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МА{СУЛИ МАКТАБИ БУЗУРГИ ИЛМB
Мактаби илмии донишманди маъруфи тољик, доктори илмњои филология, профессор, шодравон Абдулманнони Насриддин барои илми тољик шогирдони зиёдеро
эњдо кард, ки имрўзњо њар яке дар љодаи пажўњиш ќадамњои
устувори хешро мегузоранд. Махсусан шогирдони ин донишманд, ки охирњои солњои 90 асри гузашта ва ибтидои
асри нав ба арсаи илми суханшиносии тољик ќадам нињоданд, бо назари тоза, бозёфтњои тозаи илмї имтиёз доранд. Шогирдони ин мактаб дар риштањои гуногуни илми
суханшиносї пажўњишоти шоистаро ба анљом расонидаанд. Махсусан эшон дар густариши илми фарњангшиносї,
матншиносї, шарњнависї наќши бориз доранд.
Алъон китобе, ки дар даст доред мањсули зањмати ду
тан аз шогирдони ин мактаб: номзади илми филология,
сардори раёсати илм ва инноватсияи Донишгоњи давлатии
њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон – Саидумрон Саидов ва номзади илмњои филология, мудири шўъбаи табъу
нашри њамин донишгоњ Исломљон Рањимов мебошад.
Саидумрон Саидов аз зумраи он муњаќќиќонест, ки
бо кўшишу ѓайрат ва азму матонати ќавї ба баррасии масъалањои мушкилу норавшани таърихи адабиёти ѓаниву
бостонии тољику форс наќду тасњењи мутуни адабї дар
заминаи маводњои фарњангњои форсї машѓул аст. Саидумрон Саидов њанўз 20 сол муќаддам бо роњбарии Абдулманнон Насриддин рисолаи номзадии худро тањти унвони
“Фарњангњои форсии асрњои XI-XIV ва масоили матншиносии осори адабии асри X” дифоъ намуд ва ин тадќиќоташ сухани нав дар илми матншиносии муосири тољик
мањсуб меёфт.
Дар маљмуаи њозир низ чанд маќола ба мавзўи матн5

шиносии тољику форс ихтисос дода шудаанд. Дар маќолањои «Завќи салим ва матни асил», «Матни осори адабї
ва фарњангњои тафсирї» фарњангњое, ки ба шарњу тавзењи
осори шоирони асрњои IХ – ХI ба хусус, осори боќимондаи
Рўдакиву муосиронаш ва «Шоњнома»-и Фирдавсї бахшида шудаанд, мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Аз љумла, муаллиф бо далелњои ќотеъ арзишњои баланди илмии
“Луѓати фурс”-и Асадии Тўсї, «Фарњанги Ќаввос»-и Муборакшоњи Ѓазнавї, “Сињоњ-ал-фурс”-и Муњаммад Њиндушоњи Нахљувониро дар тасњењу барќарорсозии матни
осори адабии шоирони он замон нишон додааст.
Тавре ки маълум аст, аз осори бенињоят ѓании устод
Рўдакї имрўз намунаи хеле кам боќї мондааст, ки он њам
аз сарчашмањои гуногун љамъоварї шудааст. Азбаски нусхаи ќадимие аз осори Одамушшуаро боќї намондааст,
дар нашри ашъори шоир гуногуннависиву гуногунхонї
ё тањрифњову ѓалатњои зиёд ба назар мерасанд. Барои
тасњењи ашъори боќимондаи устод Рўдакї муњаќиќони
зиёде кўшиш кардаанд ва ба ислоњи чанд абёти он ноил
њам шудаанд, вале њанўз мушкилот дар матни осори мазкур мављуд аст. Аз ин љост, ки дар маќолаи «Чанд сухан
дар матншиносии осори Рўдакї» Саидумрон Саидов пас
аз зикри хидматњои донишмандоне, ки дар ин росто сањм
гузоштаанд, «Девони Рўдакї»-и нашри Ќодири Рустамро
мавриди бањс ќарор дода, њусну ќубњи онро аз нигоњи
матншиносї дуруст муайян кардааст. Ў амали мураттиби
девонро, ки дар баъзе мавридњо «аз рўи завќу љањоншиносии фардї ба матни осори адабї илова ё аз он чизеро њазф»
кардааст, носавоб дониста, дуруст таъкид мекунад, ки дар
илми матншиносї «густохї» нашояд ва матншинос њаќ
надорад аз рўи завќу љањоншиносии фардии худ ба матни осори адабї таѓйироте ворид намояд. Дар маќола пешнињодњои љолиб дар мавриди матншиносии осори Рўдакї
баён гардидаанд, ки дурї љустан аз наќду тасњењи завќї, ба
6

риштаи тањќиќ кашидани фарњангњо, њамоњангии корњои
тањќиќотии матншиносї ва истифода аз корњои њамдигар
аз он љумлаанд.
Тавре маълум аст, дар асрњои ХVIII – ХIХ Њиндустон
ба яке аз муњимтарин марказњои забон ва адабиёти форсї табдил ёфта буд. Дар ин сарзамин на танњо адабиёти
форсизабон хеле рушд пайдо кард, балки соњањои гуногуни забоншиносї, аз љумла, луѓатнигорї густариш ёфт, ки
назирашро њатто дар Мовароуннањру Эрон низ наметавон
дид. Саидумрон Саидов ба ин соњаи суханшиносї дар сарзамини Њинд таваљљуњ зоњир намуда, чанде аз фарњангњои
муњимеро, ки дар ин сарзамин таълиф шудаанд, мавриди тањќиќ ќарор додааст. Дар маќолањои «Шайх Камоли Хуљандї дар Фарњанги Вораста», «Фарњанги «Бањори Аљам» ва матншиносии осори Рўдакї», «Шоњнома»-и
Фирдавсї сарчашмаи фарњангњои форсї» наќши фарњангномањои дар Њинд таълифшуда дар тасњењи матни осори
Рўдакиву Камоли Хуљандї ва «Шоњнома»-и Фирдавсї нишон дода шудааст.
Чанде аз маќолањои Саидумрон Саидов арзиши баланди роњнамої дошта, чењрањои як зумра адибону донишмандони варзидаи љумњурї амсоли адабиётшиносони
маъруф А. Сайфуллоев, Ф. Насриддинов, донишманди
диншинос Њољї Њусайн Мўсозода, адибони пуркор Аъзам
Сидќї, Додољон Раљабї, Аскар Њаким, Исмоил Зарифї,
Анвари Олим ва осори онњоро ба хонандагон ошно месозанд. Маќолањои муаллиф аз назари амиќ ва олимонаи ў
дарак медињад ва наќше дар пешрафти илми адабиётшиносї мегузорад.
Бахши дувуми китоб «Фарњанг ва ойинњои мардумї»
ном дошта, маќолањои муњаќќиќи варзида Исломљон
Рањимовро дар бар мегирад. Чунин ба назар мерасад, ки
таваљљўњи муаллифро масъалањои анъана ва суннатњои
миллии тољикон бештар ба худ кашидааст ва донишњои
7

филологии ў дар ин самт ба вай имконияти фаровонро
муњайё сохтааст. Дар маќолаи «Наврўз ва тафсирњои форсї-тољикии Ќуръон» муаллиф андешањои муфассирони
маъруфи асрњои миёнаро дар бораи љашни Наврўз баррасї намуда, ба натиљае мерасад, ки онњо нисбат ба ин
љашни бостонї назари нек доштаанд.
Маќолаи «Анъана ва суннатњои Хуљанд: дирўз ва
имрўз» ба расму таомулњои ќадимаи мардуми Хуљанд, ки
имрўз аз байн рафтаанд, ё коњиш ёфтаанд, бахшида шудааст. Муаллиф ба таври хеле мухтасар дар бораи Иди
сари сол, ошалишкунон, тарновсозї, наќшхонї, хўрокњои
анъанавї ва расму оинњои дигар маълумот дода, ба таври доимї тарѓибу ташвиќ намудани таомулњои миллї, гузаронидани озмунњои бозињои миллї, домоди бењтарин,
тањияи намоишномањо ва асарњои бадеї доир ба фарњанги
Хуљанд ва амсоли инњоро пешнињод менамояд.
Дар маќолаи «Нигоње ба таърихи наќш ва наќшхонї
дар Хуљанд» яке аз оинњои бостонии мардум мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Исломљон Рањимов бо далелњои
фаровон аз сарчашмањои гуногун ба субут расондааст, ки
«наќшхонї дар силсилаи сўфиён арзи њастї намуда, барои
даъвати туркон ба ислом чун воситаи даъват истифода мегашт».
Маќолаи «Оини кирмакпарварї ва пиллачинї дар
Хуљанд ва ноњияњои атрофи он” маълумоти муфидеро дар
бораи тарзи омода кардани пилла дар бар мегирад. Муаллиф зимни тасвири раванди ин амал истилоњоту вожањои
хоси кирмакпарвариро тавзењ додааст.
Дар давраи истиќлол таъсиси телевизионњои мањаллии мустаќил хеле ривољ ёфта, дар шањру ноњияњои Тољикистон ва аз љумла, дар Хуљанд чандин шабакањои телевизионї ба вуљуд омаданд. Маќолањои «Инъикоси маърифат
тавассути телевизионњои мањаллии замони истиќлол» ва
«Рушди иттилоърасонии телевизионњои мањаллї дар дав8

рони истиќлол» ба баррасии њамин падидаи фарњангї бахшида шуда, наќши онњо дар тарбияи маънавии мардум
арзёбї гардидааст.
Дар маќолаи «Пешгўињои Шоњ Неъматуллоњи Валї»
ќасидаи маъруфи «Ѓайбгўињои Шоњ Неъматуллоњ», ки ба
шоиру орифи машњури асри ХIV мансуб аст, мавриди баррасї ќарор гирифтааст.
Маќолаи «Мунољоти Њазрати Мўсо (а) ва хусусиятњои адабии он» ба баррасии арзишњои бадеиву ахлоќии
як мунољоте, ки дар асри ХIХ офарида шудааст, бахшида
шудааст.
Дар маќолањои ин бахш њамчунин масъалањои одоби
хўрокпазї, маросими камарбандии оњангарон, сањмгузории тољирон дар интишори китоб, њисоби мучал ва амсоли
инњо мавриди бањсу суњбат ќарор гирифтаанд.
Маќолаи «Осори Рўдакї ва масъалањои Рўдакишиносї дар ќаламрави интернет» бо далелњо ва гузориши
масъала хеле муњим ва тозаву љолиб мебошад. Зеро дар
он зарурати истифода аз воситањои навини иттилоотї дар
адабиёту фарњанг таъкид шудааст.
Умумияте, ки дар маќолањои њар ду бахши маљмўа
ба назар мерасад, љанбаи илмиву амалї доштани онњост.
Муаллифон дар баробари баррасии масъалањои гуногуни
адабиёту фарњанг дар њар маврид пешнињодњову тавсияњои
судманд баён кардаанд, ки истифодаи онњо ба пешрафти
илму фарњанг ва љомеа мусоидат хоњанд кард.
Мирзо Муллоањмад,
узви вобастаи АИ Љумњурии Тољикистон
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ФАР{АНГИ «БА{ОРИ АXАМ» ВА
МАТНШИНОСИИ ОСОРИ РEДАКB
Давраи дуввуми фарњангнигории шибњи ќораи Њинд,
ки садањои XVI-XIX идома ёфтааст, бо вуљуди таъсири нобасомонињои рўзгор осори пурарзиш ва гаронбањои илмиву адабиро аз худ ба ёдгор мондааст. Баробари густариши назму насри форсї дар ин ќаламрав тадвини луѓату
фарњангномањо инкишоф ёфт, ки яке аз сабабњои ривољи
ин бахши бузурги адабї таваљљўњи хоси амирону салотини
темурї ба нависандагону гўяндагони форсизабон мањсуб
мешавад. Аз љониби дигар, густариши забон ва адабиёти
форсї дар ин сарзамин ниёзњои хонандагон ва мухлисони
онро дар маърифату дарки осори беназири суханварон ба
луѓоту фарњангномањо рўи кор овард, ки он метавонист
уќдањои зиёди маърифат ва шинохти адабиётро боз намояд. Давоми асрњои XVI-XIX маъруфтарин шоирони форсигў аз сарзамини Мовароуннањру Хуросон чун Толиби
Омулї, Калими Кошонї, Соиби Табрезї, Назирии Нишопурї, Урфии Шерозї ва дањњои дигар Њиндустонро ватану
љойгоњи доимии хеш интихоб карданд. Фарњангномањое,
ки асрњои мазкур дар шибњи ќораи Њинд ва Покистон интишор гаштанд, бештар фарњангњои шеърї буданд ва дар
онхо таъбирњои шеър бо аснодашон тавзењу шарњ меёфтанд ва то андозае дар дарку маърифати осори адибони
сабки њиндї мусоидат менамуд.
Маъруфтарин фарњангњое, ки дар ин давра иншо гардиданд, фарњанги «Фатњулкитоб»-и Абулхайри Нисорї,
«Маљмауллуѓот»-и Абулфазл, «Фарњанги Шерхонї»,
«Анисушшуаро»-и Абдулкарим, «Мадорулафозил»-и
Файзї, «Фарњанги Љахонгирї»-и Љамолидцин Њусайни
Инљу, «Дурри дарї»-и Алї Юсуфи Шарвонї, «Чањор ун10

сур»-и Амонуллоњ Њусайнї, «Бурњони ќотеъ»-и Муњаммад
Хусайн Бурњони Табрезї, «Фарњанги Рашидї»-и Абдуррашиди Таттавї, «Сирољуллуѓот» ва «Чароѓи њидоят»-и Сирољиддин Алихони Орзу ва боз чанд асари дигар мебошад,
ки «Бањори Аљам» дар радифи ин фарњангњо љойгоњи хосаи хешро аз назари арзиши илмиву адабї дорост.
«Бањори Аљам»(1) - фарњанги тафсирии форсї-тољикист, ки соли 1739 аз љониби фарњангнигор Рой Лоло Тикчанд Бањор таълиф шудааст. «Бањори Аљам» -ро фарњанги
шеърї ном кардаанд ва дар он бештар аз 10 њазор муфрадот, таркибот ва ибороти форсї љойгузин буда, бо асноди
шеърї аз осори суханварони форсизабон тавзењу маънидод шудаанд. Рой Лоло Тикчанд Бањор њамчун сарчашма
бештар аз 200 номгўй девону баёзи суханваронро истифода кардааст. Дар фарњанг амсол ва киноёту ибороти зиёди
форсї тавзењ ёфтаанд, ки ќаблан дар луѓатномањо ба назар
намерасид ва ин мавод имконияти фарохеро барои ошної
бо ашъори сабки њиндї фароњам меоварад. Дар «Бањори
Аљам» намуна аз ашъори суханварони форсизабон аз даврони устод Рўдакї то замони муаллиф ба назар мерасад.
Аз чумла, намунањои зиёди абёт аз осори Рўдакї, Низомї,
Хоќонї, Амир Хусрав, Камолиддин Исфањонї, Саъдї, Њофиз, Мавлавї, Камоли Хуљандї, Амир Муиззї, Абдуррањмони Љомї, Абдулќодири Бедил ва дањњои дигар дар ташрењи
вожањои луѓавї ва таъбироти шеърї зикр ёфтаанд.
Аз осори Одамушшуаро дар «Бањори Аљам» асноди
шоњид баъди тавзењу ташрењи воњидњои луѓавї хамчун намуна омадааст, ки дар маљмўъ, 23 байтро ташкил мекунад.
Абёти ба номи Одамушшуаро зикршуда дар «Бањори Аљам» бо унвонњои «Њаким Рўдакї», «Устод Рўдакї»,
«Њаким устод Рўдакї», «Рўдакї» ба ќалам омадааст. Ин
аз он шањодат медињад, ки Рой Лоло Тикчанд Бањор намунањои осори устод Абуабдуллоњ Рудакиро аз сарчашмањои
мухталиф баргузидааст ва байтро бо шакли зикрёфтаи
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номи суханвар дар он маъхаз дар луѓатномаи худ насб намудааст. Абёти мансуб ба номи Рўдакиро дар луѓатномаи
«Бањори Аљам» метавон ба се бахш ќисмат намуд.
Аввалан абёте, ки дар аѓлаби нусхањои илмї-интиќодї айнан мастур аст ва баъзеи он бо тафовутњои љузъї
истинод шудааст. Аз љумла: пешёб, пешёр ва пешор ва ќорура ва баъзеи пасин ба маънии бавли бемор овардаанд:
Бахту давлат чу пешкори туанд,
Нусрату фатњ пешёри ту бод.
Устод Рўдакї
Азоб - билфатњ, шиканља ва бо лафзи кардан ва кащидан ва бурдан мустаъмал:
То кай барї азобу кунї ришро хизоб,
То кай фузул гўиву орї њадиси ѓоб.
Устод Рўдакї
Гардбандан - ќалби гарданбанде, ки меояд:
Бузургони љањон чун гардбандан,
Ту чун ёќути сурх андар миёна.
Устод Рудакї
Мўлиён - номи љўе дар Бухоро
Бўи љўи Мўлиён ояд њаме,
Ёди ёри мехрубон ояд њаме.
Рўдакї
Нишеман - билкаср ва ё-и мањљул, ошёнаи мypѓон ва
ба маънии мутлаќ љой ва маќоми маљоз аст ва бо лафзи
доштан ва кардан ва гирифтан ва яла кардан мустаъмал ва
соњиби «Мусталењотушшуаро» «нишеман»-ро ба маънии
«нишастан» низ овардааст:
Бар кшптии умр такя кам кун,
К-ин Нил нишемани нањанг аст.
Рўдакї
Дањ – билфатњ, адади маъруф. Доњ мушобаи он ва
дар баъзе мавозеъ ифодаи маънии бисёр кунад, чунончи аз
мавоќеъи истеъмол маълум хоњад шуд.
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Ахтаронанд осмоншон љойгоњ,
Њафт тобанда давон дар дуву доњ
Њаким Рўдакї
Зиштёд - ёд кардан ба бадї ва ин тарљумаи ѓайбат аст:
Ба ту боз гардад ѓами ошиќї,
Нигоро макун ин њама зиштёд.
Устод Рўдакї
Байте, ки ба номи Устод Рўдакї дар «Бањори Аљам»
тањти воњиди луѓавии «об тохтан» омадааст, љустуљуи текстологиро таќозо мекунад.
Об тохтан - бавл кардан ва ин лафз дар «Захираи Хоразмшохї» бисёр мустаъмал аст:
Зи ќалб ончунон шўр душман битохт,
Ки аз њайбаташ шери нар об тохт.
Њаким Рўдакї
Байти мазкур дар њамаи нусхањои илмї-интиќодии
осори устод Абўабдуллоњи Рўдакї ба љои вожаи «шўр»
калимаи «сўи»-ро шомил аст, ки дарёфти нусхаи асањ, тааммуќ ва андешаро таќозо мекунад. Ќалб ё худ ќалби лашкар ќисмати умда ва асосии лашкарро ташкил медињад ва
он дар васат ќарор дорад. Шоир мегуяд, ки «душман ба
тариќе ба майдони њарб ворид шуд, ки дар ќалби лашкар
шўру ѓавѓо ба амал омад ва он дањшатовар буд».
Об тохтан маљозан ба маънии тарсидан аст ва ин љо
њадаф он аст, ки аз он шўру ѓавѓо, њатто шер ба њарос афтод. Яъне, њангоми тохтан ќалби лашкарро шўру ѓавѓо
фаро гирифта буд. Хамчунин воњиди луѓавии «шўр» ва
«шер» шеърияти томи ду мисраъро таъмин мекунад. Ин љо
метавон аз ба асл наздик будани нусхаи «Бањори Аљам»
њадс зад. Байти дигаре, ки дар «Бањори Аљам» дар шарњи
воњиди луѓавии «бируни ту» истишњод аст, аз кулли нусхањои илмї-интиќодии осори Рўдакї тафовут дорад:
«Бируни ту» ба касри аввал ва вови маъруф ба маънии «барои ту»
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Ёд кун зерат андар он тахта
Ту бар ў хор хобанида ситон.
Љаъдмўён-т мўй канда њаме
Бибурида бируни ту ба синод.
Устод Рўдакї
Ин байт дар нусхањои илмї-интикодї аз љумла, нусхаи
«Девони Рўдакї» бо тасхењи Кодири Рустам чунин омада:
Ёд кун зерат андарун таншўй
Ту бар ў xop хобанида ситон.
Љаъдмўён-т љаъд канда њаме
Бибурида бируни ту пистон (5, 55)
Дар нусхаи Сайд Нафисї (4,817) байти зерин илова
шудааст:
Пири фартут гашта будам сахт,
Давлати ў бикард маро љавон.
Нусхаи «Бањори Аљам» дар ин маврид низ љолиб аст
ва аз дигар нусхањо тафовут дорад, ки љустуљўй ва тадќиќ
аз назари матншиносї метавонад ба натиљањои сањењи
илмї орад.
Дувум, гуруњи намунањои осори мансуб ба устод
Рўдакї абётест, ки аслан ба ќалами Ќатрони Табрезї тааллуќ дорад. Чунончи:
Ошно - муќобили бегона, дасту по задан дар об ва
шино мухаффафи он ва ошно ба маънии «дасту по зананда
дар об» маљоз аст:
То дили ман бо њавои некўвон шуд ошно,
Дар сиришки дида гардонам чу марди ошно.
Устод Рўдакї
Мансубияти ин байтро ба Ќатрони Табрезї устод
Сайд Нафисї дар бахши «Девони маъљули Рўдакї» -и китоби зикрёфта (4, 751) ишора карда буд. Воќеан, дар ќисмати
«Ташбиб»-њои Ќатрон аз китоби «Сабаќи Рўдакї» (6, 26)
ин байт бо каме таѓйирот чун матлаи як ташбиби иборат
аз 16 байт ироа шудааст:
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То дили ман дар њавои некувон шуд ошно,
Дар сиришки дидаам кард ин дили хунин шино.
Ва маќтаи он чунин аст:
Рост гўї кимиё дорад њаме боди хазон,
Боѓро чун кард пурзар гap надорад кимиё.
Ду байти дигаре, ки дар «Бањори Аљам» тањти воњиди луѓавии «фаромуш» омадааст, аз ќасидаи «Дар мадњи
Абунасри Мамлон» мебошад, ки дар «Дурљ-3» (2) ба номи
Ќатрон омадааст:
Фаромўш - муќобили ёд ва фаромаш мухаффафи он
ва ба лафзи додану кардан:
Ман он кашидаму он дидам аз ѓами њиљрон,
Ки њељ одамие нест дида аз даврон.
Кунун висоли њама бар дилам фаромўш кард
Хушо висоли бутон хоса аз паси хиљрон.
Њаким Устод Рўдакї
Боиси зикр аст, ки ба хомаи Ќатрони Табрезї тааллуќ доштани ду мисраи аввали абёти болоиро соли 1924
олими англис Денисон Рос дар маќолааш «Девони маъљули Рўдакї», баъдтар Сайд Нафисї дар фасли «Рўдакї
ва Ќатрон»-и асари зикршудааш ва адабиётшиноси тољик
Саъдоншо Имронов дар маќолаи «Аз таърихи интисоби
ашъори Ќатрони Табрезї ба устод Рўдакї дар Тољикистон» ёдрас кардаанд (3,27). Ин љо шубњае намемонад, ки
байти дувум низ моли устод Рўдакї нест.
Рой Лоло Тикчанд Бањор тањти воњиди луѓавии «лола»
байти дигареро ба номи Устод Рўдакї зикр кардааст:
Лола - њар гули худрўй ё чун мутлаќ гуянд, лола лаъли мурод бошад.
Он бути айёр фитна чун бути Фархор,
Он ба ду рухсор чун ду лолаи барбар.
Њаким Рўдакї
Ин байт дар «Дурљ 3», ки сарчашмаи он «Девони Ќатрони Табрезї» чопи Табрез соли 1333(њ..ќ..) мебошад, низ
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бар мадњи Абўнасри Мамлон иншо шуда, матлаи он чунин аст:
Шанбеи шодиву аввали мањи Озар,
Захма барафкан бар уду уд ба Озар.
Дар ин маврид бори дигар андешаи суханшиноси
маъруф Саид Нафисї собит мешавад, ки мањз дар Њиндус
тон осори маъљули Рўдакї интишор мешавад, ки он аслан
моли Ќатрони Табрезї будааст. Баъдтар соли 1898 «Девони Рўдакї» дар Тењрон интишор мешавад, ки дар асоси
маводи девони Ќатрон тасниф гардида буд. Шак нест, ки
муаллифи китоби «Бањори Аљам» низ аз ин гуна девонњои
дурўѓини устод Рўдакї истифода кардааст.
Гурўњи сеюми намунањои осори устод Аўабдуллоњи
Рўдакї абётеанд, ки дар ягон сарчашмањои дигари дастраси мо зикр наёфтааст. Вале ин намунањоро бозёфти тозаи ашъори устод Рўдакї ироа намудан дуруст нест. Зеро
тавре, ки дар боло зикр шуд, зоњиран Рой Лоло Тикчанд
Бањор абёти Одамушшуароро аз сарчашмањои мухталиф
баргузидааст ва шак нест, ки яке аз он маъхазњо девони
маъљули устод Рўдакї бошад. Њамчунин аз назари сабку
услуб баъзе аз намунањои шеърї бештар ба шеваву гўиши
Ќатрони Табрезї шабоњат доранд. Инак, абётро зикр мекунем, ки дар «Бањори Аљам» бо номи Рўдакї ёд шудаанд:
Оби инаб - ба касри айни мўњмала ва фатњи нун, киноя аз шароби ангур.
Бинишин хурраму хандону љањонро бишинос,
Биситон аз кафи унноблабон оби инабро.
Њаким Рўдакй
Барф - маъруф ва сим аз ташбењоти ўст ва бо боридан
ва рехтан ва гудохтан ва дамидан ва мондан мустаъмал:
Ба фасле андар карда чунин дизї ки зи барф(?),
Замин аз барф тўда буду об чун сандон.
Њамин дамидї ар чашми барф чун алмос,
Њамин вазида бар чењра бод чун сўњон.
Парї гирифта - ба маънии парисой ва низ касе, ки
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осеби љин дошта бошад.
Суман биларзад њамчун парї гирифта зиёд,
Бар ў кунад чу парисой андалеб афсун.
Њаким Рўдакї
Ѓаб - ѓаб – гўшти овехташуда зери занљ, ки онро тавќи
гулў гўянд. Ѓабаб мухаффафи он мисли афъ-афъ:
Аз паи офат њаргиз падид аст сабаб,
Сабаби офати ман фурќати он сими ѓабаб.
Њаким Рўдакй
Достон - ќисса ва њикоят.... ва бо лафзи пардохтан ва задан мустаъмал ва бо лафзи кардан киноя аз машњур кардан:
Зи људи ту ман аз гетї ба неъмат достон будам,
Ба њашмат мар-маро њамчун Фаридун достон
кардї.
Рўдакї
Роњат - ором ва осоиш ва бо лафзи таровидан ва кардан ва дидан ва бурдан ва кашидан ва додан мустаъмал.
Нахуст дар лафз роњатї биёяд:
Хоки пояш маѓзро роњат дињад чун ѓолия,
Гарди асбаш дидаро рўшан кунад чун тўтиё.
Њаким Рўдакї
Занхор ва зињор - паноњ ва амон ва безињор он чи
амон надињад:
Падар зи бим њамехўрд бар писар зинњор
Синон ба љанг њамебасту бо љигар паймон.
Њаким Рўдакї
Шаќоиќ - навъе аз лола. Шаќоиќ, мухаффафи он ё
тахрифи шаќиќ. Шаќоиќ, љамъи он:
Шаќоиќ ѓолиягун асту нест ѓолиябўй’,
Шукуфа ѓолиябўй асту нест ѓолиягун.
Њаким Рўдакї
Ин 9 байте, ки дар «Бањори Аљам» ба номи Одамушшуаро насб шудааст дар ягон нусхаи илмї-интиќодии
осори Рўдакї, њамчунин дар девони Ќатрони Табрезї ба
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назар нарасид. Бо вуљуди ин абёти мазкурро моли устод
Рўдакї мањсуб кардан ва бозёфти илмї хондан дуруст нахоњад буд. Дар ин маврид љустуљўњои амиќ, ки љавогўи
меъёрњои илми матншиносї бошад, зарур аст.
Аз омўзиши намунањои осори Рўдакї ё мансуб ба ў
метавон натиљањои зерини илмиро ироа намуд.
1. Рой Лоло Тикчанд Бањор дар ташрењи воњидњои
луѓавї ва таъбиру истилоњњо аз якчанд девонњои алоњидаи
Устод Рўдакї истифода кардааст. Зоњиран, дар дасти муаллифи «Бањори Аљам» баробари дигар нусхањои девонњо
девони маъљули Рўдакї мављуд буд. Абёти воќеан марбут
ба Одамушшуаро зоњиран аз сарчашмањои мўьтамад чун
фарњангномањои ќаблї ва тазкирањо интихоб карда шудааст. Љолиби таваљљўњ аст, ки ашъори аслии устод Рўдакї
бо унвони «Рўдакї» ё «Устод Рўдакї» ёд шудаанд ва аѓлаби намунањои маъљул бо номи «Њаким Рўдакї» ба ќалам
омадааст, ки хулосањои моро таќвият медињанд.
2. Њамзамон, намунањои осори аслии Устод Абўабдуллоњ Рўдакї ва суханварони дигар дар тасњењу танќењ,
њаллу фасли масоили матншиносии адабиёти асри X арзишманд аст. Зеро Рой Лоло Тикчанд Бањор аз маъхазу
сарчашмањои зиёд истифода бурдааст ва дур нест, ки манобеи зери дасти ў нусхањои асливу ќаламї будаанд.
3.То имрўз матни фарњангномаи «Бањори Аљам» аз
љониби матншиносон ва мусаннифони осори устод Рўдакї
мавриди омўзиш ќарор нагирифтааст. Муайян кардани муаллифони воќеии абёти мансуб ба Устод Рўдакї дар «Бањори
Аљам» яке аз вазифањои муњими Рўдакишиносон мебошад.
4. Омўзиши куллии асноди шеърии «Бањори Аљам»,
ки дар заминаи тавзењу ташрењи таъбиру истилоњоти шеърї сурат гирифтааст, имкон фароњам меорад, ки дар шинохти матлабњои аслии суханварон, маърифати маъниву мазмунњо, тасњењу барќароркунии осори адабї корњої муњим
ва пурарзиши илмиро анљом дода бошем.
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МАТНИ ОСОРИ АДАБB ВА
ФАР{АНГ{ОИ ТАФСИРB
Њарчанд таснифи ба истилоњ фарњангњои шеърї, ки
дар онњо луѓоту таркибот, киноёт ва амсоли форсї мавриди тавзењ карор ёфтаанд, дар асрњои ХVIII-ХIХ ба
њадди ривољу инкишоф расид, вале заминањои он ба давраи аввали фарњангнигории форсї пайванд аст. Аввалин
луѓатномањои форсї мањз ба хотири шарњу тавзењи вожаву
истилоњњо, таъбироти шоирона ва кушодани маъниву мазмунњои осори суханварон эљод мегардиданд. Махсусан,
пањн шудани осори суханварони форсї дар манотиќи гуногун ниёзи бештари тањлилу тафсирро ба миён меовард,
ки фарњангњо ин вазифаро адо мекарданд. Аз љумла, дар
садаи ХII-XIII дар Шибњи Ќораи Њинд «Шоњнома»-и
Абулќосим Фирдавсї мўљиби эљоди силсилаи фарњангњои
форсї гардид.
Воќеан, «Шоњнома»-и устоди Тўсї дар азамат ва
миќдору арзиш беназир буда, њам аз дидгоњи таъриху адабиёт ва њам аз нигоњи фарњангу њунар таи њазор сол мавриди таваљљўњи ихлосмандон ва њомилони илму адаб ќарор
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дорад. Давоми ин асрњо дар перомуни мавзўву мундариља,
мазмуну мўњтаво ва масоили мухталифи ин шоњасар басе
рисолаву маќолот таълифу интишор ёфтаанд. Баробари
ин, дар асоси матни «Шоњнома» як ќатор фарњангњои мўътабар ва луѓатњои махсуси ин шоњасар таълиф шуданд, ки
дар таъриху тамаддуни форсии тољикї пурарзиш аст. Ин
аз он шањодат медињад, ки «Шоњнома» ба инкишофи адабиёту забон ва дар пайвастагї бо он дар ривољи луѓатшиносиву луѓатсозї сањмгир аст.
Њанўз мусаннифи аввалини луѓатномаи форсї - Асадии Тўсї дар таснифаш бо номи «Луѓати фурс» аз «Шоњнома» ба таври фаровон истифода бурдааст, ки ин анъана
дар луѓатњои асрњои минбаъда идома ёфтааст. Гузашта
аз ин, њанўз аз давраи ќадимаи фарњангнигории форсї
фарњангњои махсусе дар «Шоњнома» эљод мешуданд. Чунончи, дар «Фарњанги зафонгўё ва љањонпўё»-и Бадруддин
Иброњим ишорањо ба асаре бо номи «Фарњанги Фирдавсї» меравад, ки то ба мо нарасидааст.
Мусаллам аст, ки давоми асрњои ХIV – ХIХ маркази асосии инкишофи фарњангнигории форсї сарзамини
Њинд буд ва бештарини фарњангњо дар њамин љо тасниф
мешуданд. Дар таърихи фарњангнигории ин мавзеъ «Шоњнома»-и Фирдавсї мавриди омўзиш ва истифодаи муттасили фарњангнигорон ќарор доштааст. Аз љумла, дар
давраи аввали таърихи фарњангнигории Шибњи Ќораи
Њинд (ХIV-ХV) як ќатор фарњангњои мўътабар монанди
«Фарњанги Ќаввос» (ё худ «Фарњанги Шоњнома») (1310),
«Дастур-ул-афозил» (1342), «Донишномаи Ќадархон»
(1405), «Адот-ул-афозил» (1419), «Фарњанги зафонгўё ва
љањонпўё» (1433-1434), «Бањр-ул-фазоил»(1433-1434), «Уммон-ул-маонї» (1455), «Мифтоњ-ул-фузало» (1455) ва ѓайра
таълиф шуданд, ки муаллифонашон аз матни «Шоњнома»
фаровон истифода бурдаанд ё махсус дар шарњу тафсири
лексикаи осори Фирдавсї кўшидаанд.
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Яке аз фарњангњое, ки махсус ба «Шоњнома» бахшида шудааст ва бо номи «Фарњанги Шоњнома» низ ёд мешавад, «Фарњанги Ќаввос» мебошад. Ин фарњанг зоњиран дар
охири садаи њаштуми њиљрї таълиф шудааст. Нависандаи
он Фахриддин Муборакшоњи Fазнавї аз гўяндагони маъруфи давраи Алоуддин Хилљї – подшоњи Њиндустон будааст. Фахри Ќаввос бо ин рисолати хеш поягузори фарњанг
нигории Њиндустон мањсуб шуда, дар миёни фарњангњои
макшуф баъд аз «Луѓати фурс»-и Асадии Тўсї таснифи
ўро куњантарин фарњанги форсї пазируфтаанд. Ваљњи таълифи асарро Фахри Ќаввос дар дебочаи асар чунин ба ќалам додааст: «…рўзе дар анљумане нишаста будам, ёрони
њамдил ва њамманиш бе њељ пайѓора ва сарзаниш гирд омада буданд. Орзуи хондани «Шоњнома» дар дили эшон роњ
ёфт. «Шоњнома», ки бењтарин номањост, пеш оварданд…
ва њушу гўш бар он устувор гумоштанд, то он чи аз ў пўшидањои он дар дил доштанд, бипурсанд, њам сўи якдигар
медиданд, аммо касе он дар бознамекушод ва доди он суханњо басазо намедод. Дўсте ба ман рўй овард ва гуфт:
Гўёи љањон чаро хамўш аст,
Барљўш кунун, ки љои љўш аст.
Моро аз ин забон бањраманд кун… Маро чу аз гуфти ў гузир ва гурез набуд, хушнуд шудам ва дар бар худ
барбастам… то фарњангномањоро бо њам кунам. Нахуст
«Шоњнома»-ро, ки шоњи номањост, пеш овардам ва аз сар
то по ба хона фурў хондам» (1, 27-29).
Аз он иборот возењ мешавад, ки Фахри Ќаввос китобро махсус барои шарњу тафсири вожањои душворфањми «Шоњнома» эљод кардааст. Воќеан, бештарини мусаннифони фарњангњои форсї дар Шибњи Ќораи Њинд
ваљњи таълифашонро дар як чиз дидаанд: гурўњи дўстон,
фарзандон, дар аѓлаби мавридњо шогирдон аз муаллиф
хоњиш мекунанд, ки барои маърифати ин ё он асари манзум кўмак кунад. Дар бештари ин мавридњо онњо «Шоњно21
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ма»-и Фирдавсиро дар назар доштанд. Аз љумла, мусаннифи «Дастур-ул-афозил» Њољиб Хайроти Дењлавї низ дар
муќаддимаи осораш зикр мекунад, ки нигоштани фарњанг
дар ў баъди бо дўстон хондани «Шоњнома» пайдо шудааст. Аз навиштањои боло метавон ба чунин натиља даррасид, ки дар оѓози садаи ХIV анъанаи шоњномахонї дар
кишварњои форсигўён идома дошт ва дар Шибњи Ќораи
Њинд низ рўи кор буд ва табиист, ки форсизабонони Њиндустон ба шарњу тафсири вожањои душворфањми «Шоњнома» ниёзманд буданд. «Фарњанги Ќаввос», ки аз панљ
бахш иборат аст, тафсири бештар аз 1400 моддаи луѓавиро
фаро гирифта, дар панљоњ маврид аз «Шоњнома» байтњо
истинод шудааст. Чунончи:
Кеш – дин бошад. Фирдавсї гуфтааст:
Накў достон зад худованди кеш,
Ки бўи бињишт ояд аз љони хеш.
Чома – шеърро гўянд Фирдавсї гуфта:
Яке чомагўю дигар чангзан,
Яке пой кўбад шикан бар шикан.
Куном – бешаро гўянд. Фирдавсї гуфтааст:
Бубинад яке рўи дастони Сом,
Ки буд парваронида андар куном.
Бояд тазаккур дод, ки дар фарњанг абёти шоњид аз
девонњои Рўдакиву Сўзанї бештар аз «Шоњнома» наќл
шудаст. Њамчунин, истифодаи Ќаввос аз гуфтањои Унсурї, Низомї, Хоќонї таќрибан ба њамин дараљаест, ки ў
аз Фирдавсї истифода намудааст. Вале бо вуљуди далелу
санадњо «Фарњанги Ќаввос» ањамияти худро чун «Фарњанги Шоњнома» гум накардааст, зеро маќсади муаллифи
фарњанг тавзењи вожањои душворфањми «Шоњнома» буда,
дар ин љода комилан муваффаќ шудааст. Гузашта аз ин,
бисёр модањои луѓавии фарњанг аз ќабили доро, додор, кирдор, Офаридгор, довар, гаргар, суруш, кеш, хуршед, шед, гаразмон, кайвон, Њурмуз, ноњид, тир, ахтар, шабоњанг, гетї,
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ховар, ахгар, эдун, эдар, ранг, ожир, набард, пархош, сур,
дайњим, афсар, фарасб ва калимањои дигар, ки дар «Фарњанги Ќаввос» бо асноди байтњои шоирони мухталиф тавзењ
ёфтаанд, дар «Шоњнома»-и Фирдавсї серистеъмол буда,
ба такрор мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Шояд аз
њамин чашмандоз фењрастнигори китобхонаи Калкатта
ба чунин хулоса омадааст, ки «Фарњанги Ќаввос» китобе
кўњна дар фарњангнависии форсї шомили вожањои нодиру
камёб аз «Шоњнома» мебошад.
Аз омўзиши «Фарњанги Ќаввос» ва баъзе аз луѓатњои
фарњангнигории сарзамини Њинд дар асрњои ХIII-ХV метавон мушоњида намуд, ки офаридањои лексикографии
ин ањд чун дастури муфиде барои маърифати «Шоњнома»
хидмат мекунад, зеро фарњангнигорон пеши худ вазифа намегузоштанд, ки луѓату фарњангњои њаљман бузург
биофаранд, ки тамоми забони адабии форсиро фаро гирад. Аз нигоњи муаллифон таълифи эшон бояд вазифаи
тафсири баъзе аз вожањои душвор ё кўњнашударо, ки дар
осори ањди бостон, махсусан дар «Шоњнома»-и Фирдавсї
мављуд буд, адо мекунад. Зиёда аз ин, њар яке аз фарњангњо дар тафсири вожањои як доираи махсусе кўшида ва аз
такрори якдигар парњез кардаанд. Чунончи, агар дар доираи тафсири фарњанги «Дастур-ул-афозил» номи ашхоси
таърихии «Шоњнома», аз ќабили Рустам, Рудоба, Сўњроб,
Ардавон, Отбин ва монанди ин ќарор гирифта бошад, муаллифи «Фарњанги Ќаввос» дар тафсири номњои марбут
ба олами атрофу табиат ва инсон иктифо варзидааст. Ин
љо метавон чунин натиља бардошт, ки фарњангњои форсии
давраи аввал заминаи бунёди фарњангњои шеъриро гузошта буданд. Боиси зикр аст, ки маводи ин фарњангњо дар
мавриди наќду баррасии осори суханварони асри Х, тасњењу танќењ, муайян кардани муаллифони аслии асарњо,
бозёфти ашъори парешон арзишманд аст. Мусаннифи
фарњанг дар луѓатномаи худ асноди шеъриро аз шоирони
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дигари асри Х, Шањиди Балхї, Хусравонї, Мунљик, Кисої, Абўшакури Балхї овардааст, ки он метавонад дар
тасњењу барќарор кардани намунаи ашъори онњо хидмат
кунад. Чунончи, дар китоби «Осори Рўдакї» байте омада:
Зераш Уторид он ки нахони-ш љуз дабир,
Як номи ў Уториду як номи ўст Тир.(3)
Дар «Фарњанги ашъори Рўдакї» байти мазкур айнан
дар тавзењи вожаи «Уторид» омадааст. «Фарњанги Ќаввос»
тањти воњиди луѓавии «Тир» ин байтро шомил аст:
Пираш Уторид, он, ки нахониш љуз дабир,
Номаш яке Уториду номи дигар-ш Тир(1,40).
Аз нигоњи мо нусхаи «Фарњанги Ќаввос» ба асл наздик аст. Ба ќавли Муњаммад Ѓиёсиддин - муаллифи «Ѓиёсул-луѓот» «Уторид - ситораи маъруф аст бар фалаки дувум
тобад ва онро дабири фалак гўянд. Илму аќл бад-ў тааллуќ дорад». Аз ин рў, вожаи «пир», ки ба маънии «устод»,
«муаллим», «доно», «хирадманд» пазируфта шудааст, дар
байти устод Рўдакї ба маврид омада, матлаби шоирро
равшан таъмин мекунад.
Шоири дигари ин ањд, ки 34 байти ў дар тавзењи
луѓавии «Фарњанги Ќаввос» чун шоњид интишор ёфтааст, Абулњасан Маљдиддин Исњоќ Кисоии Марвазї мебошад. Намунањои асили фарњанг дар тасњењи баъзе аз абёт
ва порчањои ноќиси ашъори Кисої, ки то ба мо расидаанд, кўмак мекунад. Чунончи, дар «Ашъори њамасрони
Рўдакї» (сањ.189) омада:
Ба роњшоњи ниёз андарун сафар масигол,
Ки мард кўфта гардад бад-он рањ андар сахт.
Агар хилоф кунї тамърову њам бар вай
Ба дард ор ба мисл оњанин бувад њамлахт.
Њангоми ташрењи абёти мазкур возењ ба назар мерасад, ки ду мисраи сонї шомили маънї ва матлабе нестанд.
Иштибоњеро, ки матншинос ё худ мусаннифи «Ашъори њамасрони Рўдакї» содир кардааст, бо ёрии зењну дониш ду24
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руст намудан сангин корест. Хушбахтона, нусхаи солими
ин байт дар тавзењи моддаи луѓавии «њамлахт» мунташир
аст: Њамлахт – низ пойафзол аст. Кисої гўяд:
Ба шоњроњи ниёз андарун сафар масигол,
Ки мард кўфта гардад, бад-он рав андар сахт.
Агар хилоф кунї табърову њам биравї,
Бидаррад ар ба масал оњанин бувад њамлахт.
Њамин тариќ, фарњангњои давраи аввали лексикографияи форсу тољик бо маќсади шарњу тавзењи мафњумњои
душворфањми осори суханварон эљод шуда, сабк ва услуби
нигориши фарњангњои шеъриро замина гузоштаанд. Њамчунин ин фарњангњо аз назари илми матншиносї арзиши
баланди илмиро доро буда, дар тасњењу барќароркунии
осори адабї муфид аст.
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ЧАНД СУХАН ДАР МАТНШИНОСИИ
ОСОРИ РEДАКB
Матншиносии осори Одамушшуаро Њаким Абўабдуллоњи Рўдакї ва њамасрони ў тўли садсолањо аз љониби
муњаќќиќону донишмандони беназири дунё ба як љараёни пурбори илмї табдил ёфтааст. Вале ба ќавли аѓлаби
муњаќќиќони имрўз то њанўз матни осори адабии садаи
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Х мукаммал ва намунањои мављуда бе сањву ѓалат тадвину тасниф нагардидааст. Дар љодаи танќењу тасњењи осори устод Рўдакї ва њамасрони ў зањматњои фаровони илмии донишмандони дунё Садриддин Айнї, Саид Нафисї,
И.С.Брагинский, Абдулѓанї Мирзоев, Алиакбари Дењхудо, Д.Доррї, Эраљи Афшор, Љањонгири Мансур, Насруллоњи Имомї, Ањрор Мухторов, Расул Њодизода, Љаъфари
Шиор, Халил Хатиби Рањбар, Шарифљон Њусейнзода, Холиќ Мирзозода, Аълохон Афсањзод, Саъдоншоњ Имронов,
Љумъаќул Азизќулов, Усмон Каримов, Садрї Саъдиев,
Масъуд Ќосимї, Абдулманнони Насриддин, Асрори Рањмонфар, Алии Муњаммадї ва дигарон боиси тазаккур ва
сипосу эњтиром аст.
Суханшиносони мазкур дар заминаи љустуљўњои назарияву амалии хеш дар перомуни тасњењу танќењи матни
осори адабии устод Рўдакї интисоби он бозёфти ашъори
парешон ва масоили дигар хулосањои љолиби тадќиќоти
текстологиро ба анљом расонидаанд.
Њини омўзиши маводњои марбут ба матншиносии
осори Рўдакї дар баробари бозёфт ва андешаву пешнињодоти љолиб, афкори мухталиф, назарњои гуногунро дар
атрофи як порчаи шеърї ё як байт ё мисраъ ва њатто як
воњиди луѓавї мушоњида кардан мумкин аст, ки гоњо доварї намудан ба асањ ва дуруст будани яке аз онњо осон
нест. Аз љониби дигар њар як муњаќќиќ баробари ба эътибор ва мавриди истифода ќарор додани усули умумии
тадќиќоти илмї матни осори адабї сабку салиќа ва тарзи
тањлилу тавзењ ва тасњењи фардии хешро дорост, ки гоњњо
он тањрифу тасњифи дигарро дар интихоби матн рўи кор
меорад. Аз ин чашмандоз агар барќарор кардани матни
асли муаллиф аз вазифањои аввалиндараљаи илми матншиносї мањсуб гардад, пас танњо завќи салим ва табъи баланди шеърдонии муњаќќиќ ва бо усули фардї анљом додани
кор дар роњи расидан ба њадафи олї кифоят намекунад. Аз
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ин рў, ба ќавли суханшиноси маъруфи Эрон Абдулњусайни
Зарринкўб: «Њадаф ва ѓояти наќду тасњењи мутуни адабї
он аст, ки аз рўи нусхаи хаттии мављуд нусхаи аслї ё ќариб ба аслии асарро эњёву мураттаб ва мудавван кунанд ва
онро ба сурате арза доранд, ки хонандаи ањли тањќиќ битавонад яќин ва итминон њосил кунад, ки агар асли як асарро
дар даст надорад, нусхае аз онро дорад, ки ба сурати аслї
ва шакле, ки мусанниф ва муаллифи асл навиштааст, ба
нињоят дараља наздик аст». 1
Њар як нусхаи девони Рўдакї, ки то имрўз интишор
шудааст, дар зоти худ сухани тозаеро дар шинохти матни аслии устод Рўдакї ироа намудааст. Нусхањои мазкур
дар баробари навгонињо нуќсонњои худро шомил аст, ки
ин табиист. Зеро њар муњаќќиќ дар доираи донишу завќи
фардї ва имконоти мављудияти сарчашмањои мўътамади
дар дасташ буда, кор кардааст ва ба ќавле «њар як хиштеро
дар бунёди бинои матни аз боди њаводиси таърих парешону гумшудаи устод Рўдакї гузоштааст».
Солњои охир чанд тадќиќоти илмиву адабї дар перомуни зиндагї, рўзгор ва осори устод Рудакї рўи кор
омад, ки зимнан сањифаи тозаеро дар матншиносии осори
Рўдакї боз кард. Яке аз ин гуна тадќиќот нашри «Девони
Рўдакї» бо тасњењ ва танќењи муњаќќиќи донишманд Ќодири Рустам мебошад, ки аз нусхањои ќаблан интишоршудаи
устод Рўдакї љињати тозаљўиву тозагўињо, тавзењу ташрењ,
муќоисањои илмї ва назари жарфои муњаќќиќ тафовут дорад. Ќодири Рустам кўшиш кардааст девонеро пешорўи
хонанда ќарор дињад, ки он камтар ѓалату тасњиф дошта,
ба асл наздик бошад.
Сарсухани девон, ки усулу равиши кори мухаќќиќро
дар тасњењу тадвини ашъори Рўдакї бозгў мекунад, ба
бахшњои «Интисоби абёт», «Нусхабадалњо», «Маънї ва
шарњи вожањо» ќисмат гардида, нуктањои муњими шинохти матни асил ва ё ба асл наздики Одамушшуароро
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баён менамояд. Чунончи, дар мавриди иштибоњ дар интисоби абёт Ќодири Рустам сабабњои муњими омезиш ёфтани осори суханваронро бо мисолњои даќиќ баён мекунад.
Зеро бе муайян намудани муаллифи воќеии ин ё он намунаи осори адабї дар бораи таърихи адабиёт, пањлўњои њунарии эљодиёти суханвар, љињати ѓоявї ва арзиши бадеии
асар ва мањорати адабї тадќиќоти дуруст бурдан аз имкон
берун аст. Хулосабарории Ќодири Рустам дар мавриди
мансубияти шеъри Рўдакї ба номи шоирони асрњои сонї
ќобили таваљљўњ аст: «Як сабаби рух додани ин амр эњтимол ин буда, ки шоирон абёти писандидаи гузаштагони худро бо хати хеш барои худ менавиштанд ва пеши худ нигоњ
медоштанд ва пас аз марг тањиякунандагони девони онњо
ба гумони ин ки шеъри худи онњост, ба девони ашъорашон
ворид карданд». (5: 4)
Ё љои дигар нуќтаи назари Ќодири Рустам дар мавриди ба Тайёни Марвазї ё устод Рўдакї тааллуќ доштани
чанд байти дар «Фарњанги Ќаввос» насбгардида њарчанд
бањс мехоњад, вале љамъбасти муњаќќиќ: «то замоне, ки
далоили ќотеътар дар даст нест ва манзалаи густурдатаре
адаби ањди Сомониро пеши назар надорем, наметавонем
чунин абётро аз маљмўаи ашъори устод хориљ кунем» (5: 4)
боиси дастгирист.
Зањмати фаровон ва тањќиќи мўшикофонаи Ќодири
Рустам дар «Тавзењот»-и китоб бармало эњсос мешавад.
Муњаќќиќ дар заминаи асноди мўътамади сарчашмањои
илмиву адабї хоса, луѓатномањои форсии давраи аввали
фарњангнигорї аз ќабили «Луѓати Фурс»-и Асадии Тўсї,
«Фарњанги Фахри Ќаввос» бозёфтњои љолиберо дар шинохти матни асили осори Рўдакї пешорўи хонанда ќарор
медињад. Метавон бо итмонони комил њадс зад, ки «Девони Рўдакї» дар тасњењу тањияи донишманди мумтоз Ќодири Рустам аз кулли нашрњои илмї-интиќодии ќаблан
интишоргашта тафовутњои љолиб дорад ва метавон онро
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як нусхаи ба асл наздики устод Рўдакї пазируфт. Вале бо
вуљуди ин ошної бо матни «Девон» дар заминаи муќоисаву муќобала бо дигар нусхањои илмї-интиќодї, матнњои фарњангњои форсии давраи аввали луѓатнигорї чун
«Луѓати Фурс»-и Асадии Тўсї,(6) «Сињоњ-ал Фурс»-и Њиндушоњи Нахљувонї, (7) «Фарњанги Фахри Ќаввос»-и Муборакшоњи Ѓазнавї (8) ва дигар сарчашмањо ошкор сохт,
ки на дар њама маворид аз љониби Ќодири Рустам «сурати
сањењ ва дурусти абёт» забт ёфтааст. Наќду баррасии мо
бозгўи њам бурду њам бохти муњаќќиќи суханшиноси мо
хоњад буд.
Нахустѓазали девон бо матлаи «Ба њаќ нолам зи
њаљри дўст зоро» аз љониби Ќодири Рустам тасњењи ќиёсї
ёфтааст ва як навъ нусхаи дурусту ба асл наздик рўи кор
омадааст. Вале њамоно наметавон дар байти зерини ин ѓазал истифодаи вожаи «љонбўз»-ро бар «љонтўз» афзалият
бахшид:
Аз он љонтўз лахте хуни раз дењ,
Сипарда зери пой андар сипоро.
Дар китоби «Девони шеъри Рўдакї», ки бо тасњењу
ташрењи дуктур Љаъфари Шиор соли 1378 њ.ш. дар Тењрон
нашр шудааст, дар тавзењи байти боло омадааст:
Љонтўз – љонбахш, љонафзо; Сипарда – лагадмолшуда; Сипор – чархушт, чархе, ки бо он шираи ангур гиранд.
Ќодири Рустам дар «Девони Рўдакї» истинод ба тасњењи ќиёсии Саидрасули Мўсавї, Масъуди Ќосим ва Азиз
Мирбобоев аз китоби «Рўдакї», Душанбе, 2000 менамояд
ва «Љонбўз» - ро ба маъни љонпаноњ, наљотдињандаи љон
шарњ медињанд. Тањиягарони китоби Рўдакї ишора бар он
доранд, ки таркиби «љонбўз» дар њамин маънии ёдшуда ду
бор дар китоби «Вис ва Ромин»-и Гургонї ба кор рафтааст. Дар «Луѓати Дењхудо» тањти воњиди луѓавии «љонбўз»
он абёт сабт шудааст:
Љонбўз – дар ду маврид Фахриддини Гургонї ин ка29
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лимаро ба кор бурдааст ва дар њеч як аз фарњангњои маврид маъное, ки муносиб бошад дида нашуд ва маънии
даќиќи он маълум нагардид.
Кунун аз ман њаме љонбўз хоњї,
Ба даймоњ дар њаме Наврўз хоњї…
Ба муште коњу вайро мењмон кун
Ба љонбўзе диламро шодмон кун.
Дар ин маврид андеша ва муњокимаронии муњаќќиќи
матншинос Асрори Рањмонфар дар китоби «Рўдакиро суханаш тилви нубост». Душанбе, Адиб, 2009 дар сањифањои
95-97 љолиб аст. Асрори Рањмонфар дар асоси мавзўву мундариља ва овардани мисол аз ашъори шоир собит мекунад,
ки истифодаи «љонтўз» ба асл наздик аст. Дар луѓатномаи
«Сињоњалфурс» тањти воњиди луѓавии тўз омада:
Тўз – андўхтан бошад, гўянд «кинтўз», яъне кинаандўз. Андўхтан яъне љамъ овардан, афзудан ба мафњум бахшидан, яъне љонтўз – љонафзо ва љонбахш наздик хоњад
буд ва аз ин рў метавон чунин њадс зад, ки дар ин байт
устод мефармояд: Ту ба ман шароби љонбахше дењ, ки
онро тавассути сипардани чархушт њосил кардаї.
Дар мавриди дурустии вожаи «зулфин» ё «зулфайн»
аз матлаи
Гирифт хоњам зулфайни анбарини туро,
Ба бўса наќш кунам барги ёсамини туро.
миёни Ќодири Рустам ва Мубашшири Акбарзод бањси
доманадоре бархост ва метавон танњо афзуд, ки њанўз
аз эшон муќаддам Алиакбари Дењхудо дар Луѓатномаи
маъруфи худ тањти воњиди луѓавии «зулфин» сари ин таъбир андешаи мўътамади илмии худро баён кардаанд, ки
нуќтаи назари Ќодири Рустам аз он сарчашма мегирад ва
ин љо њаќ њам ба љониби ўст. Яъне истифодаи «зулфин» ба
љои «зулфайн» мутобиќи матлаб аст.
Ба теѓи њиндї гў дасти ман људо бикунанд,
Агар нагирам рўзе ман остини туро.
30
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Ин љо сухан дар перомуни воњидњои луѓавии «нагирам» ё «бигирам» меравад. Дар нусхаи илмї-интиќодии
устод Саид Нафисї, Љаъфари Шиор, Насруллоњи Имомї,
Абдулманнони Насриддин вожаи «бигирам» истифода
шуда, дар кулли нусхањои дигари тољикистонї варианти
«Девони Рўдакї»-и Ќодири Рустам пазируфта шудааст.
Ба андешаи ин љониб дар сурати истифодаи «нагирам»
як маънии урён ва дар сурати амиќтар назар кардан мантиќан вайрон пеши назари хонанда љилва мекунад. Яъне:
«Бигзор дасти маро ба теѓи њинду бибурранд агар рўзе дастам ба остини ту нарасад. Њарчанд ин љо зоњиран таќвияти мисраи дигари устод «Рўзе, ки туро набинам он рўз
мабод» ба назар мерасад, вале дар сурати истифодаи «бигирам» ду маънии латифи рўдакивор рўи кор меояд:
1.«Агар рўзе дастам ба остинат ё худ доманат бирасад, онро ман њаргиз рањо нахоњам кард, магар дастамро
ба теѓи њиндї аз пайкарам људо кунанд». Ба ибороти дигар
дасти домони туро доштаамро танњо теѓ метавонад људо
кунад.
2.Дар луѓатномањо аз љумла, луѓатномаи Аллома
Дењхудо таъбири «Остин гирифтан касеро» ба маънии
мояи зиёну зарар шудан омадааст.
Аз ин нуќтаи назар метавон байтро бад-ин тариќ тавзењ дод:
Бигзор ба теѓи њиндї дасти маро бибурранд агар рўзе
мабод зарару зиёни ман бар ту бирасад.
Дар «Девони Рўдакї»-и Ќодири Рустам ќасидаи
«Омад бањори хуррам…» дар муќоиса бо нусхањои дигар
нисбатан сањењ ва ба асл наздик насб шудааст. Вале сарфи
назар намудани ду байти охири ќасида, ки кулли нусхањои
мўътамади шоир онро шомил њастанд, тааљљубангез аст.
Њамчунин дар мисраи «Њарчанд навбањор љањон аст
ба чашм хуб» аз ќасидаи мазкур ба вожаи «навбањор» њарфи и илова кардан дуруст нест.
31
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Дар аѓлаби нусхањои мўътамад як ќитъаи устод ба тариќи зайл сабт шудааст:
Бо хирадуманд бевафо бувад ин бахт
Хештани хешро бикўш ту як лахт.
Худ хуру худ дењ куљо набуд пушаймон
Њар ки бидоду бихўрд з-он чи ки билфахт.
Ќодири Рустам мисраи сеюмро ба тариќи зерин: «Бихуру бидењ куљо пушаймон набвад» таѓир додааст, ки дар
тавзењот сабаб ё сарчашмаи ин тасњењ баён нагаштааст.
Њамин љо метавон дар бораи як масъала изњори назар кард. Ин њам бошад, тасњењи баъзе аз абёти Рўдакї аз
љониби муњаќќиќон дар заминаи донишњои назарии инфиродї. Чунонки Ќодири Рустам дар сарсухани «Девони
Рўдакї» (с.21) менависад:
«Тайи мутолиаи мустамари ашъори Рўдакї он ќадр
бо ин шеър ва соњиби он унс гирифтам, ки густох шудам,
љуръат пайдо кардам ва бо иљоза аз рўњи поки устод чанд
байтро ки маънои рўшан надоштанд, ислоњ кардам, яъне
вожањои дигарро бадали калимањои мављуд дар маъхазњо
нињодам».
Бояд зикр кард, ки дар илми матншиносї «густохї»
нашояд ва матншинос њаќ надорад аз рўи завќу љањоншиносии фардї ба матни осори адиб иловае намояд ё аз он
чизеро њазф кунад. Чунончи, ин байти Устод Рўдакї дар
њамаи нусхањо бад-ин тариќ:
Роњи осону рост бигзин, эй дўст
Дур шав аз роњи беканораву тарфанљ
насб шудааст ва Ќодири Рустам онро бад-ин зайл таѓйир
дода:
Роње к-ў рост аст бигзин, эй дўст
Дур шав аз роњи бекаронаву тарфанљ.
Ин гуна тасњењ дар «Девони Рўдакї» кам ба назар намерасад, ки боиси тавлиди мушкилоти дигар дар матншиносии осори шоир гардидааст.
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Пораи шеъри дигар аз «Девони Рўдакї»:
Дареѓи мидњати дурру обдор ѓазал,
Ки чобукиш наёяд њаме ба лафз падид.
Асоси табъ ба пояст бал ќавитар аз он
Зи олати сухан омад њаме њама монид.
Зоњиран матни фавќуззикр нуќсоне надорад ва зимнан маънии обдореро ифода мекунад. Дар нусхањои илмї-интиќодии осори Рўдакї матни мазкур дар шаклњои
мухталиф насб шудааст. Чунончи, нусхаи Саид Нафисї:
Дареѓ мидњати чун зар(р)у обдор ѓазал,
Ки чобукиш наёяд - њаме ба лафз падид.
Асоси табъ санояст бал ќавитар аз он
Зи олати сухан омад - њаме њама монид.
Нусхаи Љаъфари Шиор:
Дареѓи мидњати дурру обдор ѓазал,
Ки чобукиш наёяд њаме ба лафз падид.
Асоси табъ ба поест бал ќавитар аз он
Зи олати сухан омад њаме њама монид.
Нусхаи С.Мўсавї, М.Ќосимї ва Азиз Мирбобоев:
Дареѓи мидњати чун дурру обдор ѓазал
Ки чобукиш наёяд њаме ба лафз падид.
Асоси табъ ба поест бал ќавитар аз он,
Зи олати сухан омад њаме њама монид.
Нусхањои сириллик ин ё он нусхаи болоиро мавриди
истифода ќарор додаанд.
Дар фарњанги «Сињоњалфурс»-и Нахљувонї тањти
воњиди луѓавии «монид» ба андешаи ин љониб нусхаи
сањењи абёти боло насб ёфтааст:
Монид – љурм аст ва монда шудан.
Рўдакї гуфт:
Дареѓи мидњати чун дурри обдор ѓазал,
Ки чобукиш наёяд њаме ба лафз падид.
Асоси табъ ба љоест бал ќавитар аз он,
Зи олати сухан ояд њаме њама монид.
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Шоир дар ин абёт назари интиќодии худро оид ба ѓазал
баён мекунад ва мегўяд, ки маънии баланди суханвар бояд
тавассути алфози шево баён шавад. Ў ѓазалеро, ки аносири
шаклиаш бар маънї афзалият дорад љурми сухан мењисобад.
Дар матншиносии осори Рўдакї ба њам овардани
порањои мухталифи шеър бо назардошти маъниву мазмун, мантиќ ва вазну ќофия таърихи дерина дорад. Дар ин
замина Ќодири Рустам низ дар чандин маврид порчањои
мухталифро ба њам оварда ва дар чанд љои дигар порчањои
ќаблан яклухтро аз њам људо ва баъзеи онњоро аз девон
куллан њазф намудааст. Зоњиран аз порчаи шеърии
Ба рухаш зулф ошиќ аст чу ман
Ду байти матлааш «Раг, ки пешёр бинмойї»-ро људо
кардан сањењ ба назар мерасад, вале ду байти охирро њазф
кардани Ќодири Рустам бе ташрењ мондааст. Мусанниф ду
порчаи шеърии дар нусхањои дигар људо насбгаштаро ба
њам меорад, ки мантиќан асањ аст:
Дареѓам ояд хондан газофвор ду ном.
Бузургвор ду ном аз гизоф хондани хом:
Яке ки хубонро яксара накў хонанд
Дигар ки ошиќ гўянд ошиќонро ом.
Дареѓам ояд, љуз ман туро накў хонанд,
Дареѓам ояд љуз бар рањи-т ошиќ ном.
Маро дилест, ки аз ѓамгинї чу дур шавад
Ба ѓамгинон шаваду ѓам фароз гирад вом.
Дар девон омада:
Ёд кун зерат андарун таншўй,
Ту бар ў хор хобанида ситон.
Љаъдмўён-т љаъд канда њаме
Бибурида бируни ту пистон.
Дар нусхањои дигар, аз љумла, нусхаи Саид Нафисї
ин порчаи шеърї байти дигареро шомил аст, ки Ќодири
Рустам онро њазф карда ва дар тавзењи ин амал хомўшї
гузидааст:
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Пири фартут гашта будам сахт,
Давлати ў бикард маро љавон.
Дар перомуни таъбири «Бируни ту» адабиётшинос
Мубашшири Акбарзод дар маќолаи худ «Сухани Рўдакивор некў бувад» њини интиќоди «Девони Рўдакї» мегўяд:
«Таркиби баруни (ба сабаби) дар ду маврид «бируни» ќаламдод шудааст, ки ѓалати мањз аст. Мубашшири Акбарзод байтњои:
Худ ѓами дандон ба кї тавонам гуфтан:
Зарин гаштам бируни симин дандон.
ва байти ќаблиро бо таркиби «бируни ту» дар назар дорад.
Бояд тазаккур дод, ки њарчанд дар аѓлаби нусхањои
илмї-интиќодї «ба руни» истифода шудааст, вале тасњењи
Ќодири Рустам ба асл наздик аст. Чунонки дар фарњанги
«Бањори Аљам»-и Рой Тик Чанд Бањор омада:
Бируни ту – ба касри аввал ва вови маъруф ба маънии
«барои ту»
Ёд кун зерат андар он тахта
Ту бар ў хор хобанида ситон.
Љаъдмўён-т мўй канда њаме
Бибурида бируни ту ба синон.
Дар кулли нусхањои мўътабари илмї-интиќодї порчаи
зерини шеъри Устод Рўдакиро метавон мушоњида кард:
Пушт кўжу сар тавилу рўй бар кирдори Нил,
Соќ чу сўњону дандон бар мисоли устура.
Бар канори љўй бинам растаи бодоми сарв
Рост пиндорам ќатори уштурони обра.
Дар «Девони Рўдакї»-и Ќодири Рустам ин порчаи
шеърї ба тариќи зайл насб шудааст, ки сарчашмаи он
абёти шоњид бар воњидњои луѓавии «анбара», «соќ» аз
луѓатномаи Алиакбари Дењхудо буда, он абёт мансуб ба
шоир Fаввос аст:
Пушт кўњлу сар тавилу рўй бар кирдори ќир,
Соќ чун сўњону дандон бар мисоли дастара.
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Дар канори љўй бинам растаи бодому себ
Рост пиндорї ќатори уштурони анбура.
Аввалан Ќодири Рустам байти дувумро аз луѓатнома
нодуруст кўчонидааст,ки шакли сањењи он:
Бар канори љўй бинам растаи бодому себ
Рост пиндорї ќатори уштуронанд анбара
мебошад. Сониян ин бозёфт ё худ тасњењи Ќодири Рустам
аз нуќтаи назари илми матншиносї ќобили ќабул нест.
Зеро нусхаи мазкур дар «Луѓатнома»-и Дењхудо сарењан
на бо номи Устод Рўдакї, балки ба номи шоир Fаввос
насб шудааст ва дур нест он варианти дигари нусха бошад,
ки дар заминаи таворуд ё сирќоти шеър эљод гаштааст. Аз
ин рў, ин пешнињоди Ќодири Рустам заминаи ќавї ва мўътамади илмиро шомил нест.
Порчаи дигари шеърии зерин дар кули нусхањои илмї-интиќодї ва баъзе аз сарчашмањои мутаќаддам ба тариќи зайл насб шуда:
Замоне барќ пурханда, замоне бод пурнола,
Чунон чун модар аз сўки арўси сездањсола.
Ва гашта з-ин паранди сабз шохи беди бунсола
Чунон чун ашки мањљурон нишаста жола бар лола.
Мусаннифи «Девони Рўдаки дар байти дувум тасњењ
ворид намуда «ва гашта»-ро ба «нагашта» «беди бунсола»-ро ба «бед бунсола» табдил додааст ва дар тавзењот
меорад: «нагашта» ба ивази «ва гашта» дар «Фарњанги
Онандрољ» омада, ки аз «Луѓатнома» иќтибос шуд ва истифодаи «нагашта» ва хониши мо ба сурате, ки омад байт
ва мисраъро маънї медињад, яъне шохи бед ба сабаби пўшиши либоси сабзи бањорї пирии худро пинњон кард».
Боиси зикр аст, ки дар «Луѓатнома»-и Дењхудо тањти
воњиди луѓавии «сола» ин байти Рўдакї ба чашм нахўрд.
Дар фарњанги «Сињоњалфурс» омада:
Бунсола – куњан ва солхўрда бувад.
Рўдакї гуфт:
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Бигашта з-ин паранди сабз шохи беди бунсола
Чунон чун ашки мањљурон нишаста жола бар жола.
Чунонки ба назар мерасад «бигашта» ва «гашта», ки
зимнан як маъниро ифода мекунад, таи дањ аср, бетаѓир
расида омадааст. Маънии ироанамудаи Ќодири Рустам бо
истифодаи «нагашта» андаке аз усули анъанавии ифодаи
фикри суханварони сабки хуросонї дур аст ва лутферо дар
худ таљассум намекунад. Fолибан маънии байт ин аст:
«З-ин» ишора ба ду байти аввал, яъне барќи пурханда
ва раъди пурнола аст, ки дар натиљаи он шохи беди куњансол ба паранди сабз, яъне њарир ё худ барги сабз мубаддал шудааст. Яъне аз нав љавон шудани дарахти пир ва
дар мисоли он Одамушшуаро табиатро дар назар дорад.
Њамзамон он паранди сабзро шоир ба жолаи рўи лола, ки
чун ашки мањљурон (ишора ба сўки арўси сездањсола) аст
маънидод мекунад.
Дар байти:
Шери олаѓда, ки берун љањад аз хона ба сайд
То ба чанг орад оњурову оњубарраро.
мусанниф ба ду тасњиф роњ додааст, ки њар ду марбут ба
ибороти «шери олаѓда» мебошад. Аввалан дар фарњангњо
олуѓда ба замми лом ва фатњи дол зикр шуда, ки шакли
сањењи онро Ќодири Рустам дар сањифаи садуми китобаш
дар мисоли байти дигари устод насб кардааст:
Шер хашм оварду љаст аз љои хеш,
В-омад он харгўшро олуѓда пеш.
Сониян на «шери олуѓда» балки шакли «шер олуѓда»
сањењтар ва аз шеърият бархурдор аст.
Байти дигар, ки дар «Девони Рўдакї» бо тасњењи Ќодири Рустам рўи кор омадааст:
Бар рўи пизишк љон маяндеш
Чун був-д дуруст писёрат.
Ин байт дар нусхањои илмї-интиќодї ба шакли мухталиф зикр ёфта. Масалан, дар нусхаи Љаъфари Шоир:
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Бар рўи пизишк љон маяндеш
Чун буд дуруст бисёрат.
Дар нусхаи Саидрасули Мўсавї:
Бар рўи пизишк љон маяндеш
Чун буд дуруст пешёрат.
Нусхаи Саид Нафисї:
Бар рўи пизишк љон маяндеш
Чун буд дуруст писёрат.
Ба хотири бозёфти нусхаи нисбатан ба асл наздик
руљўъ мекунем ба луѓатномањо:
«Фарњанги Ќаввос»:
Пешёр – пешоби зањимат, ки дар шиша кунанд ва бар
табиб баранд. Асадии Тўсї гўяд:
Бар рўи пизишк з-он маяндеш,
Чун њаст дуруст пешорат.
«Сињоњалфурс»:
Пешор – ду маънї дорад. Аввал шошаи бемор бувад,
ки ба табиб бинамоянд то иллат пайдо шавад.
«Фарњанги забони тољикї»:
Пешёр – 2.пешоб, бавл, шоша
Аз нињеби ту шери гардунро
Об нахўрда пешёр гирифт (Анварї).
Яъне Ќодири Рустам дар ду маврид яке ба љои «буд»
овардани «бувад» ва сониян ба љои «пешор» овардани «писёр» ба тасњиф роњ додаст. Боиси зикр аст, ки дар «Девони
Рўдакї» (с.40) худи Ќодири Рустам «Пешор»-ро ба маънии
ироашуда дар мавриди байти дигар насб кардааст:
Раг ки бо пешёр бинмої,
Дили ту хуш кунад ба хуш гуфтор.
Дар ин маврид нусхаи «Фарњанги Фахри Ќаввос» ба
асл наздиктар аст:
Бар рўи пизишк з-он маяндеш,
Чун њаст дуруст пешорат.
Бањсро дар перомуни тасњењу танќењи осори Ода38
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мушшуаро зимни матни китоби «Девони Рўдакї» метавон
идома бахшид ва дар њошияи тавзењоти матншинос асноди раддия ва мўътамадро ироа намуд. Вале њадафи мо аз
ин маќола бозгўи мукаммали њусну ќубњи ин китоб нест.
Балки ба такрор тазаккур медињем, ки «Девони Рўдакї»-и
Ќодири Рустам сањифаи тозаеро дар матншиносии осори
Рўдакї боз кард ва њамоно тадќиќоти зиёд дар пеш аст, то
ба њадафи нињоии тадвини осори ба асл наздики Одамушшуаро мушарраф гардем.
Дар мавриди матншиносии осори Устод Рўдакї метавон хулосањои зеринро ироа кард:
1.Барои барќарор намудани матни асањ ва нусхаи ба
асл наздики ашъори Устод Рўдакї наќду тасњењи завќї набояд афзалият дошта бошад. Њар як тадќиќоти матншинос
бояд дар заминаи маводи аниќи мўътамад аз нусхањои хаттї ё нусхањои илмї-интиќодї сурат пазирад.
2.Аз омўзишњо ба мушоњида мерасад, ки нисбат ба
сарчашмањои илмиву адабии дигар фарњангњои форсї дар
тасњењу барќарор ва бозёфти ашъори парешони Рўдакї ва
њамасрони ў афзалият дораду ба риштаи тањќиќ кашидани
онњо имконияти бештареро фароњам меорад. Њатто луѓатномањои шеърии асрњои VIII-IX монанди «Мусталењотушшуаро», «Бањори Аљам» ва монанди инњо метавонад хидмати бузургеро дар ин раванд адо намоянд. Зеро дур нест,
ки луѓатнигорони ин асрњо зери дасти хеш сарчашмањои
мўътамадеро доштанд, ки бо мурури замон аз байн рафтааст.
3.Дар матншиносии осори Рўдакї ва њамасрони ў
мутобиќати тадќиќоти илмї муњим аст. Зеро то имрўз намунањои зиёди осори Рўдакї аз љониби ин ё он матншиносон наќду баррасї ёфта, нусхаи сањењи ба асл наздики
он рўи нашрро дидааст, вале чунин ба назар мерасад, ки
ин тадќиќотњо дар мавриди тадвини нашри тозаи девони
Рўдакї сарфи назар мешавад.
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Дар матншиносии осори Рўдакї дар баробари ба субут расидани корњои зиёди текстологї њамоно тадќиќоти
амиќу жарф ва муњим дар пеш аст.
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“ШО{НОМА”- И ФИРДАВСB САРЧАШМАИ
ФАР{АНГ{ОИ ФОРСB
“Шоњнома”- и безаволи Њаким Абулќосим Фирдавсї
аз замони эљодаш таваљљўњи ањли илму фанро ба худ љалб
кард. Ин китоб дар рушди илм ва фанњои мухталиф, хоса
илми суханшиносї таъсири бузург гузоштааст. Махсусан
забони асар, воњидњои луѓавии фарогирифтаи он дар гус
тариши илми лексикография њамто надорад.
Сарчашмаи бештарини фарњангњои давраи аввали
луѓатнигории форсї-тољикї мутуни осори адабии суханварон буд, ки «Шоњнома» -и Абулќосим Фирдавсї дар
мењвари он ќарор дошт. Шоњнома»-и Фирдавсии Тўсї
њамчун мањбубтарин ва бузургтарин манзумаи форсї таи
бештар аз њазор сол аст, ки дар доираи бузурги истифодаи
забон ва адаби форсї ќарор дорад, ки дар адабиёти олам
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њамсанги он камтар ба назар мерасад. Аз ин љост, ки дар
дарозои ин асрњо фарњангнигорон њини мураттаб сохтани
луѓатномањо ба «Шоњнома» њамчун ба як сарчашмаи нобу
асили забон мурољиат кардаанд ва луѓоту асноди шоњиди
фаровонеро аз он истифода намудаанд. Дар аввалин луѓатномаи форсї, ки то замони мо расида омадааст, «Луѓати
Фурс»-и Асадии Тўсї 51 байт аз «Шоњнома»-и безаволи
Абулќосим Фирдавсї истинод шудааст, ки аз шўњрати баланди ин хамосаи љовидонї дарак медињад.
Бо гузашти замон аз љониби луѓатнигорон фарњангњои
махсуси «Шоњнома» тасниф гардидаанд, ки арзиши онњо
њам дар густариши забони форсї- тољикї ва њам дар шинохту маърифати асари безаволи Фирдавсї судманд мебошанд.
1.Фарњангњои давраи асримиёнагї. Куњантарин
фарњанге, ки њамчун фарњанги «Шоњнома» шўњрат дорад, «Мўъљами Шоњнома» аст, ки муаллифи он Муњаммад
ибни Ризо ибни Муњаммад Алавии Тўсї мебошад. Аз зиндагиномаи муаллиф ва соли таълифи он маълумоти даќиќ
дар даст нест. Дар дебочаи фарњанг оид ба сабаби таълиф
чунин зикр шуда: «Чун ба љониби Ироќ афтодам, ба шањри
Исфањон расидам… Љамоате дидам нишаста ва дари китобхона боз нињода ва њар касе чизе менавишт ва чун он
љамъият дидам, пеш рафтам ва салом кардам ва нишастам
ва гуфтам: Дар ин хизона «Шоњнома»-и Фирдавсї њаст?
Соњиби хизона гуфт: Њаст. Бархост ва муљаллади аввал аз
«Шоњнома» ба ман дод. Гуфтам: Чанд муљаллад аст? Гуфт:
Чањор љилд аст ва дар њар муљалладе понздањ њазор байт.
Чун онро мехондам ва дар дил тааммул мекардам, њар байте, ки дар ў лафзи мушкил буд аз забони дарї ва пањлавї
маънии он бархе дар зер навишта буд. Бо худ гуфтам, ки
мисли ин нусха касе надидааст. Ва ин алфозро љамъ бояд
кард, ки бисёр хонандагон њастанд, ки ин шеър мехонанд
ва маънии ин алфоз намедонанд. Рўзе чанд аз бањри он фо41
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ида биншастам ва аз аввали «Шоњнома» то охир њар куљо
лафзи мушкиле буд, бинавиштам. Ва чун абёт пароканда
буд, ман онро мўъљам ном нињодам» (1; 2).
Зоњиран чунин ба назар мерасад, ки муаллифи «Мўъљами «Шоњнома» дар охирњои асри Х милодї умр ба сар
бурдааст ва китобаш яке аз куњантарин фарњангњои «Шоњнома» ба њисоб меравад. Мутобиќи маълумоти баъзе сарчашмањо (2; 433) «Мўъљами Шоњнома» на танњо нахустин
фарњанги «Шоњнома», балки аввалин фарњанги тахассусї
низ ба њисоб меравад. «Мўъљами «Шоњнома» њарчанд
фарњанги њаљман бузург нест, вале арзиши он дар он зоњир
мешавад, ки муаллиф аз нусхаи аслии «Шоњнома» истифода карда, калимоти мушкилфањмро берун кашида, онро
шарњу тавзењ додааст. Вожањо дар фарњанги мазкур дар
асоси њарфи охир ба тартиби алифбои арабиасос мураттаб шудааст. Муаллифи «Мўъљами «Шоњнома» мавриди
овардани асноди шоњид танњо ба «Шоњнома» такя карда,
бо зикри «Фирдавсї гўяд», «Фирдавсї фармояд» ё бидуни
номи муаллифи «Шоњнома» бо калимањои «байт», «шеър»
абёти заруриро наќл менамояд. Вале аз мўњтавои фарњанг
бармеояд, ки зимни вожаи «байт» ё «шеър» гоњо аз осори
суханварони дигари форсизабон истифода кардааст. Чунончи, тањти вожаи «вуреб» мехонем:
Вуреб – бештар дар љомањо бошад, роста намояд ва
чун бибурранд, каж намояд. Байт:
Тавонї бад-ў кор бастан фиреб,
Ки нодон њама рой бинад вуреб.
Дар «Луѓати Фурс» тањти њамин вожа мехонем:
Вуреб – чўлї бувад. Бўшакур гуфт:
Тавонї бар-ў кор бастан фиреб,
Ки нодон њама рост бинад вуреб (3.69).
Њангоми муќоисаи асноди «Мўъљами «Шоњнома» бо
«Луѓати фурс»-и Асадии Тўсї тафовутро дар овардани санади шеърї метавон мушоњида намуд. Чунончи дар «Мўъ42
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љами «Шоњнома» тањти воњиди луѓавии «нев» мехонем:
Нев- марди далер бувад ва мардона ва гуриз бошад:
Дусад марди нев аз минёншон бихост,
Бифармудашон Кай, ки бар дасти рост.
Дар «Луѓати Фурс» мехонем:
Нев – марди далер ва мардона бувад. Фирдавсї гуфт:
Чу Тўсу чу Гударз, Кашводу Гев,
Чу Гургину Фарњоду Бањроми нев (3; 405).
Дар «Фарњанги Фахри Ќаввос» барои шарњу тавзењи
воњидњои луѓавии «гурд» «ял» ва «нев» омада:
Фирдавсї гуфтааст:
Чу Тўсу чу Гударзу Кашводу Гев,
Чу Гургину Фарњоду Бањроми нев (4; 96).
Аз муќоисаи боло метавон чунин натиљагирї кард,
ки муаллифи «Мўъљами «Шоњнома» бевосита бо матни
«Шоњнома»-и Фирдавсї сарукор доштааст ва асноди шеърии овардаи ў бегумон аз нусхањои куњантаринест, ки муаллифони «Луѓати фурс» ва «Фарњанги Фахри Ќаввос» аз
он иттилоъ надоштаанд. Аз ин лињоз «Мўъљами «Шоњнома» њамчун фарњанги «Шоњнома»-и Фирдавсї дар баробари арзиши лексикографї ќимати баланди адабиро дорост.
Дигар аз мероси гаронбањои илмиву адабї куњантарин фарњангномаи шомили вожаву абёт аз «Шоњнома» «Фарњанги Фахри Ќаввос» мансуб ба Фахриддин Муборакшоњ Ќаввоси Ѓазнавї, ки байни солњои 1290-1310 иншо
шудааст мањсуб мешавад. Луѓатномаи мазкур бо унвони
«Фарњанги Шоњнома» низ маъруф аст, ки асоси онро гуфтаи худи муаллиф дар дебочаи асар собит мекунад: «Рўзе
дар анљумане нишаста будам, ёрони њамдаму њамнишин
гирд омада буданд. Орзуи хондани «Шоњнома» дар дили
эшон роњ ёфт. «Шоњнома», ки бењтарини номањост, оварданд ва дар хондани он ком устувор карданд. То пўшидањои он дар дил доштанд бипурсиданд, њама сўи якдигар
медиданд. Аммо касе он дар боз намекушод ва доди он су43
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ханњо басазо намедод. Дўсте ба ман рўй оварду гуфт:
Гўёи љањон чаро хамўш аст,
Барљўш кунун, ки љои љўш аст.
Моро аз ин забон бањраманд кун. Маро чун аз гуфтаи
ў гузиру гурез набуд, хушнуд шудам ва дар бар худ бастам
то фарњангномањоро ба њам кунам. Нахуст «Шоњнома»-ро
ки шоњи номањост, пеш овардам ва сар то пой ба хона фурў
хондам» (4; 19).
Дар мавриди маќому манзалати «Фарњанги Ќаввос»
њамчун фарњанги «Шоњнома» байни муњаќќиќон ду андеша роиљ аст. Агар бархе «Фарњанги Ќаввос»-ро њамчун нахустфарњанг дар Шибњи ќораи Њинд ба масобаи фарњанги
махсуси «Шоњнома» бипазиранд (4; 5), баъзе аз суханшиносон ин нуктаро ба он хотир ќобили ќабул намедонанд,
ки дар «Фарњанги Ќаввос» абёти шоњид аз осори Рўдакиву
Унсурї, Мунљик ва Сўзанї бештар аз «Шоњнома»-и Фирдавсї наќл шудааст ва эшон ин луѓатномаро фарњанги вежаи луѓати «Шоњнома» намењисобанд (5; 39).
Њарчанд андешаи гурўњи дувуми муњаќќиќон
аз назари илмї ќабул аст, вале нуктаи муњим ин љост,
ки «Фарњанги Фахри Ќаввос» њарчанд фарогири асноди шоњид аз осори суханварони мухталиф аст, вале 1300
воњиди луѓавие, ки дар ин луѓатнома шарњу тавзењ ёфтааст, аѓлабашон дар «Шоњнома»-и Њакими Тўс ба назар мерасанд, ки ин ањамияти фарњангномаро њамчун фарњанги
«Шоњнома» бармало собит месозад.
Дигар аз фарњангњои ќадимаи «Шоњнома», ки мутаассифона, номи муаллифи он муайян нест ва нусхае њам то
имрўз нарасидааст, «Фарњангномаи Фирдавсї» мебошад.
Оид ба «Фарњангномаи Фирдавсї» Бадриддин Иброњим
дар асараш ишора мекунад. Ин муаллиф дар асараш шарњи
баъзе вожањоро бо асноди шоњидашон аз ин фарњанг истинод мекунад (6). Чунончи:
Талк - адрак ва дар «Фарњангномаи Фирдавсї» аст:
44
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Талк – дона бошад, ки ба тозї онро љалбон гўянд. Гузаш
та аз ин, Бадри Иброњим дар фарњангаш бо зикри «Аз
Фирдавсї аст», «Фирдавсї гўяд» ишора дорад, ки њадафи
муаллиф њамон «Фарњангномаи Фирдавсї» аст:
“Даревос – чўбе, ки гирди дар нињанд барои мањкамї.
Яъне олоте, ки аз чўб бувад ва дар девор устувор карда
бувад ва Фирдавсї навишта: Гирд бар гирди хонаро даревос гўянд. Ин љониб гумон дорад, ки Бадри Иброњим бо
овардани исми фарњангномаи Фирдавсї њамон фарњанги
Фахри Ќаввоси Фахриддин Муборакшоњи Ѓазнавиро дар
назар дорад, зеро он фарњанг мањз бо унвони «Фарњанги
«Шоњнома» манфиат пайдо кард”.
Фарњанги дигари «Шоњнома» «Луѓати «Шоњнома»
унвон дорад, ки муаллифаш маълум нест ва нусхае њам
то имрўз ба даст наомадааст. Ба ин китоб дар радифи 44
маъхаз њамчун сарчашмаи асари худ Мирзољамолиддин
Њусайн Инљуи Шерозї муаллифи «Фарњанги Љањонгирї»
ишора кардааст (7; 7). Њарчанд метавон њадс зад, ки шояд
муаллиф ба фарњанге чун «Фарњанги Фахри Ќаввос» ишора дошта бошад, вале марбут ба унвонаш, ки «Фарњанги
луѓати «Шоњнома» аст, онро асари алоњида шуморидан
љоиз аст.
Як фарњангномаи дигари «Шоњнома», ки тахминан
дар асри ХШ иншо шудааст, «Ганљнома» унвон дорад ва
ба Алї ибни Тайфури Бастомї мутааллиќ буда, дар Њайдарободи Њиндустон иншо шудааст. Воњидњои луѓавии ин
фарњанг, ки асноди шоњидашон аз «Шоњнома»-и Фирдавсї
мебошад, бо тартиби алифбои арабиасос тадвин шудааст.
«Ганљнома» шомили дебоча иборат аз 9 сањифа ва 5 мазмун буда, он дар бораи таърихи забон, фасоњату балоѓат
ва сарфу нањв бањс мекунад. Нусхаи ин луѓатнома дар китобхонаи Осафияи Њайдарбоди Дакан мањфуз аст (8).
Як фарњангномаи дигар, ки бо унвони «Мушкилоти
«Шоњнома» аз муаллифи номаълум маъруф аст, ки луѓат45
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

шиноси маъруф Дабири Сиёќї онро њамчун сарчашмаи
«Фарњанги Шуурї» ёд мекунад. (9; 155)
Китоби дигар, ки «Фарњанги «Шоњнома» унвон дорад, луѓатномаи порсизабонони Њинд буда, ба ќалами
Мўъбади Дороб мутааллиќ аст. Ин фарњанг дар радифи
асарњои дигари муаллиф монанди «Рисолаи Нўшервон»
дар маљмўае бо дастхати муаллиф дар музеи Бритониё
мањфуз мебошад. Дар фарњанги мазкур асосан вожањое
сабт шудаанд, ки онњо луѓоти кўњнаи марбут ба забони
пањлавї мебошанд, ки дар «Шоњнома» истифода шудаанд.
Ин фарњанг дар якљоягї бо китобњои дигари муаллиф соли
1809 дар Бомбай нашр шудааст.
Боз як фарњанги «Шоњнома», ки «Ганљнома» ном дорад ва онро шоире бо тахаллуси Муљрим тасниф намудааст. Замони рўзгори ин шоир маълум нест, вале мувофиќи
моддаи таърих, ки барои соли таълиф бо ибороти «Меъёри луѓати ќавим» сабт ёфта, он соли 1908 дар Кашмир
иншо гардидааст. Суханшинос Зуњуриддин Ањмад номи
Муљримро Мирзо Муњаммади Кашмирї ном мебарад.
Нависандаи «Ганљнома» асари худро чунин муаррифї
мекунад: «Ин маљмўаи мутанавўъи мисолро муштамил
бар луѓоту киноёти «Шоњнома» бо шавоњиди абёт ва истилоњоти љадида ва истиороти адида ва амсалаи машњуда…љамъ сохта аз назари шамъафрўзони базми мусаввари
ломеъ-ун-нур гузаронидам. Дар поёни ин фарњанг аз њамин муаллиф луѓатномаи дигаре њаст бо унвони «Киноёти
«Шоњнома», 112 истилоњи «Шоњнома» ба тартиби њуруфи
алифбо шарњ дода шудааст. «Ганљнома» дар китобхонаи
Донишгоњи Панљоб тањти раќами Д-1/8481 бо хати настаълиќи дурушти зебо мањфуз аст (10; 121-122).
Њамин љо метавон афзуд, ки бархе аз чопњои «Шоњнома»-и Абулќосим Фирдавсї дар замимаи худ фарњанги
«Шоњнома»-ро њамчун алфози нодир ва истилоњоти ѓариба љой додааст. Чунончи, яке аз нусхањои «Шоњнома»-и
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Фирдавсї бо тасњењи Тирнар Макан дар солњои 1829-1832
дар чањор муљаллад дар Бомбай интишор ёфт, дар замима фарњангномае дорад, бо унвони «Алфози нодира ва
истилоњоти ѓариба». Таљрибаи ин суханшиносро минбаъд
аѓлаби чопњои сангии «Шоњнома» дар Њиндустону Эрон
идома дод. Аз љумла, дар яке аз нусхањои чопи сангии
«Шоњнома» бо тасњењи Мењдї Арбоби Исфањонї, ки соли
1846 сурат гирифт, бо њамон унвони зикршуда «Алфози
нодира ва истилоњоти ѓариба» интишор гардид. Мураттиби ин нусха дар дебочаи асар менависад: «Чун дар ин
китоб луѓоти пањлавї ва форсии ќадим ва муњовароту истилоњоти нодира бисёр омад, муносиб он дид, ки фарњанги
онњоро аз «Бурњони ќотеъ» ва «Фарњанги Љањонгирї» ва
«Муайид-ул-фузало» ва «Мадор-ул-афозил» ва «Фарњанги
Сурурї» ва «Кашф-ул-луѓот» ва «Бањори Аљам» ва «Истилоњоти Вораста» ва «Шамс-ул-луѓот»-у «Суроњ» бароварда ва дар охири љилди чањорум манбаъ гардонад,
ки гўё мифтоњи ин ганљинаи шоњвор аст». Њамин тариќ,
фарњангномаи «Шоњнома» њамчун замимаи нусхаи ин асари безавол на камтар аз фарњангњову луѓатномањои махсуси «Шоњнома» арзиш доранд. Дар давраи асримиёнагии
фарњангнигории форсу тољик боз якчанд луѓатномањое бо
номи «Луѓати «Шоњнома» интишор шудаанд, ки дар бораи онњо маълумоти кофї дар даст нест.
Фарњангњои асри ХХ. Дар садаи бистум аввалин
луѓатнома бо унвони «Фарњанги «Шоњнома» -и Фирдавсї
ба ќалами Вристис Волф мутааллиќ аст, ки соли 1935 дар
Берлин интишор ёфтааст. Ин асарро «нахустин фарњанги
«Шоњнома» меноманд, ки ба равиши илмї мудавван шудааст. Фарњанги мазкур дар заминаи љустуљўњои тўлонї ва
омўзишњои жарфо тўли 25 сол нигошта шудааст. Муаллиф
ин фарњангро дар пояи матни «Шоњнома», ки ба нашри
Тирнар Макан дар панљ љилд, ки дар Калкутта соли 1829
чоп шудааст, нашри Жул Мол дар 7 љилд, ки соли 1878 дар
Париж иншо гашта ва чопи Вулер Ландовар дар 3 љилд,
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ки дар Лондон соли 1886-1887 китобат шудааст, рўи кор
овардааст. Волф дар фарњанги худ њар яке аз достонњои
«Шоњнома»-ро ба тартиби хронологї-таърихї ба бахшњо
таќсим кардааст, ки ин шева барои хонанда истифода намуданро осон намудааст. Сохти фарњанг бад-ин тартиб аст:
Вожа ё исми хос ба форсї, овонигории он, тавзењи он ба забони олмонї, шумораи достон, шумораи абёт ё байт мутобиќи чопи Жул Мол, суратњои вожањо ва номњо. Аз ин рў аз
фарњанги Волф дар байти чандуми ягон достони «Шоњнома»
ва ба кадом шакл омадани калимаро ёфтан мумкин аст.
Фарњанги «Шоњнома», ки муаллифи он Ризозода
Шафаќ мебошад, бори аввал соли 1942 ва бори дувум соли
1972 дар Тењрон чоп шудааст. Чунончи, худи муаллиф менависад, асоси китоби ўро луѓати «Шоњнома»-и Абдулќодири Баѓдодї ва фарњангњое, ки дар Бомбай интишор
шудаанд ташкил медињанд. Дар ин фарњанг аз ашъори суханварони дигар низ асноди шоњид ба назар мерасад. Муаллиф аз «Фарњанги Љањонгирї» ва «Анљуманоро»-и Ризоќулихони Њидоят фаровон истифода кардааст. Муаллиф
дар чопи дувуми ин фарњанг бештар луѓатњоеро овардааст, ки он ба забони арабї тааллуќ дошта, аз назари муаллиф арзиши таърихї доранд. Бисёре аз луѓатњоро аз назари решашиносї тањќиќ ва баррасї намудааст. Гузашта
аз ин, барои њар як вожа аз «Шоњнома» байте овардааст
ва њамчунин аз осори шоирони дигари порсигў низ истифода кардааст. Суханшиноси эронї Алии Равоќї бар китоби мазкур як маќолаи интиќодї навишта, баъзе аз камбудињои асарро зикр мекунад (11; 105-111). Аз љумла, аз
назари суханшинос Равоќї бархе аз вожањои фарњангнома
монанди «пайхаста», «тоса» ба «Шоњнома» мутааллиќ нестанд. Ё худ бисёре аз санадњои шоњид нодуруст аст. Дар
мавриди маънигузорї низ муаллиф ба тасњиф роњ додааст.
Бо вуљуди њамаи ин камбудињо фарњангномаи мазкур арзиши баланди илмиву адабиро дорост.
Дигар аз фарњангномаи муосир марбут ба «Шоњно48
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ма»-и Фирдавсї ба ќалами Абдулњусайни Нўшин тааллуќ
дошта, «Вожаномак» унвон дорад(12). Муаллифи ин китоб баъди омўзишу тадќиќоти «Шоњнома»-и Фирдавсї ва
фарњангњои «Шоњнома» худаш низ барои тадвини фарњанги нав камари њиммат бубаст. Муњаќќиќон бар онанд, ки
фарњангномаи мазкур аз луѓатномањои ќаблан иншошуда
камтар нуќс дорад (5).
Усулу шеваи фарњангнигор дар тадвини ин фарњанг
аз луѓатномањои пешин тафовут дорад. Дар фарњанги ў
исмњои хос шарњ нашудаанд ва ба љои он калимањои мураккаб тавзењ дода шудааст. Њамчунин маънињои маљозии вожањо ва кинояњо шарњу тавзењ наёфтаанд. Ба ѓайр
аз «Шоњнома» аз дигар суханварон низ абёти шоњид наќл
кардааст ва аксари санадњои шеърї аз девонњо наќл шудааст на аз фарњангњо. Муаллиф кўшидааст, ки решањои
авастої ва пањлавии вожањои душворро тавзењ дињад.
«Вожаномак» дар асоси нусхањои мўътабари «Шоњнома»
монанди нусхањои хаттии музеи Британиё, китобхонаи оммавии Ленинград, Ќоњира ва Донишкадаи ховаршиносии
Академияи улуми Иттињоди Шўравї тадвин шудааст. Яке
аз хусусиятњои муњими ин асар шарњу тавзењи таркибот
мебошад. Њамзамон ин шарњу тавзењ нисбат ба фарњангњои пешин даќиќтар ба назар мерасад. Китоби «Луѓатњои
арабии «Шоњнома» ба ќалами суханшиноси олмонї Паул
Њумбе тааллуќ дорад. Ў аз луѓатномаи Вулф фаровон истифода бурда, 984 вожаи арабии «Шоњнома»-ро дар шакли фењраст танзим намудааст. Дар китоби луѓатњои арабї
мутааллиќ ба илми афлок, истилоњоти љангу шикор, ороишу зевар, љонваршиносї, табиатшиносї, санъатшиносї,
асбобу анљоми рўзгор ва ѓайра ба ќалам омадааст.
Асари дигаре, ки онро низ метавон њамчун фарњанги
«Шоњнома» ёд кард, «Вожагони арабї дар «Шоњнома»-и
Фирдавсї» мебошад, ки муаллифи он Муњаммад Љаъфари Муинфар мањсуб меёбад. Он соли 1959 навишта шудааст ва Муинфар дар муќаддимаи китобаш зикр мекунад,
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ки дар натиљаи омўзиши фарњангномањои «Шоњнома» ва
муќаррар намудани њусну ќубњи онњо ба навиштани ин
асар шурўъ кардааст.
Асари Алии Равоќї «Вожањои ношинохта дар «Шоњнома» (13) аз китобњои бењтарин дар шарњи вожаву калимањои душворфањми «Шоњнома»-и Фирдавсї мебошад.
Муаллиф зикр мекунад, ки котибони «Шоњнома» бинобар
ошноии мукаммал надоштан бо калимаву таркибњои замони муаллифи «Шоњнома» дар њамаи нусхањо ба тасарруф роњ додаанд. Аз ин рў, дар аѓлаби нусхањои «Шоњнома» калимањо тасхифу тањриф гаштанд ё иваз шудаанд.
Ин нуќтаи назари муаллиф ќобили ќабул буда, ин вазъият
натанњо дар нусхањои «Шоњнома», балки дар њамаи девонњои адабиёти асри Х ба назар мерасад. Алии Равоќї
мањз аз њамин чашмандоз ба «Шоњнома»-и Фирдавсї назар карда, дар шарњу тавзењи вожаву ибороти душворписанди он сањми худро гузоштааст.
Яке аз луѓатномањои дигар, ки дар ду љилд рўи чопро
дидааст, «Фарњанги номњои «Шоњнома» унвон дошта, ба
ќалами Мансури Растагори Фасої марбут мебошад (14).
Сарчашмаи фарњанги мазкур чопи маскавии «Шоњнома»
ва фарњанги Вулф мањсуб мешавад. Муаллиф аввал номи
ќањрамон, баъдтар навишти онро ба лотинї зикр мекунад,
сипас байте аз «Шоњнома» меорад, ки он ном дар он мављуд
бошад. Њамчунин муаллиф аз кадом нусха истифода карданашро тазаккур медињад. Муаллиф дар фарњанги мазкур ба
ѓайр аз ном дигар воњидњои луѓавиро сарфи назар кардааст.
Як луѓатномаи дигар бо унвони «Фарњанги номњои
«Шоњнома» ба ќалами Алии Љањонгирї мутааллиќ аст
(15). Ин муаллиф дар заминаи нусхаи Жул Мол кор кардааст. Њар як моддаи луѓавиро бо овонигории њуруфи
лотинї оварда, онро мухтасар шарњ додааст. Муаллиф
кўшидааст баъзе аз номњоро аз назари илми иштиќоќ тањлилу баррасї намояд.
«Фарњанги љомеъи «Шоњнома», ки ба муносибати
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њазораи «Шоњнома» таълиф шудааст, аз номи Мањмуди
Занљонї тасниф гардидааст (16). Муаллиф номњои таърихї
ва афсонавии «Шоњнома»-ро мавриди ташрењ ќарор дода,
ба њар як воњиди луѓавї санади шеърї овардааст. Муаллиф аз усули шарњи энсиклопедї истифода карда, баъзе аз
калимањои таърихиро ба тафсил шарњ додааст.
«Фарњанги љомеъи номњои «Шоњнома» ба ќалами
Муњаммадризои Одил (17) тааллуќ дорад ва он дар асоси
чопи Маскав рўи кор омадааст.
«Фарњанги луѓот ва таркиботи «Шоњнома» аз љониби
Дориюши Шомбаётї (18) таълиф шудааст ва дар заминаи
«Фарњанги луѓоти «Шоњнома»-и Шафаќ, «Луѓатномаи Дењхудо», «Фарњанги Љањонгирї», «Фарњанги Низом», «Мўъљами «Шоњнома», «Бурњони ќотеъ» ба ќалам омадааст. Муаллиф кўшидааст њамаи маонии вожаро зикр кунад ва санадњои
шеъриро аз «Шоњнома»-и Фирдавсї ба кор барад.
«Фарњанги «Шоњнома», ки муаллифаш Њусайн
Шањиди Мозандаронї (19) мебошад, танњо номи инсонњо
ва љойњоро шарњу тавзењ додааст. Дар аксари маврид кўшидааст, ки модули авастої ва пањлавии номњоро шарњ
дињад. Њамчунин бисёре аз таърихи номњоро бо сарчашмањои дигар муќоиса кардааст.
Инњо номгўи маъруфтарин фарњангњое мебошанд,
ки ба «Шоњнома»-и Абулќосим Фирдавсї бахшида шудаанд ва њар яке бо сабку услуби ба худ хос иншо гардидаанд. Муаллифони ин фарњангњо кўшиш ба харљ додаанд,
ки бо назардошти талаби ниёзмандон ва мутолиагарони
«Шоњнома» ягон љињати ин асари бузурги њамосиро мавриди шарњу тавзењ ќарор дињанд. Назари иљмолї ба ин
фарњангњо аз он шањодат медињад, ки мусаннифон аз овошиносї то ба кашфи маънињои маљозии вожањои «Шоњнома» ќадам гузошта, њар яке дар кашфи уќдањои алоњидаи
асари мазкур муваффаќ гардидаанд. Омўзиши ин фарњангњо имкон фароњам меорад, то дар тадвини тозаи фарњанги
«Шоњнома» бо усули муосир сањмгир бошем.
51
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Пайнавишт:
1. Дафтархони Одилї, Муњаммад ибни Ризо ибни Алавии Тўсї. Мўъљами «Шоњнома». Ба кўшиши Њусайни Хидевљам. – Тењрон, 1352
њ-ќ. // 1933 м. сањ.2
2. Њусайни Хидевљам. Шарифдафтархон – муаллифи нахустин
фарњанги «Шоњнома» / Ёдгорномаи дуктур Ѓуломњусайни Юсуфї.
- Машњад, 1359.сањ.433.
3. Асадии Тўсї. Луѓати фурс. Бо эњтимоми Нурулло Ѓиёсов. – Хуљанд, 2015.
4. Фахриддин Муборакшоњи Ѓазнавї. Фарњанги Ќаввос. Бо кўшиши
Назир Ањмад. – Тењрон, 1353, сањ.96.
5. Абулфазли Хатибї. Нигоње ба фарњангњои «Шоњнома». Фаслномаи фарњангистони забон ва адаби форсї. Соли чањорум. Шумораи саввум. 1377.
6. Бадри Иброњим. Фарњанги зуфонгўё ва љањонпўё. / Бо кўшиши Назир Ањмад. Патна. 1989.
7. Инљуи Шерозї Мир Љамолиддин Њусайн ибни Фахриддин Њасан. Фарњанги Љањонгирї. Бо кўшиши Рањим Афифї. – Машњад.
1351.ш.
8. Фењрасти китобхонаи Осафия. Љилди 2. Шумораи 235.
9. Муњаммад Дабирсиёќї. Фарњангњои форсї. – Тењрон, 1348.
10. Фењрасти нусхањои хаттии форсии китобхонаи Донишгоњи Панљоби Лоњур. Бо кўшши Саидхизр Аббоси Навшоњї. – Исломобод,
1345 ш.
11. Алии Равоќї. Нигарише дар фарњангњои «Шоњнома». Маљаллаи
«Симурѓ». Шумораи 1. 1351.
12. Абдулњусайни Нўшин. Вожаномак. Ба кўшиши Мустафо Шањобї.
Анљумани осори миллї. – Тењрон, 1350.
13. Алии Равоќї. Вожањои ношинохта дар «Шоњнома». Дафтари якумТењрон, 1351, дафтари дувум – Тењрон, 1353.
14. Мансур Растагори Фасої. Фарњанги номњои «Шоњнома». Љилди
1. –Тењрон , 1369 њ. Љилди 2. – Тењрон, 1370.
15. Алии Љањонгирї. Фарњанги номњои «Шоњнома». – Тењрон, 1369.
16. Мањмуди Занљонї. Фарњанги љомеъи «Шоњнома». – Тењрон, 1372 њ.
17. Муњаммадризо Одил. Фарњанги љомеи номњои «Шоњнома». –
Тењрон, 1372њ.
18. Дориюши Шомбаётї. Фарњанги луѓоту таркиботи «Шоњнома». –
Тењрон, 1375.
19. Њусайн Шањиди Мозандаронї. Фарњанги «Шоњнома». – Тењрон, 1377.

Соли 2013
52
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ШЕЪРИ КАМОЛИ ХУXАНДB ДАР
ФАР{АНГИ ВОРАСТА
Дар асри њаждањуми милодї Њиндустон ба мењвари
ривољу равнаќи адабиёти форсї табдил ёфт, ки илми луѓат
ва луѓатнигорї як бахши муњим ва пешрави он мањсуб мешуд. Дар и
н давр суханварону фарњангнигороне чун Сирољиддин Алихони Орзу, Мир Ѓуломалии Озоди Балгиромї ва
дањњои дигар Шибњи Ќораи Њиндро барои хеш чун сарпаноњ пазируфта, он љо зиндагї ва эљод менамуданд. Њаминону њамсанги нухбагон ва бузургони илму адаби ин сарзамин њатто дар Эрони он замон камтар ба назар мерасид
ва сабаби густариши бемайлони луѓатнигорї ба ривољу
равнаќи сабки њиндї сахт марбут буд. Зеро сабки њиндї
бо махсусияти худаш аз ќабили гунањои мухталифи тарзи
хаёли шоирона, истилоњоти нав ба нави рўзмарраи суханварон мураттибони луѓатномањоро водор менамуд, то дар
шарњу тавзењи онњо сањим бошад.
Дарку маърифати адабиёт дар сарзамини Њинду
Покистон мушкилоти худро дошт. Чунончи, Сирољиддин Алихони Орзу барин суханвари мумтоз дар «Маљмаъ-ул-нафоис» перомуни шарњи њоли Офарини Лоњурї
дар мавриди он ки баъзе аз суханварони Њинду Покистон
аз рољеъ ба баъзе калимоту ибороти номаънуси шеъри
форсї аз ў суол менамоянд, ишора мекунад (10, с. 16). Аз ин
чашмандоз ихлосмандони осори форсї дар мавриди дарку
маърифати дурусти адабиёт ба луѓатномањо, фарњангњои
адабї ниёзманд буданд. Ба ибороти дигар, удабои Њинд
кўшиш мекарданд дар заминаи пурсишу љустуљўйњо мушкилоти худро бартараф намоянд ва аз ин љост, ки силсилаи
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фарњангњо, ки бештар шарњу тавзењи истилоњоти шоиронаро фаро мегирифтанд, рўи кор омаданд. Яке аз ин гуна
луѓатномањо «Мусталењот-уш-шуаро»-и суханшинос ва
шоири Њинд Сиёлкуттї Мал Ворастаи Лоњурї мебошад.
«Мусталењот-уш-шуаро» аз фарњангњои бењтарини
асри ХVIII ба њисоб рафта, солњои 1736-1737 навишта шудааст. Дар сарчашмањои адабї оид ба зиндагиву рўзгор ва
фаъолияти адабии муаллифи луѓатнома маълумоти даќиќ
ва муфассал ба назар намерасад. Иллати ин вазъро тазкиранигорон бар он марбут донистаанд, ки Вораста тамоми
умри хешро дар шањри Панљоби Њиндустон гузаронида, ба
марказњои илмиву адабии он замон чун Дењливу Лакњнав
рафтуомад надошт ва аз суханварони маъруф мањсуб намешуд. Муносиб ба маънии номаш ў як нафари ворастае
буд ва дар фикри ошноии ањли сухан ва адаб науфтод, ки
њатто бо Сирољиддин Алихони Орзу барин шахсияти маъруфи фарњангиву илмї рў ба рў нагардида буд. Дењхудо
дар «Луѓатнома»-и худ такя бар тазкираи «Субњи гулшан»
(1) тањти воњиди луѓавии Вораста меорад:
«Вораста – Ворастаи Лоњурї Сиёлкуттї, номаш
Мал аст ва барои тањќиќи истилоњоти форсї ба сарзамини Эрон ќадам гузошт ва се сол дар он љо буд ва китоби
«Мусталењот-уш-шуаро» ва «Сафоњоти коинот»-ро ба камоли тањќиќ ва тањзиб таълиф намуд ва бо Шайх Муњаммад Алии Њазини Лољињї муњаббате дошт ва бинобар ин
«Раљим-ул-шаётин»-ро дар љавоби «Танбењ-ул-ѓофилин»-и
Алихони Орзу нигошт. Мирзо Муњаммад Њасани Ќатил
набераи ў буд. Ва оњанги сухан бад-он сон месуруд:
Дил зи зулфаш мушки Чин дорад њавас,
Ин парешон банд бар мў баста аст.
			
*
*
*
Сарв дар раќс асту ќумрї масту дастафшон чанор
Ваќти бишкан-бишкани тавбаст соќї, май биёр.(1; 23066)
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Дар мавриди зиндагї ва осори Вораста китоби устоди адабиёти форсии Донишгоњи Панљоб – Лоњур дуктур
Саид Абдуллоњ «Адабиёти форсї дар миёнаи њиндувон» (4)
фарогири матолиби бештаре мебошад. Муаллифи китоби
мазкур дар бахши «Сиёлкуттї Мал Вораста» (Мусталењоти
Вораста) маълумотњои мушаххас ва ќотеъи таърихиву адабиро дар бораи ин фарњангнигори беназир ба ќалам овардааст. Аз љумла, дар бораи зиндагии Вораста, мусофирати
Эрон, сабабњои камбудии иттилоот аз рўзгори Вораста,
пайравии ў аз Њазини Лоњиљї, муњити илмии ў, назари
интиќодї, номгўи осораш, манобеи «Мусталењот-уш-шуаро», вежагињои он, муќоисаву муќобалаи он бо «Чароѓи
њидоят»-и Алихони Орзу ва дигар луѓатномањо, маќоми
илмии Вораста ва чанд масоили дигар ибрози назар кардааст.
Ба ќалами Вораста асарњои зеринро марбут медонанд:
1. «Мусталењот-уш-шуаро»
2. «Матлаъ-ул-саъдайн»
3. «Сифати коинот ё аљоибу ѓароиб»
4. «Љавоби шофї ё Раљим-ул-шаётин»
5. «Чанги Рангоранг ё тазкираи Вораста»
«Мусталењот-уш-шуаро» фарњанги луѓат ва истилоњоти шеърии асри Сафавї ба њисоб рафта, муаллифи
он асосан истилоњот ва муњоваратро шарњу тавзењ додааст. Вораста дар бораи сабаби таълифи китобаш менависад: «Банда Вораста ба мањзи сарнавишти азалї шабу рўз
мањви мутолиаи давовини фусањо будам ва дилу љонро
ваќфи ишќи навхатони алфозу маъонї менамудам. Аксари муњовироти ѓарибаи форсизабонон дар ашъори фасоњатбор дидам, ба тањќиќи он камари саъй мўњкам барбастам. Њарчанд гирди кутуби луѓат гардидам, нафњаи
њалли маъонии баъзе аз он нашнидам, ночор руљўъ ба
забондонони эрондиёр овардам ва понздањ сол дар ин та55
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лош ба сар бурдам ва он чи аз забони он љамоат шунидам
барои интифоъи љумњури суханпардозон хостам дар китобат дарорам…» (10, с. 37) Вораста дар тадвини китобаш аз
луѓатномањое монанди «Фарњанги Љањонгирї», «Кашф-уллуѓот», «Муайид-ул-фузало», «Мадор-ул-афозил», «Ќомус»,
«Тољ-ул-масодир», «Шарњи девони Хоќонї»-и Шодиободї,
«Мунтахаб-ул-луѓот» ва ѓайра истифода кардааст. Муњимтарин хусусияти илмии ин луѓатномаро муњаќќиќон дар он
мебинанд, ки Вораста љанбаи интиќодии китобашро ќавї
намудааст. Яъне луѓатнигор муњовароту истилоњотро танњо
љамъоварї накарда, балки њар як вожаро мавриди наќду баррасї ќарор дода, сипас ба луѓатномааш љой медињад. Аз
ин љост, ки дар аѓлаби маврид шарњу тавзењи Вораста аз
луѓатномањои дигар, њатто «Чароѓи Њидоят»-и Сирољиддин Алихони Орзу сањењтар ва дуруст љилва мекунад.
Асноди шоњид дар «Мусталењот-уш-шуаро» асосан
аз осори суханварони муосири Вораста баргузида шуда,
муаллиф ба ашъори суханварони куњан камтар таваљљўњ
кардааст. Бо вуљуди ин, дар луѓатнома намунањо аз ашъори Унсурї, Фаррухї, Низомии Ганљавї, Саъдии Шерозї,
Њофизи Шерозї, Камоли Хуљандї, Абдурањмони Љомї ба
назар мерасад.
Ашъори Шайх Камоли Хуљандї аз назари миќдор аз
намунањои ашъори кулли суханварони то садаи ХVI дар
фарњанг аз њама бештар истифода шудааст. Аз осори шоири Хуљандї 27 байт истинод шудааст, ки барои тавзењи
26 воњиди луѓавї ё худ таъбироти шоирона истифода гардидааст. Номи шоир дар шаш маврид ба тариќи «Њазрати
Камоли Хуљандї» дар як маврид «Камоли Хуљандї» ва
аксаран ба унвони «Камоли Хуљанд» зикр ёфтааст. Зимнан метавон пай бурд, ки дар замони луѓатнигор Хоља Камолиддин Масъуди Хуљандї ба унвони «Камоли Хуљанд»
маъруф будааст ва ин нуктаро асноди фарњангњои дигар
низ собит мекунанд. Чунончи, дар «Фарњанги мутароди56
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фоту истилоњот»-и Муњаммад Подшоњ зери асноди шоњид
Шайхи Хуљанд ба таври «Камоли Хуљанд» ёд шудааст.
Гирифтану куштани чароѓ:
Ёр биншаст ба маљлис бинишонед чароѓ,
Рўи ў нури таљаллист маљўед чароѓ.
Камоли Хуљанд (9, с. 228)
ё љои дигар:
Камари маъшуќ:
Миёни нестї дидем њастї,
Миёни ёри мо хайр-ул-умур аст.
Камоли Хуљанд (9,с. 221)
ё худ:
Шаби бедор:
То ба фарёд омадем аз нолаи шабњои хеш,
Пурсише мекун зи ранљурони роњпаймои хеш.
Камоли Хуљанд
Дар фарњангномаи «Бањори Аљам» низ (9, с. 251) ба
мушоњида мерасад:
Воќеа – маъруф, мурдан:
Моро ба рўзи воќеа хотир ба он хуш аст
К-аз хоки остони ту тасдеъ мебарем.
Камоли Хуљанд (8, с. 2105)
ё љои дигар:
Обдаст – обе, ки бад-он дасту рў шуста бошанд ва
вузўъ кунанд.
Намози ид хоњам кард, њон, соќї биёр обе
Барои обдасти мо ба ибриќи ќадањшўён.
Камоли Хуљанд (8, с. 17)
Ё дар фарњанги «Чароѓи Њидоят»-и Алихони Орзу
мехонем:
Орзу гирифтан - пайдо шудани хоњиш.
Камоли Хуљанд гўяд:
Аз бўсањои сарв лабам пўст боз кард,
Њаргиз ба пойбўси туам орзу гирифт. (11, с. 1004)
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Сабаби мањз Камоли Хуљанд на Камоли Хуљандї
зикр шудани исми шоир дар фарњангномањо дар маъхазе
аниќатараш сарчашмањои муњиме, ки дастраси мост, зикр
намегардад. Танњо метавон њадс зад, ки луѓатнигорон дар
ибороти Камоли Хуљанд ба ду нукта ишорат доштанд:
1.Шахсияти нотакрори шайхи бузургвор, ки дар симои ў рушду такомули маънавии ањли Мовароуннањр хоса,
Хуљанд ифода меёбад.
2.Хушояндиву зебогї ва ифодагари мазмунњои зариф
будани ибороти Камоли Хуљанд нисбат ба Камоли Хуљандї мебошад.
Сиёлкуттї Мал Ворастаи Лоњурї ба ашъори Камоли Хуљандї дар мавридњое руљўъ кардааст, ки таъбироту
истилоњот ё худ воњиду иборањои фразеологии дар замони
луѓатнигор роиљбуда танњо дар ашъори Шайхи Хуљанд истифода шуда бошад, ё пањлўи нави мазмуну маънии вожа
ё ибораро ифода намояд. Мусаллам аст, ки таъбиру воњид
њои фразеологие, ки дар ќарнњои ХVIII-ХIХ мавриди истифода ќарор дошт, барои форсизабонони Њиндустон ниёзеро дар шарњу тавзењ рўи кор оварда буд. Дар ашъори
Хоља Камоли Хуљандї ин таъбиру ифодањо дар сатњи баланди њунарї истифода шуда, матлабро рўшан ифода кардаанд. Аз љумла, воњид ва иборањои фразеологии аз ќабили «об гирифтани хона», «афтодани дил дар љое», «ба худ
гарм будан», «бўса хўрдан ва чидан ва задан ва кардан ва
кандан, чошнии чизе хўрдан», «чашм бар чизе дўхтан ва
бастан», «дар назар овардан», «ростпо омадан», «коњили
пои муруд будан», «муборак мурдаро озод кардан», инчунин маънињои маљозии «матои танг», «ангуштпеч», «шонакорї», «ранљи борик», «бода», «обдаст» шарњу тавзењ
ёфта, бо намуна аз ашъори Камоли Хуљандї мустанад гардидааст.
Воќеан, шарњу тафсири Вораста дар мавриди маърифати дурусти ашъори Камоли Хуљандї арзишманд аст.
Чунончи, тавзењи масдари «ростпо омадан», ки имкон фа58
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роњам меорад, то асли матлаби шоирро дарк кунем. Тавзењи ироанамудаи Вораста дар ягон луѓатномањои дигар
ба назар намерасад.
Ростпо омадан – аз љое ба љое омадан бетаъхир дар роњ.
Камоли Хуљанд:
Дар чаман мерафт зикри ќомати дилдори мо,
Сарв доман барзаду омад ба бўстон ростпо (10; 439).
Яъне шоир мегўяд, ки чун дар чаман сухан аз ќомати болову расои дилдори мо сухан оѓоз шуд аз рашк сарв доман
барзад, яъне омодаи бањсу талош гардид, ки ў аз ёри мо
зеботар аст ва бетаъхир, саросема ба бўстон њозир гашт.
Ё худ:
Ранљи борик – таби диќ ва он машњур аст. Бемории
борик њам гўянд. Камоли Хуљандї:
Сар ба бемории борик нињад охири кор,
Њар киро орзуи мўи миёни ту бувад.
Дар «Луѓатномаи Дењхудо» дар шарњи ранљи борик
омада: ба маънии киноя аз марази диќ бошад, бемории борик, таби диќ…
Шайх Камоли Хуљандї таваљљўњ ба вожаи «борик»
ва «мўй» маънии лутфомезро ба ќалам додааст.
Коњили пои муруд - шахсе, ки њама рўз зери пои дарахтони амруд во кашида бошад ва њеч кор аз дасташ барнаёяд. Лутиён чунин касро лентяй гўянд. Камоли Хуљандї:
Гар нагирї чусту чолок себи ширинаш Камол,
Пеши ањли ишќ бошї коњили пои муруд (10, 626).
Инчунин:
Муборак мурдаро озод кардан. Дар ќадимулайём барои сињњати мариз љонвареро гирди сари бемор гардонида
рањо мекарданд.
Иборат аст аз кори бењосил. Мустанбит аст аз ќиссаи
шахсе, ки Муборак ном ѓуломе дошт, шабу рўз ўро дар хар
камон мекашид чун бимурд гуфт: «Муборакро озод кардам». Ин масал машњур шуда… Камоли Хуљандї:
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Дигар накнем гўї бар ту бедод,
Муборак мурда он гањ кардї озод (10, с. 703).
Муќоисаи текстологии намунањои шеъри Камол аз
«Фарњанги Вораста» ба нусхањои илмї-интиќодии осори
шоир аз он шањодат медињад, ки муаллифи фарњангнома
аз девоне истифода кардааст, ки он то имрўз дастраси ањли
тањќиќ нагардидааст. Зеро намунањои шеъри Камол дар ин
фарњанг нотакрор ва беназир аст. Чунончи, байти зерини
Хоља Камоли Хуљандї, ки тањти ибороти «об гирифтани
хона- харобу вайрон шудани хона» омадааст:
Аз гиря маро хонаи чашм об гирифтаст,
Афсонаи чашми ту зи ман хоб гирифтаст (10, с. 43).
дар њамаи нусхањои илмї-интиќодї дар шакли зер зикр ёфтааст:
Аз гиря маро хонаи чашм об гирифтаст,
В-аз ќиссаи мо чашми туро хоб гирифтаст.
(12, с. 214; 6, с.97; 2, с. 39; 5,с. 49; 3, с. 42).
Ё байти дигар, ки дар шарњи таъбироти дигари шоирона омадааст:
Афтодани дил дар љое – ќарору ором гирифтани дил
дар он љо.
Афтод дил аз ёр надонам зи чи афтод
Фарёд зи шўхе, ки малуласт зи фарёд.
Дар њамаи нусхањои илмиву интиќодии Хоља Камоли Хуљандї иборати «афтодани дил» дар шаклњои «дил аз
по афтодан» ва «дил аз даст афтодан» истинод шудааст ва
афтодани дил аз ёр танњо дар нусхаи Вораста ба назар мерасад.
Ё худ байти маъруфи Хоља Камоли Хуљандї дар њамаи нусхањо бад-ин тариќ омада:
Гиряи ошиќон мабин зи бурун
Рўзи борон биё ба хона дарой (12,с. 927).
Танњо дар баъзе нусхањо чун нусхаи Азизи Давлатободї (5, с. 346) ва Маљиди Шафаќ (3, с. 399) ба љои вожаи
«биё» калимаи «буто» нашр гардидааст. Дар «Фарњангно60
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маи Вораста» бошад, нусхаеро мушоњида мекунем, ки он
аз назари маъниву мазмун зариф аст ва тавзењу ташрењи
вожаи мењварї моро водор менамояд, ки ба асл наздик будани нусхаро аз рўи мантиќ ќобили ќабул донем:
Тобхона – хонае, ки дар он љомкорї карда бошанд ва
низ курсиву бухорї дар он бошад…
Гиряи ошиќон мабин зи бурун
Рўзи борон ба тобхона дарой (10, с. 241).
Ё мисоли дигар аз «Фарњанги Вораста»:
Шонакорї - печидан ба касе то дар маќоми зудгир
ояд. Маъхази он печидани зулфи гирењгир дар шона аст,
муњоварадонони Эрон, дар овехтани мутлаќ њам гўянд Камоли Хуљанд:
Камол ар сар надорад бо ту зулфаш
Машав дарњам, ки он аз шонакорист (10, с. 531).
Дар њамаи нусхањо мисраи дуюм дар шакли «махўр
бозї ки он аз шонакорист» омадааст (6, с. 192; 2, с. 77; 12,
с.307; 3, с. 75).
Байте, ки ќаблан тањти воњиди луѓавии коњили пои
муруд зикр ёфт низ танњо дар «Фарњанги Вораста» дар
шакли
Гар нагирї чусту чолок себи ширинаш Камол
Пеши ањли ишќ бошї коњили пои муруд (10, с. 626).
забт шуда, дар нусхањои дигари дастраси мо ба љои «себи
ширин» ибороти «себи симин» омадааст. Њамин сон байти
Дигар гуфтї наљўям бар ту бедод,
Муборак мурду он гањ кардї озод (2, с. 145).
ки њамаи нусхањои илмї-интиќодиро муштамил аст дар
«Фарњанги Вораста»:
Дигар накнем гўї бар ту бедод
Муборак мурда он гањ карда озод (10, с. 703).
омадааст, ки нусхаи фард њисоб мешавад. Бисту њафт байти Шайх Камоли Хуљандиро, ки дар «Мусталењотушшуаро»-и Вораста мањфуз аст, метавон бад-ин тартиб тасниф
намуд.
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1.Абёте, ки дар њамаи нусхањои илмї-интиќодї шакли ягона доранд. (17 байт)
2. Абёте, (7 байт) ки бо таѓироти љузъї нисбат ба намунаи дигар маъхазњо омадааст, вале танњо дар фарњанги
Вораста мављуд аст.
3.Абёте, ки танњо дар «Мусталењотушшуаро» ба њамин шакл омада, дар дигар нусхањо шакли дигари ягонаро
доранд.
Њамин тарик, «Мусталењотушшуаро»-и Вораста њамчун луѓатномаи истилоњоти шеърї миёни фарњангномањои
форсї маќоми баланде дорад ва ба ишорати Блохман, ки
онро ба ќомат камтару ба ќимат бењтар хондааст, (10) метавон манбаи аслї ном бурд. Омўзиши намунањои ашъори
Шайх Камоли Хуљандї аз назари арзиши адабї ва матншиносї ин нуктаро бори дигар собит месозад. Тањќиќу
баррасии ин китоби арзишманд њамчун сарчашмаи адабї
метавонад бозёфти љадиди илмиро рўи кор орад.
Адабиёт:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Алиакбари Дењхудо. Луѓатнома. – Тењрон, Чопи дувум аз давраи
љадид. 1327.љ.15.
Девон. Камоли Хуљандї. Тасњењ ва муќобалаи Ањмади Карамї. –
Тењрон, 1372.
Девони комили Камолиддин Масъуди Хуљандї. Тасњењ ва муќаддимаи Маљиди Шафаќ. – Тењрон, 1389.
Дуктур Саид Абдуллоњ. Адабиёти форсї дар миёни њиндувон.
Тарљумаи дуктур Муњаммад Асламхон. – Тењрон, 1371. -284 сањ.
Камолиддин Масъуди Хуљандї. Девон, ба тасњењу эњтимоми Азизи Давлатободї. – Табрез, 1375.
Камоли Хуљандї. Девон. Матни интиќодї ва муќаддимаи Шарифљон Њусейнзода ва Саъдулло Асадуллоев, иборат аз ду љилд.
- Душанбе: Ирфон, 1986.
Камоли Хуљандї. Девон. Бо эњтимоми К.Шидфар, иборат аз ду
љилд ва чањор китоб. – Маскав, 1975.
Лоло Тик Чанд Бањор. Бањори Аљам. Тасњењи Козими Дизфулиён.
– Тењрон, 1379.
Муњаммад Подшоњ. Фарњанги мутародифот ва истилоњот. –
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Тењрон, 1364.
10. Сиёлкутї Мал Вораста. Мусталењотушшуаро. Тасњењи дуктур Сируси Шамисо. – Тењрон, 1380. – 808 сањ.
11. Чароѓи њидоят. Таълифи Сирољиддин Алихони Орзу. – Тењрон,
1359.
12. Шайх Камоли Хуљандї. Девон. Бо эњтимоми Эраљи Гулисурхї.
Дар ду љилд. – Тењрон. 1374.

Соли 2012

ЗАВRИ САЛИМ ВА МАТНИ АСИЛ
То имрўз мутуни адабии асри X аз дидгоњи илми
матншиносї амиќу њамаљониба омўхта нашудааст. Њануз
мушкилоти зиёд ва мухталифот садди роњи матншиносони
муосир мебошад. Аѓлаби маврид матншинос бо нусхањои
давоми садсолањо батакрор рўнавис шуда омада, рў ба рў
мешавад, ки ин зањмати матншиносро дучанд месозад. Ин
амр аз матншинос таќозо мекунад, ки осори суханварони
ањди сомониро дар маљмўъ биомўзад, сабку услуб, забони
онњоро аз њам тафовут нињад. Таърихи зиндагии адибон,
воќеањои таърихии давр, мавќеи сухан ва таъсири ўро дар
љамъият бидонад. Боиси афзудан аст, ки надонистани забон, ба хусус забони назм, сабку услуби нигориши суханварони матншиносро ба сањву ѓалатњо мебарад. Азбаски нусхањои ќаламии суханварони асри X мавриди назари
мо ќарор надоранд ва мо асноде надорем, ки он аз дахолати муаллиф ба љараёни нусхабардорї дарак дињад, матншиносро бояд завќи салим ва аќли солим рањбар бошад,
то ба сањв роњ надињад. Донистани сабку услуб, забони муаллиф, ошкор намудани воситањои тасвири бадеї, санъатхои бадеї ва ѓайра барои барќарор намудани матни асил
имкон медињад. Чунонки И. С. Брагинский ќайд мекунанд,
дар байти зерини Рўдакї ба эътибор гирифтани санъати
тазод имкон фароњам овард, то асли онро дарёбем:
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Туї, ки љавру бахили ба ту гирифт нишеб,
Чунон ки доду саховат ба ту гирифт фароз.
Дар баъзе нусхањо ба љои «фароз» воњиди луѓавии
«ќарор» омадааст, ки асањ нест. Осори зиёди султони шоирон—Рўдакї мањз бо њамин усул аз љониби суханшиноси
шањир Сайд Нафисї тасхењ шудааст. Аз ин рў, матншиносиро њамчун санъату њунар пазируфтани суханшиносон заминаи илмї дорад.
Баъзе аз намунањои осори Рўдакї ва њамасрони ўро
баробари муќоисаву муќобила бо нусхањои мухталиф, бо
назардошти сабку услуб, забон, воситањои тасвири бадеї
ва аз њама муњим таносуби калом мавриди тасхењ ќарор
додем. Чунончи, дар нусхањои тољикистонї, инчунин дар
«Фарњанги Фахри Ќаввос»1 тањти луѓавии «ѓишша» омада:
ЃИШША-гиёњест, ки битобанд ва љувол бофанд, гањ
сутур хўрад. Рўдакї гуфт:
Ёр бодат тавфиќ, рўзи бењин бо ту рафиќ,
Давлатат бод њариф, душманат ѓишшву нол.
Дар «Луѓати фурс» бошад, њамин байти барои тавзењи воњиди луѓавии «Ѓишша» бад-ин сурат дарљ, шуда:
Ёр бодат тавфиќ, рўзи бењї бо ту рафиќ,
Давлатат бод њарик, душманат ѓишаву нол.
Пайдост, ки шоир дар байти мазкур назми мусаљљаъро мавриди истифода ќарор додааст. Дар ин навъи санъат
байт ба чањор пораи баробар таќсим шуда, дар се пораи
аввал саљъ нигоњ дошта мешаваду пораи охирин бо кофияи умумии шеър мувофиќат мекунад. Дар байти фавќ,
«тавфиќ», «рафиќ» ва «хариќ» саљъ шуда омадаанд. Дар
сурати ба љои «хариќ» ќабул доштани «њариф» баробари
халал ёфтани унсури шаклии шеър маънои он низ тањриф
меёбад. Зеро шоир гуфтанист, ки «ёри мувофиќ, рўзи бењи
Фахриддин Муборкшоњи Ѓазнвї. «Фарњанги Ќаввос» Бо кўшиши
Назир Ањмад - Тењрон 1358
1
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рафиќи ту бошад ва давлати ту барои душманонат монанди оташе (њарик-дар фарњанг ба маънии оташи сўзон
омада) бошаду раќибонат назди он чун њезум (ѓишаву нол
маљозан ба маънии њезум омадааст). Дар сурати «давлат
бод њариф», яъне давлатро шарики мамдўњ донистан душманро бо ѓишаву нол баробар гузоштан ба мантиќ ва таносуби калом созгор нест.
Муаллифи «Маљмаъ-ул-фусањо» Ризоќулихони Њидоят зикр намудааст, ки «Гўянд руд некў навохтї ва шеър
дилљў сохтї ва суруд бо осор гуфтї ва ба њусни сурат ва
илми мусиќї маъруф ва ба сифати њусне, ки ќадимони салотинро шояд». Расул Њодизода низ ќайд мекунад, ки ном
ва назми Рўдакиро дар давоми асрњои бисёр санъати баланди шеърњои ў љовидонї гардонидааст. Рўдакї чун шоири некўшеър, ки анвори ифодат ва осори ифозоташ чун
хуршед аст баробари ифодаи маънињои балеѓ ва истифодаи санъатњои бадеї ба тарзи истеъмоли калимаву иборањо аз љумла, мавќеъ ва моњияти њарфи овозњо мувофиќати онњо бо мазмуну мундариља эътибори љиддї додааст,
ки дар натиља салосату латофати ашъораш барљаста ба назар мерасанд. Чунон ки дар байти машњури зерин баробари густариши маънии воло шоир барои афзудани таъсири
сухан вожањоеро мавриди истифода ќарор додааст, ки дар
онњо овози њамсадои «р» (ин њодисаро дар илми адабиётшиносї «аллитерасия» меноманд) такрор шуда омадааст:
Бирав зи таљрибаи рўзгор бањра бигир,
Ки бањри дафъи њаводис туро ба кор ояд.
Ё дар байти дигар такрор омадини њамсадои «Ш» њодисаи аллитерасияро ба вуљуд овардааст:
Шоир Шањиду шўњра Фароловї
В-ин дигарон ба љумла њама ровї.
Ба эътибор гирифтани њамин як нишонаи шеъри
волои устод Рўдакї ба мо имкон медињад нусхаи ба асл
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наздики абёти шоирро муайян кунем. Дар нусхањои тољикистонї ва «Фарњанги ашъори Рўдакї» тањти воњиди луѓавии «анбудан» байти зерини устод насб шуда:
Буданаш дар хок бошад оќибат.
Њамчунон к-аз хок буд анбуданат.
ё худ:
Буданат дар хок бошад ёфтї,
Њамчунон к-аз хок буд анбуданат.
Дар «Сињоњ-ал-фурс»:
АНБУДАН — офариниш бувад (яъне он, ки мардум
аз чї падид ояд). Рўдакї гуфт:
Буданат дар хок бошад, ё фато,
Њамчунон к-аз хок буд анбуданат.
Ба андешаи мо нусхаи ба асли наздики байти мазкур
дар «Луѓати Фурс» интишор аст:
АНБУДАН — анбуиш (офариниш) бошад.
Рудакї гуфт:
Буданад дар хок бошад бофадум,
Њамчунон к-аз хок буд анбуданат.
Бояд тазаккур дод, ки воњиди луѓавии «Бофадум»
маънои оќибат, охири кор, анљоми корро ифода мекунад
ва дар осори устод борњо истифода шудааст. Чунончи:
Гарчи дар рўз андаке бардорадаш
Бофадум рўзе ба поён орадаш.
Ё:
Макун хештан аз рањи рост гум,
Ки худро ба дўзах бари бофадум.
Илова бар ин, шоир бо муќаррар истифода намудани овозњои њамсадои «Б» ва «Д» (буданат-дар, бошад-бофадум, буд-анбудаат) маънии латифро бо шакли латиф
омезиш медињад ва намунаи шеъри олиро эљод мекунад.
Аз байти фавќуззикр боз як њунари устод Рўдакї овардани калимањои мухталифмафњум, ки дар як шакл ба њам
наздиканд ва шеърияти байтро пурќувват месозад, зоњир
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мешавад. Чунончи, вожаи «будан» ва «анбудан» созад. Ба
назардошти ин њодисаи адабї дар осори Рўдакї метавон
байти зерини шоирро тасњењ кард: Дар «Осори Рўдакї»
омада:
Надиду тунбали ўю бидида мандали ўй
Дигар намонаду дигар бувад ба сони шароб.
Аз байти мазкур хонанда наметавонад маънии матлуберо дарёбад. Ин байт дар «Фарњанги ашъори Рўдакї»
нисбатан сањењ, њамчун шоњиди маънии воњиди луѓавии
«мандал» омада:
МАНДАЛ – хати доирае, ки афсунгарон ва азоимхонон ба гирди худ кашида даруни он нишаста дуо мехонанд:
Надида танбали ўю бидида мандали ўй,
Дигар намояду дигар бувад ба сони сароб,
Дар Луѓати Фурс байти мазкур ба тариќе дарљ ёфта,
ки ба андешаи мо њам маънї ва њам аносири шаклии шеъри Рудакиро ифода месозад:
Падид тунбали ў нопадид мандали ў,
Дигар намояду дигар бувад ба сони сароб.
«Тунбал» дар фарњангњо ба маънии танбал ва суст эътиќод роиљ аст. Яъне шоир гуфтанист. ки сустэътиќодии
ту њувайдост, вале афсунгарият ноаён аст ва монанди сароб астї, ки дигар (монандн об) менамоиву дар асл дигар
астї. Дар байти мазкур баробари санъати тазод (падид—
нопадид)—ро ба кор будан, корбасти ду калимаи њамвазну
хамоњанг (тунбал—мандал) ба назар мерасад, ки аз асолати сухани Рўдакї дарак медињад.
Њамин тариќ, донистани забони назм, сабку услуби
фардии суханвар ба матнишнос имкон медињад, то дар
тасњењи мутуни адабї комгор шавад.
Соли 1996
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НАRШИ МОНB ВА НИГОРХОНАИ ЧИН
Наврўз аз љашни оини ќадима ва маќбултарин иди
мардуми эронинажод, аз љумла, тољикон буда, таърихи
беш аз сењазорсола дорад. Ин иди мубораку дилписанди мардуми Аљам ба рўзи нахустини солшумории шамсї
– якуми фарвардин ё дар солшумории мелодї ба бисту
якуми март рост меояд. Наврўз, љашну истиќболи он дар
эљодиёти шифоњии мардум, осори классикони форсу тољик
басо доманадор инъикос ёфтааст. Гузашта аз ин, назар
ба маълумоти суханшиноси машњур Саид Нафисї љашни
Мењргон ва Наврўзро дар асри IX арабњо низ ќабул карда буданд ва њатто шоирони дарбори Аббосиён дар васфи
Наврўз шеърњо эљод намудаанд.
Ашъори ба Наврўз бахшидаи суханварони форсу
тољикро аз нигоњи мавзўву мундариља метавон ба ду гуруњ ќисмат намуд. Якум, агар ашъори махсус ба Наврўз,
таърихи он, љашну истиќболи ин оини деринаи мардуми
Аљам бахшидашуда бошад, дувум шеърњое мебошанд, ки
дар онњо бањор, лањзањои дилошўби ин фасли зебои табиат
васф шудаанд.
Дар наврўзия ва бањорияи шуарои пешин таърихи
пайдоиш ва ташаккули оини наврўзї, лавњањои дилписанди зебои табиат, манзарањои дилфиребу дилангези бањор,
тарабу шодї ва хуррамиву хурсандињои айёми бањор, љилваи назаррабои гулњои бањорї, хониши булбулу мурѓони
њаво, садои раъду барќ, ѓанимат донистани њар лањзаи
зиндагї ва монанди онњо бо мањорати волои шоирї, образу тасвирњои шоирона дар пирояи санъатњои бадеї инъикос шудаанд. Бењтарин наврўзия ва бањорияи адабиёти
классикии мо бешубња, дар асрњои X – Х III таълиф шудаанд, ки онњо ба ќалами устод Рўдакї, Даќиќї, Унсурї,
Фаррухї, Манучењрї, Анварї, Асљадї ва монанди инњо
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марбут аст. Њар яке аз ин суханварон Наврўзу бaњорpo бо
сабку услуби ба худ хос, бо рангу таровати тоза ба тоза ба
забони тасвир овардаанд.
Њангоми муоинаи ашъори ба Наврўзу бањор бахшидаи шоирони асрњои X – XII возењ ба назар мерасад, ки
онњо дар васфу тасвири бањор, боѓу чаман, гулу булбул,
боди бањориву оби мусаффои љўйборон, раъду барќ, маъшуќаи бањорї, манзарањои гуногуни бањорї аз мафњуму
образњои таърихї, аз ќабили наќши Озар, сењри Монї,
чашми Одам, лутфи Исо, рухсори Лайло, чашми Маљнун,
оташкадаи Барзин, њарири Чин, бањорхонаи Чин, лавњи
Мўсо, дами Исо, бути Кашмир, бути Фархор, гулоби Балх,
кўњи Сино, мушки Тибит ва монанди инњо фаровон истифода бурдаанд.
Чунончи, Манучењрї дар байти зерин заминро аз
файзи борон ба бињишт ва њаворо аз анвори барќ ба кўњи
Сино ташбењ дода, як манзараи зебои аввали бањорро дар
назари хонанда возењу равшан љилва медињад:
Замин зи гиряи абр аст чун бињишти наим,
Њаво зи хандаи барќ аст чун кўњи Сино.
Байни ин мафњуму образњо образи Монї – номи
наќќоши эронї ва китоби маъруфи ў «Аржанг» дар наврўзия ва бањорияи суханварони асри X – XII бештар роиљ
аст. Азбаски Монї дар таърихи адабиёти форсу тољик
њамчун наќќоши мумтоз маъруф буда, китобаш «Аржанг»
дорои тасвирњои зебою диловез аст ва дар адабиёти форсї тимсоли зебоист, суханварон мањз ба њамин фазилати ў
масал зада, мўъљизоти бањорро бо ин асари сењрангез ташбењ ё муќоиса намудаанд. Масалан, устод Рўдакї фасли
бaњоppо ба Монии наќќош ва сањни чаману табиати тозарўйро ба китоби пурнаќши ў «Аржанг» монанд мекунад.
Ин сањни чаман, ки аз дами дай,
Гуфтї дами гург ё паланг аст.
Акнун зи бањори монавитабъ,
Пурнаќшунигор њамчу «Жанг» аст.
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Робеъаи Балхї низ чаманистонро аз фаровонии гул
њамранги «Аржанг»-и Монї мебинад:
Зи бас гул дар ин боѓ маъво гирифт,
Љањон ранги «Аржанг»-и Моно гирифт.
‘I’авассути ин мафњуму образ суханварон маъниву
мазмунњои љолиб ва тасвирњои дилпазири шоиронаро дар
инъикоси лањзањои мухталифи айёми бањор эљод кардаанд.
Масалан, Унсурї абри бањорро Монии наќќош медонад,
ки тавассути ў боѓу чаман Монии «Аржанг» гашта:
Нест Монї абр, пас чун боѓ аз ў «Аржанг» шуд?
Нест Озар бод, пас чун боѓ аз ў шуд пурнигор?
Манучењрии Домѓонї, ки ба Наврўзу бањор чандин
ќасидаву ѓазал ва мусаммот бахшидааст ва дар тасвири
шукўњу шањомати бањор эъљоз кардааст, борњо аз њунари
Монї ва асари ў ёд мекунад. Дар абёти зерин насими форами бањорро, ки аз Машриќ мевазад ба Монї монанд мекунад:
Наврўз, рўзгор муљаддад кунад њаме,
В-аз боѓи хеш боѓи Ирам рад кунад њаме,
Боди барин саноати Монї кунад њаме,
Мурѓи њазин ривояти мўъбад кунад њаме.
Фаррухї низ домани фароху сабзу хуррами куњ –
марѓзорро «Номаи Монї» мехонад:
Боѓ чун маљлиси Кисро шуда пурњуру парї,
Роѓ чун номаи Монї шуда пурнаќшу сувар.
Амъаќи Бухорої баргњои панљамонанди дарахти чанорро ба сафњањои пурнаќшунигори китоби Монї ташбењ
медињад:
Ин лавњњои Мўсо бин гирди кўњу дашт,
В-он сафњањои Монї бин бар сари чанор.
Дигар аз мафњумоте, ки марбут ба Монї ва њунару
эъљози ў, «Бањорхонаи Чин», «Нигористони Чинистон»,
«Бутхонаи Чин» ва хайли онњо мебошад, ки дар фарњангњо
ба хона ё шањри пурнаќшунигори Чин маънидод шудааст,
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ки ба Монии наќќош мутааллиќ будааст. Ба Монї мутааллиќ будани «Нигорхонаи Чин»-ро аз байти зерини Ќат
рони Табрезї, ки Наврўзу бањори тозаэљодро васф карда,
эъљози боди бањориро аз њунари Монї воло донистааст,
мушоњида намудан мумкин аст:
Њар нигоре к-он ба Чин Монї њаме душвор кард,
Боди найсон дар миёни гулситон осон кунад.
Љои дигар Ќатрон дар мавриди васфи Наврўз аз
«Нигористони Чинистон» ёд мекунад:
Боди наврўзї њаме ороиши бўстон кунад,
То нигораш чун нигористони Чинистон кунад.
Масъуди Саъди Салмон низ бањорро ба «Нигорхонаи Чин» ташбењ медињад:
Нигорхонаи Чин аст ё шукуфтаи бањор,
Мањи ду панљу чањор аст ё бути Фархор.
Бояд тазаккур дод, ки ин мафњуму образњои марбут
ба Монї ва эљоди ў ба љуз тасвири наврўзу бањор аз љониби суханварон дар тавсифи маъшуќаву дилбарони дилрабо низ мавриди истифода ќарор гирифтааст.
Чунончи, Ќатрони Табрезї мегўяд:
Агар ба Чин бинигоранд наќши чењраи ў,
Зи наќши Монї наоранд ёд мардуми Чин.
Њамин тариќ, дар перомуни образи Монї ва китоби маъруфи ў «Аржанг» як миќдор таркибњои шоирона
аз ќабили «Бањорхонаи Монї», «Сафњаи Монї», «Хомаи
Монї», «Хуљљати Монї», «Сењри Монї», «Наќши Монї»,
«Саноати Монї», «Нигори Чин», «Нигорхонаи Чин» ва
монанди инњо дар адабиёт роиљ шуданд. Инчунин суханварон тавассути ин образ ва таркиботи тоза ба тозаи шоирона наврўзу бањорро бо сабку услуби ба худ хос тавсифу
тасвирњои нотакрор ба ќалам дода, бањорхонаи шеъру сухани волоро бунёд намудаанд.
Соли 1993
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ЧУ ЗАР САНXИДА ОН ГА{ ХАРX БОЯД!
Чанд сол муќаддам аз љониби Бонки умумиљањонї
барои хонандагони мактабњои Тољикистон њадяи хубе
нисор шуд, ки он интишори чанд номгўи китобњои дарсї
буда, бо сифати баланд чопу ороиш ёфтаанд. Сифати баланди чоп имкон фароњам меорад то як китоб таи чанд сол
ниёзу эњтиёљи хонандагонро барорад ва њамзамон, китобхонањои мактабњои Тољикистонро ѓанї гардонад. Гузашта
аз ин, шубњае нест, ки хонандаи мактаб ин гуна китобњоро
бо шавќу раѓбати зиёд мутолиа менамояд ва ба ин манбаи маърифат бо эњтироми хоса муносибат мекунад. Яке
аз ин гуна китобњои дарсї, ки дастраси мо ќарор дорад
ва аз назари арзиши таълимиву маънавї онро интиќоду
баррасї намудем, китоби «Одобнома» барои синфњои 5-6
мебошад. Китоби мазкур, ки аз љониби се нафар О. Шуайбова, Б. Боронов ва Ф. Шарифов тартиб дода шудааст,
аз 134 сањифа иборат аст. Китоб мутобиќи барномаи мактаб тарњрезї шуда, барои њар синф 31 соати дарсї људо
гардидааст. Дар њар дарс мавзўе монанди «Одоби њамида
ва рафтори шоистаи инсон», «Васфи омўзгор ва таљрибаи
рўзгор», «Падару модар ва њаќќи онњо», «Кўшишу ѓайрат,
сулњу дўстї, ростї ва росткорї», «Озодї ва Истиќлолият»,
«Фазилати мењмон», «Мазаммати бадї, коњилї, дурўѓ,
ѓайбат» ва ѓайра бо зикри њикоёту порчањои шеърї тавзењ ёфтаанд. Муаллифони китоб кўшиш ба харљ додаанд,
ки бењтарин матнњо ва порчањои шеъриро дар китоб љой
дињанд ва бад-ин васила баробари дар бењдошти ахлоќу
завќи хонандагон таъсире гузоштан, онњоро аз мероси гаронбањои гузаштагони мо огоњ созанд.
Дар китоби «Одобнома» њикояву афсонањои љолибу
ширин ва шавќангезу таъсирбахш бо порчањои шеърии
баландмазмун музайян гардида, ки ба ќалами Њаким Фир72
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давсї, Шайх Абўалї ибни Сино, Њаким Носири Хусрав,
Унсуралмаолии Кайковус, Шайх Саъдии Шерозї, Хоља
Њофизи Шерозї, Хоља Камоли Хуљандї, Абдуррањмони
Љомї, Њусайн Воизи Кошифї, Мирзо Абдулќодири Бедил, Муњаммад Ѓаззолї, Зайниддин Мањмуди Восифї, Ањмади Дониш, Эраљ Мирзо, Садриддин Айнї, Мирзо Турсунзода ва чанде дигар мутааллиќ аст. Љолибтар аз њама
рољеъ ба ин ё он мавзўи дарс зикри ањодиси Паёмбари мо
Муњаммад (с) ва афсонаву ривоёти халќї мустаъмал аст,
ки њикмати ин намунањо дар парвариши ахлоќи њамидаи
хонандагон таъсири бештаре дорад.
Муаллифони китоб дар аѓлаби маврид дар интихоби
матн ба њадаф расидаанд. Масалан, дарси дувум, ки «Дар
вафо ба ањд» унвон дорад, шомили њикоятест аз китоби
«Ахлоќи Мўњсинї»-и Њусайн Воизи Кошифї, ки љолиби
диќќат буда, ба љањонбиниву дониши хонандаи синфи 5
нињоят мувофиќ аст:
«Рўзе Исмоил бо дўсте њамроњ афтод ва он дўст ба
дари хонаи худ расид. Исмоилро гуфт: Ман њамроњии туро
дўст медорам. Ваъда кун, ки дар ин мавзеъ биншинї, то
ман ба хонаи дарун равам, муњиме дорам, бисозам ва фавр
берун оям. Исмоил ваъда кард ва он љо бинишаст. Он мард
ба хона даромад ва ўро муњиме куллї афтод ва ваъдаи худу
Исмоил фаромўш карда, ба чораи кори худ машѓул шуд.
Хонаи ў роњи дигаре дошт, аз он љо берун рафт. Баъд
аз се рўз бад-он мавзеъ расид. Исмоилро дид бар дари
хона нишаста. Гуфт: «Эй самараи дарахти дўстї ин љо
нишастаї?» Гуфт: «Аз он ваќт, ки маро бо ваъдаи ин љо
нишондаї, нишастаам ва дидаи интизор бар роњи ту нињода». Гуфт: «Чун ман наомадам, ту чаро нарафтї?» Гуфт:
«Ваъда карда будам, раво надоштам, ки хилоф кунам ва
агар муддатњо ту намеомадї, ман ин љо менишастам ва аз
сари кўй намерафтам».
Шубњае нест, ки њикояи мазкур баробари тарбияти
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хулќу атвори хонанда њамешагї дар зењнаш наќш мебандад.
Ин гуна њикоёту ривоёт ва наќлњои мувофиќу баландмазмун дар китоби «Одобнома» кам нестанд ва агар
он аз љониби устоди дарс ба таври бояду шояд тавзењ ёбад,
зањмати муаллифон барњадар нахоњад рафт. Барои тавзењи дуруст ва дар хонанда тањмил шудани њадаф, ѓоя ва
мазмуну маънињои матнњои китоб истеъдоду малака, суханфањмиву суханшиносии муаллим низ бузург аст. Зеро
бо як ќироат хонандаи синфи 5 ва 6 наметавонад матнро
мукаммал маърифат намояд ва аз он хулосаву натиљаи дуруст барорад.
Аз ќадимулайём касоне, ки ба таълиму тарбияти атфолу бачагон машѓуланд, мўътаќид њастанд, ки дар овони наврасиву љавонї омўзишу аз бар кардан монои наќш
дар санг аст ва тамом умр аз лавњи хотири инсон сутурда
намешавад. Аз ин рў, гузаштагони мо ба фарзандони хеш
матнњои мураккабу љиддиро аз ќабили оёти Каломи Шариф, ањодиси Набавї, шеъру ѓазалиёти шоирони бузург
меомўзониданд. Њарчанд дар ибтидо фарзандон њадаф,
ѓоя ва маъниву мазмунњои матнњои мазкурро маърифат
намекарданд, аљдодони мо умед бар он мебастанд, ки фардо онњо маънирас хоњанд шуд ва азёду азбаркунињо барњадар нахоњад рафт. Мањз бо њамин усули таълим миллати
тољик шоирону мутафаккирони бузургро ба олами тамаддун эњдо карду гузаштагони мо сухандону маъникушо будаанд.
Аз њамин равзанаи тањќиќу омўзиш «Одобнома» рисолати тарбияи њам инсони комил ва њам фарзанди маъниёбу маънигўро адо мекунад. Тавассути ин китоб он чи, ки
пешорўи хонанда ќарор дорад ва барои хондану азбар кардан тавсия шудааст, якумр дар ёду зењнаш наќш хоњад баст
ва барои зиндагии ояндааш корбаст хоњанд кард. Агар ин
андешаву фикри мо ќобили ќабул бошад, пас нобахшиданї хоњад буд, ки барои хонандагон матнњои аз лињози
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мавзўву мундариља баландро дар шакли ѓалат, саќим ва
нодуруст пешнињод намоем. Ё худ матнњои нисбатан заифмаъно, мазмунан пастро барои хондану азбар кардан тавсия дињем. Дар китоби «Одобнома» ин гуна камбудињо ба
назар мерасанд, ки бешубња арзиши илмиву адабї ва таълимии китобро костаанд. Чунончи, дар муќаддимаи китоб
байти маъруфи Иќболи Лоњурї:
Одамият эњтироми одамї.
Бохабар шав аз маќоми одамї.
дар шакли зер нодуруст насб шудааст, ки тамоман маънї
надорад:
Одамият эњтироми одамї.
Бехабар (?) шав аз маќоли (?) одамї.
Дар идомаи муќаддима оид ба вожаи «одоб» мураттибон изњори назар намуда, љумлаеро сабт кардаанд, ки аз
он наметавон маъние бардошт: «Одоб њам намуди зоњирї,
њам мазмуни ботинї бо одамони дигарро дарбар мегирад,
ки ќоидаву талаботњои худро дорад (?)». Љумлаи мазкур
усулубан вайрон буда, шояд дар шакли зер сањењ будї:
«Одоб муносибати инсонро њам дар намуди зоњирї ва њам
дар мазмуни ботинї бо одамони дигар дарбар мегирад, ки
ќоидаву талаботи худро дорад».
Ё худ, аз ќазовати љумлаи зерин, ки дар дарси њаштум
боби «Падару модар» омадааст, халал ёфтани мантиќи суханро пай бурдан душвор нест.
«Боиси афсўс аст, ки баъзе фарзандоне низ њастанд,
ки дар оила зиндагї мекунанд, мехўранду мепўшанд, вале
суханони падару модарро гўш намекунанд, аз гапашон берун баромада, худсарї менамоянд ва фикр намекунанд, ки
бо ин рафторашон обрўи худ ва шаъну шарафи падару модарашонро дар назди њамсояњо ва хешу табор паст зананд
ва сазовори доѓ мегарданд (?)».
Дарси нўњуми китоби «Одобнома», ки «Шири модар»
унвон гирифтааст, тамоман бемавќеъ буда, њадафу ѓоя ва
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мазмунаш мавњум аст. Муаллифин нахуст шири модар ва
забони модарро дар пањлўи њам мегузаранд ва бефаросативу беаќлии инсонро ба кам хўрдани шир медонанд, ки
тааљљубангез аст. Сипас, «Шири хом»-и модар ном шеъри
Амир Хошокро, ки аз лињози маънї бебунёду аз љињати
вазн вайрон аст ва њазёне беш нест, мисол меоранд. Дар
идома аз њама аљибаш он аст, ки муаллифон ба насињати
модарон мегузаранд, ки ширашонро аз фарзандон дареѓ
надоранд. Барои хонандаи синфи 5 чї зарурати донистани
ин нукта аст? Биёед, худ бо чашми сар ин дарсро бихонед
ва ќазоват намоед.
Шири модар
Шири модар на танњо шиками мою чашми моро
бино мегардонад, вай ба мо забони гўё мебахшад. Ин аст,
ки шири модар ва забони модарї пањлўи њамдигаранд.
Гоњо яке беаќлї, гуноњ ва бемаъноии дигареро дида,
мегўяд: «Одам шири хом хўрда». Бехабар аз он ки беаќлию бефаросатии мо на аз хўрдани шири хом, балки аз кам
хўрдани он аст? Ин маънї дар шеъри Амир Хошок «Шири
хоми модар» хеле хуб истифода ёфтааст.
Гуфт пире – хўрда инсон шири хом,
Хом то умр аст ў дар зиндагї (?).
Сабзаи њайрат дамид аз синаам,
Њамчу аз бунёди хок андар бањор.
Хўрда Саъдї шири хом низ лек (?),
Кай чу ў таърих дида пухтакор.
Лек дар айёми тифлињои ман,
Хушк буда чашми пистони (?) ман (?).
Дода шираш андаке њамсояе,
Мондаам з-ин рўй њамчун ѓўра хом(?).
Њамчу Саъдию Ибни Синои бузург (?),
Пухтакорї беш дорад рўзгор.
Лољарам, к-аз шири хоми модар аст,
Пухтагии мардумони пухтакор.
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Агар модар бо сабабњои гуногун шир надошта бошад, яъне шираш хушк шуда, аз пистон наояд, инро метавон фањмид. Вале агар модар бо бањонањои гуногун аз
пистонаш шир додани љигарбандашро манъ созад, гуноњи
азимест дар њаќќи фарзанд. Модоме ки фарзандро ба олам
овардед, ба њаќќи ў зиндагиро њам дињед (?).
Ѓизои моддии њаќиќии зиндагї ин шири модар аст.
Њамон шире, ки ба мо саломатї, аќли фаросат мебахшад,
тарбият дињад…
Дар радифи ашъори баландмазмуни шоирони классику муосир шеъргунањои баъзе шоирони навќалам њусни
умумии китобро коњондааст.
Маънињои шеъргунањои зеринро шоирони тољик, монанди Лоиќ, Бозор Собир, Гулрухсор, Гулназар, Фарзона
ва… дар перояи зебои шеър садњо карат хубтару возењтар
баён кардаанд. Таваљљўњ мекунем ба чанд шеъргунаи Неъмат Бањром, ки вазни солим њам надорад.
Бисўзад хонаи марди мањалчї,
Дучанд гардад илло дарди мањалчї.
Худоё, аз ту ин аст илтиљоям,
Ки аз олам бирўб гарди мањалчї.
Мањалчї њар замон шайтон бимонад,
Ба ном одам, вале њайвон бимонад.
Њар он дење, ки он љо њаст мањалчї,
Умрбод он диёр вайрон бимонад.
Ку вазн? Ку ќофия? Ку шеърият? Ку њусни сухан? Ин
тавр шеъргунањо, ки дар асл шеъргуна њам нестанд, лавњи
тозаи хотири хонандагонро доѓдор мекунанд ва азбар шудани чунин назм аз љониби онњо дар кундшавии зењнашон
сабаб мешавад. Дар китоб номувофиќии мавзўъ бо њикоят ё порчаи шеърї бо њикоят низ ба мушоњида мерасад.
Чунончи, дар дарси 27, ки дар бораи «Одамони дурўя ва
суханчин» бањс мекунад, њикояе зикр шудааст, ки ифодагари ин мавзўъ нест ва порчаи шеърї низ ба њикоят ир77
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

тиботе надорад. Ё худ, дар дарси 29 барои синфи 6 сухан
дар бораи накўкорї меравад ва он љо амали нек ва инсони накўкор ситоиш ёфтааст. Дар хотимаи дарс муаллифон
байти маъруфи Њофизро, ки ба мавзўъ дахл надорад, дар
шакли зер овардаанд.
Ёд бод он ки дар ин базмгоњ хулќу адаб (?),
Он ки ў хандаш мастона боди сањбо буд (?).
Њамчунин дар луѓат вожаи сањборо ба маънии
«сањар» тавзењ додаанд, ки нодуруст аст.
Дар ин байти Њофиз «сањбо» ба маънии «пиёлаи шароб» омада, шакли сањењи байт чунин аст:
Ёд бод он, ки дар ин базмгањи хулќу адаб,
Он ки ў хандаи мастона задї, сањбо буд.
Дар дарси њаштуми синфи 5, ки ба унвони «Падару
модар» мунташир шудааст, як байти Носири Хусрав чунин омада:
Падарро чанд (?) дону нафс модар,
Маёзор ин ду касро, эй бародар.
Ин байти Носири Хусрав аз «Рўшноинома» гирифта
шуда, дар гуфтори шонздањум «Ишорат дар узлат» омадааст. Дар асл, ба љои вожаи «чанд» «аќл» насб шуда, сухан
дар бораи на падару модар, балки аќлу љон меравад, ки
маънии фалсафї дорад.
Дар тавзењи луѓат низ муаллифон ба иштибоњ роњ
додаанд. Аз љумла, вожаи «муваддат» дар дарси њафтуми
синфи 5 ба маънии љамъият тавзењ шудааст, ки нодуруст
аст. «Муваддат» – маънии дўстї ва муњаббатро дорад.
Ё худ, вожаи «мунтиљ», ки дар дарси дањуми синфи 5 ба
маънии «мўњтољ» омадааст, аслан маънии «сабабгор»-ро
дорад. Ин гуна тавзењоти нодурусти луѓат дар китоб фаровонанд.
Чунон ки дар боло тазаккур додем, дар тавзењу
ташрењи њикоёту порчањои манзум наќши устоди дарс
муњим аст. Аз ин рў, тасњењи баъзе аз матнњои ѓалатро дар
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поён сабт мекунем, то муаллимон њангоми дарс истифода
намоянд ва ба хонандагон матни сањењро манзур созанд.
Одобнома (сањ 19):
Як шаба он ранљ, ки модар кашид.
Бар ду љањон (?) натавон баркашид.
Дурусташ:
Якшаба он ранљ, ки модар кашид.
Бар ду љањонаш натавон баркашид.
Одобнома (с. 37):
Зи мурда бадтар њар кї нодон бувад.
Њама зиндагониаш (?) зиндон бувад.
Дурусташ:
Зи мурда батар њар кї нодон бувад.
Њама зиндагониш зиндон бувад.
Одобнома (с. 45):
Бар хок бияфтоду баѓалтид чу моњї,
В-он гоњ пари хеш кашид аз чапу рост.
…Зи тир нигоњ карду пари хеш бар ў дид.
Гуфт (?): Зи ки нолем, ки аз мост ки бар мост.
Дурусташ:
Бар хок бияфтоду баѓалтид чу моњї,
В-он гоњ пари хеш кашид аз чапу аз рост.
…Бар тир нигањ карду пари хеш бар ў дид,
Гуфто: Зи кї нолем, ки «аз мост ки бар мост».
Одобнома (с. 52):
Њанўз (?) гар сари сулњаст боз ой,
К-аз он мањбулат (?) бошї, ки будї.
Дурусташ:
Њанўзам гар сари сулњ аст, боз ой,
К-аз он маќбултар бошї, ки будї.
Одобнома (с. 54):
Аз сўњбати дўсте биранљам,
Ки ахлоќи бадам ањсан (?) намоянд (?).
Айбам њунару камол бинад,
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Хорам гули ёсунам (?) намояд.
Ку душмани пухтачашми бебок,
То айби маро ба ман намояд.
Дурусташ:
Аз сўњбати дўсте биранљам,
К-ахлоќи бадам њасан намояд.
Айбам њунару камол бинад,
Хорам гули ёсуман намояд.
Ку душмани пухтачашми бебок,
То айби маро ба ман намояд.
Одобнома (с. 58):
Љони ширин тољи сар кун дўстро,
Љой дар маѓзи љойгир (?) кун дўстро.
Дурусташ:
Љони ширин, тољи сар кун дўстро,
Љой дар маѓзи љигар кун дўстро.
Одобнома (с. 62):
Рост рав, рост, ки сарвар бошї.
Дар њисоб аз њама бартар бахт (?).
Дурусташ:
Рост рав, рост, ки сарвар бошї.
Дар њисоб аз њама бартар бошї.
Одобнома (с. 66):
Њунар мардуми бошаду рост (?).
Зи каљї бувад каммию ростї (?).
Дурусташ:
Њунар мардумї бошаду ростї,
Зи каљљї бувад каммию костї.
Одобнома (с. 106):
Аз он лаб њикоя (?) шунидан хуш аст,
Суханњои ширин баѓоят хуш аст.
Дурусташ:
Аз он лаб шунидан њикоят хуш аст,
Суханњои ширин баѓоят хуш аст.
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Одобнома:
Ду чиз тираш (?) аќл аст: дам фурў бастам (?),
Ба ваќти гуфтану гуфтан ба ваќти хомўшї.
Дурусташ:
Ду чиз тираи аќл аст: дам фурў бастан,
Ба ваќти гуфтану гуфтан ба ваќти хомўшї.
Одобнома (с. 111):
Њар он кас, ки маѓзаш бувад бошитоб,
Фаровонсухан бошаду дарёб (?).
Дигар гуфт равшанравон он касе,
Ки кўтоњ гўяд бо ман басе.
Дурусташ:
Њар он кас, ки маѓзаш бувад бошитоб,
Фаровонсухан бошаду дерёб.
Дигар гуфт равшанравон он касе,
Ки кўтоњ гўяд бо ман басе.
Дар хотимаи маќола зикри ин нуктаро муњим мењисобем, ки интишори китобњои дарсї кори сарсарї ва осон
нест. Муаллифи китоби дарсї рисолати бузургеро дар дўш
дорад, ки он аз тарбияи завќи хонанда ва афзудани дониши ў иборат аст. Як њарфи нодуруст, як сухани ѓалат, як
байти носуфта метавонад ба тарбияи маънавии хонанда
халали калон ворид кунад. Дуруст гуфтаанд.
Хишти аввал чун нињад меъмори каљ.
То ба охир меравад девор каљ.
Бахусус, дар мавриди китобњое чун «Одобнома», ки
бо сифати баланд чоп шудаасту чандин сол хизмати наслњои гуногунро адо хоњад кард, мулоњизакорї ва нуктасанљии муаллифон зарур аст. Яъне:
Сухан бояд ба дониш дарљ кардан,
Чу зар санљида, он гањ харљ кардан.
Соли 2004
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САРНАВИШТИ ШОИР1
Шайх Камолиддини Хуљандї аз бузургтарин намояндагони шеъру адаби форсї дар садаи XIV милодї мањсуб мешавад, ки бо нубуѓи беназири худододаш ѓулѓула
дар гунбази афлок афканда, дар анљумани мувањњидон
шўре ва инќилобе барангехтааст. Рўзгор ва осори ин шањсавори олами маонї дар таи чанд соли охир бо таваљљўњи
бесобиќа мавриди пажўњиши мусташриќону суханшиносон ќарор гирифт. Дар ин замина интишори тозаи илмиву интиќодии Хоља Камол аз љониби суханшиноси Эрон
Эраљи Гулисурхї («Девони Шайх Камоли Хучандї» Суруш, Тењрон 1374), Азизи Давлатободї (Девони Камоли
Хуљандї. Маљмўаи бузургдошти Камоли Хучандї, 1375),
таснифи тозаи девони илмиву оммавии Камол бо кўшиши профессор С. Асадуллоев дар Тољикистон (Камоли
Хуљандї, Девон, Душанбе. 1995) аз натоиљи назаррас ба
шумор меоянд. Аз гузашта ин як миќдор асарњо ва маќолањои илмии суханшиносони Эрону Тољикистон рўи кор
омад, ки ба 675 - солагии Шайхи бузург бахшида шуда,
аз сарнавишту эљодиёти шоир бањс мекунанд. Перомуни
зиндагї, шахсият ва осори Камоли Хуљандї чанде аз суханварони муосири тољик дар жанрњои мухталиф асарњои
бадеї тасниф намуда, дар бозшинохти сурату сирати Хоља
Камол ранљњои фаровон кашидаанд. Дар ин љода нависандаи маъруфи мо Аъзам Сидќї бо њиммат ва љасорати
шоиста рузгори ин шоири олимашрабро ба тањќиќ гирифта, чењраи маънавии «булбули Хуљанд»-ро, зодаи зењну
тафаккур ва тахайюли густурдаи ўст, ба ќазовати хонандагон водор намуд. Аъзам Сидќї ба таљрибаи фаровон, ки
дар тўли 50 соли фаъоли адабиаш андўхтааст, омодагии
њунарї ва њуќуќи комил дошт, ки дар бораи Хоља Камол
асари пурвусъати њамосї таълиф намояд. Романи «Пай1

Дар њамќалами Носир Салимї
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роњаи ќисмат», ки соли 1996 дар шаш шумораи маљаллаи
«Хуљанд» ба табъ расид, аввалин асари бузургњаљми бадеист, ки дар шинохти бадеии шахсият ва эљодиёти Хоља
Камол марњалаи љадидро дар адабиёти тољик ифтитоњ мебахшад. Пайдост, ки тасвири зиндагї, сиришти инсонї ва
шахсияти адабии бузургони адабиёти классикї пайваста
мавриди омўзишу таваљљўњи нависандагони номдору тавонои мо буда, як силсила асарњои дилчаспу арзишманд
њам ба миён омадааст, ки ба њукми намуна метавон аз
«Ќисмати шоир» ва «Фирдавсї»-и С. Улугзода, «Ситорае
дар тирашаб» ва «На ситорањо мерезанд» - и Р. Њодизода
ёдовар шуд. Романи «Пайроњаи ќисмат»- и Аъзам Сидќї
идомаи ин љустуљўњои судманди суханварони тољик ба шумор меоянд, ки барои мардумони имрўзаи тољик ва насли
фардо љадди аълояшонро ошно месозад. Асари мазкур аз
шонздањ боб фароњам омада, нависанда сарнавишти шоири Хуљандиро бо он њама мадду љазр ва њаводиси пуртўфонаш бо шеваи ба худ хос тасвир намудааст. Њадафи
муаллифи роман офариниши шахсияти шоирест њамдилу
њамќадами мардуми оддї. Зотан моњияти зиндагии шоир
дар зиндагии маънавии ўст ва чењраи аслиаш њам аз шеъраш падидор мегардад. Ба ин маънї, маъхази асосї дар
офариниши симои Хоља Камол њамоно ѓазалњои латифу
гуњаррез ва љањони пурнури шеъри ўст, ки ин матлаб дар
романи Аъзам Сидќї бунёди тасвир ва дидгоњи ѓоявии нависандаро фароњам овардааст. Воќеа ва асноди мўътамад
аз тазкираву таърихномањо истиќбол шуда, дар заминаи
пайванду иртиботаш бо осори шоир корбандї гардидаанд. Дар сарчашмањои илмиву адабї борњо зикр шудааст,
ки Камоли Хуљандї подшоњ ё давлатмандеро мадњ нагуфтааст. Дар ин маврид худи шоир низ фармуда:
Дасти султонон намебўсад Камол,
Нест султонро ба дарвеш эхтиёљ.
Ин болоназариву њимматбаландї ва бениёзї аз њокимони давр ба њайси хислати барљастаи шоир аз оѓоз то
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анљоми роман ба таври бориз намоиш дода шудааст. Зоњиран ин љо њамон ќазияи ќадимаи «шоир ва шоњ» манзур
аст, ки дар партави он наљобату олинасабї ва озодагиву
беталлуќии Хоља Камол бо лавњаю љузъиёти муассири бадеї ба тасвир омадаанд.
Дар романи «Пайроњаи ќисмат» Камоли Хуљандї
дар суњбати умарову вузаро њамеша чун пуштибону њомии манофеи мардуми оддї љилвагар мешавад, ки айни
њаќиќат аст. Гузашта аз ин, мањз бениёзї, шикастанафсї
ва ѓурури инсонии Хоља Камол истеъдоду њунари беназирашро музайян ва дар назди арбоби замона арљманду
гиромї медошт. Чунончи, Маликаи замон Њавасгул, ки
ишќи шоирро дар дил мепарварид, бенисбатї ва лоуболии
шоирро нисбат ба њусни худ тањаммул карда наметавонад.
Аз мутолиаи манзара ва сўњбати зерин, ки байни маликаву
шоир воќеъ шудааст, матлаби фавќ истинбот мешавад:
«Малика» каф кўфт, сози раќси ѓулѓулаафкан шуд суруд хонданд, канизакон ба раќс хестанд:
- Хоља, мебинам, ки дар маљлиси мо њавсалаи Шумо
пир шудааст. Сўњбати мо барои Шумо дилгир шуд магар?
- Малика, ман имкони хуш кардани сўњбат надорам
Њар маљлиси тараб, ки пеш ояд ман ањди онам.
- Mypѓи тараб бар фарози саратон парвоз дорад,
вале Шумо онро аз худ дур мекунед. Канизи ман минбаъл
аз њоли шумо њар доим хабар мегирад. Агар шеъри тозае
нависед, ба ман хабар расонед. Ман муштоќи шунидани
ашъори шумоям. Њар талабе аз ман доред беибо ба канизакам бигўед...».
Офариниши осори бадеї пиромуни рўзгори бузургони каломи бадеї ва ё ашхоси таърихї аз нависанда дониши фарвон, љањоншиносии густурда вг љустуљўву зањмати
сангинро таќозо мекунад. Ба хотири он ки асари бадеї,
ба хусус, жанри пурѓунљоиши бадеие чун роман, фаќат аз
тасвири пуробуранги зиндагиномаи шоир ва корбандии
санадњои дастрас иборат набошад, зимни далоилу мад84
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ракњои таърихї нависанда бояд масоилеро дар густураи
тањќиќи бадеї ќарор дињад, ки њикмати зиндагї ва њуввияти як шахсияти фарзона метавонад дар шинохти моњияти
њастї дошта бошад. Табиист, ки ин матлаб бидуни маърифати комили ашъори суханвар, хоса, суханвари рамзошное чун Хоља Камол муяссар нахоњад шуд.
Аъзам Сидќї зањмати фаровон ва кўшиши зиёд ба
харљ дода, дар аѓлаби маврид ба њадафњои нињоии худ
комёб гардидааст. Нависанда зиндагии шоирро дар пайвастагии воќеањои таърихї, сиёсату шахсияти шањриёрон, фазои фарњангиву адабии ќарни XIV ва тадорукоти
рўзмарраи мардуми оддї ба ќалам дода, муаммоњои љовидонии адабиёт: муборизаи некиву бадї, ростиву дурўѓ,
адолату зулм, имону куфрро ба миён мегузорад. Мизони
шинохти файсалаи ин муаммоњо як силсила ќахрамонњои
роман мањсуб мешаванд, ки мењвари он њамоно Хоља Камолиддини Хуљандист. Чењраи маънавии Хоља Камол баробари дар худ таљассум намудани хусусиятњои хуљаставу шоистаи инсонї, пеш аз њама, чун шоири нозукандеш,
фидоии сухани воло ва дўстдору шафоатгари ањли маънї
падидор мегардад. Хотири озурда, табъи нохуш ва дили
ѓамгини шоирро танњо шеъри асилу олї метавонад шифо
бахшад:
«Љавон ќадањ дар даст ба миён баромад, ба ањли
базм як - як таъзим кард ва ба ќироат ofoз намуд:
Соќї, биёр бода, ки иди сиём шуд,
Он мањ, ки буд монеи риндї тамом шуд...
Хоља Камол ба туфайли ќироати хуби шеъраш аз
банди хиљолат рањої ёфт ва дилаш бисёр мехост љавони
ношиносро ба оѓўш бигирад ва бибўсад. Шоир пеши љавоне дартохт, ки худаш чанд сол хурд буд, гаштаву баргашта
миннатдорї изњор намуд».
Зиндагии абармардони салаф шањодат бар он медињад, ки бузургии ашхоси њунарварро фаќат аз истеъдоду њунари эшон љустан ва шинохтан сањењ набудааст. Ин85
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сонњои бузург дар сиришти худ нубуѓи истеъдоду њунарро
бо љавњари одамияту одамгарї омезиш медињанд ва дар
маљмўъ, муљассамаи шукўњманди инсони комилро талаќќї менамояд. Воќеан, тору пуди ѓоявии романи «Пайроњаи ќисмат»- ро бузургдошти инсон ва арзишњои олии
инсонпарварї фароњам овардааст, ки комилан мувофиќ ба
мавзўи тасвир аст, зеро Камоли Хуљандї пеш аз њама инсони комил буд ва саросари ѓазалиёти нобу пурмўњтавояш
ситоишу ниёиши инсон ва муќаддасоти инсони ба њайси
матлаби бунёдгузори љањоншиносии ў таљаллї мекунад.
Ин сифати мумтози булбули шўридаи хуљандї аз ofoз to
анљоми роман бо рангњои мухталиф зеби раќам гардидааст. Чунончи, нависанда тадоии ин машраби олии Хоља
Камолро дар сўњбатњои шоир бо ањли адаб ва мардуми
оддї дар сафарњои тўлонї бо шогирдаш Муњаммад дар
лањзањои муњовара ва ќироати шеър дар дарбори амирон
ба ихлосу эътимод ба силки тасвир овардааст. Бахусус,
такопў ва љонфарсоињои шоир барои озодии зану духтари Акбари Сорбон басо шевою муассир ќаламдод шуда,
наљобат ва сиришти поки шоирро ба нањви боризу дилчасп намоиш медињад.
Дигар аз њадафњои умдаву муњими романи «Пайроњаи ќисмат» падид овардани умќи рифъати шеъри Хоља
Камол ва бузургии њунари суханварии ў ба шумор меояд.
Нависанда бо корбандии усулњои мухталиф ва тадќиќи
бадеї борњо ин аќидаро мусаллам медорад, ки ашъори
Камоли беназирро мардуми сухансанљу шеършиноси Хуросону Мовароуннањр бо камоли сидќ, истиќбол намуда,
ѓазалњои шўрангези шоир њамеша вирди забони эшон будааст. Ин аст, ки шеъри нобу ширини Хоља Камол мояи
ифтихори пиру барно ва шоњу гадо буд, номи Хуљанд тавассути табъи гуњарбори ў дар олами шеър маќоми арљмандеро соњиб гардид. Чунончи, дар романи «Пайроњаи
ќисмат» вуруди шоир ба дарбори Амир Темур ба ин ќарор
тасвир шудааст:
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«Хоља Камол дар сару либоси њаќирона, бо ришу
мўйлаби расида аз дар даромад, ба њозирон назар давонд,
сарашро андаке хам карду ба љониби Амир Темур равона
шуд. Вай тезтар ќадам мебардошт. Суръати ќадамбардории ўро дида, Амир бо шитоб пазирааш рафт. Аз дидани
ин лањзаи боздид чї ѓолибон, чї арбоби давлати маѓлубшуда ба ваљд омаданд. Онњое, ки Хољаро мешинохтанд ё
худ ба сўњбати шоир мушарраф гардида буданд, њоло дар
ќатори асирон меистоданд. Онњое, ки ўро аз тариќи ашъораш ѓоибона дўст медоштанд, дар сафи ѓолибон буданд.
Агарчи њар яке дар дўш ќисмати рангин дошт, шоир боиси
сарбаландию ифтихормандии онњо буд .
Дар роман як силсила образњои дигаре чун Саидфирўзи Некном - устоди Камол, Хоља Абдулло - падари шоир,
модари шоир, Мўъљизї - њамдарс, Муњаммад - шогирд,
Амир Темур, Њавасгул -Малика, Акбари Сорбон ва ѓайра
бо хусусият ва чењрањои мушаххаси фардї мавриди тасвир
ќарор гирифтаанд, њамагон образи марказии асарро аз
љињате амиќ, бурдаву мукаммал намудаанд. Аъзам Сидќї
љо-љо аз забони Камоли Хуљандї ва ќањрамони дигари роман андешаву афкори љолиби таваљљўњро пиромуни инсону зиндагї мавсум кардан мумкин аст. Ин гуна андешањо
аз як тараф љанбаи аќливу ахлоќии романро истењком бахшида, аз сўи дигар ба хонанда имконе муњайё месозад, ки
ба нињонхонаи дил ва љањони тахайюлоти кањрамони аcap
ворид бишавад. Дар айни замон чунин руљўъњо аз сатњи
љањоншиносї, диди эстетикї ва маърифати њунариву адабии нависанда паём мерасонанд. Ба њукми намуна метавон
аз суњбати шоир ва Акбари Сорбон, ки пеш аз сафар сурат
мегирад, ёдовар шуд, љолибу хотирнишин аст:
«Хоља маро бубахш дар олами рушан роњи бењтар
нест. Ягона роњи бењатар роњи ќабристон аст. Инсон баъде, ки мурд ба олами фано њам дўст гусел мекунад њам
душман. Ёрони босадоќат ва њатто душманони бадкинаву
пурадоват њам ба ў маъвои љаннат мехоњанд. Аммо то зин87
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даанд, чашми хамдигарро кофта, ба дасташ медињанд.
- Хулќу атвори њайвонии инсон дар њамин аст. Хамин
хулќ аст, ки инсонро ба кўи бад мебарад. Дузд мешавад,
ѓоратгар мешавад, нињоят одамкуширо пеша мекунад».
Ин љо имкон даст намедињад, ки санадњои бештаре
барои таќвияти фикри боло афзуда шавад, фаќат њамин
мегўем, ки гироиши нависанда ба андешапарварон њикматандўзї, ки бо таќозои мавзўи тасвир сар задааст, сазовори
тањсин мебошад. Аз ин гузашта, муаллифи роман дар баъзе
маворид латифањои ширин аз номи ин ё он ќањрамони худ
наќл менамояд, хонандаро тафрењ мебахшад ва аксаран
дар заминаи иртиботи ќавї бо мавзуъ ва банду басти асар
маънињои тоза ва амиќтаре касб мекунанд. Воќеан романи
«Пайроњаи ќисмат» тазоњури таљрибаи таърихии наслњои
гузашта фаќат бо истифодаи таровишњои табъу заковати
мардумони оддї мањдуд намондааст, балки тааммуќ, дар
сари моњияту њикмати таърих низ гоњ - гоњ дар зењну андешаи нависанда нуфуз пайдо кардааст.
Воќеаву њодисањои таърихї оинаи ибрати имрўзиён
аст. Аз ин хотир Аъзам Сидќї воќеоти таърихии замони
Хоља Камолро зимнан бо њаводиси имрўза ќиёс мекунад
ва бардошту хулосањои худро бо усулњои мухталифи бадеї
матрањ месозад. Чунончи, матлабе, ки дар сўњбати Мўъљизї ва Муњаммад иброз мешавад, њушдоре барои имрўзиён аст:
«- Ањли маърифатро куштан ба њафт авлод иснод меоварад. Дар олам њанўз як доѓи лаънат аз байн нарафта,
нисбати бузургон бедодгарии дигар содир мекунанд, агар
мањв насозанд њам, оташ ба чањони маънавияш мезананд,
ки аз килки абёташ хун чакад, бањори умраш хазон гардад».
Аслан замонавияти таърих ва зиндагии ашхоси барўманди таърихї тавассути тадќиќи бадеии масъалањое
зуњур меёбад, ки дар њама давру замонњо арзишманд буда,
ба бунёди њастии маънавии инсону љомеа иртибот доранд.
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Бо ибораи дигар, сарнавишти ннсон ва ќавмњои инсонї
дар пайвастагї бо муаммои моњияти зоти одамизод ва
самтгирї ба арзишњои милливу умумибашарї осори таърихиро аз чорчўбаи замону макон мушаххас берун меоварад ва дар масири талошу тапишњои азалии банї башар
ќарор медињад. Бахусус, дар сиришти шахсиятњои бузурги
фарарњангї љустуљўњои чандинасраи маънавї ва олитарин
таровишњои завќу руњи инсонї ба зеботарин ваљде ба њам
омезиш меёбад ва аз тавлиди -љањони наве паём мерасонад. Љањоне, ки Хоља Камол аз хаёлоти «нозуку латифаш»
офаридааст, љањони пурнаќшу нигори ишќу зебоист, ки
њар наќше дар њар гардиши худ чандин маъноњои мармуз
нињон дорад ва бa acpopy хилќати офариниш ишорат мекунад. Њусну зебої, ки ангезаи воќеї ва завќи шеър аст,
аз тариќи тайи маротиби сулук ва водии ишќу маърифат
шоирро ба кашфи олами маънињо њидоят мекунад. Аз назари Хоља зебої, аз љумла, њусни инсон на олитарин зуњуроти офариниш, балки маънии офариниш аст. Бинобар ин
тафовут дар миёни ишќи маљозї ва њаќиќии шоир камтар
аст, ў аз њусни маъшуќ камоли маънї ва таљаллии зоти
Њаќро ќоил аст. Ба ин маънї Шайх Камол солики водии
ишќу тавњид аст, ки дар њар маќоме љилвањои тоза кашф
мекунад, дар «љањоне пур зи маќсуд» аз «роњи равшану
пайдо» гом мебардорад.
Аъзам Сидќї дар романи «Пайроњаи ќисмат» бунёди
устухонбандии асарро бар мусофиратњои шоир нињодааст.
Дар љараёни сафарњои тўлонї шахсияти шоир аз пањлўњои
мухталиф намудор мегардад. Њасрати Ватан ва «эњсосоти
ѓурбат», њиммати олї ва љавонмардї дар муносибат ба
шоњу гадо, њунари шоирї ва истиќболи шеъри Хоља Камол аз љониби мардуми кишварњои гуногун бо самимият
ва порањои муассиру хотирнишин тасвир шудаанд. Шояд
њамин таваљљўњи хоса ба муњассаноти инсонии шоир ва
нуфузи воќеанигорї дар сохтори ѓоявию бадеии роман то
андозае ба тасвири муфассалу густурдаи мусофиратњои
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рўњонии Шайх Камол ва розу ниёзњои орифонаи ў халал
оварда, матлабњои ирфонии шоир, ки саросари ашъораш
њувайдост, аз мадди назар дур мондааст. Хоса, ки дар сарчашмањои мўътабари адабиву таърихї, минљумла, «Равзат
- ул - љином». «Нафањот-ул-унс» ва ѓайpa ба ин нуќта фаровон ишора шудааст.
Як амри табиист, ки дар матни роман абёти Хоља
Камол хеле зиёд ба истифода рафтааст. Аксари ин байту фиќрањои манзум ба мантиќ ва муњити тасвир созгор
омада ба амиќрафти тадќиќи бадеии кањрамонњои роман,
ба тавсеаи диди ѓоявии нависанда мусоидат намудаанд.
Зимнан, ду пораи манзум аз номи Хоља Камолу модараш
ба ќалам муаллифи роман тањрир шудааст. Хуб мешуд,
ки дар мавриди нашри љадид романи «Пайроњаи ќисмат»
(ба шакли китоби алоњида) абёти муносиб аз ашъори худи
Хоља Камол интихоб мегардид ва ѓалатњое, ки њангоми
иќтибоси байтњо рух додаанд, тасњењ меёфт.
Дар поёни ин гуфтугўи мухтасар пиромуни романи
«Пайроњаи ќисмат» бояд афзуд, ки нависандаи варзидаву
бузургсоли мо, Аъзам Сидќї бо камоли њиммату њавсала
амалеро сомон додаанд, ки шоистаи тазаккур ва арљгузорист. Ба шарофати таљлили љашни Хоља Камол ва осори
бадеиву илмї, аз љумла, романи «Пайроњаи ќисмат», ки ба
ин муносибат таълиф гардиданд мо нек дарк намудем, ки
тасаввуроти мо дар бораи шахсият ва чањоншиносии ин
бузургвор њанўз дар сатњи тасаввуроти ноќиси китобњои
дарсї ва асарњои илмиву бадеиест, ки побанди ќолабњои
муѓризонаи сиёсї буданд. Ба ин маънї романи «Пайроњаи
ќисмат»-и Аъзам Сидќї дар радифи асарњое ќарор дорад,
ки дар бозшинохти паи инсонї ва шоирии Хоља Камоли
Хуљандї зарурати диди наверо гўшзади мо меоранд ва моро
њидоят мекунанд, ки бо машрабе олитар ва паймонае фарохтар ба љањони беинтињои маънавие ворид бишавем, ки ин
шоири хориќуллода бо «лутфи илоњї» бунёд нињодааст.
Соли 1997
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ТАДRИRОТИ ТОЗА ВА АРЗИШМАНД1
Дар илми тањќиќу омўзиши тарљума ва тафсирњои
куњани форсї боз як равзанаи наве боз шуд. Равзанае, ки
метавонад ташнакомони дарёи маърифатро аз файзи анвори худ бањраёбу шодком гардонад.
Рисолаи арзишманди адабиётшиноси љавон ва олими хушкор, докторанти ДДХ ба номи академик Б. Ѓафуров, номзади илми филология Фахриддин Насриддинов
- «Арзишњои адабї дар тарљума ва тафосири куњани форсї-тољикї» њосили љустуљў ва зањматњои чандинсолаи муаллиф аст, ки тавассути нашриёти «Ношир» дар 576 сањифа ба нашр расид. Муаллифи ин асари судманд бар он
муваффаќ гардидааст, ки ба ин сарчашмањои љовидонии
адабиёти форсї аз дидгоњи муайян намудани арзишњои
адабии онњо ќурбат љўяд ва ањамияти тафосир ва тарљумањои форсиро дар ташаккул ва ривољи адабиётшиносии
тољик муайян намояд.
Дар ин замина муаллиф кўшиш кардааст, ки хусусиятњои таълиф ва тањлили тафсирњои форсї-тољикии Каломи шарифро дар садањои X-XII мавриди тањќиќ ќарор
дињад ва хоса, дар перомуни сабку услуби нигориш ва
вижагињои фарќкунандаи њар як тарљума ва тафсири ин
даврон љустуљў ва ковиши амиќи илмиро ба роњ монад. Ф.
Насриддинов дар муќаддимаи китоб нахуст аз тањќиќоти
суханшиносони тољик, ки дар мавриди шинохту баррасии
тафсирњо сухани мукаддимотї баён кардаанд, ёд мекунад.
Аз љумла, дар он нигоштањои устоди равоншод Абдулманнони Насриддин, Носирљон Салимов, Умеда Ѓаффорова,
Файзулло Бобоев, Абдуљамол Њасанов бо баёни арзиши
илмиву адабиашон тазаккур меёбад. Баъдан муаллиф назаре ба тадќиќоти олимони Аврупо ва Эрон менамояд. Агар
зикри асмои муаллифон, кутуби зиёди тањќиќї, номгўи
1

Дар њамќалами бо Тољибой Султонзода
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осори илмии мунташир дар каламрави тарвиљи забон ва
адаби форсї ва берун аз он аз пажўњиши густардаи соњиби
рисола дарак дињад, аз тарафи дигар баёнгари огоњии комили Ф.Насриддинов аз сарчашмањои нодирест, ки аксаран бори аввал ба муомилоти тозаи илмї кашида шудаанд.
Ба љуръат метавон њадс зад, ки Ф.Насриддинов гузашта аз
он, ки ба омўзишу баррасии мустаќими тафсирњои форсї-тољикї даст задааст, дар маљмўъ, бо тамоми тадќиќот
ва пажўњишоти хурду бузурги дар ин замина эљодгардида ошної пайдо кардааст ва аз дараљаву маќоми онњо дар
шинохти тарљума ва тафсирњои куњани форсї-тољикї огоњ
мебошад. Ба ин тариќ сарчашмањои мавриди истифода ќарордодаи Ф.Насриддиновро метавон ба ду бахш ќисмат
кард:
Бахши аввал аз тарљума ва тафосири дар асрњои X-XII
иншогардидаи «Тарљумаи Тафсири Табарї», «Бахше аз
тафсири куњан», «Тафсири Ќуръони пок», «Тафсири Кембриљ», «Тафсире бар ушре аз Ќуръони маљид», «Тафсири Абўнаср», «Тољ-ут-тарољим»-и Шоњфури Исфароинї,
«Тафсир-ут-тафосир»-и Сурободї, «Тафсири Дарвозакї»,
«Тафсири Насафї», «Кашф-ул-асрор»-и Абулфазли Майбудї, «Басоири Яминї»-и Муњаммади Нишопурї, «Равз-ул-љинон»-и Абулфутўњи Розї, «Ќуръони Ќудс» ва чанде
дигар иборат мебошанд. Боиси зикр аст, ки Ф.Насриддинов аз сарчашмањои бахши аввал «Кашф-ул-асрор»-и
Абулфазли Майбудиро ќаблан мавриди омўзиши амиќи
хеш ќарор дода, бо унвони «Шукуфањои Ќуръонї» гузидаеро дар хаљми бештар аз 300 сањифа бо тавзењоту таълиќот
тавассути нашриёти «Ношир»-и шањри Хуљанд (соли 2011)
интишор намуд.
Дар баробари тафосири мўътабари фавќ муњаќќиќи
љавон аз мўътабартарин китобњои мукаммал ва арзишманд, аз ќабили «ал-Ансоб»-и Самъонї, «Кашф-уз-зунун»-и Њољї Халифа, «Табаќот-ул-муфассирин»-и Довудї, «Мўъљам-ул-булдон» ва «Мўъљам-ул-удабо»-и Ёќути
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Њамавї, «Ќомус-ул-аълом»-и Зириклї, «Љавоњир-ул-музиа»-и Ќурьашї, «Табаќот-ул-муфассирин»-и Суютї ва чандин манобеи дигар бањрањои вофир љустааст.
Дар заминаи ин ду бахши сарчашмањои мўътабару
пурарзиш муаллиф кўшиш ба харљ додааст, арзиши илмии
тарљума ва тафосири мухталифи ќуръониро дар таърихи
суханшиносии форсї-тољикї рўнамо созад ва роњу усулњои
минбаъдаи тањќиќи ин навъи осори насриро ба маърази
таваљљўњи муњаќќиќони оянда вогузор намояд.
Боби якуми рисола «Тарљума ва тафсирнависии форсу тољик дар асрњои Х-ХII» ном дошта, дар фасли аввали
он масоили маънии луѓавї ва истилоњии тафсир, пайдоиш,
заруриёт, манобеъ, мароњили тадвин, таърих, заминањои
ташаккул ва љараёну мактабњои муњими илми тафсирнигории форсу тољик ба риштаи бањс кашида шудааст. Масоили мазкур аз љониби Ф.Насриддинов бо далоилу асноди
ќотеъ ва мўътабари муфассиррон ва олимону муњаќќиќони
баргузида баррасї ва тадќиќ мегардад. Шарњу басти оёти
Ќуръон, руљўъ ба ањодиси набавї, ишора ба ќавли олимони муътабар њини баррасии масоил аз шевањои маќбул ва
илмии кори муаллиф мањсуб мешавад. Чунончи, њини баёни «Зарурияти илми тафсир» муаллиф бо такя бар аќоиди Љалолиддини Суютї анвои улумеро номбар мекунад,
ки бе донистани онњо тафосири Куръони карим ѓайриимкон аст. Ин илмњо аѓлаб марбут ба улуми адабї ва динї
аз ќабили луѓат, нањв, сарф, иштиќоќ, маонї, баён, усули
дин, фиќњ, ањодис марбут мебошанд. Дар рисола марњалањои такомул ва таърихи тањаввули тафосир муфассал ва
бо асноди илмї баён гаштааст. Гузашта аз ин, муаллифи
китоб Паёмбари ислом Мухаммад (с)-ро аз зумраи аввалин муфассирони Ќуръони карим баршумурда ва дањ нафар сањобагони эшонро њам, ки муфассирони шўњратёр ва
беназир буданд, зикр менамояд. Инњо халифањои чањоргона -Абўбакр, Умар, Усмон, Алї, њамчунин Ибни Масъуд,
Ибни Аббос. Убайд ибни Каъб, Зайд ибни Собит, Абумў93
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сои Ашъарї, Абдуллоњ ибни Зубайр мебошанд, ки марњалаи аввали тафсири Ќуръон ба номи эшон сахт марбут аст.
Марњилаи дуюмро Ф.Насриддинов марбут ба ањди тобеин
медонад, ки ин амокин мактабњои бузурги тафсирии Макка, Мадина ва Ироќ ба зуњур омадаанд. Дар иртибот ба
ин, муњаќќиќ мароњили дигари тадвини тафосирро бо андешањои љолиб даќиќ баён доштааст, ки ќабили таваљљўњ
ба назар мерасад. Муаллиф дуруст зикр мекунад, ки мањз
дар давраи сеюм илми тафсир аз њадис људо шуда, рў ба
мустаќилият овард. Ин љо Ф.Насриддинов асмои зиёди
муфассиронро њамроњ бо таълифоташон зикр мекунад ва
аз миёни эшон Љарири Табариро љињати афзалияти наќди
назар, баррасии нукоти луѓавї, фаротар рафтан аз ривоёту манќулоти тафсирї муќаддамтар аз дигарон арзёбї менамояд. Аз назари муаллиф марњалаи панљуми нигориши
тафсир шурўъ аз замони Аббосиён то имрўз идома дорад
ва тафсирнависони форсу тољик дар њамин марњала рўи
кор омада, дар љањони тафсирнигорї соњиби ному маќом
гардидаанд.
Дар фасли дуюми боби аввал таърих ва тањаввули
тарљумаву тафсирнигории форсу тољик аз оѓоз то поёни
ќарни XII форсу тољик мавриди бањс ќарор гирифтааст.
Нахуст бањси луѓавї ва истилоњии тарљума сипае бањси
фиќњї, таърихї ва назари солисан марњалањои такомулу
тањаввули тарљума ба ќолаб омадааст. Дар ин бахш бањси
раво ё нодуруст будани тарљумаи Ќурьон аз љониби намояндагони ин ё он мазњабу тоифа љолиби таваљљўњ буда,
муаллиф ба мисолу асноди фаровони илмиву таърихї ба
хулосае меояд, ки мардуми омиву расмии форсизабон аз
нахустин фурсати ошноии худ бо Каломуллоњ бар фањми
мазомини он иќдом намуда, зимнан бар тарљума ва хониши он ба забони модарии хеш таваљљўњи дархур зоњир намудаанд.
Дар фасли сеюми боби аввал маълумот оид ба тарљумаву тафсирњои форсї-тољикї дар асри X ва нимаи аввали
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асри XI чун тарљумаи «Тафсири Табарї» «Бахше аз тафсири куњан», «Тафсири Ќуръони пок», «Тафсири Ќуръони
Маљид», «Тафсири Абўнаср» ва дар маљмўъ, дањ тафсир
ироа мешаванд, ки муаллиф перомуни онњо ахбороти тозаи илмиро баён мекунад. Аз љумла, дар мавриди «Тарљумаи Тафсири Табарї» нуќтањои љолиби љадидро рољеъ
ба таърихи нигориш, хусусиятњои адабї ва забонии асар
арза намуда, маќому арзиши онро дар густариши тафсиру
тарљумаи Ќуръон бо далелу санадњои мўътамад мавриди
омўзиш ќарор медињад.
Аз фазоили дигари кори тањќиќии Ф.Насриддинов
яке он аст, ки ў оид ба баъзе аз нусхањои тарљума ё тафсир
кори бузурги матншиносиро низ анљом додааст, ки ин шеваро дар шинохти «Бахше аз тафсири куњан» метавон мушоњида намуд. Њини муаррифии «Тафсири Ќуръони пок»
Ф.Насриддинов ба масъалањои забонї таваљљўњ намуда,
перомуни таърихи вожањо ва таѓйирёбии овоии онњо назари муњаќќиќонаи хешро баён кардааст. Воќеан, муаррифии силсилаи тарљумаву тафсирњои фаровон, ки ададашон
бештар аз 25 номгўй аст ва муњимтар аз њама, муаллиф
кулли ин асарњоро дар даст дорад ва њар якеро дар муќоисаву муќобала бо дигаре омўхта, аз њусну ќубњашон сухан
мекунад, фазилати дигари пажўњишии Ф.Насриддиновро
пешорўи хонанда ба намоиш мегузорад. Боиси зикр аст,
ки муњаќќиќ рољеъ ба хусусиятњои муштараки асарњое, ки
дар ин замина дар Мовароуннањр интишор шудаанд ва
аз сабки хосаи насрии ин даврон дарак медињанд, назари
фардии хешро иброз карда, зимнан њам масоили фиќњї
ва њам масоили адабиро матрањ ва дар атрофи ин ду ќутб
изњори назар мекунад, ки хеле љолиб сурат гирифтааст. Ф.
Насриддинов ба шеваи тарљума, забон, хоса, ба истифодаи вожаву ибороти соф форсї ё форсии мањаллї эътибори љиддї дода, зинањои тањаввули насри форсиро мањз ба
густариши тарљумаву тафсирњои Ќуръон марбут медонад.
Аз тадќиќоти Ф.Насриддинов дар ин фасл метавон ба на95
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тичае даст ёфт, ки садаи X ва нимаи асри XI даврони бобаракат, пурбор ва пурфайзи насри форсї мебошад. Осори мансуб ба тарљумаву тафсири Ќуръон дар ин фосила
давраи муњимро ташкил мекунад, ки таконе дар густариши минбаъдаи тафосир ва тарољим гардид. Фасли чоруми боби аввал аз тарљума ва тафсирнависии форсу тољик
аз нимаи дувуми асри XI то поёни асри XII њикоят мекунад. Дар ин фасл сухан дар перомуни 14 номгўй тарљумаву
тафсир, аз ќабили: «Тарљумаи сураи «Моида», «Ќурьони
Ќудс», «Тафсири Тољ-ут-тарољим»-и Шоњфури Исфароинї, Тафсири Сурободї, Тафсири Насафї ва чанде дигар
меравад. Воќеан ин ду аср бо унвони «давраи тиллої»
шўњрат дорад, ки теъдоди зиёди осори дар ин замина таълифгардида собитгари ин аќида аст. Гузашта аз ин, чї хеле
ки муаллифи китоб зикр мекунад, дар њамин давра баррасињои ирфонї ва тањлили оёт бар завќи ањли тасаввуф дар
тафосир роњ ёфта, матолиби онњоро рангину пурмоятар
сохтааст. Иттилооти Ф.Насриддинов дар бораи нусхањои
тафосиру тарољим баёнгари љустуљўњои амиќ муќоисањои
пурбору тўлонии китобу сарчашмањо ва аз њама муќаддам
дониши баланди ќуръонї ва филологии у мањсуб мешавад.
Мутаваљљењ, мешавем ба муаррифии «Куръони Ќудс» аз
љониби муаллиф, ки аз илмияти баланд бархурдор аст:
«Нусхаи мазкур дар шумораи 54 дар китобхонаи
Остони Ќудси Разавї нигањдорї мешавад. Нусха дорои
205 вараќ аст. Навъи коѓаз њиноии муњракашида буда,
30 х 39 см андоза дорад. Дар њар сањифа ба тўли 24см 14
сатр матн навишта шудааст. Китобати матни Ќуръон бо
хати кўфии охирњои давраи тањаввул ва тарљума, ки дар
зери он омадааст, бо хати насх сурат гирифтааст. Аз оѓоз
ва анљом каме афтодагї дорад. Аз аввал сураи «Фотиња»
ва 213 ояти оѓозии сураи «Баќара» аз байн рафтааст. Аз
поён дар њудуди 17 сураи охирини мусњаф нопайдост, ба
таври даќиќтар, аз ояти 10-уми сураи «Лайл» боќї аз байн
рафтааст. Дар поёнтари матн аз сураи «Hўњ» фарсудагї ва
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афтодагии матн оѓоз мегардад ва дар баъзе мавридњои поёнї танњо калимоте пароканда ба назар мерасад (рисола,
сањ.110).
Боби дуюми асар «Тањаввули ќиссањои Ќуръонї дар
тафосири куњани форсї ва бозтоби он дар адабиёти асрњои
X-XV» унвон гирифтааст. Дар фасли аввали ин боб муаллиф перомуни мафњум, хусусиятњо ва услуби наќли ќисса
дар матни Ќуръон њарф мезанад. Љолиб он аст, ки њини
шарњи мафњуми «ќисса» дар Ќуръон кулли андешањоро
иброз медорад ва њамоно мушоњидаи мустаќили хешро
аз Ќуръони карим дар ин маврид афзал мешуморад, ки
ба назари мо низ сањењ аст. Яъне, маънии аввали «ќасас»
пайгирї ва дунбол буда, маънии дувуми он «њадис» ва масал аст, ки њар ду маъниро метавон дар Каломи шариф мушоњида кард. Муаллиф њамин љо ќиссањоро дар Ќуръони
маљид аз рўи мавзўъву мундариља ба ду бахш људо мекунад, ки яке ќисмњои марбут ба пайѓамбарон ва дигаре достонњоест, ки марбут ба ѓайри анбиё мебошад. Муќоисаи
ќиссањои куръонї бо достонњои башарї аз лињози мавзўъ
ва мундариља, шакли баён, макону замони ќисса љолиби
диќќат аст, ки тавассути он хонанда ба асолати ќиссањои
ќуръонї осон пай мебарад. Масалан, дар мавриди услуби
наќл ва шеваи баёни ќисса дар Ќуръон муаллиф умдатарин услубњои наќли ќиссаро дар матни Каломи шариф
баррасї менамояд. Аз љумла, шеваи муттасил ва пайдарпай, услуби пароканда ва ѓайри муттасил, хулосагўї, такрорњоро бо мисолњои мўътамад зикр менамояд. Ин фасли рисола воќеан рањнамои маънавии хонандаи Ќуръон
аст, ки услуби балеѓу љаззоб дошта, омўзандаи ќиссањои
љовидонї ва бемонанди ин китоби осмонї мебошад. Дар
фасли «Тањаввули ќисса дар тафосири асрњои X-XII ва
омилњои асосии он» сухан дар бораи маќоми тафсирњои
куњан дар тањаввули ќиссањои Ќуръонї меравад. Руљўъ ба
«Ќасас-ул-анбиё»-њо ва омўзиши услуби нигориши онњо,
њамчунин маќоми ањодиси набавї, ки аз аносири асосї
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дар фањми матни Ќуръон мањсуб мешаванд, исроилиёт, ки
дар истилоњи муфассирон ба тамоми он таъсиргузорие итлоќ мегардад, аз мавзўоти мењварии пажўњиши муаллиф
дар ин бахши рисола ба њисоб мераванд. Дар фасли сеюми њамин боб муаллиф ба баррасии ќиссаи Иброњим (а)
дар тафосири куњани форсї мепардозад. Ќиссаи мазкур аз
љумлаи пуртаъсиртарини ќисаси ќуръонї мањсуб гардида,
муаллиф инъикоси онро дар адабиёти асрњои X-XV равшан нишон додааст. Аз натиљагирињои муњаќќиќ метавон
хулоса кард, ки ин ќисса аз машњуртарин ќисса дар Ќуръон мањсуб мешавад ва партави хосе бар шеъру адабиёти
форсї афкандааст. Ф.Насриддинов оид ба тарзу шевањои
бањрабардорињои шуаро аз ќиссаи Иброњим (а) сухан мекунад ва бо санадњои фаровон аз таъсирпазирии ќисса дар
осори суханварони бузурге, чун Саної, Аттор, Мавлавї,
Абдурањмони Љомї ва дигарон маълумот медињад. Бояд
афзуд, ки мањз дар њамин љо љанбаи адабии рисола бештар
буруз кардааст. Муаллиф таъсирпазирии ќиссаи Иброњим
(а)-ро чї аз лињози маънї ва мундариља ва чї аз лињози
ањдофи фаннї ё ирфонї ќаламдод месозад. Маънипардозиву мазмунсозињои шоирон дар заминаи ќиссаи мазкур
љолиби таваљљўњ аст. Воќеан, ќиссаи Иброњим бо њамаи
лавњањои хурду бузург ба ташаккули сувари хаёли суханварони форсї-тољикї таъсири назаррасе гузоштааст.
Боби сеюми рисола «Сабки насрии тарљумаву тафосири форсї дар асрњои Х-ХII ва корбурди санооти адабї
дар он» ном дорад. Ин боб бахши мењварии рисола мањсуб
мешавад. Дар фасли аввали он муаллиф дар мавриди сабки насрии тарљума ва тафосири куњани форсї сухан карда,
оид ба сабки насри мурсал, сабки байнобайн, насри мавзуни мурсал маълумот медињад ва истифодаи онњоро дар мутуни тарљумаву тафосир шарњ додааст. Махсусан, амсоли
шоњид дар назари хонанда доманаи густурдаи маводњои
ба тањќиќкашидаи муаллифро љилва медињанд ва ў дар баробари пажўњиш њамзамон ба тањќиќи матншиносии му98
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тун низ таваљљуњи алоњида мабзул доштааст, ки ин амр дар
мавриди дурусту беѓалат хондани мутуни адабї шоистаи
ибрат аст.
Фасли дуюми боби се марбут ба масоили корбурди
санооти адабї дар тафосири асрњои ХI-II мебошад. Ин
фаслро муаллиф аз назари корбурди санооти лафзї ва
маънавї дар сарчашмањои мавриди тањќиќ шарњ додааст,
ки баёнгари ањамияти зебоишиносии мутуни тарљума ва
тафосир мебошад.
Боби чорум ва хотимавии рисола «Ањамияти адабии тарљума ва тафосири асрњои Х- XII дар мисоли шеър,
луѓат ва ирфон» ном дорад. Ин бахш низ аз љолибтарин
ва илмитарин боби рисола аст, ки муаллиф зимни он оид
ба ашъори форсї дар тафосири куњан, маќоми он дар такмили тазкираву давовини шуаро, ањамияти луѓавии тарљума ва тафосири куњани форсї, љойгоњи тафосири асри XII
дар моявар сохтани фарњангномањои ирфонї ва њамчун
манобеи тоза бар такмили тазкирањои ирфонї тадќиќоти
густурда ва пажўњиши амиќро ба роњ мемонад.
Муаллиф мароњили вуруди шеъри форсиро ба тафсирњо нишон дода, сипас њар якеро бо назардошти махсусиятњо бо мисолњои фаровон ташрењ додааст. Ба ин маънї,
Ф.Насриддинов шевањои истифодабарии каломи мавзунро дар тафосир баён карда, вобаста ба он љойгоњи махсуси
тафсирњоро дар такмили давовини шоирон ва тазкирањои
шеърї нишон додааст. Ин шеваи кор имкон додааст, ки
муаллиф дар заминаи асноди тафсирњо давовини шуароро тасњењ намояд. Ф.Насриддинов бо кобурди ин усул ва
овардани асноди муњкамасос ба тасњењи ашъори шоирони
бузурги адабиёти форсї Абўабдуллоњ Рудакї, Њаким Саної ва дигарон иќдом намуда, бешак ба натиљањои љолиб
даст ёфтааст.
Баррасї ва мурур дар пањнои рисолаи арзишманди
муњаќќиќи љавон Ф.Насриддинов собит месозад, ки дар
баробари сарчашмањои дигари омўзишу тањќиќи адабиёти
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пурѓановати гузаштагон, ба муомилаи илмї ворид намудани асноди кутуби тарљума ва тафсирњои асримиёнагии
форсу тољик метавонад дар тасњили бисёр уќдањои мармуз
ва макшуфи илми адабиётшиносї кўмак намояд. Гузашта
аз ин, Ф.Насриддинов бо анљом додани чунин як рисолаи
бебањо барои илми адабиётшиносї ќимати илмї ва адабии тарљума ва тафосири форсиро бо забони фасењи илмї
ва ба таври даќиќ бозгў намуд. Умедворем, ки равзанаи
тањќиќу пажўњиши тарљуума ва тафосири форсї бо ибтикори ин донишманди соњибназар дар оянда равишњои тозатаре касб хоњад намуд.
Соли 2012

САМАРИ ДАРАХТИ ЗА{МАТ
«Аркони сухан» аввалин китобе мебошад, ки аз осори устод хондаам. Китоби мазкур соли 1985 соле, ки тањсиламро дар факултаи суханшиносии донишгоњи азизам
оѓоз карда будам, ба дастам расид. Аз њама бештар унвони
китоб таваљљўњи маро ба худ кашида буд. Зеро номи китоб
як андоза аз унвонгузории анъанавии даврони шўравї тафовут дошт ва он ба хонандаи навроњ чун ман бетаъсир набуд.
Устод Атахон Сайфуллоев дар китоби мазкур дар бораи зиндагї ва осори чањор нафар чењраи маъруфи адабиёт – устодони беназири сухан Мирзо Турсунзода, Мирсаид Миршакар,
Мўъмин Ќаноат ва Лоиќ Шералї сухан карда, собит кардаанд, ки ин афрод аркони назми муосири тољик мебошанд.
Устод Атахон Сайфуллоев дар ин китоб зиндагї ва
осори чањор нафар чењраи баргузидаи назми муосирро њамчун намунаи ибрат ба љавонон, хоса навќаламону роњравони љодаи сухан тасвир кардаанд. Њарчанд дар муќаддима ин китоби пурмўњтаворо устод Атахон Сайфуллоев «Аз
нўги хамир фатир» номида, хоксорона ба он бањогузорї
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кардаанд, вале маводи фаровон, ки аз воќеањои ба чашми
худи муаллиф дида сарчашма гирифтаанд ва тозагўињо дар
шинохти осори эшон иронамудаи муаллиф арзиши асарро
дучанд намудааст. Зеро устод Атахон Сайфуллоев бо ин
чор рукни адабиёт танњо тавассути китобњо ошно набуданд, балки бо таќозои кору вазифа ва пайванди дўстї бо
онњо пайваста њамнишин буданд, аз назарњояшон нисбати
адабиёт, шеър, умуман, зиндагї ошноии комил доштанд.
Махсусан, зикри ин хотирањо, гуфтугўњо ва бањогузории
мунаќќидона ба он асарро љолиб ва шавќовар намудааст.
Махсусан, ба ќалам овардани муњаббату ѓамхории устод
Мирзо Турсунзодаро ба љавонони соњибистеъдод хонандаи китоб хоса, навќаламонро ба сухан ва суханварї дилгарм менамуд. Воќеан, мањз устод Мирзо Турсунзода дар
рушду такомули шоирон Мўъмин Ќаноат, Лоиќ Шералї,
Гулрухсор, Ѓаффор Мирзо, Гулчењра Сулаймонова, Аъзам
Сидќї ва дањњои дигар наќши бузург бозидаанд. Китоби
«Аркони сухан»-ро метавон муњаббатномаи устод Атахон
Сайфуллоев нисбати шеър ва чањор нафар симои адабиёти
тољик номид, ки њамзамон ба дили њар як хонандаи китоб
тухми мењру муњаббатро нисбати шахсияти зањматкаши
адабиёт киштааст.
Воќеан, љавонони он солњо, ки аксарият мухлиси
ашъори Лоиќ Шералї буданд ва он замон дар бораи ашъори ин шоири бењамто камтар маводи тањќиќї ба табъ мерасид, «Аркони сухан»-ро чун сарчашмаи маводи тоза дар
бораи шоир харидорї мекарданд.
Љавонони он солњо дар бораи Лоиќ мехостанд бештар бидонанд, зеро шеъри ў дар сари забони љавонон буду
номањои ошиќонаро зеб мебахшид. Љавонон дар шеъри
Лоиќ њам дард ва њам дармони хешро дарёфта буданд.
Устод Атахон Сайфуллоев бо эњсоси баланди ин воќеият дар китоби «Аркони сухан» бењтарин ва олитарин
сифатњои Лоиќ Шералиро ба ќалам дода буданд: «Лоиќ
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љавони соњибмаълумот ва сермутолиа аст. Ман ин фазилати ўро таъкид мекунам, то ки баъзе рафиќони љавон аз
ў ибрат бигиранд. Вай асари муаррихон ва файласуфњо,
адабиётшиносону санъатшиносон, иќтисодчиёну физикњо
ва дигар олимони забардасти гузаштаю имрўзаро њамвора
мутолиа мекунад. Ў шоири фозил аст ва ин фазилати ў дар
зинањои такомул мебошад…»
Устод Атахон Сайфуллоев ба ашъори Лоиќ Шералї
бо назари муњаќќиќи асил бањогузорї кардаанд, ки он
солњо андешањои устод мењвари бањсњо дар бораи шеъри
Лоиќ гардид. Махсусан, баъзе бањогузории муаллиф аз нотакрории истеъдоди баланди Лоиќ дарак медињад: «Њиссиёти ишќии Лоиќ ќаламчае нест, ки аз бўстони дигаре бурида оварда бошад. Вай нињоли сарсабзест, ки дар мазраи
дили ў ќад кашидааст».
Бале, «Аркони сухан» китоби роњнамое ба мо, љавонон, дар шинохти адабиёти муосир буд ва њамзамон, ман
ва њамсолони ман тавассути ин китоб бо исм ва эљодиёти
устод Атахон Сайфуллоев аз наздик ошно гардидем.
Дар донишгоњ кулли устодоне, ки аз адабиёти муосир
дарс мегуфтанд ва то имрўз дарс мегўянд ба осори устод
Атахон Сайфуллоев њамчун сарчашмаи боэътимод такя
мекунанд. Махсусан, китобњои устод «Дўстии халќњо – дўстии адабиётњо» (1975), «Мактаби Айнї» (1978), «Мирзо
Турсунзода: Очерки њаёт ва эљодиёти шоир» (1973, 2004),
«Аркони сухан» (1985), «Садриддин Айнї – ќањрамони
Тољикистон» (1998), китобњои солњои охир интишорнамудаи эшон «Њаким Карим» (2005), «Насри шоиронаи Гулназар» (2005), «Уфуќњои тозаи наср» (2006), «Љону љањони
наср» (2007) чун дастури муфиди илмиву таълимї мавриди
истифодаи васеи устодону шогирдон аст. Бале, устод Атахон Сайфуллоев бо осори гаронбањои илмиашон ба пояи
устодї расидаанд, исмашонро дар радифи олимони забардаст, ки сарњалќаи онро асосгузори адабиёти муосири
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тољик устод Садриддин Айнї зиннат мебахшанд, ба забон
меорем. Ба ќавле дигар устод Атахон Сайфуллоев аз партави бузургони илму адаб бањраманд гардидаанду имрўз
худ ба офтоби зиёбахш табдил ёфтаанд.
Доираи пажўњиши устод Атахон Сайфуллоев мунњасир ба адабиёти даврони муосир нест. Эшон дар пажўњишу
омўзиши адабиёти классикии тољик низ назир надоранд.
Китоби «Малики адаб» - сайре дар гулшани рози Хоља
Камол, ки дар њамќаламї бо муаррихи номвар, профессор
Сайдулло Абдуллоев иншо шуда, бори аввал дар Хуљанд
соли 1996 ва бори дувум њамон сол дар нашриёти «Адиб»
рўи чопро дид аз дониши баланд, назари фарох ва нуктасанљии устод Атахон Сайфуллоев дарак медињад. Китоби
мазкур падидаи тозае дар камолшиносии муосир мањсуб
гардида, муаллифон собит кардаанд, ки адабиёти классикии форс-тољик дар роњи тўлонии тараќќиёти худ як
занљири мустањками тиллої будааст ва Хоља Камол дар
байни онњо бешак, яке аз њалќањои асосии пайванди маънавї мебошад. Дар њафт боби китоб замон ва њаёти шоир,
сарчашмањои ашъор, аќидањои иљтимої ва ахлоќї, маънавиёти њаёти љамъият ва давлат аз нигоњи Камоли Хуљандї,
лирика, забон ва санъатњои шеърии ашъори шоир, мактаби
эљодии Камол мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифтааст.
Китоби Зуфархон Љавњарї: Тањќиќи њаёт ва эљодиёти
ў низ сухани нав дар шинохти адабиёти классикї мебошад.
Муаллиф дар ин осор оид ба аљдод ва авлоди Зуфархон
Љавњарї, мероси адабии шоир, забон ва услуби ў изњори
назар карда, сухани тозаеро дар ин боб ироа намудаанд.
Бале, устод Атахон Сайфуллоев чун олими нуктасанљ,
муаррихи бењамто, адабиётшиноси беназир, драматург ва
публисист, шоир ва нависандаи соњибназар дар таърихи
миллати мо љойгоњи хосеро сазоворанд. Ваќте ки ба осорномаи устод Атахон Сайфуллоев назар мекунем, мебинем,
ки номгўи китобу маќолањо, таќризу мусоњибањо, шеъру
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наср, намоишномаву тарљумањо, суханронињои эшон худ
як китобест. Ва меандешем, ки дар паси ин номгўи нигоштањо чї ќадар зањмату љоннисорї, шабзиндадориву
љустуљўйњои илмиву адабї нињон аст. Камтар олимонро
метавон ном бурд, ки дар баробари устод Атахон Сайфуллоев пуркору сермањсул бошанд. Ба ќавли муаррихи љавон
Љамшед Љўрабоев: «Устод Атахон Сайфуллоев ва дар баробари он кас чанд нафаре њастанд, ки онњоро метавон аз
классикони муњаќќиќони илми муосир ном бурд».
Чанд рўз муќаддам тасмим гирифтем, ки бахшида ба
80-умин солгарди устод Атахон Сайфуллоев силсилаи сўњбатњои телевизиониро бо унвони «Дидор» ба роњ монем.
Њамроњи устод номзади илмњои филологї Нуруллохон
Ѓиёсов мењмони хонаи устод Атахон Сайфуллоев гардидем. Эшон пурсиданд, ки дар бораи чї сўњбат намоям? Дар
бораи назм, наср, таърихи адабиёт ё шахсиятњои маъруфи
он? Ман гуфтам, ки «Устод, ин дафъа сўњбатро аз таърихи рўзгори худатон оѓоз мекунем. Зеро Шумо низ имрўз
таърихи зиндаи ин миллат њастед. Ва рўзгори Шумо, хоса,
зањмат, эљод ва усули эљодиёти Шумо ибрати имрўзиён
бояд бошад. Аз ин рў, наќл кунед, то мо биёмўзем…»
…Аз оинаи нилгун мебинам, ки доктори илмњои суханшиносї, профессор Атахон Сайфуллоев бо номзади
илмњои суханшиносї Нуруллохон Ѓиёсов сўњбат доранд.
Сари синаи устодро ордени «Шараф», ордени «Дўстї», медали тиллоии «Барои мустањкам кардани сулњ» ва дањњо
медалњои ифтихорї оро медињанд. Мўи сафеди устод аз
гузашти умр ва ин нишонањои олї аз пурсамар ва судманд
сарф шудани он дарак медињанд.
Љуз ин дуот нагўям, ки Рўдакї гуфта:
Њазор сол бизї, сад њазор сол бизї…
Соли 2012
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РИСОЛАИ РА{НАМО1
Зиндагинома ва осори суханвари бузурги машриќзамин Хоља Камолиддин Абўањмад Муњаммади Хуљандї
маъруф ба Шайх Камол њанўз аз даврони рўзгораш мавриди таваљљўњу омўзиши суханварону муњаќќиќони каломи бадеъ ќарор доштааст. Дар адвори минбаъда вобаста
ба донишу љањонбинии адабиву эстетикии њомилони илму
адаб ашъори шоир низ маърифат ва наќду баррасї ёфтааст. Ин раванди маърифат ва омўзиши шеъри Камол то
ба кунун доман густурда аст. Дар Тољикистон ањволу осори Шайх Камол аз љониби Садриддин Айнї, Шарифљон
Њусейнзода, Аълохон Афсањзод, Xолиќ Мирзозода, Саъдулло Асадуллоев ва дигарон ќисман ва иљмолан 6а силки
тањќиќ» кашида шуааст. Дар иртибот ба Камол ва шеъри
ў дањњо маќолоту нигоришоти илмї ба табъ расидаанд.
Аммо то ба имрўз рисолаи алоњидае, ки њам ањволу рўзгори Камол, њам вазъияти сиёсиву ичтимоии замони ў, њам
мавзўву мундариљаи осор ва њам завќу тафаккури бадеии ўро
дар якљоягї фароњам оварда бошад, мављуд набуд. Рисолаи
тозаэљоди устоди ДДТ Бадриддин Маќсудов «Рўзгор ва осори Камоли Хуљандї» дар иљрои чунин як вазифаи умда ва
зарур сањми арзандае гузошт, ки боиси истиќболу хурсандии
муштариёну муњаќќиќони Хоља Камол аст.
Дар боби аввали осор «Камол ва муњити иљтимоиву мадании ў» муаллиф рољеъ ба авзои сиёсии Хуросону
Эрон, вазъи иљтимоиву фарњангии Табрез дар асри ХIV,
асноду сарчашмањои адабиву илмии муњаќќиќони мухталифро чамъбаст ва баррасї намуда, ба хулосањои дурусти
илмї омадааст. Ба вижа, дар боби мазкур мусанниф оид ба
рушду нумўи њунарњои зебо, улуми инсониву адабї ва шеъру шоирї дар Табрез сухан гуфта, муњити рўзгори Камоли
1

Дар њамќалами бо Шарифљон Тољибоев
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Хуљандиро пеши назари мутолиагарон љилва медињад. Аз
љумла, дар ќисмати «Равнаќи шеъру шоирї» оиди санъати
шеъру шоирї меъёру мизони бањодињї ба сухани мавзун,
сабку услуб, жанрњои маъмулу иштињорёфтаи адабї сухан
карда, натиља гирифтааст, ки «дар асри ХVI ѓайр аз мактаби ѓазалсароии Шероз, ки бо сарварии Њофизи Шерозї
фаъол буд, мактаби ѓазалсароии Табрез низ вуљуд дошт
ва он маркази хаёлпардозї ва маъниофаринї буда, симои
барљастаи он барњаќ, Камоли Хуљандї буд. «Гузашта аз
ин зикр менамояд, ки мактаби эљодии Камол бонуфуз ва
машњур буд, ки аз он суханварони зиёд чошнињо бардошта,
ба услубу сабки шоир пайравї намудаанд.
Боби дувуми китоб «Дар роњи мурод ва камолоти
завќу њунар» рољеъ ба зиндагиномаи шоир, ањдофи зиндагї, осор ва мўњтавиёти ѓазалиёти Камол бахшида шудааст.
Муаллиф маълумотњои парешону мухталиферо аз маъхазу
сарчашмањои мављуда (35 тазкираву китобњои таърихї)
баррасї намуда, ба натиљњои мўътамади илмї меояд. Аз
љумла, номи пурраи шоирро, ки дар адабиётшиносии мо
бањсњои зиёдеро ба миён оварда буд, бо асноди шоњид Камолиддин Муњаммад Абўањмади Хуљандї зикр мекунад.
Воќеан, дар мавриди зиндагиномаи шоир ба љуз маълумотњои мухталифи сарчашмањои илмиву адабї муаллифи асар матлабро аз контексти осори Камоли Хуљандї
мељўяд. Афкору андешањои зиёдеро, ки дар сарчашмањои
адабиву таърихї иртибот ба зиндагии Камол доранд, бо
мазмуну мўњтавои осори шоир ќиёсан тавзењ дода, хулосањои дурусти илмиро таъин намудааст. Чунончї, оид ба
шўњрати зиёди Камол дар шеъру шоирї меоварад. «...дар
ќатори бисёр муаллифони дигар Љомї мегўяд: «Касоне
ба сўњбати Камолу Њофиз — њарду расидаанд, гуфтаанд:
«Сўњбати Камол бењ аз шеъри ўст ва шеъри Њофиз бењ аз
сўњбати ў». Ба ин маънї худи Камол низ ишорае дорад:
Гуфтанд «гуфтаи ту бувад аз ту бењ Камол»,
Ман булбулам, бале сухани ман зи ман бењ аст.
106
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Аз тадќиќот бармеояд, ки муаллиф дар иншои осори
хеш, бештар ба куњантарин нусхањои девони Камол такя
кардааст ва аз маълумотњои мављудаи он нусхањо ба натиљаи дуруст ва наздик ба њаќиќат дармерасад. Чунончї:
«Дар яке аз ќадимтарин нусхањои девони Камол, ки соли
825 њ., (1422 м.), яъне 22 сол баъд аз даргузашти шоир аз
тарафи Дарвеш Ањмад ибни Муњаммад ибни Алї ас-Сирозї ном котибе дар Шероз тањия гардидааст, шоир ба
унвони «Фарид-уд-дањр ва вањид-ул-аср, авњод-уз-замон,
малик-уш-шуаро Шайх Камоли Хуљандї» сабт шудааст.
Аз ин љо ду њаќиќат равшан мешавад: яке дар ањди худ дар
Шероз низ шўњрат доштани Камол ва дигаре дар доираи
адабии Табрез дорои маќоми босазо, яъне малик-уш-шуарои фахрии адибон будани ў». Нуќтаи мазкурро муаллиф
бо гуфтањои Риё такмил медињад.
Бадриддин Маќсудов ањдофи зиндагї ва худшиносии эљодии шоирро њамоно аз контексти осораш бозљўї
мекунад. Мулоњизањои муаллиф рољеъ ба пайванди ќавї
доштани сухани Камол бо шеъри Њофизу Салмон, сабку
услуби хос доштани осори шоир ва лутфи сухани суханвар
љолиби диќќатанд.
Дар ќисмати «Осори Камол» муаллиф аз тањќиќу
тањия ва нашри осори Камол сухан ронда, андешањояшро
перомуии њусну кубњи интишороти осори шоир иброз мекунад. Воќеан, нуќтаи назари муаллиф оид ба камбудиву
нобасомонињои нашри охирини девони Камол ќобили ќабул аст. Дуруст аст, ки шеъри Камол аз љониби мураттибону ноширон то андозае бо ѓалату хатогињои гуногун интишор ёфтааст.
Дар ин бахш муаллиф иддаои баъзе аз муњаќќиќонро
оиди ба Камол тааллуќ доштани як нусхаи туркии «Латофатнома» бо асноду далели ќотеъ рад кардааст, ки ба назари мо боварибахш мебошад.
Дар ќисмати сеюми асар «Падидањои њунарии шеъри
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Камоли Хуљандї» як силсила андешањои љолиби илмї ба
чашм мерасанд. Ќайдњои муаллиф доир ба корбуди санъатњои тавсиф, ташбењ, таљнис, иборањои рехтаи маљозї дар
шеъри Камол, иртиботи ашъори шоир бо адабиёти шифоњии мардум, вожаву таъбирњои гуфтугуї хеле аљибанд.
Дар айни њол мувозї бо муваффаќиятњо дар рисола
баъзе камбудињо низ ба мушоњида мерасанд ё баъзе андешањои муаллиф андак такмилу тасњењ мехоњанд. Чунончї,
дар сањ. 34 осори Шарофуддин Ромї «Хадоиќ-ул-њадоиќ» сањван «Хадиќ-ул-њаќоиќ» сабт шудааст. Баъзе байту
порањои шеърї тасњиф гардидаанд, ки ин сифату арзиши
рисоларо костааст. Мисраи «Дар њайратам з-одаме, к-ў
ба умри хеш» (с.74) њам аз љињати мазмун, њам аз љињати
вазн бо мисрањои болоиву поёнии ѓазали овардашуда рабт
надоранд ва тасњењ мехоњанд. Ин мисраро ба шакли зер
нависем, мафњуму сањењ, мешавад: «Дар њайратам з-одаме, к-ў ба умри хеш». Шакли сањењи мисрањои «Ба селњои
чашмам чашмаи Фурот њељ» (с. 73) ин тавр бояд бошад:
«Ба селњои чашмаи чашмам Фурот хељ». Ё ин ки як мисраъ дар сањифањои гуногун ду хел оварда шудааст. Мисраи «Дорї њаваси нўш, маранљ аз олами неш» (с. 141) дар
шакли «Дорї њаваси нуш, маранљ аз алами неш (с. 145) низ
омадааст, ки шакли дуввум сањењу комил аст. Ин гуна мисолњо дар асар љо-љо дида мешаванд, ки такмилу тањрири
андак мехоњанд.
Мутаассифона, баъзе нуќтаи назари муаллиф хонандаи њушмандро ба шубња меорад. Б. Маќсудов дар
мавриди пир доштан ё надоштани шоир зимни контексти
ашъораш ба хулоса меояд, ки Камол «побанди пире набуда» (80). Вале Камол мегўяд: «Аз ошиќї њамеша љавон
аст пири мо». Ё ин ки дар сахифаи 111 омада: «...Ў рўзаву рўзадоронро низ ќабул надошта риояи онро... як амали
ќишрї ва риёкорона медонад:
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Ид шуд хоњем дидан моњ, яъне рўи дўст,
Рўзадорон моњи нав бинанд, мо абрўи дўст».
Ба пиндори мо дар байти мутазаккира Камол алайњи
як рукни дини мубини ислом - рўза ва рўздорї андешаи
мухолифро баён накардааст. Матлабе, ки аз байт бармеояд, далолат мекунад, ки шоир гуфтанист: агар рўзадорон
моњи навро бубинанд, мо рўи (маъбуди пок)-ро мебинем.
Баъзе камбудиву норасоињо дар боби сеюми осор низ
ба мушоњида мерасанд. Хусусан, ба љои як санъати бадеї
овардани санъати дигар дар ин боб ба чашм падидор мешавад. Масалан, «Камоли хастадилу номуроду бењосил»
(с.118), «Эй моњи гулрухи шириндањони шўрангез» (с. 119)
на «тавсифњои тўлонї»-ву «таъкидї», балки тансиќ-ус-сифат, ба истилоњи имрўза сифатчинианд. Байти:
Нигори сарвќади гулъузори пистадањон,
Бути шакарлаби бодомчашми мушкинњол (121).
низ на ташбењ, балки тансиќ-ул-сифот аст. Чунки «дар
баъзан ташбењ ва тасниф вобаста шуда омада, аломат ва
сифати хубтаре таъкид менамояд. (Р.Ѓаффоров «Забон ва
услуби Р.Љалил», с.203). Ё ба ќавли муњаќќиќи рус А.Н.
Веселовский, ки муаллиф аз осори ин олим истифода карда аст, чунин тавсифњоро тавсифоти истиоравї низ гўянд.
Байти аз Саъдї иќтибосшуда низ ташбењ нест, балки
таљоњули ориф аст. Ин гуна хатогињо арзиши илмии асарро каме костааст ва хонандаро як дараља ба шубњаву гумон мебарад. Хатоињои имлоиву мантиќиро сарфи назар
намуда, баъзе андешањои мухталифро аз эътибор соќит
намоем, acap тадќиќоти тоза ва муфидест дар омўзиши њаёту эљодиёти Шайх Камол. Њамин тариќ, рисолаи мазкур
њамчун нахустин осори мукаммал дар перомуни зиндагиву ашъори Камол мањсуб шуда, барои омўзиши жарфо ва
амиќи минбаъдаи масоили мазкур судманд аст.
Соли 1996
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СА{ИФАИ ТОЗА ДАР КАМОЛШИНОСB
Шоири шањири сењрофарин Хоља Камолиддин
Масъуди Хуљандї бо улвияти маънї ва љазоботи маъонии
калом тавонистаанд муќтадиёни сухани ноби форсиро ба
масири шигифтиву њайрат њидоят кунад ва дилњояшонро
суруру дидањояшонро нур бубахшанд. Таи чанд соли охир,
билхоса, дар арафаи 675-солагии мавлуди шоири хуљандї перомуни шахсият, рўзгор ва осори ишон дар љодаи
илми суханшиносї падидањои назаррасе рўи кор омаданд.
Љустори суханшиносони бумиву кишварњои њамљавор дар
бозшинохти сирату сурати Шайх Камоли Хуљандї асолати каломашон ибтикори тозае буд, ки маќоми ин шоири
орифро дар сафорои бузургон ба таври боиста ва шоиста
муќаррар намояд. Боиси тазаккур аст, ки аѓлаби тадќиќгарони рўзгор ва осори Хоља Камоли Хуљандї мўътаќид бар
онанд, ки шоири шањири мо баробари дар арсаи суханварї камназир буданашон дар силки тасаввуфу ирфон низ
аз пешво ва муршидони комил ба шумор мерафтанд. Аз ин
рў, ба ќавли шоираи муосири тољик Фарзона «фаќат инсони
соњибназар метавонад ба хилватхонаи рози Шайхи соњибкаромат paњ кушояд ва гирањкушои хутути мастури ў шавад».
Њамин тавр, инсони соњибназару фарохандеш, ки
ба масири андешаву тахайюлоти шоирона ва орифонаи
Камол роњ ёфтаанд, устоди Донишгоњи давлатии Хуљанд,
доктори илмњои суханшиносї, профессор Абдулманнони
Насриддин мебошад. Китоби ин устоди гиромиќадр, ки бо
унвони «Сењри мубин» соли равон интишор ёфт, аз наќли
тањлил ва ташрењи ашъори Шайх Камол иборат буда, падида
ва ибтикори тозаест дар шинохти чењраи Камол, арзишњои
маънавї ва њунарии шоир, атвори ў дар сулуки орифона.
Китоби мазкур бемуњобот, дар камолшиносии муосир
марњалаи тозаи маърифати ашъор ва шинохти сурату сирати
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Камоли Хуљандиро эљод кард. Зеро дар китоби мазкур устод
Абдулманнони Насриддин бори нахуст бо истифода аз усули суннатии маърифати сухан ва тањќиќи замонавї ба кашфи љавњари аслии каломи бадеъ пардохта, бештар ба љанбаи
маънавиву њунарии шеъри Камол эътибор додаанд.
«Сењри мубин» дар њашт бахш тарњезї шудааст, ки
унвони ин бахшњо шоњиди андешаву афкори амиќ ва килки тавонои устод Абдулманнони Насриддин мебошад.
Бахшњои китоб «Гавњари ишќ», «Нусхаи њусн», «Тахтгори
маърифат», «Бисоти курб», «Ќиссањои ѓазал», «Сурату сироти Камол», «Сењри мубин», «Наќши килк» њашт бобанд
ба бињишти љовидони маънињои улвии Камол, бахшњои
мазкури китоб «Сењри мубин» њарчанд ба мавзўоти мушаххас бахшида шудаанд зимнан ба њам марбут буда, дар
маљмўъ, силсилаи фазилат, хусусиятњои хоси шеър, љањонбиниву шахсияти Камолро бозгў менамоянд ва дар маърифату шарњу тафсири ашъори шоир наќши бузурге мебозанд. Дар бахши аввали рисола, ки ба унвони «Гавњари ишќ»
ба тавсиб расидааст, муаллиф дар љустуљўи маънии аслии
ишќ дар адабиёт ва осори Шайх Камол кўшиш кардаанд.
Барои вокушоии рамзу киноёт ва истилоњоти мармузи шоир
муаллифи рисола ба љањони афкору андешањои пешиниён ва
муосирони Камоли Хуљандї сайре мекунанд ва бо донистани замону макони мафњуму воќеот ба њадаф мерасанд.
Абдулманнони Насриддин андешањои бузургтарини
њакимону суханваронро дар мавриди мафњумоти «ишќ»,
«ошиќ» ва «дил» ба риштаи тањќиќ кашида, онњоро љамъбаст мекунанд дар ин ва маќому таъсири онњоро бо осори
Шайх Камол муайян месозанд. Муњимтарин бозёфти А.
Насриддин бахш, ки ба маърифати амиќи ашъори шоир
мусоидат мекунад, ин аст:
ё) «Ишќ»-и Камолро њамчун ишќи ирфонї ё дунявї
мањсуб кардан њаргиз ќадру манзалат ва арзиши адаби
ашъори шоирро паст намекунад.
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2) Камоли Хуљандї ориф ва шоири бузурги асри хеш
буданд ва аз ишќи азаливу майи аласти љомхонаи њастї
сархуш буданд.
Суханшиноси рус Д.С. Лихачев навиштаанд, ки
«матншиноси хуб њам адабиётшинос, њам муаррих ва њам
донандаи афкори умум мебошад». Тадќиќу тањќиќи масоили наќду тасњењи мутуни адабии осори Камол аз љониби А. Насриддин дар бахши «Нусхаи њусн» гуфтањои
матншиноси бузурги русро собит мекунад. Муаллиф дуруст ќайд мекунад, ки зањмати матншиносон Азизи Давлатободї, Шарифљон Њусейнзода, Саъдулло Асадуллоев,
Назира Ќањњорова, Эраљи Гулисурхї, Ањмади Карамї ба
марњалаи аввали тадќиќи текстологии осори Шайх Камол
хотима бахшид. Дар китоб баробари табаќабандї шудани
сабабњои сањву ѓалатњои девонњои мухталифи Камол вазифањои минбаъдаи матншиносон дар ин љабња муайян гардидааст. Баробари муайян намудани усулњои наќди тасњењи,
матни осори Камол А.Насриддин бо он шеваву тартиб,
абёту ѓазалњои бисёри шоирро тасњењ ва наќд кардаанд, ки
љанбаи мўњками илми матншиносиро шомил аст.
Абдулманнони Насриддин нахустин касе њастанд,
ки дар эроншиносии муосир масоили маърифат ва шарњи
адабиётро мавриди тањќиќу тадќиќи хоса ќарор додаанд.
Рисолањои эшон бо номи «Нависанда ва шорењи адабї»,
«Маърифат ва шарњи адабиёт», силсилаи маќолањояшон
дар ин самт шоистаи тазаккур ва омўзиш аст. Дониши
фаровон ва таљрибаи бузурги А. Насриддин дар ин љода
имконияте фароњам овардааст, ки омилњои муњими маърифати бадеии осори Камоли Хуљандиро муайян созанд.
Ин омилњо, ки дар бахши «Тахтгоњи маърифат» ба ќалам
омадааст, аз нигоњи устод Абдулманни Насриддин иборат
аз донистани матни забон, констексти адабиву иљтимої,
назариёти ахлоќиву равонї, огоњ будан бо назокати лафзї
таркибсозї, ибораорої, истисно, истилоњоти фаннии ањли
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ирфон љињатњои умдаи ашъори шоир мебошанд. Ба назар
гирифтани омилњои мазкур имкон медињад, то аз маърифати ќолабии пешин фаротар равем ва ба умќи маънињои
ашъори Камоли Хуљандї бирасем.
Абдулманнон Насриддин дар бахши «Бисоти ќурб» аз
дунёи нотакрор ва мармузи орифонаи Шайх Камол сухан
кардаанд. Дар ин бахш перомуни ирфон, тасаввуф, њоли
урафо сухан карда, чењраи орифонаи шоири хуљандиро ба
имрўзиён ошно сохтаанд. Асноди фаровони илмиву адабии ин бахш ба мо имкон медињад, то ба умќи маънињои
ѓариби шеъри Камол бирасем ва онњоро дуруст маърифат
кунем. Воќеан, аз оѓоз то анљоми рисола хонанда пай мебарад, ки њадафи муаллиф маърифати асл ва бунёди ашъори
Камоли Хуљандист. Аз ин рў, борњо таъкид мекунанд, ки
барои дарку маърифати амиќ хонандаро омодагии комил
ва донишу фаросати мукаммал зарур аст. Аз љумла, дар
бахши «Ќиссањои ѓазал» бо асноди собит ишорат бар он
меравад, ки танњо донистани осори суханварони пешин,
ќиссањои таърихиву мазњабї ба хонанда имкон медињад,
то фањми сухани шоирро созад.
Абдулманнони Насриддин дар бахши «Сурат ва сирати Камол» андешањои муњаќќиќони мухталифро перомуни шахсият, унвон ва чењраи орифонаву шоиронаи
Камол чамъбаст намуда, эшонро њамчун марди порсо,
зариф, парњезгор, латифтабъ, мањфилоро, шикастанафс,
њимматбаланд ва рашиду соиб пеши назар љилва медињанд. Муњимтарин фазилати тадќиќ дар шинохтани
сурату сирати Камол ва умуман, њаллу фасли масъалањои
девони шоирро бењтарин муаррифгар ва мўътамадтарин
сарчашма донистани муаллиф мебошад. Мањз бо њамин
принсипи пажўњиш А. Насриддин дар бахши «Сењри мубин» чињатњои мумтози сухани Камолро ба ќалам доданд.
Дар ин бахш инчунин мушаххасоти хосаи њунари шоирї
ва фардияти эљодии Хоља Камол, ки бо унвони «Наќши
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килк» зеби раќам шуааст, далолат бар он мекунад, ки
бахшњо заминаи тозаеро дар маърифати дурусти ашъори
шоир фароњам овардааст. Усули принсипњои корбурдаи
муаллиф имкон медињанд, ки аз маърифати ќолабии пешина фаротар равем ва ба дарёи шеъри волои Камоли Хуљандї
ѓўтавар шуда, гавњари тоза ба тозаи маониро ба каф орем.
Њамин тариќ, рисолаи «Сењри мубин»-и доктори илмњои
суханшиносї Абдулманнони Насриддин сањифаи тозаеро
дар камолшиносии муосир боз кард ва ба љустори минбаъдаи муњаќќиќони камолшинос њамчун дастури муфиде
ба кор хоњад рафт. Зањмату хидмати устод Абдулманнони
Насриддин дар ин љода, алњаќ, сазовори љоизаи Камоли
Хуљандист. Тасдиќи ин фикр маънии шод намудани руњи
поки мубаррои шоири ориф Хоља Камоли Хуљандиро дорад.
Соли 1997

НАК{АТИ СУХАН ВА RУДРАТИ АФКОР
Ибтидои сухан он бењ, ки кунад ањли камол ,
Ба санои малакулмулк Худои мутаъол.
Њољї Њусайн Мўсозода аз зумраи мутабањњирин фозилон ва муќтадиёни замон мањсуб мешаванд, ки бештар
аз чињил сол аст, ки дар бунёди олами маънавии мардуми
кишвар сањми бориз мегузоранд. Эшон 10-уми июни соли
1955 дар дењаи Ростровути ноњияи Ѓончї ба дунё омада,
баъди хатми мактаби миёна соли 1973 ба мадрасаи «Мири
Араб»-и шањри Бухоро дохил шуда, онро соли 1978 бо муваффаќият хатм намудаанд.
Њољї Њусайн Мўсозода тайи солњои 1978-1990 чун
сархатиби масљиди љомеъи «Ѓулакандоз»-и ноњияи ба номи
Љаббор Расулов адои вазифа карда, солњои 1990-1992 дар
факултаи «Улуми Ќуръон»-и Донишгоњи байналмилалии ис114
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ломии Љамоњири Либиё тањсил карда, бо имтиёзномаи махсуси донишгоњи мазкур дар соњаи илм сарфароз гаштаанд.
Њољї Њусайн Мўсозода аз ибтидои соли 1993 роњбарии идораи динии мусулмонони вилояти Ленинобод, сархатиби масљиди «Шайх Маслињатдин»-и Хуљанд интихоб
шуда, дар як ваќт чун ноиби муфтии мусалмонони Тољикистон адои вазифа карда, аз моњи майи соли 1997 (баъди
таѓири номи идора) раиси Шўрои уламои дини вилояти
Суѓд, сархатиби масљиди «Шайх Маслињатдин»-и шањри
Хуљанд ва дар як ваќт муовини аввали раиси Шўрои уламои дини Љумњурии Тољикистон интихоб шуда, то кунун
дар ин маќомот адои вазифа мекунанд.
Њољї Њусайн Мўсозода баробари хеле хуб андўхтани забонњои арабї, русї, форсї ва узбекї дар такмилу сайќал
додани улуми дунявии худ низ ба комёбињое ноил гардидаанд.
Њољї Њусайн Мўсозода баробари пешбурди фаъолияти худ дар ташкилотњои динї бо маќсади баланд бардоштани сатњи маърифатнокї ва маънавиёти мардум аз
васоити ахбори омма ва аз роњи табъу нашри силсилакитобњо сањми босазо гузошта, дар давоми солњои 1993-2015
аз он кас беш аз 80-маќолаи хурду бузург ва мусоњибањо
дар мавзўъњои динию маърифатї ва панду ахлоќї дар матбуот чоп шудааст.
Дар бадали ин солњо шаш китоби Њољї Њусайн Мўсозода «Гавњари имон мафурўш» (с.1997), «Бунёди оила
дар ислом» (с.1999), «Сию се сўњбати судманд» (с.2001),
«Њазрати бузургвор» (с.2001), «Маъхаз-ул-маъонї аз оёти
Ќуръонї» (с.2004) ва «Табйин-ул-њаќоиќ» (с. 2005), «Рањнамои њаљ» (С.2006), «Анвор-ул-матбуот» (2008), «Мазњаб ва
соњибмазњаб» (2010), бо теъдоди умумии 11000 нусха аз
чоп баромад, ки мавриди писанди умум гардид.
Њољї Њусайн Мўсозода соли 2004 дар заминаи китоби худ «Маъхаз-ул-маъонї аз оёти Ќуръонї» бањри
дарёфти дараљаи илмї дар мавзўи «Усули истифодаи оёт
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ва ќиссањои Ќуръонї дар достони «Маснавии Маънавї»-и
Љалолуддини Румї» кори илмиро ба субут расонда соли
2004 рисолаи илмї њимоя намуданд.
Дар китоби «Сиву се сўњбати судманд» ва «Табйин-ул-њаќоиќ»-и устод Њољї Њусайн Мўсозода сўњбатњои
љонпарвару ахлоќї, ки дар телевизиони Симои мустаќили 1-ум
дар давоми 10-солаи охир сабту пахш гардид, инъикос ёфтааст.
Хонандаи њушёру заковатманд агар дар дасти хеш
китоби «Анвор-ул-матбуот» дошта бошад, онро ба масобаи маљмўи афкору андешаи воло ва назари хоси инсоне
ќабул менамояд, ки дар тўли зиндагии беш аз 60 солаи
имрўзааш барои љомеа ва тарбияи инсони комил њамчун
муршиду рањнамо, устоду муаллим хизмат менамояд. Ин
китоб ифодагари аќоиду афкори баланди як шахсияти нотакрори дину илм аст, ки сиришташ аз имону илм музайян
буда, сарчашмаи андешаву донишаш каломи Худованду,
китоби илоњї-Ќуръони маљид ва осори олимони дин ва
адибони бузурги ниёгон аст.
Ин китоб маљмўъи навиштањои устодро то соли 2005
фаро гирифтааст, ки дар расонањои хабарї чун рўзномаву
маљаллањо интишор шудааст. Вобаста ба мавзўи маќолањо
китоб ба панљ боб таќсим шудааст.
Боби аввали китоб «Баёни ањкоми шариати ислом»
дорад ва маќолањои ин бахш ба мавзўи ахлоќиву тарбиявї
бахшида шудааст. Муаллиф бењтарин хислатњои инсониро
тараннум ва одати зиштро мазаммат мекунад ва дар заминаи каломи Худованд ва ањодиси пайѓамбари ислом чун
муршид хонандаро роњнамої мекунад. Аз љумла, оид ба
намоз. закот, њаљ, дуо, њаё ва имон, эњтироми волидайн,
мењмон ва мењмондорї, аёдати бемор, зарари исрофкорї,
дурўѓ ва ѓайбат маќолањои љолиби диќќат офаридаанд. Андешаву афкори устод дар заминаи асноди Ќуръони карим,
ањодиси набавї ва нишондоди олимони бузурги ислом рўи
кор омадааст. Њар як пешнињоду нишондоди муаллиф бо
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санаде ё воќеае асоснок карда шудааст. Муаллиф кўшидаанд, ки хонанда то ба маѓзи гуфтањои эшон расида бошад.
Масалан, дар маќолаи «Њаргиз дурўѓ нагўед» оид ба сухани рост ва дурўѓ чунин овардаанд: «Сухани ростро дар
олами ањли адаб «сидќ» ва сухани дурўѓро «кизб» гўянд.
Сидќ дар луѓат ба маънои «ростгўї» омадааст. («Фарњанги забони тољикї», Маскав, 1969, љ.2, сањ. 233).
Ба сидќ кўш, ки хуршед зояд аз нафасат,
Ки аз дурўѓ сияњрўй гашт субњи нахуст.
Хоља Њофиз дар ин ду мисраъ моро ба ростгўї тарѓиб
карда, огањ мекунанд, ки аз њоли субњи нахуст, ки онро
«субњи козиб» мегўянд ибрат бигиред. «Кизб» дар луѓат ба
маънои дурўѓ гуфтан омадааст.
В-агар гўї, ки рањ бар кизб дорем,
Равем, он гургро пеши ту орем.
Дар ин байт шояд ишора ба ќиссаи Юсуф алайњиссалом аст, ки бародарони ѓаюр гургро тўњмат зада буданд,
ки ў Юсуфро хурдааст. «Сидќ» ва «кизб» калимањои арабиасос ва масдари ин боб буда «содиќ» ва «козиб» асмои
фоъиланд ба маънои ростгўянда ва дурўѓгўй. њамон тавре
мегўем, субњи содиќ ва субњи козиб. Ин боб сиѓаи муболаѓа низ дорад. Содиќро «Сиддиќ» низ гўянд. Њамон тавре, ки ёри аввали Пайѓамбар алайњиссаломро Абўбакри
сиддиќ меномиданд, ба маънои бисёр ростгўю вафодор.
Сиѓаи муболаѓаи козибро бар вазни фаъол «Каззоб» гўянд
ба маънои нињоят дурўѓгўй. Њамон тавре Пайѓамбар алайњиссалом дар њадиси шариф гуфтанд: «Ал-каззобу ло умматї». Яъне, «Зиёда дурўѓгўй уммати ман нест».
Гузашта аз ин, дар ин боб муаллиф аз афкору андеша
ва њаёти шахсони маъруфи таъриху дин фаровон истифода
мебарад, ки аз љањонбинии васеи устод дарак медињад.Чунончи, дар маќолаи «Дуо маѓзи ибодат аст» ишораи хубе
барои тасдиќи фикр аз бузургон меоранд: «Имом Бухорї
ва Имом Тирмизї бо бурњону асноди илмї њадисеро аз
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Пайѓамбар ъалайњиссалом ривоят мекунанд, ки Анас ибни
Молик ба воќеъияти ин њадис гувоњї медињад. Анас ибни
Молик, ки дањ соли умри азизи худро дар хидмату итоати
Пайѓамбар гузаронид мегўяд: «Як нафар омад назди Расули Худо ва пурсид:
-Кадом дуо нафъи беш дорад?
Пайѓамбар ъалайњиссалом фамуданд:
-Аз Парвардигорат марњамату манфиати њарду олам
бихоњ!
Ин одам се рўз бардавом назди Расулуллоњ омад ва
бо њамин як савол мурољиат кардан гирифт. Пайѓамбар
њам фаќат њамин љавобро додан гирифтанд ва рўзи сеюм
илова карданд, ки «аз Парвардигорат марњамати ин дунёву
охиратро бихоњ. Агар ба ту ин дунёву охират дода шавад,
њамаи орзўю омоли ту бароварда мегардад. Дуо ин аст: Аллоњумма инни асъалукал авфа вал-офията фид-дунё вал-охирањ». Яъне, «Парвардигоро, ман аз ту марњамату офиятмандиро дар дунёву охират пурсон мешавам».
Анас ибни Молик разияллоњу ъанњу дар ин маврид як
воќеъаи дигарро ин тавр баён мекунанд: «Рўзе Пайѓамбар
ъалайњиссалом ба аёдати як сањобаи худ рафтанд, ки чанд
муддат бемор буд. Пайѓамбар ъалайњиссалом њангоми дидору гуфтугў бо он сањобаи бемор, ки аз шиддати беморї
гўянд мисли чўљаи навзод нањифу нимљон ба назар мерасид, аз ў пурсиданд:
-Аз Парвардигори худ бо дуову тазаррўъ чизе талаб
накардї?
Бемор гуфт:
-Ман аз Парвардигор пурсидам, ки Худоё! Љазоеро,
ки дар охират медињї, маро дар ин дунё дењ…
Расулуллоњ саллаллоњу ъалайњи ва саллам гуфтанд:
-Субњоналлоњ! Ту њаргиз дар муќобили азобу уќубати Худованд тоќат карда натавонї. Эй бандаи Худо, оё ин
тавр дуо накардї?
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«Раббано отино фид-дунё њасанатан ва фил охирати
њасанатан ва ќино азобан-нор».
Яъне, «Эй Парвардигори мо бидењ ба мо некињоро дар
дунё ва њам дар охират ва нигањдор моро аз оташи дўзах».
Баъд аз ин сўњбат Пайѓамбар ъалайњиссалом дар
њаќќи ин сањоба дуо карданд, дуои ишонро Худованд иљобат намуд ва њоли он сањоба рўз ба рўз бењтар гардид.
Боби дувуми китоб «Мавзўи ваќт» унвон дорад.
Дар ин боби китоб маќолањое љой гирифтаанд, ки назари
устодро ба воќеањои замон ба дину ахлоќи љомеъа ифода мекунад. Он маќолањо њарчанд мавзўи ваќт аст, вале
моњияти ахлоќиву адабии хешро имрўз аз дирўз бештар
пайдо кардаанд. Масалан, дар маќолаи «Тарсам нарасї
ба Каъба, эй аъробї» муаллиф оид ба гаравидани љавонон ба дину оини дигар изњори назар мекунад. Ба хонанда
аз таърихи динњо њикоят менамояд ва дар заминаи далелу
бурњони илмї собит менамояд, ки рахна ворид намудан
ба дину оин окибати нек надорад. Муаллиф дуруст мегўяд
ки “Бояд донист, ки фољиањои бузург аз ихтилофоти хурд
маншаъ мегиранд. Алалхусус, агар дар он ангезањои динї
љой дошта бошад». Бо як нигоњ ба назар чунин мерасад, ки
шояд ин гуна масоил арзише надошта бошад, ки ба он мудохала намої. Аммо ваќте сухан аз боби имону эътиќод ва
арзишњои динию миллї меравад, пас ин масъала тањќиќи
чуќур мехоњад. Бояд зикр кард, ки маќолаи мазкур мавзўи як ваќт нест, балки мавзўи њамаи замонњост. Агар аввалњои солњои 2000 љавонон ба динњои дигар гаравида бошанд, пас имрўз љарёнњои нави ифротї онњоро ба худ љалб
мекунад ва маќолаи мазкур дархури дарди имрўз низ њаст.
Дар маќолаи “Терроризм аз ислом нест” низ муаллиф ба
яке аз масъалањои мубрами сиёсии ваќт даст зада, оид ба
экстремизми сиёсї изњори назар мекунад. Такя бар гуфтаи Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
“Дини мубини ислом ба экстремизм ва терроризм њељ гуна
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алоќамандие надорад ” муаллиф далелу санадњои фаровонеро ба ќалам медињад, ки он ба њимояи дини мубини ислом
равона карда шудааст. Ин маќола зимнан идомаи маќолаи
дигари устод тањти унвони “З-ин хилофат бўи ихтилоф ояд”
мебошад, ки он андешањоро перомуни фаъолияти ѓайриќонунии Њизби тањрир ифода кардааст. Дар ин маќолањо дониши баланд, љасорат ва њиммати баланди устод Њољї Њусайн
Мўсозода эњсос карда мешавад. Аз љумла, дар маќолањои
дигари ин боб монанди “Зан агар тоату ибодат варзад”, “Ба
масљид нарафтани занон бењтар аст”, “Ислом хулќи нек аст”
нисбати воќеањои рўз, камбудиву нуќсонњои љомеа бетараф
набудани муаллифро ифода мекунад. Ин маќолањо бори
дигар собит мекунанд, ки фикру андешањои Њољї Њусайн
Мўсозода мутааллиќ ба як замон ва ваќт набуда, дар њамаи
мавридњо бо ѓояи башардўстона, некўпарварї, инсондўстї
ва ватанпарварї арзишнок хоњад буд.
Боби сеюм «Равзанаи илм» унвон гирифтааст, ки дар
он маќолањои илмии устод, ки дар матбуот тўли солњои
дароз чоп шудааст љой дода шудааст. Маќолањои ин боб
тањќиќоти илмии муаллифро дар бораи Ќуръони маљид,
баъзе китобњои динї, њамчунин «Маснавии маънавї»-и
Љалолуддини Румї, воќеа ва мавзеъњои таърихї ифода
кардааст. Махсусан, “Маснавї”-и Љалолиддини Румї дар
мењвари тањќиќоти муаллиф ќарор дорад. Аз тадќиќоти ду
маќолаи ба ин мавзўъ бахшидаи Њољї Њусайн Мўсозода
бармало ба назар мерасад, ки муаллиф дар баробари он,
ки аз бањри бекарони маснавї гавњари маќсуд љустааст, аз
тадќиќоти бузургтарин суханшиносони мавлавишинос чун
Бадеъуззамон Фурўзонфар, Саид Нафисї, Абдулњусайни
Зарринкўб, Муњаммадтаќї Љаъфарї, Аннамари Шиммел,
Реналд Николсон, Эдуард Браун огоњии хуб доранд. Дар
партави андешаи онњо муаллиф тавонистааст сухани тозаи худро иброз дорад.
Боби чањоруми китоб «Сўњбати љонбахш» ном до120
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рад ва мусоњибањои мухталифи устод Њољї Њусайн Мўсозодаро фаро мегирад. суханњои мухбирон ва љавобњои
устод маъниву мазмунњои баландро пеши рўи хонанда боз
мекунад. Аслан, мардум устод Њољї Њусайн Мўсозодаро
тавассути сўњбатњои љонбахшашон дар телевизион ва радиоњои вилояту љумњурї бештар шинохтаанд. Ин боби
китоб њашт мусоњибаи Њољї Њусайн Мўсозодаро бо рўзноманигорони мухталиф фаро гирифтааст. Ин сўњбатњо
љавњари аслии устодро, ки саропо њикмату панд аст, ба хонанда боз мекунад. Махсусан, дар мусоњиба тањти унвони
пурсишу посух нуќтаи назари Њољї Њусайн Мўсозодаро
бо љавобњои Бузургмењр, ки ба суолњои шоњ Анўшервони
одил 1400 сол пеш баён карда буд, муќоиса намудааст. Ин
љавобњо агар аз як тараф дар тўли асрњо таѓйир наёфтани
арзишњои аслии инсониро ифода кунад, аз љониби дигар
њар давру замон дорои шахсони њаким ва донишманд доштанашро собит месозад.
Боби панљуми китоб «Назари ањли фазл»-ро ба љодаи
завќи баланди Њољї Њусайн Мўсозода ифода меёбад. Дар
ин боб 20 маќолаи муњаќќиќону олимон оид ба пањлўњои
мухталифи фаъолияти устод Њољї Њусайн Мўсозода баён
гардидааст. Муаллифин бештар ба китоби Њољи Њусайн
Мўсозода “Маъхаз-ул-маонї аз оёти ќуръонї” ибрози назар намуда, онро як тадќиќоти тоза дар риштаи мавлавишиносї муаррифї кардаанд. Њамчунин дар ин боб оид ба
фаъолияти Њољї Њусайн Мўсозода дар мавриди тарѓибу
ташвиќи ахлоќи њамида дар байни мардум, махсусан сўњбатњои телевизионии эшон изњори назар шудааст.
Њамин тариќ, китоби «Анвор-ул-мактубот» навиштањои Њољї Њусайн Мўсозодаро аз солњои 2000-2008
фаро гирифта, аз њар љињат арзишманд мебошад. Ин китоб
моро ба таърихи дур мебарад ва дар худшиносиву худогоњии мардум хидмат мекунад.
Соли 2006
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РИСОЛАТИ XОВИДОНИ АДИБ
Дирўз, ваќте вориди коргоњ шудам, нависандаи маъруф Дадољон Раљабї даромадгоњи утоќи кориам дар як
даст ду китоб ва дар дасти дигар портфел истодаанд. Баробари рў ба рў шудан эшон оњи сабук кашида гуфтанд:
- Э, хайрият омадед. Хуб мешавад, ки ин ду китобро
ба дасти худатон медињам.
«Ба дасти худатон медињам» гуфтани устод Дадољон
Раљабї љой дошт. Зеро чанд сол муќаддам дар як сўњбат
гуфта будам, ки китоби эшон «Осмони хамида»-ро бо таассуроти зиёд мутолиа кардам, љо-љо бо ќалам барои худам ва навиштани таќриз ишорањо низ доштам, вале мутаассифона, китобро гум кардам.
Ин дафъа устод ду китоби тозанашри хеш яке бо
номи «Алам» ва дигаре бо номи «Дар миёни чор дарё»-ро
барои ман њадя овардаанд.
Ду китоби њаљман бузургро, ки он зоидаи завќи баланд, љањонбинии фарох ва муњимтар аз њама, бозгўкунандаи дидањо ва шунидањои устод Дадољон Раљабист
тайи чанд рўз њангоми тафрењ аз кору фаъолият мутолиа
кардам. Китоби якум чун зикраш рафт, «Алам» ном дорад ва он унвони як ќиссаи хурди нависанда мебошад, ки
воќеан хонданист. Муаллиф дар китоби якум ќиссањои
«Сари роњи Кањкашон», «Модари нав», «Алам» ва силсилаи њикояњои хешро, ки барои бачагону калонсолон иншо
намудаанд, љой додаанд. Њарчанд нигоштањои устод дар
ин китоб њанўз бештар аз 20 сол ќабл эљод шудаанд, вале
моњияти аслии хеш тарбияи инсони хушназар, њалолкору
мењнатќарин, ростинќавлу њаќиќатпешаро гум накардааст, балки дар ин замоне, ки бидуни ихтиёри мо арзишњои
моддї дороии маънавиро пахш мекунанд, ин нигоштањо
ањамияти бештареро пайдо мекунад. Устод Дадољон Раља122
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бї забони љолиби баён доранд, ки навиштањои эшонро
хонанда ба осонї бо раѓбати хоса мехонад. Бемуболиѓа,
ин усули баён ва изњори андеша на њамаи нависандагонро
даст медињад. Зеро мањз забони асар хонандаро барои то
ба анљом хондани китоб илќо мекунад. Масалан, ќиссаи
«Модари нав» -и нависандаро метавон ба як нишаст аз оѓоз
то анљом ќироат кард. Забони соддаву равон, сужањои љолиби
зиндаи њамарўзаи инсонњо, воќеањо, бархўрдњои назару андешањо, зина ба зина хонандаро ба њадафи аслии нависанда
наздик мекунад. Бардошти аввали хонанда аз ќиссаи мазкур
як манзараи оддии рўзгори анъанавии ќањрамони он Маќсудљон мебошад. Вале зимни ин тасвиру инъикоси воќеањои
оддї муњимтарин масъала ва муаммои зиндагии одамї аз
ќабили муносибати падар ва писар, тањаммулпазирии инсони бегона, яъне модари нав аз љониби фарзанд ва фарзанди бегона аз љониби модарандар, назарњои мухталифи
инсонњо, њамчунин талќини некиву одамигарї, мазаммати
зиштиву бемењрї ифода меёбад. Фикр намекунам, ки ќиссаи «Модари нав» куллан хаёлї бошад. Зеро љои макону
мавзеи воќеањои ќисса, муносибатњои инсонњо, ки рўњияи
одамони он мавзеъро ифода мекунад, њамчунин мавзўъ ва
мундариљаи он, ки метавонад бозгўи саргузашти хонандагони зиёди ин ќисса бошад, таќозо мекунад, ки ќиссаро воќеї
ва саргузаштї номем. Хонандаи ќиссаи мазкур зимнан дар
баробари ошної бо мавзўъ ва мундариљаи он дардро эњсос мекунад. Дадољон Раљабї дарди нињоди инсонро бе
муболиѓаву иѓроќ бе вожаву иборањои риќќатовар чунон
баён мекунад, ки ба хонанда таъсирбахш аст. Чунончи дар
њамин ќиссаи «Модари нав» нависанда аз гуфтугўи оддии
модаркалони Маќсудљон ва падараш ба баёни таърихи
зиндагии Саидахон – модарандари ќањрамони ќисса мегузарад, ки он њам ба тафаккур ва њам ба дили хонанда таконе ворид мекунад:
«Аз ростї ман акнун фањмидам, ки Саидахон – мо123
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дари нави ман пеш аз падари ман њам шавњар доштааст.
Онњо дар шањр зиндагї мекардаанд, дар мањаллаи Себзор.
Саидахон ва шавњараш ёздањ сол хонадорї карда, аммо
рўйи фарзандро надидаанд. Се сол пеш аз ин Хосият-хоњари хурдии Саидахон дар сари оташдон, дами палавро кушода, њай-њай мегўяд, вале ошро њанўз ба табаќ накашида,
дар љойи истодааш оњиста меѓалтаду… мемурад. Мурданро бинед-а баъзан чї хел осон будааст. Сонї, аз Хосият
як кўдаки ширхор мемонад. Шашмоња. Номаш Муќим.
Тифлаки навзодро Саидахон гирифта, ба хонааш меорад.
Худаш калон карданї мешавад. Лекин модаршў ва панљ
нафар хоњаршўи баду бало ба Саидахон каж-каж менигаранд. Њар гуна гапњои пасту баланде мепартофтанд, ки
хурдтаринаш шутур барин будааст
- Модар, Шумо чї мегўед? – гуфт падар ба модаркалонам, вале мазмуни суханро ба ман равона кард. Агар
ман хуб гўяму ба гапи Маќсуд дароям њамин хел як занаки беозорро бароварда, пеш кунам оё аз рўи одамгарї ва
мардї мешавад».
Воќеан, ин гуна сањнањои таъсирбахш дар ќисса зиёд аст.
Гузашта аз ин, моиндари Дадољон Раљабї бар хилофи моиндарњои асарњои дигари нависандагон дили бузург
дорад ва муњаббати ў нисбати фарзанди ўгай аз мењри модари њаќиќї кам нест. Мањз њамин назари ѓайримаъмул,
вале њаќиќатнигорона, ки дар заминаи ѓояи баланди инсонпарварї рўи кор омадани ќиссаи «Модари нав» дар
њамаи замонњо арзиши бадеї ва иљтимоии худро дорад.
Бале, асари хуб бо гузашти замон мавќеи худро гум намекунад, зеро арзишњои инсонпарварї дар њамаи даврон
таъсирнопазир аст.
Дар китоби «Алам» њикояњо аз силсилаи «Анори дона-дона» низ дархури хондану фањмидан аст. Онњо аз замонњои мухталиф инсонњои гуногун, воќеањои ибратбахш
њикоят мекунанд. Хоса, усули баён, тањлилу баррасї ва гоњо
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хулосабарорињои устод Дадољон Раљабї гоњо аз номи худ
гоњо аз номи ќањрамонон хонандаро ба худ љалб мекунад ва
њар як њикоя ибрати шоистаеро барои инсон талќин мекунад.
Муњимтар аз њама, Дадољон Раљабї талќингари муносибатњои хубу шоистаи инсоният мебошад, зеро ба ќавли Шоири халќии Тољикистон Мўъмин Ќаноат –«танњо
муносибати нек бо мурури замон дар психология ва ботини
љавонон ангезаи некї ва некишиносиро ба вуљуд меорад».
Бешубња, љавњари инсонии нависанда, ки поку беолоиш аст дар нињоди ќањрамонњои њикоятњояш таъсири
худро гузоштааст. Китоби «Алам»-ро метавон оинаи мушоњидањои даќиќ ва ибратпазиронаи устод Дадољон Раљабї тасаввур кард, ки зиндагии мову шуморо, ки шояд на
њамеша инсони оддї зеру бам ва љузъиёташро пай мебарад, дар худ таљассум менамояд
Китоби дуюми устод «Дар миёни чор дарё» унвон
дошта, дар радифи осори дигар китоби «Осмони хамида»-ро низ фарогир аст. «Осмони хамида» асари њуљљатии
Дадољон Раљабї буда, њамчун равшангари рўзњои сиёњи
таърихи миллати тољик аз љониби хонандагон њанўз 20 сол
муќаддам ба хушї истиќбол шуда буд. Олимон, муаррихону суханшиносон, инсонњои соњиби касбу кори мухталиф,
ки нисбати таърихи миллати худ бетараф набуданд баъди
чопи китоб дар баробари арзи сипосу эњтиром андешањои
љолибашонро дар бораи «Осмони хамида» баён кардаанд. Дар баробари бурди нависанда оиди камбудињои дар
асар љойдошта мунаќќидон ибрози назар намудаанд, ки
дар поёни китоби тозанашри «Дар миёни чор дарё» устод
Дадољон Раљабї онњоро овардаанд. Аслан китоби «Дар
миёни чор дарё» нигоштањои њуљљатї ва саргузаштии нависандаро фаро мегирад. Муаллиф бењуда дар оѓози китобаш зикр накардаанд, ки «муштарии азиз, агар хоњї, ки
хонанда ба ту, ба навиштањои ту, ба китобњои ту бовар кунад, сирф њаќиќат, њаќиќат ва боз њаќиќат менависї». Ва
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воќеан, «Дар миёни чор дарё» њаќиќати зиндагист, њаќиќати талхе, ки асри ХХ-ум ба сари миллати тољик ва кулли
мардуми собиќ Иттињоди Шўравї оварда буд.
Дарёи якуми китоб аз њикояњо, сањнањои зиндагї,
ќиссањои Ќистаќўз, лутфи адибон иборат аст. Дар он воќеањои дур ва начандон дури таърихи ватанамон аз назари
устод Дадољон Раљабї тасвир шудааст. Бо хондани ќиссаву воќеањо хонанда метавонад худашро дар миёни ќањрамонони устод дарёбад ва як бори дигар назари ибрат ба рўзгори
гузаштаи хештан созад. Њам љиддият, њам латофат, њам шўхї
њамагї дарёи якуми китобро рангин кардааст.
Љолибияти «Дарёи дувум» аз он иборат аст, ки ин
љо сухан дар бораи чењрањои барои њама азиз меравад. Аз
љумла, дар бораи адибони номвар Рањим Љалил, Њилолиён
Аскар, Аминљон Шукўњї, Абдулло Њушёр, Њољї Содиќ,
Абдумалик Бањорї, Пўлод Толис, Юсуфљон Салимов, Атахон Сайфуллоев, Муњиддин Хољазод гуфтанињову шуниданињое, ки барои љавонони имрўза мактаби бузург аст ба
табъ расидааст. Хоса, саргузашти нависандаи љавонмарг
Пўлод Толис ва нависандаи халќии Тољикистон Муњиддин Хољазод ибрати бузургест барои имрўзиёну ояндагон,
то эшон ба ќадри ќаламкаш, олиму донишманд, нависандаву шоир дар маљмўъ, онњое, ки ањли дард њастанд, дарду
алами одамиро баён месозанд, бирасанд. Нигоштањои Дадољон Раљабї ба хонанда бори дигар њушдор мекунад, ки
имрўз њам дар канори мо Муњиддин Хољазод барин шахсияти нодир ва беназир умр ба сар мебаранд, ки худ таърихи зиндагианд ва омўхтани рўзгори эшон хоса, расидан
ба ќадру ќиммати адиб ќарзи имрўзиён аст. Дар ин радиф
зиндагї ва осори устод Дадољон Раљабї низ худ шоистаи
омўзиши арзёбї, наќду баррасї ва ќадршиносист.
Боб ё худ «Дарёи сеюм»-и китоби устод «Дар миёни
чор дарё» фарогири «Осмони хамида» - ќиссањои талхи
њуљљатї аз њаёти адибоне, ки соли сиву њафтум бегуноњ
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доѓдор гаштанд, мебошад. Ќиссањои њуљљатии Дадољон
Раљабї дар ин ќисмати китоб саропо санаду далели берањмињои ќисмат, рўзњои сиёњи инсонњои некрою некмањзар,
донову фарњехтаи миллати тољик дар солњои 37-ум аст.
Ќиссањоро наметавон бе эњсосу дард ќироат кард,
зеро Дадољон Раљабї њаќиќати талхи зиндагии родмардони таърихро бо забони санад бозгў мекунад ва пешорўи
хонанда сањнањои мудњиши он ањд љилвагар мешаванд.
Наметавон бедард «Доѓи рўи пок»-ро ќироат кард.
Ин ќисса саргузашти талхи суханшиноси бењамто Рањим
Њошим аст. Инсоне, ки њастияшро ба адабиёт бахшидаву
дар тарѓиби адабиёти классикї ва муаррифии ададбиёти
садаи ХХ зањматњои фаровон кашидааст. Вале соли 1937
«дўстон» ба пешонии ин инсони беназир тамѓаи «душмани
халќ»-ро заданд ва 14 соли умри ў дар миёни «мањбусони
сиёсї» сипарї шуд. Чордањ соли шиканља, чордањ соли
тањќир, чордањ соли бенур, чордањ соле, ки устод Рањим
Њошим метавонист онро барои адабиёт, барои забон, барои
фарњанг, барои миллат бубахшад. Њини хондани ќисса хонанда аз сањнаи зерини ба ќаламдодаи нависанда Дадољон
Раљабї ба риќќат меояд, ашк мерезад ва фарёд мекунад:
Соли 1948 сардори њабсхона «Рањими Самарќандї»-ро ба ќароргоњ даъват кард ва гуфт:
- Инак мўњлати мањбусият ба охир расид: дањ сол ин
кори њазл не. Хайр, «Рањими Самарќандї», рахти сафар
банд: аз пагоњ озод мешавї. Рањим Њошим рост ба Самарќанд омад. Чоштгоњї. Дари хонаи худро таќ-таќ кўфта
буд, ки писараки дањсолае баромад, аммо «мењмон»-ро нашинохт, дуру дароз нигоњ кард, боз нашинохт.
- Ба шумо кї лозим амак?
Рањим Њошим сонияе чанд хомўш истоду ба чењраи
зебои писарак симои худро чун дар оина дида шинохт,
маљоли пурсуљў надошт, гўё хоби наѓз медида бошад, њамон механдид, механдиду лаб во карда наметавонист. Писа127
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рак ба тааљљуб дари хонаро ба рўи «мењмон»-и хаппак пўшиданї шуд, ки «мењмон» ноаён номи ўро ба забон гирифт:
- Фаррух.
Писарак дари хонаро дубора яла кард, вале њанўз
«ња» ё «не» нагуфта буд, ки дар пањлўи ў духтараке низ
пайдо шуд. Ин њам ба рўи «мењмон» бо њайрат нигаристу
лелакашро ба лабони мањинаш расонида хомўш истод.
«Мењмон» боз суол кард:
- Мањин?
Додараку хоњарак баробар овоз бароварданд:
- Ња-а…
Рањим Њошим аз истињолаи он, ки агар ба хона дарояд, шояд кўдакон метарсанд, њамон дар љояш меистаду мањз табассум намуда, чашмакони зебои Фаррух ва
Мањинро тамошо мекард. Ва нињоят гуфт:
- Ту Фаррух? Ту Мањин?... Ман падари шумо њастам.
- Падари мо дар шањри дур, дар лагер, - баробар љавоб доданд Фаррух ва Мањин, ки баъди се моњи мањбусии
Рањим Њошим ба дунё омада буду то ба ин лањза дидори
падар надида.
Фаррух дари хонаро њамон тавр яла монда, сўи коргоњи модар тохт, ки на он ќадар аз хона дур буд.
- Биё, бибиљон, ба хона як мардак омада. Мардаки
бегона. Боз мегўяд, ки «Ман падари шумо њастам».
Ин сањнаи зиндагист. Сањнаи риќќатовар ва дардангез. Паси ин сањнаи дидор солњои тўлонии фироќу дарду
алам нињон аст. Суоле пайдо мешавад: Ин њама ба хотири
чї буд? Магар ба хотири он буд, ки бе олиму донишманд,
нависандаву шоир зиндагї ободтар мегардид. Суоле ки
муаррихон љавоби онро мељўянду меёбанд.
Ё ин сањнаи њузнангезро аз маќолаи «Њаким Каримро
кї кушт?» метавон бе дард ва бе оби чашм тањаммул кард:
«Њамон шабу рўзњо Бонухон њарчанд зўр зад, ки аз
дур бошад њам, аќаллан боре дидори шавњарашро буби128
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над, аммо муяссар нагашт. Дар њабсхона, дар хонањои
тахтагин зану мардњоро алоњида-алоњида мањкам карда
буданд. Мабраз, ки ягона буд, соате мардњоро барои ќазои њољат мебурданду соати дигар занњоро. Аз њабси Бонухон ќариб ду моњ сипарї гашту дар њабсхона овоза шуд:
«Њаким Карим гуруснагї эълон кардааст». Бонухон аввал
бовар накард. Аммо боре дар девори мабраз навиштаљоти
шавњарашро шинохта, пас ба љустуљўи тадбир сар кард.
Гап задан манъ, хат навиштан боз њам мамнўътар буд.
Нињоят аз се-чор нафар занњои дасту пояшон баќувват илтимос кард, ки ўро баланд бардоранд, то аз паси панљараи
оњанинин бодпарво (форточка) садо кунад:
- Њаким Карим, Ман Бонухон. Ман ин љо њастам. Гуруснагї эълон накунед. Инњо ба эътирози шумо намеарзанд. Худро эњтиёт кунед. Шумо њоло барои ман, барои
падару модар, барои кўдаконамон, барои адабиёт, барои
халќ кор меоед. Инро ман – зани шумо – Бонухон мегўям.
Аз љониби мардњо як овози хиррї аранге ба гўши Бонухон расид:
Ман розї…
Аз њамин ду калима њам Бонухон яќин дарк кард, ки
гуруснагї аллакай љони Њаким Каримро коњонидааст, вагарна ў њамеша шерона меѓуррад».
Дадољон Раљабї дар ќиссањои дигари хеш 14 моњ азобу шиканља дидани устод Љалол Икромї ва ањли оилаи ў,
ашки хунин рехтанњои бародарони Ѓанї Абдулло ва Рашид Абдулло, сарнавишти талхи Бектош, зиндагии вазнини Тўраќул Зењнї ва ѓайраро њикоят мекунад.
Агар як ќиссаи бузурги нигоштањои њуљљатии устод
Дадољон Раљабї дар ин бахш аз ќисмати талхи адибон, нависандагон ва олимон њикоят кунад, як ќисми дигари он аз
таќдири нохушоянди роњбарони њизбию давлатї монанди
Пўлод Бобокалонов, Љўра Бобокалонов, Њайдар Мавлонбеков ва дигарон иттилоъ медињад.
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Умуман, дарёи сеюми «Дар миёни чор дарё»-ро наметавон бе оњу афсўс, дарду алам убур кард. Ин дарё дарёи
ибрат ва њикмат аст. Устод Дадољон Раљабї такя ба санади
таърихї ва њуљљатї ба имрўзиён дар заминаи љустуљўњои
тўлонї ва пурмасъулияти хеш воќеањои паси пардаи таърихро рўнамо кардаанд. Ба ин амали хеш устод ќабл аз
њама руњи он азизонеро, ки њастии хешро барои пойдории
миллату ватан бахшида буданд, вале аз ќазо гирифтори тўњмат ва шиканљањои беадолатї гардидаанд, шод намуданд. Сониян, њикмати деринаи гардуни гардон: њаќиќатро наметавон
пинњон кард» аз навиштањои устод собит гардид. Солисан,
китоби «Осмони хамида» китоби ибрат ва њикмат аст, ки њар
кас ба ќадри фазилату дониш аз он бардошт мекунад.
«Дарёи чорум»-и китоб аз тарљумањои озод, китобиёт ва соядасту эњдо иборат аст. Муаллиф асарњои нависандагони маъруф А.Чехов, Проспер Мериме, Жизгил
Авшалумов, Шавкат Њарисовро бо забони фасењу равон
тарљума карда, хонандаро бо бењтарин намунањои насри
љањон ошно сохтанд.
Дар маљмўъ, ин ду китоб армуѓони арзандаи адабї
барои хонандаи заковатманди тољик аст.
Инак, чанд сол мешавад, ки китобњои устод дар китобхонаи ман бо соядасташон мањфуз аст. То имрўз ин китобњоро аз ман дањњо нафар дўстонам амонат мегиранду
даст ба даст мехонанд ва њамагї дар тањсини он сухан мекунанд. Њанўз ин ду китоб чун «Осмони хамида» гум нашудааст. Ман аз гум шудани он њарос њам надорам, агар он
ба дасти онњое расад, ки онро хонанду бањрае бардоранд.
Бо устод дар утоќи кории банда нишастем. Аз сафари хонаи Худо, ки соли 2005 њамсафар будем, ёд кардем.
Аз корњои эљодии худашон наќл карданд. Бо њавсала, хоса
аз наќшаи шаби эљодиашон, ки 26 январи соли 2008 дар
«Ќасри љавонон ба номи Лоиќ» бо унвони «Суханварони Суѓд» баргузор шуд, наќл карданд. Ва сўњбати мо боз
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сари китоби «Осмони хамида» баргашт ва чанд суоле барои эшон матрањ кардам. Эњсос кардам, ки устод Дадољон
Раљабї њуљљатњо ва гуфтанињои зиёд доранд, то «Осмони
хамида»-ро такмил бахшанд ва ба таври худ ин амалро
савоб медонанд. Бале, айни савоб аст: ибрози њаќиќати
таърих, њаќиќате, ки замоне аз гуфтани он њарос доштанд.
Њаќиќате, ки имрўз њам куллан баён нашудааст, њаќиќате, ки он ибрати таърих аст, њаќиќате, ки њаргиз ба оташи дурўѓ, оташи тўњмат, оташи тањќиргўї намесўзад. Чун
Иброњим аз оташи Намруд. Шояд ин маънии ростини
зиндагии устод Дадољон Раљабї буд, ки басе њаќиќатњоро њамроњи эшон ба хок бурд. Маънии зиндагии ростини
устод Дадољон Раљабї.
Соли 2008

ШЕЪР ДАР ПОЯИ ХИРАД ВА МАЪНB
Устод Аскар Њаким аз зумраи суханварон ва суханшиносоне, ки ибтидои солњои њафтодум бо назари тоза,
нигоњњои дигар, бо ќалами навсозу навпардоз ба арсаи
адабиёт ворид гардид. Мусаллам аст, ки охирњои солњои
шастум ва ибтидои солњои њфтодуми асри гузашта адабиёт
ба марњилањои нави адабї ворид шуд ва ба ќавле “адабиёти андеша” ки зимнан маънипардозиву мазмунофариро
таљассум мекард рўи кор омад. Суханварони ин давраро
мебоист бо назардошти анъанаи дерини адабиёт, ки дар
ашъори устод Мирзо Турсунзода, Мирсаид Миршакар,
Абдусалом Дењотї, Аминљон Шукўњї, Боќї Рањимзода,
Муњиддин Аминзода ва чандеи дигар инъикос меёфт, љодаеро интихоб намоянд, ки он такрори пешин набошад.
Гузашта аз ин, густариши адабиёт худ таќозо мекард, ки
дар назми тољик тањаввулоте рух дињад, то он њамќадами
адабиёти гуногунзабони халќњои собиќ Иттињоди Шўравї
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гардад. Аз ин љост, ки як гурўњ шоирони навпардоз чун
Мўъмин Ќаноат, Лоиќ Шералї, Гулрухсор, Саидалї Маъмур, Гулназар, Ашўр Сафар, Ѓоиб Сафарзода ва чандеи
дигар дар ин солњо бо чакидањои хомаи хеш рўњи тоза ба
равони шеъри тољик бахшиданд.
Аскар Њаким низ ба ин тањаввулоти бесобиќаи адабиёт бо кўлвори донишу малака, андешаву афкори бедор ворид шуд ва аз ибтидо њамчун суханвари беназир ва
бењамто худро муаррифї кард. Дар муќоиса бо њамсафону њаммаслаконаш Аскар Њаким худро аз эљоди шеърњои
ошиќона барканор гирифт ва бештар дар иншои ашъори
иљтимої, ки љавњари онро хираду маънї ташкил мекард,
рўй овард. Ба ќавли суханшиноси ўзбек Рањим Муќимов
“Ќудрати шеъри ў дар он аст, ки ба шеъри дигарон монанд
нест, њарчанд онњо њамнасл њастанд”(1, 678). Аскар Њаким
он љодаеро, ки дар оѓоз интихоб намуд, то имрўз идома
мебахшад ва шеъри ў ифодагари бузургї, беназирї ва баландпоягии шеъри тољикро ифода менамояд.
Ашъори пурѓановати шоир то имрўз дар китобњои
“Рањнавард” (Ирфон 1983); “Тарозуи офтоб” (Ирфон
1987); “Путник” (Москва, Молодая гвардия, 1989); “Рўзи
умед” (Адиб, 1990); “Рубоиёт” (Ирфон, 1992); “Баргпайванд” (Ню-Йорк. Нашриёти Форобї, 1993); “Шањри мењолуд” (Лос-Анљелос 1993); “Баргузидаи ашъори Аскар Њаким” (Тењрон, Алњудо, 1995); “Илтиљо аз уќоб” (Душанбе,
1998); “Боз мерасад хуршед” (Адиб, 2002); “И снова взойдет солнце” (Москва, Советский писатель 2004); “Санги
ман Алмос” (Адиб, 2006); “Мунтахаби ашъор” (Ношир,
2007) чоп шудааст.
Аввалин китоби шоир “Рањнавард”, ки сухани мо дар
бораи шеърњои ин маљмўа аст, соли 1983 ваќте ки нашр
гардид, барои ањли адаб маъмул гардид, ки ба адабиёт
суханваре ќадам мегузорад, ки ба шеър на аз рўи њавову
њавас, балки љиддї њамчун донандаи набзи шеъри дирўзу
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имрўз рўй овардааст. Зеро то нашри ин маљмўа ду китоби
тадќиќотии Аскар Њаким яке - “Шеър ва замон” (нашриёти Ирфон, 1978), дигаре “Дар ќаламрави сухан” (Ирфон,
1982) нашр шуда буд, ки аз заковати баланди маънишиносї ва малакаи хуби ў дар тањлилу баррасии сухан дарак
медод. Яъне ба иборати дигар суханваре худро ба дунёи
шеър муаррифї мекард, ки аллакай чун суханшинос эътироф гардида буд.
Махсусан, китоби “Дар ќаламрави сухан” дорои
маќолањои пурмўњтавои муаллиф дар бораи шеъри суханварони номвар Мирзо Турсунзода, Мўъмин Ќаноат,
Аминљон Шукўњї, Лоиќ Шералї, Бозор Собир мебошад,
ки аз назари амиќ ва ковишњои муњаќќиќонаи Аскар Њаким дарак медињад. Пас нафаре, ки зеру бами шеърро медонад, хубу бади суханро тамйиз мекунад, бо шоирони
сухан бањсњо барпо мекунад, оё нисбати шеъри худаш то
кадом андоза серталаб хоњад буд?
Инак, дар дасти мо китоби нахустини шоир “Рањнавард”. Номи китоб худ рамзист. Зеро шоир хешро рањнаварди љодаи шеър медонад ва пайдост, ки ба ин роњ бо
њиммати баланд ва ањдофи олї баромадааст. Рањнавард
медонад, ки роњи баргузидаи ў роњи осону њамвор нест,
дар ин роњ касе метавонад роњ гузинад ва то ба манзили
мурод бирасад, ки тўшаи роњаш њиммат, дониш ва њикмат
бошад.
Аз аввалин шеърњои ин маљмўа оњанги иљтимоиёт ба
машом мерасад. Чунончї, яке аз шеърњои аввалини шоир
бо номи “Асри бист “ чунон оѓоз меёбад:
Асри бист, эй асри пуртўфони ман,
Бигзарї тунд аз фарози муштарї.
Вањ, мабодо дар шитоби хештан
Аз сари дунёву олам бигзарї (1, 17).
Дар ин шеър шоир асри бистро дар чанд сифат ёд мекунад ва онро тавзењ медињад. Агар дар порчаи шеърии
боло асри бистро асри пуртўфон гуфта бошад, дар давоми
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шеър ин ањдро ба ифодањои “хоксори пурѓурур”, “арсагоњи хайру шарр”, “асри пуршўру љадал”, “асри инсонро
ба дўш” ва “асри инќилобии љавон” ёд мекунад.
Муаллиф бо мурољиат кардан ба асри бист мавќеи
иљтимоии хешро нисбати замон ифода кардааст. Шоир аз
оѓози љанги љањон хабар дораду аз инсоне ёд мекунад, ки
дарди башарро дар дўш дорад:
Асри бист,
Эй арсагоњи хайру шар,
Нагзарї бебор аз роњи замон.
Гар биѓунљад дар диле ањли башар.
Дарди як одам наѓунљад дар љањон (1, 17).
Шоир ба масъалаи Ватан ва Ватандорї назари хос
дорад. Аз назари шоир Ватан монанди модарест, ки дар
канораш фарзандонашро парвариш медињаду муњаббат ба
њамаи онњо яксон аст. Чунонки шоир дар шеъри “Меваи
аљдод” мегўяд:
Парварад фарзандњои некномашро Ватан,
Њамчу модар бо умеди давлати пояндааш.
Мењри гарми модарияш мерасад то њафт пушт,
Бар њама фарзандњои рафтаву ояндааш (1, 18).
Ва дар њамин шеър шоир худро фарзанди ин Ватан
мехонад ва ба арсаи сухан ќадам монданашро тавзењ медињад, ки он низ заминаи иљтимої дорад:
Солњо чун ганљњои аз назар пинњони ту,
Дар дили ман буд пинњон ганљи ашъори сухан.
Мекушоям бањрат ин ганљинаро имрўз ман,
То туро аз ман шиносанду маро аз ту Ватан (1, 18).
Ё дар шеъри “Хоки Ватан” Аскар Њаким ќадру манзалати Ватанро баланд мебардорад ва оне, ки бо ёди Ватан
зиндагї дорад њарчанд дар Ватан нест, ўро бо Ватан мехонад. Ё дар идомаи андешааш баён медорад, ки барои инсон марги волидайн ё мурдани фарзанд кори осон ё бори
сабук нест, вале доѓи Ватан аз ин доѓњову дардњо волотар
аст:
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Гарчи мерос аст марги волидайни мењрубон,
Теѓи алмос аст моро мурдани фарзанди љон,
Њасрату доѓи Ватан садчанд аз ин бошад гарон.
Кас набинад дарду доѓу рўзи ношоди Ватан (1, 18).
Шоир дар фароварди ин шеър чањор унсури њастии
инсонро аз Ватан медонад:
Хоки одамро, ки шўридаанд бо хоки Ватан,
То абад аз ў намегардад људо хоки Ватан,
Пур шавад рўзаш, кашад сўяш варо хоки Ватан
Баски њасти ў з-обу оташу боди Ватан (1, 18).
Шеъри “Хоки Ватан”, ки ба ёди устод Турсунзода
эљод шудааст низ аз муњаббат ба Ватан сарчашма мегирад
ва бо муњаббати беандоза ба шоир поён меёбад:
Шод мебош, эй Њисори шодмон, дар рўзгор.
Бо ѓазалњои равону чашмањои кўњсор.
Накњати ашъори Турсунзода дорад шеъри мо,
Сарзамини Тољикистон мекунад бўйи Њисор (1,23).
Дар китоби “Рањнавард” шеърњо дар мавзўъњои гуногун ва дар пояи мухталиф интишор шудаанд. Аз оѓози
эљод то имрўз шоир барои ифодаи матлаб унсурњои мухталифи адабиро ба кор бурдааст. Чунончї, тибќи масал
андешаву афкори љолибу тозаро баён мекунад. Дар шеъри
“Тирачашме бо чароѓ”њадафи шоир бозгўи маризи љомеа
аст, ки зоњирбину аз ботин бехабар, ё ба дигар маънї инсони имрўз маљзуби олами зоњир, зебоиву рангорангињои
шигифтангез аз маърифати аслии хеш бехабар аст:
Тирачашме шабона рањ мебурд,
Дошт фонуси равшане дар даст.
“Ту, ки зулмат зи нур нашносї,
Аз чароѓи рањат чї суде њаст?”
“Ин чароѓам барои кўрон нест,
Кўрњо бечароѓ рањ бубаранд,
Ин чароѓам барои биноњост
Ки дар ин шаб ба кўр барнахўранд.”
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Асри ман, асри нуру оташхез,
Шабу рўзат агарчи нурафзост,
Чашми равшаншинос бисёр аст.
Дили равшанќиёс кампайдост(1, 35).
Дар аѓлаби ашъори Аскар Њаким фалсафаи зиндагї
маќоми мењварї дорад. Шоир ба шеър перояи фалсафї мепўшонад ё худ фалсафа – њикмати деринаи зиндагиро дар
ќолаби шеър баён мекунад. Чунончї, дар шеъри “Аз тазоди зиндагї” ин њолат баръало эњсос мешавад:
Аз тазоди зиндагию одамї њайрон машав,
К-одамї як рўй дорад, зиндагї садрў бувад.
Одами якрўяро сахт аст гањ якрўягї,
Зиндагї садрўя асту довари некў бувад (1,37).
Дар тањрезии ин гуна ашъори муассир шоир аз ифодањои ѓарибу љолиб истифода мебарад, ки он ба шеър рўњи
дигар ато мекунад. Чунончї, истифодаи “аќли мухтасар”
дар шеъри боло зикршуда:
Зумрае аз худпарастию зи аќли мухтасар
Ноз бар гардун кунад, гарчи бувад хоки замин.
Гар бувад болонишинињо ба меъёри њунар,
Эй басо болонишине мешавад поённишин (1, 37).
Риштаву пуди шеъри Аскар Њаким њикмат аст ва ин
яке аз хусусиятњои фарќкунандаи шеъри ў аз суханварони
дигар мебошад. Шеъри шоир инсонро ба некиву некўкорї
њидоят менамояд. Шоир рисолати инсониро дар зиндагї муайян мекунад. Ў мегўяд, ки одам барои худаш зиндагї намекунад. Ба тариќи намуна аз амали барзгару дењќонони оддї
то Њомеру Фирдавсї, Носири Хусраву Њилолї ёд меорад:
Заминро барзгар танњо барои худ намекорад,
Барои хештан танњо намеафшонад ў дона.
Агарчи чоши гандум њосили ранљу азоби ўст.
Дар он бошад вале нону насиби хешу бегона....
Њазорон сол пеш аз ман дили Њомер дар Юнон,
Даруни синааш танњо барои хештан мезад?
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Магар он рўз Фирдавсї халоси хештан мељуст,
Ки бо гурзи Фаридунаш ба фарќи Ањриман мезад? (1, 41)
Ва нињоят матлаби хешро бад-ин тариќ љамъбаст мекунад:
Чу бо оби љабини хеш мекорам замини хеш,
Ба дунё њар чї дорам ман, аз ин оби љабин дорам.
Агар аз киштањои худ ба кас нон метавонам дод,
Баќои љовидоне дар Замону дар Замин дорам (1, 42).
Аскар Њаким зимни ашъораш ба инсоне, ки бояд рисолаташ некї кардан бошад, њарфи ибрат мегўяд. Чунончи, дар китоби “Рањнавард” шеъре њаст бо номи “Тутзори
Азим”, ки як нафар бо номи Азим-девона аз худ боѓеро
ба ояндагон боќї гузоштааст. Сухан дар бораи як нафаре
меравад, ки дар зиндагї ўро девона мегуфтанд ва зоњиран
дар зиндагї ба касе нафъе нарасонида буд:
Дар ин дењ лоѓару танњову бекас
Љавонмарде, Азими бенаво буд,
Зи бас савдои дунёе набудаш,
Ба чашми халќ савдоинамо буд (1, 44).
Вале ин девона бо вуљуди ѓарибї аз худ боѓеро боќї
мондааст, ки барои ояндагон њадяи арзандаест:
Ба љўйи љони ў намро надидї,
Ѓариби бенавое буду рухзард
Нињоли тутро парварда дар санг,
Дарахти љони худро сабз мекард.
Хумори ишќу савдо мегирифташ,
Нињоли сабзро оѓўш мекард,
Даме аз ларзањои шохаву барг.
Тапиданњои дилро гўш мекард.
Муќимї буд ё омад, чї фарќест,
Магар аз гўшт нохун метавон канд.
Ба умре кард худро андар ин хок
Ба мисли тутњояш решапайванд (1, 44).
Шоир нињоят шеърњояшро зебо љамъбаст мекунад ва
он ишора ба инсони њушёре, ки бо вуљуди соњибаќл будан
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кори як девонаро адо накардааст:
Ба он бегона њасрат мебарам ман,
Зињї ин сон ѓарибї, эй Ватандор!
“Вафо аз одами девона хезад”,
Зињї девонагї, эй марди њушёр! (1, 44)
Њамин њикмат, њамин панд ба тариќи дигар дар шеъри “Уќоб” баён шудааст. Шоир аз забони Уќоб сухан мекунад, вале хонанда ба осонї пай мебарад, ки ў њарфи дилашро баён мекунад:
Мекушоям болњои хешро,
Давр дар чархи мудаввар мезанам.
Чун манам аз доначинї бениёз
Дар фарози осмон пар мезанам.
То замоне зиндаам, чархи кабуд
Меафзояд љони болафшони ман.
Гарчи рўзе мехўрад бар санги кўњ
Осмон дар шишаи чашмони ман (1, 57).
Њамин тариќ, шеъри Аскар Њаким аксаран дар пояи
андеша ва хирад созмон ёфта, хонандаро ба тафаккур водор мекунад. Мањз њамин хусусияти шеъри шоир рисолати
аслии ўро дар адабиёти муосир муайян ва муќаррар кардааст. Муњимтар аз њама, завќи баланди суханшиносиву
сухандонии Аскар Њаким ба ў имкон додааст, ки дар љодаи адабиёт роњи худашро дарёбад ва ин дарёфти роњ ба
шоир осон даст надодааст. Имрўз дар радифи бузургтарин
шоирони муосир чењраи адабии Аскар Њаким равшан ба
назар мерасад ва бо гузашти солњо он маќому манзалате,
ки сухани шоир дорад, худро дифоъ хоњад кард.
Пайнавишт:
1.
2.
3.
4.

Аскар Њаким. Мунтахаби ашъор. – Хуљанд, 2007. – 690 с.
Аскар Њаким. Дар ќаламрави сухан. – Душанбе, 1982. – 222 с.
Сируси Шамисо. Сабкшиносии шеър. – Тењрон, 1375.
Тўраќул Зењнї. Санъати сухан. – Душанбе, 1984.

Соли 2015
138
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

{АRИRАТИ ОЛАМИ БОТИНИИ
НАВИСАНДА
Анвар Мирзоњакими Олимро ањли фарњанг њамчун
рўзноманигори соњибќалам, ровї ва журналисти соњибсухани телевизион, нависандаи соњиби завќу истеъдоди
баланд мешиносанд. Дар љавњари њастии Анвари Олим
ба њам омадани ин се пешаи пуршараф тасодуфї набуда,
он мањз аз истеъдоду табъи суханшиносии модарзодї, донишњои афзуни андўхтааш аз адабиёти љањон, зањмату кўшиш дар љустуљўи маънии бикру мазмуни тоза ва сухани
баланд сарчашма мегирад. Ин адиби соњибназар зоидањои
завќу идроки баландашро дар њар ќолабе, ки барояш хушоянду мувофиќ аст, баён кардааст ва дар њамаи мавридњо љавњари аслии хешро, ки аз сухан сириштааст, зоњир намудааст.
Анвари Олим ба умќи гуфтањои нависандаи маъруф Булат
Окуджава расидааст: «Шумо нависед шумо нависед, хизмататон ба њисоб гирифта мешавад. Њамин навиштан, ки
аз андешаву диќќати хосаи нависанда сарчашма мегирад,
ўро ба соњили мурод мерасонад». Аз ин рў, навиштањои
Анвари Олим њарчанд дур-дур рўи нашрро мебинанд, хотирмон буда, дар љузвдони ин адиби пуркор чанд ќиссаву
романи тоза мањфуз аст.
Соли 1984 китоби адиби латиш Андрей Скайлис бо
номи «Калиди сењрнок» интишор шуд, ки тарљумаи ин
асар ба ќалами Анвари Олим тааллуќ дошт. Тарљумаи ин
китоб мактаби бузурги нависандагии адиби тољик мањсуб
мешуд, ки баъдтар таъсири худро ба эљодиёташ гузошт.
Сонитар њикояву таронањо, очеркњо ва ќиссањои нависанда дар маљаллањои «Садои Шарќ», «Занони Тољикистон»,
«Хуљанд», рўзномањои «Адабиёт ва санъат», «Њаќиќати
Ленинобод, «Тирози љањон», «Суѓд» китоби дастљамъии
139
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

«Хўшањо» интишор шудан гирифтанд. Њамчунин, њикояњои Анвари Олим ба забонњои украинї, русї, узбекї низ
тарљума шудаанд. Анвари Олим дар тањияву интишори
осори ниёгон сањм гирифт, ки «Ќиссањо аз Ислом ё панди
Мавлавии Румї» дар се ќисм яке аз намунањои зањматњои
нависанда дар ин раванд аст.
«Ваќти гули зардолу», ки сухани мо аз ин китоб аст,
маљмўи њикоёт ва таронањои Анвари Олим мебошад, ки
чењраи нависандагии адибро рўшан намуда, сабку услуб
ва равияи хос доштани ўро собит мекунад. Аслан барои
нависандае, ки эљодкори воќеист, навиштан ва доварї
кардан ба бурду бохти эљодиёташ аз муќарриз љасорату
матонат ва завќу мањорати баланд мехоњад. Зеро асареро,
ки љавњари онро фалсафаи мураккаби зиндагї, маъниву
мазмунњои баланд ташкил мекунанд, тавзењу баррасї кардан кори осон нест. Навиштањои Анвари Олим дар китоби «Ваќти гули зардолу» мањз ин хусусиятњоро дороанд ва
њар як асари навиштаи ин адиб аз донишмандиву соњибназарї, соњибсуханиву дорои тафаккури баланд ва аз
диди амиќ доштанаш ба зиндагї дарак медињад. Ба ќавли
устоди наср Фазлиддин Муњаммадиев Анвари Олим ќабл
аз эљод «торњои созашро љўр сохтааст, таронањои аввалинашро батаннї ва бо таъсир менавозад» ва то имрўз он
торњо љўранду рози нависандаро бо сабку услуби хосашон
ба гўши љонњо мерасонанд.
Навиштањои Анвари Олим хосаанд. Адиби мо дар
мактаби насри устод Айниву Љалол Икромї, Пўлод Толису Рањим Љалил, Љумъа Одинаву Фазлиддин Муњаммадиев, Ўрун Кўњзоду Сорбон, Саттор Турсуну дигарон обутоб
ёфтааст. Аз назму насри классикии форсу тољик бархурдор гаштааст. Аз навиштаљоти суханварони Русияву Ѓарб
илњом гирифтааст. Ин омилњо дар пайвастагї бо истеъдоди фитрии нависанда ба вай имкон фароњам оварданд, ки
сабку услуби хоси худашро дарёбад.
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Воќеан, насри солњои 80-умро насри таърихи рўњияи
инсон метавон номид, ки нависандагони љавоне, монанди
Сайф Рањимов, Муњаммадзамони Солењ, М. Сайдар, Муаззама ва чандеи дигар бо услуби ба худ хос онро ривољ
додаанд. Анвар Олимро њам метавон дар радифи он нависндагони нављўву навгў номбар кард.
Њангоми хондани китоби «Ваќти гули зардолу» ва
дар таваќќўи як њикоят то њикояти дигар пайваста меандешидам, ки нависандаи моро чї чиз аз дигарон тафовут ва
гоњо имтиёз мебахшад. Шояд ин дар ангушт задани муаллиф ба торњои хотирањои ширини зиндагї бошад. Ё шояд
ин имтиёзи суханварии нависанда дар пайваста аз дарди
инсон, аз ѓаму њасрати одамї, ки хамирмояи бунёди ўст,
сухан кардан бошад ва ё шояд дар њаќнигорї ва тасвироте,
ки воќеї њастанду аѓлаби онњоро муаллиф худ аз сар гузаронидааст.
Аксари њикояњои китоби «Ваќти гули зардолу» монанди «Шохи шикаста», «Бемодарї», «Гуноњ», «Њар рўз
ањвол њамин» њикояњои саргузаштї њастанду гоњо аз забони нависанда гоњо аз забони ќањрамонњо ифода мешавад.
Нависанда ва ќањрамони ў сањифаи хотироташро вараќ
мезанад ва њикмати зиндагї, ибрати њаётро аз он бозљўї
мекунад. Аз ни рў, хонандаи њушманд аз њар сатри њикоёти
нависанда наметавонад осону сарсарї гузар кунад.
Дар њикояи «Шохи шикаста» пайванди табиату инсонро нависанда чунон ба ќалам додааст, ки хонандаро
водор мекунад, то андеша намояд ва ба фарзанди одам
назар намояд. Тасаввури нависанда то ба љоест, ки шохаи
шикастаи санљид дар ангушти инсон пайванд мегирад.
Басо рамзї ва љолиби диќќат аст ин манзара.
«Шикастабанд шикастанд ношудњо. Э дастшикастањо, магар шохро мешикананд?
Шохчаи шикастаи санљид дар дасташ ва дар чашмони
тараш низ шохчаи шикастаи санљид хаёле меларзад ва ман
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мехоњам бовар бикунонам, мехоњам ва ин хоњиш ончунон
итминонбахш аст, ки бехудона фарёд мезанам. Пайванд
мегирад, пайванд мегирад ва тасаввур мекунам, ки чї тавр
шохњои шикастаи санљид дар ангушти ў пайванд мегирад,
вале ў маро намебинад, овози маро намешунавад» (с.10).
Дар њикояи мазкур олами рўёву афсона ба њаќиќати
зиндагї омезиш меёбад. Зиндагиву марг, ростиву дурўѓ,
хобу бедорї, некиву бадї, ки дар зиндагї дўш ба дўш мераванд, пеши назари хонанда љилва мекунанд. Дар њикоя
бо образи Бобои нињол, падар, директори мактаб, амаки
Ањмадљон, ки њамагї рамзи некиву ростианд нависанда њадафи зиндагиву умрро чун дарси њаёт баён мекунад.
Воќеањои њикоя чун сужањои филм аз пеши назар мегузаранд. Хонанда банду басти њам зоњирї ва ботинии њикояро эњсос мекунад.
«Амаки Ањмадљон чашмонашро сахт мепўшад ва
ѓайриихтиёр ман низ мепўшам. Мебинам, ки Ањмадљону
дарахти азамати заррин ба њам пайванд шудаанд ва аз
тани њар ду кафки сафеду шилм бо хун омехта шуда мешорад. Дилам ба њоли дарахти азамати заррин ва амаки
Ањмадљон месўзад. Мехоњам гиря кунам» (с.12).
Ќањрамонони Анвари Олим инсонњои заминї, соддадилу соддадарунанд ва амалиёти онњо дар њикоят хонандаро водор мекунад, ки биандешад: асли зиндагї кадом
аст? Нависанда табиату инсонро тавъам медонад ва мехоњад, ки инсон низ монанди табиат танњо эљод кунад ва
накўкор бошад. Аз ин рў, ќањрамонњои Анвари Олим аз
ќабили Карими кўр дар њикояи «Бемодарї» дами пирї пушаймонї аз корњои ношоистаи замоне кардааш мехўрад.
Аз назари тањќиќ гўё нависанда намехоњад, ки дар њикоёти ў ќањрамони манфї бошад. Дар ин љо рўњи хонандаи
њушманд њангоми хондани њикоёт ё бо рўњи нависанда ё бо
рўњи ќањрамон пайванд мешаванд.
«Амаки Карим ўро аз китфонаш оѓўш карда, ба сари
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синааш пахш намуд.
- Њељ ваќт камонро ба даст нагир, фањмидї, њељ ваќт.
Ба чашмони кўри ман нигоњ кун, - ќариб ки дод зада гуфт
ў. Љонваронро бељон накун, фањмидї, бељон накун, ки дар
акси њол ман барин…»
Ин љо њам панди зиндагї, њам таассуф, њам насињат,
њам хулосаи деринаи рўзгори одамї, «њар амалеро сазоест» баён мешавад. Нависанда чунон бо самимият ва муассир менависад, ки кас аз як тараф ба њоли амаки Карим
рањм мекунад ва аз љониби дигар беихтиёр дафтари аъмоли хешро сањфагардон менамояд.
Ќиссаи «Дар таги чинори баланд»-ро бе њиссиёту њаяљони баланд хондан наметавон. Нависанда тазоди зиндагиро ба ќалам медињад, яке зори мењри модар, дигаре
зори фарзанд ва саввумї безори модар. Аз ин њикоя хонандаи сангдил низ муассир мешавад. Муаллиф аввал саргузашти худашро ба ќалам медињад. Бемодариву дар орзуи
модар шабњо нахуфтан ва аз гуфтањои падар модарашро
чун кафтари сафед дар хоб мебинад. Дар ќисмати дувуми
њикоят ќисмати талхи бибї Саломатро ба ќалам медињад,
ки дар замони љанг аз шавњар мањрум шудаасту яккаписарашро ба љону дил пайванд тарбият мекунад. Вале писари
нохалафи ў ба љуз дарду амалњои зиёди ба модар бахшидааш боз ўро саркўб њам мекунад. Дар охири њикоя бибї
Саломат ва нависанда ба њам меоянд: «Модари љон, ѓам
махўр, ашк марез, охир ман њастам, ман… ман ва чанори
баланд…» (сањ.85).
Баёни воќеа тасвири рўшани њолати рўњии инсон,
омезиши андешаи адвори тифлии нависанда ба афкору
назари даврони солориаш, муколамањои љолиб, њикмат ва
хулосањои мантиќии нависанда њикояро дар маљмўъ, хонданбоб кардаанд.
«Равшании хокистарранг аз тиреза ба хона мехазад
ва падарам аз љойгањ хеста, чоймонї меравад. Ман сањни
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њавлї мерўбам. Падарам болои кати дар як гўшаи њавлї
буда, дасторхон мепартояд, ман нону ќанд ва пиёлањоро
рўйи он мечинам.
- Дадо,-мепурсам аз падар, кафтар боз очам буд?
- Ња, бачам, боз очат буд.
- Ба назди мо парида намеояд?
- Ба хобат парида меояд.
- Пас чаро мана бедор намекунед? Дигар бедор накунед.
- Хуб, бачам, дигар бедор намекунам» (сањ. 75).
Мавзўоти интихобкардаи Анвари Олим кўњаннопазиранд. Мавзўъњои одаму одамгарї, ростгўиву ростќавлї,
мењрварзиву мењрубонї, некиву некрої, ки аз мавзўоти љовидонаи адабиётанд, њикояњои нависандаро ташкил мекунанд. Воќеан, мањорати нависандагии адиби асил низ дар
он аст, ки осори ў мутааллиќи њамаи давру замонњо бошад.
Дигар аз сифоти барљастаи суханварии Анвари Олим
бо муколамаи ќањрамонони асараш баён кардани њадаф,
равшан кардани образњои њолати рўњии онњо мебошад.
Масалан, њикояи «Њар рўз ањвол њамин»-ро асосан муколама ташкил мекунад. Муколама аз як љониб њикояро ба
наќли њаљвї табдил дода бошад, аз љониби дигар хонандаро водор мекунад, ки ба њаќиќати зиндагї, гузашти умр,
рўзгору њаводиси муќаррар, ки умри мову љону танамонро
мекоњонад, бо диќќат назар андозад. Ин муколама садои
гузашти умр аст. Ин муколама нишони пайванди дирўзу
имрўз аст.
«- Хап, шањтутро ба сару рўят чаро молидї?
- Бачаи гов шудам.
- А, а?
- Говамон рангаш сурх-ку.
- Хайр.
- Ман њам бачаи гов шудам.
- Аз думаш чаро бастї?
- Натарсад гуфта.
144
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

- Шираш канї?
- Маккидам.
- Астаѓфируллоњ, чї хел?
- Говамон барин.
- Наузан… Говча чиро мехўрад акнун?
- Њамроњи говча хўрдам.
- О, ту-ку девона нестї? Охир каппа-калон шудаї…
- Калон шудам?
- Ња, охир…
- Ураааа, ман калон шудам, урааа»
Њикояи «Оњ, буваљон» низ аз ин љињат љолиби диќќат аст.
Њамчунин, истифодаи вожањои зебову нишонрас, ки
метавонанд барои ифодаи афкору андешаи муаллиф мусоидат намоянд, хоси сабки нависандагии Анвари Олим мебошанд. Масалан, истифодаи вожањои «хокпўла», «панљаи
кўрбод» дар мисолњои зерин њам маънї ва забони њикояро
мукаммал кардаанд.
«Гулњои сафеду сурх чун чашмони одамианд ва ман
бо эњтиёт њаллосзанон дар роњи чанголуду хокпўла мегардам» (сањ.7).
«Моли пирї аз љавониам ба ман мерос мондааст, њоло
љигарам обу адо, асои дастам аз ман пиртар ва умедњоям дар
панљаи кўрбод рафтаанд» («Дар таги чинори баланд». сањ. 77).
Гузашта аз ин, аз њикоёти нависанда оњанги шеърият ба
гўш мерасад. Алфози адиб гўшу љонро навозиш мекунад
ва љумалоти эљодкардаи ў шеъри озодро мемонад: «Чилчарх аз њаракати дастони чил духтарони чилкокул чарх мегардад ва риштањо, риштањои ранги рангинкамон аз нури
офтоб медурахшанд. Риштањо таранганд, ба сони торњои
љўри танбўр ва суруд, суруди чилдухтарон, суруди баргакону сабзањо сар-сари нињолакони бегуноњ то ба абрњои
мармаринранг, то ба гўши табиат дар танин мешаванд».
Дар як маќола наметавон тамоми љабњаи њунари нависандаро фаро гирифт. Танњо њамин ќадар метавонам
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афзуд, ки ин навиштањо як назари сарсарианд ва њамин китобу дигар асарњои тозаи нависандаи соњибќалам Анвари
Олим ба пажўњиши њамаљониба ниёзманд њастанд.
Соли 2000

{УНАР ВА МАТОНАТИ АДИБ
Анвар Мирзоњакими Олим аз зумраи нависандагонест, ки дар насри муосири тољик бо сабку услуби ба худ
хос ворид шуда, давоми 35 сол аст, ки дар љодаи эљод ќадами устувор мегузорад. Анвар Мирзоњакими Олим зодаи
ноњияи Бобољон Ѓафуров буда, дастпарвари факултети
забон ва адабиёти тољики Донишгоњи Давлатии Хуљанд
ба номи академик Бобољон Ѓафуров (собиќ институти ба
номи С.М.Киров) мебошад. Ў фаъолияти адабию эљодии
хешро аз соли 1980 дар рўзномањои вилоятиву љумњурї
оѓоз карда, аз њамон ваќт дар навиштани њикоя, очерку
лавња ва ќисса ќаламфарсої кардааст. Њанўз соли 1983
баъди љамъомади навбатии адибони љавони љумњурї нависандаи маъруфи тољик Саттор Турсун дар маќолаи худ
“Зањмати њамвора мебояд” баъди мутолиаи чанд њикояи
нависандаи љавон муњимтарин сифатњои ўро ёдрас менамояд. ки онњо то имрўз њамсафари эљодии Анвар Олим
мебошад: “Навиштањои вай самимианд... Суханаш бадард
ва покиза аст. Чунин менамояд, ки набзи њар як калимаро
санљида, сипас истифода мебарад. Забонро наѓз медонад.
Махсусан “Бемодарї “ ном њикояти ў шоњиди истеъдоди
хуби ин љавон аст. Сониян, Анвар Олимов дар ваќти навиштан гўё барќасд корашро душвор мекунад: гўё барояш
аз њама чизи муњим муќобилати мавзўъ аст. Вай мехоњад,
ки нозуктарин рангњои табиату пинњонтарин эњсоси дили
инсонро ба ќалам дињад. Ва ин дархост ўро бештар ба
насри психологї мебарад. Як нафар љавоне, ки ин тавр
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самимї ва таъсирбахш сухан гуфта метавонад, бояд њатман нависад.(1.197-198) Анвар Олим мањорати худро дар
тарљума низ санљида, њанўз соли 1984 њикояњои нависандаи литвонї Андрей Скайлисро тарљума кард, ки он тањти
унвони «Калиди сењрнок» тавассути нашриёти «Ирфон»
интишор гардид. Њамчун тарљумони њарбї фаъолияти Анвар Мирзоњакими Олим, ки солњои 1986-1988 дар Афѓонистон сурат пазируфт, ба донишу љањонбинї, мањорату
истеъдод ва њунари нависандагии ў таъсири бузурге гузошт. Зимнан кўшишу ѓайрати фардї, омўзиши насру назми
классикї ва адабиёти классикиву муосири халќњои гуногуни собиќ Иттињоди Шўравї Анвар Мирзоњакими Олимро
њамчун нависандаи соњиби сабку услуби ба худ хос, чењраи
рўшани насри муосир муаррифї намуд.
Соли 1994 маљмўаи њикояњои нависанда тањти унвони «Ваќти гули зардолу» нашр гардид, ки он таваљљўњи
маъруфтарин нависандагон ва суханшиносонро ба худ
љалб кард. Аз љумла, Фазлиддин Муњаммадиев нависандаи номвари тољик дар бораи њикояњои ин китоб навишта
буд, ки: «Анвари Олим ќабл аз эљод торњои созашро љўр
сохтааст, таронањои аввалинашро батаанї ва ботаъсир
менавозад» (2, с.3). Воќеан, нависандаи мо аз мактаби
насри устодони сухан Садриддин Айнї, Љалол Икромї,
Пўлод Толис, Њаким Карим, Рањим Љалил, Љумъа Одина,
Фазлиддин Муњаммадиев, Сорбон, Ўрун Кўњзод, Љонибек
Акобиров, Саттор Турсун ва дигарон дарси таљриба андўхтааст ва ќаламашро дар офтоби назму насри классикї
тоб дода, дар партави насри рус ва ѓарб онро сайќал бахшидааст. Мањз, дар шахсият, фаъолият ва дастовардњои
Анвар Олим метавон аз хамбастагии адабиёти љањон њарф
зад, ки дар маљмўъ, метавонад намунаи олии њунарро биёфарад. Дар бораи китоби «Ваќти гули зардолу» профессор Атахон Сайфуллоев навишта буд: «Ман ин маљмўаро
шиносномаи эљодии санъаткор мешуморам. Зеро њељ чиз
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чењраи суханварро мисли китоби ў равшан ва њаќќонї нишон дода наметавонад. Ин китоб намунае аз њунар ва фазилатњои адиб аст» (3,с.40).
Баъди таваќќуфи дањсола соли 2014 китоби Василий Макарович Шукшин «Андешањо дар танњої» тавассути нашриёти «Ношир» дар шањри Хуљанд чоп шуд, ки
тарљумаи ин китоб ба ќалами Анвар Мирзоњакими Олим
тааллуќ дорад. Дар китоб тарљумаи 25 њикояи нависандаи
мумтози рус В.М.Шукшин љой дода шудааст, ки барои хонандаи тољик бењтарин њадяи маънавї мањсуб мешавад.
Соли 2015 бошад, китоби нави Анвар Мирзоњаким
Олим «Бачаи лалмї» иборат аз ќиссаву њикояњо ва тарљумањо интишор шуд, ки метавон онро гавњари тозае дар хазинаи насри муосири тољик мањсуб кард.
Ба китоби мазкур Шоири Халќии Тољикистон Фарзона бо унвони «Муждаи саодатбахш» сарсухане навиштааст, ки он як рањнамои пурмазмун барои хонандаи огоњ
мебошад. Шоира Фарзона бо дарку маърифати комили
љањони маънавї ва њунари нависандагии Анвар Мирзоњакими Олим ба хонанда бо сабку услуби хос нависанда ва китоби ўро муаррифї мекунад. Чунончї менависад: «Нависандаи
мо барои дарк ва шинохти бузург, барои дарёфти њаќиќати
Офаринанда ва њар субњи беамсоли ў барои кашфи як сайёраи дуру номакшуф, ки Дил ном дорад, чї басо роњњои
аслу маљозро мепаймояд, чї ќадар дар кўррароњњои тиннати одамї печ мезанаду баромадгоњ мељўяд, бо чї азияту
шиканљањои фавќќулањд домони ояндаро медорад, то рањо
нашавад ва чї ќадар нигоњи маъсуму сиришти тифлонаи
ќањрамонони худро мисли як ќатраи ларзон дар барги фарвардин барои њамеша, саломату бегазанд нигоњ медорад…
Китоби «Бачаи лалмї» низ чун осори собиќаи ў барои завќмандону рамзошноён муждаи саодатбахш аст» (4, с.4-6).
Ќисми аввали китоби «Бачаи лалмї» аз ќиссаи
«Макрўњ», ќиссаи мустанади «Дар паноњи чашмњо», њико148
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яњои «Бачаи лалмї» ва «Фариштаи дурўѓин» иборат буда,
дар ќисми дувум 20 тарљумаи осори суханварони номвар
Лев Николаевич Толстой, Тарей Весос, Промет Лилли
Александровна ва Гринков Владимир Василевич љой дода
шудааст. Инак, ќиссаи аввал «Макрўњ». Ман дар бораи ин
ќисса чанд сол ќабл аз забони муаллиф њарфњое шунида будам, ки басо љолиб буд. Медонистам, ки ќисса саргузашти
хайёлї набуда, заминањои воќеї дорад. Эпиграфи ќиссаи
мазкур басо рамзист. Њадиси Паямбари ислом Муњаммад
(с.) ва ќавли Исои Масењ ба хонанда ишорат ба Вањдати
андешањои паямбарони Худо мекунад, ки аслан умматону
пайравони онњо дар кутуби диниву мазњабї ихтилофи назари онњоро таи њазорсолањо мељўянду мегўянд. Дар њар
ду гуфтор сухан аз рањм кардан ба ятиму бенаво меравад,
ки накўї ба эшон ќалбро нарм ва њољатро раво мекунад.
Ќисса бо як руљўи зебо, даќиќтар бигўям бо муколамаи ду
тани худогоњу дунёдида оѓоз мешавад. Ду нафаре, ки ба
зиндагии имрўза, тазодњои он, мазњакаву фољеањои рўзгор назари хоса дорад ва ифодагари набзи замону љањони имрўз аст, ки тапиданаш ба садои тиру туфанг њамнаво
гаштааст. Аз ин муколама пай бурдан осон аст, ки ќисса
шомили мазмуни фалсафист ва хонандаро ба тасвири тазодњои љиддии зиндагї рањнамун мекунад.
Чунончї, муколамаи он ду тан баъди ёдрас шудани
«сагљангу хурўсљанг, кабкљангу бедонаљанг» ва ѓайра чунин идома меёбад:
-Њоло ихтироъњо дар пешанд, дўстам. Агар зинда бошем мебинем.
-Боз чї хел ихтироъ?
-Масалан љанги дарахтњо. Тасаввур кардед? Шафтолуљангу зардолуљанг.
-Эй аз барои Худо бас кунед!
-Ва барои чунин ихтироъ љоиза њам мегиред….Масалан љоизаи Нобел (5,10).
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Ќисса дар бораи саргузашти инсонест, ки дар чорроњаи ќисмат бо амри таќдир наметавонад роњи дурустро
барои худ интихоб намояд. Инсоне, ки падараш тољики
мусалмон асту модараш тарсо ва муносибати атрофиён
нисбати мављудият ва зиндагии ў ѓайриоддист. Писарак
аз модар зиндаљудо гаштаасту њамешагї ташнаи дидори падар њаст ва дар дасти модаркалон дар њавои “љањли
дурўѓин” ва афсонањои ширин, таънањои зани амак умр
ба сар мебарад. Нависанда бо инъикоси гирудори њаёти
кўдак, бо ифодаи образу сужетњо анъана ва суннатњои ду
дину оинро муќоиса мекунад. Мањз ихтилофи назар дар
дину оин ќањрамони ќиссаро дар назари мусалмон кофир
ва дар назари тарсо бегона манзур мекунад. Масалан, ваќте модар мехоњад фарзандашро ба хонаи бачањо гузошта,
ба диёри худ Русия баргардад байни ў ва мудири хонаи
бачањо муколамаи љолибе сурат мегирад, ки маълум мегардад, ки мањз ихтилофи назар дар оила аз назари дину
суннат ўро ба ин амал маљбур кардааст. Ба хоб кўчидани
манзарањои зиндагї, яъне дар рўъёи писарак зуњур ёфтани он бидуни инъикоси замон бо муњимтарин ва љузъитарин сужањо хонандаи ќиссаро ба андеша водор менамояд.
Муколамаи падар ва модаркалони писарак асли матлабро
ба хонанда равшан месозад. Яъне писарак аз назари модаркалон њамчун набераи хона наметавонад ќобили ќабул
бошад. Ў аз писараш таќозо дорад, то дасти набераашро
њалол накунад ва ба мардуми мањалла оши тўй надињад
њаргиз намегузорад, ки он фарзанд ба хона дарояд. Манзараи куштани гўсфанд, хун баровардан ва ваъдаи оши тўй
додани падар дар нињоди хонанда суолеро пайдо менамояд, ки он писарак чї гуноње дошт? Њамин суол, ки дар рўъёи
писарак пайдо шуда буд дар хотирањои баъд аз бистсолаи
ў љавоби худро дармеёбад. Дар наќли хотирот бардошту
назари писарак ва љавонмарди имрўза бо њам гирењ мехурад ва хонанда фаромўш мекунад, ки афсонагўињо ва ба
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садои нае, ки аз роњи дуру дарози мусофирї менолид монанд кардани овози модаркалон ин назару бозёфти писарак
аст ё љавонмарди имрўза. Дар ќисса афсона ё сужаи афсона
нест вале бардошту дарку маърифати ў, љавобњои сањењ ба
суолњои модаркалон ба тариќе баён шудаанд, ки хонанда
дар сари афсонаи нонавишта фикр намекунад. Гузашта аз
ин нависанда намегўяд, ки писарак бемодар ва дур аз дасти навозиши падар аст вале манзараеро ба ќалами тасвир
мекашад, ки он баёнгари бепарастори воќеъї ва дастнигари амакї ва зани амак будани писаракро мебинад:
-Канї филгўшњои оча, хона даромада, чароѓа гиронед. Ња келин, ба ин њам нимкоса каш,- ба ў ишора карда,
гуфт модаркалон..... - Дадояш имшаб њам Худо медонад
кай меомада бошад.
- О. Њар шаб ањволаш њамин, ку,- косањоро лаби
оташдон ќатор чида, бо алам гуфт келиноя.- шиками ина
мо кафил гирифтагї, ку не?
-Зиќ нашав келин, ба љои садаќа дон. Савоб мешавад.
Чаќон шавед гўсолачањо – ба амакбачањо гуфт модаркалону ба ў рў овард: - Ту њам биё (5.20).
Воќеан, як зумра ќањрамонони Анвар Олим инсонњои
оддї вале бомаърифат њастанд. Дар суханрониву сўњбатњои онњо рамзу киноёти бемисл, ки ифодагари маъниву
мазмунњои баланд мебошад ба мушоњида мерасад. Мудири хонаи бачањо яке аз он гуна ќањрамонони дурандеш ва
некпиндор мебошад, ки андешаи оќилонаи нависандаро
ифода кардааст:
“-Ња-а мад кашид зан-мудир,- дар зиндагиат салибу
моњ ва себу гандумро натавонистї пайванд дињї” (5, 27).
Дар идома нависанда боз аз забони њамин ќањрамон,
ки як образи мусбат ва шахсияти хирадманду рўзгордида
аст фикру андешаи худро љамъбаст месозад:
“Эњ, Худо бандањота ба як дину анъана офарї намешуд? Он ваќт на љанг буду на сарсонињо.....” (5, 29).
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Мењвари ќиссаи “Макрўњ” дар бањси ду нафар яке
уммати Муњаммад (С) дигаре пайрави Исои Масењ таљассум ёфтааст. Ин ду нафар аз ќисмати писараке, ки бо амри
таќдир ”ба гаревањои биёбони берањмии инсон роњгум
задааст” нигарон њастанд ва дар ин замина бањси љиддї
ва љовидониро ба миён кашидаанд. Нависанда дар мушкилоти љузъии инсон ихтилофоти куллро дарёб мекунад
ва маншаъаи онро аз рўзгори Абулбашар мебинад. Ва
муњимтар аз њама, умеди будан ва растан аз љодаи хаторо
асоси њастии одам медонад.
Дар ќисса љањони андеша ва тафаккури писарак дар
њадде ба ќалам омадааст, ки хонанда на танњо ба ќањрамони воќеї муњаббат ва эътимод пайдо мекунад, балки љо- љо
худашро низ дармеёбад. Ба ифодаи дигар нависанда тавонистааст бо инъикоси воќеа ва афкори писарак, љањони ботинии кўдаконро, ки дорои арзишњои умумї њастанд дарёб
намояд. Чунончи, бегоњ чун падар ба хона бармегардад ва
фарзанди аз модараш људоро боз музтару мазњун меёбад
бо писарак сўњбат менамояд:
«- Э, шер чаро дер кашидї? Биё самбўса овардам,
самбўса мехўрем.
- Дилам сер дадо,- ва тоб хўрду рў сўи девор гардонд.
- Ман бе ту наметонам, шер. Аз гулўям намегузарад. Биё.
-Дилам сер дадо......
-Дадо.
-Љони дадо.
-Ба дарахтњои њавлї лампучка дар гиронем. Майлаш?
- Чаро ин хел мегўї шер?
- Дар шохаи олуча ду мусича њаст, аз шаб метарсанд.
- Мусичањо метарасанд?- њайрон шуд падар.- Кадом
мусичањо?
-Ду мусича дар шохчаи олучаи назди бед. Сахт метарсанд.
- Хуб шер. Њар чи ту гўї. Боѓчаамон њам хушрў ме152
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шавад. Акнун биё самбўса мехўрем». (5,46)
Баъди ин муколама писару падар боз дар бораи асли
дарди зиндагии худ андеша мекунанд. Дар бораи он, ки
муњит то њанўз натавонистааст мављудияти писаракро бе таънаву ињонат ќабул карда бошад. Ашки падару писар” Майлаш, шер, майлаш, мегузарад .Ту њам калон мешавї кал,о
он”- гуфтани падар љамбасти мантиќан сањењи ќисса аст, ки
хонандаи соњибэњсосро наметавонад бетараф гузорад ва водор месозад, ки аз таќдири ояндаи кўдак андеша намояд.
Ќисса боз бо сўњбати ду нафар, ки яке фарди ба камолрасида њамон писарак ва дигаре дўсти ў анљом меёбад.
Ва њар ду роњи наљотро дар ишќ ва ошиќї меёбанд.
Дар ќиссаи “Макрўњ” нависанда агар аз як љониб
ба мавзўи муњим ва пурарзиши замонавї даст зада хонандаро ба андешаи амиќ водор намояд, аз љониби дигар
бо забони тасвир, истифодаи таъбиру киноёт, истифодаи
гўишњои мардумї ва офариниши образу сужетњои љолиб
њунари баланди нависандагиро зоњир намудааст. Чунончи, “пора-пора ба хоб кўчидани манзарањои зиндагї бо
рангњои булаљаб” (5, 11), “ зудудани фариштаи ѓаму яъсу
ноумедї хандањоро аз лаб”(5, 12),”љањли дурўѓин” (5,15),
њамчунин истифодаи бамавќеъи вожањои зебои тољикї
чун”мењ”(5,14), “наљво”(5,14) ва ѓайра, забони ќавї ва пурбори Анвар Олимро ќудрату нафосати дигар бахшидааст.
Назми ботинии суханро дар аксари нигоштањои нависанда
пай бурдан мумкин аст: ”дар болои болњои ранги эзорсурхак
ўро савор хоњад кард ва ба олами барфњои гарму гулобї ва
боронњои сабзу зангор хоњад бурд. Ў хурсанд шуд, ки офтоб
худро аз байни ўву модаркалон гирифту рафт ва дигар касе
дар шунидани афсона халалдор нахоњад кард” (5, 17).
Ќиссаи мустанади дигари “Бачаи лалмї”, ки “Дар
паноњи чашмњо” унвон дорад низ бо эпиграф - Њадиси
Паямбари Худо Муњаммад(с) ва як порча аз асари маъруфи Содиќ Њидоят “Буфи кўр” оѓоз мегардад. Асли мат153
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

лаби эпиграфи ќисса ба хонанда рањнамої мекунад ва
ин усули нигориши Анвар Олим ишорат ба он дорад, ки
нигоштањои нависанда мавзўоти умумибашариро ифода
мекунад ва дар баррасии он ў ба тариќи худаш сањм мегузорад. Аз ин љост, ки сужаву муколама, тасвирњои нависанда ба андешањои њакимонаву фалсафавї омезиш ёфтаанд. Чунончи, дар боби аввали “ Дар паноњи чашмњо” , ки
“ Марги сабук” унвон дорад, афкору андешањои пурњикмат
ва мантиќан ќавї фаровон ба назар мерасад. Ин андешањо
танњо мањсули тафаккури нависанда набуда, балки бардошт
аз вазъи зиндагї ва њосили умри инсон мебошад.Чунончи:
«-фарљоми на њамаи афсонањо хубу мубораканд, бахусусус афсонаи зиндагии мо
-зоњири дунё дигар шудааст, вале дар аъмоли мо
њељ чиз таѓйир наёфта, ончунон, ки будем њамчунон то ба
имрўз њастем, ќадаме ба сўи худошиносиву худшиносї нагузоштаем, аз хўю хислати мо бўи ѓор меояд
-ќишр вуљуд дорад, зиндагии яке бињишту дигаре
љањаннам ва ин тафриќа аз ирода ва хостањои Худо набудааст. Ин табаќабандї дар бехудої, дар заминаи љангу
хунрезї, кушторњои гўшношунид сурат гирифта» (5, 52).
Гузашта аз ин, хулосањои нависанда аз зиндагии марбут ба аъмоли инсонњо низ љолиб мебошад. Чунончи нависанда ба суоли “чаро замин меларзад?” љавоберо дармеёбад, ки инсони худшиносу худогоњ њаргиз онро инкор
карда наметавонад:
“Чаро замин меларзад? Посухи ин савол як аст: офати табиї. Нафарњое њам њастанд, ки барномаи мактаб дар
ёдашон мондааст ва аз рўи ќонуну ќавоиди илм посух мегўянд. Вале дар тўли чанд моњ, ки байни мардуми зилзилазада будам ва бо онњо сўњбат оростам, аќидаи ман дар ин
маврид каму беш дигар шуд. Заминларза на танњо офати табиї аст балки офатест, ки аз аъмол ва рафтору кирдори мо
низ сар мезанад. Хўю хислати мо ба ќавми Лут рафтааст ва
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худ бехабарем, ки маншаи зилзила дар тинати мост (5, 53).
Тору пуди нигоштањои Анвар Олим бо ќиссањои
Ќуръонї ва ривоятњои ќадима пайвандї дорад. Нависанда
аз асолати Одам сухан мекунад ва бисёр мехоњад, ки инсон
аз “асорати љањолату њамоќат берун ояд” ва сулњу вањдатро муќаддаму мукаррам шуморад. Ў бо дард менависад:
мо рисолати худ – Одам буданро фаромўш кардем”, ин
нидо ба ањли башар аст. Бонги изтироб ба инсонњоест, ки
рисолати аслии хешро фаромўш кардаанд.
“Дар марзи маргу зиндагї” ва «Жакон» бобњои дигари “Дар паноњи чашмњо” аз зилзилаи соли 1985-уми шањри
Ќайроќќум њикоят мекунад. Ќисса мустанад вале баёни
хушку холї нест. Он саропо њикмат аст. Марде, ки дар
зилзилаи Ќайроќум зери бетонњои вазнини бинои фабрикаи ќолинњои Ќайроќќум мемонад вале бо хости Худованд
аз марг наљот меёбад, таассурот ва бардошти хешро аз он
лањзањои мудњиши маргбор наќл месозад. Ў шод аз он аст,
ки дубора дар ин дунё тавлид ёфт ва нафаси озод мекашад.
Ва як суоли ў хатти мантиќии ќиссаро, ки нависанда дар
оѓоз ба он ишора дошт яъне” замин барои чї меларзад?”
таќвият мебахшад: “ Наход барои пок будан, барои фањм
ва дарк кардани як лањзаи ночизи зиндагї ин ќадар дарду
ранљ ва људоиро бояд тањаммул кард? А? Не, хато гуфтам.
Аслан ягон лањзаи зиндагї ночиз не, њар лањзааш сад љањон
аст, фаќат мо наметавонем онро кашф кунем” (5, 62-63).
Силсилаи ќиссањои мустанади китоби “Бачаи лалмї”
монанди “Дар лонаи марг” ва “Анори Ёсин” аз воќеаву
рўйдодњои љангї, ки дар сарзамини Афѓонистон солњои
80-ум ва навдум сурат гирифта буд њикоят мекунад. Нависанда худ шоњиди воќеањои зиёдест ва ба ин љанг, ба љавонони дар ин муњорибаи бемаънї њалокшуда ва ё љароњатбардошта назари хоси худро дорад. Тасвирњои нависанда
дар ин ќиссањо, ки шифохонаро “лонаи марг “ номидааст
хонандаро ба муњиту фазои њавлноки он љанг ворид меку155
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над: ”Худро дар холигии њавлноке мебинам, ки дар фазои
ниммаравшани он ѓолу маѓоли мубњаму ѓашовар, виз-визи селаи занбўрњои зард ва садои чуп-чупњои дилгазон
њукмронанд. Мехоњам аз ин макони рўъёї маъние биљўям,
аз ќобусњои дањшатзои њавлноки шум рањо шавам...Наметавонам” (4, 67). Нависанда дар баробари тасвир намудани њолати аскарони љароњатгирифта ё ба дами марг даррасида дар асоси муколамаву мубодилаи афкор муњимтарин
хулосањои худу дигаронро оид ба оќибати љангњои бемазмун баён месозад. Хулосаи полковник, доктори илмњои
тиб, мушовири сарљарроњи шифохона Георгий Савич Чепчерук љарроње, ки њар рўз чањор-панљ нафарро љарроњї
мекунад нињоят љолиб аст. Ў нахуст аз интихоби касбаш
изњори пушаймонї менамояд ва афсўс мехурад, ки дар ин
сарзамин оташи љанг фурўзон гашт: ”Њайфи миллат њайф,
њайф - мегўяд ў. Охир ќабл аз ин љо омадан, ман таърихи ин
сарзамин, таърихи миллати Шуморо омўхтам ва дардо, ки
мо фарангиён миллати замоне тамаддунсозро зери шиори
бардурўѓи башардўстї, яъне гуманизм ба хоки сияњ яксон
кардем....”(5, 80). Овардани ин манзара аз нависанда љуръат талаб мекунад ва аз њаќиќатнигории ў дарак медињад.
Ё худ тасвири манзараи зерин чи ќадар маъниро дар худ
таљассум мекунад: “ Бастаро кушодам. Дарунаш ду ќуттичаи зебову мўъљаз. Дар яке Ситораи сурх ва дар дигаре медали симќабои “Аз мардуми босипоси афѓон”. Њар ду гўё
дар кафи дастам ханда мезаданд. Ба онњо хеле нигаристам
ва банохост... бехабар мондам, ки чї тавр онњо аз байни
ангуштонам сабук лаѓжида, ба оѓўши об рафтанд” (5, 94).
Руљўъ ба таърих ва њаќиќатнигорї пешаи нависандагонест,
ки ќаламро мўътабар медонанд ва њаргиз онро олудаи санаду воќеоти дурўѓин намесозанд ва Анвар Мизоњаким Олим
аз зумраи он ќаламкашони ростбин ва ростгўст.
Њикояи “Бачаи лалмї”, ки ба муаллимаи азизи нависанда Марњабо Муњиддинова бахшида шудааст бо ќиссаи
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“Макрўњ” иртиботи батнї дорад. Дар мењвари ин њикоя
фазову њавои одамгариву инсондўстии ањли дења меистад.
Махсусан, барои пирону солорони дења бетараф будан ба
ќисмати “бачаи лалмї”, ки модар надорад хос нест. Ѓамхорињои пирони дењ Очаи Хол, Бобои Шараф, Амаки Карим, Бобои Ашраф, ба “бачаи лалмї” ибратбахш аст.
-Гўш кун, духтарљон – мегўяд Очаи Хол, - Ана ин бачаи лалмия дидї? Сињату саломат, тану љонаш бутун. Ќабул карда гиру аввал навиштана ёд дењ. Фањмидї?
- Фањмидам очаљон, фањмидам...
- Ту муаллима,- як ќадам ба пеш мегузорад бобои
Шароф,- бачаи лалмия дар партаи пеш шинон. Ин њоло як
резгича. Аз ќафо дарсатро наѓз намешунавад.
-Ња, боз эњтиёт шав, калтак нахўрад, - халтаро ба
китф гирифта мегўяд амаки Карим - ин аз њамсинфонаш
ду сол хурд (5, 107).
Нависанда бо тасвири ин манзарањо аз як љониб дили
хонандаро ба зиндагї гарм мекунад ва аз љониби дигар
дар миёни одамон тухми мењру муњаббат ва дўстиву рафоќатро мекорад. Инсон ба андеша меравад, ки оё имрўз
низ ин гуна инсонњои ятимпарвару хайрхоњ њастанд? Њадафи нависанда дар њамин аст, ки мо инсонњо имрўз рисолати аслии хеш некї кардан ва хайрхоњи њам буданро
фаромўш насозем.
Бахши дуввуми китоб, ки “Њафт додарон” унвон гирифтааст, барои тарљума асарњое интихоб шудаанд, ки бо
ин ё он хусусияти худ љолиб мебошанд. Чунончи, аз осори
Лев Толстой Анвар Олимро тарљумањои ин адиби бузург ба
худ љалб кардааст. Мутарљими мо дар ќисмати муаррифнома
маълумоти љолиберо ба самъи хонандагон мерасонад:
“Л.Н.Толстой аз наврасї то ба айёми пирї аз њар китоби мутолиа намудааш порањое аз њикматњои фалсафї,
динї, ахлоќї ва ирфониро тарљума карда, онро дар фароварди умр дар шакли китоби алоњида бо номи “Вусъати
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мутолиа” (Круг чтения) аз чоп баровард. Дар замони Иттињоди Шўравї, зањмати фавќи Л.Н. Толстой ба куллиёти осораш њамроњ карда нашуд, зеро дар онњо андарзњои
адёнї: исломї, масењї, буддої ва ѓайрањо кам нестанд.
Алоќамандони эљодиёти Л. Н. Толстой бо ин асар танњо
дар солњои њаштодуми ќарни бист ошно шуданд, ки то ба
имрўз аз тарафи нашриётњои мухталифи Русия борњо рўи
чопро дид”. Анвар Мирзоњакими Олим аз китоби номбурда тарљумаи њикояњои нависандаи франсавї Виктор
Њюго “Ќудрати муњаббати кўдак”, ”Дањрї”, “Одамони
камбаѓал”- ро ба хонандаи тољик бо забони фасењу равон
пешнињод кардааст.
Њамин тариќ, ќиссаву њикояњои китоби “Бачаи лалмї” насри андешаро мемонад. Азбаски инсони њушманду
бомаърифат гузашта ва воќеањои марбут ба онро чун
ибрати имрўзу фардо истифода мебарад, медонад, ки
зикри ѓаму дарди дирўз ба инсон нерў ато мекунад ва ба
дилаш умеди фардо зиндагонї карданро бедор месозад,
аз нигоштањои Анвар Мирзоњакими Олим, ки дар аксари онњо пайванди дирўзу имрўз њаст бардошти густурдаи
маънавиро њосил менамояд. Хонанда дар навиштањои
нависанда аз сужаву персонажњо худашро дармеёбад, бо
ќањрамонони асар њамнишинину њамнафас ва њамнаво
мегардад, тавассути тасвир лањзањои зиндагиро пеши назараш чун навори филм бедор мекунад. Ин аст њунар ва
матонати суханварї.
Аслан рисолати кулли нависандагони соњибтафаккур, соњибназар ва соњибдили дунё, ки барои чи ќалам
фарсуданашонро медонанд аз баланд бардоштани маънавияти инсонњо, дигар кардани назару љањонбинии тангу
заиф, ба некиву накукорї љалб кардани одамият иборат
аст. Аз ин љост, ки барои хонандае, ки андешаманд асту
фикр карда метавонад хондани осори фаразан Чингиз
Айтматов барин нависандаи бузург ѓайриоддї ва шавќо158
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вар аст. Анвар Мирзоњакими Олим низ дар насри муосири
тољик он маќомро соњиб гаштааст ва нигоштањои ў дари
адабиёти муосири љањонро мекўбад.
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САДОRАТИ ОЛИМ ВА МАТОНАТИ RАЛАМ
Мирзо Муллоањмад аз зумраи донишмандоне мебошад, ки дар суханшиносии муосири тољик бо осори гаронбањову пурарзиши хеш маќоми хосеро молик њастанд.
Бештар аз чињил соли зиндагї ва фаъолияти кории ин донишманди фарњехтаи тољик дар Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон гузаштааст. Дар ин даргоњи мўътабар ва
муќаддас эшон дар вазифањои лаборанти калон, ходими хурд
ва калони илмї, мудири бахш, мудири шўъба ва муовини директори институт оид ба корњои илмї, сипас сардори шўъбаи созмондињии илми Раёсати Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон ва муовини саркотиби илмии Академияи
илмњои Љумњурии Тољикистон, кор кардааст.
Мирзо Муллоањмад доктори илмњои филология, узви
вобастаи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, адабиётшинос ва эроншиноси шинохта буда, доираи тадќиќоти ў масоили мухталифи адабиёт, забон, таърих ва фарњанги тољику форс мањсуб мешавад. Махсусан, пажўњишњои
донишманд рољеъ ба адибони ќарнњои мухталиф љолиби
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таваљљўњ буда, дар муаррифї намудани чењрањои адабиёт ва фарњанг беназир аст. Ин тадќиќот таърихи адабиёти тољику форсро аз замонњои ќадим то имрўз, адабиёти
Эрон ва Шарќ, таърихи илму фарњанги кишварњои Шарќ,
масъалањои забоншиносї ва робитаи адабиву фарњангии
Тољикистон ва кишварњои Шарќи хориљї ва ѓайраро дар
бар мегиранд.
Боиси зикр аст, ки Мирзо Муллоањмадро њамчун
мутахассиси шинохтаи таърихи адабиёти тољику форс
дар доираи илмии шањрњои Маскав, Петербург, Вашингтон, Тењрон, Боку, Машњад ва амсоли инњо мешиносанд
ва эътироф менамоянд. Ў яке аз муаллифони нашри академии «Таърихи адабиёти Эрон дар асрњои ХIХ -ХХ»
(Маскав, «Наука», 1999, 535 с) мебошад. Китобњои ў «Ёди
ёри мењрубон» (Тењрон, 2001, 845с.), «Хубони порсигўй»
(Тењрон, 2003), «Андарзњои Рўдакї» (Тењрон, 2008), «Садои Осиё» (2011) хонандагони эрониро бо осори шоирони
тољик шинос менамоянд. Дар нашриётњои мўътабари Эрон
инчунин асарњои илмии ў «Љанг ва сулњ дар «Шоњнома»
(2005), «Рўдакї ва суханварони њамрўзгори ў» (2008, бо
њаммуаллифї), «Биё, то љањонро ба бад наспарем»(2010),
«Пиромуни Рўдакї ва рўдакишиносон» (2014), «Сайре дар
олами эроншиносї»(2014) нашр шудаанд.
Хонандаи тољик ќариб панљ дањсола аст, ки аз нигоштањои Мирзо Муллоањмад бархурдор мегардад. Аз
љумла, силсилаи асарњои, ў, «Фурўѓи Бастомї ва ѓазалиёти
ў» (1967), «Фаррухии Систонї» (1978), «Нишот ва Миљмар»
(1983), «Лирикаи Адибулмамолики Амирї» (1985), «Ќоонии Шерозї» (1992), «Суннатњои пойдори даврони пурбори адабиёт» (2008), «Инсон. Адабиёт. Фарњанг» (1993),
«Рўдакї ва рўдакишиносон» (2012), «Паёми ахлоќии Фирдавсї» (2003), «Дар олами эроншиносї» (2005), «Биё, то
љањонро ба бад наспарем» (2011) «Бузургдошти инсони
нек» (2011) ва ѓайра дар такмили таърихи адабиёти тољик,
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равшан намудани сањифањои норўшани он наќши бориз
дорад. Дар осори илмии Мирзо Муллоањмад илова бар назари тоза ба масъалањои муњими таърихи адабиёти тољику
форс чандин пешнињоду навгонињои илмї ба назар мерасанд. Аз љумла, ў барои муайян кардани рубоиёти асили
Умари Хайём равиши тозаи љомеъро пешнињод намудааст, ки барои њалли ин масъалаи душвор кўмак мерасонад.
Ў бори аввал ањли илму адабро бо як навъи тозаи шеър,
ки мањсули рўйдодњои таърихии асри ХХ Эрон мебошад,
ошно намуд. Ў дар чанд маќолаи худ ба субут расондааст,
ки навъи ќитъа бар хилофи пиндошти муаллифони сарчашмањои адабї ва муњаќќиќон порае аз ќасида набуда,
навъи мустаќили шеър аст, ки аз сурудњои бостонии тољику форс маншаъ мегирад. Дар рисолањои «Паёми ахлоќии
Фирдавсї» ва «Биё, то љањонро ба бад наспарем» ў исбот
намуд, ки сабаби асосии бузургї ва мондагории «Шоњнома» мањз љанбаи ахлоќиву башардўстии он аст. Ў бо далелњои тоза ба субут расонид, ки Рўдакї кўри модарзод
набуда ва ўро кўр њам накардаанд ва нобиноии ў бар асари
бемориву пирї будааст.
Мирзо Муллоањмад њамчун матншиноси соњибназар ва дорои завќи салим дар матншиносї ва нашри осори гузаштагон низ сањми калон гузоштааст. Аз љумла, аз
љониби ў «Ќобуснома»-и Кайковус (1979, 2007), «Рубоиёти
Умари Хайём» (1983), «Баргузидаи ашъори Шањриёр» (бо
њамроњї, 1984, 2006), «Њикояњои нависандагони муосири
Эрон» (бо њамроњї, 1986, 1988), «Рўзномаи сафари Искандаркўл»-и Абдурањмони Мустаљир (бо њамроњї, 1989),
«Гулбонги нављавонї»-и Лоњутї (бо њамроњї, 1991), «Андарзномаи Рўдакї» (1992), «Ѓазалиёти Фурўѓи Бастомї»
(1993), «Донишнома»-и Майсарї (1999), «Андарзномаи
њаким Носири Хусрав» (2003), «Дахунома» (2003), «Гулчини девони Њофиз» (2006), «Андарзњои Љалолиддини Румї»
(2007), «Ашъори мунтахаб»-и Абўабдуллоњ Рўдакї (2008),
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«Дар партави хуршед» (2011), «Њикматномаи Носири Хусрав»
(2013) ва ѓайра ба чоп расидааст. Метавон ин зањматњои
беандозаи Мирзо Муллоањмадро бо забони раќам чунин
иброз кард:
Беш аз 500 асари илмї ва илмиву оммавї, аз љумла,
20 монография ва маљмўаи маќолањои илмї, беш аз 30
маљмўаи гуногун аз осори адибони гузаштаву муосири
форсизабон.
Мирзо Муллоањмад дар ташкили конференсияву њамоишњои илмї фаъолона ширкат варзида, аз љумла, котиби масъули симпозиумњои байналмилалии «Њазораи
«Шоњнома»-и Фирдавсї» (1994), 675- солагии Камоли
Хуљандї (1996), «Таљрибаи таърихии сулњи Тољикистон»
(2001), Анљумани панљуми байналмилалии устодони забон ва адабиёти тољику форс» (2006), «Рўдакї ва фарњанги љањон» (2008) буд. Ў бо суханронињои илмї дар беш аз
30 конференсияву симпозиумњои байналмилалї, ки дар
шањрњои гуногуни олам баргузор шудаанд, ширкат варзидааст. Аз љумла, дар толори Созмони Милали Муттањид дар шањри Ню-Йорк (18 июни соли 2008) дар мавзўи
«Рўдакї – шоири бузурги башардўст» суханронии илмї
кардааст. Боиси зикр аст, ки Рўдакишиносї яке аз самтњои
асосии фаъолияти илмии Мирзо Муллоањмад буда, бо
сарварии ў «Донишномаи Рўдакї» таълиф мешавад, ки ду
љилди он ба табъ расидааст.
Мирзо Муллоањмад дар тарбияи кадрњои илмї низ
сањми арзанда мегузорад. Тањти роњбарии ў 10 нафар рисолаи номзадї, 4 нафар рисолаи докторї дифоъ намуда, 5
нафар рисолањои илмии худро омода кардаанд.
Ў узви њайати тањририяи «Ахбори Академияи илмњои
Тољикистон. Шўъбаи илмњои љамъиятшиносї», маљаллаи илмї-оммавии «Илм ва њаёт», маљаллаи «Рўдакї»
(Тењрон), фаслномаи илмї-пажўњишии «Пажўњишномаи
таърих»-и Донишгоњи озоди исломии Буљнурд (Эрон),
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маљаллаи Муассисаи фарњангии ЭКО (Тењрон), фаслномаи
«Камоли Хуљандї» ва «Ганљи сухан», узви њайати илмии
«Доиратулмаорифи инсоншиносї» (Тењрон), раиси Анљумани дўстии Тољикистону Эрон, узви раёсати Љамъияти
дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои
хориљї ва ѓайра мебошад. Ў аз соли 1993 узви Иттифоќи
нависандагони Тољикистон буда, дорандаи Љоизаи ба
номи Муњаммад Осимї ва Љоизаи «Бунёди Манучењри
Фарњангї» мебошад.
Китоби нави Мирзо Муллоањмад бо номи «Равзанаи
хирад» маќолањои бењтарини дар солњои мухталиф эљоднамудаи донишмандро фаро мегирад. Китоб аз се равзана
иборат буда, равзанаи аввалини он «Равзанаи адаб» унвон
гирифтааст, ки дар он маќолањои марбут ба таърихи адабиёт ва чењрањои адабї љой дода шудааст. Аз љумла, Мирзо Муллоањмад дар маќолаи «Бузургиву неъмат зи оли
Сомон буд» оид ба маќому манзалати давлати Сомониён,
ки он давраро донишмандон «асри заррин», «эњёи Аљам»,
«эњёи тољик» номидаанд, сухан карда, оид ба шўњрати адабиёти он замон, ки имрўз бо унвонњои «адабиёти Эрон»,
«адабиёти форсї», «адабиёти дарї», «адабиёти форсу
тољик» ва амсоли инњо шўњрат дорад, андешањои љолиби
илмї баён намудааст. Муаллиф бо зикри сарчашмањои
мўътамади хаттї ва тадќиќоти густурдаи донишмандони
асри ХХ ба хулосањои дурусти илмї мерасад. Ба ќавли муаллиф давлати Сомониён» аз тавонотарину бонизомтарин
давлатњои на танњо эрониву мусулмонї, балки кулли љањон
мањсуб мешуд». Ва муаллиф ќоил бар он аст, ки «наќши
ин давлат дар пешрафти адабиёт низ хеле назаррас аст».
Агар устод Рўдакї дар саргањи адабиёти ин давра маќом
дошта бошад, њаким Абулќосими Фирдавсї дар интињои
он ќарор гирифта, бо «Шоњнома»-и худ камолоти шеърро
устувор намуд. Муаллиф дар маќолаи «Омилњои рушд ва
мондагории забон ва адабиёти тољику форс» аз он сухан
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кардааст, ки забони тољикї бо вуљуди рў ба рў гаштан ба
беадолатињои таърих, ки њадафаш аз беху бун баркандани
забон мањсуб меёфт, аслу љавњари хешро аз даст надод. Ин
пойдориву нерўро Мирзо Муллоањмад дар ѓановатмандии
адабиёт ва забони тољикї мебинад, ки бар асолату бузургии он донишмандони олам мўътаќид њастанд. Масъалаи
макони пайдоиши забон, ки бањси тўлонии олимони гуногун аст, Мирзо Муллоањмадро низ барканор нагузоштааст
ва эшон бо асноди мўътамад собит месозад, ки Мовароуннањр зодбуми ин забони бењамто, беназир ва машњур аст.
Муаллиф ду далели раднопазирро баён месозад, ки забони
порсии дарї дар Хуросону Мовароуннањр то истилои араб
пайдо гаштааст. Чунончи, дар маќола меояд: «Далели аввал суруди машњури «Аз Хуталон омадия» мебошад, ки тавассути «Таърихи Табарї» то ба имрўз расидааст.
Аз ин бармеояд, ки то омадани арабњо ба ин сарзамин мардуми он бо забони порсии дарї њарф мезаданд.
Далели дуюм иттилооти «Таърихи Бухоро»-и Наршахї рољеъ ба љорї шудани ислом ва забони арабї дар
ин сарзамин аст. Тавре ки Наршахї хабар медињад, мардуми Бухоро арабњоро водор менамоянд, ки оятњои Ќуръон мањз ба забони порсии дарї тарљума шавад, ки забони
гуфтории онњо будааст. Дар маќолаи мазкур њамчунин сухан дар бораи номи ин забон меравад, ки хулосањои илмии
муаллиф дар натиљаи баён ва муќоисаву муќобилаи андешањои мухталифи донишмандону мутахассисони гуногун
рўи кор омадааст. Муаллиф бар он аст, ки забони порсии
дарї як навъи гуфтори забони порсї буд, ки на дар дарборњо, балки дар дарањои кўњистони Хуросону Мовароуннањр дар баробари забонњои соњибхатти суѓдї, бохтарї,
ориёї, хоразмї дар байни мардум амал мекард. Бар асари
истилои арабњо ва љорї шудани забону хатти арабї ба сифати забони расмї забонњои мазкур аз байн рафтанд ва
забони гуфтугўии мардум бо фароњам омадани шароити
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мусоид дар ањди Саффориёну Тоњириён ва Сомониён дар
як муддати кўтоњ на танњо чун забони адабї ташаккул ёфт,
балки ба дараљаи камолот расид. Агар ин шароит ба вуљуд
намеомад ва дастгириву пуштибонии он давлатњо, бахусус, давлати Сомониён намебуд, яќинан забонњои эронї
имрўз ба ин њолат намерасиданд.
Мирзо Муллоањмад андешањои илмии худро оид ба
вежагињои адабиёти ањди Сомониён дар маќолаи “Суннатњои бостонї дар адабиёти ањди Сомонї” идома бахшида, яке аз аркони рушду пешравии адабиёту фарњанги
он давраро дар таъсири илму фарњанг ва маданияти ѓановатманди Эрони бостонї мебинад. Дар ин љода оид ба
наќши забони форсии дарї ва осори пурбањои ба ин забон
офаридашуда, аз љумла, «Шоњнома»-и безаволи Абулќосим Фирдасвї таваќќуф намуда, то ба замони мо расида
омадани онро аз дастовардњои беназири таърихї ва адабї
мешуморад. Њамзамон, ба хулосаи сањењи илмї мерасад,
ки суннатњои фарњангии Эрони бостон дар адабиёти форсизабон њељ гоњ комилан ќатъ нашудааст.
Мирзо Муллоањмад дар як ќатор маќолањои худ дар
мавриди Рўдакї ва ашъори ў изњори назар кардааст. Аз
љумла, агар дар маќолаи «Бозтоби дардњои замон» оид ба
афкори фалсафии Одамушшуаро сухан карда, ашъори ўро
ифодагари набзи замон хонда бошад, дар маќолаи «Ситоиши инсон дар осори Рўдакї» аз афкори инсондўстонаи
шоир њарф мезанад.
Ба андешаи муаллиф “Некиву накукорї, ки Рўдакї
ситоиш мекунад, пештар аз њама аз суннати мардумони
эронинажод, аз сиришти худи ў, аз ахлоќу назари нек, аз
нияту орзуњои неки ў маншаъ мегиранд. Аз њамин рў мароми шоирии Рўдакї тавассути шеър некї расондан ба мардум
будааст. Ў бо њамин нияту мароми накўкорї барои расонидани
манфиати њарчї бештар ба халќу кишвар роњи дуру дарозеро
тай намуда, ба хидмати давлати навбунёди Сомонї, ки истиќло165
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ли сиёсиро ба даст оварда буд, пайвастааст”.
Дар маќолаи “Нахуст ќасидаи фалсафї дар адабиёти тољику форс” муаллиф баъди омўзиши пурраи ќасидаи номбурда ва тавзењи маънињои корбурдаи шоир, Одамушуароро бунёдгузори ќасидаи фалсафї дар адабиёти
тољику форс мешуморад. Муаллиф дар якчанд маќола, аз
љумла, «Ишќ дарёи канорнопадид», «Марсия дар асри Х»,
«Њаљв дар асри Х», «Хушгузаронии умр» оид ба вежагињои
назми асри Х сухан карда, барои хонанда аз њунар, вазъи
назм, навъњои адабї, санъатњои шеърї, махсусиятњои адабии суханварони асри Х маълумот додааст. Мусаллам аст,
ки нашри осори устод Рўдакї дар матншиносии муосир аз
маъалањои мењварї мањсуб мешавад. Мирзо Муллоањмад
дар радифи чанд нафар аз матншиносони тољик дар ин
самт њам корњои назариявї ва њам амалиро ба анљом расонидааст. Бисёре аз андешањои муаллиф дар ин самт љанбаи љамъбастї дошта, дар муќаррар кардани вазифањои
муњими матншиносии тољик дар барќарор ва тасњењи
осори Рўдакї муфид аст. Аз љумла, дар маќолаи “Љамъоварї ва нашри осори устод Рўдакї” муаллиф ба таърихи
љамъоварии ашъори парешони Одамушшуаро аз љониби
муњаќќиќони Шарќу Ѓарб ва пажўњишгарони тољик руљўъ
намуда, дуруст таъкид менамояд, ки «Ваќти он расидааст,
ки маљмўаи љомеъи осори боќимондаи Рўдакї чоп карда
шавад, зеро танњо матни сањењу ба замони шоир наздик
метавонад асоси устувори тањќиќоту баррасињои судманди илмї бошад». Дар маќолањои «Аз таърихи рўдакишиносї дар Тољикистон», «Бори дигар дар бораи нобиноии
Рўдакї» оид ба муњимтарин дастовардњои муњаќќиќони тољик дар љодаи рўдакишиносї изњори назар карда,
муњимтарин вазифањои минбаъдаи олимонро дар ин самт
баён мекунад. Аз љумла, оид ба бањси деринаи нобиноии
устод Рўдакї нуктаи назари донишмандонро мавриди
омўзиш ќарор дода менависад, ки «дар марњилаи кунунї
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бар асоси далелњои бадастомада метавон ба чунин натиља
расид, ки бунёдгузори адабиёти классикии форсу тољик
кўри модарзод набуда, бар асари сустиву бемории басират
њангоми пирї нобино шудааст».
Дар китоб як силсила маќолањо ба шоири тавонои
форсу тољик Абуќосим Фирдавсї ва мероси бегазанди ў
«Шоњнома» бахшида шудааст. Воќеан, чї тавре ки дар
боло зикр ёфтааст, Мирзо Муллоањмад муаллифи китобњои алоњида, монанди «Љанг ва сулњ дар «Шоњнома»,
«Паёми ахлоќии Фирдавсї» ва «Биё, то љањонро ба бад
наспарем» мебошад, ки дар ин рисолањо аз љониби эшон
пањлўњои мухталифи зиндагї ва осори Абулќосим Фирдавсї мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Агар дар маќолаи
«Фирдавсї- шоири асри Х» муаллиф ба даврони Сомониён
мутааллиќ будани «Шоњнома»-ро собит намояд, дар маќолаи «Њикмату тарбият дар «Шоњнома»-и Фирдавсї» андешањои њакимонаи Фирдавсї ва Саъдии Шерозї дар муќоиса мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Ба фикри Мирзо
Муллоањмад «Саъдї андешањои Фирдавсиро њарљониба
ривољ дода, бо далели тоза такмил намудааст”.
Як силсила маќолањои муаллиф ба зиндагї ва осори
адибони классикии тољик бахшида шудааст, ки дар заминаи он масоили мухталифи илми суханшиносии тољик дар
асрњои миёна баррасї ёфтааст. Аз љумла, дар маќолаи “
Ибни Сино – адиби инсонпарвар” пайвастагии илму адаб
дар осори адиб, андешањои башардўстона ва инсонгароёнаи Сино, дар маќолаи “Љилваи мањорат” њунари шоирии
Фаррухии Сиистонї, маќолаи “Мизони шинохти рубоиёти Умари Хайём” ва «Боз як равиши тоза дар шинохти
рубоиёти асили Умари Хайём» меъёрњои шинохти нигоштањои воќеии шоири рубоисаро баён шудааст. Мирзо
Муллоањмад дар маќолањои алоњидаи илмии худ оид ба
рўзгор ва осори Носири Хусрави Ќубодиёнї («Маромномаи ахлоќии њакими њаќиќатљўй», Мавлоно Љалолидди167
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ни Румї («Ганљинаи ахлоќи њамида»), Мир Сайид Алии
Њамадонї («Бузургдошти орифи бузург Мир Сайид Алии
Њамадонї», «Накўдошти инсон дар осори Мир Сайид
Алии Њамадонї»), Њасани Дењлавї («Њасани Дењлавї-устоди ѓазал»), Камоли Хуљандї («Вассофи зебоии инсон»),
Амир Хусрави Дењлавї («Одамї аст аз паи кори бузург»),
Љамолиддин Салмони Соваљї «Бозтоби замон ва рўзгори
шоир», Абдурањмони Љомї(«Абдурањмони Љомї – суханвари башардўст») ва чандеи дигар дар баробари љамъбасти
андешањои олимони ватаниву хориљї оид ба ин бузургони
олами илму адаб хулосањои даќиќу сањењ ва љадиди хешро
ба ќалам овардааст. Дар маќолањои мазкур баробари тањлилу баррасии масоили њунар ва истеъдоди суханварон ва
инъикоси воќеоти замони эшон муаллиф кўшиш кардааст,
арзиш ва ањамияти осори ин бузургонро дар замони муосир махсусан, дар шароити љањонишавии олам, нишон
дињад. Мирзо Муллоањамад омўзиш ва маърифати андеша
ва тафаккури суханварони классикиро дар замони муосир
барои пойдории ахлоќи њамида ва назари инсондўстона,
њамчунин вањдату ягонагии миллї муфид мешуморад.
Як пањлўи муњим ва пурсамари осори илмии Мирзо Муллоањмадро тадќиќоти эшон дар омўзиши адабиёт
асрњои XVIII-XIX ва ибтидои асри ХХ ташкил медињад.
Дар китоби «Равзанаи хирад» як ќатор маќолањое љой дода
шудаанд, ки аз хидмати шоёни муаллиф дар равшан кардани сањифањои торики адабиёти ин аср дарак медињад. Аз
љумла, маќолањои «Парешон»- и Ќоонї», оид ба як намунаи хуби насри Ќоонии Шерозї, «Васфи бузурги маќоми
инсон», дар бораи андешањои фалсафиву инсондўстонаи
шоир ва донишманди барљастаи Шарќ Муњаммад Иќбол,
«Тазкираи манзуми Фазлии Намангонї ва арзишњои адабиву таърихии он», оид ба тазкираи «Маљмўаи шоирон»-и
Фазлї, «Шеъри мондагори Туѓрали Ањрорї» дар мавриди њунари суханварии Туѓрал њикоят мекунад. Муаллиф
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дар маќолањои «Бозгашти адабї», «Сабки њиндї кишвари
кашфношуда», «Сабоњи Бедгулї ва «Бозгашти адабї» оид
ба тањаввулоти адабї, сабки њиндї, ташаккулу такомули
мактаб ё равияи бозгашти адабї дар Эрон изњори назар
кардааст.
Дар китоб як ќатор маќолањои муаллиф ба њаёт ва
фаъолияти адибони садаи бисти тољик низ бахшида шудааст. Аз љумла, дар маќолаи пурмўњтавои «Шарќи хориљї
аз нигоњи Мирзо Турсунзода» оид ба фаъолияти густурдаи Ќањрамони Тољикистон, Шоири Халќии Тољикистон,
мунодии сулњу дўстї Мирзо Турсунзода сухан рафтааст.
Муаллиф дуруст ќайд мекунад, ки устод Мирзо Турсунзода аз бузургтарин шоирони ќарни ХХ тољик буда, ному
осори ў на танњо дар Тољикистон, балки берун аз он дар
кишварњои Шарќу Ѓарб пањн гардида, шўњрати љањонї
пайдо кардааст. Ба андешаи муаллиф, мањз ѓояњои сулњдўстона ва вањдатхоњонаи шоир ўро мањбуби оламиён кардааст. Дар маќолаи «Шоири дардошнои миллат» сухан
дар бораи зиндагї ва ашъори Шоири Халќии Тољикистон
Лоиќ Шералї меравад. Муаллиф рољеъ ба масоили худшиносии миллї дар ашъори шоир, ки аз тамаддуни волои
ниёгон сарчашма мегирад, њикматписандиву њикматбаёнї
дар шеъри ў, эњсоси баланди ватандўстонаи адиб изњори
назар карда, бар он ќоил аст, ки шеъри Лоиќ имрўз ва фардо рисолати таърихии худ баланд бардоштани њисси миллатпарварии одамон хидмат хоњад кард.
“Сатрњои муњаббат” бошад аз омилњои муњими камолоти маънавии Шоири Халќии Тољикистон Гулназар
наќл мекунад. Муаллиф оид ба хидматњои Гулназар дар
инкишофи назму насри тољик, њамчунин наќди адабї сухан карда, ашъори рангини шоирро аз назари мавзўву
мундариља ва сабку услуб тањлил менамояд.
Равзанаи дувуми китоб “Равзанаи илму фарњанг” унвон гирифтааст. Нахуст дар ин бахш муаллиф маќолањое169
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ро љой додааст, ки андешањо, мавќеъ ва назари муњаќќиќонаи Мирзо Муллоањмадро оид ба баъзе аз асарњои бузурги
таърихї, шахсиятњои беназири асрњои миёна, анъана ва
падидањои неки ниёгон ва арзиши онњо дар замони муосир
ифода мекунад. Аз љумла, дар маќолаи «Некї дар Авесто»
ањамияти ахлоќии ин асар бо асноди мушаххас баён гардида, муаллиф бар он андеша аст, ки ба “Авесто” на танњо
њамчун ба асари муќаддаси динї, балки бо назардошти арзишњои баланди фарњангиву таърихии он њамчун ба зоидаи њунар ва осори адабї муносибат кардан зарур аст. Дар
маќолаи «Мароми Имом Аъзам» дар мавриди андешањои
ахлоќии пешвои мазњаби њанафия ва мароми инсонпарваронаи ў сухан мекунад ва арзишњои таълимоти ин фарди
беназирро дар замони муосир муфид медонад. Агар дар
маќолаи «Фарњанги хуљастаи Наврўз» оид ба анъанањои
деринаи наврўзї ва мавќеи он дар замони Истиќлолият
сухан равад, пас дар навиштаи муаллиф «Даврони пурбори тамаддунњо» оид ба муњимтарин омили пойдориву истиќрори сулњ дар љомеаи башарї, ки њамзистии осоишта ва
њусни тафоњуми мутаќобилаи мардумони дорои ќавму нажод, расму оин, дину мазњабњои гуногун мебошад, ибрози
назар менамояд. Њамзамон аз таъсири китоби «Авасто» ба
тамаддуни олам ёдовар шуда, меангорад, ки муносибати
Ѓарбу Шарќ таърихи тўлонї дорад ва он арзиши бузурги
таърихиро дорост.
Дар ин бахш њамчунин як силсила маќолањоеро
дармеёбем, ки онњоро метавон силсилаи «Ёди хайр» ё
«Чењрањои мондагори адабиёту фарњанг» унвон кард. Аз
љумла, муаллиф оид ба наќши беназири як зумра донишмандони хориљиву ватанї сухан мекунад, ки дар таърихи суханшиносии тољик исми эшон бо њарфњои заррини
љовидонї сабт ёфтааст. Оид ба њаёт ва фаъолият ва хидматњои беназири Евгений Эдуардович Бертелс «Ховаршиноси шинохтаи рус», Александр Николаевич Болдирев
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«Муњаќќиќи барљастаи адабиёти тољик», Дмитрий Сергеевич Лихачёв «Фарњангсолор ва офаридгори китоб» Абдуѓанї Мирзоев «Рўдакишиноси шинохта», Иосиф Самуилович Брагинский «Рўдакишиноси мумтоз», Ањрор
Мухторов «Аламбардори илму фарњанг», Муњаммаднурї
Усмонов «Ховаршиноси мумтоз», Носирљон Маъсумї
«Носирљон Маъсумї-адабиётшиноси варзида», Аълохон
Афсањзод «Фотењи ќуллањои баланди илм», Абдулманнон
Насриддинов «Рўдакишиносї дар чашмандози илмии Абдулманнони Насриддин» муаллиф кўшидааст, муњимтарин
маводњоро мавриди тањќиќ ќарор дода, мушаххас хидмати
эшонро дар ин ё он риштаи илми суханшиносии тољик бозгўї намояд.
Њамчуноне, ки дар боло зикраш рафт, як самти бузурги фаъолияти Мирзо Муллоањмадро омўзиши Фирдавсї
ва «Шоњнома» ташкил медињад. Дар заминаи омўзиш адабиётшинос ба дараљаи дарку маърифат ва сатњи тањќиќи
ин шоњасар дар Тољикистон ањамияти махсус медињад. Аз
љумла, дар маќолаи «Шоњноманависї дар Тољикистон ва
дурнамои он» пешнињодњои љолибро ироа кардааст. Аз
љумла, ба андешаи Мирзо Муллоањмад «Шоњнома» бояд
њамчун оинаи таъриху тамаддун, одобу русум, дину оин,
урфу одат, пешаву њунар, сиёсату давлатдорї ва амсоли
онњо мавриди баррасї ќарор гирад. Њамзамон тањќиќи
муњит ва масъалањои љуѓрофии «Шоњнома» низ метавонад
гирењњои зиёдеро боз намояд. Нињоят, муаллиф пешнињод
менамояд, ки барои иљрои ин корњо ва њамоњангсозї дар
ин замина таъсиси як марказ ё бунёди шоњномашиносї
дар Тољикистон аз ањамият холї нахоњад буд. Дар бахши
дуввуми «Равзанаи хирад» як ќатор таќризњои муаллиф
бар китобњои гуногун ва андешањои интиќодии ў оид ба
баъзе равандњои адабї ва забонї ифода ёфтааст. Аз љумла, дар маќолаи «Истилоњсозї дар забони тољикї ва баъзе мушкилоти он» аз таваљљўњи ками забоншиносон ба
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масъалаи истилоњсозиву истилоњгузинї ёд карда, сабаби
иштибоњњоро дар ин раванд шитобкорї ва таќлидкорї
медонад. Дуруст пешнињод менамояд, ки барои дар роњи
истилоњсозиву истилоњгузинї иштибоњ накардан бояд
як гурўњи муштарак аз забондонону забоншиносони се
кишвари форсизабон ташкил гардад, ки ба таври љиддї бо
барномаи муайян амал намояд. Таќризњои муаллиф, ки ба
китоби Субњон Амирзода «Падидаи нодир” тањти унвони
“Нигоњи тоза ба падидаи нодири адабї”, китоби дарсии
Адабиёти тољик барои синфи Х, муаллифонаш У. Тоиров,
М. Солењов, Р. Шарифов, тањти унвони “Роњнамо ба олами адаб”, рисолаи манзуми тиббї «Донишнома»-и њаким
Майсарї бо номи «Тибномаи манзум аз ањди Сомониён”
навишта шудааст, аз заковати баланди бањодињии муаллиф ба пажўњишњои илмиву адаб дарак медињад.
Бахши сеюми маљмўа “Равзанаи китоб” унвон гирифтааст, ки дар он дањ таќризи муаллиф бахшида ба дањ
китоб тасниф шудааст. Маќолаи аввал «Китобшиносии
осори Рўдакї» унвон дошта, ба асари библиографии донишманди эронї Абулќосими Родфар «Китобшиносии
осори Рўдакї», ки ба муносибати љашни 1150-солагии
устод Абўабдуллоњи Рўдакї дар интишороти муассисаи
тањќиќот ва тавсиаи улуми инсонии Тењрон дар силсилаи
«Фарњанг ва тамаддуни Эрон» ба табъ расидааст, бахшида шудааст. Муаллиф дар баробари нишон додани дастовардњои муаллиф оид ба камбудиву нуќсоноти китоб низ
таваќќуф кардааст. Аз љумла, муаллиф бар он аст, ки дуруст мебуд бо њамкории китобшиносони эрониву тољик як
фењрасти мукаммале рољеъ ба ањволу осори Рўдакї офарида шавад, то дастовардњои донишмандони њар ду кишвар
дар мавриди Рўдакї ва осори ў дар якљоягї мавриди
тањќиќ ќарор бигирад. Танњо ба њамин минвол метавонем
дар рўдакишиносї ба комёбињои дурусти илмї ноил гардем. Маќолаи дигар «Донишномаи Рўдакї ва вежагињои
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он», дар бораи усул ва равишњои илмии нигориши донишномањо махсусан, «Донишномаи Рўдакї» бањс менамояд.
Воќеан, муаллиф худ роњбари гурўњи эљодии ин донишнома буда, дар ин маќола барои хонандагон аз вежагињои он
иттилоъ додааст. Маќолаи «Асари муњим дар рўдакишиносї» оид ба китоби яке аз муњаќќиќони номвар Абдурањмон Тоњирљонов, ки зодаи кишвари Тотористони Россия
буда, пас аз хатми Донишгоњи давлатии Ленинград дар
Пажўњишгоњи шарќшиносии Академияи илмњои Шўравї
(бахши ленинградии он) ва то охири умр дар факултаи
ховаршиносии донишгоњи мазкур кор кардааст, наќл менамояд. Воќеан, Абдурањмон Тоњирљонов дар рўдакишиносї зањматњои зиёде кашидааст ва зикри хидматњои ў дар
ин љода кори савоб ва ќадршиносї аз як нафар олими тавоно мебошад.
Донишманд ва рўзноманигори шинохта Алии Дењбошї, сардабири маљаллаи маъруфи «Бухоро» тањти унвони
«Ёди ёри мењрубон» китоберо ба нашр расонидааст, ки он
бењтарин маќолањои донишмандони Эронро дар бораи
Рўдакї дар бар гирифта, то андозае дастовардњои муњимми рўдакишиносиро намоиш медињад. Мирзо Муллоањмадов бахшида ба ин китоб таќризе иншо кардааст, ки тањти
унвони «Осори зубдаи рўдакишиносї» ба ќалам омадааст.
Муаллиф нуќтаи назарашро оид ба њар як маќолаи дар китоб дарљгашта баён карда, аз њусну ќубњи онњо бањс дар
миён овардааст. Дар ин равзана боз ду таќриз ба ду китоби
марбут ба Рўдакї ва ашъори ў интишор гаштааст, ки яке
«Њељ ганље нест аз фарњанг бењ» аст, ки ба китоби њамноми
ин маќола маљмўаи маводи њамоиши байналмилалї бахшида ба 1150-солагии устод Рўдакї, ки дар шањри Њироти
Афѓонистон 26-27 октябри соли 2008 баргузор гардидааст, бахшида шудааст. Дигаре «Тўњфаи хуби дўстон, вале
нашри пурнуќсон» марбут ба асари адабиётшиноси Афѓонистон Абдулѓафури Орзу «Шод зї» мебошад, ки с.1388
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/2010 дар Кобул ва с. 2012 дар Душанбе ба табъ расидааст.
Дар маќолаи «Назаре ба девони тозанашри Камоли
Хуљандї» дар мавриди нашри девони Камол, ки аз љониби донишманди эронї Эраљи Гулисурхї тањия гардидааст,
сухан меравад. Воќеан, ин китоб аз нусхањои илмї-интиќодии хуби замони муосир мањсуб меёбад. Муаллиф дар
њамќаламї бо адабиётшиноси маъруф Бадриддин Маќсудов батафсил аз бурду бохти муњаќќиќ ва мусањњењи девон
сухан кардаанд. Ин маќола дар баррасии масоили матншиносии осори Камоли Хуљандї арзиши баландро дорост.
Њамин тариќ, маљмўаи маќолањои узви вобастаи АИ
Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои филология, профессор Мирзо Муллоањмад фарогири як давраи тўлонии
адабиётшиносии тољик мебошад. Бо вуљуди он ки маќолањо дар солњои мухталиф эљод шудаанд, вале моњияти
онњо дар шинохт ва маърифати адабиёт, инъикоси тањаввулоти адабї ва робитањои адабї, густариши адабиётшиносї ва суханшиносии тољик нињоят бузург аст. Аз љониби
дигар, маљмўи нигоштањои муаллиф мањсули як мактаби
бузурги адабист, ки дар заминаи он метавон дар густариши минбаъдаи суханшиносї корњои шоиста ва муассирро
ба анљом расонид.
Cоли 2016

ШОИРЕ БО ТАБЪИ САРШОР ВА
ЗАВRИ САЛИМ
Исмоил Зарифї аз зумраи шоиронест, ки табъи саршор дорад ва шеъри ў чун борони найсон ба мазраи дилу
хотири хонанда таровати маъниву нафосати зебої ва њунар эњдо мекунад. Ў зодаи диёри Одамушшуарост ва тардиде нест, ки аз њавои ин мазњари шоирхез нафас мекашад,
дар ин замини муќаддаси шеързо ќадам мегузорад ва си174
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ришташро фазои муњаббати сухани воло фаро гирифтааст.
Ва чунин инсон њаќ њам надорад, ки шеъри сусту заиф гўяд
ва агар њам мегуфт даст аз ин рисолати азалї, ки масъулияти бузург мањсуб мешавад кайњо мешуст.Яъне, вориси
арзандаи Рўдакиро агар шеъри баланд набудї, њиммати
волое њаст. Хушбахтона, Исмоил Зарифиро њам шеъри
баланд, њам истеъдоди фитрї, њам њиммати волои инсонї
насиб кардааст. Шоњиди ин њарфи мо панљ љилд китоби
шоир бо номи “Лањзае то љовидон” аст, ки адиб се љилди онро ба мо арзонї дошт ва сухани ман дар перомуни
љилди аввали он аст. Њасби њоли шоири мо тўлонї нест,
зеро пешаи ў асосан эљод аст. Дар тўли њаёти худ Исмоил
Зарифї бештар аз бист маљмўаи ашъор интишор кардааст, ки он тарљумони њоли шоир мебошад. Исмоил Зарифї
соли 1955 дар дењаи Косатароши ноњияи Панчакент таваллуд ёфта, баъди хатми мактаби Филмандар ба Донишгоњи
омўзгории шањри Душанбе ба номи Садриддин Айнї (Собиќ Шевченко) дохил мешавад. Сипас, барои хидмати Ватан ба сафи Ќўшунњои мусаллањ сафарбар мегардад. Баъди адои хидмати мењан тамоми умр њамчун омўзгор кор
мекунад ва устухонаш дар ин роњ сахт шудааст.
Љилди якуми китоби “Лањзае то љовидон” аз чањор
бахши бузург иборат буда, дар маљмўъ, 400 сањифаро ташкил мекунад ва бахшњо “Аз дафтари ашъор”, “Ѓазалиёт”,
“Таронаборон”,” “Бо пайроњаи нур” унвон гирифтаанд.
“Аз дафтари ашъор” асосан шомили шеърњо дар мавзўи
Ватан, миллат, чењрањои мондагори таърихи кишвар ва
руљўъ ба таърихи мењан мебошад. Китоб аз шеъри”Исмоили даврони мо” ва “Чароѓи миллат” оѓоз меёбад, ки яке
ба Асосгузори давлати тољикон Исмоили Сомонї ва дигаре ба Асосогузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат
Љаноби Олї Эмомалї Рањмон бахшида шудааст. Шоир
Исмоили Сомониро “оинадори давлат” ва “рукни бузурги
миллат” медонад ва Пешвои миллатро “Чароѓи миллат”
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мењисобад ва бо забони назм баён месозад, ки Сарвари
давлат имрўз Исмоили замон њастанду рисолати бузурги
таърихиро адо мекунанд. Силсилаи шеърњои “Замини меросї” дар васфи сарзамини обоии шоир эљод шудааст. Аз
љумла, як зумра шеърњо дар васфи Панљакенти бостонї бо
як муњаббати хоса ба ќалам омадааст. Шоир аз он ифтихор дорад, ки шањри ў зодгоњи Рўдакиву Лоиќ аст ва Деваштич - ќањрамони бењамтои халќ аст:
Диёри Рўдакии олишонї, Панљакенти ман,
Суруди Лоиќи ширинзабонї Панљакенти ман.
Сарашро бохт Деваштич барои покии хокат,
Шарафмандию соњибќањрамонї Панљакенти ман.
Чунин муњаббати беандоза дар шеърњои “Шањри
ман”, “Чашмаи Ќайнар”, ”Ушшоќи Панљакент”, ”Осори
Суѓд”, ”Зарафшон”, “Шањри ишќу орзу” ва чандеи дигар
бо баёну тасвири шоирона ифода ёфтаанд. Шоир дар баъзе мавридњо ба таърих бо чашми ибрат назар менамояд ва
ба беадолатињои он нисбати ин миллати куњанбунёди мо
ишора дорад. Аз ин гуна ашъор пайдост, ки Исмоил Зарифї донандаи хуби таърихи хеш аст ва њаќиќати зиндагиву таърихро ба ќалами назм дармекашад. Чуночи, дар
шеъри ”Нола дар сари вайронањо” мегўяд:
Ба ќалби пора-пора дар сари вайрона мегирям,
Ба њоли порањои хишти њар як хона мегирям.
Чу афтоданд аљдодони мо дар кураи ѓурбат,
Зи баъди ќарнњо андар ѓами Рухшона мегирям.
Ин андешаву назари шоир дар шеъри “Шањри мурда”, ки Саразм дар назар дошта шудааст, идома меёбад:
Сард шуд аз боду борон синаи сўзони ту
Даргузашт аз Кањкашон афѓони фарзандони ту.
Осмон гирён шавад аз дидани осорњот
Кошки маълуми мо гардад њама пинњони ту.
Дар ин бахш сисилаи шеърњои “Биё, эй њамватан
Роѓун бисозем” мардумро ба роњи бунёдкориву созандагї
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рањнамун месозаду як силсила шеърњо аз ќабили “Андўњи
Фирдавсї”, “Нерўи Истиќлол”, “Истиќлоли тољик”, “Эй
тољики ман”, ”Ифтихор”, ”Забони поки миллат”, “Ганљи
бепоёни ман”, “Тафохур аз Рўдакї” ифодагари тафохури
шоир аз миллат, забон, бузургони он мебошад. Дар шеъри
“Тафохур аз Рўдакї “шоир ба руњи бузурги Одам-уш-шуаро мурољиат мекунад, то ў бидонад, ки баъди њазор сол
ворисони ў дар фазои озоду ободи истиќлолият чи тавр
зиндагонї доранд:
Биё, бин Тољикистон махзани ганљи фаровон аст,
Зи барќи Норакаш имрўз сар то по чароѓон аст.
Яке фарзанди бономусу ораш Ибни Рањмон аст,
Њамегўї, ки даври гулшукуфти Оли Сомон аст.
Биё, бингар ба чашми худ зи роњи дур эй устод,
Бубин рустову шањру кўчаи маъмур, эй устод.
Дар ин бахши китоб шеърњо дар васфи шањру дењот
ва минтаќањои гуногуни Тољикистон аз љумла, Кўлоб, Њисор, Исфара, Хуљанд, Ќасри Арбоб ба ќалам омадааст, ки
мењри бепоёни шоирро ба эњтироми мардуму минтаќањои
диёр ифода кардааст. Исмоил Зарифї як силсила ашъорашро ба шахсиятњои маъруф бо баёни хислатњои наљиб
ва хидматњои шоистаи онњо бахшидааст. Аз љумла, бахшида ба чењрањои маъруфи миллат Бобољон Ѓафуров, Љўрабек Муродов, Гулрухсор Сафиева, Абдурофеъ Рабизода ва
чандеи дигар сатрњои самимї офаридааст. Чунончи, дар
васфи Ќањрамони Тољикистон алломаи замон Бобољон
Ѓафуров бо зикри хидматњои шоистаи ў дар худшиносии
миллии мо овардааст:
Таърихи моро баён кардї ту аз даври Каён,
Кардї маълум бањри моён шавкати Сомониён
Гуфтї аз Сосониёну шўњрати Нўшервон
Гиря кардї аз љафои Мањмуди вањшинишон
Навња кардї дар сари мулки хароби тољикон.
Ашъори лирикии Исмоил Зарифї, ки дар ин бахш љой
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гирифтааст низ љолиб буда, сабки равони устод Аминљон
Шукўњиро ба ёд меорад. Ин гуна ашъори шоир соддаву
равон ва таъсирбахш мебошад. Шеърњои “Илтиљо”, ”Ойгул”, ”Садои лола”, ”Хоњиш” ва чанде дигар нињоят самимї ва муассир буда, аз ишќи поку беолоиши даврони
љавонї њикоят мекунад. Масалан, дар шеъри “Њусни худодод” ишќи нокоми шоир бо дилбаре, ки муњаббати самимї
байни онњо барќарор буд соддаву равон вале муассир баён
мешавад.Ошиќи ноком ба маъшуќ мурољиат мекунад ва
мегўяд:
Ба он њусни худододе, ки дорї,
Ту бояд мешудї хушбахти олам
Лабонат аз табассум гул њамекард,
Ту бояд мешудї бар захм марњам.
Нињоят бо зикри њусни ёру ибрози вазъи људоињо
шоир бад-ин тариќ шеърро љамъбаст месозад:
Дилам гум мезанад, аммо чї чора
Насиби дигарї бар ѓайр ёрї,
Ману дар орзуят љон супурдан
Тую бо душмани ман њамканорї.
Дар ин гуна ашъори Исмоил Зарифї тасвирњои зебо
ва нотакрори шоирона кам нестанд, ки онњоро метавон
бозёфти эљодї номид.Чунончи, дар шеъри “Ёд дорї” чунин тасвири љолибро пай мебарем:
Бо ду чашми љањонбинаш мањтоб,
Зери соя ману туро мекофт,
Равшанињои нури дидаи ў
Акси моро зи оби љў меёфт.
Чунин ба назар мерасад, ки Исмоил Зарифї ба навъу
жанрњои суннатї аз љумла, ѓазал, мухаммас, рубої, тазмин
ва назира ба ѓазал бештар муњаббату алоќа дорад ва њунари ў дар ин љода боризтар падидор мегардад. Вале ба ѓазал шоир муносибати хоса дорад ва эљодкорињои ў чи дар
мавзўву мундариља ва чи дар сабку услуб, интихоби во178
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жањову таркиботи шеърї равшантар зоњир мешавад. Бахши ѓазалиёти китоби аввали «Лањзае то љовидон» мањсули
табъи равон ва завќи баланди шоир мебошад. Махсусан,
дар ѓазалњои Зарифї зарофату лутф мавќеи хоса дорад.
Мавзўву мундариљаи ѓазалњои шоир гуногун буда, ситоиши ватану арзишњои баланди миллї, мењру муњаббат ба
инсон, ишќи поку самимї дар мењвари онњо ќарор дорад.
Ба як назар хонанда пай мебарад, ки Исмоил Зарифї истифодаи радифро дар ѓазал мењвари њунари хеш медонад ва
онњо ќолабу иборот, вожањои зебои гўшнавоз ва муассир
мебошанд. Аз љумла, радифњои “хобам намебарад”, “буду
мемонад”, “бигурезам”, “чї мегўянд”, “гул мекунад”,”чи
хуш будї” ва дањњои дигар ѓазалњои шоирро таъсирбахш
намуда, аз сабки хоси ѓазалнависии шоир дарак медињад:
Ба боѓи орзуи ман бањор дер мерасад,
Ба хонаи муњаббатам нигор дер мерасад
Саманди нозпарвари умеди ман рамидааст,
Ба гунбади хаёли ман савор дер мерасад.
Воќеан, ѓазал дар баёни рози дили инсон, ифодаи
бардоштњои маънавї, эњсоси баланди инсонї – ишќ мувофиќтарин жанр аст, ки Исмоил Зарифї аз он истифодаи
нек мебарад. Ѓазалњои ў њамнавои ошиќон ва њамсадои
дилбарон аст.
Бахши “Таронаборон”-и китоб аз сурудњои шоир
иборатанд, ки дастагули тару тоза ва дилпазирро мемонад.
Аслан жанри тарона ва суруд аз анвои душвори адабист.
На њар кас метавонад дар ин љода муваффаќ гардад, зеро
ин жанр аз суханвар истеъдоди баланд, завќи салим, зарофат ва дарки мусиќияти њарфу њиљоро таќозо мекунад.
Исмоил Зарифї њамаи ин сифатњоро дорост ва таронањои
ў арзандаи сурудњои овозхонони бењтарини кишвари мо
њастанд. Таронаву сурудњои Исмоил Зарифиро хонда, кас
ба њайрат меафтад, ки чаро сарояндагон, хоса санъаткорони љавони мо ба ин гуна китобњо мурољиат намекунанд.
179
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Зеро сурудњои Исмоил Зарифї дар мавзўъњои гуногун бо
вазнњои мухталиф бо забони содаву равон, ки ба шунаванда фањмост, эљод гардидаанд. Хуб мебуд, матнњои хароби
сарояндагони моро ин гуна таронањои дилнишин, ки метавонанд дар густариши маънавиёти мардум наќш гузорад,
бадал мекард.
Исмоил Зарифї дар жанри мухаммас низ худро
санљидааст, ки дар китоби аввал бештар 149 мухаммаси
шоир љой гирифтааст.
Њамин тариќ:
1. Исмоил Зарифї аз зумраи шоиронест, ки дар фитрати нотакрори зарофат, лутф ва маъниро шомил мебошад. Шеърњои ў чун чашмаи кўњсорон софу мубарро аз
дили шоир берун меояд ва ташнагони сухани асилро шодоб месозад.
2. Исмоил Зарифї шоирест, ки вуљудашро муњаббати
ватан, марзу бум ва ифтихори воќеии миллї фаро гирифтааст, ки дар навиштањояш бармало зоњир мешавад. Ин
гуна ашъор ќудрат дорад дар нињоди хонанда муњаббату
ифтихорро аз таърихи кишвар, ќањрамонони миллату ватан густурда намояд. Яке аз рисолати шоир њам ин аст, ки
инсонро дар руњияи ватандўстї тарбия намояд.
3. Исмоил Зарифї сермањсултарин шоири имрўз аст
ва тавонистааст дар њамаи жанрњои адабї худро бисанљад
ва муваффаќ њам гардад. Шоир ба як маънї пайвандгари
сабку услуби классикї ва муосир аст. Махсусан, дар густаришижанрњои каммаъмули классикї: тазмин, мухаммас ва
наќиза наќши Исмоил Зарифї бузург аст.
Cоли 2016
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ФАРЊАНГ ВА
ОЙИНЊОИ МАРДУМЇ

Нашриёти Ношир
Хуљанд – 2016
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Исломљон Рањимов. ФАРЊАНГ ВА ОЙИНЊОИ
МАРДУМЇ. – Хуљанд: Ношир, 2016. – 100 сањ

Китоби «Фарњанг ва ойинњои мардумї» ба масъалањои анъана
ва суннатњои миллии тољикон бахшид шуда, муаллиф дар заминаи
омўзиши таърихи онњо хусусиятњои хос ва љовидонаи одатњои мардумиро ба ќалам додааст. Нигоњоштањои муаллиф хонандаро натанњо
бо анъанаву суннатњо ошно мекунад, балки др пойдории онњо пешнињодњои мушаххас баён месозад.

© Исломљон Рањимов, 2016
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НАВРEЗ ДАР ТАФСИР{ОИ ФОРСBТОXИКИИ RУРЪОН1
Мардуми ориёї асосгузори Наврўз њастанд ва бешубња, ин љашни мардумї ва суннати бесобиќаи миллати
мо њаст. Солњои охир дар байни мардум, ки аз аслу асолати Наврўз хабаре надоранд, чунин даъвоњо ба вуљуд омад,
ки гўё ин иди маљусиён асту ба ислом рабте надорад ва ё
онро иди ботил медонанд. Барои мо инчунин маълум аст,
ки барои густариши дини ислом мардуми форсу тољик зањмати беандоза кашидаанд, муњаддисони нахустин, муфассирони машњур, фаќењону мутакаллимони дараљаи љањонї
фарзандони ин миллатанд. Дар ин маќола бо истифодаи
чанд тафсири ќадимаи Ќуръон, ки дар сарзамини Мовароуннањру Хуросон дар њудуди асрњои X-XII мелодї арзи
њастї кардаанд, дидгоњњои муфассирони асримиёнагии
форсу тољикро баррасї мекунем, то ин ки муносибати аљдодони донишмандамонро ба Наврўз дар партави оятњои
ќуръонї баррасї намоем.
Нахустин тафсири Ќуръон, ки ба забони «дарии роњи
рост» таълиф гардид, «Тарљумаи Тафсири Табарї» аст
ва он мероси арзишманди сулолаи фарњангпарвару миллатпарвари Сомониён мебошад. Гарчанд, ки дар номи ин
китоб вожаи «тарљума» насб гаштааст, он танњо тарљумаи
«Тафсири Табарї»-и Муњаммад ибни Љарир аз арабї набуда, балки асари мустаќиле аст, ки зодаи табъу завќи олимони диншиноси Вароруд аст. «Тарљумаи Тафсири Табарї»-ро
мутарљимон ва тафсиршиносон њамчун «тафсири расмї»
мешиносанд, зеро то навишта шудани ин тафсир Ќуръон ба
пуррагї ба забони ѓайри араб шарњу тавзењ нагардида буд.
Ин тафсир расман дар замони Сомониён арзи њастї кард ва
аз ин рў, дар байни муњаќќиќон «тафсири расмї» дониста
1

Маќола дар њамќалами бо Саидумрон Саидов навишта шудааст.
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мешавад. Пас аз «Тарљумаи Тафсири Табарї» тафсирњо ва
тарљумањои фаровони Ќуръон ба вуљуд омаданд. Дар асари
мазкур перомуни Наврўз ќиссаи аљибе оварда шудааст.
Дар тафсири оятњои 243-245 сураи Баќара ќиссаи замони пайѓамбарии Зулкифл, алайњиссалом, ёд мешавад. Мухтасари ин ќисса он аст, ки дар шањри Ийла, ки мардуми Банї
Исроил мезистанд, беморї, вабо ва марг хеле зиёд гашт. Аз
ин мардум њазор нафар хостанд, ки фирор кунанд ва аз маргу
беморињо рањої ёбанд. Дар роњ он њазор нафар бе ягон беморї яку якбора њама вафот мекунанд. Мардуми шањр омада
мехоњанд, ки онњоро ба ќабр гузоранд, аммо наметавонанд.
Ночор дар он љое, ки он њазор нафар фавтида буданд, чањордевор рост мекунанд ва бо њамин даруни чањордевор ќабри
њазор нафар мегардад. Дар замони худ пайѓамбар – Зулкифл
аз ќиссаи ин ќабр огоњ гашта ба Худованд мунољот мекунад,
то ин мардум зинда шаванд. «Ў ба аљоиб дар он девор нигоњ
мекард. Ва њам он љойгоњ ду ракаат намоз кард ва сар бар
саљда нињод ва дуо кард ва гуфт: Бор Худоё! Ту ќодирї,
ки ин халоиќро, ки дар ин маќом мурдаанд, эшонро зинда
гардонї, то љањониён ибрат гиранд. Њам дарсоат Њаќ, љалла ва ало, бороне бифиристод ва он чањордевор пуроб гашт
ва мардумон љумла ба ќудрати Њаќ таъоло зинда гаштанд
ва аз он об ва чањордевор берун омаданд ва боз шањри хеш
рафтанд ва зинда мемонданд, то дигар бор эшонро аљал
даррасид ва ба тафоруќ мемурданд» (6, с. 146-148).
Дар фароварди ќиссаи мазкур муаллифони «Тарљумаи Тафсири Табарї» чунин меоранд: «Ва чунин гўянд, ки
он рўз, ки мурдагон зинда шуданд рўзи Наврўз буд ва ин
расм, ки дар рўзи Наврўз аст, ки об бар якдигар резанд, аз
он рўз боз аст ва маънии ин об ба якдигар рехтан он аст, ки
зинда бодиё» (6, с. 148).
Аз ин мисоли зикршуда хулоса кардан мумкин аст,
ки дар ањди Сомониён маросими ба њамдигар об пошидан мављуд будааст ва муфассирони тољик тавонистаанд,
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ки он одатро дар доираи тафсири Ќуръон шарњ дињанд.
Яъне дар ин тафсир Наврўз рамзи зинда гаштани мурдагон, рамзи эњё аст. «Зинда бодиё» зинда бошї, умри дароз
бинї маъно дорад. То кунун таомули дар Наврўз обпошї
кардан дар аксари манотиќи олам љорї аст.
Зиндагии Мўсо, алайњиссалом, ки яке аз пайѓамбарони улулазми илоњї буд, бо Наврўз иртиботе дорад. Дар
тафсири ирфонии «Кашф-ул-асрор ва иддат-ул-аброр»-и
Майбудї (асри XII) перомуни ин масъала ишорае рафтааст. Бино бар маълумоти ин тафсири куњани ирфонї он
рўз, ки Мўсо, алайњиссалом, бо соњирони Фиръавн мусобиќа кардааст, он рўз Наврўз будааст (4, с. 699). Ин гуфтањо дар шарњи ояти 113 сураи Аъроф тазаккур мегардад
ва мисол аз ояти 59-уми сураи Тоњо оварда шудааст, ки
дар он ибораи «явм-уз-зинат» ёд мешавад. Дар шарњи ин
рўз чунин овардааст: «Ва ин рўзи зинат рўзи иди эшон
буд ва гуфтаанд: рўзи Наврўз мувофиќ рўзи Ошуроро» (4,
с.699). Дар тафсири тарљумавии «Тафсири Насафї», ки ба
ќалами Абўњафс Наљмуддин Муњаммади Насафї тааллуќ
дорад, мањз њамин ояти зикршуда фасењан чунин тафсир
шудааст: « Гуфт: ваъдагоњи шумо рўзи ид аст ва гўянд рўзи
Ошуроро ва гўянд рўзи Наврўзро… ва гирд карда шаванд
мардумон чоштгоњи он рўз» (3, 593). Дар «Равз-ул-љинон
ва равњ-ул-баён фї тафсир-ил Ќуръон» низ бањс перомуни
ояти 59-уми сураи Тоњо рафтааст ва ќавли муфассиронро доир ба рўзи «явм-уз-зинат» овардаанд. Дар ин љо низ
ишора гаштааст, ки он Наврўз аст (1, с. 159).
Зимни тафсири сураи Шуаро, ки дар он њам сухан
доир ба љамъшавии љодувони Фиръавн меравад, боз ишораи балеѓе доир ба Наврўз љой дорад. Дар «Равз-ул-љинон
ва равњ-ул-баён фї тафсир-ил Ќуръон» номи муфассирон
ва ноќилони тафсир зикр гаштааст: «Фиръавн бифармуд,
то љодувонро љамъ карданд барои миќоти рўзи маълум ва
он явм-уз-зинат буд – рўзи ид аз они эшон. Абдуллоњи Аб185
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бос гуфт: Иттифоќ чунон афтод, ки рўзи сешанбе, аввали
сол, рўзи Наврўз. Ибни Зайд гуфт: Иттифоќи иљтимоъашон ба Искандария буд» (2, с. 316).
Аз мисоли фавќ гуфтан мумкин аст, ки рўзи мунозира
ва ё муљодалаи соњирони Фиръавн бо Мўсо, алайњиссалом,
дар Наврўз мувофиќ омадааст. Агар ба фалсафаи ин гуфта амиќан назар афканем, ба хулосаи аљиб мерасем. Наврўз
воќеан, ба соњирон ба ид мубаддал гашт, ки ба бињишт расиданд ва барои Мўсо пайѓамбар бошад, ѓолибият бар ботил
буд. Дар ин мисол Наврўз рамзи пирўзї бар бадї аст.
Мардуми тољику форс нахустин миллати олам аст,
ки даст ба тарљума ва тафсири Ќуръон задааст ва аксарияти тафсирњои аввала бо забони ин миллат дар доираи
мазњбњои суннї буд. Сипас, шиамазњабон низ ба таълифи
тафсири Ќуръон ба забони форсї пардохтанд.
Дар тафсирњои ањли ташаййеъ нисбат додани Наврўз
ба воќеањои таърихї низ ба назар мерасад. Чунончи, рўзи
Ѓадири Хум дар Наврўз иттифоќ афтодааст. Муфассирони
шиа аз суханони Имом Љаъфари Содиќ истифода карда,
овардаанд: «Наврўз њамон рўзе аст, ки паёмбари олиќадр,
саллалоњу алайњи ва олињи, дар Ѓадири Хум аз мардум барои Алї ибни Абитолиб ањду паймон гирифт» (5, с. 298).
Аз чанд тафсири куњани форсї-тољикии Ќуръон ба
монанди «Тољ-ут-тарољим»-и Шоњфури Исфароинї, «Тафсири Сурободї»-и Абўбакри Атиќ, «Тарљумаи Тафсири
Табарї» ва ѓайра, ки аз назари мо гузашт дар ягонтои он
Наврўз мазаммат нагаштааст, балки муфассирон хостаанд, ки таърихи ин љашнро дар партави тафсири оятњои
Ќуръон зикр кунанд.
Аз мутолиаи мухтасар ба чунин хулосањо омадан
мумкин аст:
1. Муфассирони форсу тољик дар асрњои X-XII
нисбати Наврўз ягон фикри бадро изњор накардаанд. Ин
худ далели он аст, ки њатто дар замонњои ќадим ин идро
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њамчун иди миллї эътироф мекарданд.
2. Аксарияти муфассирон доир ба Наврўз ва суннати обпошї дар он таваљљўњ кардаанд. Гоњо чунин њам
шудааст, ки сабаби обпоширо «росихони илм медонанд»
навиштаанд. Модом, ки обпошии наврўзї дар тафсирњо
зикр шуда бошад ва он бо ќиссаи пайѓамбаре рабт гирифта бошад, пас маълум мешавад, ки ин таомул дар ислом
низ эътироф гаштааст.
3. Истилоњи ќуръонии «явм-уз-зинат» њамчун Наврўз шарњ ёфтанаш њам бесабаб нест. Дар ин маврид сухан
аз рўзгори Мўсо, алайњиссалом, меравад, ки сї-сию панљ
ќарн пештар зистааст. Ин ишораест, ки дар тафсирњо ќадимї будани Наврўз эътироф гаштааст.
4. Овардани ќавли бузургон ба монанди Абдуллоњ
ибни Аббос, ки «шоњи муфассирон» лаќаб доранд, бесабаб
нест. Он боз як бори дигар таъкид мекунад, ки машоњири
ислом њам доир ба таърихи Наврўз маълумот доранд.
5. Наврўз дар тафсирњои форсї-тољикї доиман муродиф бо идњое оварда мешавад ба монанди Ошуро (иди
яњудиён) ва Ѓадири Хум (дар ташаййеъ). Ин баробаргузорї бесабаб нест. Муфассирон бо ин роњ гуфтанї њастанд,
ки Наврўз дар баробари идњои дигар ќадр ва манзалати
худро дорад. Чунончи, Ошурои яњудиён иди бузург њисоб
мешуд, Наврўз низ љашни бузург ба шумор меравад.
Њамин тариќа, дар тафсирњои ќадимаи Ќуръон, ки
ба забони форсї-тољикї таълиф гардидаанд, ишорањо ба
Наврўз љой дорад, дар доираи илми тафсир таъриф кардани ин ид асоси љиддї ва мантиќї њам дорад. Дар гузашта
танњо он нафаре, ки дар 17 илм ба монанди сарфу нањв,
фасоњату балоѓат, сабаби нузул, носиху мансух, таърих
ва амсоли инњо олим мешуд, пас ба навиштани тафсири
Ќуръон њуќуќ пайдо мекард. Барои мисол рўзгори шоир ва
орифи машњури ќарни XV Абдуррањмони Љомиро мисол
меорем. Ин нобиѓаи замон танњо ваќте, ки ба њамаи улуми
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барои тафсири Ќуръон зарурї сарафроз нагардид, даст ба
тафсири Каломуллоњ назад. Дар давраи пиронсолияш Абдуррањмони Љомї ба навиштани тафсири худ шурўъ кард,
мутаассифона, ин кори некро то ба охир расонида натавониста буд. Дигар муфассирон њам то он даме, ки илми даркориро аз худ накунанд, ба тафсир даст намезаданд. Аз ин рў,
онњое ки нисбати Наврўз ѓараз доранд, боре ба тафсирњои
куњан назар кунанд ва баъд хулосањои дуруст бароранд.
Пайнавишт:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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АНЪАНА ВА СУННАТ{ОИ ХУXАНД:
ДИРEЗ ВА ИМРEЗ
Шањрњои ќадимаи тољикон – Самарќанд, Бухоро,
Марв, Њирот ва дар радифи онњо Хуљанд бешак марказњои
тамаддуни мардуми ориёї њастанд. Дар Хуљанд фарњанги
волои мардумї, илм, касбу њунар, мактабу мадрасадорї ба
дараљаи баланд рушд карда имрўзњо низ идома дорад.
Фолклор ва таомулњои мардумї хеле фаровон ва њар
кадоме дорои фалсафа ва њикмат буданд. Њатто калимањо,
188
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ибораю таъбирњо, зарбулмасалу маќол, ки мардуми шањр
то кунун истифода мебаранд, касро ба андешаву тафаккур водор мекунанд. Гоњо мардуме, ки берун аз Хуљанд
зиндагї мекунанд, мегўянд, ки сокинони ин шањр байни
њам «бо кодњо њарф» мезананд. Ин падидаро дар фолклоршиносї «сигналњои фарњангї» мегўянд. Дар гуфтугўи
мардум то њол таъбиру иборањои фаровоне мављуданд,
ки шахсони берун аз муњити Хуљанд мезиста ба якборагї
намефањманд. Масалан, як нафар маслињат дода мегўяд:
«Илњомљон, њушёр шавед, мабодо фалонї пулатона шутурча када натияд». Шутурча карда додани пул чї маъно
дорад? Шахси ноогоњ фикр мекунад, ки шояд ба пул уштур
харад ва ё чизе дигар. Аммо агар ба фањлавиёти мардумї
таваљљўњ кунед, асрори ин гап кушода мешавад. Шахси калонсоли гуруснае нони кўдакеро гирифта мегўяд, ки биё
ман ба ту шутурча сохта дињам, нонро мегазад ва љои газида ба кўњони уштур монанд мешавад. Инро шутурча мегўянд. Пулро шутурча кардан, маънои аз нўгаш гирифта
кор фармуданро мефањмонад.
Мардуми Хуљанд бисёр таомулњои нек, суннатњои
ќадимаи оиладорї, њамсоядорї, хонасозї, мањалладорї,
њавзкобї, хўрокпазї, маросимгузарониро доштанд, ки мутаассифона, имрўзњо аксарияти онњо рў ба нестї оварда
истодаанд. Аммо фурсат њаст, ки онњоро эњё кунем, умри
дубора бахшем, омўзем ва њамчун фарњанги моддию маънавї ба ояндагон мерос гузорем. Дар ин љо ба тариќи мисол доир ба чанд суннати мардумї, фалсафаву њикмати
онњо сухан ронда, андешањои худро иброз доштанї њастам.
Аслан, дар бораи тўй ва марњалањои он, тарбияти
тифл, ахлоќи хонадорї, муошират бо мардум, тарзи гузаронидани маросими мотам, нигоњубини њайвонот дар
алоњидагї мумкин аст, ки соатњо сўњбат намоем, аммо дар
ин маќола кўшиш намудам, ки нисбати таомулњо ва суннатњои мардумї, ки фалсафаи куњан доранду имрўзњо рў
ба нестїовардаанд, таваљљўњ намоям. Интихобан аз њар
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соњаи фолклор ва фарњанги мардумї сухан меронем.
Иди сари сол. Ин ягона идест, ки ба мардуми Хуљанд
хос аст ва он санаи 7-уми март ќайд карда мешавад. Дар
Эрон иде њаст, ки Чањоршанбеи сурї мегўянд, аммо Иди
сари сол – Чањоршанбеи сурї њам нест. Он Наврўзи хуљандиён аст. Дар ин рўз дењќонони хуљандї аввалин тухми сабзиро
ба замин кишт мекарданд. Оѓози киштукори бањорї буд.
Дар гузашта мардум дар идљои махсус ин иди ќадимаро
ќайд мекарданд. Яке аз суннатњои ќадимаи ин ид дар шаби
даромадани сари сол бо њам ошалишкунон мекарданд.
Иваз кардани он сигнали фарњангї буд. Бо иваз кардани
ош ва ё хўроки дигар дар шаби ид мардум бо истифодаи
дипломатияи мардумї аз њоли иљтимоии њамдигар огоњ
мегардиданд. Ба хонаи касе табаќи ош рафта бошад, агар
он аз њамсояе баргардад, ин маънои онро дошт, ки шароити хонаи ў хуб аст. Агар табаќи ош барнагардад, ин
маънои њоли вазнини иљтимої доштани њамсояро ифода
мекард ва њамсояи доро барои ба љо овардани њаќќи њамсоягї ба ў биринљ ва ё дигар маводи ѓизої мефиристод.
Биринљи њадяшударо гирифта, коса ва ё табаќи ошфиристодаро бо ѓизои пухтааш бармегардонд ва бо њамин
хабар медод, ки њоли ман хуб шуд ва ѓизои хўрданї ёфт
шуд. Мутаассифона, ин таомул аз байн рафта истодааст.
Имрўзњо мушоњида мекунем, ки дар мањаллањои ќадима
њам ин одати ќадима риоя намегардад. Ошалишкунакон
на танњо дар рўзњои ид, балки дигар рўзњо њам ба хотири
њамсоядорї сурат мегирифт. Як коса хўрокашро мардум
њатман ба њамсояе дароз мекард. Имрўзњо аксарият дар
биноњои баландошёна исьиќомат доранд ва гўиё ин сабаб
гаштааст, ки анъанаи ошалишкунон аз байн равад.
Таомули хонасозї. Анъанањои сохтмон дар Хуљанд
хеле фаровон буда, танњо фолклори бунёди хона, тарзи
љойгикунии бино, ба ќибла рост кардани хона ва ба њисоб гирифтани љойи офтоббарои хона, ифодагари санъати меъморию муњандисии мардум аст. Аммо ин љо танњо
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доир ба гузоштани тарнов сухан мекунам. Тибќи анъанаи
меъмории хуљандиён тарнови хона набояд ба кўча мебаромад. Ривоят мекунанд, ки Ќозї Олим ном ќозикалони
шањр баъди шунидани шикояти дар оби лойи тарнови касе
лаѓжидани уштури тољире худаш ходаеро гирифта омада,
тарновњои ба берун баромадаро зада вайрон карда будааст. Оби тарнов набояд, ки кўчаро лой ва ба гузаштани
одамону љонварон халал расонад. Аммо мутаассифона,
дар кўчањои шањр ва ба хусус, дар ќисмати ќадимаи шањр
имрўзњо ба кўча гузоштани тарнов ба њукми одат даромадааст. Ин боиси ташвиш аст.
Маънињои расму одатњои тўй. Дар дањсолаи охир
дар тўйи мардуми Хуљанд таѓйироти зиёде ба вуљуд омад.
Бисёр анъанањои неки мардумї мазмун ва њикматашонро
гум карданд, ки боиси таассуф аст. Имрўзњо мушоњида мекунем, ки анъанањои њиндї, русї ва таомулњои миллатњои
дигар ба фарњанги тўйдории Хуљанд ворид мегардад. Аз
Хуљанд мардуми ноњияњои гирду атрофи он њам таомули
бегонаро дар тўйдорї ќабул мекунанд, ки пеши роњи онњоро гирифтан амри зарурї аст. Ин љо чанд мисолро зикр
мекунем. Дар тўйњои Хуљанд баъди он, ки арўс ба хонаи
домод медарояд гулдастаашро ба ќафо њаво медињад. Ин
таомул дар мо набуд. Маънояшро пурсї мегўянд, ки касе
гулро дорад, арўсшавї навбати ў аст. Ин ба ягон урфу одати хуљандї дуруст намеояд. Дар шаби ќатикунон рафтани
духтарон мумкин набуд. Аммо шарму њаёи мо куљо шуд?
Дар анъанаи деринаи Хуљанд њам барои духтар ва њам барои писарон анъанаи навбати тўйшавиро гирифтан љой дошт.
Духтар бо ният ба арўс кафш мепўшонид. Писар бошад, рўймоли сафеди домоди навро кушода мегирфт ва ин маънои
онро дошт, ки тўйшавї навбати ўст. Имрўз таомули кушода
гирифтани рўймоли сафеди домоди нав њам аз байн рафта
истодааст. Инро бояд ба љавонон фањмонида, нигањ дорем.
Имрўз байни љавонон таомули ба ном «мальчишник»
пайдо гаштааст. Ин одат дар мо тамоман набуд ва нусха-
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бардорї аз фарњанги русї аст. Домодшаванда бо њамсинфонаш пеш аз тўй бояд дар клуби шабона раќсу бозї кунад
ва ин ба гуфтаи љавонон гўиё мальчишник будааст.
Аммо фарњанги мардуми Хуљанд њашарро дошт, ки
имрўз он њам аз байн рафтааст. Ба ѓайр аз њашар њезумкафонии љўрањои домод, оташдонкобї (оштонковї) буд, ки
имрўз онро намебинем. Одати нав - пеш аз љўраи домодро
гузаронидан бозї гузаронидан бо домоду арўс дар Хуљанд
пайдо шудааст, ки ин ба фарњанги мардуми мо хељ иртибот надорад. Барои санљидани арўс хўронидани угро ва
барои санљидани мањорати домод кундакафонї буд.
Наќшхонї. Бо шарофтаи Истиќлоли давлатии Тољикистон наќшхонї дар тўйњо зинда гашт. Аммо наќшхонии
суннатї, ки пештар буд, он то њол зинда нест. Эњёи наќши
Хуљанд нисбї аст. Матни пурраи наќш хонда намешавад.
Таомули гузаронидани наќшљанг байни мањаллањо аз байн
рафт. Ба назар гўиё наќшро зинда кардем, аммо дар асл
мо танњо ба наќшхонї рўй овардаему халос! Њоло барои
барќароркунии наќши ќадима, сабти воќеии он хеле корњо
њаст, ки њам фолклоршиносон ва њам санъатшиносон дар
ин самт бояд кор кунанд. Наќш чизи муќаддас аст ва касе
њуќуќи маънавї надорад, ки оњанг, калимањои онро дигар
кунад. Он гимни хуљандиёни бостонї буд ва имрўз онро
дар шакли ќадимааш бе иловаи нав ва ё тањрифот бояд ба
наслњои баъдї мерос гузорем.
Дар маросими домодталабон ба домод љома мепўшониданд. Он љома љомаи муќаррарї ва рўзмарра буд.
Њангоми ба домод пўшонидани љома «Умри чапон яксола,
умри домод садсола» - мегуфтанд. Мутаассифона, имрўз
ин њикмат риоя нагардида, ба домод дар пўшонидани либоси
зимистонаи ќиматбањо одамон бо њам сабќат мекунанд.
Баъди домодталабон хушдомани домод – модари
арўс ба вай дар рўймоле нон, ќанду ќурс баста медод. Домоди нав онро ба пирон таќсим карда медод, аз онњо дуо
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гирифта, рўймоли холиро бардошта, ба он ду њадя ба арўс
бояд мебурд – љорўб ва аловгирак, яъне хокпарто. Ин њикмате дошт, ки таъмини асбоби рўбучини хона ба зиммаи
домод, яъне шавњар аст. Имрўз фањмишњо тамоман дигар
шудааст. Љорўби барќї, мошинаи љомашўї ва дигар лавозимоти рўзгорро бояд оилаи арўс њадя кунад. Ин њам мутобиќ ба анъанањои неки мардумї нест.
Тарбияи тифл дар фарњанги мардуми Хуљанд. Дар
Хуљанд тарбияи фарзанди дар мањалла ва дар њамсоягї
ба воямерасида масъулияти тамоми сокинони он буд. Агар
аз фарзанди касе рафтори нољоя сар мезад, ба ибораи халќї
њар калонсол «ба сари шохаш мезад». Мутаасифона, имрўз
дар тарбияи фарзанд ин њолро мушоњида намекунем. Гоњо ба
касе насињат кунї, «Шумо дадою буваи ман не, коратон чї?»
- мегўяд. Модарњо «бачамба гапи сахт назан, говрааша љунбондї-мї?» гуфта даъво мекунанд. Тарбияи фарзанд масъулияти њамагон буданаш фаромўш шудааст. Дар ин љода њам
миёнсолон ва њам наврасону љавонон ба тарбия ниёз доранд.
Омода кардани хўрокњои миллї. Суннати хўрокпазї
дар Хуљанд имрўзњо сахт ба тањаввул гирифтор шудааст. Бисёр хўрокњои миллиро танњо дар як сол як маротиба ва он њам дар баъзе идњо дидан мумкин аст. Имрўз
занњои хуљандї дасти пазандаашонро ќариб гум кардаанд.
Хўрокњои анъанавии хуљандї – ўмоч, терї, кичирї, њалвои
тар, ќурутоби хуљандї, гулоб, мошова, атолаи гўштдор,
гандумпалов, каллашўрбо, ширмол, заѓора ва ѓайра ќариб,
ки аз байн мераванд. Љойи хўрокњои миллиро хўрокњои
навъи аврупої мегиранд. Хўрокњои зањматталаб аз рўйхати таомњои имрўзаи мардуми мо гум гашта истодааст. Дар
ошхонањои шањр, ки таомњои миллї навишта шудаанд, на
њама ваќт таомњои милли суннатї омода мешаванд.
Барои хуљандиёни имрўза калимањои ќангкунї, пилталампа, кўрпачатўйї, пошойизангор, лўкидон, тахтапарда ва ѓ. ба фаромўшї расидааст, ки ин њам боиси изтироб
аст. Ба љои ин калимањо вожањои забонњои бегона дар тар193
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киби луѓавии мардум љой гирифтаанд.
Ин гуна мисолњоро фаровон тазаккур кардан мумкин
аст. Аммо ин љо чанд адешаро барои эњё ва нигањдории
суннатњои ќадимаи Хуљанд баён карданї њастам:
1. Ба таври доимї тарѓибу ташвиќ намудани таомулњо ва шарњи маънои онњо дар ВАО ва ба хусус, дар телевизионњои мањаллї;
2. Гузаронидани озмунњои бозињои миллї, ба монанди ўнќабозї, чиллакбача, поизи њуштак, лаѓатак ва амсоли
инњо. Дар арафаи Наврўз озмуни бозињои миллї гузаронида мешаванд ва агар њар сол як бозии ќадима эњё гардид дар
чанд дањсола эњёи пурраи онњоро гузаронидан мумкин аст.
3. Дар арафаи рўзи оила озмуни домоди бењтаринро
њам гузаронидан лозим аст. Дар Хуљанд озмуни «Арўси
диёр»-ро дорем. Аммо чаро озмуни домоди арзанда ва ё ба
монанди ин гузаронида нашавад? Њунари кундакафонї,
бастани рўймол, пўшидани тоќї, одоби нишастан дар
чойхона ва монанди инњоро байни домодшавандањо гузаронидан амри мањол нест. Азм лозим асту бас.
4. Як ќисми анъанањои фолклориро дар шакли ќадима барќарор кардан мумкин аст. Дар ин љо дар назар
дорам наќшљанг ва хондани суруди ёр-ёр ва алларо. Мутаассифона, матни ќадимаи ёр-ёри занонаи Хуљандро имрўз
гум кардаем. Ёр-ёр бо дигар сурудњо омехта гаштааст.
5. Намоишномањои театрикунонидашуда, асарњои
бадеї доир ба фарњанги миллии Хуљанд тањия шуданаш
лозим аст.
6. Асарњои мављудаи бадеї, масалан «Маъвои дил»-и
Рањим Љалил дар байни љавонон бояд тарѓибу ташвиќ гардад.
Мо камолхонї дорем, аммо чаро Рањимљалилхонї, Шукўњихонї, Њољї Содиќхонї ва монанди инњоро нагузаронем?
Њамаи ќишрњои љомеа, зиёиён, фаъолони мањаллањо,
кишваршиносон бояд зањмат кашанд, ки суннатњои неки
ниёгони азиз аз байн нараванд.
Cоли 2016
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НИГО{Е БА ТАЪРИХИ НАRШ ВА
НАRШХОНB ДАР ХУXАНД
Наќш ва наќшхонї дар илми фолклоршиносї ва
санъатшиносии тољик як андоза мавриди тањќиќ ва омўзиш ќарор гирифтааст, аммо оид ба таърихи пайдоиш ва
матншиносии он кори љиддие ба сомон нарасидааст. Дар ин
љо мекўшем, ки перомуни таърихи пайдоиши наќш ва наќшхонї, матншиносии он фикру андешаи худро баён намоем.
Наќш ва наќшхонї дар ибтидо њамчун силсилаи ашъори орифона зуњур карда, дар байни мардуми Мовароуннањру
Хуросон пањн гардида буд. Бо баробари густариш ёфтани
тариќати наќшбандия, ки шиори асосияш «даст ба кору дил
ба ёр» аст, усули дар дил наќш бандонидани зикр њамчун як
роњи расидан ба камолот маъруф мегардад. Дар бораи наќш
хондан Абдуррањмони Љомї ишораи балеѓе дорад:
Аз наќш тавон ба сўи бенаќш шудан,
К-ин наќши ѓариб наќшбандон донанд (9, с. 812).
Пайравони тариќати наќшбандї бо ќироати ашъори
ирфонї ва гуфтани калимаи «ёр» наќш мебастанд ба дил,
яъне њамин як навъ зикр буд. Дар фолклори Эрон бошад,
алњол наќш гуфта силсилаи ашъори орифонаеро мегўянд,
ки ќолинбофон њангоми бофтани фарш онро мехонанд.
Аљиб он аст, ки матни њарду њам наќши дар Хуљанд ва
атрофи он роиљбуда ва њам матни сурудањои ќолинбофони
Эрон шабоњат ва монандии фаровон ба њамдигар доранд.
Бо назардошти ин њол гуфта метавонем, ки пайравони тариќати наќшбандї ба кор машѓул гашта, дар сари корашон зикр, яъне наќшро ба вуљуд меоварданд.
Дар асрњои миёна ва аз љумла, дар асрњои XV – XVI
аз намояндагони исломи расмї дида, силсилаи дарвешон
ва љавонмардон, ки асосан пайрави тариќати наќшбандия
буданд, барои тарѓибу ташвиќи оини ислом байни туркон
195
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ва муѓулони исломро ќабулнакарда љадал мекунад. Ин
њолро В.В. Бартолд дар китобаш тасвир карда, барњаќ нигоштааст, ки барои ба дини ислом даъват кардани туркон
ва муѓулњо сањми дарвешон калон аст (1, с. 8). Ин иддаои
Бартолдро осори асримиёнагии пайравони наќшбандия ва
дигар фирќањои ањли тасаввуфи Осиёи Миёна ба монанди «Љодат-ул-ошиќин» метавонад, ки тасдиќ кунад. «Љодат-ул-ошиќин» сафарномаи сўфї ва орифи ќарни ХVI
Шайх Њусайни Хоразмї аст ва воќеоти марбут ба сафари њаљро бо чанд тан аз машоихи Мовароуннањр ба силки
тасвир кашидааст. Чунончи, дар ин сафарнома дар бораи
сохтани хонаќоњ њангоми сафари њаљ барои муридони турки ин шайх ишора гаштааст. Масалан, дар мавзеи Сарочуќ (минтаќае дар канори Хоразм – И.Р) Шайх Њусайн бо
маќсади бунёди хонаќоњ сафарро ба таъхир меандозаду
мегўяд: «Мо њоло намеравем, балки дар Сарочуќ хонаќоње
месозем барои дарвешон» ва дар идомаи ин суханаш ишора мешавад: «Њама ањли ин шањр ва атрок мурид ва асњоби
њазрати эшонанд» (8, с.38). Дар баробари ин аз ин осори
хаттї маълум аст, ки дар мавриди зарурї пайравонаш рубоињои ирфонї мехонанд ва чандтои ин рубоињо дар матни наќши кунунї боќї мондааст.
Дар боло ишора кардем, дарвешон ва љавонмардони
наќшбанд ва ё фирќаи дигар барои даъват кардани ањли
куфр ба имон кўшиши фаровон доштанд. Онњо аз ќатори
ањли футувват буданд ва то андозае дар љињод бо тоифаи
душманон фаъол њам буданд. Аммо њини тарѓиби дин
яроќи онњо сухан буд. Наќше, ки дарвешон мехонданд,
иборат аз рубоиёт буда, дорои мазмун ва мўњтавои ирфонї
буд. Алњол наќше, ки дар Хуљанд ва дигар навоњии тољикнишин ба монанди Исфара, Сулукта, Андараќ ва амсоли
инњо пањн гаштааст, давоми мантиќї ва идомаи наќши
дарвешони ба дин даъваткунанда мебошад. Барои дарвешон наќшхонї то як андоза суруди њарбї-ирфонї њам буд.
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Наќшхонї як ќисми таркибии кори даъвати дарвешон будааст. Азбаски мардуми турк тавассути дарвешон
ба дин даъват карда мешуданд, ќисмати ибтидоии наќш ба
забони туркї боќї мондааст. Имрўзњо бо номи «эндинаќилай» шинохта шудани наќшхонї њам бесабаб нест. Сабаби
ин он аст, ки дар оѓози наќш чанд мисраи туркї љой дорад
(ниг.: 8, с.96). Яъне чунин њолат амри муќаррарї аст. Ба ин
монанд дар чорабинии дигари занони пайрави наќшбандия маросими «Бибисешанбе» дида метавонем, ки ибтидояш бо забони туркї аст ва ќисмати асосї ва мењварияш ба
забони тољикї мебошад. Наќшхонї барои даъвати мардони
турк ба имон бошад, ќиссаи ба забони туркї тањиягаштаи
Бибисешанбе, пухтани оши ўмоч ва шавламошаку амсоли ин
маќсади дигар њам дошт. Он њам бошад, одат додани занони турк ба фарњанги мардуми шањрнишин ва бо њамин васила шинос кардани онњо ба дини ислом буд. Чун фитратан
мардуми турк ба шахсони фавќулодда, машоихон ва пирон
эътиќоди беандоза доштанд, ањли тариќат бо њамин роњ бо
онњо бархурд карда ба дин даъват мекарданд.
Рубоиётеро, ки дар наќш хонда мешавад, метавонем,
мисраъњои вањдатзо унвон кунем. Зеро мардуми гуногунзабонро дар Осиёи Марказї тањти ливои ягонаи ислом муттањид месохт. Агар имрўз бодиќќат назар афканем, мебинем,
ки дар Исфара, Хуљанд, дењаи Андараќ, ки дар наздикии ањолии туркзабон ќарор доранд, наќши нисбатан ќадимтари
силсилаи наќшбандї боќї мондааст. Ин худ гувоњи он аст,
ки замоне дар њамин минтаќањо гурўњњои калони дарвешон ва љавонмардон барои даъвати аќвоми турк ба имон
масъулият доштаанд ва наќшхонии онњо алњол дар шакли
суруди фолклорї боќї мондааст.
Ба ѓайр аз ин силсилаи наќшбандия баробари он ки
мардуми бодиянишин ва кўчманчиро ба ислом даъват кунад, намояндагон ва роњбарони машњури он барои густариш додани вањдати имонї њам кўшиш мекарданд. Гарчанд
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ки таълимоти наќшбандия дар заминаи мазњаби тасаннун ба
зуњур омад, аммо то њол пайравони он байни ањли шиамазњабон њам љой дорад. Яъне Бањоуддини Наќшбанд, Хоља
Ањрори Валї, Муњаммади Порсо ва дигар намояндагони
бонуфузи ин силсилаи ањли тасаввуф њанўз дар замони худ
барои роњ надодан ба ихтилофот байни суннињо ва шиањо,
байни сокинони турки кўчманчии бутпараст ва аќвоми бумї
њиссагузор буданд. Ин хусусияти таълимоти наќшбандияро дар матни наќш метавонем, ки ба мушоњида гирем.
Дар байни мардум њамин гуна ривоят њам њаст, ки
муаллифони наќш Абдуррањмони Љомї, Алишер Навої
ва Мањастии Хуљандї мебошанд. Албатта, ин ривоят таљдиди назар ва тањќиќро металабад. Аз таърих маълум аст,
ки чанд ѓазали Адуррањмони Љомї њамчун наќш хонда
мешуданд, аммо дар матни наќш, ки алњол иљро мешавад,
осори Љомї ба назар намерасад. Ѓазалњое, ки њамчун наќш
аз осори Љомї интихоб гашта буд, дар доираи њалќањои
дарвешон ва пайравони оини наќшбандия истифода мегардид. Гарчанд, ки раќсњои орифона дар ин тариќат кам
ба назар мерасад, валекин хондани шеър саропо дар он
љой дорад. Аз ашъори Навої ва Мањастї низ дар наќши
кунунї мисрае ба назар намерасад.
Манзури мо ин љо «наќши миёна» аст, ки бо њамин
ном дар фолклоршиносї маъруф аст. Кўшиш дар бораи
оммавї гардонидани матни наќш дар замони истиќлолияти Тољикистон ављ гирифт, аммо ба назари мо то кунун
матни сањењи наќш комилан ба вуљуд наомадааст. Дар
матни наќш, ки Н.Њакимов, М. Дадобоева ва ё дигар гўяндагон доранд, ѓалатњои фаровон ба назар мерасад. «Наќши миёна» муаллифони аниќи худро дорад, аммо имрўзњо
чун моли халќ шинохта мешавад. Муњим он аст, ки њам рубоињои наќш ва њам рубоиёти дар маросими Бибисешанбе
истифодамешуда аз адабиёти ирфонї об хўрдааст.
Дар ин љо чанд андешаи худро перомуни матншиносии
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наќши Хуљанд баён карда, то андозае асли онро барќарор
карданї њастем. Агар ба тарзи хониши наќш дар Хуљанд ва
ё Исфара нигоњ кунем, сарнаќшчї се мисраи аввали рубоиро
мехонад ва «њай тоба ёре» гуфта ба наќарот мегузарад, издињом бошад, «ёре» мегўянд ва дар хондани банди дуюм бошад, мисраи чоруми рубоии пешинаро оѓоз мекунад ва мисли пешина банд бо се мисраи рубоии дуюм тамом мешавад.
Бо назардошти ин ќонунияти наќш ва ќофияи рубоињо гуфта
метавонем, ки дар наќше, ки алњол дар байни мардум пањн
гаштааст, чанд мисраъњои аслии рубоињо афтодааст ва ё бо
мисраъ ва байтњои дигар омехта гаштааст.
Масалан, ин байт дар наќш танњо мондааст ва њис
карда мешавад, ки аз он ду мисраъ афтодааст.
Ин сирри ту дар синаву њар соњиби роз,
Пайваста дар ин рањ ту бар њама боз (6, с. 240).
Дар матни Исфара:
Ин сирри ту дар синаю њамсои кироп,
Пайваста бар ин рањмати ту њам бош (8, с.96-97).
Ин сирри ту дар синаю њамсойи фироќ,
Пайваста дари рањмати ту бар њама бод! (11, с.6)
Дар матни љамъоваришудаи наќшњо баръало намоён
аст, ки ин љо ду мисраъ намерасад ва бар замми ин матн бо
ѓалатњо дар байни гўяндагон ривољ ёфтааст.
Аслан, ин рубої моли Абўсаиди Абулхайр аст, шакли сањењ ва комили он чунин мебошад:
Эй сирри ту дар синаи њар мањрами роз,
Пайваста дари рањмати ту бар њама боз.
Њар кас, ки ба даргоњи ту овард ниёз,
Мањрум зи даргоњи ту кай гардад боз? (2).
Дар китоби «Љодат-ул-ошиќин» бошад, бидуни зикри
номи муаллиф ин рубої дар шакли зерин ќайд гаштааст:
Эй сирри ту бар синаи њар соњиби роз,
Пайваста дари рањмати ту бар њама боз.
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Њар кас, ки ба даргоњи ту омад ба ниёз,
Мањрум зи даргоњи ту кай гардад боз? (9, с.23-24).
Ба назар мерасад, ки ду мисраи охири ин рубої дар
наќшхонї аз байн рафтаасту маъно ба латмаи љиддї гирифтор гаштааст. Аммо аз сабаби он ки рубоии дигари
наќш бо ин рубої њамкофия омадааст, он бо њамдигар
омехта гаштааст. Ин рубої ин аст:
Одина ба бозорашу дар ваќти намоз,
Дидам мурге нашаста дар синаи боз,
О мурѓи њаво мегуфтам овози дароз,
Њар кас ки ситам кунаду ситам ёбад боз! (11, с. 5).
Ё ин ки варианти дигари фолклорї:
Одина ба бозор шуд дар ваќти намоз,
Дид ў мурѓе нишаста дар синаи боз.
Он мурѓи Њумо мекард овоз дароз:
Њар кас, ки ситам кунад, ситам ёбад боз (3, с.70).
Дар маљмўањои фолклорї чандин варианти ин рубої
ба назар мерасад ва гоњо чунон тањриф ёфтаанд, ки фањмидани маъно комилан имконнопазир аст. Ва ё ѓалатфањмї
ва ба моњияти он сарфањм нарафтан ба ин рубої мурѓи Њуморо њам љой додааст, ки сањењ нест. Аслан, муаллифи ин
рубої шоир ва орифи машњур Бобо Афзали Кошонї аст,
ки мефармояд:
Одина ба бозор шудам ваќти намоз,
Дидам кабке нишаста дар синаи боз.
Инам аљаб аст, кабк бар синаи боз,
Њар кас, ки ситам кунад, ситам бинад боз (2).
Ин љо бе назардошти рамзњои ирфонии мурѓ ва боз,
танњо нигоњи мантиќї барои тасњењ кардани матни наќш
имкон медињад. Иваз шудани калимаи кабк ба мурѓ, чизи
љиддї ва ѓалати мањз дониста намешавад, чун маънои ирфонї халал наёфтааст.
Рубоии дигаре, ки ба таѓйироти љиддї дар матни
наќш гирифтор гаштааст, ин аст:
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Ё раб, ба љамоли Мустафои арабї
Аз њурмати шасту чорум авлоди набї.
Шарманда масоз ту дар ќиёмат моро,
Рўзе, ки њисоби бандаро металабї.
Дар чандин нусхањои гирдоваригаштаи наќш калимаи шасту чорум авлоди набї ва ё шасту чор авлоди набї
омадааст, ки аслан ѓалати мањз аст. Умуман, агар гирем,
шасту чор авлоди набї кињо ва бо наќшхонї чї робита
ва алоќае дорад? Ин саволест, ки барои посухи он матни
наќшро дар ибтидо сањењ намудан лозим аст. Хушбахтона,
матни сањењ ва дурусти ин рубої дар «Љодат-ул-ошиќин»
оварда шудааст:
Ё раб, ба камоли Мустафои арабї,
Бо њурмати њашту чор авлоди набї.
Шарманда насозиям ба рўзи арасаот,
Рўзе ки њисоби бандагонро талабї.
Мутаассифона, ин рубої моли кадом шоир аст, ба
мо маълум нагашт. Аммо онро сўфиёни мовароуннањрї
бино бар маълумоти «Љодат-ул-ошиќин» дар сафар баъди адои намози шом дар масљиди љомеи Димишќ хондаанд. Муњаќќиќи эронї Расул Љаъфариён нисбати калимаи
њашту чор андешаашро гуфта мегузарад ва ишорат мекунад, ки он њашту чор аиммаи маъсумаанд. Аммо бо камоли ноогоњї чунин даъво мекунад, ки гўяндаи ин рубої ба
чизи мехондааш сарфањм намерафтааст: «Танњо як љо шеъре оварда, ки ишора ба дувоздањ имом дорад, ки ба эњтимол мафњуми онро дуруст дарк накарда…» (9, с.24).
Ваќте ки матнеро тасњењ карданї бошем, њатман ба
афкор, ѓоя ва муњити нависанда ва ё шоир ворид шудан
даркор аст. Сўфиёни Мовароуннањр ва аз љумла, наќшбандия ихтилофи суннї ва шиаро намепазирад. Мутобиќи
таълимоти он силсилаи наќшбандия аз лињози маънавї ба
Абўбакри Сиддиќ ва аз лињози љисмонї ба Алии Муртазо восил мегардад. Аз ин рў, эњтироми авлоди пайѓамбар
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хоси ин силсила аст ва њашту чор авлоди набї њамон дувоздањ имоми ањли шиа мебошад. Дарвешони наќшбандї
роњи вањдат ва ягонагии ќалбро таблиѓ мекарданд.
Баъди он ки дастањои ањли футуввати наќшбандї аз
кор бозмонданд ва барои густариш додани таълимоташон
наќшхонї зарурат надошт, лекин дар тўю маросимњои
шодї наќшхонї идома кард. Он аз суруди суфиёнаи хусусияти њарбидошта ба суруди тўёна табдил гашт. Чунон
ки сурнай ва карнай њам замоне силоњи љангї буданду бо
гузашти ваќт асбоби мусиќии љашну чорабинињо шуданд.
Бо назардошти чунин њолатњо хулоса кардан мумкин
аст, ки дар ибтидо наќшхонї дар силсилаи сўфиён арзи
њастї намуда, барои даъвати туркон ба ислом чун воситаи
даъват истифода мегашт.
Дар асоси матни наќш сурудањои Абўсаиди Абулхайр, Бобо Афзали Кошонї ва дигар шуарои Мовароуннањр ќарор гирифтааст. Андешаи мо оид ба шумори рубоиёти «наќши калон» ва ё худ «наќши миёна» чунин аст:
тибќи таълимоти наќшбандия 11 ќоидаи асосї мављуд аст
ва рубоиёти наќши асосї њам бояд, ки 11 адад бошанд.
Аммо дар маљмўањое, ки накшро фарогиранд шумораи зиёди рубоињо ба 8 мерасанд.
Барои барќарор кардани матни воќеї ва аслии наќш
гузаронидани тадќиќот дар пеш аст. Бисёр чизњо бояд, ки
њаллу фасл карда шавад.
Аз лињози матншиносии таърихї дар ягон маљмўаи
фолклорї матни наќш сањењ оварда нашудааст, ки ин њам
на ба хотири он аст, ки олимон кор накардаанд, балки нигањ доштани тарзи баёни гўяндагон аст.
Алњол фурсати он фаро расидааст, ки матни сањењ ва
комили наќшро тањия намуда, бо њамроњи санъатшиносон
онро аз сари нав омода сохта, манзури умум гардонидан
мумкин аст. Аммо дар ибтидо мукаммалгардонии матн ва
барќароркунии пурраи наќш лозим аст.
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ФОЛКЛОРИ КИРМАКПАРВАРB ВА
ПИЛЛАЧИНB ДАР ХУXАНД ВА
НО{ИЯ{ОИ АТРОФИ ОН
Кирмакпарварї таърихи ќадима дошта аз замонњои
бостонї мардуми Хуљанд ба парвариши пилла машѓул буданд ва њатто дар герби шањри Хуљанд, ки онро њукумати подшоњии Россия дар ибтидои асри бист тасдиќ карда
буд, барги тут ва кирмак мављуд буд. Њамин гуна нишона
дар гербњои Намангон ва Марѓилони ќадим низ љой дошт
(1, 16). Дар герби шањр љой гирифтани кирмак ва барги
тут гувоњи он аст, ки мардуми Хуљанд анъанаи бостонии
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парвариши ин «мўъљиза»-ро доштаанд ва дар фолклори
мардум ривоят, урфу одат ва анъанаи хоси парваридани
ин махлуќи мўъљизаангез љой дорад.
Дар лањљаи Хуљанд кирмакпарварї, парвариши кирми абрешим бо калимаи «кирмакдорї» ифода мегардад (2).
Дар гузаштаи начандон дур, то солњои чилуму панљоњуми
асри XX шахсоне буданд, ки кирмакро аз тухм дар шароити хона мебароварданд. Барои ин кор халтачањои тухми
кирмакдоштаро занони куњансол ва он нафароне, ки шахсони покиза њисобида мешуданд, масалан бибиотунњо,
занони серфарзанд ва покдоман дар баѓалашон то баромадани кирмак нигоњ медоштанд. Дар замони њозира кирмак аз тухм дар муассисањои махсус бароварда мешавад.
Фолклори мардумї оид ба парвариши кирмак дар замони
муосир аз лањзаи гирифта омадани кирмак аз нуќтаи таќсимоти он оѓоз мегардад (3).
Мардум ба кирмак эњтироми зиёд доранд ва онро
«кирми бадани пайѓамбар», «мўљиза» медонанд, барои
парвариш гирифта овардани кирмак шодию нишоти фаровонеро њам дорад. Њамдигарро њангоми ба хона овардани ќуттии кирмак бо ибораи «мењмони нав муборак, Худо
баракаашро дињад» табрик мекунанд.
Бо баробари ба хона барои нигоњубин гирифтани
кирмак онро рўйи сандалї мегузоранд, пеш аз овардани
кирмак бошад, хонањоро тоза мекунанд, барои роњ наёфтани мўрчањо чора меандешанд. Дар марњилаи аввали
кирмакдорї онро бо барги тути мањин нигоњубин мекунанд. Ин навъи барги тутро «ќайчибарг» меноманд.
Ќайчибаргро, бино бар анъанаи мардумї аз дарахти тут
чида меоянд ва бо ќайчиву корд 5 мм реза карда ба кирмак мехўронанд. Њангоми реза кардани барг хеле эњтиёт
мешаванд, ки мабодо ба барги резашуда хас ва ё навдачањо нафарояд. Баъди мурури 3-4 рўз марњилаи хоби аввали кирмак фаро мерасад, ки онро «хоби чумалї» мено204
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манд. Ин аз он сабаб аст, ки дар ин марњила кирмак хеле
хурд аст ва баробари мўрча аст ва маънои чумалї мўрча
мебошад. Баъд аз хоби чумалї хестани кирмак, яъне бори
аввал пўст партофтани он, марњилаи дуюми парвариш
шурўъ мегардад. Пеш аз оѓози марњилаи дуюм кирмакро
ѓанг мекунанд. «Ѓанг кардан» маънои ба љои нав кўчонидани кирмак аст. Дар ин марњилаи дуюм ба кирмак боз
ќайчибаргро реза карда медињанд, аммо акнун баргро
калонтар 2-3 см карда мебуранд. Хоби дуюми кирмак
«мошгурунљ» ном дорад. Ин аз сабаби он аст, ки кирмак
оњиста-оњиста ранги сиёњашро ба сафед табдил медињад
ва ба омехтаи мошу биринљ монанд мегардад. Дар хоби
«мошгурунљ» марњилаи дуюми пўстпартоии кирмак фаро
мерасад. Баъди аз мошгурунљ хестани кирмак боз ѓанг мекунанд. Ба рўйи суфраи кирмак барги тутро бо шохањояш
мегузоранд, ки онро «пахтабарг» мегўянд ва кирмакњои ба
он часпидаро ба болои «сўкичак» мегиранд. Сўкичакро аз
тахта, аз фанер ва ё дигар чиз месозанд. Дар гузаштаи дур
барои сохтани сўкичак навдањои тут ва ходањои бедро истифода мекарданд. Маќсади сохтани сўкичак васеъ пањн
кардани кирмак аст, зеро дар ин марњила кирмак ба љойи васеътар ниёз пайдо менамояд. Ба зери пояњои сўкичак барои
роњ наёфтани мўрчањо ба зарфе об мегузоранд ва ё мўйрезањо
мебанданд. Дар ин марњила кирмак сафед мегардад ва ба
хоби сеюмаш омода мешавад, ки ин хобашро «дањаи хурд»
ва ё «дањача» мегўянд. Баъди аз дањаи хурд хестани кирмак
тарзи нигоњубини он таѓйир меёбад. Акнун ба кирмак «нўкчабарг» медињанд, ки аз пахтабарг фарќ дорад. Пахтабарг бо
истифодаи корди калон, корди ош ва ё доскола (дар лањљаи
Хуљанд онро доскалла мегўянд) аз навдаи тут тоза кардани
баргаш аст. Нўкчабарг бошад, аз нўки навда ба андозаи 3540 см буридани навда аст. Баъди аз дањача хестани кирмак он
боз ѓанг карда мешавад. Сўкичак васеътар ва ба чанд хона
пањн карда мешавад. Дар марњилаи то дањаи хурд ба кирмак
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як маротиба нўкчабарг ва як маротиба пахтабарг медињанд.
Дањаи хурд марњилаи нисбатан осонтари пиллапарварї аст.
Ба дањаи хурд хоб рафтани кирмак маънои оѓоз гардидани серкории кирмакпарвар ва дањахуриро дорад.
«Агар кирмак дањахур шавад, кирмакчї њам дањахур мешад» - мегўянд кирмакпарварони таљрибадор. Яъне кирмакпарвар њам серкор ва њам сериштињо мегардад. Хоби
чоруми кирмакро «дањаи калон» мегўянд. Баъди хоби чорум маротибаи охирин кирмакро ѓанг мекунанд. Талаботи
кирмак ба барг хеле калон мешавад ва дар ин ваќт гоњо
кирмак ба мори нафсбад ва ё аждањо монанд карда мешавад. «Фашшас када мор бойин мехурад, нафсаш аждањор
шудагї, шабу рўз беором мехурад» суханони маъмулии
кирмакпарварон аст. Баъди аз дањаи калон хестан кирмак
кирмакдорро дањ рўз ором намегузорад. Лањзањое мешавад, ки њар ним соат нўкчабарги партофтаро пурра мехўрад
ва ба ибораи мардумї «леста мемонад». То сер гардидани
кирмак кирмакпарвар шабу рўз дар фикри таъмин намудани барги тут аст. Шохањои тут бо навдањо бурида оварда
мешавад. Кирмакпарварон баъди саломуалейк аз њамдигар мепурсанд: «куљова омад?», «чанд рўз шуд?» ва ба посух мегўянд: «се рўз» ё «њафт рўз», ки дар ин љо шумораи
рўзњои аз дањаи калон хестани кирмак фањмида мешавад.
Кирмаки аз барг сершуда дар рўзи њаштум нишона
медињад, яъне як-то дуто кирмак ѓов карда барои пилла
гардидан омода мешавад. Дар њамин ваќт маросими асосї
ва талаботи асосии кирмакпарварї тибќи андешаи мардумї оѓоз мегардад. Ба хонаи кирмакдор дар ин ваќт даромадани шахсони бегона манъ аст. Фаќат кирмакдор ва
як ду нафар ањли оилаи ў њуќуќи даромадан ба кирмакхонаро доранду халос. Агар мард ба кирмакхона даромаданї шавад, вай бояд дар сар тоќї ва ба миёнаш рўймол
бандад. Ин барои он аст, ки пилла мисли шахси миёнбаста
тайёр шавад ва сари пилла сўрох нашавад. Баъди намудор
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гаштани лос ва ё ѓов, яъне марњилаи пилла танидани кирмак, ба атрофи сўкичак «ќалоќ» мебанданд, ки он шабењ
ба тавора ва ё панљараи гирдогирди сўкичак аст. Ќалоќро
аз ѓўзапояи нави кўракњои хушкшудааш зиёд месозанд, ки
ин навъи гузапоя «шиќилоќдор» ва ё «чиќилдоќдор», номида мешавад. Ќалоќ ба атрофи сўкичак баста мешавад.
Дар бастани ќалоќ пўсти навдаи тут вазифаи ресмонро
ба љо меорад. Кирмакњои ба пилларесї омодашуда худашонро ба ќалоќ мезананд. Дар ќалоќ барои пилларесї љой
меёбанд, аммо кирмакњои сернашуда њанўз барг мехўранд.
Дар ин ваќт ба кирмак додани ќаламабарг – барги васеи
ѓафс, додани барги бе мева тавсия дода мешавад. Акнун
аз истифодаи пахтабарг худдорї мекунанду фаќат нўкчабарги «пошшохурак» медињанд. Дар замони њозира навъи
тутњои љопонї, ки ба лањчаи мардумї «японча» мегўянд,
барои «пошшохурак» хеле мувофиќ аст. Додани навъи аълои барги тут ба хотири он аст, ки пилла доѓдор нагардад. Дар рўзи нўњум ва дањум «дастамонї» оѓоз мешавад.
«Даста» як навъи растании биёбонї аст, ки онро саксавул
њам мегўянд. «Шувоќ» ва «Риши ќозї» ном рустанї њам
барои мондани даста ќулай њастанд. Замони шўравї дастаро махсус бо наќлиёти боркашон ба биёбонњои атроф рафта даравида меоварданд. Мардуми Хуљанд дастаро асосан аз дашти Шўркўл љамъ мекарданд. Аммо чанд соли
охир даравидани даста аз тарафи идорањои њифзи табиат
ба хотири нигоњ доштани ин навъи рустанињо манъ карда
шудааст. Дар замони шўравї ба љойи даста истифода кардани панљарачањои махсуси пластмасї пешнињод гашта
буд, вале он барои кирмак маъќул нагашт. Акнун кирмакпарварон аз бехи хушкидаи садарайњон, саврак ва ѓўзапоя барои дастабандї истифода мебаранд. Дастабандї
ва ё даста ба гулдаста монанд мешавад. Дар он як ду дона
ѓузапояи шиќилоќдор, як шох саврак ва ё садарайњон гузошта бо пўсти навдаи тут мебанданд. Даста њам номи рустанї
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аст ва њам номи њамин бастањо. Дастањоро ба болои сўкичак
мегузоранд. Кирмакњое, ки «чил ишкам барг хўрдаанд» ба
даста худро мезананд. Баъди ним соат дастањои пур аз кирмакро ба як љойи махсус бурда, болои њам мегузоранд ва дар
байни дастањо пахол мепошанд. Аз рўйи пахол бошад, коѓаз
ва ё латтањоро партофта мемонанд. Ба болои сўкичак њам
дастањоро мегузоранд ва як ќабат пахол ва коѓазу латта партофта онро ба истилоњ «гўр мекунанд». Гўр кардани кирмак
давраи ба охир расидани кори баргзанї ва дастакуниии баргро мефањмонад. Дар ин ваќт кирмакпарвар интизор мешавад, ки пилла хуб печаду зањмати якмоњааш барбод наравад.
Баъди як њафтаи гўр кардани кирмак пиллачинон мекунанд.
Барои кирмакро то ба пилла расонидан давраи баргзанї фаро мерасад. Буридани навдањои тут ќоида ва фолклори худашро дорад.
Ќоидањои буридани навдањои тут барои кирмак чунин аст: Њар нафаре, ки баргро мезанад, яъне шохањои
барги тутро мебурад, аввал ѓишшаро тоза карданаш зарур аст. «Ѓишша» ба истилоњи кирмакпарварон шохањои
аз решааш баромадаи тут аст. Ѓишшаро тоза накарда,
навдањои болои тутро задан бењурматї нисбати ин дарахти наљиб дониста мешавад. Њангоми буридани навдањои
тут истифодаи доскола зарур аст. Бо арра ва ё табар буридани навдањои тут, бо дос даравидани навда мумкин
нест. Ваќте ки бо доскола навдаро касе мебуррад, пих гузоштанаш мумкин нест, яъне навдаро аз наздикии танаи
дарахт буридан даркор аст, то ин ки соли оянда ба баргзанї халал нарасонад. Агар дарахти тут камшох бошад,
аз кирмакпарвар талаб карда мешавад, ки дастак гузорад.
«Дастак гузоштан» як ё ду навдаро дар танаи дарахти тут
20-30 см гузошта буридан аст, то ки соли оянда ба он навдањо баромада дарахти тутро зананд ва њам њосилнокии
он гум нашавад. Каллукњои пўкро њангоми баргзанї буридан даркор аст. «Каллуки пўк» шохњои миёнхолии тут аст,
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ки агар кас ба он пой гузорад, мешиканад.
Гандабур кардани тут мумкин нест. Яъне баргзанї
ќоидањои худашро дорад, як навдаро буридан ва навдаи дигарро набуридан ба нобуд гаштани дарахти тут оварда мерасонад. Аз ин рў, гандабур кардан мумкин нест. Навдањои
задашударо даста ва њамел карда банд бастан лозим аст.
Барои бастани банд навдањои тут истифода мешавад. Ду
ё се навдаи мулоимро гирифта аз он «бойлуќ» месозанд.
Бойлуќ аслан шакли вайроншудаи «пойлух» мебошад, лух
растаниест, ки дар соњилњои дарё мерўяд ва бо он барои нигањдории харбуза расани махсус мебофтанд, ки то њол ин кор
ба назар мерасад. Пойлух маънои расани аз пояи лух бофташударо дорад ва минбаъд он маънои расану ресмонро њам
гирифтааст. Як тарафи бойлуќро, ки аз навда иборат аст мустањкам печу тоб дода, ба тарафи дигар мебанданд. Агар навдањои барги тут аз љойи дур кашонида мешуда бошад, онро
аз ду љояш мустањкам карда мебанданд. Дастакунии барг
маънои дар як њамел љамъ кардани навдањои тутро дорад (5).
Шохњои аз барг тозакардашударо бо пўстлохи тут
мебанданд. Бандњоро дар љойи махсус мегузоранд ва
минбаъд њамчун сўзишворї истифода мебаранд. Гоњо аз
ресмон ва дигар чизњо њам барои банд кардани њезум истифода бурда мешавад. Навдањои дароз-дарози дар ваќти
баъди хоби «мошгурунљ» пайдошуда «равзанак» ном дорад.
Равзанакро барои рост кардани шохњои помидор ва ё барои
дар вассаи хонаи навбунёд гузоштан истифода мебаранд.
Гоње чунин њам мешавад, ки дар майдонњо навдањои
дарахтони тутро як ё ду сол намебурранд, ки сабаби ин ё
кам аз тухмї баровардани кирмак ва ё фаровонии барги
тут мебошад. Он дарахтонеро, ки «як ду-сол назадаанд»
гандабур мегўянд. Ваќте ки тут гандабур мешавад, сифати баргаш њам таѓйир меёбад, ки барои кирмакпарварон
писанд нест. Шохањои зиёд дорад, аммо баргаш кам аст.
Ќоидаи кирмакпарварї тоза кардани гандабурро пешаи
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наљиб ва амали савоб медонад. Навдањои ѓафси гандабурро њам «равзанак» меноманд. Аз равзанаки гандабур хода
барои овехтани гўшти хомќавурдоќ, чангак, дасти тешаю
пайтеша ва вассаи пилталампа сохтан мумкин аст. Равзанакњоро гоњо пиронсолон асо њам мекунанд. Тибби халќї
тавсия медињад, ки агар равзанакро сўзонида обе, ки њангоми сўхтан аз аќиби навда мебарояд љамъ карда ба пистони зане, ки синааш дарднок аст, моланд, шифо мебахшад.
Нўкчабаргеро, ки кирмак баргашро хўрдаасту дар
навда шохчаю натчањо мондааст, «ѓанг» мегўянд. Тавсия
дода мешавад, ки њезуми ѓанг дар тобистон истифода карда шавад ва дар зимистон бошад, барои оташдон навда
истифода бурда шавад. Чунки ѓанг зуд месўзад ва лахчаи
зиёд надорад ва дар фасли зимистон фоидааш камтар аст.
Навда бошад, лахчаи зиёдтар дорад ва истифодабарияш
дар фасли зимистон ќулай аст.
Дар фањлавиёт гуфта мешавад, ки дар зимистон агар
пойи кирмакпарвар дард кунад, аз каллуки тут лахча тайёр
карда ба сандалї резад, он ба дарди пой даво аст. Инчунин
тавсия дода мешавад, ки лахчаи њезуми тут ва зардолуро
њам истифода баранд (4).
Гоњо чунин њам мешавад, ки кирмак бемор мешавад, ё
барг намехўрад ва ё ором меистад. Дар ин ваќт љурѓотро ба
як сатил об омехта карда, бо нўки чорўб ва ё бо даст ба болои кирмак мепошанд. Ин роњи ќадимаи даво бахшидан ба
кирмаки бемор аст. Агар бо ин њам нашавад, ба кирмакхона
њазориспанд дуд мекунанд. Барои он ки кирмак дар айни хуриш касал нашавад, нўкчабаргу пахтабаргро доимо дар љойи
тоза ва салќини аз нури офтоб дур нигоњ доштан лозим аст.
Пиллачинон. Баъди аз «гўр гирифтан»-и даста ва
ќалоќ аз тариќи ѓанг кардан ду навъи пилла људо карда
мешавад. Пиллае, ки аз даста ва ќалоќ кашида мешавад,
онро «хаспилла» ва пиллае, ки аз сўкичак гирифта мешавад, «ѓангпилла» меноманд. Маросими пиллачинон аз
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људо кардани ќалоќ ва чидани пиллањои рўйи ѓанг оѓоз
мешавад. Пиллањои бо лос омехта ба таѓора чида мешавад ва онро ба хирман бурда мерезанд. Барои хирман як
хонаи махсусро људо мекунанд. Ѓангпилларо људо карда
мешаванду ба људо кардани «хаспилла» оѓоз мекунанд.
Пиллањоро аз даста ва ќалоќ људо карда, онро њам ба хирман
мезезанд. Баъди дар хирман љамъ гаштани хаспилла ва ѓангпилла кирмакдор хешу табор ва њамсоягону наздиконашро
ба пиллачинї даъват мекунад. Дар болои кат, шипанг ва ё
рўйи њавлї љой мекунанд. Барои нафароне, ки ба пиллачинї
омадаанд, шакарсеб омода мекунанд, чунки дар мавсими
пиллачинї ин навъи себи мањаллї пухта мерасад. Аз таомњо
мошбиринљ, љуворї ва ё оши палав тайёр мекунанд.
Пиллачинї одатњои аљоиби худро дорад. Агар дастаи
серпилларо касе бардошта ояд, њама «ин гулдаста шудааст»-гуён кирмакдорро табрик мекунанд. Вазифаи мењмонони ба пиллачинї омада аз лос ва хас тоза кардани пилла
аст. Ѓангпилларо аввал ба мобайн рехта онро аз ѓову лос
ва хас тоза мекунанд. Агар касе пиллаи калони дупилларо ёбад, вай пиллаи барака њисоб карда мешавад. Он шахс
«мана, ман баракаша ёфтам» гуфта эълон мекунад ва кирмакдор ба ў ањсану офарин мегўяд ва ё як миќдор пулро
њамчун шодиёна медињад. Пиллачинњо пилларо ба навъњо
људо мекунанд: дукирма, сиёњпачак, кирммурда (бўќапилла
њам мегўянд) ва пиллаи муќаррарї. Пиллаи дукирма одатан
калонтар буда, ду кирм як пилларо танидааст, сиёњпачаќ бошад, пиллаи як тарафаш маљаќшудаи доѓдор аст, кирммурда
пиллаи норасидаи кирмакаш мурда мебошад.
Барои осон шудани пиллачинї «хаспилларо» ба сабадњо гузошта сава мекунанд. Сава кардани хаспилла чунин аст: як миќдор хаспилларо ба болои сабад гузошта, як
тарафи сабади нонро боло карда касе онро бо дастонаш
ба атрофи сабад мечархонад. Бо баробари ин чархиш лосу
ѓов ба њам мепечанду хасу хасрезањо ба поёни сабад мефа211
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

рояд. Пиллањо дар ин њолат ба сари ангури хеле калон монанд мегардад. Савачї «мана ин ангура гиритону боѓаша
напурситон»-гуфта, онро назди пиллачинњо мегузорад, ки
тоза карданаш хеле осон мешавад. Њам ѓангпилла ва њам
хаспилла тоза карда шуда ба хирман љой карда мешавад,
сиёњпачаќ, дукирма ва кирммурда дар таѓорањои алоњида гузошта мешавад. Дар даврони шўравї баъди омода
гаштани пилла барои супоридан ба давлат як нафар ба
нуќтаи ќабул хабар мерасонад, то ин ки масъулон омада
њосилро гирифта баранд. Дар ин ваќт рўйи шипанг ва ё
дар хонањо ба нафарони ба пиллачинї омада обу дастархон кушода мешавад. Њангоми ба ќуттињои калон рехтани
пилла ба наќлиёти мошини ќабул яке аз занони куњансол
даст бардошта «Худо баракаша тияд» гўён дуо мекунад.
Худи кирмакпарвар ба нуќтаи ќабул меравад ва то баргашта омадани ў пиллачинон њам аксар ваќт мунтазир менишинанд, то ки чанд кило будани њосилро фањманд. Баъди
баргашта омадани кирмакдор ва шунидани миќдори пиллаи
супоридашуда њама вайро боз муборакбод мегўянд.
Пиллачинон бо тоза кардани хонаи кирмакпарваришкарда ва баровардани ахлоти кирмак, лосу ѓов ва ѓанг
ба поён мерасад.
Њангоми ѓангкунї баъзан дањ-дувоздањ кирмаки напечида ва ё ба чил шикам барг сернашуда њам пайдо мешавад. Он кирмакњоро ба рўйи сабад гузошта, барг медињанд
ва то пилла гардиданаш мунтазир мешаванд. Пиллањои
ин кирмакњоро ба халтачае гузошта, дар кодоки болохона
мегузоранд. Ин пиллањо давоми сол барои табобати дарди
дандон ва кашидани газаки дандони варамкарда истифода
бурда мешавад.
Фолклори кирмакпарварї дар Хуљанд бою рангин
буда, омўзиши мукаммали он маводи арзишманди фолклориро ба муњаќќиќ дињад, аз љониби дигар метавонад, ки
калимањои лањљавии кирмакпарварї гирдоварї гардида,
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барои тањияи луѓати соњаи кирмакпарварї мусоидат намояд. Солњои охир бино бар он ки аз кирмакпарварї мардум фоидаи дилхоњ ба даст намеоранд, муносибат ба ин
соњаи хољагии халќ коста гаштааст ва хатари тамоман аз
байн рафтани он њам љой дорад. Аз ин рў, омўхтани фолклор ва калимањои соњаи кирмакпарварї сариваќтї буда,
дорои ањамият мебошад.
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Бойко Д.А. Гербы городов, губерний и областей Российской Империи. – Александровск, 1912. – 164 с.
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Cоли 2014

ИНЪИКОСИ МАЪРИФАТ ТАВАССУТИ
ТЕЛЕВИЗИОН{ОИ МА{АЛЛИИ
ЗАМОНИ ИСТИRЛОЛ
Ба даст овардани истиќлоли давлатї имконият фароњам овард, ки дар Тољикистон дар баробари телевизионњои давлатї телевизионњои мањаллии мустаќил низ ба
фаъолият шурўъ кунанд ва ба пуррасозии фазои иттилоотї
ва тарбияи маънавии мардум њиссаи худро гузоранд. Дар
солњои аввали ба даст овардани истиќлолияти Тољикистон, яъне њанўз солњои 90-уми асри гузашта дар мамлакат
чанд стансияи мустаќили телевизионї арзи њастї намуда,
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мављашон дар манотиќи муайян пањн мегардид. Чунончи телевизионњои «Мављи озод» (1991, Восеъ), «Љањоноро» (1991, Хуљанд), «ТВ Симо» (1992, Панљакент), «Анис»
(1992, Конибодом), «ТВ Ѓўлакандоз» (1992, Љаббор Расулов), «Устуршана» (1994, Истаравшан), «Регар» (1995,
Турсунзода), «ТВ Исфара» (1998, Исфара), «Гули бодом»
(1999, Конибодом), ба фаъолият оѓоз карданд (ниг.: 3, с.
18-20). Дар шањри Хуљанд бошад, соли 1990 телевизиони
«Темурмалик» ва дертар «ТВ-7» таъсис меёбад. Аммо ин
ду телевизиони номбурда дер фаъолият бурда нанавонистанд. «ТВ-7» соли 1998 фаъолияташро ќатъ кард. Соли
1998 дар фазои иттилоотии Хуљанд ширкати телевизион ва
радиои «СМ-1» ва соли 2000 телевизиони «Азия» ба фаъолият шурўъ мекунанд. Агар дар њудуди Тољикистон дар
соли 2007 њамагї 16 шабакаи телевизиони ѓайридавлатї
фаъолият мекарда бошад, пас дар соли 2016 ин миќдор афзоиш ёфт. Дар суханронии худ Асосгузори сулњу вањдати
миллї – Пешвои миллат Эмомалї Рањмон баён кардаанд:
«Айни замон дар кишвари мо 70 муассисаи телевизиониву
радиої фаъол буда, аз ин њисоб 9 телевизион ва 10 адад
радио давлатї, 31 телевизион ва 20 радио ѓайридавлатї
мебошад» (ниг.: 1).
Телевизион функсияњои зиёдеро дорад, ки яке аз онњо
маърифатнок кардани тамошобин аст. Бемуњобот, телевизион яке аз воситањои бењтарин ва маъмултарин барои
шакл гиронидани афкори омма мебошад. Дар назди телевизионњои навтаъсис низ вазифа меистод, ки барои маърифатнок кардани љомеа њиссаи худро гузоранд. Дар ин
љо доир ба барномањои телевизионњои мустаќили Хуљанд,
ки барои маърифатнок гардонидани тамошобинон њиссаи
арзанда гузоштаанд, истода мегузарем.
Дар маљмўъ, барномањои маърифатии телевизионњои
мањаллии Хуљандро ба навъњои зерин људо кардан мумкин аст: маърифатї-фарњангї; маърифатї-адабї; маъри214
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фатї-динї; маърифатї-њуќуќї; маърифатї-сиёсї.
Яке аз масъалањое, ки дар назди телевизионњо ќарор
дошт љалби тамошобинон ба барномањои маърифатї буд.
Муќарраран дар солњои 90-уми асри гузашта, ки мардум
аз таъсири идеологияи шўравї ба оњистагї рањої меёфтанд ва масъалањои худшиносии миллї боло мерафт, телевизионњои мањаллї њам барои бедории фикрии мардум
њиссаи худро гузоштанд. Њанўз дар «ТВ-7» барномањои
таърихї ва маърифатї љой доштанд ва ин анъана минбаъд
дар «СМ-1» идома ёфт.
Соли 1999 дар Тољикистон 1100-солагии давлатдории Сомониён эълон гашта буд ва омодагї ба ин љашн
чанд сол муќаддам шурўъ гашт. Воќеан, он солњо аксари
мардуми авом намедонистанд, ки Сомониён кињо буданд,
чаро 1100-солагии давлатдории онњо ќайд карда мешавад.
Барои посух додан ба саволњои бешумори тамошобинон,
ки ба унвони телевизион тавассути телефон ворид мегашт
љавоб гуфтан лозим меомад. Аз телевизионњои мањаллї
бори нахуст нисбати ин масъала «ТВ-7» таваљљўњ зоњир
карда, барнома созмон дода буд, ки он «Эњё» ном дошт.
Муаллифи он муаррих Љўрабек Исоматдинов буд. Барнома доир ба ин ё он масъалаи таърихии марбут ба Сомониён
омода мегашт. Дар барнома баранда набуд ва худи муаллиф дар назди камера сухан мекард, дар фони барнома бошад, яке аз манзарањои шањри Хуљанд интихоб мегардид
ва гоњо фони зинда истифода мегашт. Аслан, чунин тарзи
барномасозиро лексияи телеавизионї њам гуфтан мумкин
аст. Имрўзњо чунин усули сабти барнома дар мактабњои
олї бо маќсадњои таълимї истифода мегардад, вале он замон он њамчун барномаи телевизионї наќши худро гузошт. Минбаъд мураррихи номбурда дар барномањои телевизионї, ки аз «СМ-1» намоиш дода мешуд, доир ба касбу
њунарњои мардумї, мањаллањои шањр ва амсоли инњо ба
тамошобинон маълумоти муфассал медод.
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Гуфтан мумкин аст, ки аз телевизионњои мањаллї
ШТР «СМ-1» аз њама бештар ба масъалањои худшиносии миллї, барќарор кардани хотираи таърихии мардум
сањм гузоштааст. Зеро аз ибтидо дар телевизиони номбурда журналистон ва зиёиёни пешќадам љамъ омада буданд,
ки нисбати масъалањои хештаншиносї бетараф набуданд.
Дар телевизион он солњо рўзноманигорони маъруф – Анвар Олимов, Раъно Бобољонова, Мањмудљон Дадобоев,
Саидумрон Саидов, Мўњсин Аминзода фаъолият мебурданд.
Яке аз самтњои фаъолияти «СМ-1» дар он солњо ба
тамошобинон фањмонида додани ин ё он воќеаи таърихии
марбут ба шањри Хуљанд буд. Журналист Мўњсин Аминзода давоми солњои 2000-2002 барномаеро тањти унвони
«Шањри ман» дар «СМ-1» ташкил намуд. Коргардони барнома Камол Бузуруков, наворбардорон Насим Рањимов,
Дилшод Бобољонов буданд. Ин барнома тариќи сўњбат
сабт мегардид. Яке аз навгонињои ин барнома дар он буд,
ки дар шапкаи он худи Мўњсин Аминзода дар шањр гаштугузор мекард, ба варзишгоњ рафта ба футболбозї машѓул
мешуд, ба чойхона рафта чой менўшид ва монанди инњо.
Худи шапкаи барнома аз мўњтавои он ба тамошобин хабар медод. Дар барнома асосан мусоњиби Мўњсин Аминзода муаррихи шодравон Саидљон Марофиев буд. Дар
сўњбатњои ин барнома доир ба мавзеъњои шањр ва масоили
таърихї ба тамошобинон маълумот дода мешуд. Баъдан
ин барномаро барномаи «Тамаддун» (соли 2003) иваз кард.
Дар ин барнома мусоњиби Мўњсин Аминзода муаррих Назирљон Турсунов гардид ва мўњтавои сўњбатњои барнома
њам марбут ба таърих ва масъалањои этнографии мардуми
Хуљанд буд. Дар барнома дар баробари сўњбат расмњои
таърихї ва наворњои таърихї намоиш дода мешуд (муфассалтар ниг.: 3, с.45-70).
Барномаи дигаре, ки дар «СМ-1» тањия ва пахш гар216
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дида буд, барномаи журналист Саидумрон Саидов – «Бузургони Хуљандшањр» мебошад. Мањз тавассути њамин
барнома сўњбатњои љолиби шахсиятњои барўманди шањри
Хуљанд, адибон ва ходимони љамъиятиву давлатї дар фитаи видеої сабт гаштааст ва имрўз он наворњо њамчун хазинаи тиллоии таърихи шањри Хуљанд ба њисоб мераванд.
Барномаи дигари ШТР «СМ-1» «Дар сўњбати соњибдилон» ном дошт, ки барандагони он Саидумрон Саидов,
Оќилхўља Сулаймонов, Илњом Њошимов буданд. Дар
ин барнома бо адибони маъруф, фарњангиён ва зиёиёни
пешќадам сўњбатњо гузаронида мешуд. Сўњбатњо бо Фарзона, Озарахш, Боймуњаммад Ниёзов ба хотири тамошобинон то дер гоњ наќш баста буд.
Барномањои субњгоњї дар ШТР «СМ-1» бо номњои
«Паёми субњ», «Файзи бомдод», «Субњи дигар» тариќи мустаќим пахш мегашт. Дар ин барномањо бахшњои махсуси адабї ва фарњангї мављуд буданд. Яке аз дастовардњо
ва сањми арзандаи барномањои субњгоњї дар он аст, ки
ба мардум сурудњои классикї ва «Шашмаќом» пешнињод
мегашт. Дар давраи шўравї дар телевизион шашмаќом
ва оњангњои классикиву халќї зиёд намоиш дода намешуд, аммо дар телевизионњои мањаллї њар субњ то ним
соат мусиќии классикї намоиш медоданд. Чунин тарѓибу
ташвиќи навою сурудњои классикї як ќишри муайяни мардумро њавасманду дилбохтаи оњангњои «Шашмаќом» гардонид. «Шашмаќом»-ро аз мафњуми «чизи махсус барои
калонсолон» берун бароварда доираи шунавандагонашро
васеътар гардонид.
Солњои 90-ум ва њатто то охирњои солњои 2000-ум дар
кўчањои шањри Хуљанд мардум журналистро дар даст микрофон ва камераи телевизионї дида, гоње ба њарос меафтоданд ва гоње аз сўњбат бо рўзноманигор канорагирї мекарданд. Барои мардум одат нашуда буд, ки фикрашонро
баён кунанд. Дар њамин гуна шароити душвор, ки «гап ги217
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рифтан аз мардум» душвор буд, дар ШТР «СМ-1» барнома
дар жанри блитс-пурсиш бо номи «Равзанаи андеша» таъсис
ёфт. Дар ибтидо баранда ва муњаррири он Азиза Комилова
буд, дертар тањияи барнома мазкур ба зиммаи Муњаббат Муродова вогузор гашт. Ин барнома дар баробари аз мардум
посух гирифтан доир ба ин ё он масъалањои рўзмарраи иљтимої як силсилаи барномањоро тайёр карда пахш кард, ки
воќеан арзандаи тањсин аст. Рўзноманигор яке аз зарбулмасал ва ё маќолро ба роњгузарон мегуфт ва маънои онро пурсон мешуд. Дар хотима бошад, як нафар коршинос барномаро љамъбаст мекард. Чунин барномањои «Равзанаи андеша»
солњои 2001-2003 тањия ва пахш гардиданд.
Барномањои маърифатї-динї дар телевизионњои
мањаллї љойгоњи махсус доштанд. Дар муддати солњои
1999-2014 зиёда аз 1000 барномаи «Маърифтаи ислом»
дар «СМ-1» ва Телевизиони вилояти Суѓд пахш гаштааст.
Барандагони ин барнома Анвар Олимов, Саидумрон Саидов ва Оќилхўља Сулаймонов буданд. Ќисмати зиёди барномаи номбурдаро Саидумрон Саидов тањия намудааст.
Дар барномаи «Маърифати ислом» ба ѓайр аз мавзўъњои
динї инчунин мавзўъњои адабї ба монанди рўзгору осори Саъдии Шерозї, Љалолиддини Румї, Камоли Хуљандї,
Абдуррањмони Љомї, Абдулќодири Бедил матрањ гардида
буд. Инчунин шарњи ѓазалњои классикони адабиёти форсу
тољик Љалолиддини Румї, Камоли Хуљандї, Соиби Табрезї, Сайидо ба роњ монда шуда буд (4, с.67). Муаллифи
барномањои «Маърифати ислом» раиси Шўрои уламои
дини вилояти Суѓд Њољї Њусайн Мўсозода буда, бо Саидумрон Саидов ва дигар барандагон сўњбат ба љо оварда
мешуд. Мўњтавои як ќисми ин сўњбатњои телевизионї дар
китобњои «Сию се сўњбати судманд» ва «Табйин-ул-њаќоиќ» љой дода шудаанд.
Яке аз барномањое, ки дар «СМ-1» марбут ба адабиёт ва фањми шеър роњандозї гашт, барномаи «Ганљинаи
218
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Мавлоно» буд. Барандаи он адабиётшинос ва журналист
Саидумрон Саидов буд. Дар барнома абёти Љалолуддини
Румї шарњ дода мешуд. Барнома дар фони Сирдарё ва ё
манзарањои шањри Хуљанд сабт мегашт. Барои сабти сифатноки барнома нурпошии офтоб њам ба назар гирифта
мешуд ва маъмулан он соатњои 4.00-5.00 субњ сабт мегашт.
Силсилаи барномањо бо иштироки устоди шодравон Абдулманнони Насриддин сабт гардид. Дар барнома Саидумрон Саидов порчањое аз «Маснавии маънавї» ќироат
мекард ва устод онро шарњ медоданд. Ваќте ки барномаи
нахустини «Ганљинаи Мавлоно» намоиш дода шуд, тамошобинон онро дуруст дарк накарда буданд ва ба телевизион занг мезаданд, ки бисёр матлабњо барояшон фањмо нагардид. Кормандони «СМ-1» ба онњо тавсия медоданд, ки
њангоми намоиши барнома «Маснавии маънавї»-ро дар
даст дошта бошанд. Њамин тавр њам шуд, дар рафти барнома
баранда сањифањои китобро эълон мекард. Аллакай дар барномањои сеюм ва чањорум дарки он ба тамошобинон осон
гашт ва занг зада миннатдорї баён мекарданд. Дар барномаи
«Ганљинаи Мавлоно» Фарзона, Тољибой Султонзода, Њољї
Њусайн Мўсозода њам ашъори Мавлонои Румро шарњ дода
буданд. Аммо сўњбатњои устод Абдулманнони Насриддин бо
илмияти худ фарќ мекард. Барномаи «Ганљинаи Мавлоно»
тавонист, ки мардумро ба шинохти Љалолуддини Румї водор карда, маснавихон гардонад.
Минбаъд дар «СМ-1» солњои охир барномањои маърифатии «Симои ошно» (мусоњиба бо шахсиятњои маъруфи Хуљанд), муњаррир ва барандааш Муњаббат Муродова, «Корномаи бузургони ислом» (2010-2011) муњаррир ва
барандааш И.Рањимов, «Манзили аљдодони мо» муњаррир
ва барандааш Манижа Юсупова арзи њастї карданд.
Дар давоми солњои фаъолияташ дар телевизиони
«Азия» низ барномањои маърифатї ба забонњои тољикї ва
русї тањия гардида манзури тамошобинон мегашт. Барно219
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мањои «Љуфти муносиб» муњаррир ва барандааш Шоира
Шарифова, барномањои «Худ бисоз, бо мо бисоз», «Љавонон ва љомеа» ва амсоли инњо пешкаши тамошобинон
мегашт. Барномањои маърифатии телевизиони «Азия»
нисбат ба барномањои ШТР «СМ-1» бештар дар жанри
публисистикаи иљтимої офарида мешуд.
Имрўз дар фазои иттилоотии Хуљанд телевизионњои
«Диёр», «Танин», «Салом», «Љањоноро», «СМ-1», «Азия»
шабакањои давлатї ва телевизионњои кабелї фаъолият мебаранд. Аммо дар масъалаи омода ва пахш кардани барномањои маърифатї на њамаи онњо њавасманданд. Агар
каме таваљљўњ њам дошта бошанд, барои тањияи барномањои маърифатї журналисти њирфаї ва ё наворбардори
касбї надоранд. Маърифати худи рўзноманигорони љавон
њам ба ќадри даркорї нест. Мутаассифона, онњое ки ба
даст микрофон гирифтаанду тариќи оинаи нилгун худро
намоиш медињанд, гоњо чї гуфтанашонро худашон њам
намефањманд.
Њамаи барномањои маърифатї дар телевизионњои
мањаллї дар жанри мусоњибаи телевизионї омода мегарданд. Ин тарзи барномасозї ба телевизионњои мањаллї
мушкил нест ва камхарљ аст. Барнома сабту танзим гардида ба намоиш гузошта мешавад. Аммо аз лињози талаботи
телевизиони муосир он сўњбатњо гарчанд, ки бори зиёди
маънавї доранд, ба талабот мутобиќ нестанд. Зеро телевизион талаб мекунад, ки дар баробари маълумот додан
тасвир њам нишон дода шавад. Аммо дар барномањои маърифатї сўњбати ду нафар њасту халос, ки онро бо истилоњи
телевизионї «каллаи сухангў» меноманд. Аудио (садо)-и
он сўњбатњоро тариќи радио њам пахш намоянд, мазмунаш
дигар намешавад. Дар телевизионњои муосир дар тањияи
барномањои маърифатї аз усулњои муосири танзим, инфографика, мултимедиа истифода бурда намешаванд, ки
ин њам вобаста аст ба набудани мутахаассиси ороишгари
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телевизион, танзимгари компютерї, рассоми касбии телевизион ва монанди инњо.
Дар њоли њозир телевизионњои мањаллї дар шароите ќарор доранд, ки мехоњанд барномањои маърифатї
дошта бошанд, аммо он барнома дар бозори реклом харидор њам дошта бошад. Мутаассифона, дар жанри мусоњибаи телевизионї тањия намудани барномањои маърифатї
ва њатто илмї-оммавї кўњна шудааст. Тамошобини имрўза тамошобини солњои 90-уми асри бист нест. Ў дастрасї ба
интернет, ба шабакањои умумиљањонии телевизионї дорад.
Аз ин рў, агар то солњои 2010 барномањои маърифатї тариќи
сўњбати телевизионї сабт мегашта бошанд, њоло фурсати
он фаро расидааст, ки сабки тањияи барномањои маърифатї
дигаргун гардад. Унсурњои сюжетсозии атраксион, мултимедиа, унсурњои документалистика дар тањияи барномањои
маърифатї мавриди истифодабарї ќарор гиранд.
Барномањои маърифатии телевизионњои мањаллї
тавонистанд, ки дар муддати арзи њастияшон дар даврони истиќлол барои худшиносии миллї ба мардум мавод
пешнињод кунанд, дар даврањои бўњрони иќтисодї, ки
мардум фурсати китоб хондан надоштанд тавассути оинаи нилгун маълумоти таърихї пешнињод намоянд, шавќи
мардумро ба омўхтани таъриху адабиёти тољик бедор кунанд, асарњои маъруфи адабиётро шарњу тавзењ намоянд.
Гуфтан мумкин аст, ки дар солњои душвори 90-уми асри
гузашта ва ибтидои асри кунунї телевизионњои мањаллї
функсияи маърифатии худро иљро карданд ва айни замон
дар назди онњо рисолати наве њам ќарор гирифтааст, ки он
њам марбут ба тарѓиби дастовардњои истиќлоли давлатї
ва устувордории вањдати миллї мебошад.
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РУШДИ ИТТИЛОЪРАСОНИИ
ТЕЛЕВИЗИОН{ОИ МА{АЛЛB ДАР
ДАВРОНИ ИСТИRЛОЛ1
Дар баробари густариш ёфтани шабакањои љањонї,
минтаќавї ва моњворавии телевизионї талабот ба телевизионњои мањаллї зиёдтар мешавад. Сокини њар мањал ва
ё минтаќа мехоњад, ки дар оинаи нилгун њаёт ва зиндагии
худро бинад. Аз ин рў, дар тамоми кишварњои мутараќќии
олам телевизионњои мањаллї љойгоњи махсуси худро доранд. Њатто дењањое њам њастанд, ки аз 30-35 хољагї иборатанд, аммо телевизиони ноќилии мањаллї доранд.
Дар даврони истиќлоли Тољикистон дар баробари шабакањои давлатии телевизионї силсилаи телевизионњои мањаллї арзи њастї карданд ва барои пуррасозии фазои иттилоотї, боло бурдани маънавиёти мардум,
тарѓибу ташвиќи арзишњои фарњангии миллї сањми босазо гузоштаанд. Шањри Хуљанд дар Тољикистон минтаќае
мебошад, ки дар он индустрияи телевизионї нисбат ба
дигар минтаќањои кишвар рушд кардааст. Дар даврони
истиќлолият њам аз лињози касбият ва њам аз лињози техникї телевизионњои мањаллї марњилаи созандаро паси сар
кардаанд. Агар то солњои 2000-ум техникаи аналогї дар
телевизионњои мањаллї истифода бурда шаванд, имрўз
дар шабакањои мањаллї гузариш ба технологияи раќамї
1

Маќола дар њаммуаллифї бо М.Дадобоев таълиф шудааст.
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ва пахши раќамии барномањо сурат гирифта истодааст.
Яке аз роњњои рушди телевизиони мањаллї доштани
бозори реклом аст. Дар солњои навадуми асри гузашта дар
натиљаи ба таври замонавї корбарї кардан барои љалби
рекламадињандагон, дуруст ба роњ монда шудани маркетинги телевизионї ШТР СМ-1 ва ШТР Азия аллакай дар
бозори реклама мавќеи худро пайдо карданд.
Барои он ки рекламадињанда шабакаи сертамошобинро интихоб кунад, роњбарияи телевизионњо роњњои бењтар
намудани сифати барномањоро љустўљў мекарданд. Яке аз
роњњои дастрас ва дар баробари ин бењтарини љалби рекламадињандагон љоннок гардонидани барномањои иттилоотї буд.
Аммо барои амалї гардонидани ин иќдом мушкилоти зиёд мављуд буд. Муњаррирон, журналистон ва кормандони техникї, ки мутобиќ ба талаботи замон фаъолият
баранд, набуданд. Аксари журналистони телевизионњои
мањаллї пештар дар матбуот ва ё радио фаъолият бурда
буданд ва гузоришу иттилооте, ки тариќи телевизион пешнињоди мардум мекарданд ё ба хабари рўзнома, ё ба њисобот ва ё ба гузориши радиої шабоњат дошт.
Журналистон ва ё кормандони техникї, ки дастпарвари телевизиони шўравї буданд, бо ќоидањои муосири
тележурналистика, ки илман асоснок шуда буданд, шинос
набуданд ва ё дар ќолаби пешина гузоришу барнома омода
мекарданд. Танзими гузоришњои иттилоотии телевизионї
мувофиќи њаљми кадрњо: навори умумї, миёна, барљаста
ва љузъї бояд сурат мегирифтанд, аммо на њама ваќт ин
ќоидаи ќабулгардида риоя мешуд.
Аммо рушди бозори реклама таќозо мекард, ки дар
самти иттилоърасонии телевизионї як таѓйироти љиддї
бояд ба амал ояд. Барои њалли ин мушкилї созмони байналхалќии Интернюс Нетуорк мадади худро расонид. Дар семинар ва даврањои омўзишии баргузоркардаи ин ташкилот
рўзноманигорони телевизионї, ки аксарият љавон буданд ба
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монанди Мањмудљон Дадобоев, Музаффар Юнусов, Илњом
Њошимов, Оќилхўља Сулаймонов, Икром Бобоев, Рашид
Њафизї, Муњайё Орипова, Анжелла Саркисян, Фирўза
Мирљумъаева ва дигарон љалб гардиданд. Як давраи семинарњои ин ташкилот дар солњои 1998-2001 барои наворбардорон, барои журналистон, менељерони реклама, барои
танзимгарон ва роњбарони телевизионњо баргузор гашт.
Дар ин семинарњо мутахассисони варзидаи телевизион аз Федератсияи Руссия, ИМА ва дигар кишварњо даъват мегардиданд. Натиљаи ин гуна семинар ва даврањои
омўзишї буд, ки дар охири асри бист ва солњои нахустини асри бисту як дар телевизионњои мањаллии Тољикистон
тарзи нав, замонавї ва муосири иттилоърасонии телевизионї арзи њастї кард.
«Ахбори телевизионї – иттилоотест, ки онро мардум
дар хона, наќлиёти мусофиркашон ва дар љойњои љамъиятї муњокима мекунанд» - ин таърифи иттилооти телевизионї гардид.
Тобистони соли 2002 дар созмони Интернюс Нетуорк
нахустин мактаби журналистикаи телевизионии тољикро
таъсис дод. Дар муддати як моњ 16 нафар журналист аз
стансияњои телевизионњои мањаллии Тољикистон малакаи
наворбардорї ва иттилоърасониро омўхтанд. Дар ин мактаб рўзноманигори варзидаи Руссия Светлана Денисова
(он замон директори шабакаи СТС) њамчун муаллими асосї ва журналистони кишвар шодравон Мазњабшо Муњаббатшоев, Иззатманд Саломов, Карим Азизов, Масрур Абдуллоев наворбардорон Муњаммад Норов, Сўњроб Алиев
дарс гузаштанд. Фарќи ин мактаби телевизионї аз таълими донишгоњї дар он буд, ки ба њар журналист њам навиштани матни телевизионї, тањияи гузориши иттилоотї
ва ќоидањои наворбардориву танзим омўзонида мешуд.
Њар иштирокчии семинар бо дастгоњи наворбардорї, мизи
танзим ва дигар лавозимот таъмин гашта буд. Барои хатм224
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кунандагони нахустин мактаби телевизионии тољик курси
якмоња аз тањсили панљсола бештар самара бахшида буд.
Яке аз роњњои рушд додани иттилоърасонї њавасмандгардонии журналистон ва наворбардорони стансияњои телевизионњои мањаллї ба шумор мерафт. Бо ин маќсад Интернюс Нутуорк лоињаеро амалї намуд, ки он дар ибтидо
«Пайванд» ва дертар «Набзи зиндагї» ном гирифт. Дар
барномаи «Набзи зиндагї» њар њафта аз стансияњои телевизионњои мустаќили Тољикистон: ШТР СМ-1 (Хуљанд),
ШТР-Азия (Хуљанд), ТВ Гули бодом (Конибодом), ТВ
Мављи озод (Восеъ), Ѓўлакандоз (Љаббор Расулов), ТВ
Исфара, Регар (Турсунзода), ТВ Парвиз (Зафаробод) ва
ѓайрањо гузоришњо пахш мешуданд. Мањз њамин барнома
буд, ки тарзи нави пешкаши иттилоотро бо забони тољикї
ба мардум муаррифї кард.
Аз ин лињоз, мо метавонем, ки солњои 1999-2003-ро
оѓози марњилаи иттилоърасонии касбии телевизионї дар
Тољикистон гўем.
Асоси чунин сабки иттилоърасонии телевизионї –
наќли воќеа тавассути тасвирњо аст. Андозањои гуногуни
кадри телевизионї як вазифаи ба худ хосро дорад: умумї
– барои пурра инъикос кардани љои воќеа, миёна – барои
нишон додани њаракат дар љои њодиса, барљаста – барои
бедор кардани њиссиёти тамошобин. Дар телевизион таваљљўњи асосї ба кадри барљаста равона карда мешавад,
аз ин рў, телевизионро санъати кадри барљаста меноманд.
Дар шабакањои телевизионии мањаллї гузоришњо бо
истифодаи интершум, лайф, атраксион, стендап ба вуљуд
омаданд, ки як навъ ќолабшиканї дар иттилоърасонии телевизионї буд. Имрўз ба назар мерасад, ки ин унсурњои
гузориши телевизиониро дар шабакањои марказї низ истифода мебаранд.
Синхрон дар барномањои иттилоотї тибќи стандартњои байналхалќї то 20 сония гардиданд. Истифо225
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даи инфографика, тарзи иттилоърасонии расм+иттилоъ, видео+иттилоъ дар барномањои хабарї роиљ гардид.
Дар солњои 1999-2005 гурўњи калони наворбардорон
аз мактаби муосири телевизион огоњ гардиданд. Наворбардороне ба монанди Ѓулом Ѓафуров, Муќим Тољибоев,
Юсуф Юнусов, Дилшод Мўъминшоев, Шавкат Маърупов,
Насим Рањимов, Манучењр Абдухалилов, Дилшод Бобољонов ва дигарон наворбардории барномањои иттиллоотї ва
гузоришњои хабариро хуб омўхтанд.
Дар шањри Хуљанд шабакањои телевизионии ШТР
СМ-1 ва ШТР Азия фаъолони иттилоърасонї буданд.
Њатто дар байни мардум ШТР СМ-1 њамчун шабакаи иттилоотї дониста мешуд. Барномањои иттилоотии ШТР
Азия бо забони русї дар солњои 2000-2003 аз тарафи тамошобинон ба хушї пазируфта мешуд.
Имрўз дар шањри Хуљанд шабакањои телевизионии
мањаллї ба монанди ШТР СМ-1, ШТР Азия, ТВ Љањоноро, ТВ Танин, ТВ Диёр, ТВ Салом фаъолият мебаранд.
Мумкин аст, ки шумораи телевизионњо дар Хуљанд боз
афзоиш ёбад. Аммо мушкилї дар он аст, ки дар иттилоърасонї имрўз телевизионњои мањаллї меланганд. Мактаби иттилоърасонї, ки чанд сол пеш хеле пурќувват буд,
бенињоят заиф гаштааст. Ќоидањои маъмулии наворгирї,
тањия ва ќироати матни телевизионї, танзими видео риоя
намегардад. Нуќсонњои фоњиши техникї дар сабту пахши
барномањои иттилоотї љой доранд.
Ин љо саволе ба миён меояд, ки чаро дар телевизионњои мањаллии имрўза иттилоърасонї ба ќадри даркорї
нест? Ба андешаи ин љониб сабабњои асосии пастравии сифати барномањои иттилоотї инњоянд:
- зуд-зуд таѓйир ёфтани њайати эљодии телевизионњои
мањаллї, аз кор рафтани рўзноманигороне, ки аз мактабњои
иттилоърасонї гузаштаанд;
- бемасъулиятї ва камњавсалагии нафароне, ки аз
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мактабњои касбї гузаштаанд, вале малакаю мањорати иттилоърасониро ба рўзноманигорони љавон намеомўзанд;
- савияи пасти дониши журналистони телевизионњои
мањаллї;
- ба телевизион њамчун зинаи машњуршавї муомила
кардани журналистони љавон;
- ба ќадри кофї аз лињози моддї њавасманд нагардидани журналистони телевизион.
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат,
Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон дар суханронии
худ ба муносибати ифтитоњи муассисањои телевизиони
давлатии «Варзиш», «Синамо» ва Академияи воситањои
ахбори омма, санаи 1 марти соли 2016 чанд нуќсони барномањои телевизионии кишварро зикр намуданд, ки њар
яки онњо воќеї мебошанд.
Ин љо чунин манзара ба назар мерасад: дар ибтидои
солњои 2000-ум иттилоърасонї дар шабакањои телевизионии мањаллї хеле пешрафта буд. Имрўз бошад, он заиф
гаштааст. Пас роњи њалли муаммо ва бењтар намудани
сатњи иттилоърасонии телевизионї дар чист? Дар ин љо
кўшиш мекунем, ки нисбати ин масъала андешањоямонро
баён кунем.
1. Дар њар стансияи телевизиони мањаллї нафароне
њастанд, ки аз мактаби иттилоърасонии касбї гузаштаанд.
Онњоро њавасманд кардан лозим аст, ки ба журналистони
љавон онро омўзонанд;
2. Дар телевизионњои вилоятї ва марказї он журналистоне ба кор љалб гарданд, ки дар телевизионњои мањаллї фаъол буданд ва фаъолият ба шабакањои миллии телевизион барояшон як зинаи њавасмандкунї гардад;
3. Озмуни умумиљумњуриявї байни телевизионњои
мањаллї доир ба тањияи барномаи иттилоотї гузаронида
шавад. Барои ѓолибиятро ба даст овардан телевизионњои
мањаллї ва њайъати эљодиву техникии онњо фаъолтар ме227
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гарданд;
4. Фабрикаи хабарї таъсис додан лозим аст. Яъне
телевизионњои мањаллї бо њамдигар табодули гузоришњо
кунанд, бо ин роњ кормандони љавони телевизионњо аз
њамдигар меомўзанд.
Президенти Тољикистон Э.Рањмон доир ба ањамияти шабакањои телевизионї барои кишварамон ќайд мекунанд: «Телевизион ва радио њамчун яке аз василањои
муќтадири таъсиррасонї ба афкори љомеа маќоми хоса
дошта, дар баробари дигар хизматњо метавонад дар огоњонидан ва пешгирї кардани хатарњои љањони муосир наќши
муассир ва созанда дошта бошад».
Замони шўравї дар Тољикистон танњо як шабакаи
телевизион мављуд буд. Таъсис ва фаъолият бурдани телевизионњои мањаллї ва марказї дастоварди муњими замони
истиќлолияти кишвар мебошад. Айни замон дар Тољикистон зиёда аз 31 телевизиони ѓайридавлатї ва 9 шабакаи
давлатї фаъолият мебаранд.
Телевизионњои мањаллї зодаи давраи истиќлоли
кишваранд ва бояд, ки барои пойдории сулњу вањдати миллї ва истиќлолияти кишвар талош варзанд.
Cоли 2016

ПЕШГEИ{ОИ ШО{
НЕЪМАТУЛЛО{И ВАЛB
Шоњ Неъматуллоњи Валї (730њ/1329 м - 834њ/1431 м)
яке аз чењрањои шинохтаи адабиёт ва ирфони асри XIV
буда, аз худ осори гаронбањо боќї гузоштааст. Ў пири маънавї ва муршиди шоири машњур ва лисонулѓайби адабиёти форсу тољик Њофизи Шерозї буд. Шоњ Неъматуллоњи
Валї, ки бо лаќаби Саййид Нуриддин низ машњур аст, бо
нуздањ пушт насабаш ба пайѓамбари охируззамон мерасад
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Неъматуллоњаму з-Оли расул,
Мањрами орифони раббонї (6, с. 3).
Шарњи њоли Шоњ Неъматуллоњи Валиро дар муќаддимаи нашри девони шоир Саид Нафисї муфассал баён
кардааст (ниг.: 8, муќаддима, с. 21- 24). Бино бар маълумоти С. Нафисї нахустин равияи ирфонии ташаййеъро Шоњ
Неъматуллоњи Валї таъсис дода будааст ва пайравони тариќати ўро неъматуллоњї меноманд. Шоњ Неъматуллоњи
Валї мисли Имом Ѓаззолї шариатро бо тариќат пайванд
додан мехост. Ба фаъолияти ў Саид Нафисї чунин бањо
додааст: «Дар ќарни њаштум Шоњ Неъматуллоњи Валї ва
пас аз он Саййид Муњаммад Нурбахш тариќаи тасаввуфи
Ибни Арабиро, ки бо тасаввуфи Эрон бегона будааст дар
миёни эрониён ривољ додаанд ва Шоњ Неъматуллоњи Валї
онро бо мўътаќидоти шиа тавъам карда» (8, муќаддима, с.
20-21). Дар як рубоияш матлаби номбурдаро чунин баён
мекунад:
Донистани илми дин шариат бошад,
Чун дар амал оварї тариќат бошад.
Гар илму амал љамъ кунї бо ихлос
Аз бањри ризои Њаќ, њаќиќат бошад.
Шоњ Неъматуллоњи Валї дар замоне зистааст, ки
дар ќаламрави Мовароуннањру Хуросон бузургони илму
ирфон ба монанди Мирсайид Алии Њамадонї, Хоља
Исњоќи Хатлонї, Шоњ Ќосими Анвор, Шайх Садриддини
Ардабилї, Хоља Бањоуддини Наќшбанд, Хоља Муњаммади Порсо, Мавлоно Низомуддини Хомўшї, Љалолиддин
Юсуфи Ўбањї, Нуриддин Њофизи Абрў ва бузургони дигар машѓули маърифати Њаќ ва иршоди муридони худ
буданд; удабое ба монанди Бобо Савдоии Абевардї,
Шарафуддин Алии Яздї, Муњаммад Ширини Маѓрибї,
Абўисњоќи Атъима, Мир Махтуми Шерозї ва дигарон
ќаламфарсої доштанд; амир Темур ва писараш Шоњрух
Мирзо дар маснади љалодату комронї нишаста буданд (6,
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с. 3-4). Шоњ Неъматуллоњ дар њамин гуна муњити илмию
ирфонї умр ба сар бурд, эљод кард. Девони ў чанд маротиба дар Љумњурии Исломии Эрон ба зевари табъ ороста
гаштааст, ки шомили ќасоид, ѓазалиёту рубоиёт, маснавї,
ќитъа, тарљеъбанд, дубайтињо ва муфрадот мебошад.
Шоњ Неъматуллоњи Валї дар байни мардуми замони
худ ва то кунун бо пешгўињояш машњур аст. Пешгўињояш
бо њангомаи фаровон вирди забони њаводорони шахсият
ва шеъри Неъматуллоњи Валї аст. Пешгўињои манзуми
ин шоири ориф аз замонњои ќадим таваљљўњи ањли илм
ва удаборо ба худ љалб намудааст ва боиси ворид шудани ќасидаи шоир бо тањрифу таѓйири зиёд ба тазкира ва
баёзњо гаштааст. Њатто олиме чун Эдвард Браун ба ѓайбгўињои Шоњ Неъматуллоњи Валї таваљљўњ карда, фасле аз
китобашро ба ин мавзўъ бахшидааст. Вай дар асараш ќиссаи ба даст даровардани нусхаи ќасидаи ѓайбгўиро чунин
навиштааст: «Ѓолиби эрониён, њатто табаќоте, ки ба даровеши неъматуллоњї мансуб нестанд низ бо он ашъор истидлол
мекунанд… Ваќте ки ман ба зиёрати ќабри Сайид ба Моњон
(маконе дар њудуди Кирмони Эрон – И.Р.) рафтам бо зањмати
зиёд аз даровеш як нусха аз он манзумаро, ки аз ќадимтарин
ва мувассаќтарин нусах дар тасарруфи эшон буд истинсох
кардам…» (1). Э. Браун дар асараш он манзумаро овардааст.
Дар Њинду Покистон пешгўињои Шоњ Неъматуллоњи
Валиро Сарвар Низомї тарљума ва ба забони урду шарњ
дода бо ибтикори Миён Алињусайни Чоландњарї дар миёнаи асри бист ба нашр мерасонад. Дар шабакањои интернетии форсї садњо шарњу тафсир нисбати ин пешгўињо
мављуд аст.
Ќасидаи мавриди бањси мо бо номњои «Мукошафа»,
«Ѓайбгўињои Шоњ Неъматуллоњ», «Пешбинињои Шоњ
Неъматуллоњи Валї», «Ќиссае бас ѓариб», «Дар изњори
баъзе мармузот ва мукошифот ба тариќи киноя» ва дигар
номњои љалбкунанда дар девони солњои гуногун чопшуда,
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дар баёзњо ва тазкирањо ёд шудааст. Миќдори абёти ин
ќасида низ дар маљмўањо гуногун аст, масалан дар «Гузидаи ашъори Шоњ Неъматуллоњи Валї» 57 байт (3, с.125127), дар «Девон» низ њамин миќдор (6, с. 21-22), дар асари
Э. Браун 50 байт, дар тарљумаи Сарвар Низомї бошад, 51
байт аст (4, с.24-30).
Ќасида бо абёти зерин оѓоз мегардад:
Ќудрати Кирдугор мебинам,
Њолати рўзгор мебинам.
Њукми имсол сурате дигар аст,
На чу перору пор мебинам
(6, с.20; 3, с. 125; 8, с. 526-527).
Дар идомаи ќасида таъкид мекунад, ки ин гуфтањоро
аз худ ва ё аз илми нуљум (астрология) намегўяд, балки он
аз тарафи Парвардигор ба ў ошкор гаштааст:
Аз нуљум ин сухан намегўям,
Балки аз Кирдугор мебинам (6, с.20; 3, с. 125).
Баъдан соли вуќуъи њодисањоеро, ки баъди соли бо
њуруфи ѓайну дол (дар девон) ва айн, ро, зол (дар гузида)
мепардозад. Ба назар мерасад, ки бо овардани њуруфи
мазкур ва ба њисоб гирифтани ќимати ададии онњо дар
абљад пешгўињо ба њисоб гирифта мешаванд. Ќимати ададии айну дол тибќи абљад ба 1000+4=1004 ва дар мисоли
дувум айн-70, ро - 200, зол - 700 аст, ки њосили љамъашон
ба 970 баробар мешавад. Яъне пешгўињо дар як вариант аз
соли 1004 ва дар варианти дуюм аз соли 970 њиљрии ќамарї
шурўъ мешавад, ки ба солњои 1595 ва 1562 мелодї мувофиќ
меоянд. Э.Браун низ ба чунин тањрифот дар ѓайбгўињо дучор гашта буд ва бобие барои исботи иддаояш ба ў шакли
тањрифшудаи њарфњои љумалро ба ў хонда буд (1). Таѓйир
ёфтани њуруфи абљад дар мисоли фавќ њодисаи маъмулї
аст, зеро њар шорењ (ва ё њангоматалабе!) мењохад, ки пешгўињоро ба ин ё он њодиса вобаста карда солашро аниќ кунад. Э. Браун шакли «ѓайн, ро, дол»-ро савоб донистааст, ки
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ба 1204 њ. ва 1789 м. баробар аст. Агар гуфтаи Э.Браунро ба
эътибор гирем, Шоњ Неъматуллоњи Валї воќеањое, ки баъди
асри XVIII мелодї вуќуъ меёбанд, пешгўї кардааст.
Дар идомаи ќасида бо зикри мавзеъњои мушаххаси
љуѓрофї мегўяд:
Дар Хуросону Мисру Шому Ироќ,
Фитнаву корзор мебинам.
Гирди оинаи замири љањон
Гарду зангу ѓубор мебинам (3, с. 126).
Фитнаву корзор дар њудуди Мисру Хуросону Шому
Ироќ чандин маротиба сар задаст ва агар рўзгори кунуниро гирем фитнаву нобасомонї ва љангу корзор дар њудуди
Хуросон (Афѓонистони кунунї), Мисру Сурия (Шом) ва
Ироќ идома дорад. Аммо маълум нест, ки Шоњ Неъматуллои Валї фитнањои кадом солро аниќ мегўяд.
Дар байти дигар бошад, пешгўии Шоњ Неъматуллоњи Валї марбут ба тољику турк аст:
Турку тољикро ба њамдигар,
Хасмиву гирудор мебинам (3, с. 126).
Ва дар идома ба пешгўии њоли Њинд мепардозад:
Њоли њинду хароб меёбам,
Љаври турку татор мебинам (3, с. 126).
Пешгўињои Шоњ Неъматуллоњ марбут ба љангу лашкаркашињо бисёр аст:
Љангу ошўбу фитнаву бедод,
Аз ямину ясор мебинам.
Ѓорату ќатлу лашкари бисёр,
Дар миёну канор мебинам (3, с. 126).
Аммо аксари пешгўињо хусусияти умумї доранд ва
марбут ба масъалањои иљтимої ва косташавии ахлоќ мебошанд, ки метавонад дар њар асре сар занад ва дар рўзгори мо низ ба назар мерасад:
Тољир аз дасти дузд бе њамроњ,
Монда дар рањгузор мебинам (3, с. 126).
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Ва ё:
Макру тазвиру њила дар њар љо,
Аз сиѓору кибор мебинам (3, с. 126).
Ё ки:
Бас фурўмоягони бењосил,
Омилу хондагор мебинам (3, с. 126).
Ќасида баъди зикри азобу ранљу уќубат ва бедодињо
некбинона ба охир мерасад ва пешгўињо тибќи таълимоти
фарљомшиносии (эсхатология)-и ањли ташаййеъ ба поён
мерасад, ки тибќи он Мањдї меояд, њазрати Исо (а) ба замин мефарояд, зиндагї ва рўзгор осуда мегардад. Охирин
байти ќасида ин аст:
Неъматуллоњ нишаста бар кунље,
Аз њама барканор мебинам (3, с. 127).
Аслан агар ба мазмун ва моњияти ин ќасида амиќан
назар кунем, ѓайбгўї ва ё пешгўии даќиќу комиле њам нест,
танњо њолатњо ва њодисањои такроршаванда бо таълимоти
фарљомшиносии динї омехта гаштааст, ки љойи тааљљуб
ва њайратро надорад. Он ки Њофиз мегўяд бо вуљуди лисонулѓайб буданаш: Ин чї шўрест, ки дар даври ќамар
мебинам, Њама офоќ пур аз фитнаву шар мебинам – ва
ё мисраъњои баъдии ин ѓазал њама аз мушоњидаи њаёт гирифта шудааст. Моњиятан ин ќасида њомили андешањои
ирфонии Шоњ Неъматуллоњ низ њаст. Дар рубоие дар ин
бора ишораи сарење њам дорад:
Булбул сухан аз забони гул мегўяд,
Маст асту њадиси гулу мул мегўяд.
Дарёб румузи Неъматуллоњи Валї.
Љузвист, вале сухан зи кул мегўяд (6, с. 447).
Аз ин љо пайдост, ки бо зикри љузъ вай куллро дар
назар дорад. Яъне ба таври умум сухан кардааст.
Пас чаро дар байни мардуми омма ва ањли завќ ин
ќасида ќаринањои гуногун пайдо кард? Сабаб он аст, ки
ќасидаи Шоњ Неъматуллоњи Валї дар замонаш аз таљриба
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ва мушоњидањои рўзгор эљод гашта буд. Худи ў ба Бухорову Самарќанд ва Њиљозу Њалаб ва чандин шањрњои дигар
мусофират дошт, бо њокимони даврон ба монанди Амир
Темури Ланг мулоќот дошт, аз њоли мардуми замонаш
воќиф буд ва малакаи тањлил ва ояндабиниро касб карда
буд. Мисли њамзамонаш Бањоваддини Наќшбанд мардумро ба кор кардан ташвиќ мекард ва худаш бо кишоварзї
маоши рўзгорашро таъмин мекард. Ў медонист, ки танњо
бо кор кардан њоли кишвар ва сокинонаш бењбудї меёбад,
мардумро аз хилватгузинї боздошта ба љомеа пайвастанро
талќин мекард. Муршиди тариќат буд ва мардум ба суханонаш мењру муњаббати самимї доштанд. Худи ин ќасида
њам нисбат ба дигар осораш ба забони халќ наздик суруда
шудааст. Аммо зиёдаравї ба шахсияти рўњонї ва фитрати
ў ба эљод гаштани ашъоре дар њамин вазну ќофия гаштааст, ки аз сабаби онњо Шоњ Неъматуллоњи Валї њамчун
донандаи ѓайб ном баровард. Масалан, воќеањои ба сари
ќудрат омадани сафавињо, замони ќудратёбии Нодиршоњи
Афшор ва ѓайраро ба номи ў илњоќ карда гуфтаанд:
Нодире дар љањон шавад пайдо,
Ќоматаш устувор мебинам.
Охири ањди нављавонии ў,
Ќатли ў ошкор мебинам (5).
Ин гуна байтњо, ки фарогири таърихи Эронанд дар
матни ќасида илњоќ гаштааст ва аксаран моли Шоњ Неъматуллоњи Валї нест.
Дар Њинду Покистон чунон ки ишора рафт пешгўињои Шоњ Неъматуллоњи Валї истиќболи гарм дошт
ва боиси пайдо гаштани шарње ба забони урду њам шуд.
Дар тарљума ва шарњи Сарвар Низомї ѓайр аз ќасидаи дар
боло зикршуда ду ќасидаи дигар њам ба Шоњ Неъматуллоњ
мансуб дониста шудааст. Яке бо матлаи
Рост гўям, подшоње дар љањон пайдо шавад,
Номи ў Темур шоњи соњибќирон пайдо шавад
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(4, с. 21) - оѓоз меёбад ва аз мисраи якум фањмидан мумкин аст, ки шеър ба Шоњ Неъматуллоњ иртиботе надорад,
сактагие аз лињози вазн дар матлаъ ба назар мерасад, ки
хоси ашъори ў нест. Соли таълифи ќасида, ки дар он оварда шудааст, бори дигар исбот мекунад, ки ќасидаи мазкур
сохтаи замони баъд аз Шоњ Неъматуллоњи Валист:
Понсаду њафтоди њиљрї буд чун ин гуфта шуд,
Ќодири мутлаќ чунин хоњад чунон пайдо шавад (4, с.
21).
Бармало мушоњида кардан мумкин аст, ки сабку услуби ќасида хоси асри шашуми њиљрї нест ва гўяндаи њангомаљў бошад, соли зиндагии Шоњ Неъматуллоњро худаш
намедонад ва иштибоњан онро се аср аз соли таваллудаш
калонтар кардааст.
Дар ин ќасида њодисањои марбут ба таърихи сарзамини Њиндустон љой дода шудаанд. Чунончи, ин кишварро
забт кардани насоро њам ёд мешавад:
Зулму адоват чун фузун гардад бар њиндустониён,
Аз насоро дину мазњабро зиён пайдо шавад (4, с. 18).
Ќасидаи дуюм бошад бо чунин абёт оѓоз мегардад:
Порина ќисса шўям аз тоза Њинд гўям,
Уфтод ќарни дуюм, к-уфтод аз замона (4, с. 33),
ки ин њам моли худи Шоњ Неъматуллоњ буданаш гумон
аст. Бо вуљуди ин аксари пешгўињояш ба воќеият наздикї
дорад, зеро маконњои мушаххас зикр гаштааст:
Бар мулки Мисру Судон, Бухоро њам Куњистон,
Лубнону шањри Каррух гиранд остона (4, с.36).
Дар ин байт ишора бар забт кардани кишварњо аз љониби насрониён аст.
Бо мутолиаи ду ќасидаи мансуб ба Шоњ Неъматуллоњи Валї њадс задан мумкин аст, ки онро солњои чилуми
асри бист озодихоње ва ё худи тарљумон Њофиз Муњаммад
Сарвари Низомї таълиф кардааст. Чун дар ин солњо њаракати озодихоњона аз мустамликадорони Бритониё дар
235
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ављи шиддат буд, мусулмони ѓаюри ватанхоњ он ду ќасидаро эљод мекунад ва аз номи Шоњ Неъматуллоњи Валї ва
пешгўињои вай мардумро ба озодї ва таъсиси давлати мусулмонї дар хоки аљдодиашон даъват мекунад. Далели ин
гуфтањо дар охирин сањифаи китоб овардани таќризе њам
аз Сайид Вориси Љейлонї иддаоямонро таќвият мебахшад. Вориси Љейлонї худаш аз ањли Макка ва љонибдори
њаракати озодихоњона дар Синду Кашмир будааст.
Шоири офаринандаи ду ќасидаи зикршуда, ки
фарљомашон некбинона аст, аз Шоњ Неъматуллоњи Валї
илњом гирифтааст ва аз шўњраташ истифода бурда, барои
ташвиќи ѓояњои озодихоњияш бо номи пешгўињои Шоњ
Неъматуллоњи Валї онро интишор додааст.
Дар маљмўъ, агар ба таърихи фарњанг ва адабиёти
мардуми љањон ва форсу тољик назар кунем, гуфтани пешгўињо таърихи хеле тўлонї дорад. Дар Таврот пешгўињои
зиёде оид ба оянда мављуд аст, ки љанбаи динї доранд.
Дар Инљил китоби Вањй дар бораи охирзамон мављуд аст.
Дар Ќуръон оятњои пешгўикунанда мављуд аст, ки
намунаи бењтаринаш оятњои нахустини сураи Рум мебошад. Дар ањодиси набавї низ пешгўињое марбут ба њоли
уммат баъд аз рењлати паёмбар ишора гаштааст.
Пешгўї навиштан дар адабиёти ќадимаи мо низ таърихи дурударозро молик аст. Дар Бундањишн оид ба Чинводпул ва ояндаи мардумон фасле мављуд аст (2, с. 92-94),
инчунин ба фарорасии рўзи растохез ва оќибати кори табањкорону парњезгорон ишора гаштааст (2, с. 101-104). Бо
хати пањлавї пешгўињои Зардушт навишта шуда буд, ки
онро Содиќ Њидоят ба забони форсии имрўза баргардон
кардааст. Мўњтавои ин пешгўињо чунин аст, ки Гуштосп аз
Љомосп дар бораи ояндаи дини Зардушт пурсон мешавад
ва ў дар посух мегўяд, ки њазор сол он пойдор мемонад
(7, с. 2). Дар ин асар низ ба мисли ќасидаи Шоњ Неъматуллоњи Валї гоњо умумигўї ба назар мерасад: «Даромади
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мардумон яке аз дигаре бештар бошад» (7, с. 7), «мардумон
хор, фармонравотар ва чобуктар бошанд» (7, с. 7).
Суханони шоирон ва ё худ ифтихорияњои бузургони
адабиёти форсу тољикро, ки нисбати асарњояшон гуфтаанд, метавонем, ки њамчун пешгўињои адабї ќаламдод кунем. Чунончи, Фирдавсї дар бораи «Шоњнома» гуфтааст:
Пайафкандам аз назм кохе баланд,
Ки аз боду борон наёбад газанд.
Аммо пешгўињои Шоњ Неъматуллоњи Валї чунин
нест ва сарчашмаи он ба фарљомшиносии динї мерасад.
Асарњое ба ном ќиёматнома дар таърихи тамаддуни форсу
тољик фаровон навишта шудаанд, ки ќасидаи мавриди бањсамонро њам метавонем яке аз онњо номем. Бо офаридани
ин ќасида Шоњ Неъматуллоњи Валї то андозае суннатњои
ќадимаи адабиёти форсу тољикро идома дод, асараш мавриди истиќболи гарму самимии мардум гардид. Минбаъд
пешгўињои фаровоне ба он ќасида илњоќ гашт ва раванди
аз номи Шоњ Неъматуллоњи Валї навиштани воќеоти ѓайбияро метавонем дар асри бисту як, дар сомона ва торнамоњои њангомаљўён низ ба назар гирем.
Пайнавишт:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Браун Э. Таърихи адабии Эрон. Љ.3. Лавњи фишурдаи Дурљи 3.
–Тењрон: Мењрарќоми роёна, 1386.
Мероси хаттии бостон. Китоби II. Љилди I.- Душанбе: Бухоро,
2014. – 478 с.
Неъматуллоњи Валї. Гузидаи ашъори Шоњ Неъматуллоњи Валї/
Гузиниш, муќаддима, тавзењи Абулњасан Парешонзода. – Тењрон,
Њаќиќат, 1383. – 188 с.
Пешгўии љаноби њазрати Шоњ Неъматуллоњи Валї, рањматуллоњи
алайњї, мутарљим Њасан Муњаммад Сарвари Низомї.- Бидуни макони нашр, 1973. - 57 с.
Пешбинињои шигифтангези Шоњ Неъматуллоњи Валї. http://
www. ctntralclub. com/topic-t34697/ htm#p 134508. Санаи вуруд
10.09.2014.
Саййид Шоњ Неъматуллоњи Валї. Девон. Бо кўшиши Муњаммад
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7.
8.

Порсо. – Тењрон, 1384. – 538 с.
Њидоят, Содиќ. Пешгўињои Зартушт. Ќисмати 1. www.tatbook.
com. санаи вуруд 01.08.2014. – 7 с.
Шоњ Неъматуллоњи Валї. Девон. Бо муќаддимаи Саид Нафисї. –
Тењрон: Нигоњ, 1391. – 735 с.

Cоли 2015

«МУНОXОТНОМАИ {АЗРАТИ МEСО (А)»
ВА ХУСУСИЯТ{ОИ АДАБИИ ОН
Дар ганљинаи Иниститути забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хатти ба номи Абўабдуллоњ Рўдакии АИ
Тољикистон тањти раќами 1283 дастнависе нигањдорї мешавад, ки он аз якчанд рисола иборат аст. Дар байни ин
рисолањо рисолаи хурде њаст, ки «Мунољотномаи њазрати
Мўсо, алайњиссалом» унвон дорад. Санаи таълифи ин рисола
моњи сафари 1313 ќайд шудааст, ки он ба моњњои июл-августи
соли 1895 баробар мебошад. Аммо дар рисола аз муаллиф ёд
намешавад. Аммо аз истифодаи пешоянди «ай» мушоњида
кардан мумкин аст, ки муаллифи он зодаи Бухорои Шарќї
(ќисматњои љанубии Тољикистон) мебошад.
Дар фењраст он «Мунољоти Мўсо» ќайд гаштааст, ки
шакли комил ва дурусти номи рисола нест. Дар сањифаи 778
ин дастхат, ки сањифаи унвонии рисолаи мазкур аст, номи
пурраи он «Мунољотномаи њазрати Мўсо, алайњиссалом»
аст ва дар сањифаи баъдї, ки худи рисола оѓоз мешавад,
низ њамин чиз таъкид меёбад. Рисола бо хати насталъиќи
мутавассити дурушт, дар ќоѓази ќўќандии кўњна нигошта
шудааст. Њаљми вараќањояш 14 бар 25 см мебошад.
«Мунољотномаи њазрати Мўсо, алайњиссалом» асари фароќуръонї буда, он ба тариќи саволу љавоб нигошта
шудааст ва мўњтавои асосии он аз саволњое иборат аст, ки
Мўсо (а) ба Худованд додааст ва љавобњои он фароњам
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омадааст. Дар маљмўъ, дар ин рисолаи хурд, ки њамагї аз
10 сањифа иборат аст, чилу чор савол аз љониби Мўсо (а)
ба Худованд дода мешавад ва посухњои он баён мегардад.
Дар фарњанги исломї ва аз љумла, дар «Ќасас-ул-анбиё», дар адабиёти форсу тољик симои Мўсо (а) мазњари
муколама бо Худованд аст ва ин амр боис гардидааст, ки
«Мунољотномаи њазрати Мўсо (а)» таълиф гардад.
«Мунољотномаи њазрати Мўсо (а)» аз љумлаи осори
бадеии мазњабї буда, дар он оид ба шакли ќуръонии ин
достон сухан намеравад. Аммо тибќи формулаи адабии
асарњои агиографии исломї ба мисоли маноќибњо, ќасас-ул-анбиё, ќасас-ул-уламо ва амсоли инњо ташкил ёфтааст. Дар ин маврид мотив њамоно аз Ќуръон гирифта мешавад, љавњармояи асар ќуръонї аст, вале ба он иловањои
муаллифон њамроњ карда мешавад ва дар натиља асари
нави бадеї-мазњабї ва ё фароќуръонї ба вуљуд меояд:
mq + im = асари фароќуръонї
Ин љо mq – мотиви ќуръонї ва im иловањои муаллиф аст.
Ин њолро дар рисолаи номбурда низ метавонем, ки ба
мушоњида гирем. Мотиви ќуръонї ин љо мулоќоти Мўсо
(а) бо Худованд аст ва саволу љавобњои зикршуда бошад,
иловањои муаллиф мебошад.
Иловањои муаллиф вобаста ба замон аст ва хоњ-нохоњ
ифодагари вазъи иљтимої ва инъикоскунандаи ахлоќ ва кирдори мардум буда, бо маќсади тарбияи онњо гуфта шудааст.
Нависанда, зоњиран нафари мазњабист ва бо истифодаи симои Мўсо ва овардани саволу љавобњои мукаммал
мехоњад, ки мардумро тарбия намояд. Мўњтавои саволу
љавоб фарогирифта аз ањодиси набавї, дастурњои ахлоќ ва
фиќњи њанафї аст.
Саволу љавобњо њамаашон бо як шакл, гўё, ки ќолабианд ба назар мерасад ва бо «Мўсо (а) гуфт» оѓоз шуда
саршавии љавоб бошад, «фармон шуд, ки» мебошад:
Мўсо (а) гуфт: Он кї илми бисёр хонад, хабар ай вай
чист?
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Фармон шуд, ки: эй Мўсо , рањмати худро бар вай нисор кунам.
Мисоли зикршуда оѓози «Мунољотномаи њазрати
Мўсо (а)» аст ва масъалаи тарѓиби илм дар ин асар мавќеи
худро дорост ва бесабаб бо омўхтани илм оѓоз нагаштааст. Дар ќисмати дигари рисола оид ба нафароне сухан меравад, ки мададгори толибилмонанд:
Мўсо (а) гуфт: Ё Рабб, он ки толиби илмро бурљи
шафќат кунад, хабар ай вай чист?
Фармон шуд, ки: Эй Мўсо, ба адади њар тори мўе, ки
дар тани ўст малоикањо бо вай омурзиш хоњанд ва савоби
њафтод пайѓамбар каромат кунам.
Ва ё дар ин ќисмати рисола мебинем:
Мўсо (а) гуфт: Ё Рабб, он кї толиби илмро биранљонад, хабар ай вай чист?
Фармон шуд, ки: Эй Мўсо, некўии вайро ночиз гардонам ва забонаи оташ бар вай мусаллат гардонам.
Дар рисола чањор саволу љавоб оид ба масъалаи талаби илм аст ва аз онњо хулоса кардан мумкин аст, ки дар
замони таълифи ин асар мавзўи номбурда зарурї ва ањамиятнок будааст. Дар баробари ин љавобњо мувофиќ ба
њадиси њазрати Муњаммад (с.а.в) аст. Ин падида дар таърихи илм ва адабиёт собиќаи дерина дорад ва њанўз дар
тафсирњои куњани форсї, дар адабиёти бадеї баробар
гузоштани симои Мўсо ва Муњаммад ба назар мерасад ва
дар асари номбурда низ шакли дигари онро ба мушоњида
мегирем. Аммо муњим он аст, ки нависанда тавонистааст,
ки матлабро бо истифодаи симои Мўсо (а) ва бидуни зикри
номи Муњаммад (с.а.в) баён кунад.
Як ќисмати саволу љавобњо дар бораи ба љой овардани ибодатњои динї аст ва ба масъалањои хондани намози шаб, зикри калимаи таййиба, бино кардани масљид,
доштани тарс аз Худованд, бино кардани масљид, Ќуръон
хондан, доштани рўзаи татаввўъ, муносибат ба бенамоз,
вузўъ бо оби сард, дуои хайр кардани мўъминон, эњтикори
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ѓалла, додани мањри зан марбут аст ва аз дидгоњи фиќњї
фароњам омадаанд, аммо ќисмати боќимонда ба масъалањое дахолат мекунад, ки ба адаб ва ахлоќи мардум марбутанд. Масалан, дар ин мисолњо:
Мўсо (а) гуфт: Ё Рабб, он кї амонатро хиёнат кунад,
хабар ай вай чист?
Фармон шуд, ки: Эй Мўсо, њар рўз бар вай лаънат кунам.
ё ки:
Мўсо (а) гуфт: Ё Рабб, он кї падару модари худро биранљонад, хабар ай вай чист?
Фармон шуд, ки: Эй Мўсо, ба рўзе вайро сад лаънат
фиристонам ва забонаи оташи дўзах бар вай мусаллат гардонам ва намозу рўза ва закоту њаљљи умра ва садаќоту њасаноти вайро ќабул нагардонам.
Мўсо (а) гуфт: Ё Рабб, он ки бо мардум муздурї кунад ва муздурии вайро надињад, хабар ай вай чист?
Фармон шуд, ки: Эй Мўсо, чашми ман дар вай бошад.
Мўсо (а) гуфт: Ё Рабб, он кї дурўѓ гўяд, хабар ай вай
чист?
Фармон шуд, ки: Эй Мўсо, бомдоду шабонгоњ вайро њазор лаънат кунам.
«Мунољотномаи њазрати Мўсо (а)» сужаи рангин надорад, бо саволу љавоб оѓоз мешавад ва бо њамин ба поён
мерасад. Бо вуљуди ин метавонем аз рисолаи фавќуззикр
чунин натиљабардорї кунем:
- симои њазрати Мўсо (а) дар ќарни ХIХ дар њудуди
Мовароуннањру Хуросон манбаи офариниши асарњои бадеии мазњабї будаанд ва ањли ќалам аз он барои тарбияи
маънавии мардум истифода мекарданд;
- Мўсо (а), ки дар Ќуръон як намунаи шахси соњибэњсон аст, њамин хислати ў яъне саховат дар густариш додани илм дар асари агиографии мазкур фаровон ба кор рафтааст ва аз доираи ин талаботи ќуръонї берун нест.
- ќонуни монандкунии образњои Мўсо (с) ва Муњаммад (с), дар як сатњ ќарор додани онњо, ки таърихи тўлонї
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дар адабиёти форсу тољик дорад, инкишоф ёфта бо таѓйир
додани шакли бадеияшон мавриди корбарї ќарор ёфтаанд;
- ќонунияти офаридани асарњои агиографї, гарчанд
дар ин асар заиф ба назар мерасанд, лекин унсурњои умумии он корбурд шудааст ва ин амр ба вайрон шудани маъниофаринї боис нагардидааст;
- интихоби симои Мўсо (а) дар ин асар гувоњи он аст,
ки мардум дар асри ХIХ ба ин паёмбар таваљљўњ доштаанд
ва корномаи ў ба омма наздик будааст. Вагарна, муаллиф метавонист, ки симои дигар пайѓамбар ба мисоли Сулаймон,
Луќмони њаким ва ё нафари дигареро истифода барад;
- ањамияти илмї, тарбиявї ва мазњабии ин асар гум
нагаштааст ва манзури омма гардонидани он ба манфиати
кор ва фоидаи маънавї гирифтани хонандагон мегардад.
Пайнавишт:
1. Фењрасти нусхањои хаттии Иниститути шарќшиносї ва осори хаттии Тољикистон, љ. 3. – Тењрон , 1379.
2. Дастнависи № 1283 Иниститути забон, адабиёт, шарќшиносї ва
мероси хатти АИ Тољикистон.
4. Бино Мўњсин. Мўсо (а) аз дидгоњи Ќуръон. – Тењрон, 1370.
3. Веселовский А.Н. Поэтика сюжетов.// Хрестоматия по теории литературы. – Москва: Просвещение, 1982. С.361-369.

Cоли 2014

ОШИ ПАЛОВ, АБEИС{ОRИ АТЪИМА ВА
МАДАНИЯТИ ХEРОКХEРИИ ИМРEЗА
Палов, палав калимањои ќадимаи форсї-тољикї буда,
ифодакунандаи номи таоми маъруф аст.
Калимаи палов таърихи ќадима дошта, дар забони авастої ва суѓдї њам љой доштааст. Калимаи «палов»
дар забони авастої номи рустаниеро, ки аз об нашъунамо
мекунад дорад. Дар забони суѓдї њам бо чунин маъно ба
кор меравад ва њатто дар гўишњои мањаллї калимаи «пал»
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таѓйири маъно карда, љои кишт ва гўшае аз киштзорро мефањмонад. Калимаи «палак» њам аз њамин вожа гирифта
шудааст. Яъне решаи калимаи палов аз номи рустанї, ки
дар об мерўяд гирифта шудааст. Палов аз њосили рустании
обї – шолї пухта мешавад.
Муњаммад Муин калимаи palāv (палов)-ро чунин
шарњ додааст: «Палов – палов, неъмат» (6, с. 365). Бино
бар таъкиди луѓатнигорони маъруф ба мисли Алиакбари
Дењхудо, Муњаммад Муъин, Муњаммадалии Доиюлислом
шакли дурусти ин калима «палов» аст. Дар «Фарњанги низом» шарњи калимаи палов чунин омадааст:
«Палов – исми таоме, ки аз биринљу равѓан ва гўшт
пухта мешавад ва номи такаллумии имрўз «палов» аст.
Агар бо яке аз њубубот мисли адас ва мош ва ѓайра пухта
шуда бошад, адаспалов ва мошпалов ва ѓайра номанд ва
агар равѓандор ва бегўшт бошад, чалав номанд. Дар лафзи мазкур вов бо ду лаб талаффуз мешавад мисли вов дар
лафзи «шав» ва «рав» (9, с.107).
Дар њамин фарњанг калимаи «чалав» низ шарњ дода
шудааст:
«Чалов – исми биринљи пухта, ки дар он гўшт набошад, муќобили палов, ки биринљи пухта бо гўшт аст.
Ин лафз акнун «чалав» гуфта мешавад, яъне алиф табдил
ба забар шуда, лекин вови охир, ки акнун мисли вов дар
«шав» ва «рав» аз ду лаб адо мешавад, дар чалов њам њамин
тавр буда, дар форсї вови дигар њам њаст, ки аз дандонњои
боло ва лаби зерин адо мешавад, мисли вов дар «ворид» ва
«варзидан» (9, с. 468-469).
Њасан Амид паловро бо гунањои дигари фонетикияш
низ зикр мекунад:
«Палав – пулав, палов, пало, биринљи пухта ва софикарда махлут бо гўшт ё сабзї ё боќило ва амсоли онњо, бо
њар як аз њубуб монанди боќило ё лўбиё ё адас пухта шавад
ба изофаи номи он: боќилопалав ё лўбиёпалав ё адаспалав
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номида мешавад ва агар биринљ танњо бошад, онро чалав
мегўянд» (11, с. 295).
Ин калима минбаъд аз забони форсии ќадим ба забонњои дигар пеш аз њама, ба забони њиндии ќадим - санскрит интиќол меёбад.
Дар забони санскрит чанд калима њаст, ки ба гумони
мо то андозае ба вожаи палов наздикї дорад. Яке аз ин вожањо phlaka=phala мебошад, ки чунин маънињоро дорад:
сафед; пок; тамиз; мизи ѓизохурї; ѓизои рўи миз…(2, с.832).
Калимаи дигар phalāsava мебошад, ки маънояш љўшонидани
мевањо; пухтани мевањо аст ( 2, с. 831) ва шакли талаффузи
дигари ин калима, ки маънои биринљљўшонро дорад, pulaka
мебошад (ниг.:10). Агар инро ба эътибор гирем, ки палови
њиндї сафед аст, пас маънои якуми калимаи phlaka ба ин дуруст меояд, мизи таомхўрї њам бо палов муносибат дорад.
Рhalāsava ва ё pulaka аз он љињат дуруст меояд, ки дар палов
биринљ, ки меваи шолї аст љўшонида мешавад.
Макони парвариши биринљ Њиндустон аст, ки дар
минтаќаи номбурда чанд њазорсола пештар шоликорї
рушд карда буд, дар њазораи панљуми то милод шолї ва
биринљ дар Чин парвариш мегашт. Ба њудуди Осиёи Миёна бошад, шолипарварї ва биринљкўбї ќарнњои III-II то
милод ворид гаштааст. Ба тамоми ќитъаи Авроосиё шоликорї аз се кишвар Њиндустон, Њиндучин ва Чини љанубї
пањн гаштааст (7, с. 2).
Сарзамин ва макони парвариши шолї будани Њиндустон асос гашта наметавонад, ки ин кишвари афсонавиро «сарзамини палов» номем, бино бар эътиќодоти динии
мардуми њинду истеъмоли гўшт барояшон љоиз нест.
Минбаъд калимаи «палов» аз забони форсї-тољикї
ба забони ќавмњои њамљавор мегузарад ва ба талаффузи
забонии онњо мувофиќ мегардад: озарбойљонї – плов, арманї – пилаф, гурљї – пилаф, ќазоќї – палау, муѓулї – пилаф, туркї – пилав ва монанди инњо. Ба забони русї ин
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калима аз забонњои туркї дохил гаштааст. Дар лањљаи
Хуљанд имрўз шакли дуруст ва ќадимаи ин калима «палов» истифода мегардад.
Мардуми тољик аз даврањои ќадим киштукори шолиро омўхтаанд ва бо биринљ хўрокњои гуногунро тайёр
мекарданд. Оши палов аз таомњои дўстдошта ва маъруфи мардуми тољик ва дигар миллатњои Осиёи Марказї,
љумњурињои Ќафќоз, баъзе давлатњои Араб мебошад. Дуруст аст, ки дар њар минтаќа технология, тарзи тайёр кардани оши палов гуногун мебошад. Њатто дар як ноњияи
кўчак чанд намуди тайёр кардани оши палов вуљуд дорад.
Бењуда њикмати халќ намегўяд: «Оши палов њар љо, пазанда љо-љо». Њаќиќатан, пазандаи оши палов, ки пайрави
пири пазандањо асту оши дилнишин мепазад, љо-љо аст.
Имрўз мебинем, ки танњо дар шањри Хуљанд чанд намуди
паловпазї маълуму машњур аст. Оши палов бањона барои
љамъшавии дўстон, барои тавлиди тифл, барои арўсу домоди нав ва ѓайраву ѓайра пухта мешавад. Гуфтан мумкин
аст, ки паловхурї ва паловпазї љузъи муњими фарњанги
мардуми ин минтаќањоро ташкил медињад. Њар дастурхони пиру љавон бо оши палов зебо аст. Дар суруди тўёна
мардум месароянд:
Ин тарафанда аловгирак,
Ун тарафанда аловгирак
Келину домод паловхурак.
Модом, ки асли калимаи «палов» форсии тољикї аст,
ихтироъкорон ва нахустпазандагони ин таом њам мардуми
форсу тољиканд ва ин шоњи таомњо аз фарњанги мардуми
мо ба халќу миллатњои дигар интиќол ёфтааст.
Дар суфраи нопайдоканори адабиёти форсу тољик
Саъдї насоењи шакарин, Њофиз каломи намакин, Камоли Хуљандї меваи ширини лутф, Мавлонои Рум оби њаёти
маънавї, Љомї ќанди њикмату маърифат гузоштаанд. Дигар удабои бузурги иќлими сухан низ барои ояндагон чош245
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нии сазовор мерос мондаанд. Дар байни ин бузургон нафаре аст, ки маќоми хонсолориву бовурчигии суханро дорад,
ки дар таърихи адабиётамон бо номи ифтихории Мавлоно
Абўисњоќи Атъимаи Шерозї машњур аст. Атъима лаќаб
гирифтанаш њам бесабаб нест, зеро ки дар ашъораш хўрданињо, нўшокињо, ќандолотњо, њалвоњо ва билкул(л) таомро ситоиш мекунад. Абўисњоќи Атъимаи Шерозї (ваф.
1423 ё 1433) њамзамони шоирони соњибзавќе ба монанди
Хоља Исмати Бухорої (ваф. 1436), Бисотии Самарќандї
( ваф. 1403 ё 1412), Хаёлии Бухорої ( ваф. 1447), Њамзаи
Озарї (1382 – 1462), Котибии Туршезї, Шоњии Сабзаворї,
Лутфуллоњи Нишопурї ( ваф. 1413), Неъматуллоњи Валї
(1329-1431), Ќосимуланвор (1355 -1431), Бурундуќи Хуљандї (1355 – 1432), Бадри Шервонї (ваф. 1447), Фаттоњї Яњёи
Себак, шоира Мењрии Њиротї, Толеии Самарќандї (ваф.
1454), Бобо Савдої (соли таваллуду вафот номаълум), Шарафиддин Алии Яздї, Ашраф (ваф. 1459), Доии Шерозї
(1407-1465), Солењи Њисорї буда, дар шањри Шероз умраш
сипарї гаштааст. Барои рўзгузаронияш ба касби наддофї,
пахтакашї машѓул буд ва дар як байташ бо назокати хос, ки
марди зарофатгў буданаш аён аст, ба ин ишора мекунад:
Њалвои пашмак хуштар тавон хўрд,
Дар дастгоњи Бўисњоќи халлољ (1, с. 44).
Аз њама муњим он аст, ки дар баробари таомњои дигар Абўисњоќи Атъима паловро ситоиш мекунад, номњои
паловро зикр мекунад. Дар осори вай калимаи биринљ
ифодакунандаи палов аст. Аљиб он аст, ки то њол дар Бадахшон оши паловро «брїнљ» мегўянд ва дар замони Атъима чунин ном доштани палов аљиб нест, њарду њаммаъно
аст оши биринљ ё оши палав – хўроки аз биринљ омодашуда мебошад. Вай оши паловро султони таомњо номидааст:
Зи њар неъмат, ки бар хон офариданд,
Биринљи зард султон офариданд (1, с. 63).
Дар Эрону Озарбойљон дар тайёр кардани ош ва аз
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љумла, оши палов заъфарон фаровон истифода мегардад
ва то он љо ки нависандаи ин сатрњо огањї дорад, то Инќилоби Октябр заъфаронро тољикон ва дигар ќавмњои Осиёи
Марказї низ фаровон истифода мебурданд. Оши палове,
ки он бо заъфарон биринљаш зард карда мешуд, оши музаъфар мегуфтанд, ки ин калима дар ашъори Абўисњоќи
Атъима фаровон истифода карда шудааст. Чунончи:
Миёни мову музаъфар муњаббати азалист,
Гувоњ шарбату ќанду њалавои асалист (1, с. 36).
Дар ин байт шоир мегўяд, ки миёни мову оши заъфарондор муњаббати азалї аст ва барои ин ќанду њалвои
асалї гувоњанд. Музаъфар бо гўшти мурѓ бошад, таърифе
дигар дорад:
Мурѓе, ки дар миёни музаъфар маљол ёфт,
Шањболи толеаш ду љањон зери бол ёфт.
Хуш ваќти он биринљ, ки дар хони сўфиён,
Бо ќанду лањму равѓану нон иттисол ёфт (1, с.40).
Мурѓе, ки ба миёни оши заъфарон фаромад, саодати ду
дунёро соњиб гашт ва он палове, ки ба хони сўфиён роњ ёфту
бо ќанду гўшту равѓану нон њамроњ гашт, њоли хуше дорад.
Як навъи оши музаъфар «биринљи шамола» ном
доштааст, ки онро дар зери фонус шабона бо як одоби хос
мепухтаанд. Дар ашъори Абўисњоќи Атъима ин њолат, ки
шабњангом пухтани биринљи шамола аст, ишорат ёфтааст:
Ин шамъњо, ки дар дили Бўисњоќ барфурўхт,
Аз рањгузори бўи биринљи шамола буд.
Аз дигар хўрокњо палов ва ё худ ба таъбири Абўисњоќ
«биринљи зард», «биринљ» дар ашъораш фаровон мавриди
корбарї ќарор ёфтааст, ки абёти зерин далели ин гуфтањоянд:
Басе буќлия бимонад, казар ба умри дароз,
Ки дар биринљи њаёт ком нахоњад монд (1, с.60).
Ё ин ки:
Биринљи зарди пур аз равѓану рафиќи шафиќ,
Агар њалова бувад дар бараш зињї тавфиќ.
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Бибур дунбаи бирён наволаи имрўз,
Ки дар камингањи умранд ќотеони тариќ.
Чунон фурў барам ангуштњо ба ќаъри биринљ,
Ки дида хира бимонад дар он чу бањри амиќ…
Ба назди ќалябиринљ ин таомњо њељ аст,
Њазор бор ман ин нукта кардам тањќиќ (1, с.71).
Мисоли дигар:
Биринљи зарду мурѓу ќанд бо њам,
Њама кас дўст медоранд, ман њам (1, с.78).
Ё ки:
Биринље, к-он бувад аз ќаля холї,
Садаф бошад, ки бошад бе лаолї (1, с.83).
Доир ба навъњои дигари ош њам дар ашъори
Абўисњоќи Атъима ишорањо мављуд аст. Масалан, оши
њабашї. «Њабаш» ва ё «њабашї» гуфта, шахси сиёњпўстро
мегўянд. Оши њабашї бошад, навъе аз хўрок аст, ки ранги
сиёњро ба худ мегирад. Абўисњоќ мефармояд:
То зи деги њабашї нону нишон хоњад буд,
Наќди мо сарфи рањи матбахиён хоњад буд (1,с.60).
Њамчун шоири соњибзавќу тамъфањм Абўисњоќи
Атъима чунон мешуморад, ки ба ош будани нахўд хосияти
нек дорад ва дар ин замина ташбењи наљибе сохтааст:
Оше, ки дар ў нахўд набошад,
Монанди арўси бељањиз аст (1, с.124).
Яъне оши бенахўд монанди арўси бекињит аст.
Яке аз хусусияти хоси эљодиёти Абўисњоќи Атъима
ва умуман, шоирони ќарни XV назирагўї, љавоб гуфтан ба
ашъори шоирони мутаќаддиму њамзамононаш аст. Ќитъаи маъруфи Шайх Саъдї «Гили хушбўй дар њаммом рўзе»
аз курсии мактабї ба њамагон ошност. Абўисњоќ ба ин
ќитъа љавобе навишт, ки мазмуни он дар таърифи ширдон
аст. Ќитъа бо зарофат ва табъи баланд гуфта шудааст:
Сабоње дар дуконе ширдоне,
Расид аз дасти кипое ба дастам.
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Бад-ў гуфтам, ки бирён ё кабобї,
Ки аз бўи диловези ту мастам.
Бигуфто: пораи ишкамба будам,
Валекин бо биринљу нон нишастам.
Камоли њамнишин дар ман асар кард,
Вагарна он каминам ман, ки њастам (1, с.89).
Дар баробари љавоб гуфтан ба ашъори Саъдї, Њофиз, Хусрави Дењлавї, Шоњ Неъматуллоњи Валї, Салмони
Соваљї ва дигарон Абўисњоќи Атъима ба ашъори Камоли
Хуљандї њам љавобия навиштааст. Хоља Камол фармуда:
Сарви болои ту сар то по хуш аст,
Ростї он ќомату боло хуш аст.
Љавоби Атъима ба ин ѓазал ин аст:
Љавшани нон дар тани њалво хуш аст,
Худи ўрда бар сари хурмо хуш аст.
Лашкари лавзина чун саф баркашанд,
Тохтан бар ќалбашон танњо хуш аст.
Он чамоќи кундаву гурзи казар,
Аз барои њарби кандамбо хуш аст.
Манљаниќи почаву санги кадак,
Бар фазои ќалъаи кипо хуш аст…
Љорчии сиру љосуси нахўд,
Дар миёни лашкари баѓро хуш аст.
То бувад Бўисњоќ дар дег ин маќил,
Ин арољифи ту чун њалво хуш аст (1, с. 41).
Абўисњоќи Атъима дар жанрњои фард, рубої, ѓазал,
ќасида, маснавї ва њикоят васфи таомњо кардааст. Асараш
«Канз-ул-иштињо»-ро барои як дўсташ навиштааст, то ин
ки иштињои гумшудаи ўро ба эътидол орад. Аз ин сабаб
вай таомњоро таъриф мекунад. Дар пайравї ба «Шоњнома»-и Абулќосим Фирдавсї љангномаи «Музаъфар ва
Буѓро»-ро менависад. Яъне љанги оши заъфарону хўроки
буѓро. Дигар аз офаридањои ў «Хобнома» аст, ки дар он
Абўисњоќ доир ба хобњои дидааш, ки аз таомњо иборатанд
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ба таври мансуру манзум сухан меронад.
Абўисњоќи Атъима фарњанги девони худро њам тањия
карда буд ва дар он нуктањои аљибе њам зикр гаштааст,
ки марбут ба хўрдани таом аст. Чунончи, дар шарњи оши
олубо мегўяд: «Олубо оше, ки аз буни кўњї пазанд, баѓоят
чарбу гарм бошад ва ин ош бе тарид хуш намеояд. Ва ноне
тунук бояд ба чањор ќитъа кардан ва дар рўйи он андохтан
то равѓанњо ба худ гирад ва ба се ангушт чунон дар дањон
нињад, ки риш олуда нагардаду мўљиби танаффури њамкоса нашавад. Ва худ чї лозим, ки ин ош бо касе хўранд, ки
риш дошта бошад».
Абўисњоќи Атъима гарчанд, ки дар Шероз зистааст
ва дар бораи хўрокњое ёдрас кардааст, ки он байни тамоми мардуми Хуросон, Мовароуннањр ва Эрон хос аст. Дар
он замоне, ки Атъима осорашро суруда буд, умумиятњои
фарњангии байни мардуми Эрон ва Хуросону Мовароуннањр гум нашуда буд. Њатто дар асрњои минбаъда низ
ин умумият идома кард. Абўисњоќ на танњо таомњои хоси
Шерозро васф кард, балки хўрокњои машњури асрашро ситоиш кард. Дар девонаш фарњанги таомњоеро, ки дар байни авом маъмуланд, шарњ дод. Дар ин љо интихобан чанд
таоми номбурдаи ўро меорем:
ОБИ ДАНДОН – навъе аз ширинї, ки бо оби набот
пазанд.
ОРДИ РАВЃАН – њалвои орду гандуму равѓанин.
ОШ – маъруф аст. Аќсоми он: оши олуча, оши анор,
оши турш, оши тамари њиндї, оши зиришк, оши самоќ,
оши ѓўра, оши лимў, оши даќиќ, оши соира, оши мурѓ
(чўрбо).
АНГУШТИ АРЎСОН – њалвое, ки ба шакли ангушт
месозанд ва нўки онро сурх мекунанд.
ЎМОЉ – хамиреро моланд, то дона-дона шавад ва бо
андаке равѓан бипазанд.
БИРИНЉИ ШАМОЛА – оши музаъфар, яъне оши
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заъфарондор, ки дар замони Абўисњоќи Атъима онро мепухтаанд. Тарзи пухтани он шабона дар зери фонуси махсус бо одоби хос будааст.
БИРЁН – гўште, ки нахуст ќадре бо об мељўшонанд,
пас аз он дар равѓан ё бар рўйи оташ сурх мекунанд.
БИРЁНИ МУХАЛЛО – бирёне, ки бо тара (кабутї)
ва пудина (њулба), сирхон ва нону пиёз тартиб дињанд. (Ба
забони имрўза гўем, њамон таркиби котлет аст).
БАЃРО – оши хамирї, ки Баѓрохони Хуросонї ихтироъ намуд ва њамоно бўрак низ њамин лафз бошад.
БЎРОНЇ – он чи аз баќул пазанд ва ба рўи он мост
резанд.
ТОБАБИРЁН – гўште, ки дар миёни това бипазанд
ва бо сирка ва сир ва бодинљон дар танўр гузоранд, то кабоб шавад.
ТАРХОН – тархун, ки навъе аз сабзї аст. (Ба хотир
оваред номи нўшокии замони шўравиро, ки «Тархун» ном
дошт, асли он њам тољикї будааст).
ТАРАК – њалвое, ки бо орди биринљ пазанд.
ТАРИД – ноне, ки дар оби гўшт ва ѓайра шикананд.
ТУЗЛУЌ / ТАРЛАБ – дунбаи бирёншуда, ки ба рўи
оши орд резанд ва равѓани доѓ низ гўянд.
ЉАВЗОЃАНД – љавзќанд низ номанд, барги шафтолу
ё зардолу, ки хушк карда бо маѓзи гирдакон ва шакар бапо
кунанд.
ЉЎШИ БАРА – буракиро гўянд, ки аз ќима ва сабзї
ба по кунанд ва дар об љўшонанд ва мосту кашк ба рўи он
резанд ва онро ба ишколи мухталиф месозанд.
ЉУВОЛАК – ноне, ки дар равѓан сурх кунанд.
ЊАБАШЇ – оши самоќ ва нор аст, ки баъд аз пухтан
сиёњранг мешавад.
ЊАСРАТУЛМУЛУК – бирёни дилу љигар.
ЊАЛИМ – оше, ки бо гандуму гўшт месозанд.
ХОКИНА – тухми мурѓе, ки дар равѓан пазанд.
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ХУШКОР – ноне, ки орди он бо сабўс омехта бошад.
ЗАХМБИРЁН – таоми дампухт.
ЗИРАБО – оши зирадор.
САПЕДБО – оши сода, ки шўрбо бошад ва оши мостро низ гўянд.
САРЉЎШ – хулоса ва он чї аз ош бар болои дег бошад.
КЎФТА/ КУНДА – гўшти анљида ё кўбида, ки бо нахўди муќашшар ва биринљ ва ѓайри онњо гирд карда пазанд.
КУКУ – ѓизое аст, ки ба оби сабзињо ва тухми мурѓу
равѓан пазанд.
МУЗАЪФАР – палове, ки дар он заъфарон бошад ва
зардапалов низ гўянд.
МАЌИЛ – анвои њубуб ва оши онњоро маќилбо номанд.
АШУРО – оши ќаламкор ва оши њафтдона – оше аст,
ки аз гандум, љав, нахўд, адас ва мошу лўбиё пазанд. (Шавламошаки кунунї њамон оши ќаламкор аст).
НАХЎДОБ – обгўште, ки дар ў нахўд кунанд.
НАРГИСЇ – бўронии сабз, ки дар миёни он тухми
мурѓ шикананд ва ба шакли наргиси гулдор шавад.
ЊАФТМЕВА – ќишмиш, ангури тоифї, анљири хушк,
ќайсї, ќоќи шафтолу, хурмо, олуи бухор аст.
Анъанаи таомњоро таъриф кардан дар осори Ќорї
Рањматуллоњи Возењ низ идома ёфт, ки тазкираи «Хони
неъмат»-ро навишт. Дар њудуди Эрон бошад, Мирзоалї
Акбархони Ошпазбошї асаре навишт бо номи «Суфраи
атъима», ки дар он тарзи тайёр кардани таомњо, адвия ва
шарбатњо навишта шудааст. Мирзоалї Акбархон сарошпаз
ва ё худ ошпазбошии дарбори Ќољориён дар ањди Носируддиншоњи Ќољор (1831-1896) буд.
Оши палов имрўзњо дар Тољикистон, Ўзбекистон,
Ќирѓизистон, Туркманистон, Афѓонистон, Эрон, Туркия,
Озарбойљон ва дигар кишварњои олам пањн гаштааст ва
маъмулан сокинони њамаи ин кишварњо даъво доранд, ки
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ватани оши палов сарзамини онњост. Аммо мо перомуни
ин масъала ба њикмати халќ такя карда мегўем, ки ватани
палов њамон љоест, ки паловхўрон њастанд, зодгоњи палов
бошад он сарзамини ориёиёну суѓдиён аст.
Перомуни оши палови тољикї бошад, чї дар дохили
кишвар ва чї дар хориљ асарњои зиёде навишта шудаанд.
Таомшиносоне чун А.И. Кривко, И. Лазерсон, С. Ханкишиев, К. Мањмудов ва дигарон перомуни намудњои гунонуни палов, тарзи тайёр кардани он маълумоти фаровон
додаанд. И. Лазерсон доир ба оши палови тољикї аз љумла,
палови душанбегї ва хуљандиро шарњ додааст, навъњои паловро зикр кардааст, ки инњоянд: палови душанбегї, палови хуљандї, палов бо хушкмевањо, ѓелакпалов, љўљапалов,
угропалов мебошанд (4, 33-41). Навъњои дигари палов низ
дар рўйи љањон мављуданд, ки онњоро њам тавсиф додаанд,
ба гурўњњои зерин таќсим кардаанд, ки чунинанд: палов бо
гўшти хук, палов бо гўшти гўсфанд, палов бо гўшти гов,
палов бо гўшти паранда, палов бо гўшти моњї ва љонварони бањрї, палов бо замбўруѓњо, палов бо истифодаи мевањо. Дар ин таснифот оши палови тољикї дар ќатори оши
палови гўшти гўсфанд љой гирифтааст (3, 16). Агар танњо
перомуни оши палове, ки дар минтаќањои гуногуни Тољикистон мепазанд маълумот љамъ оварем, мўњтавои чанд
љилд китоб мешавад.
Дар ин маќола аз ашъори Абўисњоќи Атъима мисолњо овардем. Дар замони имрўз дар хиёбону кўчањои
шањрњои кишвар бисёр ошхонаву тарабхонањоро мебинем,
ки «таомњои миллї» навиштаанд, аммо аз таомњои миллї
миќдори ками хўрокњоро пешкаш карда метавонанд. Оши
кичирї, шавламошак, мошпиёба, мошгурунљ, каллашўрбо
ва дигар таомњои асили миллиямонро дида наметавонем.
Мо Абўисњоќи Атъима дорем, ки дар бораи њар таом
шеър навиштааст. Аммо вараќаи таомномаи муассисањои
хўроки умумии имрўзаи мо њолати њузновар дорад. Пеш253
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хизматони ин муассисањо гоњо сарулибоси миллї њам мепўшанду хўрокњои аврупоиро муаррифї мекунанд. Басо
хуб мебуд, ки ба осори Абўисњоќ рўй оварда, њангоми муаррифии ин ё он таом як байт аз осори ин шоир мехонданд.
Масалан, муштарї кабоб фармоиш дод. Пешхизмат фармоишро ќабул карда, ин байтро дар бораи кабоб хонад:
Шоњи њама неъматњо султони кабоб омад,
К-аз дунбаву нон дорам тахтеву њам тоље (1, 156).
Муштариро бешак аз шунидани ин байт иштињо ба
љўш меояд, завќ мебарад, муќарраран дастмузди пешхидмат њам зиёдтар хоњад шуд. Ин гуна байтњоро аз девони
Атъима људо карда дар васфи њар таом хондан мумкин аст.
Ё дар таомнома бо баробари навиштани номи таоме, байтеро дар бораи он навиштан магар бад аст? Чї хуш мешуд,
ки дар айни љўши иштињо сухани хуше шунавї ва ё хонї ва
ба тановул пардозї. Дар бораи таомњо на танњо Абўисњоќи
Атъима, балки дигар шоирону адибони мо њам асарњо навиштаанд, ки аз онњо низ метавонем истифода барем.
Ин рубоиро, ки дар он номи дањ чизи асосии таомњо
ба монанди нон, асал, равѓан дўшоб (шираи ангур), махсир, ќадид (гўшти лахми пора-пора), дунбаву пињ (чарбу)
ва мабор (ќазї, рўдаи пуркарда бо гўшт) дар он ёд шудааст, њамчун таманно дар нуќтањои хўроки омма метавонем сабт кунем. Онро њамчун таманно ба хонандагони ин
маќола пешкаш мекунам:
То њафтаву сол бошаду лайлу нањор,
Дањ чиз ба хонаи ту бодо бисёр!
Нону асалу равѓану дўшобу биринљ,
Махсиру ќадиду дунбаву пињу мабор (1, с. 98).
Адабиёт:
1.
2.
3.

Атъима Абўисњоќ. Девон. – Истанбул, 1306.
Ноинї Муњаммадризо. Фарњанги санскрит ба форсї. Љ. 2. –
Тењрон: Пажўњишгоњи улуми инсонї ва мутолиоти фарњангї, 1375.
Кривко А.И. Восхитительные пловы. – Харьков: Аргумент принт,
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Cоли 2015

МАРОСИМИ «КАМАРБАНДB»-И
О{АНГАРОНИ АШТ
Оњангарї касби ќадима буда, то кунун устоњои њунарманд аз ин пеша нон мехўранд. Дар Тољикистон бештари оњангарон дар ноњияи Ашт истиќомат мекунанд. Бо
баробари кўфтани оњани тафта ва идома додани пешаи аљдодї онњо урфу одат ва ќоидањои касбии гузаштагонашонро нигоњ дошта омадаанд. Яке аз чунин одатњо маросими
«камарбандї» аст, ки хеле аљиб баргузор мешавад. Агар
«камарбандї»-ро соддатар карда гўем, он маросими розї
гардонидани устоди касб ва ворид гаштани оњангари љавон ба сафи њампешагонаш мебошад.
Тибќи ривоятњои оњангарї, ки дар ноњияи Ашт љой
доранд, агар аз як оилаи оњангарон як нафар камарбаста
шуда бошад, пас мумкин аст, ки њафт пушти ў «камарбандї» накарда оњангарї кунад: писараш, наберааш, абера
ва дигарњо то њафт насли оянда. Аммо нафароне њам ёфт
мешаванд, ки гузашти њафт пуштро мунтазир нагардида
худашон камарбандї мекунанд.
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Дар маросими камарбандї тамоми оњангарон љамъ
меоянд. Дар назди њамагон «Рисолаи оњангарї» аз тарафи
шахси босавод ва гоњо аз љониби мулло ќироат карда мешавад. Дар «Рисолаи оњангарї» ќоидањои кор бо оњан, масъалаи тоза нигоњ доштани дўкон, тарзи доштани анбўр,
муносибат бо харидор, хондани дуоњо ва ваќти онњо баён
карда шудааст (ниг.: 4, с. 23-32). Дар китобњои илмї «Рисолаи оњангарї» бо номи «Футувватномаи оњангарї» њам
зикр шудааст. Ќироати «Рисолаи оњангарї» ва ё рисолаи
касбњои дигар ба монанди дуредгарї, заргарї, кафшгарї,
читгарї, ќассобї ва монанди инњо нишонаи он аст, ки дорандагони ин касбњо пайрави ањли футувват ва љавонмардианд.
Ањли футувват ва ё љавонмардї њаракати фаъоли тасаввуф
буда, ќоидањои ахлоќии худро доро буд (1, с. 1027).
Санаи 14-уми декабри соли 2013 дар ноњияи Ашт
шоњиди баргузории маросими камарбандї гардидам. Баробари тамошои ин маросим, ки худи оњангарон гоњо онро
сањван «анљумани оњангарон» мегўянд ва ё бо номи «арвоњи пир» њам мешиносанд, бори дигар эътимодам ќавї
гашт, ки таомули гузаштагонамон ва ба хусус, љавонмардии наќшбандия то кунун боќист.
Дар маросими камарбандї устоњои куњансол дар як
гўша нишаста рисолахонии муллоро гўш мекунанд. Дар он
маросиме, ки њузур доштам рисола ба забони туркї хонда
шуд ва онро «Рисолаи темурчилик» мегўянд ва зоњиран
ин рисола аз тољикї тарљума гаштааст. Муллоњо њам кам
дар чунин маросим иштирок мекардаанд ва мулло пеш
аз оѓози хониш ба издињом хитоб карда гуфт, ки мабодо
ѓалат хонад, бахшиш мехоњад. Муњаќќиќи рус Гаврилов
соли 1912 дар Тошкент китоберо бо номи «Рисоля сартовских ремесленников» нашр карда буд ва дар он китоб рисолањои касбњои гуногун ба забони русї тарљума шуда буд. Ба
гуфти ин муњаќќиќ рисолањо аслан ба забони форсї-тољикї
навишта шуда буданд ва баъд онњоро ба забони туркї бар256
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гардон кардаанд (2, с.10). Дар асараш М.Гаврилов маълумот
дода ќайд мекунад, ки дар айни замон рисолањо ва иљрои
талаботи онњо аз байн рафтааст (2, с.11). Аммо ин суханони ў нисбї будааст, аз байн рафтани талаботи рисолањо дар
шањрњо аз урфи мардум мањв гашта бошад њам, таомулњои
тибќи рисола дар гўшањои дурдаст то кунун мављуд аст, ки
мисоли бењтарини он камарбандии оњангарони Ашт аст.
Баъди хонда шудани рисола мизбони мо ва њам соњиби маърака Насимљон Мўъминљонов ба рўйи њавлї, ки
гилем кушода буданд, баромад. Устоњои таљрибадор панљ
метр матои суфро аз гарданаш њалќа намуда, то ба миёнаш
оварданд ва боќимондаи суфро ба камараш бастанд. Таомули оњангарї талаб мекунад, ки дар ваќти бастани камар
њозирон такбир гуфта санои Худовандро ба љо оранд. Ба
хотири он ки устои камарбаста соњиби ному нон бошад,
ба баѓали љомааш нон гузошта шуд. Баъд аз ин Насимљон
бо камари баста дар рўйи гилеми рўйи њавлї партофта бо
падараш рў ба рў нишаст. Падараш, ки ба ў устои касб њам
мешавад, дар рў ба рўяш ќарор гирифт. Баъди рў ба рўйи њам
ќарор гирифтани шогирду устод ба Насимљон як коса об доданд. Се маротиба обро вай ба устод дароз мекунад ва њар
маротиба устод аз он нанўшида ба шогирд бозпас медињад.
Маънии ин амалро аз пири куњансол, оњангари собиќадор Маќсудљон Пўлодови 78-сола пурсидем. Бино бар гуфти
ин пири касбу њунар маротибаи аввал додани об ба устод чунин маъно доштааст: ба нону неъмате, ки ба ман додед, розї
шавед. Баргардонидани коса маънои розигиро дорад. Маротибаи дуввум дароз кардани косаи об чунин маъно дорад,
ки шогирд аз устод розигии зањматашро барои касбомўзї
мепурсад. Даъфаи сеюм бошад, шогирд бо дароз кардани
об розигии устодро ба машѓул гардидан ба оњангарї ва аз
ин касб нон хўрдан мепурсад. Баъди маротибаи сеюм косаи
обро њам устод ва њам шогирд менўшанд.
Агар ин амалро, яъне аз устод нўшидани косаи обро
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аз партави рисолањои љавонмардї баррасї намоем, мавзўъ ва мазмуни аслии он комилан ошкор мегардад. Абдуррањмони Кошонї дар рисолаи љавонмардияш «Тўњфату-л-ихвон» дар масъалаи нўшидани об ишорати балеѓе
дорад: «Аввалан шурби ќадањ ишорат аст бар илму њикмат, ки ба њасби сафои истеъдоди аввалї ва собиќаи инояти азалї шахсеро бахшида бошанд ва ќувваи ќабули он
дар вуљуди ў нињода, то ба воситаи файзи нафси комил бар
ў зоњир гардад ва аз ќувват ба феъл ояд ва сабаби њаёти
њаќиќати ў шавад» (3, с.146). Аз ин порчаи зикршуда маълум мешавад, ки нўшидани об на танњо нишонаи омўхтан
ва устод гардидан ба касб аст, балки он рамзи ќабул кардани илм ва њикмат низ мебошад. Аз ин љо фањмидан мумкин
аст, ки чаро баъди хонда шудани рисола амали номбурда
иљро карда мешавад. Дар ибтидо талаботи илми оњангарї
ба шогирд омўзонида мешавад ва нўшидани об маънои аз
илми оњангарї огоњ шуданро њам дорад.
Тавзењи пурраи бастани камар ва нўшидани об бошад, дар «Футувватнома»-и Шањобуддини Сўњравардї
муфассал баён гаштааст. Бино бар гуфти Сўњравардї обе
ки нўшида мешавад, бояд, ки пок бошад «ва ќадањ бояд, ки
фарох бошад» (3, с. 257). Дар мавриди мисоли мо аз коса об
нўшидани шахси камарбасташаванда њам тибќи талаботи
мазкур аст. Сўњравардї дар мавриди бастани миён низ дар
ин рисола чанд маълумоти муфид гирд овардааст. Ањли
футуввати ќавлиён миёнро бо карбос мебанданд, шурбиён
бо суф ва сайфиён бо давол- тасмаи махсус (3, с. 258). Аз ин
ишора бармеояд, ки вобаста ба табаќаи худ ањли футувват
камар мебастаанд. Дар фањмиши Сўњравардї карбос он
матое аст, ки алњол мо онро суф мегўем, суф бошад, матои
пашмин аст. Аз ин рў, карбосе ки вай гуфтааст, ба маънои
кунунии суф истифода гаштааст. Сабаби карбосро ба миён
бастан ишора ба зиндагии пайѓамбар Одам (а)-ро доштааст, ки аввалин шуда ў карбосбофї ва тухмкорї кардааст.
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Ба ѓайр аз ин аввалин либос – кисвате, ки ањли замин пўшидаанд, карбос будааст ва «он њам либоси зиндагон аст
ва њам либоси мурдагон» (3, с. 258). Дар камарро бо суф
бастан њикмат ва фалсафае нињон аст, ки инсон гарчанд,
ки соњиби касб гардад, донад, ки падари бузургаш њам кор
мекард ва бо њамин карбос ба хок хоњад рафт.
Баъди нўшидани об ањли њунар ва оњангарони собиќадор омада ба шахси камарбаста насињат мекунанд.
Дар насињатњояшон мегўянд, ки њама ваќт устод бояд розї
бошад, барои шод гардидани рўњи пирони кор њар ваќт
дуою фотења кунад, молу ашёи сохтаашро ба харидорон
бо сухани нарм фурўшад, ба устоњо бењурматї накунад. Ин
насињатњо баргирифта аз мўњтавои «Рисолаи оњангарон»
буда, онро боз як бори дигар ба устои «камарбаста» талќин
мекунанд, ахлоќи касбиро ба ёдаш меоранд. Шахси камарбаста ба нишони тасдиќ ва итоат сарашро мељунбонад. Мулло бошад, даст ба дуо кушода барои ин идомадињандаи кори
Довуд пайѓамбар барори кор ва омади рўзгорро аз даргоњи
Худованд талаб мекунад. Баъди дуо оњангарон, хешу табор
ва дўстонаш камарбастаро табрик мекунанд.
Баъди табрикот соњиби маърака шахси камарбаста ба
њама ташаккур мегўяд ва бо њамин ин маросим ба поён мерасад.
Агар оњангарон бо њунари худ маданияти моддии мардуми моро бой кунанд ва офаридањояшон мањсули маданияти моддї бошад, ин касб дорои маданияти маънавї њам њаст,
ки омўхтани он, тарѓибу ташвиќи он ба чандин саволњоямон
посух хоњад гуфт ва пеш аз њама худшинос хоњем гашт.
Бо иштирок дар маросими камарбандї хулосаи мо
чунин шуд, ки то њол урфу одати љавонмардони наќшбанд
побарљост. Этикаи касбї, ки дар тўли асрњо дар намуди
«рисолањои оњангарї» навишта шудаанд, мавриди истифода аст ва устоњои касб онро риоя мекунанд. Пирон талош доранд, ки устоњои љавон аз этикаи ќадимаи касбї,
аз касбу кор ва ахлоќи фирќавї огоњ бошанд. Гарчанд, ки
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мазмунњои орифонаи «камарбандї» аз байн рафтааст, лекин худи маросими гузаронидани он њамчун гавњари мероси маънавї аз ќаъри ќарнњо то кунун зинда мондааст.
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ОСОРИ РEДАКB ВА МАСЪАЛА{ОИ
РEДАКИШИНОСB ДАР RАЛАМРАВИ
ИНТЕРНЕТ
Дар замони муосир осори аксарияти шоирони классикии форсу тољик дар сомонањои интернет љойгир карда
шудаанд, ки ин њам як падидаи муњим дар шинохти мероси адабии шуаро ва дабирони гузаштаи форсу тољик аст.
Осори Абўабдуллоњи Рўдакї низ дар ќаламрави интернет
бо чандин забон љойгир кунонида шудааст. Ин љо перомуни масъалаи осори Абўабдуллоњ Рўдакї дар интернет
сухан ронда, кўшиш мекунем ба саволи «Осори Рўдакиро аз кадом сомонањо пайдо кардан мумкин аст?» посух
дињем. Вобаста ба сомонањои интернетї посухи мо аз се
ќисмат иборат аст: а) сомонањои (тољикї); б) сомонањои
форсї-тољикї; в) сомонањои русї ва ангилисї.
Бори нахуст дар шабакаи Интернет соли 2007 санаи
26-уми феврал осори Рўдакї ба пуррагї бо хати кириллї
ворид гашт. Ин кори басо пуршарафро љавонони 12-18 солаи Мактаби технологияњои иттилоотї ва иртиботї амалї
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гардониданд. Ин зањмати љавонон воќеан, шоистаи тањсин
аст. Минбаъд шакли электронии осори Рўдакї, ки онро
мактаби зикршуда тањия намудааст, дар сомонаи www.
termcom.tj пеш аз љашнгирии 1150-солагии Абўабдуллоњ
Рўдакї ворид мегардад. Дар ин сомона пайкараи маљозии
Рўдакї ташкил мешавад. Тавассути он бори нахуст мардум
дар тамоми гўшаю канори олам имкон пайдо карданд, ки
бо осори Одамушшуаро Рўдакї бо хати кириллии тољикї
шинос шаванд. Баъди 50-соли нашри осори чопии Рўдакї
(1958) он дар интернет љойгир гашт.
Дар сомонаи www.termcom.tj осори боќимондаи
Рўдакї ба таври зерин љойгир карда шудааст:
Ќасоиду ѓазалиёт ва ќитъаот
Рубоиёт
Абёти пароканда
Абёти пароканда аз маснавињо
Луѓатњои бар пояи матни ин китоб тањияшуда
Луѓатномаи китобшиносї
Инчунин дар сомонаи мазкур китоби дигар «Ашъори
њамасрони Рўдакї» низ љойгир гаштааст, ки дар он осори шуарои њамзамони Одамушуаро љой дода шудааст. Ин
китоб барои омўхтани осори шоирони ќабл аз Рўдакї
ва њамасрони Одамушшуаро муњим аст, ки алоќамандон
онро метавонанд, ки аз ин шабака дастрас кунанд.
Сомонаи дигар, ки фарогири осори Абўабдуллоњ
Рўдакї мебошад, дар тори анкабути љањонї бо номи www.
rudaki.tj аст. Ин сомона соли 2008 ба шарофати 1150-солагии шоир ташкил гашт ва њамон мўњтавое, ки сомонаи
Термком тиљи дорад љой додааст дар шакли сайти алоњида. Сайти номбурдаро агентии рекламавии «ал-Медиа»
ташкил кардааст. Сомона ба таври љаззоб ва зебо ороста
шудааст ва барои хонандагон шароит медињад, ки бо осори Абўабдуллоњи Рўдакї шинос шаванд.
Пас аз соли љашни 1150-солагии Рўдакї дигар дар
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шабакаи интернет сомонае ба забони тољикї арзи њастї
накард, ки фарогири осори пири суханварони Аљам бошад. Њол он ки Пажўњишгоњи забон ва адабиёти тољик,
шарќшиносї ва мероси хаттии АУ Тољикистон номи
Абўабдуллоњ Рўдакиро дорад, сомонаи расмии илмї оид
ба њаёт ва фаъолияти Рўдакї мављуд нест. Ин фазои холї
дар ќаламрави интернет аст. Маќолањои илмї, китобу монографияњо оид ба фаъолият ва эљодиёти Рўдакї фаровон
рўйи кор омадаанд, ки дар ин сомонаи илмї њамаи онњоро
љойгир кунонидан мумкин аст. Танњо агар асару маќолањои
соли 1958 ба муносибати 1100-солагии Рўдакї чопшуда, фарз
кардем шуморањои 10 ва 11 маљаллаи «Шарќи Сурх»-ро њам
дар ин сайт гузорем, бисёр ниёзмандон бањравар хоњанд шуд.
Осори Рўдакї дар ќаламрави интернети форсї.
Рўдакї осорашро бо хати арабиасоси форсї-тољикї навишта буд. Ин хат њоло дар Афѓонистон ва Эрон истифода
мегардад. Бо хати арабиасоси форсї-тољикї осори Рўдакиро аз чандин сомонаи форсї пайдо кардан мумкин аст.
Яке аз ин сомонањо сомонаи Ганљур www.ganjoor.net аст,
ки дар бахши вижаи он осори Абўабдуллоњ Рўдакї љой
дода шудааст. Аз сомонаи http://ganjoor.net/roodaki ќасида, ќитъа, ѓазал ва байтњои Пири суханварони Аљамро
пайдо кардан мумкин аст.
Дар китобхонањои маљозии форсї-тољикї чандин
нашри девони Рўдакї љой дода шудаанд, ки ин љо оид ба
њар кадоме таваќќуф мекунем:
1. Сомонаи дар доираи форсизабонони олам www.
ketabfarsi.org яке аз маъруфтарин шабакаи китобњои форсї-тољикї дар интернет аст, ки алњол дар шабакаи мазкур
14 њазору 400 номгў китоб дар шакли ПДФ љойгир карда
шудааст. Созмондињандагони шабака эрониёни Амрико
њастанд, ки барои густариши забони форсї-тољикї сањми
арзанда доранд. Девони Рўдакиро аз ин суроѓа: http://www.
ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani/dal_21.html дастрас
кардан мумкин аст. Ин девон ба таври ќаламї бо хати на262
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сталъиќ навишта шудааст.
2. Сомонаи дигар, ки аз он ба таври фаровон китобњоро дастрас кардан мумкин аст, http://ketabnak.com/
persons/ یکدورном дорад. Дар ин љо ба ѓайр аз девони
Рўдакї осори савтї, яъне ќироати шеъри Одамушшуаро,
барномаи девони Рўдакї барои телефонњои мобилї гузошта шудааст, ки иродамтандон метавонанд аз онњо истифода баранд. http://ketabnak.com яке аз сомонањои љиддї
ва дар баробари ин сомонаи васеъ аст, ки на танњо осори
адабї, балки асарњои марбут ба љомеашиносиву таърих,
иќтисод ва мудирият, технологияи компютерї ва монанди
инњоро гирдоварї кардааст. Истифода аз китобњои сомонаи http://ketabnak.com ба таври ройгон аст, танњо ба узвияти он шомил гардидан лозим аст.
Дар сомонањои форсї аз чандин суроѓаи шабакаи
љањонї девони Рўдакиро, дар намудњои гуногун ба даст
овардан мумкин аст. Барои тўлонї нагардидани матлаб ин
љо чанд сомонаи расмиро тазаккур мекунам:
www.irpdf.com – сомонаи хуб ва ройгони китобњо дар
тамоми мавзўоти илмї аст.
www.takbook.com - ин сомона низ ба мисли сомонаи
http://ketabnak.com бо аъзо гардидан китобњоро дастрас
кардан мумкин аст.
http://dlbook.net – сомонаи махсус барои донишљўён аст,
ки дар он ба ѓайр аз китобњои адабї, инчунин китобњои дарсї
ба њамаи соњањои илм љойгир карда шудааст. Сомонаи мазкур воќеан барои донишљўён муфид ва фоидабахш мебошад.
Ин сомонањои номбурдашуда сомонањои расмї
њастанд. Дар торнамоњо ва шабакањои иљтимої низ осори
Рўдакї љой дода шудаанд ва аз хотири фаровон будани чунин торнамоњо (блогњо) ва дар аксар маврид расмї набудани
чунин торнамоњо аз зикр кардани онњо худдорї мекунем.
Осори Абўабдулло Рўдакї ба забонњои зиёди дунё
тарљума гаштаанд. Аз љумла, ба забонњои русї, арманї,
озарї, англисї, олмонї, хитої, арабї ва ѓайра тарљума
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гаштааст. Дар ќарамрави сомонањои рунет, яъне шабакањои интернетии Руссия осори Рўдакиро ба забони русї
дарёфт намудан мумкин мебошад. Аммо дар ягон сомона
осори комили Абўабдулло Рўдакї ба забони русї пайдо
карда нашуд. Ин худ нишонгари он аст, ки мо бояд ин холигиро пур кунем ва осори асосгузори адабиётамонро ба
забони русї тарѓиб намоем. Тарљумањои хуби осори устод
Рўдакї мављуд аст ва њиммат гумошта онњоро дар шабакаи интернет љойгир намудан вазифаи имрўзаи тамоми
равшанфикрон аст. Ин кор њам барои муаррифии чењраи
маъруфи кишвар ва њам барои шиносонидани Тољикистон
ба мардуми хориљї амри зарурї аст.
Сомонањое, ки алњол осори Рўдакиро бо забони русї
дарёфт кардан мумкин аст, ин љо номбар мекунем.
1. Сомонаи www.tajmigrant.com аст, ки дар он маќолаи мухтасар оид ба рўзгор ва осори Рўдакї оварда шудааст ва инчунин намунањои шеъри Одамушшуаро љой дода
шудааст. Тањиягари маќола ва гирдоварандаи ашъори
Рўдакї ба забони русї Хайриддини Абдулло аст. Дар ин
сомона чанд ќитъаи Рўдакї, ќасидаи «Шикоят аз пирї» ба
забони русї љой дода шудааст, ки тарљумаи В.В.Левин ва
С.И.Липкин мебошад.
2. Сомонаи аљоиб ва дар баробари ин хеле фоиданоки мањаллаи Бухорои шањри Санкт-Петербург. Аслан, ин
мањалла бо маблаѓи умарои манѓитияи Бухоро дар пойтахти шимолии Руссия бунёд гашта буд. Бо њамин ном дар
шабакаи интернет сомонае њам њаст бо номи «Бухарский
квартал Петербурга». Дар шабакаи умумиљањонии Интернет
он дар суроѓаи http://bukharapiter.ru ќарор дорад. Дар бахши
«Поэзия» дар ин сомона намунањои ашъори Рўдакї оварда
шудааст. Шеърњоро И.Сельвинский тарљума кардааст.
3. Сомонаи дигар дар шабакаи рунет http://www.
proza.ru ном дорад ва дар ин љо низ намунањои осори
Рўдакї бо тарљумаи њол ва корномаи зиндагии шоир љойгир
кунонида шудааст. Аслан ин порча аз китоби Виктор Еремин
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«100 великих писателей-сказочников» гирифта шудааст. Дар
ин сомона ќасидаи «Шикоят аз пирї» ва хам ќасидаи «Модари май» дар тарљумаи С.И. Липкин љой дода шудааст.
Дар маљмўъ, осори Рўдакї комилан ба забони русї
дар шабакаи умумиљањонї љой надорад, аммо намунањои
осори ў љой доранд.
Китобњое, ки дар бораи Рўдакї на осори ў дар шабакаи
интернет љой дорад, иборатанд аз таърихњои адабиёт, тазкирањо, тањќиќоти људогона. Бо вуљуди он, ки асарњои бунёдї
дар шинохти Рўдакї аз љониби олимони тољик навишта шудаанд, аммо осори тањќиќї ба забони тољикї дар шабакаи
умумиљањонї хеле кам аст. Танњо ба сомонаи «Андеша» сипосмандї баён кардан лозим аст, ки китоби адабиётшиноси
маъруфи тољик Аълохон Афсањзод «Одамушшуаро Рўдакї.
Масъалањои рўзгору осор»-ро љой додаанд ва онро дар шакли электронї пайдо кардан мумкин аст. Аслан, ин китоб яке
аз китобњои муфид дар шинохти Рўдакї мебошад.
Тазкирањои «Тўњфаи сомї»-и Соммирзои Сафавї,
тазкираи «Оташкада»-и Лутфалибеки Озар, китобњои
«Таърихи адабиёти Эрон»-и Ризозода Шафаќ, «Таърихи адабиёти Эрон»-и олими шинохта Эдворд Браун бо
тарљумаи форсї ва њам бо матни ќадимаи ангилисияш дар
сомонаи кетабфарсї оварда шудааст, ки гумон мекунам,
бењтарин асарњо барои ошної пайдо кардан бо адабиёти
форсї-тољикї ва аз љумла, ошно гардидан бо осору ањволи
Абўабдуллоњи Рўдакї аст.
Бењтарин пойгоњи интернетї барои дарёфти маќолањои нав оид ба њаёт, фаъолият ва осори Рўдакї сомонаи
илмї-пажўњишии Нурмагс аст, ки дар ин сомона мавод ба
забонњои форсї, тољикї, ангилисї, фаронсавї ва олмонї
дарёфт кардан мумкин аст. Дар як моњ барои гирифтани
6 маќола иљозат медињад ва барои он узвият талаб карда
мешавад. Ин њам як роњи дастрас кардани мавод аст. Ин
сомона фарогири маљаллањо аст, ки солиёни дароз нашр
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гаштаанд. Масалан, дар ин љо маљаллањои солњои 30-уми
асри 20-ум нашршуда њам дар шакли ПДФ мављуд аст.
Танњо барои соњаи забон ва адабиёт ин сомона 50 маљалларо љой додааст. Ин маљаллањо дар Эрон, Туркия ва ё
кишварњои Араб нашр мешаванд ва дар намуди электронї
маљмўан дар сомона љой дода шудааст. Бо баробари ворид
гардидан ба ин сомона бисёр масъалањои марбут ба шеъри
Рўдакї ва амсоли инњоро ёфтан мумкин аст.
Дар ќисмати хулоса зикр кардан мехоњам, ки алњол
дар Тољикистон ягон сомонаи махсуси Рўдакишиносї
мављуд нест. Њол он ки дар ЉИЭ барои њофизшиносї чандин сомонаи тахассусї фаъолият мебарад. Барои мо, тољикон ин вазифа аст, ки чунин сомонаро таъсис дињем. Њар иќдомро на танњо дар соли бузургдошт, балки баъди гузаштани
он њам идома додан лозим аст. Рўдакї ва рўдакишиносиро
дар баробари вараќњои маљалладот ва китобњои илмї ба
сањифањои китобхонањои маљозї, шабакањои интернет васеъ пањн намудан лозим аст. На ба хотири он, ки Рўдакї
шоир буд, балки ба хотири он, ки Рўдакї бунёдгузори адабиёти тољику форс ва падари бузургвори шеъри Аљам аст.
Cоли 2013

АЗ ТАЪРИХИ СА{МИ ТОXИРОН ДАР
ИНТИШОРИ КИТОБ
Мардуми тољик аз замонњои ќадим ба китоб, ба донишу хирад њурмату эњтироми фаровон доштанд. Бо нияти он ки фарзандонашон босавод ба воя расанд, дар зери
болишти тифли навзод китоб мегузоштанд. Зери по кардани китоб ва навиштањо гуноњ азим дониста мешуд, дар
баробари нон китобро њам эњтиром мекарданд.
Дар байни мардум косибоне, ки касбу корашон пањн
кардани донишу китоб буд: котибон, носихон, коѓазрезон,
266
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

сањњофон, варроќон, тољирони китоб обрўву эътибори
хоса доштанд. Дар бозорњои шањрњои бузург ба монанди Бухоро, Самарќанд, Хуљанд, Гурганљ ва амсоли инњо
растањои китобфурўшї мављуд буданд ва дар дўконњои
китобфурўшї доимо харидорону муштоќони дониш
гаштугузор доштанд. Онњое, ки ањли савод набуданд, дар
шабњои дарози зимистон атрофи нафари китобхоне љамъ
шуда, ашъори Њофизу Саъдї, Камоли Хуљандї, Соибу Бедилро мешуниданду аз он лаззати маънавї мебардоштанд.
Ќиссахонњо аз наќл карда додани мазмуни китобњои хондаашон зиндагияшонро мегузарониданд. Шахсони босаводро бо эњтиром олиму китобхон мегуфтанд. Бењтарин
њадяву армуѓон китоб дониста мешуд.
Мардуми тољик аз замонњои хеле ќадим ба пањн кардани дониш ва хирад машѓул буданд ва бесабаб њам нест,
ки аќвоми туркзабони Осиёи Марказї ба тољикон њамчун
устод ва омўзгори худ муносибат доранд.
Дар асрњои миёна ягона роњи пањн кардани дониш
навиштани китобњо буд. Барои пайдо гаштани як китоб
коѓазсоз, баъдан варроќ, сипас рангсоз, сипас котиб ва
охиран сањњоф зањмат мекашиданд ва њама кор ба таври
дастї иљро карда мешуд. Зањмати китоб сангин буд. То
пайдоиши вараќњои коѓазин аз пўсти љонварон истифода мебурданд. Ба њамаи ин мушкилї нигоњ накарда, зањматњои зиёдро паси сар карда, пешаварони шарафманд
китоб меофариданд. Њикмату илму донишро пањн мекарданд. Сабаби њамаи ин майлу раѓбат ба китобу нашри осори илмиву бадеиву мазњабї њамоно мењри беандозаи мардум нисбат ба китобу илм буд.
Ба гумони мо, ба туѓёни дучанди мењри беандоза бо
китоб Ќуръони карим боис гардид. Дар сураи Ќалам ояти
якум Худованд бо њама бузургиву ќудратмандияш ба ќалам ва ба он чи навишта шудааст, савганд ёд мекунад. Њар
чизи навишташуда, аз љумла, китоб, газетаву маљаллањо
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ва дигар воситањои электронии иттилоот дорои сатр аст.
Мазмуни ин оят далолат бар он дорад, ки навиштањо бенињоят чизи боарзишанд, агар чунин намебуд, Худованд
бо ќаламу сатрњо савганд ёд намекард. Дар њадиси муборак пайѓамбари ислом (с) фармудаанд: «Илмро бо навиштан мањор кунед». Маънои мањор кардан бастан аст.
Агар уштурро мањор кунанд, яъне баста монанд, он гурехта наметавонад, илмро бошад бо навиштан мањор кардан
мумкин аст. Агар соддатар карда гўем, илмро бо нашри
китобњо нигоњ доштан имконпазир аст.
Дар тўли таърих ду марњилаи нашри китоб маъмул аст.
Якум нашри китоб бо роњи дастнавис, нусхабардорї. Дигар
нашри китоб бо роњи чопи сангиву сурбї ва то ба нашри
замонавии имрўза. Доир ба давраи нашр бо дастнавис зиёд
истода намегузарам, лекин доир ба нашри сангии китобњои
форсї-тољикї бештар таваќќуф кардан рост меояд.
Марњилаи рушди чопи сангии асарњои форсї-тољикї
дар Њиндустон сурат гирифта буд. Якумин китоби форсии
чопи сангї соли 1781 нашр гашт. Аз он дам то нимаи асри
бист Њиндустон маркази чопи китобњои форсии тољикї
буд. Дар шањрњои Њиндустон матбаа ва чопхонањои фаровон мављуд буданд. Танњо дар шањри Лакњнав зиёда аз 50
чопхонаи сангї мављуд буданд, ки аксари онњоро соњибкорон таъсис дода буданд ва номи муассисони ин чопхонањо ба монанди Файзи Муњаммдї, Муншї Нувал Кишур,
Алибахшхон, Муншї Парок, Низомї, Муњаммадї ва дигарон буданд. Мањз ба шарофати китобњое, ки ин азизон
дар матбаашон нашр намуда буданд, дар вараќи дањр номашон боќї мондааст.
Матбаањои шањри Бомбай бошад, дар њудуди наздик
сесад сол маркази нашри асарњои форсиву арабї гардида
буд ва шумораи матбаањо низ дар ин љо хеле фаровон буд.
Дар шањрњои Дењлї, Лоњур, Калкатта, Ромпур ва дигарњо
низ матбаањои фаровон фаъолият мебурданд.
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Яке аз сарсупурдагон ва тољирону дўстдорони китоб
Муншї Нувал Кишур буд, ки дар таърихи нашри китоб
њиссаи назаррас гузоштааст. Вай дар баробари он ки китобњоро нашр мекард, кўшиш дошт, ки бењтарин хаттотонро барои нашри китоб љалб намояд. Гузашта аз ин, ў коре
мондагор аз худ гузошта буд. Китобњои чопкардаашро бо
нархи арзон ба хонандагон пешнињод мекард ва барои маърифатнок гаштани мардуми Њинд ва љањони форсизабону
арабизабон сањм мегузошт. Дар муќоиса бо дигар ноширон Нувал Кишур асарњои чопкардаашро ба музейњо ва китобхонањои Париж ва дигар шањрњои Аврупо
мефиристод. Чопхонаи Нувал Кишур баъди чопхонаи Олпини Париж калонтарин коргоњи нашри китоб дар љањон
буд. Дар муддати сад сол чопхонаи Нувал Кишур ќариб,
ки тамоми осори адабии форсї-тољикї, асарњои динї ва
фарњангиро бо чопи сангї ба нашр расонидааст. Ин як
дилбастагї ба кори нашру тарѓиби китоб буд.
Ба Осиёи Марказї низ дар ибтидо асарњои чопи сангиро аз Њиндустон меоварданд. Барои овардани китоб
тољирони китоб машѓул буданд, ки яке аз онњо Њољї Сиддиќхољаи Хуљандї буд. Њољї Сиддиќи Сањњоф ва ё Варроќ
аз Њиндустон ва дигар кишварњо китобњои чопшударо ба
шањрњои Осиёи Миёна ворид мекард. Њољї Сиддиќи Хуљандї бо ин кори худ њам метавонист, ки мардумро бо љои кор
таъмин намояд. Китобњои чопгардида муќовабандї намешуданд ва онњоро мутобиќи хоњиши харидор муќовабандї
карда медоданд. Бо њамин роњ маљмўањои фаровоне ба даст
расида омадааст. Дар байни халќ доир ба саховати Њољї
Сиддиќи Хуљандї бисёр наќлњо њаст ва то кунун мардум бо
эњтиром ёд мекунанд, ки замоне Њољї Сиддиќи Варроќ барои хонданашон ройгон китобњо таќдим карда будааст.
Аз Њољї Сиддиќхољаи Хуљандї дар китобњо ёд мекарданд. Њољї Сиддиќхољаи Хуљандї барои ба нашр расонидани асарњои зиёд њиссаи арзандаи худашро расонида
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буд, ки дар њар кадоме номи ў сабт гаштааст. Масалан,
дар Осиёи Миёна китобњои «Наводир-ул-меърољ», «Далоил-ул-хайрот», ки дар оѓози китоби номбурда навишта
шудааст: «Аввалин бор тавассути љаноби Њољї Сиддиќхољаи Хуљандї тољири китоб дар санаи 1330 дар чопхонаи
Бомбай чоп гардид», «Зафарномаи Њотифї» ва дањњо китобњоро ба чоп расонидааст.
Дар баробари нашри китоб Њољї Сиддиќхољаи
Хуљандї барои ободонї њам сањмгузор буд ва бо лоињаи
махсуси њиндї ва аврупої дар мањаллае, ки зиндагї мекард, масљиде бунёд мекунад, ки бо номи Гумбаз маъруф
аст. Њоло ин масљид дар њолати хароб ќарор дорад, аммо
китобњое, ки Њољї Сиддиќ ба нашр расонида буд, ёдгории
бебадал барои ин тољири Хуљандї гаштааст.
Дар њар давру замон мухлисон ва њаводорони нашри
китоб буданд ва замоне одам њаст, ин тоифаи њимматбаланд аз њастии худ дарак хоњанд дод. Солњои навадуми
асри гузашта бино бар сар задани бесарусомонињои маълум нашри китоб ва маљаллаву рўзномањо бино бар камбудии молиявї хеле заиф гашт, вале хушбахтона, њатто дар
ин замони муташанниљ низ саховатмандону ањли эњсон барои нашри асарњои олимону шоирон мадад расониданд ва
барои чопи китоб сањмгузор гардиданд.
Љоизи ќайд аст, ки солњои охир, чун дар соњањои дигари хољагии халќи Љумњурии Тољикистон дар љодаи табъу
нашри китоб низ дигаргунињои бузурге ба вуљуд омаданд.
Саноати китобчопкунии кишварамон хеле ривољ ёфт.
Масъалаи нашри китоб аз љониби Президенти
кишвар Эмомалї Рањмон мавриди таваљљўњи доимї ќарор
дорад. Бо супориш ва њимояту дастгирии Эмомалї Рањмон њазорњо асарњои бадеї ва илмиву фарњангї рўйи чопро
диданд. Барои мисол 50 њазор нусха нашргаштани Тарљумаи
Ќуръон, чоп шудани «Тарљумаи Тафсири Табарї», нашри
муљаддади китоби «Тољикон»-и Бобољон Ѓафуров кофї аст.
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Вобаста ба эълон гардидани љашнњои 1100-солагии
давлатдории Сомониён, 675-солагии Камоли Хуљандї,
2700-солагии Авасто, 2500-солагии шањри Истаравшан,
1310-солагии Имоми Аъзам, 600-солагии Абдуррањмони
Љомї, 700-солагии Мир Сайид Алии Њамадонї, 3000-солагии Њисор ва дигар љашнњо китобњои сершумор нашр
шуданд, ки њама падидаи матлуб мебошад.
Дар вилоятњо ва ноњияњо бо дастгирии раисони онњо
ба нашр расидани китобњо ба њукми анъана даромад, ки ин
њам падидаи нек аст. Ин таомули некро донишгоњњо низ дар
њамкорї бо муассисањои мухталиф ба љой оварда истодаанд.
Хушбахтона, имрўзњо раванди аз љониби соњибкорон бо иродаи дилу амри виљдон маблаѓгузорї кардани
нашри китобњо ба њукми анъана медарояд. Гуфтан мумкин
аст, ки таомуле, ки Гай Силния Метсенат, ки худаш марди
мисрї буду дар замони њукмронии император Август сарпарастии илму фарњангро ба зимма дошт аз сари нав зинда
хоњад шуд. Метсенатї, эњсонкорї барои илму фарњанг аз
номи Гай Силиния Метсенат гирифта шудааст.
Он нафароне, ки барои нашри китоб дар ин шароит
ба муаллифон ва тањиякунандагони асарњо мадад мерасонанд, дар баробари он ки илму донишро пањн мекунанд,
номи худро ба шарофати китобњои навиштаашон зинда
медоранд. Барои исботи ин фикр як мисолро аз рўзгори
сад сол пешина оварданї њастам.
Дар ибтидои асри бист як шоири номдор Мулло
Муњаммадњусайни Њољї асари худро менависад. Дар
ќисмати охирини ин китоб чунин оварда шудааст: «Љаноби хирадмаоби олињиммати волонањмат мирзодаи љавонбахти муборизатпаноњ, Субњонќулибектўќсоба – волиди
аршад ва халафи амљади умдатулумарои аморатпаноњ
Авлиёќулбекдевонбегї валади марњуми маѓфур Мирдиловари ѓаюри шеркирдор Аллоњёрбекбий табъу чоп кунонидани ин китоби ноёбро илтизом намуда…». Аз нашри
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ин китоб зиёда аз сад сол гузашт. Минбаъд аз ин бекњо,
ки дар Балљувону Њисор њукумат доштанд, чизе боќї намонд, аммо бо шарофати китобе, ки нашр намуда буданд,
бо номи муаллифу њокими даврон то замони мо омада
расидаанд.
Хулосаи калом, як роњи абадї гардонидани ном
нашри китоб аст. Камина бо камоли эњтиром номњои
соњибкоронеро чун Насимљон Ќаюмов ба забон мегирам,
ки эшон дар нашри «Донишномаи Ќадархон» сањми босазо гирифтаанд, инчунин ашхоси олињиммат Мўъминзода
Мирзошўњрат Мирзоусмон дар нашри «Тарљумаи таърихи Яминї» ва Исмоилов Алишер Асадуллоевич дар нашри
«Луѓати фурс»-и Асадии Тўсї сарпараст буданд. Онњо
њаќиќатан бо ин амали худ ба рушди илм хизмати холисона
карданд ва дар баробари ин барои худ муљассамае офариданд, ки ќарнњо боќї хоњад монд, бешубња, то замоне, ки нусхае аз ин китобњо мањфуз бошад, номи неки ин љавонмардонро хонандагони сипосгузор њатман ба некї ёд хоњанд кард.
Cоли 2016

КАЙ ЧИЛЛАИ ЗИМИСТОН МЕДАРОЯД?
(мусоњиба)
Ваќте ки њаво сард мешаваду дар берун тўдањои барф
пайдо мегардад, мардум мегўянд, ки чиллаи зимистон даромад. Ваќте ки њаво гарм мешавад, боз мегўянд, ки чиллаи бањор даромад. Аммо ваќте ки аз касе мепурсем, ки
чилла чист, љавоби сањењеро гирифта наметавонем. Танњо
пирон мегўянд, ки пеш аз чилла њилла мешавад, баъд чилла
медарояд ва баъди чилла боз њиллаи зимистон сар мешавад. Аммо ба саволи кай дар кадом сана чилла медарояд,
касе посухи сањењ гуфта наметавонад. Барои аниќ кардани
ваќти даромадани чилла ва баромадани он бо таќвимши272
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нос Њољї Абдурашид Абдушукурзода мусоњиба оростем.
Ин пири нуронї дар асоси њисоби эњљаздабуд таќвими ќамарии ниёгонро зинда кардаасту бисёр ваќт дар муайян
кардани даромадани моњи рамазону дигар санањои динї
аз љадвали тартибдодаи ў мардум ва ањли уламои кишвар
истифода мебаранд. Ў боз љадвали дигаре тартиб додааст,
ки дар асоси он солшумории шамсии ќамарї ва ваќти даромадани моњњо ва солњояш аниќ нишон дода шудааст. Ба
ќавли худаш љадвали замони Умари Хайёмро барои имрўзиён шарњ додааст.
- Њољибобо, чиро чилла мегўянд, дар байни халќ ваќте
ки њаво хунук мешаваду барф меборад, мегўянд, ки чилла медарояд, оё ин гап дуруст аст?
- Бале, њамин хел гапњо аз даврањои пеш дар байни
халќ њаст. Чилла маънои онро дорад, ки чил рўзи мобайни
фасли зимистон ва ё чил рўзи мобайни тобистон аст. Мардуми мо таќвим ва солшумории ниёгонамонро фаромўш
кардаанд. Аз њамин сабаб намедонанд, ки кай чилла медарояду он кай мебарояд. Ваќте ки њаво каме хунк шуд,
кўр-кўрона мегўянд, ки чилла даромад.
- Пас даромадану баромадани чилла бо кадом роњ њисоб
карда мешавад?
- Дар асоси солшумории ниёгонамон, яъне дар асоси
солшумории њиљрии шамсї эътидоли бањоронаю тобистона ва тирамоњию зимистона ба назар гирифта мешавад.
Санаи 20-ум ё 21-уми март шабу рўз баробар мешавад. Дар
ин рўз Наврўз иди ќадимаи тољикон ва тамоми форсизабонон љашн гирифта мешавад. Мутобиќи солшумории шамсї ин сана рўзи якуми бањор дониста мешавад. Дар байни
халќ мегўянд, ки дар ваќти Наврўз хоњ шаб гардию хоњ
рўз. Фасли бањор 90 рўз идома мекунад, сипас фасли тобистон оѓоз мешавад. Фасли зимистон бошад, мувофиќи ин
солшуморї санаи 22-уми декабр сар мешавад. Зимистон аз
22-уми декабр то 22 моњи март њисоб карда мешавад. Ин
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муддат 90 рўз идома меёбад. 40 рўзи мобайнии онро чиллаи зимистон мегўянд.
- Пас, имсол чиллаи зимистони имсола кай оѓоз ёфт?
- Њамин сол санаи 16-уми январ чиллаи зимистон даромад. Аз санаи 22-уми декабр то 16-уми январ 25 рўз мегузарад. Баъди 25 рўз яъне чил рўзи мобайни зимистонро
чилла мегўянд. Баъди чилла боз 25 рўзро мепартоем. Чилла яъне чил рўз дар миёни зимистон гуфтанї гап њаст.
- Хуб, чилларо шарњ додед, пас њилла гуфта чиро мегўянд?
- Саволи баљо. Аз фасли зимистон чил рўзи мобайниаш чилла бошад, аз оѓози зимистон ва аз охири он 25-рўзї
мемонад. 25-рўзи аввали зимистон ва 25 рўзи охири зимистонро њилла гуфтан лозим аст.
- Дар халќ мегўянд, ки дар њилла гоњо њаво хунук ва
гоњо њаво гарм мешавад, яъне њаво њиллагар мешавад, ба ин
гуфтањои мардум фикри шумо чист?
- Гоњо мешавад, ки дар худи чиллаи зимистон њаво
хунук нашуда гарм мешавад. Ё ин ки имсол њаво пеш аз
даромадани чилла њам ба хунукшавї сар карда буд. Дар
тасаввури мардум њамин чиз боќї мондааст. Гумон мекунанд, ки танњо дар чилла њаво хунук мешаваду дар њилла
не. Ин тасаввуроти хато аст. Албатта, гузаштагони мо дар
асоси мушоњидањояшон њамин хел гуфта буданд, аммо аз
нуќтаи назари илмї ин ба њаќиќат рост наомаданаш мумкин аст. Ин аз боду њаво ва иќлим вобастагї дорад.
- Пас чаро дар Хуљанд мегўянд, ки чилла нисбати дигар
љойњо пештар медарояд, ин аз ягон чиз вобастагї дорад ё не?
- Аз давраи љуѓрофидон ва ситорашиноси машњур
Њољї Юсуф Мирфаёзов замонасозї карда шуда буд ва дар
Хуљанд иди сари солро дар баробари рўзи байналхалќии
занон санаи 7-уми март љашн мегирифтагї шуданд. Яъне,
ба таври сунъї наврўз ба санаи 7-уми март рост оварда шуд.
Санаи 7-уми мартро сари соли дењќонї њам мегўянд, локин
боз мегўям, ки ин танњо замонасозї буд. Љашн гирифтани
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сари сол ё худ иди Наврўз санаи 7-уми март ба ягон ќонуни
табиат ва солшуморї рост намеояд. Мардум сари солро
аз 7-уми март њисоб мекунанду чиллаи зимистонро њам
бо њамин њисоб ба назар мегиранд. Яъне, зимистонро аз
санаи 7-уми декабр 15 руз пеш аз даромадани зимистони
њаќиќї њисоб карда мегўянд, ки охири моњи декабр чиллаи
зимистон аст, аммо ин њисоб хилофи ќоидањои солшумории ниёгонамон мебошад. Њамаи ѓалатфањмињо дар аниќ
кардани чиллаи зимистон аз њамин чиз оѓоз меёбад.
- Хуб, дар бораи чиллаи зимистон ва ваќти даромадани он бисёр чизњоро фањмидем. Дар бораи ваќти даромадани
чиллаи тобистонро њам шарњ дињед.
- Чиллаи тобистон њам ба мисоли чиллаи зимистон
њисоб карда мешавад. Он 40 рўзи мобайнии фасли тобистон аст. Фасли тобистон тибќи солшумории гузаштагонамон аз рўзи дарозтарини сол аз санаи 22-уми июн сар
мешаваду то санаи 22 ё 23-уми сентябри дома мекунад. Ба
мисоли болої 40 рўзи мобайнии онро гиред, пас чиллаи
тобистонро муайян кардан мумкин аст.
- Одатан, дар байни халќ ду фаслро дорои чилла мењисобанд, чиллаи зимистон ва чиллаи тобистон, чаро ин тавр
мегўянд?
- Фасли бањору тирамоњ њам агар 40 рўзи мобайнашро гирем чилла дорад. Гоњо рўзњои хунуктарин ва ё
гармтарини сол ба чилла рост меояд. Аз њамин сабаб чиллаи тобистону чиллаи зимистон мегўянд. Имсол њаќиќатан
дар чиллаи зимистон яъне баъди санаи 16-уми январ њаво
хунук шуд. Агар мо гардиши офтоб, эътидоли бањоронаю
тирамоњї ва саршавии рўзи дарозтарину шаби дарозтаринро аниќ карда дониста гирем, пас донистану фањмидани рўзњои чилла осон мешавад. Ин як формулаи оддї аст,
ки ба хотир доштани он осон аст. Санаи 20 ё 21-уми март
шабу руз баробар мешавад, ки ин оѓози фасли бањор аст.
22-уми июн бошад, рўзи дарозтарини сол мешавад, ки он
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оѓози моњи саратон ва саршавии тобистон аст. Санаи 22уми сентябр бошад, эътидоли тобистонаи офтоб мешавад,
боз шабу рўз баробар мегардад, ки он оѓози фасли тирамоњ
аст. 22-уми декабр бошад, шаби дарозтарини сол медарояд, ки он оѓозшавии фасли зимистон њисобида мешавад.
- Барои мусоњиба ташаккур.
- Саломат бошед.
Cоли 2015

XАДВАЛИ ОСОНИ {ИСОБИ МУЧАЛ
Дар кишварњои Шарќ ва аз љумла дар мамлакатњои
Осиёи Марказї солшумории мучал, ки аслан моли хитойињо аст, хеле густариш ёфтааст. Дар њисоби мучал давраи
12-сола ба назар гирифта мешавад ва њар соли он ба номи
љонвароне марбут аст. Масалан, соли 2016 мутобиќи мучал соли маймун мебошад. Мутобиќи њисоби пешиниён
соли маймун баъди наврўз, яъне дар баробари фарорасии
соли нави аљдодї дохил мешавад. Барои њисоб кардани мучал љадвалњои гуногун сохта шудаанд, аммо ба таваљљўњи
шумо љадвалеро пешнињод мекунем, ки он метавонад, барои якчанд аср хизмат кунад. Бењтарии таќвим дар он аст,
ки бо гузоштани раќамњои аввали сол давоми чандин аср
онро истифода кардан мумкин аст. Ба ѓайр аз ин, бо истифодаи ин љадвал дар соли кадом љонвар ба дунё омадани бузургонро муайян кардан мумкин мебошад. Масалан,
соли таваллуди Саъдии Шерозї мутобиќи солшумории
мелодї 1210 аст. Аз болои хати сиёњи љадвал раќами 12ро мегирем ва аз љадвали поёнии он аз тарафи дасти рост
раќами 10-ро меёбем. Дар хати бурриши ин ду раќам дар
љадвал калимаи асп-ро мехонем. Яъне соли мучали Саъдии Шерозї асп аст. Њамин тавр њамаи асрњоро тибќи ин
љадвал муайян кардан мумкин мебошад.
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Дар таърихнигории Осиёи Миёна ба хусус дар таърихномањои асрњои XVII-XVIII солњоро дар баробари зикри шамсиву ќамарї буданашон ишора њам мекарданд,
ки мувофиќ ба кадом соли мучал аст. Аз ин рў, љадвали
мазкур метавонад, ки њамчун роњнамо барои муаррихон
ва таърихнигорон низ хизмат кунад.
Тарзи истифодабарии таќвим хеле осон аст. Барои
аниќ кардани соли лозимї, фарз кардем 1895 ба љадвал нигоњ мекунем. Аз боло раќами 18-ро меёбем, аз љадвали тарафи рост раќами 95-ро меёбем ва ба хати бурриши поёни
18 ва 95 меоем. Дар љадвал номи гўсфанд пайдо мешавад.
Ин маънои онро дорад, ки соли 1895 соли гўсфанд аст.
Њар хоњишманд метавонад, ки аз ин љадвал истифода
карда, соли дилхоњашро аз рўйи мучал пайдо кунад.
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