре кунї”. 
Вай њаме муште гил фаро гирифт, ба даст бимолид ва дар он 
дамид, Худойи таоло онро хаффош гардонид, мепарид 
аљибтарини њама мурѓон, зеро ки дар торикї парад ва бе пар 
парад ва ўро дандон бувад ва ўро њайз афтад, вайро ба об њољат 
набвад ва бавл кунад ва бавли вай зањри мор бувад ва бод хўрад” 
(10, 622-624). 

“Дар хабар аст, ки кофирон ваќте Исо (а)-ро љафоњо 
гуфтанд, ки “Ё фоил ибни фоила, омадаї то моро ба љодуї аз 
дини њаќ бияфканї? Гар расули Худойї, Сом ибни Нўњро зинда 
кун, то вай гувоњї дињад бар рисолати ту, он гањ мо гувоњї 
дињем, вагарна туро ба оташ бисўзем, то халќ аз ту бозрањанд” ва 
оташи баланд бар карданд. Исо (а) гуфт: “Гўри ўро ба ман 
намоед”. Ўро ба сари гўри Сом ибни Нўњ бурданд. Ду ракаат 
намоз кард, пас овоз дод, ки “Ё Сом ибни Нўњ” љавоб надод. 
Дигар бор овоз дод, њам љавоб надод. Се дигар бор овоз дод, 
Сом љавоб дод, ки “Лаббайка ѐ Исо (а)”. Исо (а) гуфт: “Зинда 
бархез ба фармони Худои таоло”. Сом њаме сар аз гўр бар 
кард...”(10, 622-624, љ.1). 

Ҳамин тавр, муфассири тафсири зикргардида дар 
мавридҳое зимни тафсири як оят як, ду ѐ се ҳикояи хурдеро нақл 
намудааст, ки ин барои муфассал ва равшану ҷаззоб баромадани 
достони Исои Масеҳ сањмгузор гардидааст. 
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Дар тафсири “Тоҷ-ут-тароҷим” номи ровиѐн ба пуррагӣ 
оварда мешавад. Аммо Сурободӣ дар тафсири хеш на ҳама вақт 
номи ноқилони осор ва нафаронеро, ки ин ѐ он ҷузъи қисса аз ӯ 
нақл мешавад, тазаккур менамояд. Дар мисоли достони Исо 

ибни Марям гирем, танҳо дар се љой  сураи “Марям”, сураи 
“Моида” ва сураи “Тавба” номи Ибни Аббосро зикр менамояд. 
Ин њолат баѐнгари он аст, ки шояд аз сабаби таъвил гардидани 
наќл аз тазаккури номи онњо худдорї менамояд. Дар ин маврид 
маќсади ў наќли ќисса дар заминаи шарњи оѐт аст.  

Усули дигаре, ки Сурободӣ дар вақти баѐни қисас аз он 
барзиѐд истифода кардааст, ин саволу ҷавоб дар вақти баѐни 
достон мебошад. Саволу љавоб дар наќли достони анбиѐ бештар 
дар мавриди шарњи калимаю иборањои каломи раббонї сурат 
гирифтааст. Њамзамон, дар мавзeъњои бањсноки достон низ 
ѐдовар мегардад. Сурободӣ дар тафсири хеш барои бо усули 
саволуҷавоб нақл намудани қисса чанд ҳадаф дошт. Яке аз он 
ҳадафҳо ҳамоно марбут ба ақидаи динӣ аст ва муфассир мехоҳад 
хонандаро аз он огоҳ созад, дуюм ба хотири равшанӣ афрўхтан 
ба вожаҳои Каломуллоҳ аст ва сеюм баѐни мушкилоти достон, 
ки хонанда ба он дучор шуданаш аз эњтимол дур нест. Масалан, 
дар шарҳи ояти 253-юми сураи “Бақара” ин ҳолро метавонем 

мушоҳида намоем: “Суол: чаро аз њама пайѓамбарон Исо (а)-ро 
ба модар бозхонд? Љавоб гўем: ки эшон мегуфтанд “Исо (а) 
ибну-л-лоњ“ ва низ дар њукумат раво набошад зани хешро бар 
сари љамъ ном бурдан, чун ањкомулњокимин чанд љой ўро дар 
Ќуръон ба ном бихонд, бибояд донист, ки Марям на зани Худо 
буд (10, 218-219). 

Албатта, истифода аз чунин усули саволу ҷавоб ва равшанӣ 
афрӯхтан ба ҷузъиѐти достон ба адабиѐт низ бе таъсир 
намондааст, зеро ки минбаъд дар асоси он муҳтавою мазмуни ин 
достон ба адабиѐти хаттӣ ворид гардидааст. 

Дар баробари ин, саволу љавобњои ин тафсири гаронбањо 
метавонанд, ки дар шарњи вожањову иборањои ќуръонї 
маълумоти хуби филологӣ дињанд, зеро дар асоси онњо мумкин 
аст, ки дар шакли алоњида фарњангномаи калимањои мушкили 
каломуллоњ тартиб дода шавад. Дар баробари ин саволу љавоб 
имкон медињад, ки доир ба љањонбинї ва шинохти ќисса дар 
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замони муфассир маълумот дињад. Дар бахши саволу љавоб 
аслан услуби баѐн на ба забони асарњои бадеї, балки ба сабку 
нигориши таълифоти илмї шабоњат дорад. 

“Тафсири Сурободї” аз “Тарҷумаи “Тафсири Табарӣ” дар 
баѐни достон аз он ҷиҳат фарқ мекунад, ки қонунияти 
тафсирнависӣ аз оғоз то охир риоя намегардад. Ин ба он 
маъност, ки дар “Тарљумаи “Тафсири Табарї” дар навбати аввал 
тарљумаи оѐт ба забони форсї наќл мешавад ва дар мавориди 
хеле кам муњтавои оят муфассалтар тафсир мегардад. Инчунин, 
дар бахши тафсир дар ин тафсири номбаргардида мазмуни оятњо 
шарњ меѐбад. Аммо дар “Тафсири Сурободї” ин равиши 
тафсирнигорї комилан риоя намешавад ва дар бахши тарљумаи 
оѐт яку якбора тафсир карда мешавад. Қиссаи Исои Масеҳ 
мукарраран дар чанд сураи “Ќуръони карим” ѐд шудааст, ки 
Сурободӣ ќиссаи мукаммалро дар шарњи як сура меорад ва дар 
мавридњои дигар онро такрор накарда, танњо ба шарњу тафсири 
мухтасари оѐт мепардозад. 

Яке аз муњассаноти достони Исо ибни Марям дар “Тафсири 
Сурободї” дар он аст, ки агар як њиссаи ќисса дар дигар сурањо 
омада бошад, онро танњо дар як сура комилан бозгў мекунад ва 
дар мавориди дигар аз он иҷтиноб варзида, ишорат њам мекунад, 
ки ин ќисса дар кадом љой наќл шудааст ѐ наќл мешавад: 
Масалан, дар шарњи оѐти сураи Оли Имрон ишора мекунад, ки 
«ва қиссаи ҳавориѐни Исо ҷойи дигар бигӯем, иншоаллоҳ» (10, 
287). 

Дар “Тарљумаи “Тафсири Табарї” ќиссањо номгузорї 
шудаанд, аммо дар ин тафсири гаронбањо ин чиз ба мушоњида 
намерасад. Ќисаси мукаммали Исои Масеҳро дар “Тафсири 
Сурободӣ” ба тариқи зайл шуморидан мумкин аст. Номи 
ќиссањоро шартан худи мо гузоштаем. 

 1. Инҷил додан ба Исо ибни Марям (сураи Бақара). 
 2. Даъват намудани ҳавориѐн ба сӯи Худо (сураи Оли 

Имрон). 
 3. Қиссаи ба қатл расонидани Исо (а) (сураи Нисо). 
 4. Ќиссаи Худо хондани Исои Масеҳ (сураи Моида). 
 5. Ќиссаи нузули моидаи осмонӣ (сураи Моида). 
 6. Ќиссаи таваллуд шудани Исои Масењ(сураи Марям). 
 7. Қиссаи ҳавориѐни Исо (а) (сураи Саф). 
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Қисаси комили Исои Масеҳ дар “Тафсири Сурободї”, 
чунон ки дар Қуръони карим аст, ба таври хӯшавӣ баѐн 
гардидааст. Аммо чї тавре ки матни тафосир бо ривоѐти ақвоми 
мухталиф ва исроилиѐт омехта гаштааст ва то андозае ҳукми 
мусаннадии он аз байн бардошта шудаасту ба асари бадеї 
мубаддал гардидааст, ки он ҳукми агиографияро ба худ касб 
намудааст. Агиографияро асосан дар санъатҳои рассомию 
меъморӣ, иконакашӣ ва санъати мусиқӣ истифода мебаранд, вале 

дар ин ҷо агиографияро ба маънои адабияш дар назар дорем. Ба 
маънои адабияш бошад, бо тасвири рӯзгори чеҳраҳои муқаддас, 
аз ҷумла анбиѐю авлиѐро мефаҳмонад. Дар ин бора Ислом 
Рањимов дар рисолаи илмиаш чунин зикр намудааст: 
“Агиография талаботи жанрӣ ва қонунҳои худро дорост, ки дар 
қиссаҳои паѐмбарон ва солеҳону обидон аз он фаровон истифода 
бурда шудааст. Нишонаҳо ва хусусиятҳои марбут ба агиогарфия 
дар тасвири ашхоси муқаддас ва чеҳраҳои анбиѐ чунин ҳастанд:  

Таваллуди ѓайримуќаррарї 
Кӯдакии пурмоҷаро 
Мунозира бо қувваҳои бадӣ ва ғолиб омадани қаҳрамон 
Вафоти ѓайримуќаррарї”(6, 76). 
Ин гуна хусусиятҳо натанҳо ба “Тафсири Сурободї” хос 

аст, балки дар тафосири дигар низ мушоҳида кардан мумкин аст. 
Ин нишонаҳои агиографияро метавонем, ки дар тасвири достони 
муъҷизаосои Исои Масеҳ дар “Тафсири Сурободї” ба назар 
гирем. 

Аљоиботи мавлуди муъҷизаосои Исо ибни Марям худ як 
ишорати “Қуръон” аст. Аммо тасвири лањзањое, ки Марями 
бокира обистан мегардад, ҳангоми таваллуд кардани тифлаш 
дарахти хушкшудаи хурмо мева ба бар меоварад, дар зери пояш 
об ҷорӣ мегардад, кӯдаки навзод бо мардум сухан карда, покии 
модарашро собит менамояд ва аз рисолати хеш сухан мекунад, 
ки ин ҳама мутобиқ ба талаботи агиография мебошад.  

Дар ояти 110-уми сураи “Моида” омадааст: “Сухан мегуфтї 
бо мардумон дар гањвора ва баъди сисолагї расонидани рисолат 
ва чун биомӯхтамат навиштан ва фањм кардан ва Таврот ва 
Инљил хондан...” (8, сураи Моида, ояти 110). 
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 Чї хеле ки аз ин оят маълум мегардад, танҳо аз хусуси дар 
гаҳвора сухан кардани кӯдаки навзод ишорае шудааст, боқӣ пас 
аз сисолагии Исои Масеҳ маълумот ҷой дорад. Аз ин маълум 
мешавад, ки дар “Қуръони карим” дар мавриди кӯдакии ҳазрати 
Масеҳ маълумоте ҷой надорад ва ин ҳолат боиси пайдо 
гардидани осори зиѐди агиографӣ гардидааст. Ин сюжети 
достон, ки комилан хоси исроилиѐт ва осори агиографӣ аст, бо 
муболиѓот ва наќли ќиссањое оварда шудааст, ки ба кӯдакии 
Исои Масеҳ вобастагӣ дорад. Аз хусуси кӯдакии Исои Масеҳ дар 
манобеи исроилиѐт ва осори агиографӣ, аз ҷумла Инҷилҳо, 
махсусан Инљили Тибетї, маълумоте ҷой дорад, ки бо муболиғот 
ва нақли қисас оварда шудааст. 

Мунозира кардан бо душманон ва ѓолиб баромадани Исо 
(а) дар ин мунозирањо дар мисоли мубоњисаи Исо (а) бо кофирон 
ба назар мерасад. Аслан, дар “Ќуръон” мунозираи Исо (а) бо 
кофирон лањзаи наљиб аст ва ин лањзаро муњаќќиќи 
покистонитабори амрикої Мир Мустансир зикр намудааст: 
“Яке аз вижагињои сабки Ќуръон, ки амалан њеч тавзење ба он 
нашуда, гуфтугўи намоишї аст. Баррасии даќиќи гуфтугўи 
Ќуръон нишон медињад, ки матни маъмулан содаи Ќуръон њовии 
бинишњои амиќ дар бораи созу кори зењни инсон ва ангезањои 
нуњуфта дар варои рафтори ўст”(5, 94). 

Албатта, мунозирањои ҳазрати Исо (а) намунаи хуби 
мубоњиса ва мунозира дар адабиѐти агиографї аст. 

Дар мавриди чӣ гуна вафот кардани Исо (а) дар “Қуръони 
карим” ишорае шудааст, ки Исо (а)-ро накуштаанд ва на ба дор 
кардаанд, балки Худованд ин паѐмбари ваҳдониро ба осмон 
бурдааст. Инчунин, дар тафосир вариантҳои мухталифи ба қатл 
расонидани ҳазрати Масеҳ зикр шудааст. Дар “Тафсири 
Сурободї” бошад, он чунин омадааст: Ҳиродуси - малики 
ҷуҳудон қасди куштани Исо (а)- ро мекунад, ӯро ба хонае карда, 
дор мезанад, мардум ҳозир мешаванд, Татѐнуси қаттол дар хона 
мешавад, то Исо (а)-ро берун орад, Худованд шабаҳи Исо (а)-ро 

ба Татѐнус меафканд ва Ҷабраил Исо (а)-ро аз равзани хона 
берун карда, ба осмони чаҳорум мебарад, Татѐнусро маслуб 
карда, ба қатл мерасонанд. Ҳамин минвол, дар хусуси ба қатл 
расонидани ҳазрати Исо (а) ривоятҳои аҷибу мухталиф хеле 
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зиѐданд, ки дар адабиѐти агиографӣ мақоми махсусро ишғол 
менамоянд. 

 Яке аз қиссаҳои мукаммал ва ҷолибу марғуб андар 
қиссаҳои ҳазрати Исо (а) ин қиссаи таваллуди муъҷизаосои ин 
паѐмбари ваҳдонї мањсуб мешавад, ки дар сураи Марям аз ояти 
17 то 37 – ум ба таври муфассал нақл гардидааст. Дар зер ин 
достонро ба таври мухтасар ба силки тасвир меоварем: “...Дар 
ахбор аст, ки Марям бор гирифт ба Исо (а) дар он соат, ки 
Ҷабраил дар бодувони вай дамид. Худои таоло он бодро аз сӯи 
даҳани Марям ба раҳми ӯ расонид ва Исо (а)-ро аз он биѐфарид 
ва ҳам аз сӯи даҳан аз вай ҷудо гардонид ва Марям бокира аз ин 
ҷаҳон бирафт..... Чун ҳоли валодати Марям танг даромад, Худои 
таоло аз биҳишт Ҳурулийн фиристод, то қобила бошанд ӯро дар 
он вақт ва он дарахти хушкро бар вай тоза гардонид ва рутаб 
(хурмо- У.А) падид овард ва ҷўйи об дар пеши вай падид овард 
равон ва Исо (а)-ро бо вай ба сухан овард. Овоз дод ӯро аз 
шиками ӯ, гуфтаанд:“Исо (а)” ва гуфтаанд:“Ҷабраил ӯро гуфт: 
Андӯҳ мадор....” Суол: “Таҳти Марям, кӣ буд, то гуфт мин 
таҳтиҳа?”Ҷавоб гуфтаанд, маъноҳу: “Фанодиҳа ман фи батниҳо” 
ва он Исо (а) буд..... Чун рӯзе чанд баромад, Ҷабраил Марямро 

гуфт:  Акнун ин кӯдакро баргир ва бо аҳли хеш бар, гар касеро 
бинӣ аз мардумон, гӯй ман паймон кардаам Худойро рӯза аз 

сухан..... Гуфтаанд:  Эй Марям, эй сиддиқа, ба дурустӣ, ки 
овардӣ, чизи сахт мункар ва сахт аҷиб.... Марям дар он миѐн 
фурӯмонда мутаҳайир гашт, эшон ӯро ҳаме зорӣ мегуфтанд, 
набуд падари ту марди бад ва набуд модари ту палидкоре, ту ин 
аз куҷо овардӣ? Марям дар он ҳайрат надонист, ки чӣ гӯяд. Ҳаме 
ишорат кард сӯи Исо (а) гуфт:“Ў донад, ки чӣ гӯяд ҷавоби 
шумо...”“Чї гуна сухан гӯйем мо бо кӯдаке, ки дар гаҳвора 
бувад?” Чун эшон ин сухан бигуфтанд, Исо (а) ҳам дар қамот 
печида бар дасти чап гузашт ва дасти рост баровард, ба ангушт 
ишорат кард ва ба забони фасеҳ бигуфт: - Гуфт: - Ман бандаи 
Худоям, бидод маро Таврот ва кард маро пайғамбаре. Ва кард 
маро бо баракат ҳар куҷо ки бошам ва бифармуд маро ба намоз 
ва закот.... Ва кард маро некӯкоре ба ҷойи модари ман ва накард 
маро гарданкаши бадбахте. Офарин ва саломат аз Худой бар 
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ман он рӯз, ки бизоданд маро ва он рӯз, ки бимирам ва он рӯз, ки 
барангезанд маро зинда.... (10, 1469-1477). 

Чї хеле ки мушоҳида намудем, Сурободӣ зимни нақли ин 
қисса аз чанд усули дар боло зикршуда, ба монанди саволу 
ҷавоб, нақли ҳикояи хурд, ривоѐти мухталиф ва шарҳи вожаҳо 
хеле фаровон истифода кардааст. Инчунин, санъати саволу 
ҷавобро дар ин қисса моҳирона корбурд намудааст. 

Мусаллам аст, ки њар тафсир дар баробари асари динӣ 
будан, ҳамзамон як асари бадеӣ низ маҳсуб мешавад. Зеро дар 
онҳо ба масоили ҳам забоншиносӣ ва ҳам адабӣ таваҷҷуҳ зоҳир 
мегардад. Таъсири маводи тафосир дар ќаламрави адабиѐти 
форсї-тољикї хеле намоѐн ва барљаста ба назар мерасад. Аз 
ҷумла тафсирњо барои густариш додани достони Исои Масеҳ дар 
адабиѐти форсу тољик мавқеи муайян доранд. Аз ашъори шуаро 
мисолҳои мутааддидеро овардан мумкин аст, ки дар онҳо ба 
достони Исо ибни Марям талмеҳ баста шуда ва ѐ ишорате ба ин 
достон шудааст. 

Умуман, маводи тафосир барои ташаккул додани достони 
Исои Масењ ва симои ќањрамонони достони ў дар адабиѐти хаттї 
наќши босазоро доранд. Ќиссањои ќуръонї, аз љумла ќиссаи Исо 
ибни Марям, манбаи илњоми шоирону нависандагони классики 
форсу тољик ќарор гирифта, дар мавориди зарурї корбурд 
шудаанд. Обишхўрии шуаро ва адибони форсигў дар шинохти 
достон ва корбурди сужањои мухталифи он њамоно тафсирњо 
мебошанд. Достони Исо ибни Марям дар “Тафсири Сурободї” 
хеле муфассал ва бо сабку услуби хоси тафсирнигорї навишта 
шудааст.  
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                              ҚИССАИ ИСОИ МАСЕҲ ВА ШАРҲИ ОН ДАР  

‚ТАФСИРИ СУРОБОДЇ‛ 
Дар маќола вижагињои ќиссаи Исои Масењ дар шарњи “Тафсири 

Сурободї” мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Ќайд гардидааст, ки 
ќиссаи Исои Масењ дар тафсири мазкур бо муфассалот ва мушаххасоти 
комил зикр шудааст. Абўбакр Атиќи Сурободї зимни шарњи ќиссаи Исои 
Масењ усулњои хоссаро истифода кардааст, ки онњо дар тафосири дигар 
ба назар намерасанд. Муаллиф ба наќши шуруњи Ќуръон, аз љумла 
“Тафсири Сурободї”, ба интишори достони Исои Масењ дар адабиѐти 
форсу тољик диќќати махсус додааст. Дар асоси мисолњои фаровон аз 
эљодиѐти шоирони машњури форсу тољик ба мисли Хоќонии Шервонї, 
Носири Хусрав ва дигарон собит гардидаст, ки достони Исои Масењ 
сарчашмаи талмењоти љаззобу аљиб шудааст. Ќобили ќайд аст, ки 
шоирони форсу тољик ба Марями бикр ва дами Исо (а), сўзани Исо (а), 
мурѓи Исо (а) ва монанди инњо дилбастагии хосе зоњир кардаанд. 

Калидвожањо: Исои Масењ, Сурободї, тафсир, Марям, ќисса, 
Ќуръон, Носири Хусрав, Њоќонии Шервонї, робитаи адабї. 
 

СКАЗАНИЕ ОБ ИИСУСЕ И ЕГО ТОЛКОВАНИЕ  
В ‚КОММЕНТАРИИ СУРОБОДИ‛ 

Статья посвящена анализу особенностей сказания об Иисусе 
Христе в “Комментарии Сурободи”. Утверждается, что, сказания об 
Иисусе в указанном комментарии упоминается конкретно и подробно. 
Автор уделяет особое внимание роли комментариев к Корану, в 
частности “Толкования Сурободи”, способствовавшим 
распространению сказания об Иисусе Христе в персидско-таджикской 
литературе. На основании многочисленных примеров из творчества 
выдающихся представителей персидско-таджикской литературы, 
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таких как Хакани Ширвани, Насир Хосроу и других, автор доказывает, 
что эпизоды из жизни Иисуса послужили основой для создания 
интересных образцов фигуры аллюзий. Отмечается, что особую 
привлекательность для персидско-таджикских поэтов имели предания о 
непорочном зачатии Марии и чуде Иисуса – воскрешении мертвых, 
иголка Иисуса, птица Иисуса и тому подобное. 

 Ключевые слова: Иисус Христос, Сурободи, толкование, сказание, 
Коран, Насир Хосроу, Хакани Ширвани, литературные связи. 
 

THE TALE OF JESUS AND ITS DESCRIPTION IN THE 
«СOMMENTARY OF SURBOD» 

The article analyzez the peculiarities concerned the tale about Jesus 
Christ in the «Interpretation Surobodi». It is argued that the legend is 
mentioned with specificities and detail. In the stories about Jesus Christ 
Abubakr Atiq Surobodi describe facts, that are not occurred in other 
commentaries of Koran. 
The author pays special attention to the role of commentaries in particular, to 
«Interpretation Surobodi», to spread tales about Jesus Christ in the Persian-
Tajik literature. Proceeding from numerous examples from the creation of the 
outstanding representatives of the Persian-Tajik literature, as Khokani 
Sharvani, Nosiri Khusrav and others, the author proves that the episodes from 
the life of Jesus served as a basic for the creation of very interesting patterns 
referring to the trope of allusion. It is marked that these were the tales about 
the immaculate conception and miracle related to Jesus that attracted mostly 
Persian-Tajik poets , about Maryam virginity, about Jesus being resurrection 
from the dead, Jesus needle, Jesus bird and others. 

Key words: Jesus Christ, Surobodi, commentaries to Koran, Khakani 
Sharvoni, Nosiri Khusrav, Literary ties.  
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УДК: 891.550 

ХУСУСИЯТҲОИ МУНДАРИҶАВИИ ОЧЕРКҲОИ  

ӮРУН КӮҲЗОД 

Каримова Ҳилола 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 
Жанри очерк дар муддати солҳои тӯлонӣ паҳлуҳои нав ба 

нави ҳаѐти инсонҳоро ба таҳқиқ гирифтааст. Сатҳи маърифати 

муаллифон ба чигунагии мазмуну муҳтавои очерк таъсир 
расонидааст. Ӯрун Кӯҳзод муаллифи очеркҳои зиѐде ба шумор 
меравад. Нависанда расму русуми мардумро хуб медонад, 
ҳангоми таълиф талош мекунад, ки ба ниҳоди қаҳрамонаш амиқ 
роҳ ѐфта, ҳолати равонии ӯро ба риштаи тасвир кашад. Ӯ 
очеркҳои “Достони муаллим”, “Саттори роҳбалад”, “Никоҳ бо 
корд”, “Маликаи маҳалла” ва ғайраҳоро таълиф намудааст. Дар 
очеркҳои номбурда нависанда инсонҳои меҳнатқарин, мухолифи 
анъанаҳои кӯҳна, бофарҳангро инъикос намудааст.  

Дар очерки “Достони муаллим”, ки соли 1983 дар китоби 
“Як сару сад хаѐл”(1983) нашр гардидааст, симои як омӯзгор 

тасвир ѐфтааст. Очерк сар то по аз андешаҳои қаҳрамони беном 

– як муаллим ва фидоии матини роҳи маорифи халқ фароҳам 
омадааст, аз он фикру хаѐлҳое иборат аст, ки ӯ дар дами марг, 
дар остонаи ба ҳалокат расиданаш ба ѐд меоварад.  

Дар ҳақиқат, симои чунин шахсон ба хонанда дарси ибрат 

шуда метавонад. Тамоми офаридаҳои нависанда омӯзандаанд. Яъне, 

офаридаҳояш хусусияти тарбиявӣ дошта, хонандаро ба роҳи дуруст 

ҳидоят менамоянд. Муаллим ба як деҳае, ки дар байни кӯҳҳо ҷойгир 

буд ва мардумонаш тамоман савод надоштанд, меояд ва мехоҳад ин 

мардумро саводнок гардонад. Ӯ барои саводнок кардани мардум ва 

барои ободии ин марзу бум талош мекунад. Як хусусияти беҳтарини 

муаллимро нависанда дар он баѐн кардааст, ки ҳатто дар дами марг 

ҳам ӯ худро ба ҳаѐти мардуми деҳа шахси масъул медонист. Ӯ худро 

на танҳо муаллими мактаб, балки муаллими аҳли деҳа мешуморид. 

Баъзан аз дидани он ки калонсолони деҳа бо писаронашон нишаста 

машқи хат мекарданд, хеле шод мешуд. Барои хонанда образи ин 

марди бохирад ибратомӯз аст. Нависанда ба воситаи ин образ 
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меҳнатдӯстиву фидокории муаллимро ба хонанда нишон доданист, ӯ 

метавонист ҳангоми рӯ ба рӯ омадан ба душвориҳо аз он деҳа 

баромада равад, вале чун дили меҳрубон ва иродаи қавӣ дошт, барои 

соҳиби илму маърифат кардани мардуми одӣ ҷони худро дареғ 

надошт. Ҳатто дар дами марг фикри мардумро мекард, ки нависанда 

ин лаҳзаро чунин тасвир намудааст:  

“Муаллим ѐрои чашм кушодан надошт. Вай бо ҷони 
балабомада зери лаб пичиррос мезад: “Ин ҷоҳилон бо ҳамин 

ҷаҳолаташон мурда мераванд. Нафаҳмида мурда мераванд... 
Равшаниро надида... ҳайфи одаму ҳайфи умр! Муаллим аз алам 
ашк рехт. Аз чашмаш чанд донаи калон – калони ашк чакид”[4, 
27].  

Қаҳрамонҳои Ӯ. Кӯҳзод нафаронеанд, ки барои обод 
намудани ҷомеа ҷоннисориҳо намудаанд. Адиб кӯшидааст, ки 
чигунагии ҳар як қаҳрамонашро дар рӯзгори иҷтимоӣ ва шахсӣ 
муайян намояд. Олами ботинии инсон, яъне некӣ ва бадӣ дар 
дили мардум вуҷуд дорад. Ин ҳолат аз муҳити иҷтимоӣ ҷудо 
нест. Ӯ. Кӯҳзод тавонистааст, ки асрори дили инсонҳоро кашф 
намояд ва ин аз очеркҳояш равшан намоѐн аст.  

Очерки “Маликаи маҳалла” аз талоши як духтари хуҷандӣ 

нақл мекунад. Бималикаву Насимҷон ҳарду маълумоти олӣ 
доранду табибанд, вале лаҳзае аз омӯзиш (тӯли бист соли 
ҳамхонагӣ) даст накашидаанд, ба ҷойи ғайбати душвориҳову 
муҳокимаи гапу калочаи кампирҳои маҳалла аз печидагиҳои 
кори духтурӣ ҳарф мезананд, орзупарварӣ мекунанд. Аз сӯйи 
дигар, зиндагиномаи Бималика ба тафсирҳои корӣ, саҳнаҳои 
“ману ту” бо ҳамкасбону мизоҷон оро наѐфта бошад ҳам, кашфи 
ҷаҳони маънавии як зани маҳаллӣ, ки бояд ҳам русуми бобоии 
муоширатро ба ҷо ораду ҳам дар кораш навтарин усули 
табобатро истифода кунад, ба хонанда рӯҳу илҳом мебахшад, 
вай мехоҳад, ки аз фаъолияташ, муомилааш бо занони ҳомила, 
занони серфарзанд, кӯдакони табдошта, модарони камтаҷриба 

ва ѐ танҳо огоҳии бештаре дошта бошад.  
Очерк чун кулли асарҳои берун аз фабула сужаи сохта 

надорад, нақл аз забони муаллифи асар меравад. Ин нақл басо 
гуворо ва шавқовар аст. Ӯрун Кӯҳзод гӯѐ афсона мегӯяд: 
“Бималика як наварӯси маҳалла барои зиѐд нашудани гапу 
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калоча ва “барои келин сурху сафед” нашудани модаршӯ аз хона 
бо саргирак ба кор меравад. Бегоҳиҳо Насимҷону ӯ аз ин рафтор 
ширин – ширин ханда мезананд, аммо ҳамин як ҷузъи “кӯҳна” – 
ю одати “дермур” сари модари Насимҷонро ба осмон 
мебардорад: мунтаҳо, “бубинед, омӯзед келидориро” [3, 77].  

Муҳимтарин хусусияти очеркҳои Ӯрун Кӯҳзод ҳам дар он аст, 

ки нависанда ба фактҳои ҳаѐтӣ такя карда, дар айни замон аз зикри 

санаду рақамҳои дилбазан худдорӣ мекунад. Асарҳои Ӯ. Кӯҳзод 

нусхаи бадеии ҳаѐтанд, кас онҳоро мутолиа карда, аз гирду атрофи 

худ чунин одамонро меҷӯяд ва аксаран одамонеро мебинад, ки бори 

аввал ба воситаи асарҳои мустанади ӯ шиносашон гаштааст.  

“Бималика як зани мулоим ва боадабест. Ҳар касе, ки бо ӯ 
корафтода шавад, - вай духтури кӯдакон аст ва бо ин сабаб 
падару модари бисѐре бо ӯ сару кор доранд, - муомилаи гарму 
нармаш, ҳамдардиву ҳамдилиашро дида гумон мекунанд, ки 
табиб ба ӯ меҳри хосе дорад, маҳз барои вай, танҳо барои вай ин 
қадар меҳрубон аст ва фақат барои вай табассум мекунад” [3, 77].  

Қаҳрамони очерк воқеан ҳам серкор аст, вақти муоинаи 
атфоли маҳалла ба ихтиѐри ӯ нест. Ва аз ин сабаб мешавад, ки 
гоҳо шавҳари арӯси ҷавон норозигӣ изҳор мекунад.  

“– Ҳа, Маликаи мо серкор, – мегӯяд шавҳараш Насимҷон 
бо нимханда. –Бисѐр вақтҳо кори хона ба гардани мо. Дар 
сухани хандаолуди Насимҷон як оҳанги ба шикоят монанде ҳис 
мешавад” [3, 77].  

Ҳамин оҳанг зани Насимҷонро аз дигар қаҳрамонони баъзе 

очеркҳо, ки дар солҳои шаст  ҳафтодуми асри гузашта таълиф 
шудаанд, шабгардиҳои занони серкорашонро бо ҳисси ифтихори 
хосса қисса мекунанд, мутафарриқ мегардонад.  

Оид ба очерки номбурда Асадулло Саъдуллоев чунин 
менигорад: “Нависанда хислати Бималикаро батааннӣ, ҳангоми 
муошират, муоина, муомила дар хона бисѐр табиӣ ба тасвир 
гирифтааст. Очерки номбурда (“Маликаи маҳалла” – К, Ҳ.) боз 
як ҷиҳати хубе дорад, ки ба мавқеи адиб дар насри мустанад 
далолат медиҳад. Тавзеҳ – ремаркаҳои ноқил сеҳри аҷиби 
таъсиррасонӣ дорад” [9, 128].  

Дар тамоми навиштаҳояш Ӯрун Кӯҳзод бар зидди урфу 

одатҳои кӯҳна аст. Ин зиддияти ӯ дар очерки “ Никоҳ бо корд”, ки 
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соли 1972 бо номи “Ишқи нотамом” чоп шуда буд, баръало намоѐн 

аст. Очерк ҳамин гуна оғоз мешавад, ки падари Санавбар кореро, ки 

духтараш карда буд, аз даҳони мардум шунида, ба ғазаб омада, дар 

роҳ худ ба худ “Фарзанд не, бало калон карда будаем!” [5, 43], - гӯѐн, 

ба хонааш омада ба духтараш суханони сард мегӯяд. Баъдан воқеаҳо 

аз забони муаллиф як ба як шарҳу тафсил меѐбанд: “Санавбар коре 

кард, ки амсолашро касе ѐд надошт. Рафторе, ки вай кард, ба ягон 

доираи расмӣ ва одати деҳа намеғунҷид” [5, 43].  

Муаммоҳои доғи деҳот, ҳаѐти рӯзмарраи деҳотиѐн ва исѐну 
муборизаи як зани деҳотӣ бар зидди урфу одатҳои кӯҳна мавзӯи 
асосии очерки “Никоҳ бо корд” қарор дода шудааст. Андешаҳои 
адиб аз умқи мушоҳида руйидаанд.  

Дар очерк нависанда як навъи исѐни занро тасвир 
намудааст, ки дар он замон ин гуна рафтор қобили қабул набуд. 
Ин бо сарбаландии тамом намоѐн кардани ҳиссиѐти поки дили 
меҳрпарвари худ, бо ифтихор устувор намудани ҳуқуқи инсонии 
худ мебошад. Қаҳрамони очерк Санавбар ба ҳамин роҳ 
устуворона қадам гузошт. Вай рӯзе, ки дилдодааш Умар ба 
майдони ҷанги зидди фашистон мерафт, ҳиссиѐти пурҷӯши худро 
пинҳон карда натавониста, дар пеши чашми тамоми аҳли деҳа 

“ба гардани Умар даст халқа кард ва тез – тез се бор бӯсида раҳо 
кард” [5, 45]. Дар шароити ҳукмронии тасаввуроти кӯҳна кори 
Санавбар як навъ қаҳрамонӣ буд. На ҳар кас метавонист чунин 
рафтор кунад. Ҳамаи онҳое, ки намудор кардани ҳиссиѐти зебо 
ва муқаддаси инсонро айб медонистанд, Санавбарро маҳкум 
карданд. Ин аст, ки “дар як деҳа дар байни мардумони бисѐре 
Санавбар танҳо буд” [5, 46]. Бо вуҷуди ин ӯ худро хушбахт 
медонист ва боварии комил дошт, ки “аз ҳамаи гирду пеш 
будагон як сару гардан болотар меистад” [5, 46], зеро ӯ 
муҳаббати худро ҳимоя карда тавонист. Дар тасвири нависанда 
Санавбар як занест, ки дар аҳди худ устувор буда, ба гапу 
калочаи мардум эътибор намедиҳад.  

Қаҳрамони нависанда Санавбар бо ҳама ҷавонӣ дар дил 
чунин қуввае дошт, ки ба муқобили фикри норавои мардум, бар 
зидди маҳдудкории соҳибони тасаввуроти урфӣ бо камоли 
ҷасорат исѐн кунад ва дар роҳи устувор намудани шахсияти 
зӯрманди худ қадами қатъӣ бардорад. Ӯрун Кӯҳзод ба воситаи 
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қаҳрамонаш мехоҳад зиндагии пур аз рафтору одатҳои 
номуносибро тағйир диҳад. Маҳз дигар шудани замона барои 
зоҳир шудани шахсияти Санавбар, барои ба ҳаѐти пурмазмуни 
сарбаландона сар кардани ӯ заминаи мустаҳкам ба вуҷуд овард.  

Дар шинохти очерк, ки он дар баробари ба факт такя намудан, 

инчунин унсурҳои бадеӣ низ дар он истифода мегардад, муҳаққиқи 

соҳаи публитсистика М. Муродов менависад: “Манбаи публитсистии 

очерк, пеш аз ҳама, дар он зоҳир мешавад, ки дар нигоштани он ба 

воқеият (факт) такя мекунанд. Яъне, предмети инъикоси очерк 

инсони воқеӣ ва муайян буда, тасвири фаъолияти ӯ дар заминаи 

факту рақамҳои мушаххас сурат мегирад. Воқеаҳои реалӣ, аз як 

тараф, сужаи очеркро муайян, аз ҷониби дигар, ҷанбаи публитсистии 

онро қувват мебахшанд. Аммо воқеаҳо аз фаъолияти қаҳрамон 

хушку холӣ инъикос наѐфта, балки бо суханони пуробуранг, 

истифодаи воситаҳои бадеӣ тасвир карда мешавад. Яъне, очеркнавис 

имкон дорад, ки воқеаҳои реалиро аз будашон зиѐдтар тасвир 

намояд. Аз будаш зиѐд тасвир намудан дар эҷоди публитсистӣ аз 

унсури зарурӣ ба ҳисоб меравад” [8, 190].  

Ӯрун Кӯҳзод дар очерки “Никоҳ бо корд” воқеаҳои ҳаѐтиро 
аз будашон зиѐдтар карда тасвир намудааст. Ин далолат 
медиҳад, ки нависанда аз назарияи публитсистика бархурдор аст. 
Адиб аз маҳорати эҷодии худ истифода карда, тавонистааст, ки 
меҳру муҳаббат ва самимияти як зани деҳотиро ва исѐни ӯро бар 
зидди урфу одатҳои иртиҷоӣ моҳирона инъикос намояд.  

Қадамҳои гузоштаи Санавбар дар аҳд чунон устувор буд, 
ки ҳатто вақте ки аз Умар “хати сиѐҳ” мегирад, мехоҳад бо 
корде, ки Умар ба ӯ дода буд, никоҳ кунад. Ҳамин гуна овоза 
байни мардум паҳн мешавад ва ӯ рафта дар хонае, ки Умар 
таҳкурсиашро шинонда буд, сарбаландона зиндагӣ мекунад.  

Очеркҳои нависанда, дар баробари тасвири моҳиронаи 
инсонҳои кору пайкор, инчунин забон ва услуби равону сабки 
хоссаро дорост. Дар очеркҳои нависанда нақши забон ҳамчун 
олоти тафаккур ва маводи асосии нависанда боз ҳам меафзояд: 
“Инъикоси корҳои бузург талаб мекунад, ки суханҳо низ олӣ ва 
пурмазмун бошанд” [11, 50].  

Сюжети очерки “Саттори роҳбалад” ва бандубасти он хеле 
моҳирона сохта шудааст, ки ба чолокӣ, камгапию бурдбории 
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Саттор ва муносибати норавшани сарварони эскадрони ҳарбӣ ба 
вай алоқаманд аст. Нависанда имкон ѐфтааст, ки ба туфайли 
тасвири чанд лаҳза дар очерки мавриди назар фитрати Саттори 
камгапи фалғарӣ, қувваи калони маънавию ҷисмонӣ ва 
муҳаббати беандозаи вайро ба ватанаш бо забони сода ва зебо 
таъкид созад ва нишон диҳад, ки чӣ тавр дар арзи чанд соат вай 
дар назари ҳамроҳонаш аз як роҳбалади одӣ ва марди деҳотӣ ба 
қаҳрамон табдил ѐфт.  

Очеркҳои Ӯ. Кӯҳзодро аз назар гузаронида мо метавонем 
бигӯем, ки адиб дар ҳамаи жанрҳои публитсистика аз пайи 
ҷустуҷӯи ҳақиқат буда, доир ба масоили гуногун андеша баѐн 
карда, бо қатъияти тамом дар ҳаллу фасли муаммоҳои рӯзгор 
мекӯшад. Нависанда ба тасвири муносибати байни субъектҳо 
кӯшида, таърихи пайдоиш ва инкишофи ин ѐ он воқеа ва 
ҳодисаро таҳқиқ намуда, ҳақиқатро кашф мекунад. 

Ҳамин тариқ, дар очеркҳои Ӯрун Кӯҳзод самимияти 
нависанда ба инсони меҳнатдӯсту ҳунарманд, хусусан зиѐиѐн, 
барҷаста ифода гардидааст. Ӯ адибест, ки ба таҳқиқи масъалаҳои 
муҳим ва мушкилоти ҷомеа мутаваҷҷеҳ гардида, онҳоро дар 
навиштаҳояш тасвир намуда, роҳи пешгирӣ ва бартараф кардани 

камбудиҳоро нишон медиҳад.  
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ХУСУСИЯТҲОИ МУНДАРИҶАВИИ ОЧЕРКҲОИ  

ӮРУН КӮҲЗОД 
Очерк яке аз жанрҳои маъмултарини публитсистика ба ҳисоб 

меравад. Нависанда Ӯрун Кӯҳзод очеркҳои зиѐде дар солҳои гуногун 
таълиф намудааст, ки дар рӯзномаву маҷаллаҳо нашр гардидаанд. 

Очеркҳои Ӯ. Кӯҳзодро аз назар гузаронида, мо метавонем бигӯем, ки адиб 
дар ҳамаи жанрҳои публитсистика аз пайи ҷустуҷӯи ҳақиқат буда, доир 
ба масоили гуногун андешаронӣ карда, бо қатъияти тамом дар ҳаллу 
фасли муаммоҳои рӯзгор андешаронӣ мекунад.  

Дар очеркҳои Ӯрун Кӯҳзод мулоҳиза, шайъ ва муҳокима хеле зиѐд 
аст. Маърифати нависанда дар очеркҳо тавассути ибрози ақидаҳои 

гуногуни иҷтимоӣ манзур мегардад.  
Дар мақола муаллиф хусусиятҳои мундариҷавии очеркҳои Ӯрун 

Кӯҳзодро мавриди омӯзиш қарор дода, ҷанбаи таълимӣ ва тарбиявии 
онҳоро дар шароити нави таърихӣ таъкид кардааст.  

Калидвожаҳо: очерк, жанр, Ӯрун Кӯҳзод, ҷустуҷӯи ҳақиқат, 
муаммоҳои рӯзгор, сюжет, тасвири моҳирона, унсурҳои бадеӣ, факт. 

 
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОЧЕРКОВ  

УРУНА КУХЗОДА 
 

Очерк – является одним из самых популярных жанров 
публицистики. Урун Кухзод в разные годы написал множество очерков, 
которые публиковались в газетах и журналах. Читая очерки У. Кухзода, 
можно констатировать, что писатель во всех жанрах журналистики 
ищет истину, рассуждает о разных проблемах, и думает о путях их 
решения. 

В очерках Уруна Кухзода много размышлений, объективности и 
дискуссий. Знания писателя в очерках передаются через выражения 
различных социальных идей. 

В статье автор исследует содержательные особенности очерков 
Уруна Кухзода, подчеркивает их просветительское значение в новых 
исторических условиях. 
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Ключевые слова: очерк, жанр, Урун Кухзод, поиск истины, 
бытовые проблемы, сюжет, искусное описание, художественные 
элементы, факт. 

 
THE FEATURES OF CONTENT OF URUN KUHZOD'S ESSAYS 

 
The essay is one of the most popular genres of journalism. Urun Kuhzod 

wrote numerous essays over the years, which were published in newspapers and 
magazines. Reading the essays of U. Kuhzod, it can be stated that the writer in 
all genres of journalism is seeking for truth, discusses various problems, and 
thinks about ways to solve them. 

Urun Kuhzod's essay is full of reflection, objectivity, and discussion. A 
deep understanding of the conclusions gives confidence in the described reality, 
an understanding of civic duty. This way of thinking is perceived as a 
psychological detail. From this, we conclude that the knowledge of the writer 
in the essay is transmitted through the expression of various social ideas. 

In the article, the author explores the content features of Urun Kuhzod's 
essays and emphasizes their educational aspect in a new historical context. 

Keywords: essay, genre, Urun Kuhzod, seeking the truth, everyday 
problems, plot, artful description, artistic elements, fact. 
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ҚОИДАҲОИ НАШРИ МАҚОЛАҲО БАРОИ МУАЛЛИФОН 

Маҷаллаи «Суханшиносӣ» нашрияи Институти забон ва 
адабиѐти ба номи Абўабдулло Рӯдакии Академияи илмҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (ш. Душанбе) мебошад. 

Дар маҷалла мақолаю тақризҳо ва ахбор дар бахши 
филология ва шарқшиносӣ ба табъ мерасанд. 

Маҷаллаи «Суханшиносӣ» ба забони тоҷикӣ нашр гашта, 
мақолаҳо ба забонњои русӣ ва англисї низ пазируфта мешаванд. 
Њамроњи маќола фишурдаи он низ ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва 
англисӣ бояд пешнињод шавад. 

Муаллиф дар мақолаи ба чоп пешниҳодкадааш бояд 
мубрамии мавзўъ ва њадафу маќсади тањќиќро бо истидлоли 
илмї асоснок карда, хулосањое гирад, ки бо навоварӣ ва 
аҳамияти илмию амалии худ қобили таваҷҷуҳ бошанд. 

ТАЛАБОТИ ТАРТИБ ДОДАНИ ДАСТНАВИСҲО 
1. Муаллиф дастнависро ба забонҳои тоҷикӣ ва ѐ русӣ 

пешниҳод мекунад. Фишурдаи мақолаҳо ба забонҳои тоҷикӣ, 
русӣ ва англисӣ бояд пешниҳод гардад, ки ҳаҷми он набояд аз 1 
саҳифа беш бошад. 

Матни мақола бояд дар принтер бо ҳуруфи андозаи 12 дар 
як рӯяи коғази сафеди андозаи стандартӣ (А4) чоп шуда, ҳар 
саҳифаи навишта бояд аз 28 сатр (бо шумули замима ва 
ҳошияҳо), зиѐд набошад. Ҳошияҳои дастнавис: аз боло ва поѐн – 
2,5 см, аз чап ва рост – 3 см. Андозаи фосилаи байни сатрҳо – 0,5 
см. 

Ба дастнависҳо замима мегарданд: 
а) маълумот роҷеъ ба муаллиф (ном, номи падар, номи 

хонаводагӣ, дараҷаи илмӣ, унвон, ҷои кор, вазифа, нишонии ҷои 
зист, шохис (индекс)-и шуъбаи почта, шумораҳои телефони хона 
ва кор, нишонии почтаи электронӣ (агар мавҷуд бошад); 

б) Мақола дар компютер чоп шуда, ҳамроҳ бо CD 
пешниҳод мешавад, ки дар он маводди муаллиф ба сурати 
парванда дар вожапардози Word анҷом шудааст; агар ҳуруфи 
лотинӣ ѐ дигар аломатҳо истифода шуда бошад, бояд онҳо бо 
нишондоди номашон ирсол гарданд. 

4. Ҳадди ниҳоии дастнавис: 
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• мақола – 16 саҳифа, фишурдаи мақола - 1 саҳифа; 
• ахбор - 8 саҳифа, натиҷаи он - 0,5 саҳифа; 
• тақриз - 4 саҳифа; 
• рўзномаи рўйдодњои илмӣ - 4 саҳифа; 
5. Сарлавҳаи мақола бо ҳарфҳои хурд ва аз матн бо 

фосилаи се сатр ҷудо карда мешавад. 
6. Иқтибосҳо бо сарчашма дақиқ муқоиса карда шуда, дар 

охири саҳифа асли онҳо аз ҷониби муаллиф оварда мешаванд. 
7. Феҳристи манобеъ дар охири мақола (бо тартиби алифбо 

– нахуст ба хатти кириллӣ, сипас бо дигар забонҳои хориҷӣ 
оварда мешавад; осори як муаллиф дар тартиби хронологӣ дарҷ 
мешавад) бо шуморагузорӣ ва нишон додани маълумоти зайл 
оварда мешавад: 

а) барои китобҳо – ному насаби муаллиф, номи пурраи асар, 
шаҳр ва соли нашр,теъдоди умумии сањифањо мисли: 

1. Айнӣ С. Куллиѐт. Ҷ. 1. / С. Айнӣ– Сталинобод: 
Нашрдавтоҷ, - 1958. -555 сањ. 

2. Пугачев В.П. Ведение в политологию : учеб. для студ. 
вузов / В.П. Пугачев, И.Ю. Соловьев. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Аспект-Пресс, 2003. – 466 с. 

б) барои мақолаҳо – ному насаби муаллиф, номи пурраи 
мақола, номи маҷмӯаи мақолаҳо, китоб, рӯзнома, макони нашр, 
шаҳр (барои китоб), сол ва шумораи рӯзнома, маҷалла, мисли: 

1. Айнӣ С. Маънои калимаи тоҷик / С. Айнӣ // Садои Шарқ. 
1986, № 8. – С. 48-73. 

2. Кисляков Н.А. Старинные приемы земледельческой 
техники и обряды, связанные с земледелием у таджиков бассейна 
р. Хингоу/ Н.А. Кисляков // Советская этнография. 1974, №1. – С. 
114-125. 

Дар дохили матн истинод ба манбаъ дар дохили қавси 
мураббаъ дода шуда, аз ҳам тавассути вергул ҷудо карда 
мешавад, мисол: [1, 272]; шумораи саҳифаҳои иқтибос бо воситаи 
вергул ѐ тире нишон дода мешавад, мисол: [2, 272-280]. 

7. Дар мақола аз тарафи муаллиф ѐ муаллифон бояд имзо 
гузошта шавад. 

Дастнавис бояд бодиққат хонда шуда, бидуни ғалат 
пешниҳод гардад. 
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Дастнависҳое, ки бидуни риояи талаботи мазкур таҳия 
шудаанд, баррасӣ намешаванд. 

Ҳайати таҳририя дар ҳолатҳои зарурӣ ҳуқуқ дорад 
мақоларо кӯтоҳ, таҳриру ислоҳ кунад ва ѐ ба муаллифон ҷиҳати 
ислоҳ баргардонад. 

Муаллифон пас аз саҳифабандии мақола онро хонда 
ризояти худро барои чоп ба таври хаттӣ тасдиқ мекунанд. 

Масъулияти аќида ва муњтавои маќолањо бар дўши 
муаллифони онњост. 
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Сомонаи мо: www.iza.tj; E-mail: iza_rudaki@mail.ru 
Маљалла дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон аз 

12 ноябри соли 2015 тањти № 0095/мљ аз нав ба ќайд гирифта 
шудааст. 

http://www.iza.tj/
mailto:iza_rudaki@mail.ru


  
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2021 

177 
 

 

ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ 
Журнал «Словесность» издается Институтом языка и 

литературы имени Абуабдулло Рудаки Академии наук 
Республики Таджикистан (г. Душанбе). 

В журнале публикуются статьи, сообщения, рецензии, 
информационные материалы по филологии и востоковедению. 

Журнал выходит на таджикском языке; к публикации также 
принимаются статьи на русском и английском языках. Статьи 
сопровождаются резюме на таджикском, русском и английском 
языках. 

В предлагаемых для публикации научных статьях автор 
должен дать обоснование актуальности темы, четкую постановку 
целей и задач исследования, научную аргументацию, обобщения 
и выводы, представляющие интерес своей новизной, научной и 
практической значимостью. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ 

1. Автор представляет рукопись на таджикском или русском 
языке. Резюме к статье должно быть представлено на 
таджикском, русском и английском языках, объем которого не 
должен превышать 1 страницы. 

2. Текст должен быть отпечатан на принтере - размер 
шрифта 12 - с одной стороны белого листа бумаги стандартного 
формата (A4). На странице рукописи должно быть не более 28 
строк, отпечатанных через два интервала (это относится также к 
примечаниям и сноскам). Поля рукописи: верхнее и нижнее - 2,5 
см, левое и правое - 3 см. Размер абзацного отступа - 0,5 см. 

 3. К рукописи прилагаются: 
а) сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, ученая 

степень, звание, место работы, должность, домашний адрес, 
индекс почтового отделения, номера служебного и домашнего 
телефонов, при наличии - адрес электронной почты); 

б) статья должна быть отпечатана на компьютере и 
представлена редакции одновременно с CD, содержащей файл 
авторского материала, выполненного в текстовом редакторе 
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Word; шрифты, если таковые использовались для латинских или 
иных символов, с указанием их названия. 

4. Предельный объем рукописей: 
• статья - 16 страниц, резюме - 1 страница; 
• сообщение - 8 страниц, резюме - 0,5 страницы; 
• рецензия - 4 страницы; 
• хроника научной жизни - 4 страниц. 
5. Заглавие статьи печатается строчными буквами и 

отбивается тремя интервалами снизу от текста. 
6. Цитаты тщательно сверяются с первоисточником и 

визируются автором на оборотной стороне страницы. 
7. Литература, на которую даются ссылки в тексте, 

приводится в конце статьи (в алфавитном порядке – сначала на 
кириллице, затем на иностранных языках; произведения одного 
автора даются в хронологическом порядке, начиная с более 
ранних), с нумерацией и указанием следующих выходных 
данных: 

а) для книг - фамилия, инициалы автора, полное название 
книги, город и год издания, общая число страниц например: 

3. Айнӣ С. Куллиѐт. Ҷ. 1. / С. Айнӣ– Сталинобод: 
Нашрдавтоҷ, - 1958. -555 сањ. 

4. Пугачев В.П. Ведение в политологию : учеб. для студ. 
вузов / В.П. Пугачев, И.Ю. Соловьев. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Аспект-Пресс, 2003. – 466 с. 

 б) для статей - фамилия, инициалы автора, полное название 
статьи, название сборника, книги, газеты, журнала, где 
опубликована статья, город (для книг), год и номер газеты, 
журнала, например: 

 1. Айнӣ С. Маънои калимаи тоҷик / С. Айнӣ // Садои Шарқ. 
1986, № 8. – С. 48-73. 

 2. Кисляков Н.А. Старинные приемы земледельческой 
техники и обряды, связанные с земледелием у таджиков бассейна 
р. Хингоу/ Н.А. Кисляков // Советская этнография. 1974, №1. – С. 
114-125. 

Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных 
скобках через запятой, например: [3, 272]; при цитировании 
указываются страницы через запятую или тире, например: [4, 
272-280]. 
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7. Статьи должны быть обязательно подписаны автором, а 
при наличии нескольких авторов - всеми соавторами. 

Рукопись должна быть тщательно вычитана и сдана без 
опечаток. 

Рукописи, оформленные без соблюдения указанных 
требований, не рассматриваются. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право при 
необходимости сокращать статьи, подвергать их редакционной 
правке и отсылать авторам на доработку. 

Авторы читают готовую верстку статьи и в письменном 
виде подтверждают свое согласие на публикацию. 

Ответственность за подбор, точность фактов, цитат, и 
данных несут авторы опубликованных материалов. 

 
Адрес: 734025, г. Душанбе, ул. Рудаки, 21, Институт языка и 

литературы им. Абуабдулло Рудаки Академии наук Республики 
Таджикистан, комн. 11, редакция журнала «Словесность», тел.: 
(+992 37) 221-22-40. 

Подписной индекс в таджикском каталоге «Почтаи точик» -
77755 

Наш веб-сайт: www.iza.tj; E-mail: iza_rudaki@mail.ru 
Журнал перерегистрирован Министерством культуры 

Республики Таджикистан от 12 ноября 2015 года за № 0095/мч 
 

Address: 734025, Dushanbe, avenue, Rudaki 21, Institute of 
Language and Literature named after Abuabdulla Rudaki Academy 
of Sciences of the Republic of Tajikistan, room. 11, the editors of 
"Literature", Tel .: (+992 37) 221-22-40. 
Index in the Tajik catalog "Pochtai Tojik" -77755 
Our website: www.iza.tj; E-mail: iza_rudaki@mail.ru 
The magazine was re-registered by the Ministry of Culture of the 
Republic of Tajikistan on November 12, 2015, № 0095 /мч 

http://www.iza.tj/
mailto:iza_rudaki@mail.ru


  
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2021 

180 
 

ISSN 2308-7420 

SUKHANSHINOSI № 4. 
2021  Academic Journal  

Rudaki Institute of Language and Literature of the 
Academy of Sciences of Tajikistan 

Established in 
2010 published 

quarterly 
 

Quarterly journal established in 2010 by 
the Rudaki Institute of Language and 

Literature of the National Academy of 

Sciences of the Repblic of Tajikistan, 
 
Chief Editor 
Askar Hakim 
Doctor of Philological Sciences 
 
Deputy Chief Editor 
Abdumannonov Abdurahmon, 
Candidate of Philological Sciences 
 
Executive Secretary 
Olim Bukhoriev 
 

Address: Attn. Sukhanshinosi editor, 
Rudaki Institute of Language and 

Literature of the National Academy of 
Sciences of the Repblic of Tajikistan, 
office 11, Rudaki Av. 21, Dushanbe 
city, 734025. Phone.: (+992 372) 27-
11-70;  

Наш веб-сайт:  https://sukhanshinosi.iza.tj 
E-mail: sukhanshinosi.iza.tj 
 
Subscription Index in ‚Pochtai Tojik” 
77755 
Journal was re-registered by the 
Ministry of Culture of the Republic of 
Tajikistan , the first edition is from 5 
April, 2012 year, № № 0098, the second 
edition is from 12 November , 2015 
year, № 0095. and the third edition is 
from 7 September 2017 year, № 023/ 
мч- 97 
 
 

Editorial team: 
 
B. Sharifzoda (Director of the ILLAR NAST) 
M. Mulloahmad (Corres. mem of the NAST) 
Mirzo Hasani Sulton (Corres. mem. of the NAST) 
Nizomiddin Zohidi (Corres. mem. of the NAST) 
Sayfiddin Nazarzoda (Corres. mem. of the NAST)  
Abdunabi Sattorzoda (d.ph.s., professor) 
Olimjon Khojamurodov (d.ph.s., professor) 
Hokim Qalandariyon (d.ph.s., professor) 
P. Jamshed (d.ph.s., professor) 
T. Mardoni (d.ph.s.) 
Sufizoda Shodimuhammad (d.ph.s.) 
Mirzoev Sayfiddin (c.ph.s.) 
Muhammadiev Shamsiddin (c.ph.s.) 
Majnunov Abdulamin (c.ph.s.) 
Alamshoev Shervonsho (c.ph.s.) 

 
International iditorial colleague: Francis Richard 
(France), Sharif Shukurov (Russia), Ali 
Akbarshoh (India), Orifi Navshohi (Pakistan), 
Mujibi Mehrdod (Afghanistan), Alexander Heyser 
(Germany), Jafar Muhammad (Uzbekistan), Sadri 
Sadiev (Uzbekistan)  

 
Dushanbe © Rudaki Institute of Language and 

Literature of the National Academy of Sciences of 
the Repblic of Tajikistan 2021 
 
The scientific journal «Sukhanshinosi» has included in 

the list of peer-reviewed scientific journals of the High 

Attestation Commission of the Republic of Tajikistan. 

 

 



  
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №3. 2021 

181 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Ба матбаа супорида шуд ____ 

Барои нашр имзо шуд ____ 
Чопи офсетї. Љузъи чопї 15,2. Андоза 70х1001/8. 

Адади нашр 500 нусха. Супориши №__.  

 
Муассисаи нашриявии «Дониш»-и АИ ЉТ 

ш.Душанбе, 734063, кўчаи Айнї, 299/2. 
 
 
 

 
 


