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Айнишиносї ќисми таркибии таърих, забон, адабу фарњанги
бостониву оламшумули тољику форс мебошад. Афкори адабию
эстетикии С.Айнї, ки дар заминаи омўзиши эљодкоронаи сарватњои
маънавии гузашта арзи њастї карда, бо дастовардњои илму
фарњанги замонаш рушду такомул ёфта, ба њукми як консепсиюн
ва системаи муайян даромадаанд, аз њар љињат арзишманд буда,
нерўњои аќлонию зењниро такон медињанд ва ба пешрафти мин
баъдаи адабу фарњанги тољик комилан мусоидат менамоянд. Аз ин
лињоз, айнишиносї таърихан чун фарогири арзишњои фарњангии
гузашта дар аслу љавњари худ мазмунан ва моњиятан њам посухгўи
ниёзмандињои маънавияти љомеаи имрўза ва њам њидоятгар бањри
шукуфоии ояндаи он мебошад. Устод Айнї бо осори гаронбањояш
барњаќ њамдаму њамќадами имрўзу ояндаи мост. Дар ин китоб як
ќатор масъала ва муаммоњои муњимми фаъолияти адабиётшиносии
С.Айнї ва махсусан арзиши илмии асари бунёдиву сарнавиштсози
ў «Намунаи адабиёти тољик» мавриди баррасї ќарор гирифтаанд.
Ин китоб шомили маводи нодиру тозаест оид ба устод Айнї, ки чун
армуѓон ба ањли адабу фарњанг ва хонандагони арљманд пешкаш
мегардад.

Тањти назари академик
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ОИД БА ЯК БАРОМАДИ ТАНЌИДИИ
УСТОД АЙНЇ
Падари маданияти муосири тољик устод Садриддини Айнї бо
таълифи «Намунаи адабиёти тољик» (1926) ба наќди адабии шўроии
тољик асос гузошта, минбаъд бо эљоди осори пурбањои илмиаш
дар инкишофи ин соњаи адабиётшиносї хизмати босазое кардааст.
Тазкира, монография, рисола, маќола, мактубот, гузоришу ќайдњои
људогонаи С.Айнї, ки мањсули фаъолияти гуногунсоњаи ў мебошанд,
дар таърихи наќди шўроии тољик маќоми хосае доранд. Андешањои
С.Айнї перомуни эљодиёти суханварони гузашта ва муосири тољик
А.Лоњутї, З. Љавњарї, С.Аљзї, А.Њамдї, А. Мунзим А. Фитрат, Њ.
Авњадї, Пайрав, М. Турсунзода, С. Улуѓзода, М. Миршакар, А.
Дењотї, Љ. Икромї, Њ. Юсуфї, Р. Љалил, П.Толис ва дигарон, аќи
дањои ў доир ба осори А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, А.М.Горкий, В.В.
Маяковский, М.А. Шолохов, А.А. Фадеев ва адабиёти дигар халќњои
СССР, мулоњизањои мунаќќид оид ба омилњои пайдоишу инкишофи
адабиёти шўроии тољик ва хусусиятњои умдаи он, вазъи љараёни
адабї ва амсоли инњо баёнгари вусъати назари ў ба масоили мубрами
наќди адабї ва тарбияи адибони љавон мебошанд.
Аќоиди адабию танќидии С. Айнї дар маљмўъ назариёти хоси
ўро доир ба наќди адабї фароњам овардаанд, ки бо мазмуну моњияти
амиќ ва ќимати илмию амалии худ чи дар гузашта, чи дар шароити
њозира ва чи дар оянда аз њар љињат баѓоят пурарзишанд. Назариёти
адабию танќидии С.Айнї гуногунсоња ва хеле пурвусъатанд. Аз ин
рў, мо њоло танњо дар хусуси як баромади устод Айнї оид ба баъзе
масъалањои наќди адабї, ки мутаассифона, то кунун аз назари
айнишиносон дур мондааст, таваќќуф менамоем.
Дар таърихи 20-25 моњи маи соли 1933 дар Тошканд пленуми
якуми васеи Бюрои осиёимиёнагии Иттифоќи нависандагони умуми
итифоќ баргузор гардид. Дар он 15 нафар аз Тољикистон, Туркма
нистон, Ќирѓизистон, Ќароќалпоќистон ва ќариб њамаи нависан
дагони Ўзбакистон ширкат варзиданд.
Дар пленум масоили зерини рўзмарраи њаракати адабии љум
њуриятњои Осиёи Миёна мавриди муњокима ќарор гирифтанд: 1. Доир
3

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

ба вазъи њаракати адабї дар Осиёи Миёна (маърўзаи М. Алексеев);
2. Рољеъ ба маљаллаи «Советская литература народов Средней
Азии» (маърўзаи Трегуб); 3. Оид ба драматургияи Осиёи Миёна ва
вазифањои он (маърўзаи Исмоилов)1.
Устод Айнї ба њайси як намояндаи бузурги адабиёти љум
њурияти Тољикистон дар ин пленум иштирок ва баромад намуд. Ин
баромади нависанда, мутаассифона, аз доираи маълумоти ду китоб
– «Корномаи устод Садриддин Айнї»2 ва «Њаёти Садриддини Айнї»
ном асари Х.Айнї3, ки солномаи зиндагии нависандаро дарбар
мегиранд, берун мондааст.
Матни мухтасари баромади С.Айнї соли 1933 дар маљаллаи
«Советская литература народов Средней Азии» (маљаллаи адабию
бадеї ва љамъиятию сиёсї–органи Бюрои осиёимиёнагии Иттифоќи
нависандагони умумиитифоќ), ки солњои 30-юм дар масъалањои
тарљума, интишор ва таблиѓи осори адибони халќњои Осиёи Миёна
сањми арзандае гузоштааст, ба табъ расидааст. Дарёфти матни
мукаммали тољикии баромади С. Айнї вазифаи ояндаи муњаќќиќон
буда, њоло мулоњизањои пешакии мо ба ахбори маљаллаи «Советская
литература народов Средней Азии» асос меёбанд. Дар пленум С.Айнї
доир ба панљ масъалаи нињоят зарур: 1.Тарљумаи бадеї; 2.Ањамияти
наќди адабї; 3. Тарбияи кадрњои соњаи танќидї адабї; 4.Тарзу услуби
танќид; 5. Омўзиши таљрибаи адибони бузург изњори аќида кардааст.
С. Айнї дар хусуси дастовардњои шоёни љабњаи адабї баъди
ќарори КМ ВКП (б) аз 23 апрели соли 1932 «Дар бораи навсозии
ташкилотњои адабию бадеї» сухан ронда, сипас, дар масъалаи
маќоми тарљума ва чї гуна сурат гирифтани он таваќќуф менамояд.
Бояд таъкид намуд, ки мулоњизањои С.Айнї доир ба тарљума
бевосита дар заминаи таљрибањои шахсї ва эљодии адибони тољик
арзи вуљуд кардаанд. Дар масъалаи тарљума, ба фикри С. Айнї,
забондонї (ба маънои томи ин мафњум) талабу шарти аввалиндараља
мебошад, ки дар ин бобат ѓаризаву фитрати ў наќши намоёне дорад.
Дар айни замон барои сифати баланди тарљума ва мушаххас анљом
пазируфтани он нависанда иштироку дахолати муаллифро дар ин
амал зарур мешуморад. «Мутарљим, – таъкид намудааст С. Айнї,–
1. С первого расширенного пленума Средазбюро Всесоюзного съезда Союза писателей
(ВСПП) (краткий отчет) // Советская литература народов Средней Азии: Саогиз.
– М. – Ташкент, 1933. –№3 (5). – С.142.
2. Корномаи устод Садриддини Айнї (Бо кўшиш ва эњтимоми К. Айнї). – Душанбе:
Ирфон, 1978.
3. Х. Айни. Жизнь Садриддина Айни (Краткий хронологический очерк). – Душанбе:
Дониш, 1982. – 120 с.
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бояд њам забонеро, ки аз он тарљума мекунад ва њам забонеро, ки ба
он тарљума мекунад, донад. Барои он ки тарљума диќиќ, хуб бошад,
ба ин кор муаллифро низ љалб намудан лозим аст»1.
Эътибори љиддии С.Айнї ба масъалаи сањењу барљаста манзури
хонанда гардонидани асари тарљумашаванда албатта, бесабаб набуд.
Тавре ки маълум аст, С. Айнї дар ваќташ аз тарљумаи якуми повести
адабиёти шўроии тољик – «Одина» дар њамон шакле, ки мутарљими
ноўњдабаро П.П. Введенский анљом дода буд, розї набуд. Бесаботию
бемасъулиятии мутарљим боиси эътирози сахти нависанда гардид
ва ў ба чопи асар ќатъиян муќобил баромад. Танњо баъди тањрири
љиддии С.Айнї ва М.Шевердин повести «Одина» дар тарљумаи
П.П.Введенский соли 1929 рўи чопро дид2. Инчунин бо исрори
ќатъии муаллиф дарњол тарљумаи дуюми нисбатан бењтари «Одина»
ба забони русї аз љониби З.Л. Хатсревин анљом дода шуд ва соли
1930 ба табъ расид3.
С.Айнї дар яке аз мактубњояш (дар таърихи 8 сентябри соли
1948) ба И.С.Брагинский таъкидан навиштааст: «Ман танњо дар он
хусус манфаатдор ва њаќдор мебошам, ки текстњои ман дар тољикї ва
русї дуруст ва рост гузаранд»4.
Ба ќавли С.Айнї њусни тарљума ва назокати он ба эътибору
таваљљўњи адиб ва њамкории бевоситаи муаллифу мутарљим низ
вобаста аст. Дахолати шахсии муаллиф дар љараёни тарљума барои
бењбудии кори мутарљим таъсири пурфайз мебахшад. Дар ин бобат
ў аз адибони тољик таљрибањои адабии устод Лоњутиро чун намунаи
ибрати эљодї муаррифї менамояд. «Рафиќ Лоњутї, – хотиррасон
кардааст С.Айнї,– ба тарљумањо диќќати љиддї медињад, ў тарљумоне
дорад, ки њам забони тољикї ва њам русиро хеле хуб медонад5. Ба ин
нигоњ накарда, ў шахсан дар тарљума иштирок мекунад ва нозукињои
онро мефањмонад»6.
1. С первого расширенного пленума Средазбюро ВСПП (краткий отчет).–Нашри
зикршуда. – С. 142.
2. А. Кўчаров. Тадќиќи текстологии «Одина»-и С. Айнї. – Душанбе: Дониш, 1982.– С.
109.
3. С. Айни. Одина, или похождения бедняка-таджика (Перевод с таджикского 3.
Хацревина). – М. – Л.; Госиздат., 1930. – 140 с.
4. С.Айнї. Рафиќи арљманд Иосиф Брагинский. Аз мукотиботи устод (Ба чоп
тайёркунандагон: Салоњат ва Холида Айнї) // Садои Шарќ. – 1968. – №4. – С. 97.
5. С. Айнї дар ин љо њамсари устод Лоњутї Бону Ситсилия Бенитсиановнаро (19112002) дар назар дорад.
6. С первого расширенного пленума Средазбюро ВСПП (краткий отчет). Нашри
зикршуда.– С. 142.
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Дар баромади С.Айнї масъалањои марбут ба наќди адабї
маќоми хосае доранд. Пеш аз њама С.Айнї доир ба ањамияти бузурги
наќди адабї дар инкишофи адабиёт сухан меронад. Ба аќидаи
С.Айнї, танќиди адабї њам ба пешрафти љараёни адабиёт ва њам ба
равнаќи фаъолияти эљодии адиб такони бузург медињад. Ба туфайли
чунин хусусияти мутањаррик доштанаш наќди адабї алњаќ рањкушову
рањнамои эљодкор мегардад ва ўро ба сўи камолот ва кашфи ќуллањои
адабї њидоят мекунад. Барои исботу таќвияти фикр С.Айнї фаъолияти
адабии худашро мисол меорад. Нависанда дар асоси таљрибаи эљодии
повести «Одина» таъсири бузурги самарабахшро, ки танќиди адабї
ба фаъолияти баъдинаи адабиаш расонидааст, хотиррасон карда, ба
ин восита маќоми наќди адабиро њамчун омили пешрафти санъаткор
ва адабиёти нафиса баланд мебардорад.
С.Айнї дар масъалањои бурду бохти эљодї, густариши фаъолият,
вусъати назар, сайќали мањорат ва равнаќи истеъдоди адабї мањз аз
танќиди адабї бархурдор гардиданашро таъкид намуда, гуфтааст:
«Ман асари «Одина»-ро навиштам. Пас аз тарљумаи асар ба забони
русї дар маљаллаи «За партию» маќолаи калони танќидї дарљ гашт.
Ман забони русиро бад медонам ва муддати шаш моњ маљалла дар
даст ба назди рафиќон рафта, аз мазмуни он маќола пурсон мешудам.
Ваќте ки онро тарљума карданд, хеле хурсанд шудам ва фањмидам,
ки асари даркорию боистеъдодона навиштаам. Ин маќола маро ба
корњои минбаъда рўњбаланд кард ва ба ѓайр аз ин ман тарафњои сусти
худро фањмидам. Ман асари нави калони «Дохунда»-ро навиштам ва
кўшидам, ки дар он хатоњои кўњнаро такрор нанамоям.
Бо вуљуди ин, ман шахсан њис мекунам, ки дар «Дохунда»
камбудињо мављуданд»1. Дар ин љо С. Айнї дар бораи «Одина»
«маќолаи калони танќидї дарљ гашт» гуфта таќризи муфассали М.
Шевердин «Повести иљтимоии Шарќ»-ро дар назар дорад, ки соли
1928 дар маљаллаи «За партию» чоп шуда буд2. Баъди ин С. Айнї
1. Њамон љо. –С. 142.
2. М. Шевердин. Социальная восточная повесть // За партию. – 1928. – №4 (8). – С. 110
– 116. Ногуфта намонад, ки солњои 20-ум як ќисми шарќшиносон, олимон, адибон
ва зиёиёни русу фарангї дар осорашон ё аз рўи камиттилоию каммаърифатї ё бар
асари таблиѓоти шадиди пантуркизм, ки ба њукми сиёсати давлатии Љумњурияти
Халќии Шўроии Бухоро даромада буд, бар хилофи њаќиќати таърихию воќеї забону
адабиёт ва умуман фарњанги бостониву ѓании халќи тољикро инкор мекарданд.
Чунончи, М. Шевердин маќолаашро бо тањрифи таърихи фарњанги халќи тољик
ва инкори забону адабиёти он оѓоз намуда, менависад: «Литература таджикского
народа бедна и количественно. Ограниченное число сказок, рассказов и поэм
сравнительно недавно вышло из области устного творчества. К тому же таджики
6
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Муќоваи маљаллаи «Советская литература народов Средней Азии».
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бо М. Шевердин муносибати наздик пайдо мекунад ва ба ин восита
матни русии «Одина» бо матни тољикиаш љиддан муќоиса шуда,
тањрир меёбад ва нашр мегардад1.
С. Айнї дар пленум оид ба масъалаи ањамияти танќид дар
пешрафти адабиёт сухан ронда, зарурати дар сањифањои маљаллаи
«Советская литература народов Средней Азии» пайваста чоп кардани
маќолањои танќидиро љиддан ба миён мегузорад. Ин кор ба фикри
нависанда аз ду љињат судманд аст. Аввал ин ки чопи маќолањои
танќидї омили муњимме барои нашъунамои фаъолияти эљодии адибон
мегардад, дигар ин ки ин иќдом барои нашрияњои миллї ба сифати
дастури роњбарикунанда хизмат мекунад. Дар њаќиќат маводе, ки
маљаллаи «Советская литература народов Средней Азии» аз адабиёти
халќу миллатњои гуногуни Осиёи Миёна тайи солњои мављудияташ ба
табъ расондааст, сањми бузурге дар тарљума, интишор, муаррифї ва
таблиѓи осори адибони гуногунзабони ин сарзамин мебошад. Ќариб
њељ як чорабинии маданию адабї аз мадди назари ин маљалла дур
намондааст. Тарљумањои нахустини осори адибони тољик С.Айнї,
А. Лоњутї, Пайрав ва дигарон мањз ба тавассути њамин нашрия
дастраси хонандагони умумииттифоќ гардидаанд2. Њамчунин маводи
танќидї, аз ќабили шарњи мухтасар, таќриз, китобиёт, маќолањои
хулосавї, проблемї, тадќиќот, эссе ва ѓайра, ки оид ба осори адибон
ва адабиёти њамаи халќњои Осиёи Миёна, аз љумла суханварони
тољик дар ин маљалла дар њамон солњои нињоят пурихтилофу душвор
ба табъ мерасиданд, ба эљодиёти адибон ва љараёни адабї ва самти
инкишофи он таъсири мусбат мерасониданд. Бинобар ин, С.Айнї
њамчун тарафдори чопи маќолањои танќидии пурманфаат ќайд
мекунад, ки «дар маљаллаи «Советская литература народов Средней
Азии» чунин маводи танќидиро љо додан зарур аст, ки барои сабзиши
нависанда ёрї расонад, маводи роњбарикунанда барои маљаллањои
миллї бошад»3.
не имели и не имеют своего литературного языка и пишут на фарсидском, не всегда
понятном для широких народных масс.
Вот почему появление большой повести Айни «Адине» не только является ценным
вкладом в сокровищницу народного творчество, но и начинает собой таджикскую
литературу». Ниг.: М. Шевердин. Социальная восточная повесть // За партию. –
1928. – № 4 (8). – С. 110.
1. С.Айни. Адинэ. Повесть из недавнего прошлого таджикской бедноты. Пер. П.П.
Введенского. Предисл. С. Ходжанова. 2-е изд. –Ташкент – Самарканд, 1929. – 145 с.
2. Дар ин бора муфассалтар нигаред ба маќолаи Њ. Шодиќулов. Аввалин журнали
адабию бадеии рус дар Осиёи Миёна // Њаќиќати Ўзбекистон. – 1967. – 5 сентябр.
– № 105 (73040. – С. 4.
3. С первого расширенного пленума Средазбюро ВССП (краткий отчет). – Нашри
зикршуда.– С. 142.
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Дар хусуси масъалањои тарбияи кадрњои соњаи танќиди адабї ва
тарзу усули танќид С.Айнї бо љиддияти том сухан ронда, аз костагию
норасоињои онњо сахт изњори ташвиш мекунад. Дар њаќиќат, наќди
адабии тољик, ки таърихи чандинњазорсола дошту дар асрњои IХ-Х
чун илм ташаккул ёфта буд, дар солњои 20-уму 30-юми саддаи ХХ
вазъияти хеле мураккабро аз сар мегузаронд ва ин њолат сабабњои
таърихии айнї ва зењнї дошт. Бо сабаби канда шудан аз заминаи
пурќуввати миллии наќди классикї, даст кашидан аз суннатњои
фарњангии бостонї, душмани синфї эълон шудани суханварону
донишмандони пешина1, манъи мутолааи мероси назарию адабии
гузашта2, мањв кардани сарватњои маънавии тоинќилобї, ба таъќибу
тањдиди сахт дучор шудани зиёиёни бофарњанги тољик3, ба рўи кор
омадани мунаќќидони каммаърифати дар рўњи шиорњо ва нигилизми
миллї тарбияёфта ва манќуртгардида4, дигар шудани талаби замон
аз адабиёту наќди адабї, вазифањои наќд, акнун ташаккул ёфтани
танќиди адабии шўроии тољик, ангуштшумор будани мунаќќидони
њаќиќии касбї ва монанди инњо танќиди адабии тољик ба вазъи
ногувор ва роњи чигил дучор гардида буд. Дар солњои 20-30 ба соњаи
танќид аксаран шахсоне роњ ёфта буданд, ки донишу таљрибаи кофї
ва тахассуси ин соњаро надоштанд, ба моњияти асари асили адабиёту
санъат хуб сарфањм намерафтанд. Дигар ин ки дар ќисми зиёди
маќолаву асарњои танќидии он солњо ба асарњои адабї ва эљодиёти
нависанда на аз рўи ѓояву моњияти асар, њунару истеъдод, мањорати
эљодкорї, балки аз рўи баромади иљтимої, махсусан, шахсияти ў
бањо медоданд. С.Айнї бар зидди њамин гуна маънидод ва бањодињї
дар танќид баромада, чунин равияи номатлубу носолимро сахт
мањкум менамояд ва дар асли моњият ин гуна роњу равишро танќиди
зарарноке барои адиб ва адабиёт њукм мекунад ва мегўяд, ки «баъзе
мунаќќидон рафиќеро таъриф карда ба осмон мебардоранд, дигарон,
баръакс тайёранд, ки њар навъе бошад, одамро бикушанд. Баъзењо
«методи навро ба кор мебаранд» онњо асарро интиќод намекунанд,
1. А. Лоњутї. Адабиёти тољик // Куллиёт, љ.6. – Душанбе: Нашрдавтољик., 1963. – С.
216 –217.
2. Дар ин бора аз љумла ниг.: О задачах печати в борьбе на идеологическом фронте
(Резолюция Ср. – аз. Совещания работников печати и редакторов газет, утверж
денная исполкомиссией Средазбюро ЦК ВКП (б) // За партию. – 1927. – №4.
– С. 129.
3. Дар ин бора нигаред ба маќолаи А. Рањимов. Нур ва зулмот // Адабиёт ва санъат.
– 1989. – 24 август. – № 34 (6110. – С. 15.
4. Аз љумла нигаред ба маќолаи Ѓ. Ализода. «Чароѓ пои худро равшан намекунад» //
Тољикистони сурх. – 1930. – 23 март. – №64 (256).
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балки дар шахсияти муаллиф ягон камбудї пайдо карда, кўшиш
менамоянд, ки дар њамин асос асарро беэътибор кунанд. Ин танќиди
зарарнок аст»1.
Таърихи танќиди адабии шўроии тољик ин гуфтањои С.Айниро
бо љузъиёташ исбот менамояд. Бояд гуфт, ки суханварони њаќиќии
тољик, чун С.Айнї, А.Лоњутї, Зуфархони Љавњарї, А. Фитрат,
А.Њамдї, А.Мунзим, Пайрав ва дигарон дар ваќташ ба њамлањои
сахти мунаќќидони дурушттабъи он солњо – Н.Бектош, Ѓ.Ализода,
Љ.Бойбулатов, Њ. Олимљон, Б. Азизї ва дигарон борњо дучор шуданд.
Мањз њамин гуна мунаќќидон бо њар роњ мекўшиданд, ки эљодиёти
адибони асилро тањриф намоянд ва онњоро аз соњаи адабиёт дур
созанд. Барои андаке рўшанї андохтан ба вазъи танќиди адабии
солњои 20-уму 30-юм баъзе далелњоро оид ба таќдири эљодиёти
устод Айнї ва Пайрав Сулаймонї иљмолан зикр менамоем.
Гуфтањои С.Айнї пеш аз њама ба сарнавишти асарњои худаш
дахл дорад, ки мавриди интиќоди шадиди мунаќќидони вулгарии
солњои 20-уму–30-юм ќарор гирифта буданд. Маќолаву асарњои
Б.Азизї «Намунаи адабиёти тољик»2, Љ.Икромї «Назаре ба
«Намунаи адабиёти тољик»3, Н. Бектош «Садриддин Айнї дар
адабиёти инќилобии тољик»4 «Садриддин Айнї ва эљодиёти ў»5, ки
дар зери таъсири афкори адабии раппчиён ва сотсиологизми вулгарї
таълиф гардида, муаллифони онњо бо ѓаразу тўњмати рўйрост
эљодиёти С. Айниро сиёњ кардаанд. Дар айни замон раддияњои
асосноку мўътамади С.Айнї «Љавоб ё ин ки мусоњаба– фелйетун»6,
«Эзоњ»7, «Љавоби ман»8 баёнгари муборизаи суботкоронаи нависанда
1. С первого расширенного пленума Средазбюро ВССП (краткий отчет). Нашри
зикршуда. – С. 142.
2. Б. Азизї. Намунаи адабиёти тољик // Овози тољик. –1927. – 23 феврал. – №134; 2
март. –№135; 8 март. – № 136.
3. Љ. Икромї. Назаре ба «Намунаи адабиёти тољик» // Рањбари дониш. – 1929. –№12.
– С. 22- 24.
4. Н. Бектош. Садриддин Айнї дар адабиёти инќилобии тољик // Тољикистони сурх.
– 1931. – 3 август. – №170; 5 август. – №172.
5. Н. Бектош. Садриддин Айнї ва эљодиёти ў. – Сталинобод: Нашрдавтољик., 1933.
– 56 с.
6. С. Айнї. Љавоб ё ин ки мусоњаба – фелйетун. – Овози тољик. – 1927. – 16 март.
– №138; 20 март. –№ 139.
7. С. Айнї. Эзоњ // Тољикистони сурх. – 1931, 23 сентябр. – №212.
8. С. Айнї.Љавоби ман // Барои адабиёти сотсиалистї. – 1933. – №4. – С. 20-23;
Тољикистони сурх. – 1933. – 8 май.
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алораѓми мунаќќидони дурушттабъи он солњо ва љидду љањди ў бањри
њифзи наќди адабии асил ва адабиёти нафиса мебошанд.1
Эљодиёти шоири нављўю навовари тољик Пайрав Сулаймонї
низ ба маърази муњокимаву њамлањои шадиди «мунаќќидони иб
нулваќти њафтафањми он давра»2 кашида шуд. Мањз натиљаи амали
носавоби њамин гуна мунаќќидон буд, ки дар ибтидо чопи маљмўаи
нахустини ашъори Пайрав «Шукуфаи адабиёт» муддати чор сол
ба таъхир афтод ва он чунон ки шоир навиштааст, «монанди риши
Афандї сарсон ва парешон (барои муќаддима навиштан) даст ба даст
мегашт. Њатто ман аз чоп шудани он ноумед шуда будам ва нињоят ба
дасти Бектош афтод»3.
Баъди чопи «Шукуфаи адабиёт» (1931) пеш аз њама Н.Бектош ва
Ѓ.Ализода ба гардани шоир тўњмати «зиддиинќилобї», «шовинистї»
ва ѓайраро зада, бе њељ асос, бидуни тањлили осор ва ба њељ як
вобастагї ба воќеият мувофиќи фањмишу љањонбинии тангу тори
иртиљої ва ба њамфикрони худашон маъќул ба эљодиёти Пайрав бањо
дода4, ўро ба хонандагон њамчун шоири «тарсончак», «калаванда»,
«таслимшаванда», «дудила», «ларзанда», «гўянда ва намояндаи…
буржуазияи навхези савдо ва саноати мањаллї» муаррифї менамоянд5.
Дар чунин вазъият Пайрав ба ин гуна бањодињии Н. Бектош, Ѓ.
Ализода ва њаммаслакони онњо ќатъиян муќобил баромада, дар
«Мактуби кушода ба идораи рўзномаи «Тољикистони сурх» бо
эътирози хеле сахт навишта буд, ки «ў (Бектош – А.М.) њам ба фикри
худаш њар чї мехост, навишт ва инро њам гуфта мегузарам, ки ман
тамоман бо фикр ва ќимат додани Бектош розї нестам. Рафиќ Бектош
маро монанди тўби футбол дар майдони љидол андохта баъзан ба
осмон бардошта, баъзан бар замин лагадкўб менамояд. Гоњо «чап»
мепартояд, гоњо ба рост мегардонад, баъзан бо зўр ва кўшиши зиёд
маро ба тарафи дарвозаи љадидизм меронад, баъзан аз дарвозаи
ќадим берун мекунад. Ваќте ба баѓал, њангоме ба сар мебардорад,
1. Дар ин бора муфассалтар нигаред ба маќолаи С. Табаров. Оид ба масъалањои
лабораторияи эљодии С. Айнї // Масъалањои адабиёти муосири тољик (Тартиб
дињанда: Ю. Бобоев). – Душанбе: Ирфон, 1970. – С. 327 – 352.
2. Р. Њошим. Ёдат ба хайр Пайрав // Пайрав Сулаймонї. Ќаламам умри љовидони ман
аст (Мураттиб: Л. Сулаймонова). – Душанбе: Адиб, 1989. – С. 191.
3. Пайрав Сулаймонї. Мактуби кушода ба идораи рўзномаи «Тољикистони сурх»
// Маљмўаи шеърњо (Љамъкунанда: Р. Њошимов). – Сталинобод: Нашрдавтољик.,
1934. – С. 27.
4. Дар ин хусус муфассалтар нигаред ба монографияи С. Табаров. Пайрав Сулаймонї
(Очерки њаёт ва эљодиёт). –Душанбе, 1962. – С. 92 –108.
5. Н. Бектош. Пайрав дар адабиёти имрўза // Пайрав Сулаймонї. Шукуфаи адабиёт.–
Сталинобод – Самарќанд, 1931. – С. 3-6.
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Муќоваи маљмўаи нахустини шеърњои Пайрав Сулаймонї
«Шукуфаи адабиёт» (1931).

12

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

Вараќаи унвонии маљмўаи Пайрав Сулаймонї
«Шукуфаи адабиёт»
13
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Сањифае аз маљмўаи ашъори Пайрав Сулаймонї
«Шукуфаи адабиёт»
14
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мухтасар баъд аз бардору бизанњои зиёд хаста шуда худашро канор
мегирад.
Аз аввал то охири муќаддима ѓайр аз сафед буд сиёњ шуд, кабуд
буд сурх шуд, дигар чизеро намебинед.
Рафиќ Бектош!То шаф-шаф гуфтана, шафтолу гўед монед, яъне
ба ќавли Тољикистони ќадим «њул-њули мазњаб» дия!»1.
Дар њаќиќат њадафи асосии њамлаи чунин мунаќќидон, ки
адибонро аз кори эљодї тамоман дилсарду маъюс карда, ба гирдоби
фано мепартофтанд ва ба ќавли С.Айнї «тайёранд, ки њар навъе
бошад, одамро бикушанд», пеш аз њама С.Айнї, А.Лоњутї, Пайрав
Сулаймонї барин суханварони асил ќарор гирифта буданд.
Абёти зерини Пайрав Сулаймонї:
Эй шоири оташќалами бо ќалами нав,
					
савдогари Маскав,
Дар дашнаи ишканљаи танќид забаррав,
					
афтода ба тиргав.
Аз зарбаи танќид дамодам шуда бењол,
					
афсурдаву помол,
З-он аст, ки худро шумурї кўру кару лол,
					
тарсида зи љанљол…
Њарчанд песимист шуморанд азизон,
					
танќиднависон,
Лекин ту далеронаву мардона ќадам мон,
					
дар соњаву майдон,2
ки худ њадафи танќиди ноњаќ ва ѓаразноки мунаќќидони вулгарї
гардида буд, оинаи рўшанест, ки вазъи танќиди носолими он даврро
мунъакис сохта, исботи фикрњои боло шуда метавонанд.
Нињоят, С.Айнї дар охири баромадаш дар хусуси ањамияти
омўзиши њаёту фаъолияти адибони бузург таваќќуф менамояд. Ў
ташаббуси маљаллаи «Советская литература Узбекистана»-ро, ки ба
чопи маводи шарњињолии адибони маъруф оѓоз карда буд, самимона
дастгирї мекунад. Шарњи њолу фаъолияти суханварони бузург
мактаби омўзиши эљодї барои адибони љавон мебошад. Аз ин рў,
1. Пайрав Сулаймонї. Мактуби кушода ба идораи рўзномаи «Тољикистони сурх» //
Маљмўаи шеърњо. – Нашри зикршуда. – С. 27.
2. Пайрав Сулаймонї. Пайрав Сулаймонї // Ќаламам умри љовидони ман аст. –
Нашри зикршуда. – С. 121.
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ба фикри С.Айнї, «мо бояд донем, ки адибони мо чї тавр ба камол
расидаанд»1.
Тавре ки маълум гардид, баромади танќидии устод Айнї
таърихи зинда ва њуљљати мўътамадест барои донистани вазъи
масоили умдаи адабиёт ва наќди адабии солњои 20-уму 30-юми
асри ХХ. Ин баромади С.Айнї дар фаъолияти эљодии ў маќоми
намоён дорад ва нуктањои дар ин баромад баёншуда баъдтар дар
маќолаи «Ќайдњои адабї» (декабри соли 1954) њарљониба вусъат
пайдо карданд2. Мулоњизањои дар пленум баёнкардаи нависанда ба
равнаќи минбаъдаи адабиёт ва наќди адабии тољик таъсири судбахше
расонданд. Андешањои фавќуззикри С.Айнї моњиятан пурарзишанд
ва алњаќ имрўз њам сазовори омўзишу дастгирии адибону мунаќќидон
мебошанд, зеро мулоњизањои амиќи судманду пурмазмуни ин устоди
сухан њоло њам фикрњоро ба љунбиш меоранд, мўљиби пешрафти
адабиёт ва наќди адабї мегарданд.
Январи соли 1990 –
марти соли 1992.
Тањрири дуюм: 20
сентябр – 12 октябри
соли 2004.

1. С первого расширенного пленума Средазбюро ВССП (краткий отчет). – Нашри
зикршуда. – С. 142.
2. С. Айни. Литературные заметки // Повести. Публицистика (Составитель Камол
Айни). – М.: Сов. писатель, 1978. – С. 459-464.
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МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯИ АДАБИЁТ ВА
АЌИДАЊОИ АДАБИЮ ЭСТЕТИКИИ С. АЙНЇ
ДАР «НАМУНАИ АДАБИЁТИ ТОЉИК»
Пайдоиш ва инкишофи адабиётшиносии муосири тољикї ба
номи С. Айнї вобаста буда, «Намунаи адабиёти тољик» дар ин бобат
наќши асосгузорї доштааст. Афкори адабиётшиносии нависанда, ки
санъати халќї ва осори классикони адабиёти тољику форс заминаву
сарчашмањои он ба шумор меравад, вобаста ба талаботи тамаддуни
муосир дар шакли нав зоњир гардида, бори нахустин мањз дар њамин
асар ифода ёфтааст. Аз ин љињат, асари мазкур манбаи муњимми
аќидањои адабию эстетикии С.Айнї ва барномаи фаъолияти баъдинаи
адабиётшиносии ў мебошад. Ин китоб барои ташаккул ва инкишофи
консепсиюни адабиётшиносии нависанда ба сифати заминаи асосї
хизмат кардааст ва аз ин рў, барномаи аќоиди адабию эстетикии
муаллиф њисоб меёбад. Он масъала ва муаммоњои адабиётшиносие, ки
С.Айнї бори аввал дар «Намунаи адабиёти тољик» ба миён гузошта
буд, баъд дар асарњои илмию тадќиќии ў њарљониба вусъат ва такмил
ёфтаанд.
С. Айнї дар адабиётшиносии муосири тољикї аввалин шуда,
ќонунияти инкишофи таърихи адабиёти тољикї ва љараёни адабиро
дар алоќамандї бо шароити мушаххаси таърихї дар асоси таќозои
маънавияти љомеаи замони мо аз назар гузаронида, ба ин восита
хусусиятњои адабиётамонро дар марњалањои муайян бо далелњои
илмию адабї ба таври барљаста собит намуд. Вобаста ба њамин ў
равияњои пешќадами адабиёти беш аз њазорсолаи тољик, тамоюлоти
халќї, рўњи инсондўстї, љанбаи амиќи иљтимої, фалсафї, ахлоќї ва
анъанањои пешќадами онро нишон дода, њамќадамии вайро бо њаёти
имрўза таъкид мекунад.
Дар «Намунаи адабиёти тољик» баъзе масъалањои муњимми
адабиётшиносї, ба мисли омўзиши мероси адабї, таъини њуќуќи
халќи тољик ба мероси адабї, худшиносии миллї, таблиѓи адабиёти
нав, баёну шарњи усулњои адабиёти шўрої, даврабандии таърихи
адабиёт ва ѓайра ба миён гузошта, њал карда шудаанд. Баробари
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Муќоваи китоби С. Айнї «Намунаи адабиёти тољик», ки
соли 1926 дар Москва чоп шудааст.
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ин, дар асари мазкур доир ба њар се ќисми асосии адабиётшиносї:
таърихи адабиёт, назарияи адабиёт ва наќди адабї мулоњизањои
судбахши муаллифро низ дарёб кардан мумкин аст. Ба сабаби он
ки масъалањои наќди адабї дар «Намунаи адабиёти тољик» мавзўи
бањси алоњида мебошад, бинобар ин, њоло танњо дар хусуси аќидањои
адабию эстетикии С.Айнї дар бораи таърих ва назарияи адабиёт
таваќќуф менамоем.
Аќидањои С.Айнї дар бораи мазмун ва шакли асари бадеї,
мавзўъ ва ѓоя, ќонунияти инкишофи љараёни эљоди бадеї, робитаи
њаёт ва адабиёт, бадеият, устухонбандї, забони асари бадеї, вазифањои
тарбиявии адабиёт, услуб, санъату воситањои тасвири бадеї, мавќеи
санъаткор ва наќши адабиёт дар љомеа, навъ ва жанрњои адабї,
анъана ва навоварї, шеъру шоирї, вазни арўз, мањорати адабї, матн
шиносї ва ѓайра ќимати калони илмию амалї доранд.
Дар «Намунаи адабиёти тољик» њангоми овардани намунањо ва
зикри маълумоти тарљумаињолї муаллиф муносибати худро ба осори
адибон баён намуда, воќеъбинона ва холисона бањо медињад. С.Айнї
ба эљодиёти њар як адиб дар њамин асос бањо медињад, ки ў мафкураи
пешќадами замонро то чї андоза ифода карда тавонистааст, дар
инкишофи адабиёт чи наќше доштааст ва нисбат ба пешгузаштагони
худ чи чизи наве додааст. Дар асоси њамин талабот ў муњимтарин
хусусиятњои эљодиёти симоњои забардасти адабиёт, чун устод Рўдакї,
Ибни Сино, Камоли Хуљандї, Восифї, Мушфиќї, Сайидо, Ањмади
Дониш, Шоњин, Савдо, Асирї, Лоњутї ва дигаронро нишон дода,
моњияти осор ва мавќеи онњоро дар таърихи адабиёти тољик муайян
менамояд. Чунончи, дар бораи ѓояњои пешќадами Ањмади Дониш
ва ањамияти «Наводир-ул-ваќоеъ» дар бедории фикрии мардум,
алалхусус худогоњию худшиносии миллї менависад: «Маълум аст,
ки дар он овон дар Бухоро аз фикрњои нав ва адабиёти љадида асаре
набуд. Пас маълум мешавад, ки ин доњии модарзод њамаи афкорашро
аз ѓайри талќини касе ва китобе мањз аз тадбир ва тафаккури худ
маишат ва дунёро њосил кардааст…
Ањмади махдум ба сабаби таълифаш ин китобро («Наводирул-ваќоеъ»-ро –А.М.) њарчанд аз уламои ањдаш мукофоти такфир ва
ташнеъ ёфтааст, аммо дар назари ањли тањќиќ ва соњибони афкори
салима ќадраш баланд гаштааст»1.
1. С. Айнї. Ањмади махдуми муњандиси мунаљљими Дониш, машњур ба Ањмади Калла
// Намунаи адабиёти тољик. – М.: Чопхонаи Нашриёти марказии халќи Иттињоди
Љамоњири Шўравии Сусиёлистї, 1926. – С. 289-290.
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Ањмад махдуми Дониш (1826 - 1897).
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С. Айнї њангоми тадќиќи масъалањои таърихи адабиёт ва
бањодињї ба эљодиёти адибон шароити таърихиро ба асос гирифта,
агар, аз як тараф, љињатњои пешќадами адабиёти гузаштаро нишон
дињад, аз тарафи дигар, мањдудияти таърихї ва тарафњои сусти
эљодиёти ќисме аз адибонро низ ќайд мекунад. Дар ин масъала ў
дар адабиёти гузашта њамеша вуљуд доштани ду равия, ду љараён, ду
майлон ва ду ќутби моњиятан ба њам муќобил: яке равияи пешќадам,
љараёни халќї, тамоюли пешќадам, дигаре равияи иртиљоиро таъкид
менамояд. Њангоми бањодињї ба эљодиёти адибон, тадќиќи далелњои
таърихи адабиёт ва баёни аќидањои эстетикї низ С. Айнї аз њамин
нуќтаи назар рафтор кардааст. Чунончи, ў зуњури устод Рўдакиро
њамчун бузургтарин ривољдињандаи забон ва адабиёти классикии
тољик маънидод мекунад; Ибни Синоро њамчун симои љањонї
муаррифї менамояд; лирикаи Камоли Хуљандиро натиљаи такомулоту
ављи назми тољик дар асри ХIV медонад; моњияти иљтимої ва
хусусияти фошкунандагии эљодиёти Восифиро хотирнишон месозад;
Мушфиќї ва Сайидоро њамчун давомдињандагони анъанањои назми
ќадима ва ихтироъкори баъзе навъњои адабї мењисобад; талќини
ѓояњои пешќадамро бо номи Ањмади Дониш ва њамфикрони ў вобаста
мекунад; ба вуљуд омадани таѓйироти мавзўї ва мундариљавиро
дар адабиёти ибтидои асри ХХ њамчун натиљаи бедорфикрию
худшиносии љадидон ва инќилоби соли 1905 Русия ба ќалам медињад;
пайдоиши адабиёти шўроии тољикро мањсули инќилоби Октябр
дониста, хусусиятњои онро вобаста ба таќозои сохти нави љамъиятї
ва талаботи завќи эстетикии мењнаткашон шарњ медињад.
С. Айнї њамчун донишманди баркамоли адабиёти тољик дар
«Намунаи адабиёти тољик» нуќтаи назари худро доир ба масъалањои
гуногуни эљоди бадеї ва осори адибон баён кардааст. Ў ба туфайли
биниши даќиќи эстетикї масъалањои умдаи адабї, хусусиятњои
муњимтарини эљодии адибон ва маќоми онњоро дар таърихи адабиёт
борикбинона муайян мекунад. Муаллиф ахбори сарчашмањоро так
рор накарда, ба воситаи мутолааи бевоситаи осори суханварон дар
асоси муњокимањои амиќи илмї хусусияти фардии эљодиёти адиб,
мундариљаи ѓоявии осор ва услуби хоси эљодии ўро рўшан баён
месозад. Баёноти С.Айнї дар ин маврид мухтасар, вале хусусияти
љамъбасткунандагї дорад. Чунончи, баъд аз он ки аз ашъори Камоли
Хуљандї намунањо оварда дар бораи баъзе лањзањои тарљумаи њол ва
эљодиёти ў маълумот медињад, зимнан ба забон ва услуби шоир низ
дахл менамояд. С.Айнї дар иншои шеър услуби хос доштани Камол
ва аз љињати бадеиёт барљаста будани лирикаи шоирро таъкид намуда,
менависад: «Дар суханњои Шайх Камол тарзи хосе аст, ки дигаронро
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кам иттифоќ меуфтад. Камол дар ашъори худ лафзњои думаънидор
ва љиносро бисёр ба кор мебарад ва ба њар ду маънї њам шеъраш аз
љазолат намебарояд. Чунончи:
Гуфтам: «Давои дарди диламро хате навис»,
Гуфто: «Давот чун бинависам, давот нест».
Давоти дуввумро њамчунон ки ба маънои давои ту гирифтан
мумкин аст, инчунин ба маънои сиёњидон њам ба кор бурдан
равост»1.
Њамин ќайд дар маќолаи тадќиќотии муаллиф, ки бо номи «Ка
моли Хуљандї» соли 1939 нашр гардид, вусъат ва такмил ёфта, «устоди
бузурги забон»2 будани шоир ва фасењияти тарзи баёни ў бори дигар бо
мисолњо ва муњокимањои даќиќ таъкид карда мешавад3. Зимнан бояд
гуфт, ки мулоњизањои С.Айнї минбаъд дар адабиётшиносї мавриди
омўзишу тадќиќоти љиддї ќарор гирифтанд. Аз љумла дар асарњои
П. (А.) Дењотї4, А.Мирзоев5, Ш.Њусейнзода,6 И.С.Брагинский,7 Р.

1. С. Айнї. Шайх Камоли Хуљандї // Намунаи адабиёти тољик. – С. 78.
2. С. Айнї. Камоли Хуљандї // Куллиёт, љ. 11. Китоби якум (Ба чоп тайёркунандагон:
К. Айнї ва Р.Њодизода). – Душанбе: Нашрдавтољик., 1963. – С. 229.
3. Њамон љо. – С. 229-230.
4. П. Дењотї. Камоли Хуљандї // Намунањои адабиёти тољик (Тартибдињандагон:
Х. Мирзозода, Љ. Суњайлї, Љ. Икромї, Лутфуллоева Кибриё, Бузургзода). –
Сталинобод: Нашрдавтољик., 1940. – С. 127-130. Боз нигаред њамин муаллиф бо
имзои А. Дењотї. Камоли Хуљандї // Куллиёт, љ. 5. – Душанбе: Ирфон, 1966. – С.
14-22.
5. А. Мирзоев. Камол ва як шарти муњимми омўхтани он // Шарќи сурх. – 1946. – №2.
– С. 24-27.
6. Ш. Њусейнзода. Сарояндаи ишќ ва зебої //Камоли Хуљандї. Ашъори мунтахаб.–
Сталинобод: Нашрдавтољик., 1959. – С. 3–10. Боз аз њамин муаллиф. Камоли
Хуљандї // Адабиёти тољик (Барои синфи VIII). — Душанбе: Маориф, 1980. – С.
220 – 234; Камоли Хуљандї ва устодони сухан // Гуфтор аз ганљи сухан. – Душанбе:
Ирфон, 1985. – С. 217-222.
7. И.С. Брагинский. О творчестве Камола Худжанди // Очерки из истории таджикской
литературы. – Сталинабад: Таджикгосиздат., 1956. – С. 239-263. Боз нигаред
аз њамин муаллиф: Соловей Ходжента (Камол Худжанди) // От Авесты до Айни
(Исследование по истории таджикской литературы). – Душанбе: Ирфон, 1981. – С.
160-167.
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Њошим,1 Х. Мирзозода,2 А.Афсањзод,3 Б.Маќсудов,4 Х. Шарифов,5
А.Маниёзов,6 М. Муллоањмадов7, И. Икромов8, Шарифї9 ва дигарон
нуктањои дар бораи забон ва услуби Камол баён кардаи С.Айнї дар
шакли мукаммал тадќиќ шудаанд.
Дигар аз мулоњизањои љолиби диќќати С.Айнї дар бораи
эљодиёти Камол масъалаи майлнокї мебошад. Муаллиф майлнокиро
низ аз љумлаи махсусиятњои осори шоир дониста, таъкид мекунад,
ки «Яке аз хусусиёти Камол он аст, ки њељ яке арбоби дувалро мадњ
нагуфтааст. Ин давлат ба бисёртарин шуарои мутаќаддимин муяссар
нашудааст»10.
Баробари нишон додани маќоми суханвар С. Айнї зимнан доир
ба як байти Камол эрод низ мегирад. Ў баъди овардани як ѓазали
шоир дар хусуси ба њаќиќати воќеї мувофиќат накардани мазмуни
маќтаи он:
1. Р. Њошим. Муосири њамаи асрњо // Солњо дар сањифањо (Маќолањо ва ёддоштњо).
–Душанбе: Адиб, 1988. – С. 93-96.
2. Х. Мирзозода. Камоли Хуљандї // Таърихи адабиёти тољик (Асрњои ХIII-ХV).
Китоби 2.–Душанбе:Маориф, 1977. – С. 261-290.
3. А. Афсањзод. Камоли Хуљандї. – Душанбе, 1976. – 40 с. Боз аз њамин муаллиф.
Камоли Хуљандї //Энсиклопедияи советии тољик, љ 3. – Душанбе: Сарредаксияи
илмии Энсиклопедияи советии тољик, 1981. – С. 201-204.
4. Б. Маќсудов. Рўзгор ва осори Камоли Хуљандї. – Душанбе, 1994. – 164 с. Боз аз
њамин муаллиф. Сањми устод Айнї дар камолшиносї // Паёми Донишгоњ. – 1994.
–№ 2. – С. 28-34., Устод Айнї ва тањќиќи Камол // Адаб. – 1996. – № 1-6. – С. 6-9.
5. Х.Шарифов. Бунёди мардумии ирфони Шайх Камоли Хуљандї // Омўзгор. – 1996.
– 1 сентябр. Боз нигаред њамин муаллиф. Озурдагон ва умедворон (Андешањо оид
ба адабиёти гузашта ва муосир). – Душанбе: Сино, 2001. – С. 59-77.
6. А. Маниёзов. Ѓазалсарои бузург // Љумњурият. – 1996. – 7 сентябр.
7. М. Муллоањмадов. Зебоии маъшуќ дар ѓазалиёти Камоли Хуљандї // Ахбори
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон (Силсилаи шарќшиносї, таърих,
филология). – 1996. – №1. – С. 67-72. Боз нигаред аз њамин муаллиф. Гулбайтњои
латиф аз девони шоир // Садои мардум. – 1996. – 17 август; Ба дунболи сояи Камол
аз Хуљанд то Табриз // Маќолоти маљмаъи бузургдошти Камоли Хуљандї, љ. 1.
– Тењрон, 1996. – С. 5-9; Нигоње ба нашри тозаи девони Шайх Камоли Хуљандї //
Ошно. – 1996. – №30. – С. 48-61.
8. И. Икромов. Робитаи эљодии Камоли Хуљандї бо шоирони ќасидасарои асри
ХII тољику форс // Ахбори Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон (Силсилаи
шарќшиносї, таърих, филология). – 1996. – №1. – С. 67-72.
9. Шарифї. Камоли Хуљандї // Донишномаи адаби форсї. Адаби форсї дар Осиёи
Миёна. Љилди аввал. Верости дуввум (Ба сарпарастии Њасани Анўша). – Тењрон:
Вазорати фарњанг ва иршоди исломї, –1380. – С. 746-751.
10. С. Айнї. Шайх Камоли Хуљандї // Намунаи адабиёти тољик. – С. 80.
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Фасли «Шайх Камоли Хуљандї» аз «Намунаи адабиёти тољик».
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Ё дўст гузин, Камол, ё љон,
Як хона ду мењмон наѓунљад, –
менависад: «(Љомеи ин авроќ мегўяд: «Дар бадали мисраи охирї «Як
шањр ду њукмрон наѓунљад», ё ки «Як мулк ду њукмрон наѓунљад»
мешуд, њароина ба воќеъ мувофиќтар меуфтод. Зеро дар воќеъ ба як
хона ду мењмон, њатто зиёдтар бар он ѓунљидан мумкин аст. Аммо
ба як шањр ё мулк њељ гоњ ду њукмрон наѓунљидааст ва нахоњад
ѓунљид)»1.
С. Айнї дар тадќиќи далелњои адабї ва бањодињї ба эљодиёти
адибон холисона рафтор карда, кўшидааст, ки дар ин масъала
таљрибаи таърихи адабиёт ва њаќиќати њаётро мањаки асосии кори
худ ќарор дињад. Њамин гуна муносибати фаъолонаи муаллифро ба
масъалањои мухталифи адабию эљодї дар мавриди аниќ кушодани
моњияти масъала аз аввал то охири китоб равшан дидан мумкин аст.
Масалан, С.Айнї ба гуфтаи шоири асри ХV Бисотии
Самарќандї, ки дар љодаи шеъру шоирї худро њамрадифи Камоли
Хуљандї мешуморад, эътирози сахт намуда, асли масъаларо бо
овардани далелњои адабї бо камоли возењї баён мекунад. С.Айнї
навиштааст: «Мавлоно Бисотї њамоно ба ѓурури њамин шеъри худ
(як ѓазали ошиќонаи Бисотї дар назар дошта шудааст –А.М.) дар
маќтаи як ѓазал ба Хоља Камоли Хуљандї даъвии ибро бармекунад.
Он маќтаъ ин аст:
Ѓазалњои Бисотиро Камол аз худ мадон камтар,
Ки парвардаст чун мардум ба оби дида Салмонаш.
Аммо фарќи миёни Хоља Камол ва Бисотиро њар кас медонад.
Бисотї фаќат ба як матлаъ шўњрат ёфт. Матлаъ ин аст:
Дил шишаву чашмони ту њар гўша барандаш,
Мастанд мабодо, ки зи мастї шиканандаш.
Ѓайр аз матлаи мазкур байте ќобили шунидан касе аз Бисотї
наќл накардааст»2.
Ба мисли њамин С.Айнї муозироти Асириддини Ахсикатї ва
Хоќонии Шервониро ёдоварї намуда, њамчун суханшинос арзиши
мартабаи шеъри ин ду шоирро бо зикри намунањо аз ашъорашон
1. Њамон љо. – С. 80.
2. С. Айнї. Бисотии Самарќандї // Намунаи адабиёти тољик. – С. 87-88.
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нишон дода мегўяд: «Инсоф он аст, ки аз ин ду ѓазал азони Хоќонї
нисбат ба ѓазали Асириддин ба дараљот баланд аст»1.
Дар системаи аќидањои адабию эстетикии С.Айнї масъалаи
мундариља ва шакли асари бадеї мавќеи калонро ишѓол менамояд.
Аксари мутлаќи масъалањои эљоди бадеї ва далелњои таърихи адабиёт
дар «Намунаи адабиёти тољик» вобаста ба масъалаи мундариља
ва шакли адабї мавриди муњокима ќарор гирифтаанд. Ба аќидаи
С.Айнї дар эљоди бадеї яке аз омилњои асосї ягонагии мундариљаву
шакл ва мутобиќати томмаи онњо мебошад. Ў ба мазмуни ѓоявї ва
бадеияти осори устод Рўдакї, Ибни Сино, Камоли Хуљандї, Алишери
Навої, Восифї, Ќосими Коњї, Мушфиќї, Сайидо, Ањмади Дониш,
Шоњин, Савдо, Асирї, Њайрат, Љавњарї, Лоњутї ва дигарон пеш аз
њама аз љињати ба назар гирифтани ягонагии мундариљаву шакл бањо
медињад.
Барои исботи фикр мулоњизаи С.Айниро дар бораи ѓазалиёти
Мушфиќї мисол меоварем. Он љињати ашъори Мушфиќї диќќати
С. Айниро ба худ кашидааст, ки лирикаи шоир заминаи мустањками
воќеї дошта, мавзўъ ва мазмунњои њаётї бо бадеияти баланд ифода
гаштаанд. С.Айнї њаминро ба асос гирифта, аз лирикаи Мушфиќї
нисбат ба шоирони дигар бештар намуна (389 мисраъ) зикр менамояд
ва мањорати хосаи ўро махсусан дар иншои ѓазал таќдир мекунад.
Баъди овардани ѓазали ошиќонаи Мушфиќї, ки матлааш ин аст:
Дар ѓамат дилро фигору хаста мегўем мо,
Ањли дардем, ин сухан дониста мегўем мо2
ва дар он муњаббати поки инсонї, садоќату сафо ва њиссиёти саршори
ќањрамони лирикї бо ифодањои образнок, забони соддаву равон ва
пуробуранг хеле самимона ва муассир васф шудааст, ба мањорати
шоир бањои баланд дода, менависад: «Ѓазале, ки сар то ба пояш мисли
ин ѓазал хуб, латиф ва равон уфтад, кам аст»3.
Ин мулоњизаи муаллиф пеш аз њама аз консепсиюни эљодии
худаш сар задааст, ки ба аќидаи ў мазмуни асари бадеї бояд њаётї,
тасвирот воќеиву рангин ва идрокшаванда, тарзи баён соддаву фасењ
ва њаяљонбахш бошад.
Дар айни замон С.Айнї он адибонеро, ки ягонагии мундариљаву
шаклро риоя накардаанд ва дар эљоди бадеї ба сањлангорї роњ
1. С. Айнї. Асириддини Ахсикатї // Намунаи адабиёти тољик. – С. 61.
2. С. Айнї. Мулло Мушфиќї // Намунаи адабиёти тољик. – С. 134.
3. Њамон љо. – С. 135.
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Сањифае аз «Намунаи адабиёти тољик» дар бораи
Абдуррањмони Мушфиќї.
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додаанд, ба зери танќид мегирад. Чунончи, ў пас аз овардани намунаи
назми Шавкати Бухорої (асри ХVII) ба эътирофи худи шоир, ки дар
маќтаи як ѓазалаш гуфтааст:
Зи фикри дур, хиёлам ѓариб шуд Шавкат,
Миёни маънию лафзам њазор фарсанг аст, –
такя карда, ба мутобиќати мазмун ва шакли шеър ањамият надодани
ўро бо суханони нешдор таъкид мекунад, ки «Бисёр рост гуфтааст»1.
Дар «Намунаи адабиёти тољик» аќидањои адабию танќидии
муаллиф беш аз њама дар бораи эљодиёти адибони асри ХIХ ва
ибтидои асри ХХ ифода ёфтааст, ки ин албатта, бесабаб нест. С.
Айнї, ки оид ба адабиёти ин асрњо вуќуфи комиле дошт ва бо аксари
адибони ин замон дар муносибати наздик воќеъ буд, суханаш нисбат
ба онњо бештар хусусияти танќидї пайдо кардааст. Аз ќайдњои
С.Айнї на танњо хусусиятњои мавзўї, мундариљавию ѓоявї ва эљодию
услуби адибон маълум мегардад, балки муборизаи мафкуравї ва
адабию эстетикии намояндагони адабиёти пешќадам (Ањмади Дониш,
Шоњин, Возењ, Савдо, Њайрат, Асирї, Мирзо Азими Сомї, Мирзо
Сирољи Њаким ва дигарон) ва адибони хушомадгўю муќаллиди
дарбор (Мўњтарам, Абдї, Афзал ва дигарон) низ ба хубї аён шуда
меистад.
Яке аз њамин гуна шоироне, ки шеърњои сусту каммазмун ва
пастсифат навишта, дар кори эљодї ба њарљу марљ роњ додаанд, Њољї
Неъматуллоњи Мўњтарам будааст. С. Айнї чанд шеъри Мўњтарамро
мисол оварда, ўро барои шеърњои пучу бемаънї ва дар эљоди бадеї
бемулоњиза сухан ронданаш сахт сарзаниш мекунад. Чунончи, дар
бораи харобии мазмун, костагии тарзи баён, иборатпардозии бемаънї
ва бесарунўгии шеъри Мўњтарам байти зеринро овардааст:
Гурехт кайфи ман аз омади ту, эй мањи ман,
Чунонки аз рамазон кўкнорию носї2
ва гуфтааст: «Ин байт ба њељ ваљњ ифодаи мадњро намекунад. Њатто
њаљв менатавон гуфтан. Аз омадани мањбуб гурехтани кайфи ошиќ
пур бемаънист»3.
1. Њамон љо. – С. 159.
2. С. Айнї. Њољї Неъматуллоњи махдуми Мўњтарами Бухорої // Намунаи адабиёти
тољик. – С. 474-475.
3. Њамон љо. – С. 475.
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Њамин гуна пучгуфторї, баёни тумтароќ, риоя нашудани
талаботи унсури нахустини каломи бадеъ – забон дар шеърњои
Мўњтарам, ки бо як кибру ѓурур дар «Дабистони адаб»1 худро «устод»2
эълон кардааст, бисёр ба назар мерасад. Аз љумла дар мисраи дуюми
байти поёнї:
Наям ман ќории ќуръонфурўши толиби чалпак,
Ки дар рўѓан маро монанди бўѓурсоќам андозад3, –
С. Айнї бемавќеъ кор фармудани љонишини шахси якуми танњоро
камбудии шеър шуморида, навиштааст: «Дар ин мисраъ мафъули
«андохтан» дуто шудааст, ки яке зоид аст»4. Бояд гуфт, ки байти
мазкур аз љињати назокати маънї, фасоњати баён ва истифодаи
санъати ташбењ, ки ташбењшаванда ва ташбењкунанда бо њам чандон
мутобиќат намекунанд, низ норасої дорад.
С. Айнї дар «Ёддоштњо» дар хусуси шоироне, ки барои «боби»
дарбор шудан мувофиќи завќи пасту фосидшудаи табаќаи њукмрони
манѓит шаклпарастї, суханбозии хушку холї, ифодањои тумтароќ ва
муѓлаќбаёниро, ки хоси адабиёти дарбории давраи таназзули феодалї
буданд, машќ мекарданд, мулоњиза ронда, мегўяд: «Инњо аввал лафз
бозињо, муаммоњо, ќасидањои тамомтаърих, ќасидаи аз њарфи бенуќта
тамомшаванда барин корњоро, ки дар замони пўсиши феодализм
«санъат» ба шумор мерафт, ба даст дароварданд, баъд аз он дар
дарбори амири замон Абдулањад, ки фањшиёт ривољ ёфта буд, мувофиќ
шуданро машќ карда, шеърњои беодобонагўиро сар карданд».5 Дар
ќатори њамин гуна шоирони дарборї С.Айнї Мўњтарамро низ ном
бурда, аз доираи одобу ахлоќ берун баромада, дар шеър њарзагўии
ўро бо иборањои хеле тезу тунд сахт мазаммат менамояд: «… ў соќиро
чунон тасвир мекунад, ки агар инсон аз дараљаи одамият тамоман
фуромада, ба мартабаи гову харї ќарор нагирифта бошад, аз будани
он гуна «соќї» дар базми худ шарм медорад»6.
С. Айнї масъулияти суханварро дар љодаи эљодї хеле љиддї
мењисобад. Ў шоиронеро, ки мутобиќати мазмун ва шаклро вайрон
карда, фикрро муљарраду маљњул ифода намудаанд ва дар шеър
1.
2.
3.
4.
5.

Њамон љо. – С. 476.
Њамон љо. – С. 476.
Њамон љо. – С. 476.
Њамон љо. – С. 476.
С.Айнї. Ёддоштњо // Куллиёт, љ.7 (Ба чоп тайёркунандагон: К.Айнї ва М.Шукуров).
–Душанбе: Нашрдавтољик., 1962. – С. 572.
6. Њамон љо. – С. 572-573.
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калимаву таъбироти дур аз мушаххасияти маъноро кор фармудаанд,
ба зери танќиди сахт гирифтааст. Муаллиф Анбарро барои дар шеър
бемантиќ сухан ронданаш айб карда, берабтии ибораву љумлањо,
парокандагии мавзўъ ва лафзбозињои пуч, муболиѓаву иѓроќњои
мавњум ва махсусан ба куллї халалдор гардидани мазмуни ќисми
зиёди ашъори ўро танќид менамояд: «Асли шўњрати Анбар аз аќсоми
шеър ба муаммо ва таърих аст. Њељ воќеа ва њодиса нест, ки ин пири
солхўрда таърих нагуфта бошад. Лекин аксараш чандоне дилчасп
набаромадааст. Хусусан дар њаќќи амир (Абдулањад – А.М.) ќасида
дорад њар мисраъ таърих, ки дар аксар байт барои тамом кардани
таърих маънии ифоќиро барбод додааст…
Зи сайрободи иќболу шараф в-аз људи диндорї
Ба сомони адолат боз к-он гардунмадор омад.
Бубинед! Чї ќадар бемаънї! Љумлаи «сайрободи иќболу ша
раф», «људи диндорї», «к-он гардунмадор», чї маънї дорад?…»1.
Аз ќайдњое, ки доир ба вазни ашъори баъзе шоирон кардааст,
донишманди забардаст будани С.Айнї дар соњаи поэтикаи классикї
ва аз љумла ќонуну ќавоиди вазни арўз ба хубї маълум мегардад.
Гоњо муаллиф на танњо вазни ашъори шоиронро муайян мекунад,
балки ба воситаи тањлили амиќ дар шеър омезиш ёфтани бањрњо ва
бо низому рабт сурат гирифтани ин корро нишон медињад. Бо ин роњ
агар ў, аз як тараф, мањорати шоирро дар истифодаи эљодкоронаи
имкониятњои вазни арўз нишон дињад, аз тарафи дигар, ба воситаи
тавзењу маънидод тасаввуроти хонандаро дар ин бора равшан
менамояд. Масалан, пеш аз овардани як ѓазали ошиќонаи Восифї, ки
матлааш ин аст:
Наргиси љодуи ту оњуи Чин,
Нофаи оњуи ту холи љабин2, –
бо чор вазн хонда шудани онро таъкид намуда, сипас, бањрњо ва
зињофоти онро чунин тавзењ медињад: «Чањор вазне, ки ѓазали фавќро
бад-он хонда мешавад, ин аст: Аввал: Рамали мусаддаси мањзуф:
фоилотун, фоилотун, фоилот. Дуюм: Рамали мусаддаси махбуни
маќсур: фоилотун, фоилотун фоилот. Сеюм: Бањри хафифи мусаддаси
садр ва ибтидо солим, њашв махбун ва боќї маќтўъ: фоилотун,
1. С. Айнї. Мулло Шарифи Анбари Бухорої // Намунаи адабиёти тољик. – С. 430.
2. С. Айнї. Зайниддин Мањмуди Восифї // Намунаи адабиёти тољик. – С. 106.
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Фасли «Зайниддин Мањмуди Восифї» аз «Намунаи адабиёти тољик».
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мафоилун, фаъилот ё ки фаълон. Чањорум: Бањри сареи матвии
мавќуф: муфтаилун, муфтаилун, муфтаилун, фоилон»1.
Ба мисли њамин дар мавридњои зарурї баъзан вазни ашъори
шоирони дигар низ муайян карда шудаанд. Бояд ќайд кард, ки
талабот ва нуќтаи назари С. Айнї дар масъалаи вазни шеър хеле
љиддист. Ў дар иншои шеър комилан риоя намудани тартибу
танзими муайян, сањењии рукну зињофот, баробарии овозњо, инчунин
интихоби калимаву иборањои мувофиќ ва оњангнокии онњоро њатмї
мешуморад. Аз ин рў, вай шоиронеро, ки яке аз талаботи асосии назм
– риояи вазнро ба назар нагирифта, ба камбудињои хурду калон роњ
додаанд, беамон танќид мекунад. С.Айнї дар хусуси вайронии вазни
абёти Парии Њисорї сухан ронда, ин гуна нуќсоноти шеъриро ба
аксари шуарои ањди амир Абдулањад мансуб донистааст. Чунончи,
баъди овардани ин байт:
Дар ишќ наёмўхта аз Парї омўз (?)
Девонагию љайби шикебої даридан (?)
менависад: «Маќтаъ хеле вайрон менамояд. Мумкин аст, ки дар
мисраи аввал ба љои «наёмўхта» «навомўхта» бошад ва бо тањрифи
нависандагон хато шуда бошад. Аммо дар мисраи сонї «ё»- и дуюми
калимаи «шикебої» аз таќтеъ зиёд аст. Парї њарчанд шеърро салис
ва содда месарояд, дар баъзе љоњо аз њамин ќабил хатоњо эмин
намемонад. Дар баъзе шеърњои дигараш њам, ки аз мутолаа гузашт,
аз ин ќисм хато мављуд буд. Чунончи, дар як ѓазалаш ин байт аст:
Зоњид, аз ишќи бутон панду насињат аз ту,
Домани љайб ба расвої даридан аз ман.
Дар байти мазкур низ «ё»-и дуюми калимаи «расвої» зиёд аст.
Дар аксари шоиртарошони ањди Абдулањад ин њол дида мешавад»2.
Дар њаќиќат, ин эроди С.Айнї асос дорад ва њангоми мутолааи
«Намунаи адабиёти тољик» њаќќонияти гуфтањои ў дар хусуси
вайронии вазни як ќисми шеърњои шоирони хурду калони асри ХIХ
ва ибтидои асри ХХ бори дигар тасдиќ мегарданд. Чунончи, њамон
фикри дар бораи норасоии вазни ашъори Парї ва њамзамонони
ў баёнкардаашро дар мисоли шеърњои Абдулкарими Сипандии
Самарќандї (1829-30 –1909) низ таќвият додааст. С. Айнї дар асоси
1. Њамон љо. – С. 107.
2. С. Айнї. Мулло Раљаби Парии Њисорї // Намунаи адабиёти тољик. – С. 231.
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мутолааи девони Сипандї дар ќисми зиёди шеърњои ў мављуд будани
вайронии вазнро таъкид менамояд. Аз љумла байти зеринро мисол
овардааст:
Сипандї ёр ба ањдаш вафо накард, бирафт
Маро зи сина ќарору зи дида хоб имшаб1
ва ба талаботи вазн љавоб надодани онро ќайд кардааст. «Ё»-и
Сипандї аз вазни матлуба зиёд аст. Як ќисми шуарои мутааххирин ба
ин бало гирифторанд. Аммо аз монанди Сипандї як шоири куњансол
амсоли ин кор аљиб аст. Девони Сипандї мутолаа шуд, дар аксари
абёташ ин ќисм завоид њаст»2.
Њангоми нишон додани камбудињо дар масъалаи вазни шеър
С. Айнї на танњо риояи рукну зињофот, таносуби њиљоњо, балки
низоми њарфу овозњои дохили калимаро низ ба назар мегирад ва ба
ин восита робитаи устувори љузъу куллро дар ин бобат хотирнишон
месозад. Дар масъалаи вазни шеър то чї дараља љиддї муносибат
кардани ў ва ба љузъитарин чизњо эътибор доданаш аз ќайди дигари
ў дар бораи Сипандї рўшан аён мегардад. Њатто кашиши њиљоњои
калима ва хусусияти овозии њарфњо аз назари борикбини С. Айнї дур
намондаанд. Масалан, дар байти:
Ман нозукии лутфи кадом узви ту гўям,
Бошї ту, ки сар то ба ќадам кони назокат3, –
аз нисбати талаффузи садоноку њамсадоњои ибораи «кадом узв»
халалдор гардидани вазнро ќайд карда, навиштааст: «Дар ин мисроъ
(мисраи якум– А.М.) таркиби «кадом узв»-ро ба шарте вазн мусоида
мекунад, ки ба љои њарфи «айн»- и «узв» – «алиф» бошад.
Зеро дар ин сурат ба сабаби васли «мим» «кадом» ба «зод»-и
«узв» васл ёфта, «алиф», яъне «њамза» соќит мешавад. Аммо «айн»
аз љумлаи њуруфи васила ва соќита нест. Њамоно ќурби садои «айн»
бо «њамза», шоирро ба ин хатто андохтааст. Амсоли ин кор дар арўз
лозим-ул-иљтиноб аст».4
1. С. Айнї. Мулло Абдулкарими Сипандии Самарќандї // Намунаи адабиёти тољик.
– С. 340.
2. Њамон љо. – С. 340.
3. Њамон љо. – С. 340.
4. Њамон љо. – С. 340.
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Калимоти дохили байтњо хусусияти савтию оњангиро моликанд
ва љињати њамоњангї дар шеър аз воситањои ба вуљуд овардани
маъною шакл мебошанд. Дар айни њол мутобиќат ва робитаи
маъноии ифодањо боиси барљастагии мазмун ва афзунии њусни шеър
мегардад. Дар байти зерини Туѓрал:
Кардї ту як љилва дар ин чашм боз,
Раќс зи шодї чу кабўтар кунам1, –
С. Айнї риоя нашудани талаботи муњимми шеър – баёни
мутавозии оњанги калимањо, ки вазнро тавлид мекунад, ба назар
гирифта, лаккадор шудани вазнро хотиррасон мекунад: «Ин байтро,
ки ба љуз муќобил омадани лафзи «боз» ва «кабўтар» дигар њусне
надорад, дар мисраи аввал «ё»-и «Кардї ту як љилва…» аз вазни
маќсуд зоид аст»2.
Ба аќидаи С.Айнї ягонагии лафзу маънї, равобити маъноии
калимањо ва ашёи тасвиршаванда шарти асосии салису равон ва
љазил баромадани шеър аст. Калимаву ифодањо дар дохили матн
яке аз воситањои ифодаи муносибати адиб бо њаќиќати воќеї ва
инъикоси воќеии тафаккури адабии ў дар либоси бадеият мебошанд.
С. Айнї дар асари бадеї, аз љумла дар эљоди шеър сањењу возењ ва
бамавќеъ истифода бурдани таъбироти забонро шарти зарурии кори
эљодї медонад. Ў шоиронеро, ки забони шеъриро вайрон карда, ба
истифодаи нодурусти воњидњои луѓавї роњ додаанд, сахт танќид
кардааст. Чунончи, бемавќеъ истифода шудани калимаи «яъне»-ро
дар маќтаи ѓазали Љалолии Бухорої:
Дар таманнои хати сабзат Љалолї хок шуд,
Медињад з-ин хок, яъне бўи райњонам њанўз, –
ќайд карда мегўяд: «(Дар ин ин байт «яъне» пур бемаънї аст)»3. Ё ин
ки дар бораи ба асли маќсад мувофиќат накардани маънои калимаи
«зулф» ва номуносибии тасвир дар байти зерини Каромати Дилкаши
Танбўрї:
1. С. Айнї. Муњаммад Наќибхони Туѓрали Ањрории Фалѓарї // Намунаи адабиёти
тољик. – С. 407-408.
2. Њамон љо. – С. 408.
3. С. Айнї. Мулло Турсунбоќї махдуми Љалолии Бухорої // Намунаи адабиёти тољик.
– С. 247.
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Аз ишќи ту њаргиз нашавад як сари мў кам,
Гар филмасал он зулфи сияњ то камар ояд, –
менависад, ки «Ин љо мурод ба зулф риш аст, вагарна пур бемаънї
мешавад»1.
Масъалаи дигаре, ки дар «Намунаи адабиёти тољик» вобаста ба
мундариља ва шакли асари бадеї С. Айнї дар бораи он изњори аќида
карда, онро ба зери танќиди сахт гирифтааст, таќлиди кўркўронаи
услуби Бедил мебошад. Ин масъала ба дараљае диќќати С.Айниро
ба худ љалб кардааст, ки ў дар оянда низ пайваста онро дар мадди
назар дошта будааст ва нињоят ба вуљуд омадани рисолаи љомеи
«Мирзо Абдулќодири Бедил» (1954) натиљаи љустуљўњои чандинсолаи
тадќиќоти илмии вайро дар ин хусус ба хубї нишон медињад. Њамон
навъе ки маълум аст, бедилия њамчун љараёни адабї аз асри ХVIII
то ибтидои садаи ХХ дар адабиёти тољик нуфузи зиёде пайдо кард.
Таќлиди услуби бедилї дар миёни ањли адаб ба дараљае ављ гирифта
буд, ки ба ифодаи С.Айнї «њар ањлу ноањл, ки ба дасташ ќалам
мегирифт, чизе дар пайравии Бедил навиштанро аз љумлаи татимаи
камоли худ мешумурд»2.
Албатта, ин гуна њолат ба љараёни адабї ва забону услуби ади
бон таъсир мегузошт. Дар эљодиёти ќисме аз адибон фаровон исти
фода шудани калимаву иборањои арабї, суханбозию суханпардозї,
ибораороии сунъї, тарзи баёни печ дар печ беш аз пеш вусъат
пайдо мекунад. Дар чунин вазъият сарвари љараёни маорифпарварї
Ањмади Дониш бо фаъолияти илмию адабии худ ба муќобили чунин
равияи номатлуби таќлидї ва шаклпарастї мубориза бурда, дар
роњи демократї кунондани забон ва услуби адабї хизмати бузургеро
анљом дод. Ў барои ба халќ наздик кардани адабиёт пеш аз њама
рўшанфикрї ва соддабаёниро омили асосї мењисобид. Ањмади Дониш
дар роњи хизмат ба халќ самти фаъолияти иљтимої ва аќидаи эљодии
худро возењ баён карда гуфтааст: «… ман бо халќ ба либосе баромада
будам, ки ба њељ кадом аз олиму љоњил мувофиќат надошт: на дастору
шона, ки сару ришро ороям, дар ќатори уламо бошам ва на корду
фўта, ки (дар камар бандам ва) аз зумраи љуњало бароям.
Бад-он сабаб, ки атвори њељ як аз абнои рўзгор дар назарам
писанд наёмада буд ва рафтори њељ кадом матбўи хотирам наяфтода,
1. С. Айнї. Ќорї Мулло Каромати Танбўрии Дилкаш // Намунаи адабиёти тољик. – С.
301.
2. С. Айнї. Ањмад махдуми муњандиси мунаљљими Дониш, машњур ба Ањмади Калла
// Намунаи адабиёти тољик. – С. 289.
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аз ѓояти дилгирї ва дилтангї барои рафъи ѓаму њамм њам, дар њузури
ањбобу асњоб ќалам бармедоштам ва сафњањо сиёњ мекардам, ки
маънињои равшантар аз моњ дошт»1.
Барои ифодаи «маънињои равшантар аз моњ», ки маќсад
соддабаёнист, Ањмади Дониш пеш аз њама ягонагии мазмун ва
шаклро шарти аввалиндараља дониста, таълим медињад, ки «Алфоз
ќаволиби маънињост, то лафз хуб наёяд, маънии баланд аз вай сар
барназанад»2.
Ањмади Дониш ба воситаи таълифи асарњои мансуру манзум
роњи содданависиро пеш гирифта, дар айни њол мусоњибон,
њаммаслакон ва њамфикрони худро низ барои худдорї аз таќлиди
услуби бедилї ташвиќ менамуд. С.Айнї њамин хизмати бузурги
ўро махсус таќдир намуда, навиштааст: «Ањмади Калла бо вуљуди
камоли ихлос ва аќидааш дар бораи Бедил дар таќлиди услуби Бедил
мубориза эълон карда, худ осори манзума ва мансураашро дар камоли
соддагї ва равонї навиштанро илтизом кард. Мусоњибони худро низ
аз таќлиди Бедил манъ мефармуд, услуби Бедилро махсуси истеъдод
ва маслаки бедилї медонист. Ба амсоли ќозї Абдулвоњиди Садри
Сарир, домулло Абулфазли Сират ва Исо махдуми муфтї, ки муосир
ва мусоњибони Ањмад махдум буданд, ин талќинот беасар намонд.
Эшон баъд аз он ки дар авоили њол дар назму наср Бедилро таќлид
карда буданд, дар овони охирї содданависиро машќ менамуданд»3.
С.Айнї њамин фикрашро дар «Ёддоштњо» бори дигар таќвият
дода, илова ба адибони зикршуда дар зери таъсири Ањмади Дониш
як зумра шоирон, ба мисли Шоњин, Зўфунун, Яњёхоља, Содиќхољаи
Гулшанї, Абдулкарими Офарин, Возењ, Дилкаш, Исо махдум,
Музтариб, Мирзо Њаити Сањбо, Мирзо Азими Сомї, Њайрат ва
дигаронро, ки дар аввалњои эљодиёташон муќаллиди Бедил буданд,
аз пайравии услуби бедилї даст кашида, ба содданависї гузаштан
ва ѓояњои пешќадам тарѓиб намуданашонро ќайд мекунад4. Дар
шароити онваќта, ки равия ва майлонњои гуногуни адабї пайдо шуда,
адабиёти феодалї чи дар доираи дарбор ва чи берун аз он ба дараљаи
1. Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Китоби 1 (Матни илмию интиќодї бо тасњењу
муќобалаи Алиќул Девонаќулов, Акбар Боѓбони Фирдавс, Олия Зиёвиддинова,
Мењрї Баќоева, Одина Њомидов, Сурайё Рањимзода, Мамадљон Гулрўзов, Му
њаммадрањим Исоев). – Душанбе: Дониш, 1988. – С. 21-22.
2. Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Китоби 1. Нашри зикршуда. – С. 176.
3. С. Айнї. Ањмад махдуми муњандиси Дониш, машњур ба Ањмади Калла // Намунаи
адабиёти тољик. – С. 289.
4. С. Айнї. Ёддоштњо // Куллиёт, љ. 7 (Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнї ва М.
Шукуров). – Душанбе: Нашрдавтољик., 1962. – С. 9-34.
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Сањифае аз «Намунаи адабиёти тољик» оид ба Ањмад махдуми Дониш.
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бемазмунї, шаклпарастии маддоњона ва суханбозии таќлидкорона
расида буд, ягона љараёни адабии пешќадами муќовимат дар њаќиќат
адабиёти маорифпарварї буд, ки бинои таќлидкориро сусту бебунёд
карда, ба муќобили адабиёти феодалї мубориза мебурд ва адабиётро
ба хизмати халќ равона менамуд. Бо таъсири ѓояњои пешќадами
Ањмади Дониш як ќисм адибон ба мавќеи маорифпарварї гузашта,
дар инкишофи адабиёти пешќадам сањми муайяне гузоштанд, ки яке
аз онњо Абдулќодирхољаи Савдо мебошад. Чунонки С.Айнї ишора
намудааст, «Савдо дар авоили умр Бедилро пайравї карда»1, вале
баъд роњу равиши эљодии худро таѓйир дода, дар натиљаи љустуљў ва
такмили мањорат «Дар назм…соњибэљоди хориќанамо ва дар наср низ
содданависи бењамто…»2 мегардад. Савдо дар як ѓазалаш, ки назира
ба ѓазали аввали девони Бедил аст, услуби бедилї ва таќлиди онро ба
тариќи мазњакавї ва танќидї тасвир мекунад. Ду байти аввали ѓазали
Бедил ин аст:
Ба ављи кибриё, к-аз пањлўи аљз аст роњ он љо,
Сари мўе гар ин љо хам шавї, бишкан кулоњ он љо!
Адабгоњи муњаббат нозу шўхї барнамедорад,
Чу шабнам сар ба мењри ашк меболад нигоњ он љо.3
Савдо ба мавзўъ ва мазмуни ирфонии ѓазали Бедил бо мав
зўъ ва масъалаи ба куллї дигар, вале бо риояи ќонуну ќоидањои на
зиранависї чунин љавоб мегардонад:
Ба ављи бепулї, к-аз пањлўи харљ аст роњ он љо,
Сари мў харљ афзунтар кунї, бишкан кулоњ он љо!
Адабгоњи хасосат харљи бељо барнамедорад,
Чу њамён сар ба мўњри танга меболад нигоњ он љо!4
С. Айнї дар тазмини мазкур аз љињати мавзўъ, мазмун, санъату
воситањои тасвир навигарї дохил намудан ва аз тарафи шоир бо
камоли мањорат њал намудани асли маќсадро ба назар гирифта, ба он
1. С.Айнї. Абдулќодирхољаи Савдои (Бепули) Бухорої // Намунаи адабиёти тољик.
– С. 323.
2. Њамон љо. – С. 329.
3. Куллиёти Абулмаонї Мирзо Абдулќодири Бедил. Љилди аввал. Ѓазалиёт. – Пўњанї:
Матбааи Асад, – 1341. – С. 1.
4. С.Айнї. Абдулќодирхољаи Савдои (Бепули) Бухорої // Намунаи адабиёти тољик.
– С. 327.
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бањои баланд дода мегўяд, ки Савдо дар ин шеър «доди суханвариро
додааст»1.
Зимнан С.Айнї он адибонеро, ки мисли Садри Сарир, Сират,
Исо, Савдо, Асирї, Љавњарї ва дигарон, ки дар пайравии Бедил то
андозае муваффаќ гаштаанд, ќайд карда мегузарад, вале таќлиди
шаклпарастона, зоњирї ва бењунаронаро зарари љиддї дар кори эљодї
мењисобад.
Камбудии љиддї ва сабаби асосии бемуваффаќиятии таќлидку
нандагони Бедил, ба аќидаи С.Айнї, дар он аст, ки онњо фикрњои
пешќадам, мазмунњои фалсафї, иљтимої, сиёсї ва инсондўстии ўро
як сў гузошта, вайро дар шакл ва услуб пайравї карда, «аз мазмунњои
шеъри Бедил танњо тасаввуфро сармашќи худ ќарор додаанд, бинобар
ин, њарчанд «Бисёр касон Бедилро таклид кардаанд, лекин њатто
забардасттариннашон њам санъати худро ба ин шоири нозукхаёл
расонда натавонистаанд».2 Аз ин рў, С.Айнї бар зидди таќлиди
бењунарона ва шаклпарастии мањз мебарояд ва Афзал, Бисмил, Туѓрал,
Тамњид барин шоиронеро, ки ба таќлиди кўркўрона шуѓл варзидаанд,
ба зери танќиди сахт мегирад. Њарчанд баъзеи ин шоирон соњиби
истеъдоду мањорат бошанд њам, вале услуби адабиашон ба пешрафти
эљодиашон монеъ гаштааст. Чунончи, С.Айнї лаёќати баланд, табъу
завќи равони Наќибхони Туѓралро таќдир менамояд, аммо услуби
пешгирифтаи эљодї ва манмании ўро сахт танќид намуда, мегўяд:
«Туѓрал муќаллиди Бедил аст, лекин мисли бисёртарини муќаллидони
Бедил дар ин пайравї њељ муваффаќ нашудааст. Истеъдоди Туѓрал
бисёр комил ва хаёлаш мустаъиди болодавї буд. Агар табъи худро
дар асорати таќлиди Бедил намеандохт ва њам ба њаќќи худ бисёр
некбин намебуд, аз саромадони замони худ шуданаш муњаќќаќ буд.
Туѓрал Шоњинро мусоњиб шуда ва худро аз шогирдони ў
мешуморид, лекин аз ашъораш маълум мешавад, ки шогирдиаш ба
Шоњин танњо ба ном аст, танќиду тасњењи ўро надидааст. Зеро агар
монанди Туѓрал як комилистеъдод аз мисли Шоњин як устоди комил
танќид ва роњбарї медид, њељ гоњ ба ашъораш ин ќадар хомињо, ки ба
девони Туѓрал дида мешавад, пайдо намешуд»3.
Чунин мулоњизањои танќидии С.Айнї дар шароити солњои
20-ум чи барои адибоне, ки бо тарзу усули кўњна ќалам рондаанд
1. Њамон љо. -с. 327.
2. С. Айнї. Мирзо Абдулќодири Бедил. – Сталинобод: Нашрдавтољик., 1954. – С.
108.
3. С.Айнї. Муњаммад Наќибхони Туѓрали Ањрории Фалѓарї // Намунаи адабиёти
тољик. – С. 409-410.
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ва чи барои шоироне, ки акнун ба арсаи эљодї ќадам мегузоштанд,
ањамияти калонеро доро буданд. Баъзе аз он шоирон, мисли Љавњарї,
Бисмил, Тамњид, ки дар пайравии Бедил асар эљод мекарданд, он
ваќтњо дар ќайди њаёт буданд. Аз ин љињат кўшиши С.Айнї дар
масъалаи худдорї аз мушкилбаёнї, печ дар печию сарбастагии
баён, муљаррадгўї ва бо таќозои замон даст кашидан аз таќлиди
шаклпарастї, махсусан барои адибони љавон хеле судбахш буд. Аз ин
хусус гуфтањои ў дар бораи Тамњид, ки љавон буд, љолибанд. С. Айнї
пас аз зикри намунаи ашъори Тамњид менависад: «Истеъдоди адабии
Тамњид аз наводир аст, њоло тамоми ќобилияти худро изњор накарда,
дар дохили чорчўбаи таќлиди Бедил ба муњосира мондааст. Агар ин
истеъдоди фавќулода аз ин муњосира халосї ёбад, аз наводири рўзгор
шуданаш муќаррар аст. Чунончи аз тарзи баён маълум аст, ду ѓазали
нахустин ба тарзи хеле кўњна ва танњо ба нияти таќлид ва пайравии
Бедил иншо шудааст»1.
Дар «Намунаи адабиёти тољик» доир ба забон ва услуби адибон
љо-љо фикрњои љолиби диќќате баён шудаанд, ки барои донистани
хусусиятњои осори онњо мадад мерасонанд. Ќайдњои муаллиф оид ба
услуби асарњои устод Абўабдуллоњи Рўдакї, Абўмансури Даќиќї,
Бадри Чочї, Камоли Хуљандї, Давлатшоњи Самарќандї, Зайниддини
Восифї, Абдуррањмони Мушфиќї, Ањмади Дониш, Рањматуллоњи Во
зењ, Шамсиддини Шоњин, Абулќодирхољаи Савдо, Тошхољаи Асирї,
Неъматуллоњи Мўњтарам, Мирзо Содиќи Муншї, Муњаммадсиддиќи
Њайрат, Сайид Ањмадхољаи Аљзї, Абдуррауфи Фитрат, Абулќосими
Лоњутї, Зуфархони Љавњарї ва дигарон ба муњаќќиќон барои омўзишу
тадќиќи забон ва тарзи баёни адибони гузашта ва муосири тољик
маводи пурќимат медињад. С.Айнї услуби эљодиро дар алоќамандї
бо масъалањои халќият, мањорати адабї, фардияти эљодї, дараљаи
вусъати тафаккури адабї, талаби замон, шароити таърихї, завќи
адабию эстетикии адиб ва монанди инњо маънидод мекунад. Баёноти
муаллиф дар ин бобат бо роњњои гуногун сурат гирифтааст. Вобаста
ба объекти тадќиќ, махсусиятњои эљодиёти адибон ва чигунагии
маводи адабї С. Айнї мулоњизањояшро дар бораи сабки эљодї гоњо
дар шакли яклухт, гоњо ба тариќи хулоса, гоњо ба тарзи ќайдњои
људогона доир ба њар як жанру навъи адабї баён карда муваффаќият
ва норасоињои эљодии адибонро дар интихоби услуби адабї нишон
медињад. Чунончи, баъд аз он ки соддагї ва равонии осори Ањмади
Донишро таъкид мекунад, дар бораи забон ва услуби нигориши
1. С. Айнї. Ќорї Масењои Тамњиди Самарќандї // Намунаи адабиёти тољик. – С.
245.
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Сањифае аз «Намунаи адабиёти тољик» бо зикри ашъори
Абдулќодирхољаи Савдо.
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асари машњури насрии нависанда «Наводир-ул-воќеъ» сухан ронда,
менависад, ки «забонаш форсии содда, тартибаш наздик ба румон
аст, ки дар зимни саргузаштњои хаёлї хеле ибратбахшо аст»1.
С. Айнї њар як кўшиши адибонро барои нављўиву навпардозї
дар шаклу услуби адабї дастгирї ва таќдир менамояд. Аз ин љињат
гуфтањои ў оид ба навоварињои Савдо, Шоњин, Њайрат ва дигарон
ќобили таваљљўњ мебошанд. Зимни овардани намунањо аз ашъори
Савдо муаллиф кўшиши шоирро дар роњи пеш гирифтани услуби
тоза ќайд карда мегузарад. Вай менависад, ки «Савдо услубњои аљиб
ва дар форсї тасарруфоти ѓариб дорад»2.
Дар њаќиќат эљодкорї ва нављўию навоварии Савдо дар мавзўъ,
мундариља, алалхусус дар забон ва услуби ў равшан ба назар мерасад.
Аз шеърњои дар «Намунаи адабиёти тољик» зикршудаи Савдо дар
мавзўъњои мухталиф бо услубњои гуногун шеър гуфтани ў ба хубї аён
мегарданд. Аз љумла ба ашъори ошиќонааш бо камоли мањорат як
оњанги дилчаспу шўх ва мутоибаи лутфомезе дода, вобаста бо њамин
дар забон, услуб ва калимасозї ихтироъот кардааст. Ин ихтироъоти
услубї, ки хоси шоир аст, ба воситаи исм ва феъл сохтани калимаву
таъбироти нав мебошад. Дар ин маврид калимаву иборањои нав бо
мавзўъ ва мазмуни шеър робитаи мустањкам дошта, њиссиёту њаяљони
ќањрамони лирикиро барљаста ифода кардааст. Се ѓазале, ки С.Айнї
аз ашъори Савдо овардааст, аз љињати хусусиятњои луѓавї, тобишњои
нави маъноии ифодањо ва образнокї љолиби диќќатанд. Барои мисол
матлаъи он ѓазалњоро зикр менамоем.
Матлаи якум:
Њусни ту, ки дорад зи љафо зинату зайно,
Бар зиммаи мо ишќи туро сохта дайно3.
Матлаи дуюм:
Дар мамлакати њусни ту ишќам началидо,
Пои хирадам дар рањи шавќат качалидо.4
1. С. Айнї. Ањмад махдуми муњандиси мунаљљими Дониш, машњур ба Ањмади Калла
// Намунаи адабиёти тољик. – С. 290.
2. С. Айнї. Абдулќодирхољаи Савдои (Бепулї) Бухорої // Намунаи адабиёти тољик.
– С. 321.
3. Њамон љо. – С. 321.
4. Њамон љо. – С. 322.
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Матлаи сеюм:
Ба ишќи мо агар он шўхи саркаш эътирофидї,
Баровардї зи хотир кинарову сина софидї.1
Феълњои исмї дар ѓазалњои боло устокорона сохта шуда,
матлабро љолиб ифода кардаанд, оњанги шеър ва зарофату нафосати
онро афзун намудаанд. Калимаву иборањои нави Савдо ба мазмуни
шеър мувофиќ буда, натиљаи љустуљўњои эљодии шоир ва хоси сабки
ў ба шумор мераванд. «Ин роњу равиши Савдо, – таъкид намудааст Р.
Њодизода, – дар назми он давр роњи наве буд ва ба роњи инкишофи
минбаъдаи назми он давр таъсири калони мусбате гузошт. Ин роњ
њиссиёти бузурги лирикиро – эњсосоти ишќи инсониро ба воситањои
санъати баланди бадеї ба як соддагї ва осонии зебо адо кардан
буд»2.
Мањорат ва санъати њайратовари Савдо дар шеърњои ба васфи
таъомњо бахшидааш ба хубї зоњир гаштааст. С. Айнї ба мањорати
шоир дар эљоди чунин шеърњо бањои баланд дода, менависад, ки
«Савдо дар атъима шеърњои болаззат дорад»3 ва сипас барои тасдиќи
фикр ду ѓазали дар тавсифи таъом навиштаи шоирро, ки матлаи яке:
Ба нимрўзї агар гардад, бисоторо палав хонро,
Фурўѓи лангарї њайрон кунад хуршеди тобонро4
ва матлаи дигаре:
Ќадам то аз адам дар арсаи эљод бинњодам,
Ба уммеди тамошои рухи нон чашм бикшодам5
мебошад, мисол меоварад.
С. Айнї њарчанд дар бораи муносибати осори Савдо бо забони
халќии гуфтугўй бевосита ишора накарда бошад њам, лекин аз як
ѓазале, ки матлааш:
1. Њамон љо. – С. 322.
2. Р. Њодизода. Адабиёти тољик дар нимаи дуввуми асри ХIХ. – Душанбе: Дониш,
1968. – С. 176.
3. С. Айнї. Абдулќодирхољаи Савдои (Бепули) Бухорої // Намунаи адабиёти тољик.
– С. 325.
4. Њамон љо. – С. 325.
5. Њамон љо. – С. 326.
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Гуфта будї, ки мекунам чора ѓами фироќро,
Чун накунї, чико кунам ваъдаи хушку ќоќро1, –
буда, онро интихобан чун намунаи эљоди шоир дар лањљаи гуфтугўй
овардааст ва инчунин аз ќайди ў дар хусуси осори Мўњтарам маълум
мешавад, ки вай услуби нигориши Савдо ва мањорати ўро дар
масъалаи истифодаи устокорона аз забони зиндаи халќ таќдир карда
будааст.
Дар айни замон С. Айнї Мўњтарам барин шоиронеро, ки дар
натиљаи беэътиної ва бепарвої дар истифодаи таъбирњои шевагї ба
камбудињои забонї ва услубї роњ додаанд, мазаммат менамояд.
Муаллиф ба забон ва услуби Мўњтарам аз он љињат эрод
гирифтааст, ки ў мувофиќи завќи зењниаш таркибњои шевагиро
суистеъмол намудааст ва ин боиси костагии тарзи баён ва ѓализии
услуб гардидааст. С.Айнї менависад: «Мўњтарам дар забон ва лањљаи
мањаллї бисёр тасарруфот ба кор мебарад, аммо тасарруфоташ мисли
тасарруфоти Савдо, Фитрат, Шоњин, Музтариб ва Њайрат табиї
нест»2.
С. Айнї рољеъ ба услуби нигориши «Бадоеъ-ус-саноеъ»-и Шо
њин фикр баён кардааст, ки барои омўхтани хусусиятњои забон ва
тарзи баёни адиб ёрии калон мерасонанд. Диќќати С. Айниро ба
худ љалб кардани асари мазкур бесабаб набуд. «Бадоеъ-ус-саноеъ»
ќувваи азими фошкунандагї дошта, як шикоятномаи иљтимої аз
замони истибдод мебошад. Дар он њадафи асосї танќиди њарљу марљи
давраи шоир, тањлили воќеањои иљтимої, сиёсї, тасвири манзарањои
мудњиши зиндагии пурмусибат, фош намудани иллатњои љамъиятї ва
баёни шарњи њоли пурмалоли муаллиф аст. Дар асари мазкур муњити
мушаххас тасвир ёфта, амиру амалдорон, разолату ќабоњати онњо
ба зери танќиди хеле сахт гирифта шудааст. Шоњин дар «Бадоеъ-уссаноеъ» услуби нави адабиро, ки ихтироъкардаи худи ўст, истифода
мебарад. Чунончи, порчаи зеринро мулоњиза фармоед: «Аз каловаи
аљуз бар чењраи арўс тарњ оростан мањз хаёлест номумкин ва аз
кунљораи љувоз ба гўсфанди охурї дунба пиростан сирф муњол аст,
ман зомин. Нафаси сахти говро дами исавї пиндоштан аз харист
ва оташкови нонворо асои Калим ангоштан аз бехабарист. Хирси
1. Њамон љо. – С. 328.
2. С. Айнї.Њољї Неъматуллоњи махдуми Мўњтарами Бухорої // Намунаи адабиёти
тољик. – С. 477.
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кўњро бо хатиби масљиди калон муќоиса хатост ва бўзинаи даштро
бо рудзани маљлиси бузургон муносибат нораво. Њарчанд ки сари
харро дар ташти зар гиранд, аммо дарозии гўши ў гувоњи њол аст
ва њар ќадар хуни мазлумро бо шароби инабї яке шуморанд, аммо
рехтани он вубол. Шалѓами пухта бо нуќраи хос њамранг аст, тафовут
ту медонї, обгина бо алмос њамсанг аст, агар метавонї. Пунба пењ
нест ва ќалтабон фаќењ. Чї суд, ки нодон аќл надорад ва доно ёрои
наќл…»1.
Сабаби чунин услуби рамзии мураккабро пеш гирифтани
Шоњин ба шароити таърихии давраи ў вобаста аст, чунки дар он замон
чи хеле ки С.Айнї таъкид мекунад, «ин гуна шикоятњои сахтро ба
сурати китоб сароњатан навиштан мумкин набуд, кадом соњибќаламе,
ки ба амали инњо љасорат намояд, пеш аз ба сар омадани асар сари
худро барбод медод»2. Бинобар ин, Шоњин дар таълифи «Бадоеъ-уссаноеъ» усулњои ба худ хоси адабї, воситањои гуногуни тасвирро ба
кор бурда, ба василаи ифодањои пардапўшона, фиќрањои хандаовар,
ибораю љумлањои кинояомез, истиора ва муболиѓаву ташбењоти аљиб
ќабоњату разолати табаќањои њукмрони замонаашро бо мањорати
фавќулода мунъакис сохтааст. Фањмидани «Бадоеъ-ус-саноеъ» душ
вор буда, кас аввал матлаби муаллифро пайхас намекунад. Дар
назари аввал ибора ва љумлањои асар хандаовар менамоянд, ам
мо баъд аз муњокима ва мулоњизаронии чуќур ва љиддї хонанда
мазмуну ѓояи асар ва матлаби муаллифро дарк мекунад. С.Айнї
њамчун услубшиноси мумтоз моњият ва асли масъаларо равшан
намуда, менависад: «Маќсад аз ин услуб… хонандаро дар аввали
вањла ба талќини шикоятњои њузновар дар андўњ наандохтан ва баъд
аз иншироњи хотир ва фарањи рўњ муддаои аслиро, ки хеле њузновар
аст, илќо кардан аст… Ќалами сењркори Шоњин ба эљоди ин услуби
аљиба аз он тањлука (аз таъќиботи амир –А.М.) эмин монда, дарди
дили худро бояду шояд холї кардааст».3
Маълумоти С.Айнї дар бораи Шоњин ва хусусиятњои эљодии
ў баъдтар ба муњаќќиќон дар тањќиќи њаёт ва фаъолияти адабии ин
1. С. Айнї. Шамсиддин махдуми Шоњини Бухорої // Намунаи адабиёти тољик. – С.
370-371.
2. С.Айнї. Шамсиддин махдуми Шоњини Бухорої // Намунаи адабиёти тољик. – С.
371.
3. Њамон љо. – С. 371.
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Сањифае аз «Намунаи адабиёти тољик» рољеъ ба Шамсиддини Шоњин.
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симои барљастаи адабиёт њамчун калиди бозёфтњои нави илмї хизмат
намуд ва боиси ба вуљуд омадани тадќиќоти љиддї гардид.1
С.Айнї њангоми зикри шарњи њоли адибон ва намунањо доир
ба вазни шеър, муваффаќияту камбудињои шоирон дар ин масъала,
санъатњои бадеї, мањорати адабї, шеъру шоирї, маќоми љамъиятии
санъаткор ва моњияти тарбиявии адабиёт ва амсоли ин масъалањо
зимнан изњори аќида кардааст.
Дар асоси мундариљаи аќидањои адабиётшиносии С.Айнї ба
хулосањои зерин омадан мумкин аст:
а) С.Айнї бо таълифи «Намунаи адабиёти тољик» асоси адаби
ётшиносии муосири тољикиро гузошт ва муњимтарин масъалањои ада
биёти гузаштаву кунунии тољикиро дар асоси љањонбинии пешќадам
ва маърифати илм тадќиќ намуда, ба муњаќќиќони минбаъда рањнамо
гардид.
б) Дар системаи аќидањои адабию эстетикии С.Айнї масъа
лањои аввалиндараљаи эљоди бадеї мавќеи марказї дошта, муваф
фаќияту камбудињои эљодиёти адибон дар асоси тањлили илмї тањќиќ
шудаанд.
в) С.Айнї аз нахустин асари адабиётшиносиаш бар зидди
њама гуна шаклпарастї ва сохтакорї дар эљоди бадеї мебарояд ва
моњияти санъати асилро пеш аз њама дар ѓоянокї ва бадеияти баланд
мебинад.
г) Њангоми тањлили осори адибон С.Айнї ягонагии мундариља
ва шаклро ба кулли масъалањои бадеї марбут дониста, мутобиќати
томмаи онро омили муњимми барљаста баромадани асари адабї
мењисобад.
1. Х. Мирзозода. Шамсиддин Шоњин.–Сталинобод: Нашрдавтољик., 1956.–258 с.; Боз
њамин муаллиф. Баъзе масъалањои шакл, услуб ва воситањои адабї дар эљодиёти
Шамсиддин Шоњин // Адабиёт аз нуќтаи назари њаёт (Маљмўаи маќолањо). –
Душанбе: Ирфон, 1973. – С. 92-118; Р. Њодизода. Адабиёти тољик дар нимаи дуввуми
асри ХIХ. – Душанбе: Дониш, 1968.– 296 с. Боз аз њамин муаллиф. Шоњин (Тадќиќи
нав дар њаёт ва эљодиёти шоир).– Душанбе: Дониш, 1974.– 142 с.; Р. Њодизода,
У. Каримов, С. Саъдиев. Шамсиддини Шоњин // Адабиёти тољик. Асрњои ХVI ХIХ ва ибтидои асри ХХ. – Душанбе: Маориф, 1988.– С. 372– 388. Р. Њодизода.
Шоњин // Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тољик, љ.III.– Душанбе: Сарредаксияи
илмии Энсиклопедияи миллии тољик, 2004.– С. 377– 379. Р. Хади-заде. Поэзия
страданий и надежд // Шамсиддин Шохин. Избранные произведения (Составление,
вступительная статья, примечания Расула Хади-заде).– Душанбе: Ирфон, 1972.– С.
3– 30; Ќубодиёнї. Шоњини Бухорої // Донишномаи адаби форсї дар Осиёи Миёна.
Љилди аввал. Верости дуввум (Ба сарпарастии Њасани Анўша).–Тењрон: Вазорати
фарњанг ва иршоди исломї, 1380.– С.551-552.
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д) Дар асоси таќозои маърифати илмї С.Айнї хусусиятњои
муњимтарини эљодиёти адибон ва маќоми онњоро дар таърихи
адабиёт холисона муайян мекунад. Мулоњизањои муаллиф хусусияти
љамъбасткунандагї дошта, махсусиятњои осори адибон ва фардияти
эљодии онњоро бо камоли возењї нишон додааст.
е) «Намунаи адабиёти тољик» дар айни замон кўшиши нахустин
дар роњи тањќиќи афкори адабию эстетикии гузашта низ мебошад.
ё) Аќидањои адабиётшиносии С.Айнї бо дараљаи амиќи илмият,
сањењият ва эътимоднокї то имрўз арзиши баланди худро нигоњ
дошта меоянд ва њамчун калиде барои тањќиќи адабиёти гузашта ва
муосири тољикї хизмат мекунанд.
ж) Афкори адабию эстетикии С.Айнї аз рўи моњияти худ
асосан ба оянда нигаронида шуда, моњияти калони назарї, амалї ва
маърифатиро доро мебошанд.
з) «Намунаи адабиёти тољик» барои ташаккули консепсияи ада
биётшиносии С.Айнї ба сифати заминаи мустањкам хизмат кардааст
ва барномаи аќидањои адабию эстетикии баъдинаи ў ба шумор
меравад.
Апрели соли 1994.
Тањрири дуюм: 5-15
ноябри соли 2004.
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ТАДЌИЌИ АБУЛЌОСИМИ ФИРДАВСЇ ВА
МАСЪАЛАИ ХУДОГОЊИИ МИЛЛЇ
Солњои 20-30 садаи ХХ барои мардуми тољик рўзгоре буд сар
навиштсоз. Мардуме, ки таърихи куњану фарњанги кайњонї дошт,
ба тозишњои душманонаи пантуркистон рўёрўй омад. Пайдост, ки
њадафи бунии пантуркистон сиёсї буд: онон орзуи сохтани давлати
бузурге туркї дар Осиёи Миёна дар сина мепарвариданд. Мављудияти
миллии тољикон дар ин сарзамин ба сар бурдани ин њадафро душвор
мекард. Худ аз ин рў онњо ба тањлили љабрии тољикон оѓоз намуданд.
Онон мављудияти таърихиву фарњангии тољиконро инкор мекарданд.
Яке аз асирмандтарин чорањо, ки пантуркистон дар ин роњ пеш
гирифтанд, аз гардиш дар корњои девониву иљтимої боздоштани
забони тољикї буд. Ин кирдор бар маънавияти тољикон дар ин
рўзгори њассос кўфте камаршикан фуруд овард. «Баъд аз Инќилоби
Уктобр,– навиштааст С. Айнї,–дар Туркистону Бухоро њукуматњои
шўрої азбаски ба номи ўзбак таъсис ёфт, рўзномањо, фармонњо,
дастуруламалњо ва китобњои сиёсї њама ба забони ўзбакї нашр
шуданд. Ќавми тољик, ки соњиби маданияти ќадима ва адабиёти
нафиса буд, аз адабиёти нави инќилобї, аз мактабњои шўрої ва аз
гузориши ањволи дохиливу хориљї ва тарбияти сиёсї ва билљумла
аз тамоми мевањои инќилоб мањрум монд. Ќавми тољик азбаски аз
рўзномањои ўзбакї дуруст истифода карда наметавонист, надонист,
ки Њукумати Шўрої ва Фирќаи Иштирокиюн (Њизби Коммунист
–А.М.) ба масъалањои миллї чї назар дорад? Забону адабиёти
миллатњоро ба чї дараља таќдир мекунад? Ва умуман, адабиётро чї
миќдор ќимату эътибор медињад???»1.
Ин нињод аз соли 1917 то бунёд ёфтани Љумњурии Мухтори
Тољикистон (1924) дунбола кард. Дар чунин вазъи барои халќи тољик
пурфољиа барќарор кардани њаќиќати таърихї ва њифзи манфаатњои
њаётан муњимми тољикон аз љумлаи вазифањои аввалиндараља ва
таъхирнопазир ба шумор мерафт, ки дар ин бобат сањми С.Айнї
бузург мебошад. Заковати С. Айнї дар он аст, ки ў дар замони
1. С. Айнї. Сарсухан // Намунаи адабиёти тољик. – С. 4.
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шўравї барои дарёфти љавњари њаќиќат ва ба мардум фањмонидани
он омили асосї будани «амали худшиносї»1-ро нахустин шуда дарк
намуд ва тамоми фаъолияти гуногунсоњаи худро ба ин самт равона
намуд. Њаќиќатљўиву њаќиќатгўї ва њаќиќатпарастиро дар сиришту
љањонбинии С.Айнї таълимоти абадзиндаи ислом, маърифати
адабу фарњанги гузашта, аќидањои пешќадами нобиѓањои халќамон,
махсусан афкори ба тањрик оварандаи «доњии модарзод»2 – Ањмади
Дониш ва муњаббату садоќати беинтињо ба мардуми азизаш
парвардаанд.
Донишмандони бузурги гузашта калиди саодати инсонї ва
камолоти маънавии ўро дар худогоњию худшиносї бањри дарёфти
њаќиќат донистаанд. Аз љумла суханони њидояткунандаи аллома
Имом Муњаммади Ѓазолї баѓоят шавќангезанд, ки гуфтааст: «Пас
туро њаќиќати худ талаб бояд кард: то худ чї чизї ва аз куљо омадаї
ва куљо хоњї рафт ва андар ин манзилгоњ ба чї кор омадаї ва туро
барои чї офаридаанд ва саодати ту чист ва дар чист ва шаќовати ту
чист ва дар чист?».3
Корномаи С. Айнї аз ибтидо то интињои њаёташ комилан
љавобгўи ин меъёри фаъолиятмандии иљтимоист ва алалхусус
дар мавридњои барои халќи тољик таќдирсоз боз бештар ба зуњур
омадааст. Муборизаи суботкоронаи С.Айнї махсусан дар солњои 20уму 30-юм–замони дигаргунињои фавќулодаи њалкунандаи таќдири
мардум ва љањду талошњои ў бањри равнаќи адабу фарњанги тољикон
далели рўшани ин фикр мебошанд.
Ба майдон омадани тадќиќоти адабиётшиносии С.Айнї ба
муборизањои иљтимоиву сиёсии замон сахт вобаста буд. Осори илмии
С.Айнї бо таќозои муборизањои иљтимоиву сиёсии замон арзи њастї
карда, ба ташаккули шуури нави тољикон мусоидат намуда дар
худогоњии миллии мардум такони љиддие дод. Тадќиќоти илмї барои
С.Айнї њамчун силоњи тавонои мубориза дар роњи њифзи манфаатњои
муњимми халќи тољик хизмат намуд. Њаќ ба љониби академик М.
Шукуров аст, ки ин љињати фаъолияти С.Айниро бори нахуст дар
адабиётшиносї махсус таъкид намуда, ба вуљуд омадани осори
илмии ўро бо масъалањои мубраму њалталаби таърихи тољикон узван
вобаста медонад. «Њамаи тањќиќоти илмие, ки ў аз нимаи солњои бист
1. Н.А.Бердияев. Самопознание (Опыт философской автобиографии). – М.: Книга,
1991. – С. 8.
2. С. Айнї. Ањмад махдуми муњандиси мунаљљими Дониш, машњур ба Ањмади Калла
// Намунаи адабиёти тољик. – С. 289.
3. Имом Муњаммади Ѓазолї. Кимиёи саодат, љилди аввал, чопи дуввум (Тасњењи
Ањмади Ором). –Тењрон, 1333. – С. 9.
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то охири солњои чил анљом дод, на ба як маќсади соф илмї, балки
дар роњи њалли ягон масъалаи иљтимої, ки ба ягон сабаби таърихї
ањамияти калон пайдо кард, ба миён омадаанд. Баъзеи ин масъалањо
ончунон муњим ва калон буданд, ки сарнавишти таърихии халќи
тољикро њал мекарданд»1.
Падид омадани «Намунаи адабиёти тољик»-и С. Айнї (1926)
дар роњи пуштибонї аз таъриху фарњангу забони тољикї наќши
њалкунанда бозид. Ин асар баробари арзиши бузурги сиёсї, илмї ва
адабиаш, инчунин барои пажўњиши њарљонибаи суханварони гузашта
замина ва рањнамои пурарзише буд.
Гуфтанист, ки солњои 20-50-ум шиори машњури мустамликадо
рон «Бахш куну фармон рон» дар њамаи љабњањо тунд равон мегардид.
Сиёсату пиндошти болшевикї ба он нигаронида шуда буд, ки миёни
мардуми њамзабон, њамдин, њамфарњанг њарчи бештар тафриќа
андохта, пояњои кохи ситаму истибдодро устувор кунад ва саранљом
забону фарњангњои миллиро аз по дар биёрад. Худ бад-ин њадаф
забону адабиёт ва фарњангу тамаддуни муштараки беш аз њазорсолаи
мардуми бародари Тољикистону Эрону Афѓонистон расман аз њам
људо эълом дода шуд ва миёни онњо садди чинї гузоштанд. Марзе, ки
дар поёни садаи ХIХ миёни мустамликадорони инглису рус гузошта
шуда буд, баъди инќилоб ба марзи забонї ва адабиву фарњангии
миёни порсигўён табдил ёфт. Вобаста ба ин бино ба дастуроту
нишондодњои Кремлин ховаршиносони Русияи шўрої адабиёти
якбуну муштараки форсиро дар тўли солњои 20-уму 50-ум бе њељ асосе
танњо сирф бо ѓаразњои сиёсї борњо таќсим карданд2. Дар натиљаи
ин таќсимоти чандинкарата мардуми тољик аз садњо адибу олими
гузаштаи худ мањрум шуд. Он солиён тољикон ёрои онро надоштанд,
ки осори фарзандони баруманди худ–Абулќосими Фирдавї, Носири
Хусрав, Умари Хайём, Низомии Ганљавї, Саъдии Шерозї, Њофизи
Шерозї, Саноии Ѓазнавї, Фаридуддини Аттор, Љалолиддини Бал
хї, Хусрави Дењлавї, Абдуррањмони Љомї, Соиби Табрезї, Абдул
ќодири Бедил ва дигаронро биёмўзанд ва намояндаи адабиёти худ
шуморанд. Ду кирдори зиддихалќиву заддитаърихии бегонагон
– бо бањонаи зудтар савод омўхтани мардум ду бор табдил кардани
алифбои миллї дар миёни дањ сол, аз алифбое, ки фарњангу дониши
беш аз њазорсолаи миллї дар он буд, мањрум кардани халќ, инчунин
1. М. Шукуров. Фаъолияти илмии устод Айнї ва худогоњии миллии мењнаткашони
тољик // Пайванди замонњо ва халќњо (Маљмўаи маќолањо). –Душанбе: Ирфон,
1982.– С. 5 –6.
2. К. Айнї. Як сина сухан барои гуфтан дорам // Адабиёт ва санъат. – 1993. – 16
сентябр. – № 38 (822). – С. 4-5.
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душмани синфї эълом додани ќариб тамоми адибони гузашта боиси
инќирози гўшношунидаи забониву фарњангиву маънавии тољикон
гардид. А. Лоњутї, ки шоњиди зиндаи рўйдодњои он солиён буд, дар
анљумани якуми Иттињоди нависандагони умумииттифоќ (1934) аз
хусуси беэътиної ба адабиёти классикї ва тамѓазанињои сиёсї бар
адибони гузашта гуфта буд, дар он ваќтњо «касоне њам буданд, ки
мегуфтанд: ин шоирони ќадим њама душманони синфї будаанд ва
адибони советї бояд асло ба асарњои онон назар накунанд.»1
Бадном кардани гузаштагон, бавижа душмани сохти шўрої ба
шумор додани нобиѓањои фарњангу суханварї дар солњои 20-30 аз
љониби маќомоти расмї, падидае буд сахт маъмул. Боиси саркўбии
бештар, бавижа мардуму миллатњое шуданд, ки гузаштаи фархунда
ва тамаддуну фарњанги пурмоя доштанд. Дар ин миён тољикон беш
аз њама зиёни маънавї диданд. Чунончи, дар миёни солњои 1927-1930
бо ќарори махсуси њизбї аввал нашру мутолааи осори бунёдгузори
адабиёти тољику форсї устод Рўдакї2 ва сипас омўзиши офаринишњои
220 адиб аз асри IХ то соли 1925 бо фармони Маскав боздошта шуд.3
Дар миёни суханвароне, ки душмани синфї эълом шуда буданд,
Њаким Абулќосими Фирдавсї низ буд. Асари безаволи ў «Шоњнома»
гўё танњо ба хотири пул ситонидан навишта шуда, фаќат аз мадњу
ситоиши подшоњон иборат будааст4.
Нињоят, дар арафаи тайёрї ба кунгураи љањонї бахшида ба
њазораи зодрўзи Фирдавсї (1934) муносибат ба ин нобиѓаи адабу
фарњанг дар Тољикистон дигаргунї пазируфт. Дар ин кори нек сањми
А.Лоњутиву С.Айнї басо бузург аст. Моњи майи соли 1934 А. Лоњутї
дар анљумани якуми нависандагони Тољикистон масъалаи таљлили
љашни Фирдавсиро љиддан ба миён гузошт ва дар хусуси маќоми
Фирдавсї дар таърихи адабиёти тољикї суханронии муфассал кард.
Шоир дар ин љаласа ањли илму адабро ба омўзиши «Шоњнома» таблиѓ
намуд5. Инчунин А.Лоњутї дар гузориши «Адабиёти тољик» дар
анљумани якуми нависандагони сартосарии Иттињоди Шўравї низ
1. А. Лоњутї. Адабиёти тољик // Куллиёт, љ.6 (Тартибдињандагон: С. Бону Лоњутї ва
А. Розенфелд). – Душанбе: Нашрдавтољик., 1963. – С. 217.
2. О задачах в борьбе на идеологическом фронте (Резолюция Ср – аз. Совещания
работников печати и редакторов газет утвержденная исполкомиссией Средазбюро
ЦК ВКП (б) //За партию. – 1927. – №4. – С. 129.
3. С. Айнї. Мухтасари тарљумаи њоли худам. – Душанбе: Дониш, 1978. – С. 182.
4. Љ. Икромї. Назаре ба «Намунаи адабиёти тољик»//Рањбари дониш.–1929.–№12.– С.
24.
5. Нутќи Лоњутї дар анљумани якуми нависандагони Тољикистон // Тољикистони
сурх. – 1934. –15 май.
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Сањифае аз рисолаи С. Айнї «Дар бораи Фирдавсї» ва «Шоњнома»-и ў»,
ки дар маљаллаи «Барои адабиёти сотсиалистї» (1934, №8. – С. 13)
ба истиќболи 1000-солагии Абулќосим Фирдавсї бо њуруфи
лотинї чоп шудааст.
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Мусаввараи Абулќосими Фирдавсї дар маљаллаи
«Барои адабиёти сотсиалистї» (1934, №8) ба муносибати
таљлили 1000-солагии сарояндаи «Шоњнома».
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зарурати омўзишу пажўњиши њарљонибаи Фирдавсї ва «Шоњнома»ро таъкид карда буд.1
Гуфтори пурљўшу гузоришоти пурмояи А.Лоњутї дар бораи
Фирдавсї аз љониби ањли илму адаб гарм пазируфта шуд, њамовозии
гарму љўшон ба вуљуд овард ва сабаби ба майдон омадани чандин
маќолаву тадќиќоти љолиб рољеъ ба њаёт ва эљодиёти ин адиби бузург
гардид2. Дар миёни нигоришот бахшида ба Фирдавсї рисолаи устод
Айнї «Дар бораи Фирдавсї ва «Шоњнома»-и ў» чи дар замони худ ва
чї имрўз мазмунан ва моњиятан беназир аст. Ин нигориш нахустин
бор соли 1934 дар маљаллаи «Барои адабиёти сотсиалистї»3 ва пас
соли 1940 ба шакли китоби људогона ба табъ расид4. С.Айнї дар ин
рисола аз усули тањќиќи донишманди олмонї Т.Нелдеке пайгирї
карда, тадќиќоти хешро дар асоси гуфтањои худи Фирдавсї анљом
додааст. Ба вуљуд омадани асари С. Айнї дар омўзиши рўзгору осори
Фирдавсї чи дар вусъати тафаккуру диди эстетикии муаллиф ва чи дар
адабиётшиносии муосири тољик гардиши љиддї ба шумор меравад.
Зеро мањз ба шарофати ин тадќиќоти оригиналии С.Айнї садди
сунъии мафкуравї ва љуѓрофї дар омўзиши симоњои хурду бузурги
адабиёти тољику форс, ки берун аз њудуди Мовароуннањр зиндагию
эљод кардаанд, аз байн бардошта шуд ва ба ин васила адабиётшиносї
то андозае ба самти нисбатан дурусти таърихию илмї ворид гардид.
1. Маърўзаи рафиќ Лоњутї дар анљумани нависандагони умумииттифоќ//Тољикистони
сурх.–1934.– 4 сентябр.
2. Ба рўзи иди Абулќосим Фирдавсї (Маќола беимзост–А.М. //Тољикистони сурх.
– 1934. – 22 август. –№190 (1788). Боз ниг.: А.Н.Болдирев, Р.Њошим. Ба њазорсолаи
Фирдавсї // БАС. – 1934.–№9–10.– С. 12; Н.Бектош. Абулќосим Фирдавсї//БАС.–
1934. – №5.– С. 5-10; А. Исмоилзода. Фирдавсї ва «Шоњнома» //Тољикистони
сурх.–1934.–16 сентябр.– № 211 (1809); 17 сентябр.–№ 212 (1810); С.Манофзода.
Барои омўхтани Фирдавсї //Тољикистони сурх.–1934.–30 октябр.– №248 (1846); 1
ноябр.–№ 249 (1847); Т.Орбелї. «Шоњнома»–и Фирдавсї//БАС.–1934.–№7.–С. 5-7;
С. Улуѓзода. Кохи назм // Тољикистони сурх. – 1934. – 5 декабр. – № 278 (1878). – С.
3; Ѓ. Абдулло. Ба ту шараф, ба ту њурмат, ба ту шўњрат // Тољикистони сурх. – 1934.
– 5 декабр. – №278 (1878). С. 3; П.Павленко. Инсоне, ки њазор сол боз намурдааст
// Тољикистони сурх.–1934.–5 декабр.–№278 (1878). – С. 2-3; Боз њамин муаллиф ва
маќолаи зикршуда// БАС. – 1934. —№11-12. – С. 12-14. Фитрат. Фирдавсї. Замон ва
муњити ў // БАС.–1934.–№5-6.– С. 29-36; Њазорсолаи Фирдавсї (Маќола беимзост–
А.М.) // Тољикистони сурх. –1934. –18 май.–№110 (1708); Р.Њошим. Ба љашни ња
зорсолагии Фирдавсї //Тољикистони сурх.–1934.–10 июл.– №154 (1752); Љашни
Фирдавсї (Маќола бе имзост–А.М.)//БАС.–1934.–№ 11-12.– С. 41; Шоњтемуров.
Фирдавсии замони худ шавед! // БАС.–1934.– №11 – 12.– С.10-11.
3. С. Айнї. Дар бораи Фирдавсї ва «Шоњнома»-и ў // БАС. – 1934. – №8. – С. 13 – 22.
4. С. Айнї. Дар бораи Фирдавсї ва «Шоњнома»-и ў. – Сталинобод — Ленинград: На
шрдавтољик., 1940. –58 с.
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Вараќаи унвонии рисолаи С. Айнї «Дар бораи Фирдавсї
ва «Шоњнома»-и ў» (1940).
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Дар адабиётшиносии муосири тољик тадќиќи илмии њаёт ва эљодиёти
Фирдавсї мањз аз њамин рисолаи С.Айнї оѓоз меёбад.
Рисолаи «Дар бораи Фирдавсї ва «Шоњнома»-и ў» мазмунан
иборат аз њашт бахш буда, њар бахше андешањои тозаи илмиро
фароњам овардааст. Аз нигоњи гузориши муаммоњои мубрами
зиндагиву эљодиёти Фирдавсї ва баррасии нуктасанљонаву борики
онњо ва навоварињои љиддї дар «Шоњнома»-шиносї тадќиќоти С.
Айниро кушоиши илмї бояд шинохт.
С. Айнї бо рисолаи хеш чандин вазифаи умдаи таърихї, илмї,
адабї ва фарњангиро, ки дар солњои 30-юм ва дар даврањои пасин
ањамияти бузургро доро буданд, анљом бахшидааст. Бархе аз масоили
мавриди баррасї гузоштаи С.Айнї, аз ќабили њамкорињои иќтисодї,
муносибатњои адабї ва равобити фарњангї бо мамлакати њамхуну
њамзабону њамдину њамфарњанг–Эрон дар шароити кунунї беш аз
пеш ањамияти хосса пайдо мекунанд. Дар маќолаи «Муносибати
адабияи Осиёи Миёна бо Эрон» (1934) тавсиа ва густариши
њамкориву равобити адабиро бо Эрон хеле зарур шумурда, гуфта
буд: «Мо умедворем, ки ба муносибати љашни њазорсолаи Фирдавсї
боз њам дар миёнаи мамлакатњои шўрої ва Эрон муносибати адабї
ва њамкорї ќувват гирифта, осори замонии худро ба якдигар доду
гирифт намуда аз њам истифода кунанд. Ва љашни њазору садсолагии
устод Абулњасан Рўдакии Самарќандиро њам бо њам гузаронанд»1.
Вазифаи аввалиндараљаи С.Айнї аз таълифи рисолаи «Дар
бораи Фирдавсї ва «Шоњнома»-и ў» таърихан, илман ва амалан
исбот намудани масъалаи яке аз рукнњои асосии адабиёти тољикї
будани эљодиёти Фирдавсї буд, ки аз ўњдаи иљрои он бомуваффаќият
баромад. Ба ин васила њуќуќи ќонунии тољикон ба мероси Фирдавсї
муайян ва муќаррар гардид. С. Айнї бо ин тадќиќот ва дигар осори
илмиаш ба муќобили љараёни нигилизми таърихии адабї, ки солњои
20–уму 30-юм нуфузи зиёд дошт, собитќадамона мубориза бурда,
манфаатњои њаётан муњимми адабию фарњангии халќи тољикро
муњофизат намуд. Аз ин љињат, тадќиќоти илмии С. Айнї оид ба
Фидавсї дар роњи њалли масъалаи муайян кардани њуќуќи халќи
тољик ба мероси адабии гузашта ва ба кулли форсизабонон мансуб
будани осори намояндагони он ба сифати силоњи мубориза хизмат
карда, омили муњимми худогоњию худшиносии миллї гардидааст.
1. С. Айнї. Муносибати адабияи Осиёи Миёна бо Эрон//Куллиёт, љ. 11. Китоби якум
(Ба чоп тайёркунандагон: К.Айнї ва Р.Њодизода).–Душанбе: Нашрдавтољик., 1963.
– С. 190.
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Сањифае аз рисолаи С. Айнї «Дар бораи Фирдавсї ва «Шоњнома»-и ў».
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Дар рисолаи С.Айнї муњимтарин пањлўњои зиндагиву эљодиёти
Фирдавсї мавриди баррасї ќарор гирифта, корномаи ин адиби
мубориз, моњият ва љавњари шоњасари ў бо камоли возењї манзури
хонанда гардидаанд.
Пажўњиши С.Айнї дар бораи Фирдавсї посухгари ниёзи таъри
хист. Таърихият дар тадќиќи С. Айнї ба њукми воќеият ва њаќиќат
ќарор дошта, дар замони муборизањои шадиди мафкуравї, иљтимої
ва сиёсї дар ташаккули шуури миллии тољикон ба сифати як омили
тавонои худшиносї наќши намоён гузоштааст. Андешањои С.Айнї
перомуни замони Фирдавсї, таърихи офариниши «Шоњнома»,
баёни њаќиќати таърихї рољеъ ба шарњи њоли Фирдавсї, халќияти
эљодиёти шоир ва маќоми ў дар таърихи адабиёти тољику форс,
муносибати Фирдавсї бо султон Мањмуд, таъсири «Шоњнома» ба
адибони баъдина, муносибати забони ин асар бо забони имрўзаи
тољикї, арзишу мавќеи ин шоњкорї дар таърихи фарњангу тамаддуни
халќамон ва ѓайра гувоњи њоланд. Муњокимаву хулосањои мусанниф
оид ба масоили фавќуззикр асосноку мўътамад ва пурарзишанд.
Дар рисолаи С. Айнї масъалаи муайян намудани чї гуна
навишта шудани «Шоњнома» яке аз њадафњои асосии муаллиф
мебошад. Зеро дар сарчашмањо дар хусуси сабаби назми «Шоњнома»
ва муносибати Фирдавсї бо султон Мањмуд ахбори пурихтилоф ва
гоњо дурўѓ роњ ёфта буд. Дар рафти баррасии таърихи пайдоиши
«Шоњнома» С. Айнї якчанд иштибоњеро, ки дар таърихи адабиёт
идома дошт, бо мадракњои раднопазир тасњењ ва њаќиќати масъаларо
дар ин хусус рўшан мекунад. Яке аз он ѓалатњои машњур ин аст, ки
гўё Фирдавсї «Шоњнома»-ро бо супориши султон Мањмуд навишта
бошад. С.Айнї ин аќидаро афсона номида, бебунёд будани онро бо
далелњои ќотеъ ва муњокимањои љиддии илмї рад мекунад. Баъди
зикри замина ва омилњои айнию зењнии сабаби назми «Шоњнома»
С. Айнї гуфтори худи Фирдавсиро чун њуљљати асосї оварда, асли
масъаларо ошкор мекунад. Хулосаи муњаќќиќ дар ин хусус чунин аст:
«Аз ин сатрњо ошкоро маълум мешавад, ки Фирдавсї «Шоњнома»ро на ба фармудаи султон Мањмуд, на ба номи ў, на бо далолати
Аёз, на бо машварати Њасани Маймандї, ё Унсурї, ё Моњак ба номи
султон навиштааст ва на дар ваќти навиштани «Шоњнома» аз султон
ваъдаи ба њар байт як мисќол тиллоро гирифтааст, на боѓ ва на дигар
муъованат дидааст. Балки пеш аз љулуси султон Мањмуд дар ваќти
ба инќироз рў овардани давлати Сомониён, дар айёми набудани
харидор ба монанди асари бузург мисли «Шоњнома» («Ва дигар, ки
ганљи вафодор нест–Њамон ранљро кас харидор нест») ва дар ваќти
ноосуда ва пур аз љанг будани љањон («Замона саросар пур аз љанг
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буд»), бо машварати дўсти худаш ва бо муъованат ваъда намудани
Мансур ибни Муњаммад ном як феодали хурд ва бо «Ба чизе, ки
бошад маро дастрас–Бикўшам, ниёзат наёрам ба кас» гуфтани ў
корро сар кардааст.
Фирдавсї, ба њамин тариќа, ба кор медарояд ва кори худро
давом мекунонад. Дар ин асно Мансур ибни Муњаммад аз миён
гум (мафќуд) мешавад. Бо вуљуди ин Фирдавсї кори худро давом
кунонида ба охир мерасонад»1.
Њамчунин дар асоси суханони Фирдавсї С.Айнї љузъиёти
рафти нигориши «Шоњнома» ва коргоњи эљодии шоирро батафсил
баён менамояд. Он чиз ќобили таваљљўњ аст, ки дар ин зимн шарњи
њоли Фирдавсї ва авзои иљтимоию сиёсии замони ў низ зина ба зина
ба хонанда маълум мегардад. Муњокимаву далелњои С.Айнї мантиќї
ва комилан асоснок буда, сањифањои зиндагии пурталотуми Фирдавсї
ва замони пурошўбашро дар пеши назари хонанда рўшан муљассам
месозанд. Инчунин љараёни баъдинаи њаёти шоир, сарнавишти асари
безаволи ў ва масоили марбути ин соњањо ба асноди боварибахш
мавриди баррасї ќарор гирифта, бо ќиёсоти мантиќї ва натиљањои
даќиќ њаллу фасл гардидаанд.
Иштибоњи машњури дигар, ки дар хусуси Фирдавсї ва
«Шоњнома» дар баъзе маъхазњо роњ ёфта буд, масъалаи «устодии»
Асадии Тўсї ба Фирдавсї мебошад, ки С.Айнї тасњењи онро низ
зарур мешуморад. Ин ѓалати дуруштро олими турк Шамсиддини
Сомї дар «Ќомус-ул-аълом» ном асари хеш содир карда, масъалаи
назми «Шоњномар»-ро нињоят печида ва бесару нўг баён мекунад.
Гуфтањои ў аз бех хилофи њаќиќати таърихї ва асноди адабї
мебошанд. Бино ба ќавли муаллифи «Ќомус–ул-аълом» гўё султон
Мањмуд назми «Шоњнома»-ро аввал ба Асадї супориш дода бошад,
вале Асадї бинобар пирии хеш ин корро ба гардан нагирифта,
Фирдавсиро шоистаи он мебинад. Фирдавсї баъди фирор аз Ѓазнин
дар њолати беморї назми бахши тохти арабро ба Эрон ба устоди
хеш Асадї месупорад, ки ў ин корро дар кўтоњтарин рўзгор (дар
24 соат ва ба ќавли дигар дар ду рўз чањор њазор байт навишта)
анљом медињад. Мулоњизањои С. Айнї барои радди чунин фикрњои
подарњавои Шамсиддини Сомї љолиби диќќатанд. «Барои исботи
афсонаи бемантиќ будани ин њикоя,– мегўяд С.Айнї,– њељ далел
лозим нест, зеро касе, ки аз љињати пирии худ назми «Шоњнома»-ро
ќабул нокарда ба як шогирди худ њавола мекунад (бояд ин шогирд
1. С. Айнї. Дар бораи Фирдавсї ва «Шоњнома»-и ў //Куллиёт, љ.11. Китоби якум (Ба
чоп тайёркунандагон: К. Айнї ва Р. Њодизода). Нашри зикршуда. – С. 19-20.
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љавон бошад) чї гуна мешавад, ки пас аз 35 сол (агар Фирдавсї
пас аз гурехтан аз Ѓазнин дањ соли дигар умр дида бошад, пас 45
сол) дар ваќте ки он шогирди љавон ба навад даромада («Ќомус-улаълом» умри Фирдавсиро навад ќайд кардааст) ба њолати мурдан
мерасад, пири мазкур ин корро тамом мекунад, боз ба тарзе ки дар
як рўз ё ду рўз чањор њазор байт мегўяд. Агар ин гуна воќеаро худи
Фирдавсї дар бораи Зол менавишт, завќ карда мехондем. Аммо аз як
тарљумаињолнавис ин гуна ривоятро дар китоби илмї, вай њам дар як
сањифа, дар як модда наќл кардан бисёр хандазор аст»1.
Њарчанд С.Айнї барои исботи беасос будани ин афсона «њељ
далел лозим нест» гуфта таъкид кунад њам, бо вуљуди ин, барои пурра
ќонеъ гирдонидани хонанда зикри далелњои мантиќиро бевосита аз
«Шоњнома» ва дигар манбаъњои мўътамад лозим дида, андешањои
хешро дар се модда хотима мебахшад. Аз ин се модда бамаврид
аст моддаи дуюмро чун бурњони ќотеъ барои комилан рад кардани
«устодии» Асадї ба Фирдавсї шоњид овардан, ки гуфтааст: «Асадии
Тўсї назар ба ривояти «Намунаи адабиёти Эрон» дар соли 457 ва
назар ба ќавли «Маљмаъ-ул-фусањо» дар соли 465 вафот кардааст. Њељ
мумкин нест, ки Асадии дар соли 457 ё 465 вафот намуда ба Фирдавсии
ба навад ё наваду се даромада, дар соли 411 ё 416 вафотёфта устод
шуда тавонад (боз такрор мекунем, магар ки ин «устод» Зол бошд»)2.
Яке аз муњимтарин хусусиятњои осори илмии С.Айнї, аз љумла
рисолаи «Дар бораи Фирдавсї ва «Шоњнома»-и ў» даќиќкорї, рў
шании матлаб ва назари интиќодї ба сарчашмањо мебошад. Дар
рисолаи мазкур мулоњизањои С.Айнї аз оѓоз то анљом бевосита бар
гуфтањои худи Фирдавсї асос ёфтаанд.
Ин усули пажўњиш ба мусанниф имкон додааст, ки маълумоти
носањењу ахбори шубњанокро дар бораи Фирдавсї ва «Шоњнома»,
ки ќариб тайи њазор сол дар адабиёти илмї ва таърихї давом карда
меомад, ислоњ кунад ва ањли тањќиќро ба роњи дуруст њидоят намояд.
С.Айнї бемасъулиятиву сањлангориро дар соњаи илм сахт мањкум
мекунад. Таъкиди зерини ў аз даќиќкорию масъулияти бузург
эњсос карданаш дар роњи тањќиќ рўшан гувоњї медињад: «Инро
њам ќайд карда гузаштан лозим аст, ки њарчанд њамаи тазкира ва
тарљумаињолнависон дар зайли афсонаи мазкур 4 њазор байт будани
достони њуљуми Араб бар Аљамро ќайд карда бошанд њам, маълум
мешавад, ки њељ яке аз онњо байтњои достони мазкурро шумурда
1. С. Айнї. Дар бораи Фирдавсї ва «Шоњнома»-и ў // Куллиёт, љ.11. Китоби якум (Ба
чоп тайёркунандагон: К. Айнї ва Р. Њодизода). – С. 29.
2. Њамон љо. – С. 30.
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надидаанд, зеро байтњои мазкур дар њаќиќат чор њазор байт набуда,
балки нўњсад байт аст. Ин фиќра њам чї ќадар бемасъулиятона,
мусоњилакорона ва бемуњокима ќалам рондани тазкира ва тарљу
маињолнависони моро нишон медињад»1.
Дар рисолаи С.Айнї фаслњои «Забони «Шоњнома» ва махсусан
«Муносибати «Шоњнома» ба забони тољикї» аз њар љињат ќобили
таваљљўњ мебошанд. Натиљагирии муаллиф дар ин хусус ин аст, ки
«Забони «Шоњнома» соддатарин ва софтарини забонњои классикони
Эрон аст»2. С.Айнї дар ин маврид чандин вожаву таркибњоеро намуна
меорад, ки њамаи шакли ќадимаву аслашон зиндаанд. Дар мисолњои
аз «Шоњнома» овардаи С.Айнї ва муќоисаи онњо бо вожаву иборањои
мустаъмал дар забони тољикї муаллиф ба чунин натиљаи хеле муњим
меояд, ки забони имрўзаи тољикї нисбат ба забони адабии Эрон
захираи бештари луѓатњои «Шоњнома»-ро дар худ мањфуз доштааст.
С.Айнї бо дар назардошти асолати луѓатњо, савтиёт ва хусусиятњои
сарфию нањвї миёни забони «Шоњнома» ва забони имрўзаи тољикї
тафовуте намебинад. Он калимаву таъбирњое, ки дар «Шоњнома»
корбаст шудаанд, бештаринашон имрўз дар забони зиндаи мардуми
тољик истифода мешаванд. Ин љињатро С.Айнї махсус таъкид
кардааст, ки «њатто дар «Шоњнома» он гуна луѓатњои форсї ва бо
он гуна талаффуз кор фармуда шудаанд, ки имрўз дар забони адабии
Эрон кор намефармоянд, аммо дар миёни тољикон зиндааст. Баъзеи
онњоро «сухани кўчагї» гўён њатто баъзе тарљумон ва адибтарошони
тољик њам кор намефармоянд. Аммо Фирдавсї кор фармудааст ва
тољикон бо вай гап мезананд»3.
Ба ин тариќ, рисолаи С.Айнї на танњо манзараи зиндаи замони
Фирдавсї, љараёни зиндагї, таърихи таълифи «Шоњнома», балки
љавњару моњияти ин шоњкории адабу фарњанги тољику форсиро бо
њама шукўњу бузургии он дар пеши назари хонанда љилвагар месозад.
Тадќиќоти С.Айнї доир ба Фирдавсї дар адабиётшиносии садаи
ХХ ва муосири тољик иќдоми нахустин буда, мардумро бо ин адиби
бузурги љањонї ва «Шоњнома» шиносонид. Андешањои С.Айнї дар
бораи Фирдавсї дар дигар осори илмии ў, аз љумла «Муносибати
адабияи Осиёи Миёна бо Эрон» (1934), «Шайхурраис Абўалї Си
но» (1934), «Маънои калимаи «тољик» (1942) тавсиа ва такмил
ёфтаанд. Рисолаи С.Айнї «Дар бораи Фирдавсї ва «Шоњнома»-ў»
1. Њамон љо. – С. 43.
2. Њамон љо. – С. 30-31.
3. Њамон љо. – С. 44.
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сањми муњимме дар фирдавсишиносї буда, барои муњаќќиќони баъ
дина роњнамо ва заминаи муњим гардид1. Тадќиќоти С.Айнї дар
бораи Фирдавсї дар замони худ ба омўзишу тањияи осори ин адиби
оламшумул дар Тољикистон такони љиддї дода2, дари ганљинаи
безавол «Шоњнома»-ро ба рўи мардум кушод ва ба худогоњии миллї
мусоидат намуд.
Марти соли 1996.
Тањрири дуюм:
3-13 ноябри соли 2004.

1. Дар ин бора аз љумла нигаред: С. Улуѓзода. Фирдавсї // Намунањои адабиёти тољик
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сулмонќулов. «Шоњнома»–шоњи номањо//Тољикистони советї.–1979. – 15 май.
– №11 (16105). – С. 4; Боз њамин муаллиф. Рањнамои халќњо дар замонњо // Адабиёт
ва санъат.–1989.–7 декабр.– №49 (6260). – С. 4; М. Раджабов. Фирдоуси и сов
ременность.– Душанбе: Ирфон, 1976; Ш.М. Шукуров. «Шахнаме» Фирдоуси и раняя
иллюстративная традиция (Текст и иллюстратция в системе иранской культуры ХIХIV веков).–М.: Наука, 1983.–176 с.; А. Абдуллоев. Абулќосим Фирдавсї (Очерки
илмию бадеї).–Душанбе: Адиб, 1987. –176 с.; В. Самад. Тўшаи њамдилї.–Душанбе:
Адиб, 1989.–208 с.; Љ. Гиунашвилї. Кохи баланди назм // Садои Шарќ.– 1991. – №2.
– С. 130 –134.
2. А.Фирдавсї. Шоњнома (Достонњои мунтахаб).– Сталинобод–Ленинград: Нашр
давтољик., 1938.–164 с. Боз ниг.: А.Фирдавсї. Достони Бањроми Чўбина.–Ста
линобод–Ленинград: Нашрдавтољик., 1940.–330 с., А.Фирдавсї. Достони Рустам
ва Сўњроб.–Сталинобод–Ленинград, 1940.–112 с.; Фирдавсї. Достони Зањњок //
Намунањои адабиёти тољик. Нашри зикршуда.– С. 16–30; А.Фирдавсї. Алмосњои
мардонагї (Бо сарсухан ва тавзењи А. Лоњутї).– Сталинобод: Нашрдавтољик., 1943
– 28 с.; А. Фирдавсї. Достонњо аз «Шоњнома», љ.1-2 (Тартибдињандагон: Б. Сирус,
М. Рањимї). – Сталинобод: Нашрдавтољик., 1955; А.Фирдавсї. Шоњнома. Иборат
аз 9 љилд (Ба чоп тайёркунандагон: К.Айнї, З.Ањрорї, Б.Сирус, А. Девонаќулов).–
Душанбе: Ирфон, 1964–1966; Достонњои «Шоњнома». Китоби якуму дуюм
(Нигориши С.Улуѓзода).–Душанбе: Маориф, 1976–1977; Нашри дуюм, соли 1986;
С.Улуѓзода. Фирдавсї (Роман).– Душанбе: Адиб, 1986. – 270 с. Нашри дуюму сеюм,
солњои 1990 – 1991.
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АВВАЛИН МАТНШИНОСИ ТОЉИК
Осори илмии гаронбањои устод Айнї масъала ва муаммоњои
муњимтарини адабиёти гузашта ва муосири тољикро равшан намуда,
барои омўзишу тадќиќи системаноки афкори адабї ва эстетикии
халќамон заминаи устувор ба вуљуд овардааст. Њар як асари илмии
С.Айнї, ки бо таќозои њаёти маънавии љамъият арзи вуљуд кардааст,
моњиятан гузориши бузурге дар тадќиќи тамаддуни бостонии халќи
тољик ба шумор рафта, дар даврањои муайяни мушаххаси таърихї
вазифањои муњимми иљтимої, сиёсї, илмї ва адабию маданиро адо
намудааст. Ба туфайли дониши фаровон, ќобилияти фавќулодаи
илмї, дарку биниши амиќи ќонунияти тараќќии адабиёти бадеї ва
тадќиќи љиддии воќеањои адабї С.Айнї дар њалли як ќатор масъала
ва муаммоњои адабиётшиносии шўравии тољик њамчун кашшоф
шўњрати оламшумул пайдо кард. Аз аввалин асари адабиётшиносиаш
– «Намунаи адабиёти тољик» /1926/ сар карда, то охирин монография
– «Мирзо Абдулќодири Бедил» /1954/ С. Айнї њамчун олими ихти
роъкор ва нављўю навовар намоён мегардад.
«Намунаи адабиёти тољик» барои омўзиш ва тадќиќи яке аз
соњањои муњимми фаъолияти адабиётшиносии С.Айнї, ки матн
шиносист, маводи пурќимате медињад. С.Айнї бо ин асар бори аввал
дар адабиётшиносии муосири тољик ба матншиносї асос гузошт. Дар
сурате ки ба таъкиди А.Л. Гришунин «Матншиносї оѓоз ва дар асли
маънї асоси тамоми адабиётшиносї»1 бошад, дар ин њолат арзиши
кори С.Айнї дар соњаи матншиносии тољик баѓоят бузург аст.
Дар шароити солњои 20–уми асри ХХ аз бањри беканори ме
роси адабии гузашта бењтарин дурдонањоеро дар шакли мунтахаб
фароњам оварда, дастраси оммаи васеи хонандагон намудан кори
нињоятдараља мушкил буд. А.Лоњутї, ки њангоми таълифи «Намунаи
адабиёти тољик» ба мулоќоти С.Айнї рафта буд, дар хусуси душворї
ва мураккабињои коргоњи эљодии муаллиф менависад: «Устод дар
1. А.Л. Гришунин. Введение // Основы текстологии. – М.: Изд-во АН СССР, 1962.
– С. 5.
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утоќи худ даруни садњо китоб ѓарќ буд ва нусхае дар даст дошт, ки
менавишт: Он њамин («Намунаи адабиёти тољик») буд»1.
С. Айнї ба мероси адабї њамчун сарвати маънавии халќ муно
сибат карда, дар интихоби матнњо масъулияти љиддї њис намудааст.
Аз ин љост, ки ў барои интихоб ва барќарор намудани матни асосии
осори адибон, ки дар соњаи матншиносї вазифа ва муаммои муњим
ба њисоб меравад2 кори зиёди тадќиќотиро анљом додааст. Зарурати
интихоби аниќу сањењи матнњо С.Айниро водор намудааст, ки
дастхатњои ќадима, маљмўањои адабї, девону тазкирањо, дастхати
адибон ва дастнависи котибон, баёзњо, асарњои чопї ва номатбўъ,
махсусан маљмўаи китобњои бефењраст, хулоса, сарчашмањои бисё
реро амиќ омўхта, муќоиса намояд ва ба ин восита матни асосиро
барќарор кунад. Мураттиб доир ба љараёни кори худ дар интихоби
матнњо ва душворињои ин масъала дар хотимаи асар чунин на
виштааст: «Намунањои адабиёти њазорсолаи тољикро, ки то ба њол ба
љое љамъ нашудааст, аз китобњои мутаъаддид бардошта ба як љилд
гирд овардан, нусхањои хаторо се чањор китоб ба даст дароварда, ба
онњо мурољиат намуда, татбиќ ва тасњењ кардан, таърихи зиндагонї
ва вафоти њар адибро аз маљмўањо, китобњои бефењраст тафтиш
намуда, таъин намудан, ривоятњои мухталифро ба воќеањои муайяни
он замон андоза карда, ба яке ќаноат њосил кардан ва ба амсоли ин
ранг машаќќатњо (ки љомеъро дар ваќти тањриру тартиб вохўрд),
бурдборї намуда (агарчи ноќис аст), чизе ба майдон овардан њам
нисбат ба мо, камиќтидорон, кори бузургест. «Зи дасти ањли адам њар
чи ояд, эъљоз аст»3.
Дар «Намунаи адабиёти тољик» интихоби матнњо љиддан илмї
сурат гирифта, дар он вазифа ва унсурњои матншиносї – интихоб
ва барќарор кардани матни асосї, варианти матн, иродаи эљодии
муаллиф, таќрир (конеъктура), муайян кардани муаллиф (атрибутсия),
тавзењот, ташрењот амалан риоя шудаанд. Аз ин љињат матнњои дар
ин асар интихобшуда моњиятан хеле боэътимоданд.
Њангоми интихоби матнњо С.Айнї сарчашмањоро бодиќќат аз
назар гузаронида, варианти мисраву байтњо ва гуногунии калимаву
иборањоро ќайд мекунад. Ў дар ин маврид вобаста ба таќозои
мундариљаи умумии порчањои адабї кўшидааст, ки варианти
мувофиќи матнро интихоб намояд. Чунончи, дар ваќти зикри яке аз
1. Лоњутї. Садриддини Айнї // С. Айнї. Намунаи адабиёти тољик. Нашри зикршуда.
– С. VII.
2. Коллектив. Основы текстологии. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – С. 248.
3. С. Айнї. Як-ду сухан дар хотима // Намунаи адабиёти тољик. – С. 616-617.
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шеърњои Амъаќи Бухорої аз «Намунаи адабиёти Эрон» дар хусуси
мисраи аввали байти зерин:
Њавои машриќ, ториктар аз сиёњшабењ,
Канори маѓриб, рангинтар аз аќиќи музоб…
чунин ќайд кардааст: «Ба љои ин мисраъ дар «Оташкада» «Њавои
машриќ ториктар аз шаби шабањгун» навишта шудааст»1.
Як ќисми ќайдњои С.Айнї оид ба матнњо ба масъалаи таќрир
тааллуќ доранд. Мураттиб дар ваќти аз манбаъњо овардани намунањо
баъзан ба маънои умумии мисраъ ва байтњо мувофиќат накардани
калима ва иборањоро хотиррасон мекунад. Дар ин њолат ў њамчун
матншиноси даќиќназар ба љои таркибњои номувофиќ калима ва
иборањои дурустро пешнињод кардааст. Масалан, аз «Намунаи
адабиёти Эрон» шеъри Камолии Бухороиро наќл карда, бо дар
назардошти мантиќи вожањо ва таносуби сухан дар хусуси ин байт:
Бо вард њамнишинаму бо вард њамќарин,
Бо Зўњра њамќиронаму бо Мањ муљоварам, –
менависад: «Бояд дар љои «вард»-и охирї «мењрї» бошад»2.
Дар љои дигар, С.Айнї калимаи «бихўрд»- ро дар ин байти
Адиб Собири Тирмизї:
Чун фурўшад ба ѓуруб чашмаи рўз,
Гуфтї ихлосро бихўрд фироќ, –
аз љињати иќтизои таносуби калом, талаботи нањвї ва муносибати ман
тиќї бемавќеъ шуморида, ќайд мекунад, ки «Бояд ба љои «бихўрд»
«бихонд» бошад»3.
Њамин гуна ќайдњоро дар хусуси манбаи асарњои Маншур,
Асириддини Ахсикатї, Камоли Хуљандї, Ќосими Коњї, Абдуллоњхон,
Умархон, Оташї, Муњаммадшарифи Ориф, Ањмади Дониш ва ди
гарон дидан мумкин аст. С.Айнї порчањои адабиро аз девон, тазкира,
маљмўа, баёз ва дигар манбаъњо интихоб намуда, мухолифати нус
хањоро нишон медињад, ё ба љои калима ва иборањои мантиќан суст
ва аз љињати сохти грамматикї вайрон воњидњои луѓавии сањењ ва
1. С. Айнї. Амъаќи Бухорої // Намунаи адабиёти тољик. – С. 29.
2. С. Айнї. Камоли Бухорої // Намунаи адабиёти тољик. – С. 35.
3. С. Айнї. Адиб Собири Тирмизї // Намунаи адабиёти тољик. – С. 38.
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таъбирњои мувофиќмаъноро таклиф мекунад. Масалан, аз калимаи
«нињад» дар ин байти Оташї:
Нињад мўњри хамўшї фитрати нозукхаёлеро,
Чу мў пайдо шавад, набвад садо минои холиро, –
мавњум будани маъниро хотиррасон намуда, гуфтааст: «Маънии мат
лаъ рўшан нест. Магар ки асли нусха ба љои «Нињад мўњри хамўшї…»
«Бувад мўњри хамўшї» бошад, лекин дар ду нусха, ки дида шуд,
«Нињад мўњри хамўшї»… аст»1.
Ќайду таклифњои таќририи С.Айнї бо далелу муњокимањои
љиддии мантиќї, адабї ва илмї асос ёфтаанд. Ў њамчун сухансанљу
матншинос худро вазифадор шуморидааст, ки дар њалли масъала пеш
аз њама айниятро меъёри асосї ќарор дињад. Муаллиф манбаъњоро
истинод меорад, вале ба навиштаи соњибони тазкира ќаноат накарда,
ба љои калимањои бемантиќ ва аз љињати маънї нодуруст мафњумњои
мувофиќмаъноро мегузорад. Дар байти зерини Муњаммадшарифи
Ориф:
Тињидастї бувад сармояи тањсили беќадрї,
Ки њар љо сифр зоњир гашт, он љо аз њисоб уфтад, –
ба маънии умумии байт робитаи мантиќї ва алоќаи ќавии маънавї
надоштани калимаи «аъдод»-ро дарк карда, ба љои он бар хилофи
нишондоди сарчашмањо ифодаи мазмунан дурусти «он љо»-ро
ќобили ќабул донистааст: «Дар ин мисраъ (мисраи дуюми байти боло
– А.М.) дар бисёртарини нусхањо ба љои «он љо» «аъдод» аст. Зеро ба
сабаби сифр (миси зард –А.М.) аъдод (љамъи адад – А.М.) аз њисоб
намеуфтад, балки љои сифр аз њисоб меуфтад».2
Дар ваќти овардани намунањо С.Айнї кўшидааст, то аз сарчаш
мањо вариантњои нисбатан дурусташро интихоб кунад. Дар ин њолат
ў ихтилофи манбаъњоро низ хотирнишон месозад. Чунончи, баъди
зикри ин байти Исо Махдум:
Кам зи обила натвон зиндагї ба сар бурдан,
Хайма то кунї барпо, азми сайри сањро кун, –
1. С. Айнї. Оташї, Мирбаќохољаи Бухорої // Намунаи адабиёти тољик. – С. 208.
2. С. Айнї. Муњаммадшарифи Ориф // Намунаи адабиёти тољик. – С. 415.
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навиштааст, ки «Дар баъзе нусхањо ба љои «Хайма то кунї барпо»,
«Хайма то кунї пайдо» аст»1.
Муаллиф дар зикри намунањо хеле эњтиёткорона рафтор
кардааст. Ў баъзан бо вуљуди носањењии матн, бинобар набудани
маъхази боэътимод далелњои адабиро чунонки дар сарчашмањо сабт
шудаанд, меорад, вале дар айни замон мулоњизањои танќидиашро
њамчун суханшинос баён мекунад. Чунончи, дар бораи ин байти
Ањмади Дониш:
Вуљуди њар як аз ин ќавм зеби мамлакат аст,
Њузури њар як аз ин фирќа мулкрост љамол, –
чунин ишора дорад: «Дар ин мисраъ ба љои «аз ин ќавм», «аз ин
зумра» мебуд, хубтар меуфтод. Аммо дар се нусха, ки мутолаа шуд,
«аз ин ќавм» аст»2. Дар байти мазкур ба љои «аз ин ќавм» мафњуми
«аз ин зумра»-ро гузоштани С. Айнї асос дорад, зеро ки «ќавм» ба
мамлакату халќ мувофиќат мекунад, «зумра» бошад, ба табаќа, гурўњ
ё як ќисми одамон тааллуќ дорад.
Дар масъалаи интихоби матни асосї С.Айнї аз воситањои
гуногуни матншиносї истифода бурдааст. Ў дар масъалаи барќарор
кардани матни асосї омўзиш ва истифодаи сарчашмањои дараљаи
аввалро мувофиќи маќсад донистааст. Чунин роњро пеш гирифтани
матншинос ба усули илмї асос ёфта, омили даќиќият ва сањењияти
матн гардидааст. С.Айнї баъди зикри байти:
Умарову фуќарое, ки чу Осим чанд аст,
Чун Сипандї њама дар пеши ту сар афкандаст, –
дар хусуси муносибати худ ба манбаъ чунин ќайди мушаххас кардааст:
«Дар девони Сипандї, дар ин мисраъ ба љои «чу Осим» «ба алам» аст.
Лекин ин мувашшањро Сипандї ба фармони Њољї Иброњими Осими
Бухорої, ки аз шарикдарсони фаќир буд, иншод карда буд. Дар
нусхае, ки ба Бухоро ба Осим фиристода буд, «Чу Осим» буд. Чун
асли нусхаро дар хотир доштам, бар хилофи нусхаи девон ба он ваљњ
навиштам»3.
С. Айнї бо аксари адибони замони худ муносибати наздик
дошт. Бинобар ин, дар ваќти ба чоп тайёр кардани осори онњо
1. С. Айнї. Исо Махдуми муфтии Бухорої // Намунаи адабиёти тољик. – С. 422.
2. С. Айнї. Ањмад махдуми муњандиси мунаљљим, машњур ба Ањмади Калла // На
мунаи адабиёти тољик. – С. 296.
3. С. Айнї. Мулло Абдулкарими Сипандии Самарќандї//Намунаи адабиёти тољик.
– С. 342.
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иродаи охирини эљодиашонро ба назар гирифтааст, ки ин усули кори
матншиносии ў барои омўзиши таърихи эљоди асарњо ва барќарор
гардидани матни асосї ањамияти калон дорад. Чунончи, як ѓазали
Содиќхољаи Гулшаниро аз тазкираи «Тазкор-ул-ашъор»-и Садри
Зиё наќл карда, бар хилофи манбаъ дар матни асосї мисраъњои
тањриркардаи шоирро:
Чун мењр биё, чодари заррин ба сар андоз!
Биншину сарандоз зи сар гиру сар андоз!
Бинмо, рухи чун мењру фикан ѓулѓула дар шањр!
Сад машъалаи нур ба девору дар андоз! –
интихоб карда, дар айни замон дар повараќ варианти аввалаи
мисраъњои дуюми байтњои болоро нишон дода, навиштааст: «Дар
нусха: «Биншину сарандози сари худ, зи сар андоз» буд. Ин мисраъ:
«Сад валвала дар Ховару дар Бохтар андоз» буд. Аммо Гулшанї
дар охирњои умраш ин ду мисраъро тасњењ карда буд. Бар он ваљњ
навишта шуд»1.
Дигар аз масъалањое, ки С.Айнї њангоми омўзиши матнњо ба
он эътибори љиддї додааст, масъалаи атрибутсия–муайян кардани
муаллифи асар мебошад. Дар масъалаи атрибутсия ў аз роњу воситањои
гуногун истифода бурдааст. С.Айнї дар навбати якум барои муайян
намудани муаллифон истифодаи манбаъњои мўътамадро дар љои аввал
гузоштааст ва гуфтан мумкин аст, ки дар ин масъала ба муваффаќият
ноил гаштааст. Дар сурати шубњанок будани муаллифони матнњо ў
аз методи муќоисаи нусхаву сарчашмањо, усули таърихият, тањлилу
муќоисаи ахбори њуљљатњои адабию таърихї истифода кардааст.
Масалан, дар ваќти зикри шарњи њол ва осори Абдулазизхон байти
зеринро:
Ба санг рахна шуд азбас гиристам бе ту,
Зи санг сахттарам, ман ки зистам бе ту, –
аз «Оташкада»-и Лутфалибеки Озар оварда, бо далелњои ќатъии
таърихї ва муњокимањои љиддии мантиќї фикри соњиби тазкираро
дар бораи ба Убайдуллоњхон мансуб будани байти мазкур рад карда
менависад. «Соњиби «Оташкада» ин байтро ба номи Убайдуллоњхон
менависад Лекин Убайдуллоњхонро аз шоњзодагони ўзбак аст ва дар
замони шоњ Сулаймони Сафавї дар ин давлат паноњ овардааст» гуфта
тавсиф менамояд. Аз он љо ки дар мавриди сафари њаљи Абдулазизхон
1. С. Айнї. Содиќхољаи Гулшании Бухорої // Намунаи адабиёти тољик. – С. 461.
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ба шоњ Сулаймони Сафавї чанде мењмон буданаш таърихан собит аст
ва сафари Убайдуллоњ номро аз Туркистон дар ањди шоњ Сулаймон
касе ривоят накардааст, маълум мешавад, ки дар «Оташкада» дар
вазъи исм хато рафтааст»1.
Ба мисли њамин С.Айнї хатои муаллифи «Оташкада»- ро дар
хусуси ба Туѓрали Салљуќї нисбат додани рубоии Султон Халил низ
ислоњ менамояд2.
Дар натиљаи омўзиши танќидии сарчашмањо, муќоисаи нус
хањои гуногуни асарњо С.Айнї на танњо муаллифони асарњоро муайян
мекунад, балки ѓалати манбаъњоро низ ошкор месозад. Чунончи,
байти зерини Мулло Сайлиро:
Зи њарзагардии мо то шикояте накунад,
Гирифтаем гулўи асои худ мањкам, –
аз «Таърихи Муќимхонї» оварда, сипас чунин ќайд мекунад: «Ин
шеър ба номи яке аз мутааххирин дида шуда буд. Маълум шуд, ки
хато будааст»3.
Умуман кўшишњои С.Айнї дар масъалаи интихоб ва барќарор
кардани матни асарњо ва таѓйири муаллифон натиљањои пурсамар
додаанд ва хизмати ў њамчун манбаъшинос хурд нест. Вале ба сабаби
он ки асари С. Айнї дар шароити солњои 20-ум навишта шуда буд
ва на њама сарчашмаву ёдгорињои адабї дар он ваќт ба мусанниф
дастрас буданд ва бар замми ин дар сурате ки атрибутсия дар мероси
адабии гузашта душворињои зиёд пеш меоварад, бинобар ин, табиист,
ки дар «Намунаи адабиёти тољик» масъалањои муайян кардани матни
асосии баъзе асарњо ва муаллифон ќатъиян то охир њалли худро ёфта
наметавонистанд. Ин масъалањо дар марњалаи имрўзаи инкишофи
адабиётшиносї низ то њол пурра њал нашудаанд ва њатто дар
шарќшиносии љањонї низ бањснок шуморида мешаванд. Масалан,
С.Айнї рубоии машњури устод Рўдакї:
Гар бар сари нафси худ амирї, мардї!
В-ар бар дигаре нукта нагирї, мардї!4
1. С. Айнї. Абдулазизхон ибни Надирмуњаммадхон // Намунаи адабиёти тољик.
– С. 149.
2. С.Айнї. Султон Халил ибни Мироншоњ ибни амир Темур // Намунаи адабиёти то
љик. – С. 86.
3. С. Айнї. Субњонќулихон // Намунаи адабиёти тољик. – С. 158.
4. Дар китоби «Рўдакї. Шеърњо» (Бо муќаддима, тартиб ва тавзењи Усмон Каримов
ва Садрї Саъдиев). – Душанбе: Ирфон, 1974. – С.54 ва дигар маљмўањои шоир ин
мисраъ ба тариќи зайл: «Бар кўру кар ар нукта нагирї, мардї» чоп шудааст – А.М.
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Мардї набувад фитодаро пой задан,
Гар дасти фитодае бигирї, мардї! –
ро аз тазкираи «Оташкада» дар асоси истинод ба сарчашма ба номи
Пањлавон Мањмуди Хоразмї (вафот 1322) овардааст.1 То имрўз ин
рубої њам ба номи устод Рўдакї ва њам ба номи Пањлавон Мањмуди
Хоразмї нашр шуда истодааст2 ва њатто Њ. Эте, С. Нафисї ва А.
Мирзоев дар хусуси ба кадоме аз шоирон тааллуќ доштани рубоии
мазкур ба ќарори ќатъї омада натавонистаанд3. Њамин њолатро дар
баъзе порчањои адабии муаллифони дигар низ дучор шудан мумкин
аст.
Нињоят, дигар аз масъалањое, ки дар «Намунаи адабиёти тољик»
ањамияти хосае касб намудааст, тавзењот ва ташрењоти матнњо ме
бошад. Тавзењи матнњо аз тарафи С.Айнї вобаста ба объекти тадќиќ
ва мундариљаи асарњо бо ду роњ: њам дар дохили матни китоб њангоми
зикри намунањо ва њам дар повараќ сурат гирифтааст. Дар мавриди
якум муаллиф он асарњоеро, ки асли маќсад дар онњо ба тариќи
рамзу маљоз ва кинояву истиорањои сарпеч баён шуда, фањмидани
онњо ба хонандагони оддї душворї мекунад, эзоњ доданро зарур
шуморидааст. Чунончи, баъди зикри намунањо аз «Тўњфаи дўстон»-и
Шоњин менависад: «Дар ин ашъор низ њадафи ин тирњои обдори тез
амир Абдулањад аст. Амир Абдулањад њар зулму љафое, ки дар њаќќи
Шоњин кард, њама ба либоси мењрбонию тарбият буд. Дар ин ашъор
ин нуктањоро ба хубї тасвир карда.
Баъзе ашхоси љоњу дунёпараст њастанд, ки ба умеди манфаати
дунявї ба подшоњон наздик мешаванд. Шоњин соњибони ин фикрро
дар назар гирифта, мегўяд, ки ќурби ин подшоњ неши бе нўш, мењнати
бе роњат ва накбати бе неъмат аст. Ба иборати кўтоњ: ин доми бедона
аст. Агар дар ин дом уфтодї, сари худро ба љои дон хоњї дид. Хулоса,
мардуми љоњу дунёпарастро њам аз наздикии Абдулањад метарсонад
ва ин шикоятњои худро фаќат барои ибрати ояндагон менависад»4.
1. С.Айнї. Пањлавон Мањмуди Ќаттолии Хоразмї // Намунаи адабиёти тољик. –
С.118.
2. Дар ин бора аз љумла нигаред: Гулшани адаб, љ.1 (Тартибдињандагон: К.Айнї, Б.
Сирус, А. Афсањзод, Љ. Додалишоев). – Душанбе: Ирфон, 1974. – С. 19; Рўдакї ва
замони ў (Маљмўаи маќолањо). – Сталинобод: Нашрдавтољик., 1958. – С. 54; Пањ
лавон Мањмуд. Рубоиёт. – Тошканд: Нашриёти адабиёт ва санъати ба номи Ѓафур
Ѓулом, 1979. – С. 40.
3. А.Мирзоев. Абўабдуллоњи Рўдакї. – Сталинобод: Нашрдавтољик., 1958. – С. 195.
4. С.Айнї. Шамсиддин махдуми Шоњини Бухорої // Намунаи адабиёти тољик.
– С. 369.
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Дар мавриди дуюм С.Айнї калимаву ибора ва љумлањои душвор
фањмро дар повараќ маънидод мекунад. Тавзењу ташрењи матнњо бо
маќсади ба оммаи васеи хонандагон мафњум гардидани мундариљаи
ѓоявї ва моњияти асарњои бадеї сурат гирифта, кўшиши С. Айниро
дар роњи таъмини маърифату завќи эстетикии мардум ва садоќати
ўро ба усули халќият нишон медињад. «Намунаи адабиёти тољик» дар
ташаккул ва инкишофи фаъолияти минбаъдаи матншиносии муаллиф
наќши калон гузошт. С.Айнї дар оянда њангоми ба чоп тайёр кардани
осори классикони адабиёти тољику форс: устод Рўдакї, Фирдавсї,
Ибни Сино, Саъдї, Њофиз, Камоли Хуљандї, Восифї, Бедил ва
дигарон усулњои тадќиќи матншиносии худро инкишоф ва такмил
медињад. Фаъолияти матншиносии С. Айниро метавон бо хулосањои
зерин љамъбаст кард:
а) С.Айнї ба воситаи «Намунаи адабиёти тољик» дар адабиётши
носии муосири тољик ба матншиносї асос гузошт.
б) С.Айнї ањамияти умумимиллї ва умумихалќии мероси ада
биро ба асос гирифта, матни асосї ва сањењи осори адибонро дар
асоси талабот ва усулњои илми матншиносї ба чоп тайёр кардааст.
в) Матнњои интихобкардаи С.Айнї мањорат ва истеъдоди ко
мили ўро њамчун манбаъшинос ва матншинос ба таври барљаста
нишон медињанд. Мањз ба туфайли хизмати бузурги С. Айнї халќи
тољик баъд аз инќилоби Октябр аз мероси бои маънавии худ бањравар
гардид.
г) Таљриба ва фаъолияти минбаъдаи матншиносии С. Айнї
дар назди муњаќќиќони адабиёти гузашта ва имрўзаи тољик дар роњи
омўзиш ва дастраси оммаи халќ гардонидани матни аниќу сањењи
осори адибон вазифањои пурмасъулият мегузорад.
д) Кори дар соњаи матншиносї оѓознамудаи С.Айнї имрўз аз
тарафи шогирдони мактаби адабиётшиносии ў бомуваффаќият идома
дорад.
Апрели соли 1985.

72

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

МАЪХАЗЕ ОИД БА ТОШХОЉАИ АСИРЇ
Тазкираи љомеи «Намунаи адабиёти тољик» (1926), ки таърихи
беш аз њазорсолаи адабиёти тољикро дар бар мегирад, рољеъ ба
суханварони Хуљанд маводи адабї ва асноди пурќимати илмиро
фароњам овардааст, ки омўзишу тањќиќи онњо барои рўшан гардидани
бисёр масоили умдаи адабиёти гузашта ва муосири халќамон ёрї
мерасонанд. Дар ин китоб мухтасари шарњи њол ва намунаи осори
адибони Хуљанди бостонї: Шайх Муслињиддини Хуљандї (асри ХIII),
Зиёуддини Форсии Хуљандї (вафот 1225), Шайх Камоли Хуљандї
(1318-1323-1400), Хотифи Хуљандї (вафот 1842-1843), Домулло Њо
љибойи Лисонии Хуљандї (вафот 1851-1852), Тошхољаи Асирї (18641916), Мунирхони Муинзодаи Хуљандї (таваллудаш 1902-1903-1973)
оварда шудааст, ки алъон манзури мо Тошхољаи Асирї мебошад.
С. Айнї оид ба Асирї њам дар ќисми дуюм ва њам дар ќисми
сеюми «Намунаи адабиёти тољик» таваќќуф кардааст. Дар ќисми
дуюми асар С. Айнї шоирро зери унвони «Асирии Хуљандї исмаш
Тошхоља» ёдоварї намуда, аз назму насри ў ба тариќи намунаворї
менигорад.1 Баъди аз дафтари маљмўаи Асирї зикр намудани ѓазали
дилпазиру муассири С.Айнї дар хусуси сабки нигориши
Гар чунин љўшад бурун тўфони об аз чашми ман,
Метавон гуфтан фалакро як њубоб аз чашми ман.
Ду љањон ќањру ѓазаб гарми итоб аз чашми ту,
Сад чаман шабнам гулоби изтироб аз чашми ман.
Нестисармоягон њам мањви доѓи њастиянд,
Дорад анќои нигањ боли ѓуроб аз чашми ман.
Осмон пирояи зулм аз шафаќ оростааст,
Дасти бедори фалак дорад хизоб аз чашми ман.
Аз нигоњи ў Асирї, дар тамошогоњи шавќ,
Тоза гардад дарду доѓи шайху шоб аз чашми ман.2
1. С Айнї. Асирии Хуљандї, исмаш Тошхоља // Намунаи адабиёти тољик.– С. 210–
217.
2. Њамон љо. – С. 210.
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Фасли «Асирии Хуљандї, исмаш Тошхоља» аз
«Намунаи адабиёти тољик».
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осори шоир менависад: «Асирї дар назм баъзан ва дар наср тамоман
муќаллиди Бедил аст».1 Сипас, мусанниф барои исботу таќвияти фикр
аз дафтари осори Асирї як ёддошти ўро меорад, ки санаду макони он
мутобиќ ба тирамоњи соли 1909 дар сероњаи аввали бозори Панљшанбе
мебошад. Ин порчаи адабї аз якчанд љињат бисёр мароќангез аст.
Аввалан, зимни ин ёддошт як ѓазал, як ќитъа ва як ќасидаи Асирї, ки
дар маљмўъ 47 байтро ташкил медињанд, оварда шуда, ба ин восита
баъзе лањзањои мушаххаси њаёти ў рўшан гардидаанд. Сониян, аз он
ёддошт хонанда дар хусуси асњоби донишу завќ ва ањбоби шоир, чун
Мулло Мирамини мударрис, Њољї Мирзои Ёдгор ва Абдулќодири
мударриси Кошѓарї, ки Асирї бо онњо дар муносибати наздик воќеъ
будааст, маълумот пайдо мекунад. Солисан, ёддошти мазкур оид ба
коргоњи эљодии Асирї маълумоти љолиберо дорост.2 Чунончи, тавре
аз он маълум мегардад, ќасидаи машњури башардўстонаи Асирї, ки
матлааш:
Одамият чист? – Худро дур аз шарр доштан,
Хайрхоњи халќ будан, нафъи безар доштан, –
мебошад, дар љавоби ќасидаи шоири тољикзабон Таљаллии Њин
дустонї иншо шудааст. С.Айнї аз ин ќасида, ки саршори ѓояњои
инсондўстона ва афкори тарбиявию ахлоќї буда, дар он ќавоиди
одоби муошират, муносибати фард бо љомеа, хизмату садоќат ба
халќ чун нишонањои камолоти маънавї арзёбї гардидаанд, 33 байтро
интихобан зикр намуда, навиштааст: «Ин ќасида њафтоду шаш байт
буд, аммо ба наќли њамин ќадар иктифо уфтод».3
Порчањои аз ин ќасида интихобнамудаи С. Айнї аз љињати маз
мун олї ва аз лињози бадоеъу саноеъ хеле баланд буда, чун барномаи
фаъолиятмандии иљтимоии њар фарди бохиради љомеа садо медињанд.
Мулоњиза фармоед абёти зеринро, ки дар онњо чунин ќавоиди ахлоќи
њамида ва сифатњои писандидаи инсонї мавриди эътироф ќарор
гирифтаанд:
Аз сафо оина бастан хонаи дилро мудом,
Аз чароѓи сидќ хотирро мунаввар доштан.
Аз нитоќи њусни њиммат бар миён бастан камар,
Бар сар аз тарки њавољис зеби афсар доштан…
1. С.Айнї. Асирии Хуљандї, исмаш Тошхоља // Намунаи адабиёти тољик. – С. 211.
2. Њамон љо. – С. 211 –216.
3. Њамон љо. – С. 216.
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Ќомати њастї ба дебои камол оростан,
Љомаи фазлу њунар перояи бар доштан.
Бегумони ину он дар чорсўи коинот,
Халќро аз хулќи некў уди миљмар доштан.
Аз шамими атри зулфи шоњиди њусни баён,
Шомаи асњоби маъниро муаттар доштан…
Аждањои нафси саркашро ба таълими садод,
Аз ќаноат ќут додан, ќалъи Хайбар доштан…
Ањдро пероя бахшидан зи тамњиди вафо,
Бар вафо аз хуллаи ихлос зевар доштан.
Аз сахо додан тароват гулшани хайротро,
В-аз карам навбодаи эњсон мусаммар доштан.
Равзаи ризвони миллатро ба оби иљтињод,
Њамчу боѓи хулд доим тозаву тар доштан1.
Зимнан бояд гуфт, ки мазмуни баланди ин ќасида ба эљодиёти
С.Айнї низ бетаъсир намондааст. С.Айнї дар њикояи њаљвии
«Анљоми кори як шайхи њилагар» (дар Бухорои сурх) (1921) байти
зерини ќасидаи Асирї:
Оњ аз ин љинси наљосаттинатони зўњдкеш,
Љуз ба оби теѓ натвонї мутањњар доштан, –
ро чун њусни маќтаъ моњирона истифода бурдааст, ки он њам барои
пурра нишон додани сиришту олами ботинї ва ќиёфаву хулќу атвори
образи манфии Њалим Эшон ва њам барои таќвияти мароми ѓоявии
нависанда комилан мусоидат намудааст.2
Маълумоти мухтасари тарљумаињолие, ки С. Айнї дар бо
раи Асирї додааст, аз њар љињат шоёни диќќат аст. Аз ахбори С.
Айнї маълум мегардад, ки ў бо Асирї робитаи наздики дўстиву
эљодї дошта, онњо дар таблиѓи аќоиди маорифпарварї њамфикру
њаммаслак будаанд. Ин аст, ки С.Айнї Асириро њамчун як шахсияти
барљастаи замон муаррифї намуда, сифатњои асили инсонї, фазилату
донишмандї, фурўтанию мењнатдўстии ўро махсус таъкид кардааст.
Алалхусус ба касе шеъри маддоњона набахшидани Асирї ва бо зўри
бозувонаш зиндагї ба сар бурдани ин шоири озодамарду фозил
1. С Айнї. Асирии Хуљандї, исмаш Тошхоља // Намунаи адабиёти тољик. – С. 213
–215.
2. С Айнї. Анљоми кори як шайхи њилагар (дар Бухорои сурх) // Шўълаи инќилоб.
– 1921. – №73. – С. 4.
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диќќати мусаннифро бештар ба худ кашидааст.«Асирї,–навиштааст
С.Айнї, – марди ќаландармиљозу озодтабъ буд, хушомадгўї ва
маддоњонаро намедонист. Аз риёву нифоќ мутанаффир ва аз тамаъ
барї буд. Бо вуљуди соњиби илму камол будан, мансабњои илмиро
ќабул накард, ба сангиосиётарошї таъмини маишат менамуд»1.
Дигаргунињое, ки ба тавассути омилњои маънавию моддї ва
инќилоби нахустини Русия дар њаёти иљтимої ва сиёсии халќњои
Шарќ ба вуќўъ мепайвастанд, ба афкори ањли илму адаб таъсири
пурфайз мерасониданд. Бар асари ин табаддулоти маънавї ва моддї
дар ибтидои асри ХХ адабиёти љадидаи тољик арзи вуљуд намуд ва
бинобар ин, С.Айнї хотирнишон кардааст, ки «мо сари таърихи
адабиёти нави тољикро 1905 ќарор додем»2.
Маорифпарварони тољик, аз љумла Асирї, таљаддуди сиёсї ва
маънавии дар љомеа ба амал омадаро бо камоли хушнудї пазируфтанд
ва бо эљоди асарњои лоиќи даврон дар бедории фикри мардум сањми
муносиб гузоштанд. Махсусан, таблиѓи мактабу маорифи нав дар
эљодиёти адибони маорифпарвар мавќеи намоён пайдо кард. Дар
њаќиќат, мактаби усули нав, ки диќќати љомеаро ба худ мекашид,
мавриди таваљљўњи хосаи маорифпарварону зиёиёни рўшанфикри
тољик ќарор гирифт. С.Айнї, ки худ яке аз созмондењону мубаллиѓони
мактаби усули нав буд ва дар адабиёти љадида ширкати фаъол дошт,
ба фаъолияти Асирї дар ин љабња бањои сазовор дода, таѓйироти
дар мавзўъ, мазмун ва тарзи баёни шоир ба амал омадаро таъкид
менамояд. Назар ба шањодату эътирофи С.Айнї дар њаќиќат Асирї
«Ба адабиёти љадида моил ва ба хубињои усули љадида ќоил буд. Дар
бораи макотиби љадида ба илтимоси фаќир шеъре навишта буд, ки
дар ќисми сеюми ин маљмўа («Намунаи адабиёти тољик» – А.М.) ба
ќатори адабиёти љадида наќл хоњад шуда».3 Ин љо С. Айнї ќасидаеро
дар назар дорад, ки онро дар њиссаи аввали ќисми сеюми «Намунаи
адабиёти тољик» бо номи «Мудофиа» (27 байт) зикр намудааст.4
Дар китоби «Ашъори мунтахаби Тошхољаи Асирии Хуљандї»
дар хусуси сабаби таълиф, созмони дохилї ва шарњи мухтасари
мўњтавои ќасидаи мазкур чунин маълумоти муаллиф манќул аст,
ки аз он авзои тарафдорони мактаби усули љадида ва раќобати
сахти мутаассибону мухолифон дар ин љода возењ мегардад: «Ба
Садриддинхољаи мутахаллис ба Айнии Бухорї доир ба гурўњи
1.
2.
3.
4.

С Айнї. Асирии Хуљандї, исмаш Тошхоља // Намунаи адабиёти тољик. – С. 216.
С. Айнї. Як-ду сухан дар бораи ќисми саввум // Намунаи адабиёти тољик. – С. 529.
С. Айнї. Асирии Хуљандї, исмаш Тошхоља // Намунаи адабиёти тољик. – С. 216.
С. Айнї. Тошхољаи Асирии Хуљандї // Намунаи адабиёти тољик. – С. 557-559.
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муъониддин, ки мухолифи усули љадиданд ва дар садади тарљењи
ќоидаи ќадим бар љадид ќасидае эрод намуда, дар зайли тањрири он
аввалан, ба васфи усули љадид пардохта, сониян, ба ќадњи макотиб
ва тариќу таълими он кўси шўњрат навохтам, чи манъи усули љадида
навъест аз раќобати маънавї, ки уламо љињати ривољи худ ба сурати
масоили динї зоњир сохтаанд ва ин иѓтишошро дар миёни уммати
њозираи исломияи Бухоро андохта».1
Асирї дар ин ќасида афзалияти мактаби усули навро дар роњи
аз бар кардани илму маърифат нишон дода, онњоеро, ки садди ин љода
гаштаанд, сахт танќид ва мардумро ба интибоњ даъват менамояд.
Њоло пораи аввали ќасидаи мазкур, ки дар он Асирї таълими
усули навро њамчун роњи муќаддаси азбар кардани донишу маърифат
ва густариши осори заковату њунар бо самимияти том ба сифати
дастури рањнамо ва офтоби тобон истењсон менамояд, зикр мегардад:
Зињї тариќи муќаддаси рањи усули љадид,
Паи вусули маќосид чу саъйи роњи њадид.
Гузида расми муборак накўтарин дастур,
Ситуда ќоидаи аќдасу низоми њамид.
Зи њусни тарбияташ дар тамоми як - ду моњ,
Закову њадс фазояд ба кўдакони балид.
Зи ќайди љањду сафолат наљот мебахшад,
Ба боби маърифату илму дониш аст калид.
Ба илми њандасаву њайат устод шаванд,
Кунанд марказу иќтори арзро тањдид.
Магў љадиду макун эњтироз аз дарсаш,
Ки дилситони ќадим аст дар либоси љадид.
Шавад зи партави танвири мењри эъљозаш,
Саводи шоми ту њамчун баёзи субњ сафед.
Кунад саноати таъсири кимиёасараш,
Мисси вуљуди туро мафхари тиллои љабид.
Дареѓу дард, ки абнои дањр чун хаффош,
Гурўњи бебасаронанду ин њамон хуршед.2
С. Айнї дар зикри ањволу осори Асирї бевосита аз маъхазњои
дараљаи аввал–дафтару маљмўаи ашъор ва ахбори шарњињолии худи
1. Ашъори мунтахаби Тошхољаи Асирии Хуљандї (Матни интиќодї ва тавзењот ба
саъй ва эњтимоми Саъдуллоњ Асадуллоев). – М.: Шўъбаи адабиёти Ховар, 1989. – С.
69-70.
2. С Айнї. Тошхољаи Асирии Хуљандї // Намунаи адабиёти тољик. – С. 557.
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шоир истифода кардааст. Њамчунин њангоми баррасии њаёт ва осори
Афзал махдуми Пирмастї аз тазкираи ў намунаеро дар мавриди зикри
Асирї меорад, ки ќобили таваљљўњ мебошад. Маълумоти аз тазкираи
Афзал овардаи С. Айнї се далели тоза дорад, ки мутаассифона, то
кунун аз назари муњаќќиќони Асирї дур мондааст.
1. Бухориюласл будани падари Асирї –Эшонхоља; 2. Ба забони
арабї низ шеърњои обдор сурудани шоир; 3. Барљастагии санъати
ашъори адиб. Андешањои Афзал махдуми Пирмастї перомуни шарњи
њол ва чигунагии осори Асирї ба тариќи зайланд: «Асирї–номи
номияш Тошхоља аст ва мавлудаш дар вилояти Хуљанди хулдмонанд.
Падари олигуњараш аз хољагони њазратии мирии дорулфохира буда
(яъне Бухоро), ки тарки ватани маълуф намуда ва рахти азимат ба
вилояти мазкура кашида, дар он љо мутаваттин ва мутаањњил гардида,
мумиилайњ мумтози рўзгор аст ва умдаи афозили он диёр. Назмаш
мўњтавї бар бадоеъ ва насраш мунтавї бар саноеъ. Дар ѓазал бебадил
ва дар ќасида беадил аст. Ба њар се забон аз арабиву тољикиву туркї
шеърњо гуфта ва ба масќаби фикри расо, басе дуррњо суфта…».1
Дар «Намунаи адабиёти тољик» њамаи санадњои оид ба њаёт
ва эљодиёти Асирї овардаи С.Айнї мушаххас ва далелњо барои
мунаќќидон чун дастури рањнамо хизмат мекунанд. Чунончи, С.
Айнї дар бораи таърихи вафоти Асирї ќитъаи яке аз дўстони ќарини
шоир Зуфархони Љавњарии Истаравшаниро овардааст, ки баробари
моддаи таърихи фавти суханвар буданаш, инчунин назари Зуфархони
Љавњариро чун сухансанљ ба шеъри Асирї возењ ифода мекунад.
Он ќитъа, ки мазмунан ва шаклан барљаста баромадааст, баёнгари
мартабаи волои суханвари забардаст – Асирї мебошад:
Асирии Хуљандї Тошхоља,
Ки шамъи љамъи ањли илму фан буд.
Чу он љўши бањори фазл бигзашт,
Хазоне шуд, гулистони сухан буд.
Барои њалли таърихи вафоташ,
Ќалам ин нукта чун дурри Адан суд.
Зи сўзи њаљри он симои фитрат,
Баромад аз «чароѓи анљуман» «дуд»2.
С.Айнї калимоти моддаи таърихро шарњ дода, мегўяд: «Махфї
мабод, ки њар гоњ аз «чароѓи анљуман», ки 348 аст, «дуд», ки 14 аст,
1. С Айнї. Афзал махдуми Пирмастии Бухорої // Намунаи адабиёти тољик. – С. 219.
2. Њамон љо. – С. 216 –217.
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барояд, боќї мемонад 1334 (мутобиќи 1916 мелодї–А.М.), ки санаи
матлуба аст».1
Дар асоси маводи «Намунаи адабиёти тољик» оид ба Тошхољаи
Асирї метавон ба чунин хулосањо омад:
Дар адабиётшиносии шўроии тољик С.Айнї нахустин касест,
ки ба омўзиши њаёт ва осори Асирї пардохта, ўро ба доираи васеи
хонандагон шиносонидааст.
Равобити устувори дўстиву эљодии ин ду суханвар дар заминаи
њамкорї, њамфикрї ва њаммаслакї дар роњи бењбудиву рафоњияти
зиндагии мардум њамчун василаи камолоти маънавї ва тањкиму
такмили назариёти иљтимої ва идеали эстетикї мусоидат намудааст.
С.Айнї аз эљодиёти Асирї намунањои бењтаринро интихоб
намуда, дар тањияву нашр ва таблиѓи осори ў хизмати шоистаеро
анљом дод.
«Намунаи адабиёти тољик» барои тадќиќоти минбаъда оид
ба њаёт ва эљодиёти Асирї чун заминаи муњим ва мўътамад хизмат
кардааст.2
Мулоњизањои С.Айнї оид ба њаёт ва фаъолияти эљодии Тош
хољаи Асирї алњаќ аз муњаќќиќони таърихи адабиёт тадќиќоти љид
диву пурвусъати илмиро, махсусан оид ба омилњои такомулоти ада
бии ў рољеъ ба ин суханвари забардаст, ки дар бедории фикрї ва
камолоти маънавии мардум наќши намоён гузоштааст, аз нигоњи та
лаботи даврони бозсозї таќозо менамояд.
Ноябри соли 1991.
Тањрири дуюм:
5-10 ноябри соли 2004.
1. Њамон љо. – С. 217.
2. Аз љумла ниг.: З. Раљабов. Аљзї ва Асирї.–Сталинобод: Нашрдавтољик., 1951;
Тошхоља Асирї. Мунтахаби ашъор (Тартибдињанда: Љ. Хољаев).– Сталинобод
Нашрдавтољик., 1960; Љ. Хољаев. Тошхоља Асирї ва эљодиёти ў//Шарќи сурх. – 1957.–
№1.– С. 96–111; Х.Мирзозода. Материалњо аз таърихи адабиёти тољик.–Душанбе,
1962.– С. 120 -126; Р.Љалил. Шоири тараќќипарвар//Њаќиќати Ленинобод.–1964.–
1 июл; Боз њамин муаллиф. Шоири садсола // Њаќиќати Ленинобод.–1964.–15
август. – № 129 (8187). – С. 3; А. Сайфуллоев. Асирї–шоири маорифпарвар//
Садои Шарќ.–1964.–№9.–С.29–37; Тошхоља Асирї. Гулчин (Тартибдињанда: Рањим
Љалил).–Ленинобод, 1964; З. Раджабов. Поэт–просветитель таджикского народа
Асири.–Душанбе:Дониш, 1974; С.Асадуллоев. Шарњи ањволи Тошхољаи Асирии
Хуљандї//Ашъори мунтахаби Тошхољаи Асирии Хуљандї (Матни интиќодї,
муќаддима ва тавзењот ба саъй ва эњтимоми С.Асадуллоев).– М.:Шўъбаи адабиёти
Ховар, 1982.–С. III –VIII; Р.Њодизода, У.Каримов, С.Саъдиев. Тошхољаи Асирї
// Адабиёти тољик (асрњои ХVI –ХIХ ва ибтидои асри ХХ).–Душанбе; Маориф,
1988.– С. 400–407; С.Амирќулов. Асирї // Энсиклопедияи советии тољик, љ. I.–
Душанбе: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи советии тољик, 1978. – С. 261-262;
С.Амирќулов., С.Асадуллоев. Асирї // Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тољик, љ.
1.– Душанбе; Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи советии тољик, 1988. – С. 184 – 185.
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С. АЙНЇ – САРДАФТАРИ ТАЗКИРАНАВИСИИ
НАВИНИ ТОЉИКЇ
С. Айнї нахустин касест, ки дар адабиёти муосири тољик бо
таълифи «Намунаи адабиёти тољик» анъанаи тазкиранависиро, ки
дар адабиётамон таърихи ќадима дорад, давом ва инкишоф дод.
Ў дар ваќти навиштани асари худ тазкирањои Давлатшоњи Самар
ќандї «Тазкират-уш-шуаро» (асри ХV), Алишери Навої «Маљо
лис-ун-нафоис» (асри ХV), Лутфалибеки Озар «Оташкада» (асри
ХVII), Ѓуломалихони Озод «Хизонаи омира» (асри ХVIII), Ќорї
Рањматуллоњи Возењ «Тўњфат-ул-ањбоб фї тазкират-ил-асњоб» (асри
ХIХ), Њољї Азими Шаръї «Тазкират-уш-шуаро» (ибтидои асри ХХ),
Афзал махдуми Пирмастї «Тазкират-уш-шуаро» (ибтидои асри ХХ),
Шарифљон махдуми Садри Зиё «Тазкори ашъор» (ибтидои асри
ХХ), Сиддиќхони Њашмат «Номаи хусравон» (ибтидои асри ХХ) ва
тазкираи Мирзо Мўњсини Иброњимї «Намунаи адабиёти Эрон»-ро,
ки соли 1922 дар Боку ба табъ расидааст, мавриди истифода ќарор
додааст. Њар кадоме аз ин тазкирањо аз љињати мундариља, њаљм ва
фарогирии мавод, сохт, усул ва хусусияти кори муаллифон, вусъати
тафаккуру љањонбинии онњо ва услуби нигориш љињатњои ба худ хос
доранд. Омўзиши њамаљонибаи масъалањои мазкур, баёни моњият
ва муайян кардани мавќеи ин ёдгорињои адабї дар таърихи афкори
эстетикии халќамон табиист, ки тадќиќоти алоњидаро металабад.
Бинобар ин, њоло он мулоњизањое, ки доир ба љињатњои мушобењ ва
мутафарриќи «Намунаи адабиёти тољик» ва тазкирањои пешина баён
карда мешаванд, танњо ќайдњои пешакї буда, хусусияти нисбї ва
умумї доранд.
С.Айнї ба тазкирањои мазкур пеш аз њама њамчун сарчашмаи
муњимми адабї мурољиат намуда, дар ќисми якум ва дуюми асари худ
аз маводи онњо истифода намудааст. Ќисми сеюми китоб дар асоси
осори матбўъ, девону дастхатњои адибон ва маводи матбуоти даврї
мураттаб гардидааст. Истиноди С. Айнї ба тазкирањо аз рўи дараљаи
мўътамадї, сањењият ва чигунагии мундариљаи онњо сурат гирифтааст.
Чунончи, њангоми баёни шарњи њоли адибон ва зикри осори онњо
ба «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоњи Самарќандї ќариб 20 бор
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ва ба «Оташкада»-и Лутфалибеки Озар ќариб 40 маротиба ишора
мекунад. Агар муаллиф ба «Тўњфат-ул-ањбоб фї тазкират-ил-асњоб»и Возењ њамчун маъхази пурќимати адабиёти асрњои ХVIII ва ХIХ 61
маротиба истинод карда бошад, пас ба «Номаи хусравон»-и Њашмат
њамагї ду бор ишора мекунаду халос.
Дар «Намунаи адабиёти тољик» С.Айнї таљриба ва анъанањои
пешќадами тазкиранависиро эљодкорона истифода намудааст. Аз ин
љост, ки миёни ин асар ва тазкирањои дигар баъзе умумият мушоњида
мешавад.
Тазкирањои зикршуда маъмулан дар асоси як усул таълиф
гардидаанд. Аз љињати сохт, тартиб ва система дар онњо будани
муќаддима, ќисми асосї (шарњи њоли адибон, зикри намунаи осор ва
тавсифи мухтасари эљодиёташон) ва хотима њукми ќонунро гирифта,
ба расмият даромадааст. Њамин талаботи тазкиранависї (њарчанд
аз љињати мундариља ва моњият ба куллї дигар аст) дар «Намунаи
адабиёти тољик» низ риоя шудааст.
Ба истиснои тазкирањои Давлатшоњи Самарќандї ва Мирзо
Мўњсини Иброњимї дигар дар њамаи тазкирањои зикршуда зикри
адибон аз рўи тартиби алифбої сурат гирифтааст. Дар ќисми дуюми
«Намунаи адабиёти тољик» низ њамин усул риоя шудааст. С.Айнї дар
ин ќисм адибонро сарфи назар аз таърихи њаёташон мувофиќи њуруфи
њиљо аз њарфи «алиф» то «ё» ба бобњои алоњида људо-људо карда, дар
бораи онњо маълумот медињад.
Љињати дигари бо њам монанди «Намунаи адабиёти тољик» ва
тазкирањои гузашта дар масъалаи усули маълумоти тарљумаињолї ме
бошад. С.Айнї њам мисли тазкиранависони пешина аввал тахаллус,
ном ва номи падар, гоњо авлод, љои таваллуд, рутбаву касбу кор ва
таърихи њаёти адибонро зикр менамояд. Чунончи:
Ахбори Возењ:
«Шеван, тахаллуси мубораки њазрати устоз-ул-уламои ќудватул-фузалои марљ-ул-њукком ва алвилои ќозиюлќузот Муњаммад
Шарифхољаи ќозикалони бухорист»1.
Ахбори С. Айнї:
1. Тўњфат-ул-ањбоб фї тазкират-ил-асњоб. Таълифи Рањматуллоњи Возењ (Матни
интиќодї, бо муќаддима ва тасњењи А. Љонфидо, зери тањрири А.Мирзоев). –
Душанбе: Дониш, 1977. – С. 98.
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«Мулло Муњаммад Шарифхољаи Шевани Бухорої. Дар Бухоро
ба ањди амир Насруллоњ ќозикалон буда. (Вафот 1361 њиљрї)»1.
Ё ин ки:
Ахбори Мўњтарам:
«Дилкаш, тахаллуси мутриби мањфили суханварї ва маќом
шиноси базми маънипарварии сармояи нишот ва масрурї Ќорї
мулло Кароматуллоњи Танбўрист»2.
Ахбори С. Айнї:
«Ќорї мулло Каромати Танбўрии Дилкаш. (Вафот 1320 њиљ
рї)»3.
Дар тазкирањо њангоми зикри шарњи њоли адибон зимнан баъзан
дар бораи аљдоду авлод, шаљара ва машѓулияти онњо маълумот дода
шудааст. Њамин њолат дар асари С.Айнї низ гоње ба назар мерасад.
Дар ин маврид насабу њасаби адиб ва махсус таъкид шудани шаљара
ва асолати ў аз љониби С.Айнї чун нишони ифтихороти миллї ќо
били таваљљўњ мебошад. Чунончи, дар бораи Тамњид менависад:
«Ќорї Масењои Тамњиди Самарќандї, ибни Муњаммадсолењ, ибни
Муњаммадзиёи Њайрат, ибни Муњаммадзамон, ибни Муњаммадризои
Похутї аст. (Таваллуд 1310 њиљрї). Падару аљдоди Тамњид њама
шоиру ањли адаб, фалѓариюласл ва тољики сирфанд»4.
Муаллифони тазкирањо дар бораи адибони њамзамони худ
сухан ронда, гоњо дар хусуси тахаллусинтихобкунии шоирон ва
сабабњои он маълумот додаанд. Дар асари С.Айнї њам оид ба
тахаллусинтихобкунии як ќисм адибони њамзамонаш ахбори муњимро
дарёб кардан мумкин аст. Ин гуна ќайдњо барои рўшан гардидани
баъзе нуктањои шарњи њоли адибон мадад мерасонанд. Масалан, доир
ба тахаллуси Мулло Бурњон чунин маълумот медињад: «… дар авоили
њол «Муштоќї» тахаллус мекард, чун Мулло Назруллоњи Лутфї
«Муштоќї»-ро ба тасарруф «Муши тоќї» гуфта мумиилайњро таъриз
1. С.Айнї. Мулло Муњаммад Шарифхољаи Шевани Бухорої // Намунаи адабиёти
тољик. – С. 347.
2. Тазкират-уш-шуарои Њољї Неъматуллоњи Мўњтарам (Бо тасњењ ва муќаддимаи
Асѓари Љонфидо, зери назари Камол Айнї). – Душанбе: Дониш, 1975. – С. 134.
3. С.Айнї. Ќорї мулло Каромати Танбўрии Дилкаш // Намунаи адабиёти тољик. –
С.301.
4. С.Айнї. Ќорї Масењои Тамњиди Самарќандї // Намунаи адабиёти тољик. – С. 242.
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менамуд, аз ин захми забон бисмил шуда тахаллуси худро «Бисмил»
ќарор дод»1.
Ё ин ки дар хусуси тахаллуси Њољї Неъматуллоњи Мўњтарам
менависад: «Њољї Неъматуллоњ дар авоил «Нозук» тахаллус мекард,
пас аз он ба «Мўњтарам» табдил намуд»2.
Тазкиранависон дар ваќти баёни љараёни зиндагї ва эљодиёти
суханварон дар бораи мањсули адабї, миќдори осор, фаъолияти онњо
дар соњањои гуногуни эљоди бадеї, мањорати адибон дар шаклњои
гуногуни адабї, соњибдевон будани онњо, бо кадом забон асар эљод
намуданашон ва ѓайра маълумоти зарурї дарљ намудаанд.
Дар «Намунаи адабиёти тољик» низ ба зикри чунин масъалањо
ањамияти махсус дода шудааст.
Баёни хислатњои шахсї ва сифатњои маънавии адибон дар таз
кирањои гузашта мавќеи муайянеро ишѓол менамояд. С. Айнї ин љи
њатро низ дар асараш аз мадди назар дур нагузошта, доир ба шахсият
ва фазилатњои писандидаи адибон, алалхусус шоирону нависандагони
њамзамонаш маълумоти пурќимат додааст. Чунончи дар поён хоњем
дид, ахбори С.Айнї дар ин масъала аз маълумоти тазкирањо афзалият
ва тафовути љиддї дорад.
Дар тазкирањо баъди баёни маълумоти тарљумаињолї намунаи
ашъори шоирон оварда мешавад. Муаллифони тазкирањо мувофиќи
фањмишу завќи адабию эстетикии худ баъзан дар бораи осори адибон
нуќтаи назарашонро баён кардаанд. Дар ин масъала «Намунаи
адабиёти тољик» бо тазкирањо монандї пайдо мекунад. Вале бояд
таъкид намуд, ки дар айни замон дар тарзи бањодињї байни он асарњо
албатта, фарќи куллї вуљуд дорад.
«Намунаи адабиёти тољик» бо вуљуди баъзе љињатњои умумї бо
тазкирањои гузашта, дар айни њол ба таври усулї фарќ мекунад.
Пеш аз њама бояд гуфт, ки «Намунаи адабиёти тољик» дар
асоси методологияи маърифати илмї навишта шуда, муаллиф
муаммоњои адабиёти тољикро мувофиќи талабот ва усулњои
адабиётшиносии муосир маънидод мекунад ва моњияти асарњои
адабиро аз рўи љањонбинии пешќадам шарњ медињад. С.Айнї
мероси адабї ва далелњои таърихи адабиёт, ќонунияти инкишоф ва
хусусиятњои адабиёти тољик, тамоюлњои он ва воќеањои адабиро дар
асоси талаботи адабиётшиносии муосир тадќиќ менамояд. Фарќи
«Намунаи адабиёти тољик» аз асарњои илмї ва ёдгорињои адабию
1. С.Айнї. Мулло Бурњон Бисмили Кўлобї // Намунаи адабиёти тољик. – С. 228.
2. С.Айнї. Њољї Неъматуллоњи махдуми Мўњтарами Бухорої // Намунаи адабиёти
тољик. – С. 478.
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эстетикии тоинќилобї, аз љумла аз тазкирањо пеш аз њама дар асоси
методологии маърифати илмии он мебошад.
Љињати дигари фарќкунандаи «Намунаи адабиёти тољик»
дар масъалаи таснифи даврањои таърихи адабиёт зоњир мешавад.
Дар тазкирањои гузашта ва њатто дар «Намунаи адабиёти Эрон»-и
Мирзо Мўњсини Иброњимї таърихи адабиёт аз рўи усули сулолавї
тасниф шудааст. Вале С.Айнї дар шарќшиносии муосир аввалин
шуда, таърихи адабиёти тољикро аз рўи усули илмии таърихию адабї
ба даврањо таќсим карда, барои омўзиши системанок ва мураттаби
таърихи адабиёт заминаи устувор гузошт ва ба муњаќќиќони баъдина
намуна гардид. Вобаста ба таснифи даврањои таърихи адабиёт
табиист, ки масъалаи љо ба љо гузории маводи адабї ба миён меояд.
Дар «Намунаи адабиёти тољик» љойгиркунии мавод, тадќиќи осори
адибон ва масъалањои адабиётшиносї аз рўи таърихият (ба истиснои
ќисми дуюм) сурат гирифтааст, ки чунин усули пешгирифтаи С.Айнї
афзалияти калон дорад.
Масъалаи муњимми дигаре, ки фазилати «Намунаи адабиёти
тољик»-ро собит менамояд, дар он ба миён гузошта шудани худ
шиносии миллии халќи тољик мебошад. Дар тазкирањои пешина
худшиносии миллї дида намешавад. Дар замони дигаргунсозињои
инќилобї ва эњёи миллии тољикон аз тарафи С.Айнї ба таври љиддї
ба миён гузоштани худшиносии миллї ањамияти калони таърихї ва
сиёсї дошт. Хизмати бузурги С. Айнї дар он аст, ки худшиносии
миллии халќи тољикро бо масъалањои мубориза барои њуќуќњои
иљтимої, сиёсї ва маданї, ки солњои 20-ум барои тољикон ањамияти
њалкунанда доштанд, сахт алоќаманд намуда, ба ташаккули шуур ва
худшиносии миллии мењнаткашон таъсири пурсамар расондааст. Аз
ин љињат «Намунаи адабиёти тољик» на танњо сарчашмаи илмї, балки
яке аз омилњои ташаккули шуури иљтимої ва инкишофи таърихии
миллат аст.
Дар масъалаи усули интихоби порчањои адабї, ки дар тазкира
нигорї аз масъалањои асоситарин ба шумор меравад, «Намунаи
адабиёти тољик» аз тазкирањои гузашта бо якчанд љињати мушаххаси
худ фарќ мекунад. С.Айнї њангоми интихоби порчањои адабї танњо
бењтарин намунањои адабиро, ки мазмуни амиќи иљтимої дошта, бо
санъати баланд эљод шудаанд, дохил кардааст. Ба аќидаи С.Айнї
дар ин китоб фаќат асарњое, ки «арзандаи арз»1 буда, ба талаботи
завќи адабию эстетикии халќ ва вазифањои иљтимоии замон љавоб
дода тавонанд, интихоб шудаанд. Дар тазкирањои гузашта баробари
1. С.Айнї. Ихтор аз љониби љамъкунанда // Намунаи адабиёти тољик. – С. 518.
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шеърњои пурмазмун инчунин асарњои аз љињати мундариља камќимат,
суст ва аз љињати санъату бадеиёт паст бисёр дучор мешаванд, ки
мисоли инро махсусан дар як ќисм тазкирањои охири асри ХIХ ва
ибтидои асри ХХ (Мўњтарам, Афзал, Абдї) дидан мумкин аст. С.Айнї
он тазкиранависонеро, ки дар интихоби намунањо ба сањлангорию
бемасъулиятї роњ додаанд, сахт танќид мекунад. Чунончи, ў Афзал
махдуми Пирмастиро, ки бо фармони амир Абдулањад тазкираи
адибони муосирашро таълиф намуда, дар он дар ќатори шеърњои
хуб, шеърњои бемаъниро низ дохил кардааст, мазаммат намуда,
менависад, ки ў «бинобар хотири амир дар ин китоб шуароро сарењан
танќид накарда, сара ва саќатро дар як ќатор љилва додааст…»1.
Дар он тазкирањое, ки дар охири асри ХIХ ва ибтидои асри
ХХ бо фармони њукмрони ваќт навишта шудаанд (тазкирањои Абдї,
Афзал, Мўњтарам), дањњо шоирони тасодуфї дохил карда шудаанд,
ки онњо на дар њаёти адабии давр ва на дар таърихи адабиёт наќше
набозидаанд ва танњо аз рўи њавою њавас гоњо ба шеъргўї машѓул
шудаанд. Инњо ќисман амалдорону рўњониёни расмї, ќозизодагон,
тољирону одамони гуногункасб буданд, ки даъвои шоирї мекарданд,
вале дар асл гуфтание надоштанд. Мисоли ин гуна «шоирони»
тасодуфї амир Абдулањад мебошад, ки бо тахаллуси «Ољиз» дар
майдони адаб «шеър» мегуфт ва бозори њарзагўиро ривољ медод.
Тазкиранависони тамаллуќкор дар таърифу тавсифи чунин «шоирон»
аз гуфтани суханони муболиѓаомез њељ худдорї намекардаанд ва
«намунаи ашъори» онњоро дар дар тазкирањояшон бо сифатњои
нестандарљањон зикр намудаанд. Чунончи, Мўњтарам дар тазкирааш
ба амир Абдулањад чунин бањо медињад, ки гўё дар иќлими суханварї
мисли ў шоири мумтозу нуктапардоз ба майдон наомада бошад2.
Њангоми овардани «намунаи ашъори» Ољиз низ Мўњтарам мадњу
ситоишро дар хусуси музахрафоти ин «шоир» ба дараљаи ифрот
мерасонад3. Њамин гуна рафтори ѓайриайнии тазкиранависро њан
гоми зикри шарњи њолу «осори» дигар намояндагони синфи њоким
низ дидан мумкин аст.
Дар тазкирањои гузашта, ки њар кадом зикри ашъори адибони
як марњалаи муайяни таърихи адабиёт ва ё намунањои адабии давраи
муайянро дарбар мегиранд, миќдори хеле зиёди шоиронро дучор
шудан мумкин аст, ки арзиши эљодиёти онњо аз љињати мавзўъ, маз
1. С.Айнї. Афзал махдуми Пирмастии Бухорої // Намунаи адабиёти тољик. – С. 219.
2. Тазкират-уш-шуарои Њољї Неъматуллоњи Мўњтарам (Бо тасњењ ва муќаддимаи
Асѓари Љонфидо, зери назари Камол Айнї). Нашри зикршуда. –С. 228
3. Њамон љо. – С. 229-230.
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мун ва бадеият ќариб ба дараљаи нестї аст. Њамин њолат беш аз њама
дар тазкирањои Афзал, Абдї ва Мўњтарам ба назар мерасад. «На
мунаи адабиёти тољик» ба њамин гуна равияи номатлуб дар масъалаи
интихоби ањли адаб ва осори адабї хотима гузошт. Чи дар интихоби
намунањо аз осори гузаштагон ва чи эљодиёти адибони муосир
С.Айнї талаботи нињоят љиддї ва ќатъї гузошта, ба тазкирааш
танњо порчањои санъати асилро дохил кардааст. Дар таърихи ада
биёти тољик миќдори нињоят зиёди адибони бузургу хурд эљод
кардаанд. Вале С.Айнї танњо зикри осори суханварони њаќиќиро
муносиб дидааст. Њамчунин дар солњои аввали инќилоби Октябр
дар сањифањои маљаллаи «Шўълаи инќилоб» ва рўзномаи «Овози
тољик» дар ќатори адибони маълуму машњур инчунин шеърњои Рољї,
Њилмї, Муинзода, Нодир, Ќурбї ва дигарон низ чоп мешуданд, аммо
бинобар сабаби сустии мундариљаи ѓоявї ва пастии дараљаи шеърият
асарњои њељ кадоме аз онњоро С. Айнї ба тазкирааш љой надодааст.
Аз ин нуќтаи назар «Намунаи адабиёти тољик» аз тазкирањои гузашта
фарќи љиддии сифатї дорад ва арзиши он њамчун ганљинаи асарњои
аълои адабї бењамтост.
Тазкирањои гузашта бинобар сабабњои маълум дар як ќатор
масъалањо, аз љумла интихоби намунањои адабї аз мањдудият холї
нестанд. Дар онњо табиист, ки таъсири мафкураи расмии давр,
талаботи завќу њаваси гурўњу табаќањои муайяни љамъиятї равшан
њис мешавад. Ин њолат дар њамаи даврањои таърихи тазкиранависї,
алалхусус дар асрњои ХVIII ва ХIХ, ки байни адабиёти пешќадаму
маорифпарварї ва адабиёти дарборї муборизаи сахт давом мекард,
боз бештар намоён мегардад. Бесабаб нест, ки дар тазкирањои Афзал,
Мўњтарам ва Абдї, ки бо супориши амир навишта шудаанд, пеш аз
њама намунањое интихоб шудаанд, ки ба талаботу завќи табаќањои
њоким мувофиќ бошанд. Ба ин тазкирањо чунонки Р. Њодизода
хотиррасон мекунад, онњое, ки «аз шеъру шоирї фарсахњо дур буданд,
низ дохил карда шудаанд»1.
Бар хилофи тазкиранависони гузашта С.Айнї он намунањоеро
интихоб кардааст, ки аз љињати мазмуну бадеият барљаста бошанд ва
ба талаботи завќу њаваси мењнаткашон љавоб дода тавонанд.
Дар баъзе тазкирањо, махсусан тазкирањои Муњтарам, Афзал
ва Абдї бештар ќасидањои мадњї, шеърњои ба амирону њокимон бах
шидаи шоирон мавќеъ пайдо кардаанд, вале дар «Намунаи адабиёти
тољик» акси ин њолат мушоњида мегардад.
1. Р. Њодизода. Адабиёти тољик дар нимаи дуввуми асри ХIХ. – Душанбе: Дониш,
1968. – С. 26.
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Дар тазкирањои гузашта дар ќатори шеърњои сараву суфта,
инчунин порчањои мухолифи одоб ва аз назокат дур низ чун «намуна»
оварда шудаанд. Вале С.Айнї аз зикри чунин шеърњо худдорї на
мудааст.
Дар масъалаи забон ва услуби намунањои адабї низ дар байни
асари С.Айнї ва тазкирањои гузашта тафовути калоне њаст. Дар ќисме
аз тазкирањои пешина ќасидањои тумтароќ ва шеърњои мушкилфањму
мавњум, ки бо услуби мураккабу душворфањм эљод шудаанд, фаровон
њастанд. Вале дар «Намунаи адабиёти тољик» порчањои адабии
аз љињати мундариљаи ѓоявї пурќувват ва аз љињати забону услуб
оммафањм интихоб шудаанд.
Асари С.Айнї дар масъалаи усули зикри намунањои адабї аз
тазкирањо тафовут дорад. Дар «Намунаи адабиёти тољик» муаллиф
пеш аз овардани намунањо маъхази онњоро нишон медињад, вале ин
љињат дар тазкирањо аксаран ба назар намерасад.
«Намунаи адабиёти тољик» аз лињози матн аз тазкирањо фарќ
мекунад. Дар тазкирањои гузашта масъалаи матншиносї, нишон
додани мухолифати нусхањо ва назари муаллиф ба онњо дида на
мешавад. С.Айнї дар адабиётшиносии муосири тољик аввалин шах
сест, ки масъалаи матншиносиро аз рўи талаботи илмї ба миён гу
зошта, бомуваффаќият њал намудааст.
Фарќи дигари «Намунаи адабиёти тољик» аз тазкирањо дар
масъалаи хусусияти маълумоти тарљумаињолї мебошад. С. Айнї
чунонки ќайд шуд, дар масъалаи баёни маълумоти тарљумаињолї
хеле даќиќкорона рафтор кардааст. Ў ба ахбори тазкирањо ва дигар
сарчашмањо ќаноат накарда, барои барќарор кардани таърихи њаёти
адибон љидду љањди зиёде ба харљ дода, лањзањои асосии тарљумаи њоли
суханваронро бо камоли возењї муайян намудааст. С.Айнї далелњои
тарљумаињолии дар тазкирањо сабтшударо бодиќќат санљида, бо
далелњои таърихї ва адабї муќоиса мекунад ва санади дурустро
нишон медињад. Чунин муносибати танќидиро ба ахбори манбаъњо
дар тазкирањо намебинем. С.Айнї љой доштани нуќсонњои љиддиро
дар тарзи маълумотдињии тазкиранависони асри ХIХ ва ибтидои
садаи ХХ таъкид карда, дар хусуси бедиќќатию беањамиятии онњо дар
баёни таърихи њаёти адибон навиштааст, ки «тазкиранависони ањди
охир дар таърихи соњибони тарљума он ќадар ањамият надодаанд.
Гоњо ањди амиреро ном бурдаанд, вайро њам на бо сарењати исм, балки
ба лаќабе, мисли љаннатмакон, марњум, фирдавсошён ва амсолаш
иктифо кардаанд»1. Бар хилофи чунин тарзи маълумотдињии умумї
1. С.Айнї. Як-ду сухан // Намунаи адабиёти тољик. – С. 193.
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ва мавњум дар асари С.Айнї асноди шарњи њоли адибон ва эљодиёти
онњо возењу аниќанд.
Фарќи дигари «Намунаи адабиёти тољик» аз тазкирањо дар масъ
алаи бањо ба эљодиёти адибон намоён мешавад. Баёни афкори адабию
танќидї дар тазкирањо албатта, як хел нест. Њар як тазкиранигор муво
фиќи савияи донишу фањмиш, љањонбинї, завќу салиќаи суханшиносї
ва талаботи умумии завќи эстетикии љамъият ба асарњои адабї ва
эљодиёти адибон бањо додааст. Бањои ба эљодиёти адибон ва асарњои
људогонаи адабї додаи як гурўњ тазкиранависон бо мазмун ва моњияти
худ бо далелњо исбот шуда, аз тарафи умум дар таърихи адабиёт
эътироф шудааст. Барои мисол зикри эроди Алишери Навої дар
бораи як байти шоири асри ХV Риёзии Самарќандї ва нуќтаи назари
С.Айнї ба он бамаврид мебошад. С.Айнї баъди овардани як ѓазал
аз ашъори Риёзї менависад: «Амир Алишери Навої дар «Маљолисун-нафоис» њикоят мекунад, ки Риёзї ин матлаъро аз шеъри худаш
хонд:
Матлаъ:
Ситораест дурри гўши он њилолабрў,
Зи рўи њусн ба хуршед мезанад пањлў.
Фаќир гуфтам, ки дар миёни ду мисраъ як «ки»-и робит даркор
аст. Бинобар ин, ин байтро ба ин тариќа таѓйир дода шавад:
Эй рўи њусн дурри гўши он њилолабрў,
Ситораест, ки бо моњ мезанад пањлў, –
њар оина хубтар мешуд. Аммо Риёзї шўрида, роњи муљодила ва мухо
бираро гирифта»1.
С.Айнї њамчун шеършинос ин эроди Алишери Навоиро дар
бораи байти мазкур њаќќонї дониста, гуфтааст: «Дар њаќиќат баъд аз
тасњењи Амир Алишери Навої байти мазкур баѓоят дилрабо шуда»2.
Њамин аќидаашро С.Айнї баъдтар дар монографияи «Алишери
Навої» (1948) таќвият дода, эроди Навоиро «танќиди амалии усто
дона»3 номидааст.
1. С.Айнї. Риёзии Самарќандї // Намунаи адабиёти тољик. – С. 95-96.
2. Њамон љо. – С. 96.
3. С.Айнї. Алишери Навої//Куллиёт,љ.11. Китоби дуюм (Тартибдињанда ва ба чоп
тайёркунанда: К.Айнї). – Душанбе: Ирфон, 1964. – С. 289.
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Бо сабабњои маълуми таърихї ва айнию зењнї дар як ќисм
тазкирањо дар хусуси бањо ба осори адибон бешу кам мањдудият ва
норасоињо низ роњ ёфтаанд. Мулоњизањои як гурўњ тазкиранависон
ба њаќиќати адабї мувофиќат намекунанд ва хусусияти соф зењнию
ѓаразнокона низ доранд ва дар асарњои чунин муаллифон майлнокии
онњо ва наќши афкори синфи њукмрон рўшан њис карда мешавад.
Масалан, дар тазкирањои Мўњтарам, Афзал ва Абдї таваљљўњи
хоси онњо нисбат ба адабиёти дарборї ба хубї аён аст. Ва баръакс,
муаллифони мазкур адибони пешќадаму маорифпарварро бадному
сиёњ ва осори онњоро нодуруст тавзењ намудаанд. Аз ин љост, ки
С. Айнї ба тазкирањои гузашта танќидан муносибат карда, оид
ба мулоњизаронии онњо аќидаи худро баён карда, осори адибонро
холисона тањлил намудааст. Яке аз муњимтарин љињатњои мушаххаси
«Намунаи адабиёти тољик» дар масъалаи бањо ба эљодиёти адибон ва
муайян кардани мавќеи онњо дар таърихи адабиёт аз он иборат аст,
ки ба ифодаи С.Айнї «…дар мавридњои баёни фикр њамеша мутолаа
ва муњокимаи шахсии љомеъ омил уфтодааст».1
Тазкиранависони хушомадгў, чун Афзал, Абдї ва Мўњтарам на
танњо аз зикри шеърњои эътирозї ва танќидии шоирони њамзамони
худ худдорї кардаанд, балки барои писанди амир шудан ва ба лутфу
навозиши ў сазовор гаштан, то тавонистаанд, дар тазкирањояшон
адибони озодфикру пешќадамро, ки аз амиру амалдорон норозї
буданд, бо њар роњ сиёњ кардаанд. Муносибати манфии онњо нисбат
ба адиби маорифпарвар Шамсиддини Шоњин далели ин фикр шуда
метавонад. Тазкиранависони мазкур истеъдоди њайратовари Шоњин
ва камолоту фазилати маънавии ўро таќдир кардаанд, вале барои
хотири амир ва бинобар назари бадбинона доштан дар њаќќи ў
суханњои носазо гуфтаанд. Мўњтарам дар тазкирааш Шоњинро бо
ифодањои «афсањ-ул-мутакаллимин ва амлањ-ул-мутаххирини соќии
мастабаи сухандонии наѓмасароии мањфили шевозабонї»2 ёдоварї
намуда, мартабаи донишу фазилати ўро ба «дараљаи Фалотуни
хумкадаи фикри рангин, Буќроти маъниофарини Юнонзамин»3
баланд мебардорад, вале баъди ин гуна тавсифњои мунофиќона
шоирро барои шеърњои танќидиаш ба «ситезарої» ва «њарзадарої»
њукм карда, мазаммат менамояд. Њатто кор ба дараљае расидааст, ки
пас аз овардани маќтаи ѓазали Шоњин:
1. С.Айнї. Љавоб ё ин ки мусоњаба – фелейтун // Овози тољик. – 1927. – 16 март. – № 138.
2. Шоњин // Тазкират-уш-шуарои Њољї Неъматуллоњи Мўњтарам (Бо тасњењ ва муќад
димаи Асѓари Љонфидо, зери назари Камол Айнї). – С. 177.
3. Њамон љо. – С. 177.
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Фасли «Низомиддин амир Алишери Навої» аз
«Намунаи адабиёти тољик».
91

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

Пас аз вафоти ту Шоњин суханварон сўзанд,
Ба љои шамъ туро бар сари мазор ангушт,1
ки дар он шоир ба фазилату мартабаи худ баъд аз фавт зимнан ишора
мекунад, Мўњтарам маънои онро тањриф намуда, дар бораи бепарвої
аз вафоти суханвар ва бардавомии маљлиси анљумани амир аз худ
байте илова карда, бо кинояву тамасхур менависад: «Аз ин ѓофил, ки
маљлиси имконро њукмест чун расми мењмонсарой: баранд, дигареро
биёранд ба љой.
Гумон мабар, ки ту чун бигзарї, љањон бигзашт,
Њазор шамъ бикуштанду анљуман боќист».2
Бар хилофи чунин рафтори густохонаи Мўњтарам С. Айнї
байти дар боло зикршудаи Шоњинро оварда, бори дигар мартабаи
шоирро дар байни ањли илму адаби замонаш баланд дониста, таъкид
мекунад: «Дар воќеъ, Шоњин баъд аз вафот ангуштнамои арбоби
дониш шуд. На танњо ангуштнамо шуд. Њар ањли фазле, ки ќабри
Шоњинро ба ангушт ишора мекунад, аз њарорати тањсину офарин
ангушташ чун шамъи сари мазор месўзад».3
Аз мулоњизањое, ки дар тазкирањои Мўњтарам, Афзал ва Абдї
доир ба адибони пешќадам ва маорифпарвар баён шудаанд, дар
бораи муборизаи ѓоявии адабиёти пешќадам ва иртиљоии охири асри
ХIХ ва ибтидои садаи ХХ тасаввуроти рўшан њосил намудан мумкин
аст. Чунончи, се тазкиранависи мазкур Шоњинро барои фикрњои
пешќадамаш бо њар роњу восита сарзанишу мазаммат ва сиёњ
кардаанд. Аз љумла навиштањои зерини онњоро дар бораи Шоњин аз
назар мегузаронем:
Мўњтарам:
«Лињозо чандон ки хуршеди марњамати султонї ва анвори
тарбияти хусравонї бар вуљуди мустаъидди ў метофт, иддаъои ў боло
мегирифт ва даѓдаѓаи ў тараќќї меёфт. Билахира пояи ситезароиро
баланд сохт ва маќолаи њарзадарої боло афрохт»4.
1. Њамон љо. – С. 179.
2. Њамон љо. – С. 179.
3. С.Айнї. Шамсиддин махдум Шоњини Бухорої // Намунаи адабиёти тољик.
– С.364.
4. Шоњин //Тазкират-уш-шуарои Њољї Неъматуллоњи Мўњтарам (Бо тасњењ ва муќад
димаи Асѓари Љонфидо, зери назари Камол Айнї). – С. 179.
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Абдї:
«Бо вуљуди он ки бинобар закои табиат ба мунодамату мусо
њабати љаноби олињазрат (амир Абдулањад – А.М.) расида ва зарраи
он њамдўши хуршед гардида, аз пастии толеъ шиква мекунад ва
аз нуњусати бахт ситеза мекард. Ба муќтазои лаъан шукратум ло
надратукум ва лаъан куфратум амал менамуд. Лињозо офтоби умри
он нављавон дар синни шабоб ба сар омад»1.
Афзал:
«Аз он љо ки абвоби тафаќќудоти гуногуни хусравонии њазрати
зиллсиљонї њамеша ба рўяш боз буд ва маводи афзолаш рўз ба рўз
меафзуд, кораш ба љое кашид, ки рутбаи камоли худро аз њама боло
дид ва ба мазаннаи пастї ба пояе, ки дошт, ношукрї чид, аз ин ѓофил,
ки нафси одамиро ваќте ки аз мабдаъ ва маъод тазаккур нест, дар њељ
марказе таќаррур нест… Ва филљумла аз ин шўъла дилаш пурдоѓ буд
ва мубталои сўзиши димоѓ»2.
С. Айнї њангоми баёни шарњи њоли Шоњин ва осори ў бо оњанги
ѓаразнок дар бораи шоир сухан рондани тазкиранависони маддоњро
зимнан хотиррасон мекунад. Ў гуфтањои Мўњтарам, Абдї ва Афзалро
дар хусуси Шоњин ќабул намекунад ва ба воситаи мутолааву
муњокимањои шахсї дар асоси мундариља ва хусусиятњои ѓоявию
бадеии осори шоир љараёни зиндагї ва тавсифи њаќиќии эљодиёти
ўро баён месозад. С.Айнї тамоюли ѓаразноку муносибати манфии
тазкиранависонро ќайд карда, аз љумла мегўяд: «Тазкиранависони
муосир њам дар њаќќи бечора Шоњин зулм кардаанд. Бо ин ки
фазлу камолашро таќдир мекунанд, «маѓруру худписанд буд, ќадри
тарбияти амирро надонист, бинобар ин, љавонмарг шуд» мегўянд
(билмазмун)»3.
Њамин гуна муносибати бадхоњона доштани тазкиранависони
хушомадгўйро дар њаќќи дигар адибони тараќќипарвар низ С.Айнї
нишон дода мегузарад, ки чунин ќайдњои ў аз назари танќидию
рафтори айнии вай дар масъалаи истифодаи маъхазњои адабї гувоњї
1. Тазкират-уш-шуарои Абдуллоњхољаи Абдї (Бо тасњењ ва муќаддимаи Асѓари
Љонфидо зери назари Сањобиддин Сиддиќов). – Душанбе: Дониш, 1983. – С. 130131.
2. Афзалї. Шоњин // Афзал-ут-тазкор фї зикри-иш- шуаро ва-л-ашъор. – Ташкент:
Лит. Г.Х. Арифджанова, 1336. Боби «Шин». (Бидуни зикри сањифа).
3. С. Айнї. Шамсиддин махдуми Шоњини Бухорої // Намунаи адабиёти тољик.
– С. 366.
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медињад. Муаллиф зимни баёни далелњои адабї ва маълумоти
тарљумаињолї тазъиќу фишор хўрдани ањли адаби пешќадамро дар
шароити зулму истибдоди аморат ќайд намуда, дар айни замон
назари бадбинонаи тазкиранависони тамаллуќкорро ба мухолифони
тартиботи мављуда ёдоварї мекунад. Чунончи, дар бораи саргузашти
талхи яке аз шогирдони Ањмади Дониш– Каромати Танбўрии
Дилкаш навиштааст: «Амир Абдулањадро ба тарзи њаёти Дилкаш
рашк омада, вайро мулозими рикоб карда, аз зиндагонии озодонааш
мањрум сохт. Бечора Дилкаш соле ба хорию зории дарбори амир ба
зўрї муќовимат намуда, оќибат ба бемории силї гирифтор омада,
вафот ёфт. Тазкиранависони муосираш, мисли Афзал ва Мўњтарам
мумиилайњро (бинобар худписандиаш аз умр бархурдор нашуда
мурд) гуфта ќайд кардаанд (Барои хушомади амир)»1.
Умуман С.Айнї ба маълумоти тазкирањо ва тарзи бањодињии
онњо ба эљодиёти адибон муносибати танќидї карда, далелњои адабї,
моњияти осори адибон ва маќоми суханваронро дар таърихи адабиёт
аз рўи талаботу усулњои илми адабиётшиносї муайян мекунад. Аз
ин љост, ки бар хилофи афкору аќидаи тазкиранависон Афзал, Абдї
ва Мўњтарам дар «Намунаи адабиёти тољик» эљодиёти адибони
пешќадам бањои њаќќонии худро гирифтаанд.
С.Айнї ба мундариљаи ѓоявї, мазмуни иљтимої ва афкори пеш
ќадами маорифпарварону санъаткорони рўшанфикр Ањмади Дониш,
Шамсиддини Шоњин, Абдулќодирхољаи Савдо, Рањматуллоњи
Возењ, Тошхољаи Асирї, Ањмадљони Њамдї, Абдулвоњиди Мунзим,
Муњаммадсиддиќи Њайрат, Мирзо Сирољи Њаким, Љунайдуллоњи
Њозиќ, Абдуллохољаи Тањсин, Мирзо Азими Сомї, Мирзо Њаити
Сањбо, Симои Бухорої, Абдулмаљиди Зуфунун, Исо Махдум, Садри
Сарир, Шарифљон махдуми Садри Зиё, Мирзо Содиќи Муншї,
Каромати Дилкаш, Сайид Ањмадхољаи Аљзї ва дигарон, ки мероси
адабии худро ба манфаати оммаи халќ бахшидаанд ва идеалњои
наљиби инсониро тарѓиб кардаанд, бањои баланд додааст. Њангоми
бањо ба эљодиёти адибон С.Айнї таљрибаи љамъиятиро мањаки
асосї ќарор дода, ба талаботу усулњои илми адабиётшиносї такя
намудааст. Њаќќонияту айнияти бањои ба адибон додаи С.Айнї дар
тадќиќоти минбаъдаи адабиётшиносон ба таври барљаста собит ва
тасдиќ гардид.
«Намунаи адабиёти тољик» дар масъалаи забон ва услуб низ
аз тазкирањо фарќи љиддї дорад. Забон ва тарзи баёни аксари мут
1. С.Айнї. Ќорї Мулло Каромати Танбўрии Дилкаш // Намунаи адабиёти тољик.
– С. 302.
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лаќи тазкирањо маъмулан душворфањму мураккаб мебошад. Дар
онњо суханпардозињои пурдабдаба, истифодаи калимаву таъбирњои
мушкилфањм, љумлањои мураккабе, ки бо насри мусаљљаъ ороиш
ёфтаанд, ташбењоту муболиѓањои ѓайритабиї, баёни мавњуми фикр
бисёр дучор мешаванд. Фањмидани маќсади муаллиф ва умуман
мазмуни як ќисм тазкирањо ба хонандаи оддї душворї мекунад.
Дар тазкираи С.Айнї бошад, забон ва тарзи баёни муаллиф соддаву
мафњум ва ба њамаи хонандагон дастрас аст. Тазкиранависони гузашта
такаллуфот, обу ранги ѓайритабиї, суханпардозии хушк, баёни
тумтароќи мушкилфањм, калимаву иборањои арабї, љумлабандии печ
дар печро зиёд кор фармудаанд, ки фањмидани мазмуни навиштаи
онњо танњо ба як гурўњи хеле мањдуди одамон муяссар мегардад.
Вале С.Айнї дар «Намунаи адабиёти тољик» роњи содданависиро
пеш гирифта, асли маќсадро бо камоли возењї баён сохтааст. Барои
исботи фикр гуфтањои Возењ, Мўњтарам ва С. Айниро дар бораи яке
аз шоирони нимаи дуюми асри ХIХ Муњаммад Тоњирхољаи Зарир
дида мебароем:
Возењ менависад:
«Зарир, тахаллуси маоло алќоби саёдатпаноњи салолата содотул-изоми янтаљат-ул-амљоди алкироми зилмаљд ва эътило Муњаммад
Тоњирхољаи Љўйборист. Марњум халафи сидќи марњуми љаннатошёни
олимаќоми эшони Муњамадаминхољаи шайхулислом мебошад. Зикри
эшон дар боби «Алиф» гузашт. Аз љониби модарї силсилаи интисоби
эшон ба хољагони дањбедї мерасад. Чашмњои муборак аз овони мањд
ил-ал-ањд аз њулияи биниш орї. Њифзи «Каломуллоњ»-ро намуда
маъа забти ќавоид ба таљвиди он. Аз ашъори форсї ва туркї бисёр
медонанд ва дар шеършиносї ва шеъргўї аз байади ялон».1
Мўњтарам менависад:
«Зарир, тахаллуси бинодили равшанзамири аъмобасорати
дилбасири њофизи «Фурќон»-и балоѓатгуфторї Ќорї Муњаммад
Тоњирхољаи Љўйборї. Мазкур байн-ул-ином ва машњур миёни хосу
омм ба эшони Ўзбакхоља валади амљади волошони Муњаммадаминхо
љаи шайхулислом мутахаллис ба «Эшон» аст… Мушорунилайњ њофи
зи «Ќуръон»-и маљид маъа риояи махориљ ва таљвид буда. Аксари
1. Зарир // Тўњфат-ул-ањбоб фї тазкират-ил-асњоб. Таълифи Рањматуллоњи Возењ
(Матни интиќодї бо муќаддима ва тасњењи А. Љонфидо, зери назари А. Мирзоев).
– Душанбе: Дониш, 1977. – С. 112.
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мутуни аќоиди аслия ва масоили фаръияро чун сураи «Фотиња» дар
хизонаи њофиза мањфуз намуда ва аѓлаби ашъори мутаќаддимин ва
мутааххиринро дар лавњи сина конаќши фи-л-њаљарї1 манќуш дошта.
Нури мањфили уњаббо, сарвари маљлиси ухалои аъмои бењтар аз бино
буда, то он ки дар санаи 1307 (мутобиќи 1889-1890–А.М.) чашми
ботинро низ якбора мутаваљљењ ба сўи њазрати Рабб-ул-иззат дошта.
Ин абёти балоѓатоётро ёдгор гузошта».2
С.Айнї менависад:
«Муњаммад Тоњирхољаи Зарири Љўйбории Бухороии мулаќќаб
ба Ўзбакхоља. (Вафот 1307)… Зарир кўри модарзод буд, бинобар ин,
тахаллуси худро Зарир ќарор дод…
Зарир «Ќуръон»-ро бо таљвид њифз намуда, бо вуљуди бечашмї
улуми расмияро омўхта, таърих ва тарољими ањволро ёд дошта,
аз абёти мутаќќаддимин таќрибан панљ њазор байтро аз бар карда,
сўњбаторо ва њозирљавоб буда. Ањли фазлу камол њамеша ба хонааш
гирд омада, мушоъарањо мекардаанд. Аз он љумла Шамсиддин
махдуми Шоњинро ба фарзандї ќабул карда, тарбиятњо намудааст.
Шоњин дар «Тўњфаи дўстон»-и худ ўро мадњияњо гуфтааст»3.
Чунонки дида мешавад, забон ва услуби С.Айнї њам аз љињати
хусусиятњои луѓавї ва њам аз љињати сохти грамматикї дар муќоиса
бо забон ва услуби тазкиранависон хеле соддаву равон ва оммафањм
аст. Илова бар ин, мундариљаи навиштањои муаллиф ва маќсади ў
мушаххас ва аниќ мебошад.
Тамоми «Намунаи адабиёти тољик» бо забони фасењу пур
обуранг ва услуби оммафањм иншо гардидааст.
Дар «Намунаи адабиёти тољик» муаллиф бо маќсади ба хонан
дагон мафњум гардонидани мундариљаи ѓоявии асарњои адибон
дар мавридњои зарурї калимаву иборањои душворфањм ва баъзан
матнњои бо услуби мураккаб навишташударо маънидод мекунад,
вале ин њолат дар тазкирањо дида намешавад. Аз ин рў, дар масъалаи
тавзењот асари С.Айнї аз тазкирањо фарќ карда меистад. Љињати

1. Асли ин маќол «Ал-илму фї сиѓари конаќши фи-л-њаљарї» буда, тарљумааш
«Илмомўзї дар хурдсолї мисли наќшест дар санг» аст – А.М.
2. Зарир // Тазкират-уш-шуарои Њољї Неъматуллоњи Мўњтарам (Бо тасњењ ва му
ќаддимаи Асѓари Љонфидо, зери назари Камол Айнї). Нашри зикршуда. – С. 213214.
3. С.Айнї. Муњаммад Тоњирхољаи Зарири Љўйбории Бухорої мулаќќаб ба Ўзбакхоља
// Намунаи адабиёти тољик. – С. 396-398.
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дигари фарќкунандаи «Намунаи адабиёти тољик» аз тазкирањои
гузашта дар баёни масъалањои адабиётшиносї ва тарзи маънидоду
моњияти онњо мебошад. Аввал ин ки доираи мавзўъ ва масъалањои
адабиётшиносї дар ин асар назар ба тазкирањои гузашта нисбатан
васеъ ва батафсилтар аст. Дигар ин ки тарзи баёну шарњи масъалањои
адабиётшиносї дар китоби С.Айнї аз мавќеи эстетикии муосир
сурат гирифта, бо амалия ва вазифањои адабиёти нави тољик
узван алоќаманд мешавад. Ѓайр аз ин агар дар тазкирањо танњо
оид ба ягон соњаи адабиётшиносї мулоњизањо баён шуда бошанд,
пас дар «Намунаи адабиёти тољик» доир ба њар се соњаи асосии
адабиётшиносї: таърихи адабиёт, назарияи адабиёт ва наќди адабї,
инчунин соњањои ёридињандаи он: матншиносї, сарчашмашиносї,
китобшиносї ва услубшиносї афкору аќидањои С. Айнї ифода
ёфтаанд, ки арзиши калони назарї ва моњияти илмию амалиро доро
мебошанд. Аз ин љињат «Намунаи адабиёти тољик» дар таърихи
адабиётшиносї ва тазкиранависии тољик мавќеи намоёнеро ишѓол
менамояд.
«Намунаи адабиёти тољик» дар сохт ва тартибу система ба
тазкирањо зоњиран умумият дошта бошад њам, аммо моњиятан аз онњо
тафовути куллї дорад.
Дар муќаддимаи аксари тазкирањо ба истиснои зикри шарњи
њоли муаллиф ва сабаби таълиф маъмулан ва аксаран сухан дар
бораи њамду наъти Худову Пайѓамбар ва чорёр рафта, сипас мадњу
ситоиши њукмрони замон баён мегардад. Дар муќаддимаи «Намунаи
адабиёти тољик» муаллиф масъалањои муњимтарини таърих,
маданият, забон ва адабиёти тољикро мавриди муњокима ќарор дода,
онњоро алоќамандона бо вазъияти њаёти иљтимої, сиёсї ва маданию
адабии халќи тољик дар солњои 20-ум аз назар мегузаронад. С.Айнї
бар хилофи равияи анъанавї дар муќаддима бар замми масъалањои
зикршуда сабаби таълифи асар ва маќсади худро ба масъалањои
њалталаби замон вобаста намуда, дар бораи маќоми иљтимоии
адабиёт, хусусиятњои адабиёти навин, маќоми нависанда дар њаёти
љамъиятї, озодии эљоди бадеї, вазифањои санъаткорон дар шароити
нави таърихї ва монанди инњо сухан меронад. Њамчунин дар
муќаддимаи њар як боб усули кори муаллиф ва маќсади ў рўшан баён
шудааст. Хотимаи асари С.Айнї мазмунан ва моњиятан аз хотимаи
тазкирањои гузашта низ фарќи љиддї дошта, дар он аз хусуси коргоњи
эљодии муаллиф ва вазифањои ояндаи адабиётшиносон сухан меравад.
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С.Айнї дар охири њар ќисми китоб фењрасти адибонро бо зикри ном,
тахаллус ва маконашон љой дода, дар охири асар маъхазњои дар њар
ќисм истифода кардаашро мураттаб намудааст, ки барои хонандагон
роњнамои хубе мебошанд. Ин иќдоми нахустин аст дар таърихи таз
киранависии тољик, ки мањз баъди «Намунаи адабиёти тољик» ба
њукми расмият даромад.
Ба ин тариќ, «Намунаи адабиёти тољик» аз баъзе љињатњо ба
тазкирањои гузашта монандї дошта бошад њам, моњиятан аз онњо ба
таври усулият фарќ мекунад. С.Айнї бо таълифи ин асар агар, аз як
тараф, анъанаи тазкиранависиро давом дода бошад, аз тарафи дигар,
дар шароити нави таърихї дар ин соња як ќатор навигарињои љиддї
дохил намуда, ба роњу усули нави тазкиранависї дар адабиёти тољик
асос гузошт, ки минбаъд ривољу равнаќ ёфт.
Январи соли 1986.
Тањрири дуюм: 2-24
октябри соли 2004.
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«ТАЪРИХИ ИНЌИЛОБИ БУХОРО» ВА
МАСЪАЛАИ ТАДЌИЌИ АЌИДАЊОИ
АДАБИЮ ТАНЌИДИИ С. АЙНЇ
«Таърихи инќилоби Бухоро» (1920), ки шомили маводи нодиру
пурќимати илмию адабї ва фарњангист, барои тањќиќи афкори
адабию эстетикї ва ташаккули фаъолияти адабиётшиносии С. Айнї
низ манбаи гаронбањоест. Арзиши баланди ин асар дар масъалаи
баёни воќеияти таърихї ва арзёбию бањодињии холисона ќабл аз њама
дар он аст, ки ба ќавли мусанниф мундариљоташ «иборатанд аз баёни
воќеањое, ки аз пеши назари худи мо гузашта ва ба иштироки худи
мо рўй додаанд. Инњоро чунонки будаанд ва чунонки дидаем, баён
хоњем кард».1
Дар ин китоб нуќтаи назари С.Айнї оид ба вазъи њаёти илмию
адабї ва маданию фарњангї, эљодиёти намояндагони бузургу хурди
адабиёти тољики охири асри ХIХ ва ибтидои садаи ХХ, ки худи ў
яке аз симоњои забардасти он буд, воќеъбинона ва холисона ифода
ёфтааст.
«Таърихи инќилоби Бухоро» бинобар сабаби дар гармогармии
рухдоди воќеањо ва сари ваќт иншо шуданаш ќиёсан ва нисбатан
камтар ба фишори идеологї, сиёсї ва њизбї дучор шудааст. Аз
ин љињат «Таърихи инќилоби Бухоро» барои таљдиди назар ба
масъалањои таърихи халќи тољик дар ќарни ХIХ ва ибтидои асри
ХХ, афкори иљтимоиву сиёсї, хусусан муаммоњои умдаи адабиёт
ва адабиётшиносии тољик арзиши бузурги илмиро доро мебошад.
Адабиёти љадида аз нигоњи сабзишу инкишофи нерўњои пурќуввати
интеллектуалї, љамъбасту идомаи эљодкоронаи суннатњои пешќадами
адабу фарњанги гузашта ва фарогирии арзишњои умумибашарї яке
аз даврањои дурахшони таърихи адабиёти тољик мањсуб мешавад.
Рўњи пурќуввати миллї, худшиносию худогоњї, таблиѓи озодї ва
махсусан истиќлоли миллї љавњари асосии ин адабиётро ташкил
медод. Бинобар ин, баъди табаддулоти октябрии соли 1917 аз
1. С. Айнї. Як-ду сухан // Таърихи инќилоби Бухоро (Баргардонанда аз ўзбакї ба
тољикї ва мураттиб: Р. Њошим). – Душанбе: Адиб, 1987 – С. 5.
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љониби маќомоти расмї ва идеологњои он ба адабиёти демократии
љадидаи тољик тамѓањои маъмули сиёсии бадномкунандаи «адабиёти
иртиљої», «миллатчигии буржуазї», «панисломистї», «зиддихалќї»,
«ифодакунандаи манфаатњои бойњо ва муллоњо» зада шуд, намоян
дагони онро болшевикон дар солњои аввали барќароршавии Њукумати
Шўрої барои амалї гардонидани нияту наќшањои худ њарљониба
истифода бурданд ва баъди ба маќсад расидан, махсусан дар солњои
30-юм он ањли фазлу адаб њамроњ бо гули сари сабади љомеа – зиёиён
чун «душмани халќ» ва «зидди Њукумати Cоветї», ба воситаи силоњи
Њизби Коммунист – НКВД бадарѓа, зиндон ва эъдом карда шуданд.
Њамчунин сарвати маънавии халќ–мероси илмию адабии ањли адабу
фарњанги давраи љадидия бо њар роњу восита нест карда шуд ва тайи
беш аз 70 сол омўзишу тањќиќи зуњуроти пешќадами адабию фарњангї
ва марњалаи муњимми таърихи халќамон сахт мамнўъ гардид. Аз
ин љињат, маълумоти мустанади С. Айнї дар бораи љадидизм ва
адабиёти љадида, ки худ иштирокчии фаъоли ин падидаи пешќадами
иљтимоию сиёсї ва адабию фарњангї буд, ба њама гуна каљфањмињо
ва тањрифоти таърихи халќи тољик, сиёсатшиносї, иљтимоъшиносї,
фалсафа, фарњанг, адабиёт ва афкори адабию эстетикии тољик дар
ибтидои асри ХХ хотима мегузорад. Таљдиди назар ба ин соњањо
бешубња воќеияти таърихї, адолати иљтимої ва њаќиќати адабиро
барќарор менамояд.
Вобаста ба масоили зикршуда, махсусан мулоњизањои С.Айнї
доир ба омилњои айнию зењнии пайдоиши адабиёти љадидаи тољик,
ќонуният ва тамоилњои инкишофи он дар замони «инќилоби илмї ва
иљтимої»1, хусусиятњои миллию байналмилалї, мундариљавию ѓоявї
ва шаклию бадеии осори адибони давраи љадидия, пайвандњои адабї,
ањамияти матбуот дар равнаќи адабиёт ва ѓановати маънавияти
мардум, ањамияти маърифатию тарбиявии адабиёти бадеї, наќши
осори адибони рўшанфикру тараќќипарвар дар бедории фикрї
ва худшиносии мардум аз њар љињат ќобили таваљљўњанд ва махсу
сиятњои мактаби адабиётшиносии ўро дар солњои минбаъда муайян
мекунанд.
Меъёри бањодињии С.Айнї ба осори адибон дар «Таърихи инќи
лоби Бухоро» амалия ва фаъолиятмандии иљтимої, таљрибаи њаётї,
1. С. Айнї. Тайёрї ба инќилоби илмї ва иљтимої // Таърихи инќилоби Бухоро (Бар
гардонанда аз ўзбакї ба тољикї ва мураттиб: Р. Њошим). – Нашри зикршуда.
– С. 20.
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таќозову завќи љомеа, асолати адабї ва мањорати бадеист. Эљодиёти
бунёдгузори адабиёти маорифпарварї Ањмади Дониш, адиби Эрон
Зайнулобиддини Мароѓаї, намояндагони маъруфи адабиёти љадида,
чун Шарифљон махдуми Садри Зиё, Абдулќодири Шакурї, Мањмуд
хўљаи Бењбудї, Садриддини Айнї, Абдуррауфи Фитрат, Ањмадљони
Њамдї, Абдулвоњиди Мунзим ва дигарон мањз бо дар назардошти
муњимтарин љињатњои ба талаботу меъёри мазкур созгор арзёбї
шудааст. Хусусиятњои нави мундариљавию ѓоявї ва шаклию бадеии
адабиёти ибтидои асри ХХ диќќати С.Айниро беш аз њама ба худ
кашидааст ва ў андешањояшро зимни баёни воќеањои таърихї,
рушди њаёти маданию адабї иброз доштааст. Илова бар ин, дар
фаслњои алоњидаи китоб – «Тайёрї ба инќилоби илмї ва иљтимої»,
«Хотирањоям дар бораи Ањмад махдум», «Таъсири инќилоби соли
1905–и Русия ба Бухоро», «Масъалаи мактаб», «Андешањо барои
таъмини истиќболи мактаб», «Масъалаи мактаб ва матбуот»,
«Низоъи суннию шиа», «Истифода карданї шудани генерали рус аз
ин фитна», «Ташкили фирќаи љадид ё љавонбухориён ва программаи
нонавишта», «Газетаи «Ваќт» ва маќолањои Бухорої», «Ањволи
љавонон дар соли 1910», «Љамъияти махфї», «Абдуррауфи Фитрат
ва асарњои вай» ва ѓайра оид ба вазъи умумии инкишофи њаёти
адабию фарњангї ва фаъолияти адибони људогона чун иштирокчии
фаъоли раванди эљодии замони худ мушоњида, таассурот ва нуќтаи
назари худро баён кардааст, ки арзиши калони илмию амалиро доро
мебошанд. Мулоњизањои адабию танќидии С.Айнї дар «Таърихи
инќилоби Бухоро» минбаъд барои ба майдон омадани дигар асарњои
илмї ва адабиётшиносии ў, аз љумла асари бунёдию сарнавиштсози
«Намунаи адабиёти тољик» заминаи муњимме гардидаанд.
Ба ин тариќ, он чи аз фушурдаи мўњтавои «Таърихи инќилоби
Бухоро» оид ба масъалаи аќидањои адабию танќидии С.Айнї
бармеояд, иборат аз хулосањои зайл аст:
1. Њангоми тањќиќи фаъолияти адабиётшиносии С.Айнї «Таъ
рихи инќилоби Бухоро» њамчун фарогирии маводи арзишманди
илмию адабї бояд ба сифати яке аз манбаъњои мўътамад ва пурќимати
фарњангї мавриди баррасї ќарор бигирад.
2. Афкори адабию эстетикии С.Айнї рољеъ ба арзиши адабиёти
љадида дар назди муњаќќиќон љиддан вазифа мегузорад, ки осори
намояндагони ин давра њарчи зудтар љамъоварї ва ба табъ расонда
шаванд.
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3. «Таърихи инќилоби Бухоро» барои омўзиши фаъолияти
эљодии С.Айнї ва њамсафони ў яке аз сарчашмањои муњим ба шумор
меравад ва дар айни замон як ќатор масъала ва муаммоњои адабиёти
љадидаи тољикро рўшан менамояд.
4. Адабиёти форсизабони Тољикистон, Эрон ва Афѓонистон
њамчун се шохаи як адабиёт якљоя омўхта шаванд.
5. Вобаста ба масоили зикршуда зарур аст, ки таърихи адабиёти
тољик дар ду дањсолаи аввали асри ХХ бо таљдиди назар ба таври
айнї ва холисона таълиф гардад.
Январи соли 1997.
Тањрири дуюм: 5-10
октябри соли 2004.
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С. АЙНЇ ВА КИТОБШИНОСИИ НАВИНИ ТОЉИКЇ
Тавлиди китобшиносии тољик њамчун соњаи ёвари илми ада
биётшиносї ба номи С.Айнї узван вобаста буда, дар ин бобат
«Намунаи адабиёти тољик» маводи пурќиматро дар худ фароњам
овардааст. Аз ин љињат, «Намунаи адабиёти тољик» барои тањќиќи
таърихи ташаккули китобшиносии муосир, омўзиши андешањои
С.Айнї ва фаъолияти ў дар ин соња ва умуман масоили гуногуни
ба китобшиносї марбут ањамияти калоне дорад. Баъди инќилоби
Октябр С.Айнї аввалин касест, ки ба тавассути таълифи асари мазкур
бевосита ба китобшиносї шуѓл варзида, дар ин бобат рањнамои
муњаќќиќони баъдина гардидааст. «Намунаи адабиёти тољик» аввалин
асари барљастаи адабиётшиносии муосир мебошад, ки дар асоси
дастовардњои навтарини илмї ва таљдиди назар ба таърихи адабу
фарњанги бостонии тољик тасниф шудааст. Бинобар ин, таљрибаи
ѓании С.Айнї ва андешањои ў њамчун нахустин китобшиноси муосири
тољик сазовори омўзиш буда, ањамияти калони илмию амалиро
соњибанд.
С.Айнї зарурат ва манфаати гирдоварии китобу дастхатњоро
дар замони дигаргунсозињои инќилобї ба хубї дарк намуда, барои
таснифу тадвини онњо кўшиши зиёде ба харљ медињад. Аз ин рў,
барои таълифи «Намунаи адабиёти тољик», ки ќомуси пурбањои
таърих, адабу фарњанг ва тамаддуни ќадимаву ѓании халќи тољик
мебошад, ќабл аз њама фароњам овардани фењрасти намунаи осори
адибони гузаштаву муосирро шарти аввалиндараља мењисобад. Барои
анљоми чунин «хидмати муќаддас»1 ва мутаваљљењ сохтани ањли
илму адаб ба кори гирдоварии маводи адабї С. Айнї ќабл аз њама
маќолаи «Ба ошиќони адабиёти тољик мурољиат» (2 марти 1925)-ро
дар рўзномаи «Овози тољик» дарљ мекунонад. Сипас, барои ба даст
овардани сарчашмањои адабї, илмї ва таърихї ба шањру навоњї ва
дењот меравад, зањмати пурмашаќќате мекашад, маъхазњои зиёде
гирд меоварад ва ба мураттаб сохтани онњо мепардозад. «Устод,
– навиштааст А.Лоњутї, – барои ёфтани баъзе аз нусхањои хаттии
1. С. Айнї. Як-ду сухан дар бораи тартиби китоб // Намунаи адабиёти тољик. – С. 7.
103

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

шоирони тољик басо рўзњо, ки дар ба дару кўча ба кўча рафта, то
онро ёфтаву ба даст оварда»1.
Дар шароити нињоят душвору мураккаби солњои 20-ум,
мушкилињои зиндагї ва чандон хуб набудани вазъи саломатї кори
оѓознамудаи С.Айнї дар бобати мураттаб намудани маводи адабию
фарњангї ва фењрасти маъхазњо, ки таърихи беш аз њазорсолаи
адабиёти тољикро фаро мегирифтанд, њамчун таљрибаи нахустин, вале
нињоятдараља душвор дар асл як навъ амали ќањрамононае буд, ки ў
бањри њифзи манфаатњои халќи азизаш бо кўшишу ѓайрати фавќулода
ин хизмати бузургро ба сомон расонид. А.Лоњутї, ки шоњиди бево
ситаи кори пурмашаќќати С.Айнї дар ваќти таълифи «Намунаи
адабиёти тољик» шуда буд, дар ин хусус нигоштааст: «Моњи августи
соли 1925 дар шањри Самарќанд ба зиёрати фозили мўњтарам ноил
шудам. Устод дар утоќи худ даруни садњо китоб ѓарќ буду2 нусхае дар
даст дошт, ки менавишт. Он њамин «Намунаи адабиёти тољик» буд.
Садамоти дунё, занљирњо, зиндонњо, чўбњо ва шиканљањо
устодро пиру мунњї карда ва чашмонашро беќувват намуда. Бо
вуљуди ин як сол буд, ки ба љамъу тартиби «Намунаи адабиёти тољик»
пардохта буд. Он рўзњо китоб ба поён расида ва машѓули покнависи
он буданд. Ман онро мухтасаран мурур кардам»3.
«Намунаи адабиёти тољик» шомили маъхазњои фаровон, китоб
номањо, дастурњои китобшиносї, библиографияи илмии ёрирасон ва
тавсиявї, дастгоњи ёрирасон, нишондод ва фењрастњои гуногуни ахбо
рию рањнамої мебошад. Дар маљмўъ фењрасту дастурњои дар «Наму
наи адабиёти тољик» тањияшуда мутобиќи талабот ва усулњои илми
китобшиносии муосир буда, дар айни замон худвижагињои шаклу
намудњои китобшиносии тољикро дар худ рўшан таљассум кардааст.
Дастуру фењрастњои тањиякардаи С.Айнї бо дар назардошти таљриба
ва талаботи нави илмї тасниф шуда, дар таърихи китобшиносии
муосир мавќеи намоёне доранд. Асли маќсади С.Айнї аз тањияи фењ
расту китобномањо иљрои якчанд вазифа ва њаллу фасли масъалањои
дорои ањамияти калон буданд, ки асоситаринашон инњоянд: 1. Ши
носо намудани хонандагон бо номгўи ёдгорињои адабї ва фарњангии
халќи тољик; 2. Њидоят намудани ањли тањќиќ ба омўзиши мероси
адабї ва фарњангу тамаддуни гузашта; 3. Мутаваљљењ сохтани муњаќ
ќиќон ба гирдоварї ва таснифи маъхазњои адабию фарњангї; 4. Ба
майдон овардани тадќиќоти нав оид ба њаёт ба эљодиёти симоњои
1. Лоњутї. Садриддини Айнї // С. Айнї. Намунаи адабиёти тољик. – С. VII.
2. Таъкид аз мост –А.М.
3. Лоњутї. Садриддини Айнї // С. Айнї. Намунаи адабиёти тољик. – С. VII.
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забардасти гузашта ва ривољ додани адабиётшиносии муосири то
љик; 5. Дар миќёси васеъ омўхтан ва тадќиќ кардани масъалаву
муаммоњои муњимми кишваршиносї; 6.Китобшиносиро дар асоси
талаботи замони нав њамчун як соњаи илм њарљониба равнаќ додан; 7.
Дар иртиботи ќавї бо масоили фавќуззикр баланд бардоштани сатњи
худшиносию худогоњии миллии тољикон.
Дар «Намунаи адабиёти тољик» њамаи соња ва шаклу намудњои
китобшиносї зуњур ёфтааст. Ќабл аз њама дастгоњи ёрирасони
мукаммали асар ќобили таваљљўњ мебошад. Дастгоњи ёрирасон дар
сар то сари китоб вазифањои муњимми мундариљавї, маърифатї,
роњнамої ва созмони ташкилиро бомуваффаќият адо кардааст.
«Намунаи адабиёти тољик» бо маќолаи муќаддимавии А. Лоњутї
«Садриддини Айнї» оѓоз меёбад, ки он дар бораи шахсият ва
фазилатњои маънавии устод Айнї, коргоњи эљодии адиб, гузаштаву
имрўзаи забону адабиёти тољик, вазифањои ањли ќалам дар шароити
кунунї маълумот медињад. Маќолаи мазкури А.Лоњутї дар ада
биётшиносии муосир нахустин муаррифиномаи пурмўњтавост. Баъди
сарсухани А. Лоњутї ду пешгуфтори С. Айнї меояд. Гуфтори якум –
«Сарсухан» аз хусуси таърихи ќадимаи халќи тољик, забону адабиёти
бостонии он, сокинони аслии Мовароуннањр ва Осиёи Миёна будани
тољикон, дар замони њукмронии истилогарони аљнабї–Чингизиён,
Темуриён, Шайбониён, Астархониён ва Манѓитиён ба њама гуна
фишору таъќиботи ин душманон нигоњ накарда, ривољ ёфтани забону
адабиёти тољик, вазъи адабу фарњанги тољик дар солњои аввали
инќилоб, таъсиси Љумњурии Тољикистон ва вазифањои ањли ќалам
дар замони нав бањс мекунад. Дар пешгуфтори дуюм – «Як-ду сухан
дар бораи тартиби китоб» дар хусуси созмони дохилии «Намунаи
адабиёти тољик» ва низому усули кори муаллиф сухан меравад.
Шохачаи иловагии пешгуфтори дуюм– «Танбењ» хонандаро бо усули
имлои дар китоб мавриди корбаст ќарор гирифта шинос мекунад.
«Намунаи адабиёти тољик» аз се ќисм иборат аст ва дар охири њар
ќисм фењрасти адибон бо зикри ном, тахаллус, макон ва сањифањои
китоб оварда шудааст1, ки рањнамои хубе мебошанд. Ѓайр аз ин, њар
ќисми китоб боз пешгуфтори алоњида низ дорад, ки хонандаро бо
мўњтавои он ќисм ва равиши кори мусанниф ба таври мухтасар ошно
месозад.
Илова бар дастгоњи ёрирасон муаллифи «Намунаи адабиёти
тољик» дар љойњои даркорї њамчунин эзоњоти иловагиро низ зарур
1. С. Айнї. Фењриси ќисми аввал // Намунаи адабиёти тољик.– С. 186-189; Фењриси ќис
ми дуввум. – С. 519-525; Фењриси ќисми саввум, њиссаи аввал. – С. 618-619; Фењриси
ќисми саввум, њиссаи дуввум. – С. 619-620.
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шуморидааст. Чунончи, охири њар ќисми китоб боз зерсарлавњањо
њам дорад, ки онњо ифодакунандаи охирсухани мусанниф мебошанд.
Зерсарлавњањои «Лоњиќа. Дар наќли намунаи адабияи занони за
коатнишон»1, «Ихтор аз љониби љамъкунанда»2 ва «Як-ду сухан дар
хотима»3 хонандагонро аз матлабу вазифањои дар пеши худ гузоштаи
муаллиф воќиф месозанд.
Дар «Намунаи адабиёти тољик» соњањои дигари китобшиносї
–ахбор ва библиографияи адабї мавќеи хосае пайдо кардаанд. Ин ду
соњаи китобшиносї ва унсурњои гуногуни онњо, аз ќабили маълумоти
мухтасари шарњињолї дар бораи адибон, шарњи воќеањои адабї ва
тавсифи осори адибон дар иртибот бо рухдодњои иљтимоию сиёсї,
ишора ба сарчашмањо, тавсифи маъхазњо ва ѓайра дар алоќамандї
бо матни асосии китоб барои рўшан гардидани бисёр масъалањои
таърихи адабиёт аз њар љињат ёрї мерасонанд. Махсусан андешањои
С.Айнї дар бораи маъхазњо арзиши зиёди илмию амалиро моликанд.
Дар ин бобат алалхусус таваљљўњи бештари муаллиф ба тазкирањо
ќобили ќайд аст.
Ахбори «Намунаи адабиёти тољик» дар бораи маъхазњо аз рўи
мазмуну моњият гуногун буда, вобаста ба мавќеъ ва хусусияти худ ба
се гурўњ људо мешавад: 1. Ахбори зери сарлавњањо; 2. Ахбори дохили
матн; 3. Ахбори пойвараќї.
С.Айнї баъди сарлавњањо ќабл аз зикри намунањои адабї
њатман ба маъхаз ишора мекунад ва њангоми зарурат онро тавсифи
мухтасар њам медињад. Чунончи: «Аз «Намунаи адабиёти Эрон»,
табъи Боку, 1922, асари Мирзо Мўњсини Иброњимї»4. Чунин ахбори
дохили матн низ ба назар мерасад. Масалан: «Аз «Бањористон»-и
Љомї, дар матбааи Нувалкишвар, воќеи Лакњнав, матбўъ»4.
Дар аксари мавридњо ду навъи зикршудаи ахбор ба таври
ишораи кўтоњ, аз ќабили «Аз «Оташкада», «Аз «Давлатшоњї»,
«Аз девони Мушфиќї», «Аз тазкираи Садри Зиё», «Аз тазкираи
Мўњтарам», «Аз тазкираи Афзал», «Аз «Таърихи Сайид Роќим»,
«Аз маљмўаи дастнавис», «Аз дастхати худи Њайрат» ва ѓайра сурат
гирифтааст. Ишора ва маълумоти С.Айнї дар бораи сарчашмањо
барои адабиётшиносон ва мутаххасисони соњаи китобшиносї
дар тадќиќи њарљонибаи ёдгорињои адабї ва танзими фењрастњо
1.
2.
3.
4.
5.

Њамон љо. – С. 182-185.
Њамон љо. – С. 518.
Њамон љо. – С. 616-617.
С. Айнї. Намунаи адабиёти тољик. – С. 11.
Њамон љо. – С. 15.
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мададгори хубе мебошанд. Ин нукта, махсусан ба омўзиши адабиёти
асрњои ХVI–ХХ, ки минбаъд хеле вусъат пайдо кард, тааллуќ дорад.
Дар «Намунаи адабиёти тољик» масъалаи сањењияту даќиќии
ахбор ва тавсифњои пурмўњтаво ќобили таваљљўњ мебошад. Мусанниф
зимни зикри намунањои адабї ахбори тарљумаињолї ва ё асноди
таърихї њатман аз хусуси маъхазњо мухтасаран ёдоварї мекунад ва
ишоратан онњоро тавсиф медињад. Чунин ќайдњои С.Айнї бештар ба
сарчашмањои дараљаи аввал, маъхазњои нодир, ки ба муњаќќиќону
хонандагон камтар маълуманд, дахл доранд. Дар ин маврид тавсифи
муаллиф мўъљаз, вале хеле пурмазмун буда, ба хонанда дар бораи
маъхаз, мундариља, чигунагии созмони дохилї, њолати кунунї ва
муњимтарин љињатњои он маълумоти возењу пурќимат медињад. Дар
айни замон диќќати ањли тањќиќ ва маќомоти расмиро ба омўзишу
табъи чунин сарчашмањои мўътамад љалб менамояд. Чунончи, дар
бораи тазкираи Давлатшоњи Самарќандї «Тазкират-уш-шуаро»
тавсифњои муаллиф мушаххас ва фарогири маълумоти пурќимат
буда, дар худ лањзањои муњимми таърихи халќ, тамаддун ва ѓанову
рушди маънавиёти онро мунъакис сохтаанд. Дар ин бобат тавсифу
тасвироти тањлилї, ки С.Айнї нисбати матбуоти даврї мавриди
корбаст ќарор додааст, њамчун таљрибаи нахустин, вале моњиятан
ояндадор шавќангез мебошад. Маълумоти С.Айнї оид ба рўзномаву
маљаллањо, аз љумла дар бораи ду нашрияи тољикї–рўзномаи
«Бухорои Шариф» ва маљаллаи «Шўълаи инќилоб», ки њоло ба
ќатори ёдгорињои нодиру пурќимат дохил мешаванд, исботи ин фикр
аст. Чунончи, дар бораи рўзномаи «Бухорои Шариф» менависад:
«Асари муњимме, ки дар соли 1912 ба забони форсї ба майдон ќадам
нињод, рўзномаи «Бухорои Шариф» буд. Ин рўзнома дар зери дасти
тањрири Мирзољалоли Юсуфзодаи Ќафќозї аз ёздањи марти 1912
то дуюми январи 1913 яксаду панљоњу се адад баромада, баста шуд.
Афсўс, ки нусхањои мудавини ин рўзнома дар дастам нест, то ки
порчањои намуна наќл намоям. Танњо шумораи дуюми ин љаридаро
ба даст дорам, ки барои нишон додани забон ва тарзи баёни он аз
сармаќолааш сатре чанд эрод менамоям»1.
Тавсифи маљаллаи «Шўълаи инќилоб» ба тариќи зайл аст «Ин
маљмўаи њафтагї аз соли 1919, 10 апрел сар шуда, то соли 1921, моњи
декабр давом намуд.
Муњаррири масъули маљмўа рафиќ Сайид Ризо Ализода буда,
афкори Кумитаи Иштирокиюни вилояти Самарќандро нашр мекард.
Тамоми шуморааш 91 адад, њар нусха 8 сањифа аст».2
1. С. Айнї. Рўзномаи «Бухорои Шариф» // Намунаи адабиёти тољик. – С. 550.
2. С.Айнї. Маљаллаи «Шўълаи инќилоб» // Намунаи адабиёти тољик. – С. 573-574.
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Илова ба маълумоти дохили китоб С. Айнї дар охири асар
фењрасти адабиёти истифодашударо мураттаб намуда, тавзењ
додааст. Фењрастњо тибќи ќисмњои китоб номгузорї шуда, аз 4 бахш
иборатанд. Бахши якум «Маъхазњои ќисми аввал бо эзоње мухтасар»
ном дошта, тавсифи 21 манбаъро дарбар мегирад. Аз ин миќдор
9 номгўй дастнавис ва 12 номгўй осори чопианд. Ахбору тавсифи
С.Айнї комилан љавобгўи талаботи навини соњаи фењрастсозианд.
Маълумот дар бораи маъхазњо ва мусаннифон возењу даќиќанд.
Чунончи: «Хазонаи Омира», асари Ѓуломалихони Озоди Балгиромї.
Таърихи таълифаш 1176 њиљрї (мутобиќи 1762-1763 мелодї –А. М.),
матбўъ ба матбааи Нувалкишвар, воќеи Компур, дуввумбора дар
соли 1900 мелодї»1.
Ё ин ки: «Бањористон», асари Мавлавї Нуриддини Абдур
рањмони Љомї. Таълифаш дар соли 892 њиљрї (мутобиќи 1486 –1487
мелодї–А.М.). Матбўъ бори дуввум дар матбааи Нувалкишвар, воќеи
Лакњнав, 1903»2.
Хотиррасон бояд кард, ки дар ин бахш С.Айнї сарчашмањоеро,
ки муаллифонаш маълум нашудаанд, ба ќатори 21 номгўи тавсифшуда
дохил накардааст. Дар ин хусус чунин ишора дорад: «Ѓайр аз инњо
аз якчанд баёз ва маљмўањои дастнавис, ки љомеъашон маълум нест,
истифода карда шуд»3.
Бахши дуюм «Маъхазњои ќисми дуввум бо эзоње мухтасар»
номгузорї шуда, шомили 24 маъхаз мебошад, ки аз ин теъдод 9-тояш
чопї ва 13-тояш дастнависанд. Мураттиб ќонуну ќоидањои дастурњои
библиографиро комилан риоя карда, зимнан дар хусуси дар ќайди
њаёт будани муаллифон аз шиносаи ишоравї чун љузъи муњимми
китобшиносї истифода мекунад. Чунончи: «Тазкираи манзумаи
Садри Зиё, асари ќозї Мирзо Муњаммади Шарифи Садри Бухорої.
Соњиби асар барњаёт. Дастнавис»4.
Дар ин бахш низ мисли бахши якум мусанниф ба теъдоди
фењраст маъхазњои муаллифонашон номаълумро ворид накардааст.
С.Айнї дар ин бора мегўяд: «Ѓайр аз ин номбурдагон аз чанд адад

1. С.Айнї. Маъхазњои ќисми аввал бо эзоње мухтасар // Намунаи адабиёти тољик.
– С. 621.
2. Њамон љо. – С. 621.
3. Њамон љо. – С. 623.
4. Њамон љо. – С. 623.
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баёз ва маљмўањое, ки љомеъаш маълум нест, истифода бурда шуд.
Баъзе осор бевосита ё ба воситањои мўътамад аз дастхати соњибаш
наќл карда шуд»1. Бахши сеюм «Маъхазњои ќисми сеюм, њиссаи аввал
бо эзоње мухтасар» тавсифи 12 маъхаз ва бахши чорум «Маъхазњои
ќисми сеюм, њиссаи дуюм бо эзоње мухтасар» ташрењи 6 манбаъро
фаро гирифтаанд2.
Умуман, љамъулљамъи тавсифу ташрењи маъхазњои њамаи бахш
њо дар маљмўъ 80 ададро ташкил медињад. Таъкид бояд намуд, ки ба
ин миќдор порчањо ва мактубњо дохил намешаванд.
Арзиш ва хусусияти љолиби диќќати фењрасти китобу маъхазњои
тартибдодаи С.Айнї дар он зоњир мегардад, ки дар хусуси сарчашмањо,
мўњтаво ва муаллифонаш маълумоти сањењу мушаххас ва мўътамадро
дарбар мегиранд. Ин фењрастњо бо риояи усули таърихият мураттаб
шудаанд. Номгўй ва мўњтавои маъхазњои мураттабнамудаи С.Айнї
фарогири тазкира, осори адабї, илмї, таърихї, луѓату ташрењот,
радоиф-ул-ашъор, девон, баёз, дафтари ашъор, китобњои матбўъ ва
дастнавис, рўзномаву маљалла, ќомусу фарњангњо, дастхат, мактубњо
ва дигар њуљљатњо мебошанд, ки дар онњо ташаккул, рушду камол,
сайри таърихї, инкишофи забону адабиёт, фарњангу тамаддуни
оламгири халќи тољик ва симои нобиѓаву намояндагони маъруфи
он дар марњалањои гуногуни таърихї рўшан инъикос шудааст. Ин
фењрастњо рањнамои ањли тањќиќ буда, барои њаматарафа омўхтани
мероси ниёгон ва адабиёти муосири тољик аз њар љињат пурарзишанд.
Ташаббуси бузургу фаъолияти пурмањсули С.Айнї њамчун аввалин
китобшиноси муосири тољик дар роњи њифзи сарватњои маънавии
халќамон дар замони худ дорои ањамияти калон буданд ва минбаъд ба
густаришу равнаќи китобшиносї дар Љумњурии Тољикистон комилан
мусоидат намуданд.
Мулоњизањои болоро метавон чунин љамъбаст кард:
а) С.Айнї бо таълифи «Намунаи адабиёти тољик» ба китоб
шиносии муосири тољик асос гузошт. Кори дар соњаи китобшиносї
анљомдодаи С.Айнї ба талаботу меъёри имрўзаи ин соњаи ада
биётшиносї комилан љавобгў буда, ба пешрафтаи њарљонибаи он
мусоидат кардааст.
1. Њамон љо. – С. 625.
2. Њамон љо. – С. 625.
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б) «Намунаи адабиёти тољик» барои омўзиши таърихи китоб
шиносї, методика ва усулњои библиографияи миллии тољик ањамияти
илмию амалї дорад.
в) Фењрастњои мураттабнамудаи С.Айнї хазинаи донишњои
маъхазшиносї буда, дари ганљинаи ёдгорињои нодири фарњангии гуза
штаро ба рўи муњаќќиќон ва оммаи васеи хонандагон мекушоянд.
г) «Намунаи адабиёти тољик» њамаи соња ва намудњои китоб
шиносиро дар бар гирифта, барои танзими библиографияњои гуногун
соњаи адабу фарњанг маводи фаровону пурќимат медињад.
д) Фењрастњои тартибдодаи С.Айнї барои ба майдон омадани
дастурњои библиографии умумиадабї, мавзўї, фардї, тавсифї,
шарњињолї, нишондодњои библиографї замина гардиданд ва ба ин
васила ба пешрафти осори тадќиќотї оид ба масъала ва муаммоњои
гуногуни таърихи адабиёти тољик ва таблиѓи он њарљониба мусоидат
намуданд.
е) С. Айнї ба тавассути мураттаб намудани фењрасти маъхазњои
нодир дар масъалањои муаррифии ёдгорињои хаттии ниёгон,
худшиносии тољикон, таблиѓи адабиёту фарњанги бостонии тољику
форс, баланд бардоштани сатњи маърифати мардум ва худогоњии
миллї сањми намоён гузошт.
Апрели соли 1990.
Тањрири дуюм: 10-20
сентябри соли 2004.
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МУАММО ВА МОДДАИ ТАЪРИХ ДАР
«НАМУНАИ АДАБИЁТИ ТОЉИК»
Зикри муаммо, махсусан моддаи таърих ва шарњу маънидоди
онњо аз љумлаи масъалањое мебошанд, ки С.Айнї дар «Намунаи
адабиёти тољик» ба онњо диќати махсус додааст. Тадќиќи ин масъала,
агар аз як тараф, як ќатор далелњои таърихию адабї, воќеањои њаёти
маданї ва масъалањои гуногуни таърихи адабиётро ошкор созад, аз
тарафи дигар, баъзе љињатњои то кунун аз назар дурмондаи эљодиёти
С.Айнї ва аќидањои адабиётшиносии ўро низ рўшан менамояд. Аз
мутолааи муаммо ва моддањои таърихи «Намунаи адабиёти тољик»
маълум мегардад, ки С. Айнї чи аз хусуси ќонуну ќоидањои ин ду
санъати1 мушкилу мураккаби адабї, сайри таърихї ва назарияи онњо
1. Дар байни олимону адабиётшиносон доир ба муаммо фикрњои мухталиф мављу
данд. Баъзе муамморо жанр, вале гурўњи дигари мутахассисон онро санъати ба
деї гуфтаанд. Аз рўи моњият, талаботу ќонунияти дохилї ва хусусиятњои худ
онро санъати бадеї њисобидан мувофиќтар аст. Дар бораи муаммо аз љумла ниг.:
Рашиддадини Ватвот. Њадоиќ-ус-сењр фї даќоиќ-иш-шеър. – Тењрон, 1339. – С.
690; Шамсиддин Муњаммад ибни Ќайси Розї. Ал- мўъљам фї маоири ашъор-илАљам.–Тењрон. 1338,– С. 426, Хусрави Дењлавї. Эъљози Хусравї, љилди сеюм. –
Нувалкишвар, 1368.– С.101-109; Муњаммад Ѓиёсиддин. Ѓиёс-ул-луѓот.– Њиндустон,
1246. – С. 483; С. Айнї. Алишер Навої // Куллиёт, љ. 11. Китоби якум. – Душанбе:
Нашрдавтољик., 1963. – С. 367; Восифї ва хулосаи «Бадоеъ-ул -ваќоеъ» // Куллиёт, љ.
13. – Душанбе: Ирфон, 1977. – С. 15; Е. Э. Бертельс. Навои.– М. – Л.: Изд-во АН СССР,
1948.– С. 44-48; А.Н. Болдырев. Зайнаддин Васифи.– Сталинабад: Таджикгосиздат.,
1957.– С. 28-34; Р. Њодизода, М.Шукуров, Т. Абдуљабборов. Фарњанги истилоњоти
адабиётшиносї. – Душанбе: Ирфон, 1966. – С. 54-55; Коллектив. Фарњанги забони
тољикї, љ. 1. – М.: Советская энциклопедия, 1969. – С. 709; Атоуллоњи Њусайнї.
Бадоеъ-ус-саноеъ (Бо сарсухан, тавзењот ва тањрири Р. Мусулмонќулов). –Душанбе:
Ирфон, 1974. – С. 134-145; Њусайн Воизи Кошифї. Бадоеъ-ул-афкор фї саноеъил-ашъор (Бо муќаддима ва саъю фењрастњои Р.Мусулмонќулов).– М.: Идораи
нашриёти «Дониш», шўъбаи адабиёти Ховар, 1977. – С. 35б-37а; Фарнудсор ё
фарњанги Нафисї. Таълифи марњум доктор Алиакбари Нафисї, муљаллади панљум.
– Тењрон 1334. – С. 3414; Фарњанги Амид. Таълифи Њусайни Амид, чопи саввум.
– Тењрон, 1347. – С. 991; Т.Зењнї. Санъати сухан. – Душанбе: Ирфон, 1979. – С.
130-133: Х. Мирзозода. Луѓати мухтасари истилоњоти адабиётшиносї. – Душанбе:
Маориф, 1992. – С. 70.
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вуќуфи комиле доштааст ва чи дар њал кардану эљод намудани моддаи
таърих соњиби иќтидори фавќулода њам будааст. Дар «Намунаи
адабиёти тољик» њамагї чор муаммо оварда шудааст, вале миќдори
моддањои таърих хеле бисёр аст, ки ин њодиса бесабаб нест.
Шикофтани муаммо, ки дар он асли маќсад ба воситаи
ишоратњои махсуси зоњирї ва пўшида, рамзу маљоз, зикри љињат
њои њаммаъно ва њамшакли сухан, табдили њуруфи калима ва
иборањо, ифодаи нуњуфтаи номњо ва амсоли инњо баён мешавад,
аз кас ќобилияти фавќулодаи идрок ва фикру назари амиќро талаб
менамояд. Асоси муаммо бо алифбои арабї бунёд ёфтааст ва он пас
аз муњокима дарёфтани матлабро талаб мекунад. Њал ва маънидоди
муаммоњо аз љониби С. Айнї аз љумлаи устодони забардаст будани
ўро дар ин соња собит мекунанд. Чунончи, С.Айнї њангоми зикри
абёти зерини яке аз ќасидањои Бадри Чочї:
Каф чу баромад зи љом, љом баромад ба каф,
Дошт чу заррин ќафас шиша пур аз ќалби ям.
Наќди равон дењ бањо в-аз зари ќалб ор лаъл,
То дилат аз ѓам рањад, хотами ў соз фам!1
Иборањои «ќалби ям» ва «зари ќалб»-ро, ки матлаби шоир ба
воситаи муаммо ифода ёфтааст, дар асоси бадали љои њуруфи арабї
ин тарз маънидод мекунад: «Ќалби ям» ба тариќи таъмия (дар ин љо
ба маънои муаммо – А. М.) май аст. «Зари ќалб» ба тариќи таъмия
«раз» мешавад, ки ток аст. Дар ин љо маљозан ангурро мурод аст.
Лаъл аз раз овардан май ба даст даровардан аст»2.
С. Айнї зимни мисолњо ин санъатро бо камоли фасењї эзоњ меди
њад, ки ба воситаи он дар бораи роњњои кушодани муаммо тасаввур
пайдо кардан мумкин аст. Масалан, ин байти Сайфии Бухорої:
Баски дил њар дам ба сўи зулфи љонон мешавад,
То дили худ љамъ месозад, парешон мешавад, –
ро, ки дар он фикри шоир ба воситаи таркибњои гуногун дар либоси
рамз ифода ёфтааст ва он мисоли муаммо ба исми Ќабул мебошад, дар
асоси муњокима ва далелњои мантиќї шарњ дода менависад: «Муро
дифи «дил», «ќалб» аст. Чун «ќалб» «дил»-и «худ»-ро, ки «вов» аст,
1. С. Айнї. Бадри Чочии Шошї – Тошкандї // Намунаи адабиёти тољик. – С. 69.
2. Њамон љо. – С. 69.
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љамъ созад ва парешон шавад, «Ќабул» мешавад. Зеро аз парешонии
«ќалб» бо «вов» љамъ шуда, «Ќабул» ба њусул мепайвандад»1.
С.Айнї баъзан доир ба чигунагии моњияти муаммоњо мулоњиза
ронда, нуќтаи назарашро дар хусуси мањорати бадеии шоирон баён
мекунад. Чунончи, дар рубоии зерини Боќии Дарзї диќќати ўро
мазмун ва ягонагии лафзу маънї љалб намудааст:
Шоње, ки зи адли ўст ороста дањр,
Дањр аз адлаш ба тозагї ёфта бањр.
Бигрифт Њисору Балх дар ањди ду моњ,
Килкам паи таърих раќам кард «ду шањр»2. (1010).
Ин муаммо ба муносибати як воќеаи таърихї ба тариќи муаммо
эљод шудааст, ки С.Айнї дар ин бора мегўяд: «Дар фатњ кардани Боќї
Муњаммадхон, Балх ва Њисори Шодмонро Боќии Дарзї ин рубоиро
ба тариќи таъмия некў иншод карда»3.
Муаммо бо тарзу намудњои гуногун гуфта мешавад, ки яке аз
навъњои он муаммои риёзї мебошад. Дарёфтани ин навъи муаммо, ки
ба њисоби абљад асос ёфтааст, бисёр душворињо дорад. Барои њалли
чунин навъи муаммо донистани ќимати њарфњои арабї, таѓйири
табдили таркибњо ва коркарди амалњо зарур аст, ки ин албатта, аз кас
донишу муњокимаронии даќиќро таќозо мекунад.
Шоирони пешин гоњо санаи рўйдоди воќеањоро дар либоси
муаммо наќш кардаанд. Чунончи, Боќии Дарзї таърихи фавти Хоља
Абдухолиќ ва Мавлоно Пояндаро, ки дар соли 1010 њиљрї (мутобиќи
1601-1602) воќеъ гардидааст, ба воситаи муаммои зерин сабт намудааст:
Ду бузург аз љањон рафтанду бурданд,
Ќарору сабр аз дилњо саросар.
Ба рўи синањо аз бањри таърих,
Раќам карданд: «Оњи дил мукаррар»4.
С.Айнї њосили љамъи ададњои «оњи дил»-ро муайян карда мена
висад: «Пўшида намонад, ки «оњи дил», яъне оњи ќалб, ки иборат аз 10
аст, њар гоњ мукаррар шавад, 1010 мешавад, ки раќами матлуба аст»5.
Дар осори шоирони гузашта муаммоњои шаклпарастона ва
каммазмун низ дучор мешаванд, вале С.Айнї аз зикри онњо худдорї
1.
2.
3.
4.
5.

С. Айнї. Сайфии Бухорої // Намунаи адабиёти тољик. – С. 94.
С.Айнї. Боќии Дарзии Бухорої // Намунаи адабиёти тољик. – С. 144.
Њамон љо. – С. 144.
Њамон љо. – С. 144.
Њамон љо. – С. 145.
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намуда, њамчун суханшинос танњо муаммоњоеро, ки аз љињати мазмун
ва шакли адабї барљастаанд, интихоб кардааст. Мулоњизањое, ки
С.Айнї дар бораи муаммо дар «Намунаи адабиёти тољик» баён
намудааст, дар тадќиќоти минбаъдаи ў њарљониба вусъат пайдо
кардаанд. Махсусан ду асари С.Айнї–«Алишери Навої» ва «Восифї
ва хулосаи «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» рољеъ ба муаммо маълумоти пурќимат
медињанд1.
Зикри моддаи таърих дар «Намунаи адабиёти тољик» мавќеи
намоёнеро ишѓол мекунад. Моддаи таърих њамчун мањсули тафаккури
эљодии халќњои эронинажод ва падидаи љолиби адабию фарњангї
дар адабиёти тољик таърихи ќадима дорад. Эљоди он аз асри IХ
оѓоз гардида, дар асрњои минбаъда, алалхусус баъди асрњои ХV хеле
ривољ ёфт ва навъњои гуногуни он ба вуљуд омад. Адибон воќеаву
њодисањои муњим ва дигар матолиби заруриро ба воситаи моддаи
таърих дар либоси нафиси каломи мавзун ќайд намудаанд. Дар
моддањои таърих бисёр маълумотњои пурањамият, ба мисоли санаи
валодату фавти ашхоси бузург, рўйдоди воќеањои таърихї, сохтмони
кўшку иморатњои пуршукўњ, љулуси амирон ба тахт, таълифи асарњои
илмї, адабї, таърихї, бунёди ёдгорињои маданї ва амсоли онњо дарљ
гардидаанд, ки онњо чун санади мўътамад пурарзишанд.
С.Айнї зимни баёни як ќатор масъалањои таърихи адабиёт аз
моддаи таърих ба сифати як њуљљати пурќимат истифода бурдааст.
Аммо зикри моддаи таърих дар њамаи ќисмњои «Намунаи адабиёти
тољик» як хел нест. Дар ќисми якуми асар 15, ќисми дуюм 20 ва ќисми
сеюм (њиссаи якум) 1 моддаи таърих оварда шудааст, ки аз онњо
сайри таърихї, ривољу равнаќ ва такомулоти ин санъати бадеї низ
ба хубї маълум мегардад. Сабаби дар ќисмњои якуму дуюми китоб
бештар мавќеъ пайдо кардани моддаи таърих он аст, ки дар тазкира,
асарњои таърихї ва сарчашмањои адабї, чунонки С.Айнї хотиррасон
мекунад, муаллифон «дар таърихи соњибони тарљума он ќадар
ањамият надодаанд»2.
Бинобар ин, С.Айнї дар шарњи љараёни зиндагии адибон ва
як ќатор масъалањои адабї ба моддаи таърих, ки дар он маълумоти
даќиќ дарљ гардидааст, мурољиат кардааст. Аксари мутлаќи мод
дањои таърихи дар «Намунаи адабиёти тољик» зикргардида аз
љињати талаботи мундариља ва шакл намунањои барљаста ба шумор
5. С. Айнї. Алишери Навої // Куллиёт,љ.11. Китоби дуюм (Тартибдињанда ва ба чоп
тайёркунанда: К.Айнї). Нашри зикршуда. – С. 367-374; С.Айнї. Восифї ва хулосаи
«Бадоеъ-ул-ваќоеъ» (Тањиякунандаи нашри илмї, муаллифи сарсухан ва тавзењот:
К.Айнї). – Душанбе: Ирфон, 1985. – С. 21.
2. С. Айнї. Як-ду сухан // Намунаи адабиёти тољик. – С. 193.
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мераванд. Масалан, С.Айнї ба воситаи овардани моддаи таърихи
дар фавти Хоља Исмати Бухорої агар, аз як тараф, носањењию
ихтилофи маълумоти манбаъњоро бартараф кунад, аз тарафи дигар,
ба хонанда намунаи дилчаспи ин санъати адабиро пешкаш менамояд.
Дар ин бора ў аз љумла менависад: «Давлатшоњи Самарќандї ва
соњиби «Оташкада» вафоти Хоља Исматро 829 ќайд кардаанд, аммо
дар маљмўаи дастнависе, ки аз Бухоро ба даст уфтод, (840) њаштсаду
чињил навишта, њам дар бораи таърихаш шеъреро аз фузалои замони
Хоља наќл карда:
Таърихи вафоти Хоља Исмат
Њар кас, ки шунид, гуфт: «Таммат»1.
Дар ин байт калимаи «таммат» ба асли мавзўъ дар муносибати
наздик воќеъ буда, адади раќамњои он ба њисоби абљад 840 (мутобиќи
1436 – 1437 мелодї – А.М.) мебошад.
Моддаи таърих ба њисоби абљад асос ёфтааст ва шарњи он аз кас
дониши кофї, биниши даќиќ, маълумоти назарї, маърифати таърихї,
муњокимаронї, тањлил ва дарки мантиќи суханро металабад. Эзоњи
моддањои таърих аз љониби С.Айнї бар он шањодат медињад, ки ў дар
ин бобат низ иќтидори њайратовар доштааст. Чунончи, ў ин ќитъаи
таърихи Ќосими Коњиро, ки дар бораи вафоти Мирзо Чиѓатой ном
шахс иншо кардааст:
Султон Чиѓатой буд гули гулшани хубї,
Лекин сўи Ризвон аљалаш рањнамун шуд.
Дар мавсими гул азми сафар кард аз ин боѓ,
Дилњо зи ѓамаш ѓунчасифат ѓарќа ба хун шуд.
Таърихи вай аз булбули мотамзада љустам,
Дар нола шуду гуфт: «Гул» аз «боѓ» бурун шуд2, –
оварда, онро чунин шарњ медињад: «Махфї мабод, ки њар гоњ адади
«гул», ки панљоњ аст, аз «боѓ», ки њазору се аст, берун шавад, боќї
нўњсаду панљоњу се (мутобиќи 1546-1547 мелодї –А.М.) мемонад, ки
матлуб аст»3.
Зимни зикри моддаи таърих С.Айнї баъзан дар бораи зинањои
инкишоф, хусусият, дараљаи фасоњат ва маќоми шоирони таърихнавис
дар равнаќи он мулоњизањояшро баён кардааст. Ба ин муносибат
1. С.Айнї. Хоља Исмати Бухорої // Намунаи адабиёти тољик. – С. 85.
2. С. Айнї. Ќосими Коњии Миёнколї // Намунаи адабиёти тољик. – С. 119-120.
3. Њамон љо. – С. 120.
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овардани ќайдњои зерини ў бамаврид мебошад, ки гуфтааст: «Таърихи
воќеае ё иморатеро ба њисоби љумал (абљад) дар ќайди назм кашидан
дар байни шуарои мутааххирин маъмул гардид. Баъд аз санаи
њаштсади њиљрї ин одат њукми умумиятро гирифт. Мушфиќї дар ин
шева аз муосирони худ тафаввуќ љуста, хеле мазмунњои рангинро дар
баёни таърихи воќеот ба шохчањои назм бастааст». Сипас, муаллиф
6 намунаро аз таърихњои Абдуррањмони Мушфиќї, ки дар бораи
санаи бинои мадрасаи Кўкалтош, пули Мењтар Ќосим, њаммоми арки
Самарќанд, Чорсўи Бухоро, соли вафоти Амир Абдуллоњ ва Тоњири
Наќиб гуфта шудааст, интихобан меорад. Дар њаќиќат, таърихњои
Мушфиќї аз љињати мазмун, объекти тасвир, муносибати маънавии
калимањои таърихшаванда, тарзи баёну ќувваи муассири њаётї ва
завќи эстетикї моњирона эљод гардидаанд. Аз љумла Мушфиќї таъ
рихи бинои яке аз ёдгорињои мадании ќадимаи халќи тољик дар
Бухоро – мадрасаи Ќулбобо Кўкалтошро, ки аз љињати азамати шукў
њи санъати меъморї машњур аст, ин тавр ба ќалам додааст:
Эй ќасри зарнигору маќоми тарабфизой,
Чашми хирад надида назари ту њељ љой.
Тоќи њилоли ќадри ту мењроби ќудсиён,
Тоси фалак асоси ту љоми љањоннамой.
Бар рўи гул насими равоќи ту мушкбез,
Дар љайби лола хоки њарими ту мушксой.
Дар печутоб аз гирењ наќши тоќи туст,
Парвин, ки муќарнаси ин дайри дерпой.
Бо коши ту лофад агар чархи лољувард,
Бар санг, обгинаи худ гўй: озмой!
Аз орзуи он шавад њалќаи дарат,
Ояд њилолу њалќа занад бар дари сарой.
Минои тобдони ту аз чашмњои сим,
Њамчун ба наќшазор, зи дили наќши ѓамзудой.
Бањри бисоти фарши ту бояд, ки оваранд,
Атлас зи Руму оинаи чинї аз Хитой.
Иќболро садои дарат гуфт: марњабо!
Яъне ки љои ту аст, ќадам пеш дарой!
Гўё ду мисраъанд зи абёти Мушфиќї,
Занљири дилкаши ту ба зулфайни дилрабой.
Килки хиёл бањри санои рафеи ту
Таърихи сол кард раќам: «Кохи дилкушой»1.
1. С.Айнї. Мулло Мушфиќї // Намунаи адабиёти тољик. – С. 138-139.
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Моддаи таърихи мазкур аз љумлаи таърихњои барљаста мебо
шад, зеро дар он ибораи моддаи таърих– «кохи дилкушой» ба асли
мавзўъ мутобиќати комил дошта, њам мазмунан ва њам шаклан асли
маќсадро пурра ифода кардааст. Ибораи «кохи дилкушой» ба њисоби
абљад ба раќами 986 њиљрї (мутобиќи 1578–1579 мелодї–А.М.)
баробар меояд, ки он соли бунёди мадрасаи мазкур мебошад.
Дар «Намунаи адабёти тољик» моддаи таърих аз тарафи му
санниф вобаста бо таќозои матлаб бо роњњои гуногун истифода
шудааст. Он дар баъзе мавридњо барои рўшан гардидани лањзањои
тарљумаињолї ба сифати њуљљат ба муаллиф мадад расонидааст. Дар
мавриди дастрас набудани ќисме аз манбаъњои зарурї С.Айнї замони
зиндагї ё соли фавти баъзе адибонро аз рўи маълумоти моддаи таъ
рих муайян мекунад. Чунончи, як ќитъаи таърихи Мирњољии Самар
ќандї:
Ялангтўши Бањодур чу буд бонияш, омад,
Њисоби соли бинояш «Ялангтўши Бањодур» (1028)1ро, ки ба муносибати аз тарафи Ялангтўши Бањодур таъсис шудани
Мадрасаи Шердор навишта шудааст, оварда мегўяд: «Њарчанд
таърихи вафоти Мирњољї маълум нест, айёми њаёташ аз таърихи
фавќ маълум аст»2. Ё ин ки дар хусуси Мир Сайид Шарифи Роќим
менависад: «Таърихи вафоти Мир Сайид Шарифи Роќим маълум
нашуд. Лекин аз шеъре, ки дар бораи таърихи тамомияти асари худ
гуфтааст, таърихи њаёташ маълум мешавад»3. Он шеър ин аст:
Њазору сад гузашта сездањ њам,
Зи соли њиљрати султони олам.
Ба нўки хомааш Роќим раќам кард,
Таворихи чунин марѓубу мањкам.4 (1113)5.
Ба мисли њамин С.Айнї соли фавти Зокирхољаи Намангонї,
Идрисхољаи Рољии Бухорої, Абулфазли Сирати Бухорої, Шевани
Бухорої, Садри Сарир, Шамсиддини Шоњин, Наќибхони Туѓрал ва
дигаронро ба воситаи моддаи таърих муайян кардааст.
1. Санаи 1028 њиљрї ба соли 1618 – 1619 мелодї мувофиќ меояд – А.М.
2. С. Айнї. Мирњољии Самарќандї // Намунаи адабиёти тољик. – С. 145.
3. С.Айнї. Сайид Роќим, Мир Сайид Шарифи Роќими Самарќандї // Намунаи ада
биёти тољик. – С. 165-166.
4. Њамон љо. –с. 166.
5. Санаи 1113 њиљрї мутобиќи 1604-1605 мелодї мешавад – А. М.
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С.Айнї њангоми овардани моддањои таърих моњият, мавќеъ, му
тобиќати шаклу мазмун ва њусну ќубњи онњоро нишон дода, мањорати
шоиронро дар эљоди таърихњо ќайд мекунад. Аз љумла ќайдњои ў
оид ба таърихњои Ќосими Коњї, Абдуррањмони Мушфиќї, Мир
Сайид Шарифи Роќим, Муњаммадсиддиќи Њайрат, Шамсиддини
Шоњин, Мирзо Содиќи Муншї, Мирзо Азими Сомї, Неъматуллоњи
Мўњтарам, Зуфархони Љавњарї, ки намунањои барљастаи ин санъат
мебошанд, ќобили таваљљўњанд. Масалан, баъди овардани моддаи
таърихи Шамсиддини Шоњин:
Шоњин кашид «нола»-ву афзуд «оњ»-у гуфт:
«Афсўс нури дидаи биниш завол ёфт», –
ки дар вафоти Инояти Бухорої гуфтааст, ба даќиќияти кори
таърихнигор ишора карда, менависад: «Махфї мабод, ки мисраи
охирї тамом 1383 аст. Агар аз ин маљмўъ «нола», ки 76 аст, кашида,
«оњ», ки шаш аст, фузуда шавад, њосил мешавад 1303 (мутобиќи 1885
-1886 мелодї–А.М.), ки матлуб аст»1.
С. Айнї ба далелњои илмию таърихї ва адабї муносибати
танќидї дорад. Ў њангоми зикри порчањои адабї, аз љумла таърихњо
онњоро бо камоли диќќат санљида, нуќсонњои онњоро нишон медињад.
Муаллиф он шоиронеро, ки дар эљоди моддаи таърих бедиќќатї ва
сањлангорї кардаанд, ба зери танќид гирифтааст. С.Айнї Муњам
мадюсуфи Муншї ва ў барин шоиронеро, ки дар ќайду шарњи
воќеањои таърихї ба хатоњои хурду калон роњ додаанд, мазаммат
намуда, менависад: «Муњаммадюсуф дар ќасидае, ки ба љулуси
Муќимхон иншод кардааст, дар моддаи таърих мегўяд:
Фалак тољи Фаридун бар сараш бинњоду гуфто:
Ба таърихи љулуси ў «муборак бод хоќонї».
Махфї мабод, ки «тољи Фаридун» «ф» њаштод аст, њар гоњ ба
«муборак бод хоќонї», ки як њазору сию ду аст, нињода шавад, њосил
1112 як њазору яксаду дувоздањ мешавад. Ва њол он ки муаллифи
мазкур таърихи вафоти Субњонќулихонро 21 рабеъуссонї 1114
навиштааст ва низ марсияе аз Њаити Чењрабошї, ки мусоњиби
Субњонќулї буда, наќл кардааст, ки моддаи таърихаш бо замми сари
дуъо «Сайид Субњонќулихони замон ку?» аст. Ин њам ба њисоб 1114
(мутобиќи 1702–1703 мелодї–А.М.) мешавад. Љулуси Муќимхонро
1. С. Айнї. Инояти Бухорої // Намунаи адабиёти тољик. – С. 418.
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дар њамон сол баъд аз айёми сўгворї ва азодорї навиштааст. Дар ин
сурат яќинан таърихи љулуси Муќимхон 1114 мешавад. Лекин сабаб
чист, ки моддаи манзумаи фавќ 1112 (мутобиќи 1700–1701 мелодї–
А.М.) уфтодааст. Маълум мешавад, ки шуаро дар моддањои манзума
хеле мусоњала мекардаанд»1.
Њамин гуна мулоњизањои љиддии танќидии С.Айниро низ дар
мисоли эљодиёти Таљаллї, махсусан Анбар, ки дар масъалаи иншои
моддаи таърих ба носањењї, мавњумбаёнї, суханбозии пуртакаллуф,
шаклпарастии мањз ва тумтароќбаёнї роњ додаанд, мушоњида кардан
мумкин аст. Дар масъалаи эљоди моддаи таърих ў масъулияти шоирро
хеле љиддї мењисобад ва дар ин бобат пеш аз њама ба назар гирифтани
ягонагии томмаи мундариља ва шакл, баёни маънии балиѓ, интихоби
шакли мувофиќ, равобити мустањками маъноии калимаву предметњои
тасвиршаванда ва риояи ќонуну ќоидањои забонро шарти муњим
донистааст. Ба аќидаи С.Айнї њангоми эљоди моддаи таърих бояд
калом мавзуну хушоњанг, маънї барљаста ва забону услуб фасењу
муассир бошад. Аз њамин нуќтаи назар муаллиф адибонеро, ки дар
эљоди таърих баёноти мавњум, ифодањои бемантиќ ва таъбирњои
бемаъниро кор фармуда, ягонагии лафзу маъниро вайрон кардаанд
ва њусни каломро костаанд, сахт танќид мекунад. Чунончи, С.Айнї
дар иншои моддаи таърих ба камбудињои љиддї роњ додани Анбари
Бухороиро махсус таъкид намуда, аз љумла навиштааст: «Асли
шўњрати Анбар аз аќсоми шеър ба муаммо ва таърих аст. Њељ воќеа
ва њодиса нест, ки ин пири солхўрда таърих нагуфта бошад. Лекин
аксараш чандоне дилчасп набаромадааст. Хусусан дар њаќќи амир
(амир Абдулањад дар назар дошта шудааст–А.М.) ќасида дорад њар
мисраъ таърих, ки дар аксари байт барои тамом кардани таърих
маънии ифоќиро барбод додааст. Манзумаи мазкурро дар бозгашти
амир Абдулањад аз сайри Русия дар соли 1310 иншод кардааст. Барои
мисол баъзе абёташро шунавед!…
Зи сайрободи иќболу шараф в-аз људи диндорї,
Ба сомони адолат боз к-он гардунмадор омад.
Бубинед! Чї ќадар бемаънї! Љумлаи «сайрбоди иќболу шараф»
«људи диндорї», «к-он гардунмадор» чї маънї дорад?…»2.
1. С.Айнї. Таърихи Муќимхонї // Намунаи адабиёти тољик. – С. 168.
2. С. Айнї. Мулло Шарифи Анбари Бухорої // Намунаи адабиёти тољик. – С. 430.
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Чунин ќайдњои танќидии С.Айнї барои шакл гирифтан ва
вусъат ёфтани афкори адабию эстетикии ў то андозае наќши муњим
гузоштаанд.
С. Айнї на танњо дар назарияи моддаи таърих, балки дар
амалияи он низ мумтоз мебошад. Намунаи моддањои таърихе, ки ба
муносибате дар «Намунаи адабиёти тољик» аз ашъори муаллиф оварда
шудаанд, истеъдоди баланд доштани ўро дар эљоди ин навъи санъат
собит менамояд. Як хусусияти ба назар намоёни таърихњои худи
С.Айнї дар он аст, ки шоир зимни тасвири ашё як ќатор масъалањои
ба он алоќамандро низ баён мекунад, ки онњо њамчун маводи таърихї
ва адабї ањамияти калон доранд. Чунончи, моддаи таърихи вафоти
Афзал махдуми Пирмастї аз њамин ќабил аст. Ин моддаи таърих дар
жанри марсия суруда шуда, аз 10 байт иборат мебошад. Шоир пас
аз он ки сифату фазилатњои Афзалро ба риштаи назм мекашад, дар
маќтаи шеър мегўяд:
Бањри таърихи вафоташ Айнї,
Гуфт: «девони ѓазал» рафт ба «гўр»1.
Сипас С.Айнї ин моддаи таърихро чунин маънидод мекунад:
«Махфї мабод, ки њар гоњ шумораи «девони ѓазал», ки 1108 аст,
ба «гўр», ки 226 аст, равад, яъне љамъ шавад, њосил мегардад 1334
(мутобиќи 1915–1916 мелодї –А.М), ки матлуб аст»2.
Моддаи таърихи боло мазмунан ва шаклан барљаста буда, ба
асли мавзўъ муносибати ќавии маънавї дорад, ки ин яке аз шартњои
асосии эљоди моддаи таърих ба шумор меравад.
Назарияпардози соњаи адабиёт Атоуллоњи Њусайнї (асри ХV)
рољеъ ба талабот ва хусусияти умдаи моддаи таърих сухан ронда,
таъкид мекунад, ки «камоли ин санъат ба яке аз ду чиз аст: Аввал – он,
ки таърих таркибе набошад дуру дароз, то њисоби он осон бошад…
дуюм – он, ки хусусияти ваќт аз он маълум бошад… ва агар љомеъи
њар ду ваљњ бошад, акмал бошад…»3.
1. С. Айнї. Афзал махдуми Пирмастии Бухорої // Намунаи адабиёти тољик. – С. 221.
2. Њамон љо. – С. 221.
3. Атоуллоњи Њусайнї. Бадоеъ-ус-саноеъ (Бо сарсухан, тавзењот ва тањрири Р. Му
сулмонќулов). Нашри зикршуда. – С. 159-160.
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Таърихњои С.Айнї ба њамин ќонуну талаботи ин санъат пурра
љавоб медињанд. С.Айнї анъанаи таърихнависиро идома дода, дар
натиљаи эљодкорона истифода бурдани ќонуният ва имкониятњои
санъат ба он навоварї низ дохил намудааст. Ин навоварии ў ба
воситаи дар як ваќт омезиш додани моддаи таърихи лафзї ва маънавї
ба вуќўъ пайвастааст. Мисоли ин марсия ва таърихи фавти Мирзо
Сирољи Њаким шуда метавонад. Ин марсия 14 байт буда, аз ду ќисм
иборат аст. Моддаи таърихи марсия байти зерин мебошад:
Паи таърих, хирад, маънавию лафзї гуфт:
«Ба њазору сесаду сию ду бо шањри сафар»1.
С.Айнї дар хусуси моддаи таърихи худ мегўяд: «Махфї мабод,
ки мисраи охирро2 њар гоњ ба њисоби љумал шумурда шавад, боз
њазору сесаду сию ду (мутобиќи 1913–1914 мелодї–А.М.) мебарояд.
Ин гуна таърихро лафзї ва маънавї меноманд»3.
Дар асоси баррасии масоили фавќ ба чунин натиљањо омадан
мумкин аст:
а) Дар «Намунаи адабиёти тољик» муаммо ва моддаи таърих
мавќеи намоён дошта, дар баёну њалли як ќатор масъалањои таърихи
адабиёт ба муаллиф мадад расондаанд.
б) С. Айнї ба сабаби он ки муаммо «дар ваќташ дар таърихи
адабиёт роли калонро бозї кардааст»4 ва ба воситаи он «ифода
кардани матлаб…дар адабиёт, дар ваќти худ ањамияти калон дошт»,5
бинобар ин, ба зикри ин санъати адабї мароќ зоњир намуда, дар
њалли онњо ќобилияти баланд нишон додааст.
в) Бо овардани муаммо муаллиф фањмишу диди эстетикї ва мањо
рати адибонро дар эљоди он ќайд мекунад. Таърихњои зикрнамудаи
С.Айнї далелу воќеањои муњимро дар худ акс намуда, чун санади
мўътамад дар баёни як ќатор масъалањои адабї ва таърихї ба ў мадад
расондаанд.
1. С. Айнї. Мирзо Сирољи Њакими Савољии Бухорої //Намунаи адабиёти тољик. –
С.347.
2. Дар ин калима пасоянди «ро» зиёдатї ба назар мерасад –А.М.
3. С. Айнї. Мирзо Сирољи Њакими Савољии Бухорої // Намунаи адабиёти тољик.– С.
347.
4. С.Айнї. Куллиёт љ.11. Китоби якум (Ба чоп тайёркунандагон: К.Айнї ва Р. Њо
дизода).– Душанбе: Нашрдавтољик., 1963. – С. 367.
5. Њамон љо. – С. 370.
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г) Аз таърихњои «Намунаи адабиёти тољик» дар бораи инкишоф,
такомул ва сайри таърихии ин санъати адабї тасаввуроти рўшан
њосил кардан мумкин аст.
д) Шарњу маънидоди моддаи таърих ва эљоди он аз тарафи С.
Айнї дар назария ва амалияи ин соња лаёќати бузург зоњир намудани
ўро комилан собит менамоянд. Моддањои таърих барои фањмидани
назари адабиётшиносии С.Айнї низ ёрї мерасонанд.
е) Дар «Намунаи адабиёти тољик» намунањои барљастаи муаммо
ва моддаи таърих фароњам оварда шудаанд, ки баробари ќимати
адабию таърихї инчунин арзиши маърифатї ва эстетикиро молик
мебошанд.
Январи соли 1986.
Тањрири дуюм:
15-30 сентябри соли 2004.
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САЊИФАЊОИ ЗАРРИНИ ЊАЁТ
Худи устод машъал шуд, алав шуд,
Чароѓи мардуми дунёи нав шуд1.
М. Турсунзода.
Фаъолияти шахсони таърихї ифодакунандаи роњи тайкардаи
таърихии ин ё он халќу миллат мебошад. Садриддини Айнї аз
љумлаи њамин гуна ашхоси бузург мебошад, ки ба туфайли фаъолияти
иљтимої ва осори адабию илмиаш шўњрати љањонї пайдо кардааст.
Њаёти аљиб ва маќоми баланди суханвари забардаст солњост, ки
диќќати ањли илму адабро ба худ љалб карда меояд. Аз солњои бистум
сар карда, дар бораи ин адиби мубориз ва њаќиќатнигор навиштани
асарњо аз тарафи олимон, шоирону нависандагон ва санъаткорони
чи Иттифоќи Советї ва чи хориљї оѓоз мегардад. Адибони тољик
Абулќосими Лоњутї, Ањмадљони Њамдї, Рањим Њошим, Зуфархони
Љавњарї, Сотим Улуѓзода, Мирзо Турсунзода, Абдусалом Дењотї,
Муњаммадљон Рањимї, Љалол Икромї, Мирсаид Миршакар, Рањим
Љалил, Боќї Рањимзода, Пўлод Толис, Расул Њодизода, Мўъмин
Ќаноат, Лоиќ Шералї, Бозор Собир, Ўрун Кўњзод ва дигарон
дар асарњои худ образи устод Айниро бо мањорати баланд тасвир
кардаанд.
Олим ва тарљумони намоён Рањим Њошим аз зумраи он шахсони
хушбахтест, ки њангоми фаъолияти муъаллимии С. Айнї дар яке аз
аввалин мактабњои советии Самарќанд соли 1918 ба шогирдии вай
мушарраф мегардад ва аз ў омўхтани дарси забону адабиёти тољик
ва таърих насибаш мешавад. Дар њамон ваќтњо нахустин маќолаи
ёддоштии Рањим Њошим дар бораи С. Айнї тањти унвони «Хотирањои
саёњат» дар шумораи якуми маљаллаи «Болалар йулдоши» соли 1919
чоп шуда буд2.
1. М.Турсунзода. Чароѓи абадї // Куллиёт, љилди дуюм. – Душанбе: Ирфон, 1971.
– С. 32.
2. Р. Њошим. Саёњат хотираси // Болалар йўлдоши. –1919. – №»1. – С. 4.
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Баъдтар Рањим Њошим муддати зиёде бо устод Айнї дар як љо
кор карда, чанд сол ба сифати котиби нависанда низ хизмат кардааст.
Натиљаи њамин њамкорї ва муносибати наздик бо нависанда буд,
ки Рањим Њошим дар бораи эљодиёти устод Айнї ва шахсияти вай
маълумоти пурќимате љамъ овард. Аз ин љост, ки силсилаи таълифоти
илмию бадеии Рањим Њошим «Якумин ќиссаи инќилобии тољик»
/1928/, «Пире, ки љавон шудааст» /1935/, «Баъзе мулоњизањо дар
бораи асарњои педагогии С.Айнї ва фаъолияти педагогии вай пеш
аз револютсия» /1960/, «Омўзгори ѓамхору сахтгир» /1960/, «Айнї ва
назми тољик дар дањ соли аввали Октябр» /1961/, «Дар мактаби устод»
/1962/, «Осори Айнї барои бачагон» /1963/, «Таљрибаи омўхтани як
шеър» /1965/, «Айнї ва адабиёти рус» /1968/, «Дар партави ѓояњои
Ленин» /1970/, «Дар коргоњи эљодии устод» /1971/, «Луѓатдон ва
луѓатшинос» /1971/, «Айнї ва Бухоро» /1971/, «Њамсоли республика»
/1974/, «Айнї ва Шолохов» /1975/, «Айнї ва аввалин китобњои дарсї»
/1977/ ва ѓайра, ки дар заминаи омўзишу тањќиќ ва мушоњидањои
чандинсолааш арзи вуљуд кардаанд, дар тадќиќи ањвол ва осори
С.Айнї сарчашмаи муњим ба њисоб мераванд.
Баъди тайёрии њаматарафа Рањим Њошим њамроњи нависанда
ва шарќшинос Радий Фиш ба муносибати 100-солагии С.Айнї
китоби «Бо амри виљдон»-ро навишт, ки он бори аввал дар сањифањои
матбуоти даврї ба забонњои тољикї ва русї интишор ёфт.
Нашриёти «Ирфон» соли 1978 «Бо амри виљдон»-ро ба забони
русї1 ва соли 1979 ба забони тољикї2 аз чоп баровард. Ва нињоят,
асари мазкур бо тасњењ ва иловањо соли 1980 дар Москва ба воситаи
нашриёти «Советский писатель» дастраси хонандагони умумииттифоќ
гардид3. Ин китоб аз њафт боб ва тавзењот иборат буда, манзарањои
васеи њаёти нависандаро фаро гирифтааст. Ба вуљуд омадани «Бо
амри виљдон» натиљаи кўшиши љиддии Р. Фиш. ва Р. Њошим дар
тањќиќи рўзгор ва фаъолияти серсоњаи асосгузори адабиёти советии
тољик мебошад. Чи хеле ки аз мутолааи китоб маълум мегардад, асли
маќсади муаллифон батафсил, њаматарафа ва чуќур баён кардани
тарљумаи њоли С.Айнї нест. Инчунин «Бо амри виљдон» аз наќли
муќаррарии шарњи њоли устод Айнї њам иборат нест, чунки љараёни
1. Р.Фиш, Р.Хашим. Глазами совести. Основанное на документах, письмах и воспо
минаниях жиизнеописание Садридина Сейид Мурада – ходжи Айни. – Душанбе:
Ирфон, 1978. – 296 с.
2. Р.Фиш, Р.Њошим. Бо амри виљдон. Шарњи њоли Садриддин Сайид Муродзода
Айнї дар асоси њуљљатњо, хотирањо, мактубњо ва навиштањои худи ў. – Душанбе:
Ирфон, 1979. – 288 с.
3. Р.Фиш, Р. Хашим. Глазами совести. – М.: Сов. писатель, 1980. – 319 с.
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Муќоваи китоби Р. Фиш ва Р. Њошим «Бо амри виљдон»,
ки соли 1980 дар Москва ба тавассути нашриёти
«Советский писатель» ба табъ расидааст.
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зиндагии устод Айнї саросар аз воќеањои пурвусъату пуршиддат,
задухурдњо, лањзањои њаяљонбахш, њолатњои пурэњсоси ќалбї ва
муассир иборатанд. Аз ин љињат дар њаљми як китоб баён кардани
шарњи њоли С.Айнї, ки њаёташ бо зиндагии халќаш яксон љараён
ёфтааст, кори басо мушкилест. Вале таљрибаи бой ба Р. Фиш ва Р.
Њошим имкон додаанд, ки аз ўњдаи иљрои вазифаи дар назди худ
гузошта бомуваффаќият бароянд.
Муаллифон шарњи њоли устод Айниро дар асоси маълумоти
сарчашмањо, њуљљатњои архив, мактубу хотирањо, тадќиќотњои илмї
ва инчунин ахбору ишорањои худи нависанда баён кардаанд. Дар ин
бобат махсусан асарњои нависанда «Таърихи амирони манѓитияи
Бухоро», «Таърихи инќилоби Бухоро», «Љаллодони Бухоро», «На
мунаи адабиёти тољик», «Мухтасари тарљумаи њоли худам» ва «Ёд
доштњо» ба муаллифон мададгори хубе шудаанд. Лекин Р.Фиш
ва Р.Њошим танњо ба маълумотњои мављуда ќаноат накарда, дар
натиљаи љустуљўњо санаду њуљљатњои тоза ба даст дароварда, дар
асоси далелњои таърихї ва адабї тарљумаи њоли бо либоси бадеият
оросташудаи С.Айниро ба вуљуд овардаанд. Инро њам ќайд кардан
зарур аст, ки лавња ва манзарањои зиндагии нависанда, воќеа ва
амалиёти шахсони таърихї, ки дар асар зикр шудаанд, аз назари
бадеии муаллифон ба тарзи хосае тасвир гардидаанд ва рангу љилои
наве пайдо кардаанд.
Р. Фиш ва Р.Њошим њангоми тасвири зиндагии С.Айнї услуби
нигориши ба худ хосеро пеш гирифтаанд. Дар асар тарљумаи њоли С.
Айнї ба таври тартиби таърихї (хронологї) – аз овони кўдакї сар
карда, то солњои вопасини умри нависанда ба як тартиби муайян наќл
шудааст. Муаллифон на тартиби хронологии њодисањо, балки мазмуни
иљтимоию сиёсии онњо ва арзиши ѓоявии далелу воќеањои адабиро
дар љои аввал гузоштаанд. Аз ин рў, онњо кўшидаанд, ки дар китоб
лањзањои барљастатаринро, ки маъно ва мазмуни воќеањоро бо тамоми
љузъиёташ дарбар кардаанд, амиќтар ошкор созанд. Ин ба муаллифон
имкон додааст, ки роњи тайкардаи С.Айнї, иштироки фаъолонаи
ўро дар љараёни воќеањои асоситарини њаёти халќи тољик дар пеши
назари хонанда љилвагар намоянд. Дар китоб тарафњои гуногуни
љараёни зиндагии С.Айнї, шахсият ва масъалањои таљрибаи эљодии
нависанда дар алоќамандии зич бо масъалаву муаммоњои таърихї
ва маданию адабї инъикос ёфтаанд. Дар тасвири саргузаштњои
устод Айнї маќоми руљўъњо калонанд. Аз ин љост, ки руљўъњои
бадеї, илмї, таърихї ва публитсистї дар ин асар барои ибрози
эњсосу њаяљон, бо њам пайвастани амалиёти њодисањо воситаи муњим
гардидаанд. Асар аз тасвири тазодонаи ду манзара–яке лавњаи њаёти
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пурдабдаи амири Бухоро амир Олимхони манѓит ва дигаре, нафрати
бепоёни С.Айнї ба муњити пур аз фисќу фуљури дарборї ва он шахси
зоњиран одамсимои дар асл вањшитабиати хунхор оѓоз меёбад. Сипас
ба воситаи тасвири образноки як лањзаи мушаххасу махсуси њолати
рўњии устод Айнї дар яке аз субњгоњони бањори соли 1948, ки ў ѓарќи
фикру андешањои мухталиф аст, гузаштаашро пеши назар меорад ва
дар бораи воќеањои аљиби њаёташ муњокима меронад ва ба таълифи
шоњасари худ «Ёддоштњо» шурўъ менамояд, симои дурахшони
нависанда дар пеши назари хонанда љилвагар мешавад. Муаллифон
дар ин љо ба тавассути монологи ботинии нависанда хонандаро бо
Бухорои тоинќилобї, оѓози рўйдоди воќеањои пурвусъате, ки ба њаёти
С.Айнї алоќаи ќавї доранд, мухтасаран шинос мекунанд. Ин ахбори
пешакї хонандаро ба дарки њодисањои баъд аз ин тасвиршаванда
омода месозад. Дар бобњои минбаъдаи асар лавњањои њаёти нависанда
дар пеши назари хонанда батадриљ љилвагар мегарданд. Шарњи њоли
С. Айнї аз овони хурдсолии ў оѓоз гардида, даврањои баъдинаи њаёти
вай: вафоти падару модар дар вабои умумї ва сар шудани зиндагии
пурмашаќќат, тањсил дар мадрасањои Бухоро, шиносої бо ањли
илму адаб ва равнаќи фаъолияти шоирї, оѓози инќилоби фикрї ва
инкишофи фаъолияти маорифпарварї, аз наздик шинос шудан бо
њаёти табаќањои мењнатии мардум ва кор дар заводи пахтатозакунии
Ќизилтеппа, иштирок дар њаракатњои озодихоњї, дучор гардидан ба
љазои љисмонї ва њиљрат ба Самарќанд, ѓалабаи инќилоби Октябр ва
оѓози фаъолияти гуногунсоњаи нависанда, эљоди асарњои инќилобї,
иштироки фаъолона дар корњои инќилобї, муборизаи суботкорона
дар роњи тараќќиёти забону адабиёт ва илму маданияти сотсиалистии
тољик ба тафсил тасвир шудаанд. Муаллифон кўшидаанд, ки дар
бораи он лањзањои ањамиятноки њаёти устод Айнї, ки хонандагон аз
хусуси онњо кам огоњанд, маълумоти мукаммал дињанд.
Тафсилоти љараёни зиндагии С.Айнї дар њудуди солњои
1905–1930, хусусан воќеањои њаёти нависанда дар арафаи рўй до
дани воќеаи Колесов ва солњои инќилоб баѓоят ќобили таваљљўњ
мебошад. Ба тасвири пурвусъати воќеањои дар ибтидои ѓалабаи
Октябр рўйдода ва револютсияи халќии Бухоро, инчунин ѓалабаи
Њокимияти Советї дар Самарќанду Бухоро эътибори љиддї додани
муаллифон аз њар љињат муњим аст. Зеро ин давра дар таърих
њамчун давраи дигаргунсозињои азими иљтимої, сиёсї ва маданї
маќоми њалкунанда дорад. Мањз инъикоси фаъолияти С.Айнї дар
чунин давраи муборизањои пуршиддати синфї, сиёсї ва мафкуравї
ањамияти калон пайдо мекунад. Дар асар симои њаќиќии устод Айнї
чун адиби оташинсухан, вассофи Октябр, тарѓиботчии фаъоли ѓояњои
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замони нав ва мунодии њаёти нав равшан намудор мегардад. Зимнан
муаллифон хонандаро ба вазъияти хеле мураккабу пурташвиш ва
љузъиёти зиндагии онваќтаинаи нависанда, инчунин њолатњои рўњии
вай дар он солњои пурошўб шинос мекунанд. Муаллифон оид ба
шарњи њоли устод Айнї дар ин давра хеле далелњои тоза ва маводи
шавќоварро дарљ намудаанд.
Ќимати баланди мундариљавию ѓоявии китоби «Бо амри виљ
дон» пеш аз њама дар он зоњир мегардад, ки муаллифон ба масъа
лаи нишон додани фаъолияти иљтимої ва адабии С. Айнї маќо
ми аввалиндараља додаанд. Аз ин рў тамоми воќеањои дар асар
тасвиршуда дар атрофи њамин ду ќутби марказї зич муттањид гашта
анд. Њамин аст, ки дар њамаи даврањои умраш устод Айнї дар байни
мардуми мењнатї мебошад. Фаъолияти Садриддинхољаи Айнї барои
кушодани мактабњои усули нав дар шароити феодалї бо њамроњии
ходимони маориф, љидду љањду бепоёни ў ва шариконаш Ањмадљони
Њамдї, Абдулвоњиди Мунзим, Мукамил Бурњонов, Њомидхўљаи
Мењрї, Фазлиддин Махдум, Њољї Сирољиддин, Мирзо Нарзуллоњ,
Њољї Абдусаттор, Абдуќодир Муњиддинов, Њалим Ашўров ва дигарон
барои ташкили љамъияти махфии «Тарбияи атфол» бањри бедории
фикрии мардум дар вазъияти таъќиботи сахти аморат, муборизаи
ќањрамононаи нависанда дар роњи њимояи музаффариятњои Октябр
ва мустањкам намудани Давлати Советї, бо асарњои санъаткорона
ба сохтмони њаёти нави сотсиалистї рањнамун сохтани оммаи
мењнаткаш, ба воќеањои муњимми давр бо зудї њамовоз гардидани
адиб ва ѓайра, ки њиссае аз шоњроњи зиндагии вай мебошанд, далели
онанд, ки ў њаёти хешро њамеша сарфи хизмати халќ кардааст. Ин аст,
ки номи устод Айнї дар ќалби халќ сахт маъво гирифтааст.
С.Айнї дар китоби «Бо амри виљдон» дар сањнаи муборизањои
шадид тасвир гардидааст, хислату характер, шахсият ва симои
љамъиятии вай дар љараёни низоъ ва задухўрдњои тезутунд кушода
мешавад. С.Айнї дар њама њолатњои зиндагї чун як шахси ќавиирода,
муборизи матин, суботкор ва њассосу мушоњидакор намоён мегардад.
Дар асар хислатњои њамида ва фазилатњои писандидаи нависанда:
садоќатмандии бепоён ба кори халќу Ватан, мењнатдўстї, кўшишу
шавќи беандоза дар роњи донишандўзї, заковати баланд, фурўтанї,
вазифашиносї, инсондўстї, ѓанимат донистани ваќт, серталабї,
интизомнокии љиддї, лаёќати зуд дарк намудани истеъдоди одамон
ва ѓамхорї ба онњо, хотираи фавќулода ќавї, масъулиятшиносї дар
кору зиндагї, ќавииродагї, суботкорї дар роњи расидан ба маќсадњои
олї, бомулоњизагї ва дурандешї дар њар як кор ва монанди инњо дар
тамоми бобњои китоб ба таври боварибахш нишон дода шудаанд,
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ки моњияти калони ахлоќї, тарбиявї, маърифатомўзї ва эстетикї
доранд. Устод Айнї њамчун донишманди воќифи асрори зиндагї
дигаронро низ пайваста барои соњиб шудан ба сифатњои наљиби
инсонї рањнамун месохт. Аз љумла суханонеро, ки С. Айнї 10 июни
соли 1949 дар њузури донишљўёни Институти педагогии Бухоро
гуфтааст, мулоњиза фармоед: «Таърих замоне маъно пайдо мекунад,
ки аслињаи мубориза барои оянда шуда бошад. Ин мубориза бе до
нистани гузаштањо натиљае намедињад. Маданияти гузаштаро донис
тан лозим аст, зеро ин дониш њам мисли донишњои дигар барои бино
кардани њаёти нав ва Бухорои имрўза зарурат дорад…
Инсон њељу беарзиш аст, агар чизеро дарёфта, ба чизе пай бурда,
вале ин дарёфт ва дониши худро ба дигарон надињад, дар байни халќ
пањн накунад.
Ба њар як аз њозирон, ки дар ин донишгоњ машѓули касби дониш
њастед, муаъллими мактабдор шудан шарт нест, вале њар як аз шумо
бояд омўзгори халќ бошад, бояд бо халќ дар як љо љўшида дар кор
ва зиндагї њамдам ва њамќадами халќ бошад. Њар як аз шумо бояд
биёмўзонад ва дар айни замон худ аз халќ омўзад…
Шумо њама маро мешиносед, медонед, ман дар ин рўзњо ба
навиштани ёддоштњои худ машѓулам. Шояд баъзе аз шумо худ аз худ
мепурсида бошад: наход ќиёфаи одамон, ифодаи рўй ва тарзи гуфтори
онњо, тафсилоти либос ва тарзи либоспўшї, суханони гуфтањои онњоро
дар солњои дароз дар хотир нигоњ доштан мумкин аст? Муаллиф ин
чизњоро аз худаш набофта бошад?… Вале њар як аз шумо, ки бухорої
њастед, номи падар ва бобои худро ба ман гўед, хоњед фањмид, ман
шуморо њам мешиносам»1. Чунин гуфтањои њикматноки нависанда
оид ба масъалањои гуногун дар асар бисёр дучор мегардад.
Дар китоби «Бо амри виљдон» нишон додани фаъолияти эљодии
С.Айнї њамчун ќисми марказии шарњи њоли нависанда маќоми хосе
пайдо кардааст. Муаллифон инкишофи фаъолияти адабии устод
Айнї ва омилњои ташаккули онро аз ибтидои ба љодаи эљодї ќадам
гузоштани адиб то рўзњои вопасини њаёт, хизматњои ўро дар тараќќии
адабиёт ва маданияти сотсиалистии тољик, ѓамхорињои вайро дар
њаќќи эљодкорони љавон ба тасвир гирифта, маќоми баланди ўро дар
ин љабња муайян кардаанд. Он чиз љолиби диќќат аст, ки муаллифон
зимни баёни масъалањои эљодиёти нависанда дар хусуси шароити
ба вуљуд омадан, коргоњи эљодии адиб, арзиши ѓоявї ва ањамияти
1. Р. Фиш, Р. Њошим. Бо амри виљдон. Шарњи њоли Садриддин Сайид Муродзода
Айнї дар асоси њуљљатњо, хотирањо, мактубњо ва навиштањои худи ў. Нашри зикр
шуда. – С. 249-250.
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таърихии асарњои ў изњор аќида њам кардаанд. Аз ин нуќтаи назар
фикру мулоњизањои муаллифон дар бораи асари бунёдии С.Айнї
«Намунаи адабиёти тољик», ки адабиётшиносии советии тољик бо
он оѓоз мегардад, ќобили таваљљўњ мебошанд. Ба ин асар беш аз
њама эътибори љиддї додани муаллифон бесабаб нест. Чи хеле ки
худи С.Айнї таъкид кардааст, «Ин асар дар замони худ ба фоидаи
сиёсати миллии партия роли калон бозї кард. Чунки дар он ваќтњо
пантуркистон ба муќобили таќсимоти миллї иѓвоњо пањн мекарданд
ва ин сиёсати миллии партияро «парча-парча кардани»-и «туркњо»
мешумурданд ва бар зидди барпо шудани љумњурияти советии
Тољикистон бошад, боз њам сахттар иѓво пањн мекарданд: «дар Осиёи
Миёна тољик ном як халќ нест, инњо њамон ўзбаконанд, ки бо таъсири
Эрон ва мадраса забони худро гум кардаанд» мегуфтанд».1
Китоби «Намунаи адабиёти тољик» дар чунин шароит дар
масъалаи исботи њастии халќи тољик ва забону адабиёти ќадимаи
он роли бузурги таърихї, сиёсї, илмї ва маданию адабї бозид. Аз
ин љињат муаллифон дар чанд боби асар дар хусуси сабаби таълиф,
шароити навишта шудан, мазмуну моњияти ин китоб ва ањамияти
фавќулода калони он дар шароити муборизањои шадиди солњои бистум
суханони пурарзиш гуфтаанд. Илова бар ин оид ба бањсу мунозирањои
доманадор дар атрофи «Намунаи адабиёти тољик» ва кўшишу маќсади
онњое, ки ба воситаи калимањои «сурх» ба муаллифи китоб «зарбаи
пуркина, ѓаразкорона ва дар айни замон љоњилона»2 мезаданд, ахбори
тоза дода шудааст. Хусусан зикри дахолати намояндаи вазорати
корњои хориљаи СССР дар Ўзбакистон А.Знаменский ба воситаи
Бюрои осиёимиёнагии ВКП /б/ барои њимояи «Намунаи адабиёти
тољик» аз њамлањои «он иѓвогарони контрреволютсионї» ва мактуби
эњтиромии устод Айнї ба А. Знаменский як далели тозаест дар масъ
алаи омўзиши ин асари гаронбањо.
Тасвири симои њамзамонони С.Айнї дар китоби «Бо амри
виљдон» мавќеи калон дорад. Хонанда дар бораи шарњи њоли
Ањмади Дониш, Шамсиддини Шоњин, хусусан Шарифљон махдуми
Садри Зиё тасаввуроти хуб њосил мекунад. Зимнан бояд гуфт, ки
маълумоти муаллифон дар бораи муносибати С.Айнї бо Садри Зиё
хеле навигарињо дорад. Ба мисли њамин манзарањои фаъолияти дигар
1. С.Айнї. Мухтасари тарљумаи њоли худам. (Бо кўшишу эњтимом ва дебочаи Камол
С.Айнї). – Душанбе: Дониш, 1978. – С. 181.
2������������������������������������������������������������������������������
. Р.Фиш, Р. Хашим. Глазами совести. Основанное на документах, письмах и воспо
минаниях жизнеописание Садриддина Мурада-ходжи Айни. – М.: Сов. писатель,
1980. – С.191.
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њамкорони нависанда, чун Муњаммадсиддиќи Њайрат, Ањмадљони
Њамдї, Абдулвоњиди Мунзим, Абдулќодири Шакурї, Абдулќодир
Муњиддинов, А.Г. Леменовский ва дигарон низ ба тадќиќи бадеї
гирифта шудаанд.
«Бо амри виљдон» як навъ инъикоскунандаи љараёни адабї низ
мебошад. Дар он њодисањои муњимтарини адабии таърихи адабиёти
тољик ва падидањои нави эљодї дар охири асри ХIХ, ибтидои асри
ХХ ва баъди ѓалабаи инќилоби Октябр ба зуњур омадаанд.
«Бо амри виљдон» љанбаи мустањками таърихї дорад. Њар
як далели он бо воќеањои мушаххаси таърихї комилан мувофиќат
мекунад. Маълумоти асар оид ба фаъолияти љавонбухороиён, во
ќеаи Колесов, ѓалабаи Октябр дар Самарќанду Бухоро, махсусан
амалиёти роњбарони њукумати Республикаи Советии Бухоро, ёрию
мадади Россияи советї ба халќњои Осиёи Миёна аз лињози фарогирии
мадракњои тоза дорои ањамияти калон мебошанд.
Китоби «Бо амри виљдон»-ро мутолаа намуда, дар бораи
он баъзе мулоњизањоро баён кардан аз ањамият холї нахоњад буд.
Пеш аз њама он чиз ба назар мерасад, ки тасвири лањзањои зиндагї
ва фаъолияти С.Айнї дар зарфи солњои 1930-1948 тасњењ ва такмил
металабанд. Зеро хонанда аз хусуси шарњи њоли нависанда дар ин
муддат, ки давраи пурљўшу хурўши фаъолияти серсоњаи эљодии ў
ба њисоб меравад, тасаввуроти кофї пайдо карда наметавонад. Ин
давраи зиндагї ва фаъолияти С.Айниро ба шарти дар оянда такмил
додани «Бо амри виљдон» дар асоси мукотиботи нависанда бо адибон,
махсусан мукотибот бо устод Лоњутї ва њамкорону дўстонаш,
хотироти олимону адибон, инчунин њуљљатњои бойгонї пурќувват
кардан ба маќсад мувофиќ аст. Дар асар баъзе далел ва санањо дучор
меоянд, ки ба гуфтањои худи С.Айнї то андозае кам мувофиќат
мекунанд. Масалан, С.Айнї дар «Мухтасари тарљумаи њоли худам»
ваќти ќозї шуда ба Ќаршї рафтани Шарифљон махдуми Садри
Зиё ва ба назди ў даъват шудани худро соли 1902 ќайд кардааст1,
вале муаллифон санаи мазкурро соли 1912 нишон додаанд2. Ё ин ки
С.Айнї баъди љазои 75 чўб дар беморхонаи Когон дар муддати 52 рўз
«25 бор амалиёти љарроњї» диданашро хотирнишон сохтааст3, аммо
1. С. Айнї. Мухтасари тарљумаи њоли худам // Куллиёт, љ.1 (Ба чоп тайёркунандагон:
К. Айнї ва Р. Њодизода). – Сталинобод: Нашрдавтољик., 1958. – С. 54.
2. Р.Фиш, Р.Њошим. Бо амри виљдон. Нашри зикршуда. – С. 84.
3. С.Айнї. Мухтасари тарљумаи њоли худам // Куллиёт љ. 1. Нашри зикршуда. – С.
37.
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муаллифон бар хилофи манбаъ ин миќдорро «бист амали љарроњї»
ќайд кардаанд1.
Дар охири «Бо амри виљдон» зери унвони «Санањои њаёт ва эљо
диёти Садриддин Айнї», «Номгўи шахсњо», «Фењристи нашри аввали
муњимтарин асарњои Айнї» тавзењот дода шудааст, ки он аз њар љињат
љолиби диќќат буда, ба хонанда рољеъ ба рўзгор ва осори нависанда
маълумоти муфид медињад. Он ба далелу санадњои сарчашмањо
ва маводи нодири архив такя карда навишта шудааст. Аммо дар
тавзењоти китоб њам баъзе носањењињо роњ ёфтаанд, ки онњо ислоњ
металабанд. Чунончи, тавзењи зерин, ки дар хусуси асарњои дар давраи
Љанги Бузурги Ватанї навиштаи С. Айнї дода шудааст, ислоњталаб
аст: «1941-1944–Навишта шудани маќолањои патриотї: «Чингизи асри
ХХ», «Шерзод», «Марши интиќом», «Талвосаи љонкании даррандаи
захмдор», «Ќањрамон Ленинград», «Суруди зафар» ва дигарњо…»2
Чунонки маълум аст, «Марши интиќом», «Ќањрамон Ленин
град» ва «Суруди зафар» шеър мебошанд, бинобар ин, онњоро ба
ќатори маќолањо дохил кардан дуруст нест.
Устод Айнї дар «Мухтасари тарљумаи њоли худам» дар шўъбаи
Бухгосторг мудир таъин шуда, кор карданашро солњои 1923-1925
ќайд кардааст.3 Аммо дар тавзењот бар хилофи гуфтаи нависанда дар
ин вазифа кор кардани ў солњои 1920-1921 нишон дода шудааст.4
Дар «Номгўи шахсњо» оид ба санањои њаёт ва фаъолияти
арбобони партиявї, давлатї, олимон, инчунин он одамоне, ки ба
хонандагони имрўза кам маълуманд ё номаълуманд, маълумот дода
шудааст. Аммо бо сабабњои номаълум дар зикри санаи таваллуд
ва фавти баъзе шахсон баъзан носањењињо роњ ёфтаанд. Чунончи,
таваллуди устод Рўдакї соли 860 зикр гардидааст5, њол он ки дар
адабиётшиносї санаи сањењи валодати шоир соли 858 далели бебањс
мебошад.
Ё ин ки дар дохили матни китоб домулло Икром соли 1918 «дар
зиндон љон супурд»6 гуфта шудааст, аммо дар ќисми тавзењот санаи
вафоти ў соли 1928 ќайд шудааст.7

1. Р.Фиш, Р.Њошим. Бо амри виљдон. Нашри зикршуда. – С. 93.
2. Р. Фиш, Р. Њошим. Бо амри виљдон. – С. 275.
3. С. Айнї. Мухтасари тарљумаи њоли худам // Куллиёт, љ.1 (Ба чоп тайёркунандагон:
К. Айнї ва Р. Њодизода). – С. 96-97.
4. Р. Фиш, Р. Њошим. Бо амри виљдон. – С. 273.
5. Њамон љо. – С.282.
6. Њамон љо. – С.112.
7. Њамон љо. – С. 278.
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Ба мисли њамин таърихи њаёти Абулфазли Балъамї, Самъонии
Марвазї, Низомии Ганљавї, Шамсиддини Шоњин, Саиди Нафисї,
Исмоилбеки Ѓаспаринский, Мирзо Сирољи Њаким ва баъзе дигаронро
дар асоси тадќиќотњои навтарини илмї нишон додан шарт аст.
Дар баробари ин дар якхелагии номи асарњо баъзе норасоињо ба
назар мерасанд. Чунончи, шакли дурусти номи асари С.Айнї «Дар
бораи Фирдавсї ва «Шоњнома»-и ў» аст, вале дар тавзењот асари
мазкур дар шакли «Фирдавсї ва «Шоњнома»-и ў ќайд шудааст1.
Њамин гуна афтидани калимањо аз номи баъзе асарњо дар сањифаи
287 низ мушоњида мешаванд. Норасоињои зикршуда, албатта, ислоњ
шавандаанд.
Ќимати баланди асари Р. Фиш ва Р. Њошим пеш аз њама дар
он аст, ки симои барљастаи адиби оламшумул, арбоби намоёни илму
маданият, ходими фаъоли љамъиятї ва давлатї, падари тарбиятгари
адабиёти советии тољик устод Айниро бо мањорати том ба вуљуд
овардаанд.
«Бо амри виљдон», ки бо забони фасењу пуробуранг таълиф гар
дидааст, барои оммаи васеи хонандагон тўњфаи пурќимат мебошад.
Ин асар оинаест, ки рўзгори аљибу ибратомўз, фаъолияти иљтимої
ва эљодии асосгузори адабиёти советии тољик устод Айниро ба таври
барљаста акс кардааст. Китоби Р. Фиш ва Р.Њошим бо ањамияти
калони илмию адабї ва маърифатию тарбиявии худ комёбии намоёни
айнишиносї ба шумор меравад.
Октябри соли 1980.
Тањрири дуюм:
12-22 ноябри 2004.

1. Њамон љо. – С.268.
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ОИД БА ЯК ЉАВОБИЯИ УСТОД АЙНЇ
Дар таърихи танќиди адабии тољик њељ асаре мисли «Намунаи
адабиёти тољик»-и С.Айнї бештар мавриди бањсу мунозира, омўзиш
ва тадќиќ ќарор нагирифтааст. Ин асар, аз як тараф, њанўз дар солњои
20-уми асри ХХ чи аз тарафи шарќшиносони Иттифоќи Советї ва
чи донишмандони хориљї сазовори бањои баланд гардида бошад, аз
тарафи дигар, дар танќиди адабии солњои 20-ум оид ба он маќолањои
хусусияти объективї дошта ба вуљуд омаданд. Аз тарафи сеюм,
дар солњои 20-ум баробари нашри маќолањои холисона доир ба
«Намунаи адабиёти тољик», инчунин таќризњое низ чоп мешуданд,
ки оњанги ѓаразкорона ва рўњи иѓвогарона доштанд. Як ќисми ин
гуна маќолањо, ки дар зери таъсири пантуркизм, афкори раппчиён
ва назарияи дуруштгароии иљтимої–сотсиологизми вулгар навишта
шудаанд, ифодакунандаи аќидањои хато дар наќди адабї мебошанд.
Баъзе маќолањои дигар хусусияти соф зењнї дошта, пур аз тўњмату
бўњтонанд. Маќолаи Бањриддини Азизї (1894-1944), ки бо номи
«Намунаи адабиёти тољик» пай дар пай дар се шумораи рўзномаи
«Овози тољик» чоп шудааст1, аз љумлаи њамон гуна маќолањо
мебошад. Ин маќола аз муќаддима ва се ќисм: «Њусни китоб»,
«Хатоњои китоб» ва «Усули тартиби китоб» иборат аст. Муаллиф дар
муќаддима мундариљаи умумии «Намунаи адабиёти тољик»-ро баён
намуда, дар ќисми «Њусни китоб», ки хеле мухтасар аст, бо суханони
обшуста ин асарро «рўѓане ба … чароѓдон ва фатила»2-и адабиёти
тољик мењисобад. Ягона эътирофи Б. Азизї дар ин ќисм љумлаи зерин
аст, ки «Навќаламони тољик (ба воситаи «Намунаи адабиёти тољик» –
А.М.) њам аз адабиёти нав ва кўњнаи худ хабардор гардида, дар оянда
бо кадом усул навиштанро донистанд»3.
Б. Азизї аз ќимати таърихї, илмї, адабї, эстетикї ва тарѓибии
«Намунаи адабиёти тољик» чашм пўшида, кўшиш мекунад, ки «камї
1. Б. Азизї. Намунаи адабиёти тољик // Овози тољик. – 1927. – 23 феврал. – №134; 2
март. – № 135; 8 март. – №136.
2. Б. Азизї. Намунаи адабиёти тољик // Овози тољик. – 1927. – 23 феврал. – №134.
3. Њамон љо.
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ва хато», «хато ва нуќсонот»1-и китобро ёбад ва ба ин восита њадафи
тири танќид ќарор дињад.
С.Айнї наметавонист ба ин маќола љавоб нагардонад. Маќолаи
љавобии С.Айнї тањти унвони «Љавоб ё ин ки мусоњаба – фелйетун»2
16-20 марти соли 1927 дар рўзномаи «Овози тољик» ба табъ мерасад3.
Муаллиф баробари рад кардани аксари мутлаќи мулоњизањои
нодурусти Б. Азизї инчунин оид ба чандин масъала ва муаммоњои
адабию эстетикї фикрњои љолиби диќќат баён кардааст, ки барои
фањмидани мундариљаи ѓоявии «Намунаи адабиёти тољик» ва муайян
кардани маќоми он дар адабиётшиносии тољикї, равшан гардидани
љањонбинї, аќоиди илмию адабї ва омўхтани коргоњи эљодии С.Айнї
ањамияти калонеро дороанд.
Б.Азизї ба «Намунаи адабиёти тољик» эрод гирифта менависад,
ки «Љамъкунандаи китоб рафиќ Айнї ањволи тазкирачиёнро ба хубї
муњокима нанамуда, њар тазкирачї дар њаќќи њар шоир њар чизе, ки
навишта бошад, айнан ба китоби худ дарљ намудан гирифтааст. Ва
њол он ки бисёр аз тазкирачиёни собиќ ба балои лаганбардорї ва
маддоњона мубтало буда, китобашонро ба њамин рўњ навиштаанд, ки
навиштаи онњо ба куллї ќобили эътино нест ва њар каломи онњоро
ба дигар тазкирачиён мутобиќа кардан лозим буд. Рафиќ Айнї
инро накардааст… Азбаски рафиќ Айнї ба навиштаи њамин ќабил
тазкирачиён фирефта шуда, суханашонро муњокима накардааст,
лињозо, китобаш ба хеле хатоњо дучор шудааст»4.
Мазмуни «Намунаи адабиёти тољик», далелњои фаровони
илмї, адабї ва таърихї беасос будани ин даъвои Б. Азизиро ба
таври барљаста собит менамоянд. Пеш аз њама, бояд ќайд кард, ки
асари С. Айнї бо таљдиди назар ба таърихи адабиёти тољикї таълиф
гардидааст. Нуќтаи назари танќидии С.Айнї њангоми истинод ба
маъхазњои адабї, махсусан ба тазкирањо дар сар то сари «Намунаи
адабиёти тољик» чи дар зикри санањои таърихї, чи дар баёни тарљумаи
њоли адибон ва чи дар ваќти овардани порчањои адабї равшан аст
ва даъвои Б. Азизиро матни китоб тасдиќ намекунад. Масалан,
Давлатшоњи Самарќандї дар «Тазкират-уш-шуаро» ба шеъри Рўдакї

1. Б. Азизї. Намунаи адабиёти тољик // Овози тољик. – 1927. – 23 феврал. – №134.
2. Дар «Куллиёт», љ. 11. Китоби якум. –Душанбе: Нашрдавтољик., 1963. – С. 174
калимаи «фелйетун» аз матн партофта шудааст –А.М.
3. С. Айнї. Љавоб ё ин ки мусоњаба – фелйетун // Овози тољик. – 1927. – 19 март. –
№135; 20 март. – №136.
4. Б. Азизї. Намунаи адабиёти тољик // Овози тољик. – 1927. – 23 феврал. – №134.
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бо назари хурдагирї менигарад.1 Вале С.Айнї њамчун сухансанљ ва
услубшинос гуфтаи Давлатшоњро ќабул накарда, ба ашъори Рўдакї
ва маќоми ў дар таърихи адабиёти тољик бањои баланд дода, аз љумла
навиштааст: «Давлатшоњи Самарќандї мисли соири арбоби тазкира
њарчанд номи Рўдакиро ба устодї ёд карда, аммо ба шеъраш ба
назари истихфоф нигоњ мекунад.
Ба фањми фаќир, шеъри Рўдакї дар камоли равонї ва дорои
фасоњату балоѓат аст, ки ба хонанда ба осонї як њаяљони бадеї
мебахшад. Њамин аст дараљаи болои шеър. Ба назм овардани китобе
мисли «Калила ва Димна» дар аввали шуюъи шеъри форсї бар
камоли ќудраташ далолат мекунад»2.
С. Айнї ба ахбори сарчашма ва тазкирањо мањдуд нашуда, дар
асоси мутолааи бевоситаи осори суханварон ва муњокимањои љиддї
мувофиќи љањонбинии пешќадам ќимати њар асареро муайян мекунад.
Чунончи, ў арзиши «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Восифиро аз он љињат
муайян кардааст, ки дар ин асар муњимтарин воќеањои иљтимоиву
сиёсї, таърихї ва маданию адабї ба таври воќеї ва мушаххас инъикос
ёфтаанд. «Ањамияти ин китоб,– менависад С. Айнї,– нисбат ба
китобњои кўњнаи дигар дар ин љост, ки мусанниф ањволро фошофош
ва маишатро бо камоли кушодагї ва бериёї тасвир кардааст»3.
Ё ин ки С.Айнї ахбори чанде аз тазкиранависони асри ХIХ
ба мисли Афзал махдуми Пирмастї, Абдуллоњхољаи Абдї, Њољї
Неъматуллоњи Мўњтарамро, ки ба адибони маорифпарвар, аз
љумла Ањмади Дониш ва Шоњин њусни таваљљўњ надоштанд, ќабул
накардааст. Дар ин бора махсусан мулоњизањои С.Айнї дар бораи
Шоњин хеле ќобили таваљљўњанд, ки гуфтааст: «Тазкиранависони
муосир њам дар њаќќи бечораи Шоњин зулм кардаанд. Бо ин ки
фазлу камолашро таќдир мекунанд, «Маѓруру худписанд буд, ќадри

1. Эроди Давлатшоњи Самарќандї ба ќасидаи машњури устод Рўдакї «Бўи љўи
Мўлиён» ин аст: «Уќалоро ин њикоят (ривояти Низомии Арўзии Самарќандї дар
бораи таъсири шеър ва созу овози Рўдакї ба Наср ибни Ањмади Сомонї дар назар
дошта шудааст – А. М.) ба хотир аљиб менамояд, ки ин («Бўи љўи Мўлиён» – А.М.)
назмест содда ва аз саноеъу бадоеъ ва матонат орї, чї агар дар ин рўзгор суханваре
ин навъ сухан дар маљлиси салотин ва умаро арз кунад, мустављиби инкори
њамгинон шавад, аммо мешояд, ки чун устодро дар автори мусиќї вуќуфи тамом
буда, ќавле ва таснифе сохта бошад ва ба оњанги оѓонї ва сози ин шуъаро арз карда
ва дар мањали ќабул уфтода бошад». Ниг.: «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоњи
Самарќандї. Аз рўи чопи Э. Браун бо муќобалаи нусхаи хаттии ќадимї ба тањќиќ
ва тасњењи Муњаммади Аббосї. – Тењрон, 1337. – С. 33.
2. С. Айнї. Устод Абулњасани Рўдакии Бухорої // Намунаи адабиёти тољик. – С. 17.
3. С.Айнї. Зайниддин Мањмуди Восифї // Намунаи адабиёти тољик. – С. 112.
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тарбияти амирро надонист, бинобар ин, љавонамарг шуд», мегўянд
(билмазмун). Аммо Њољї Азими Шаръї аз он љо ки тазкирааш пеш
аз замони накбати Шоњин навишта шудааст, таќдирњои бе ташнеъ
карда. Аз тазкиранависони муосир танњо Садри Зиё баъд аз тањсину
таќдири фазлу камолаш ба накбату мењнати ў бериёёна таассуф
хўрдааст»1.
С.Айнї њангоми таълифи «Намунаи адабиёти тољик» ба њар
як далели адабї бо таљдиди назар вобаста ба шароити мушаххаси
таърихї бањо медињад. Ин яке аз нуктањои шоён ва махсусияти
тадќиќоти илмии ў мебошад. С.Айнї мавќеи њар адиберо аз рўи он ки
ў то чї андоза афкори пешќадами замонро ифода карда тавонистааст,
муайян мекунад ва аз рўи таљрибаи зиндагї, њаќиќати њаёт бањо
медињад. Масалан, њангоми зикри шарњи њол ва осори асосгузори
љараёни маорифпарварї Ањмади Дониш менависад: «Ањмади Калла
чунончи осораш далолат мекунад, дар муњити Бухоро ба инќилоби
илмї, адабї, иљтимої ва сиёсї рањбар ба шумор меравад»2.
Ин мисолњо ва далелњои дигар беасосии эроди Б. Азизиро ко
милан исбот мекунанд. Аз ин љост, ки С.Айнї дар асоси муњокимањои
амиќи илмї ва мантиќї, овардани далелњои раднопазир ба эроди
Б.Азизї љавоби ќатъї дода, менависад: «Пеш аз он ки гуфтањои
танќидгари мўњтарами худро тањлил намоем, арз мекунам, ки
љамъкунанда ваќте ба суханњои тазкиранависони хушомадгўй
фирефташуда ба шумор меравд, ки онњо њар кас ва њар чизеро, ки наѓз
гуфтаанд – наѓз ва бад гуфтаанд – бад мегўяд ва њол он ки сар то сари
ин китоб аз ин гуна айб пок буда, дар мавридњои баёни фикр њамеша
мутолаа ва муњокимаи шахсии љомеъ омил уфтодааст»3.
Б. Азизї дар љои дигар ба њамон тезиси нодурусти худ, ки
гўё соњиби «Намунаи адабиёти тољик» ба гуфтаи тазкиранависони
хушомадгўй фирефта шудааст, такя карда, С.Айниро бо он гунањкор
мекунад, ки гўё ў дар зикри ќозї Рањматии Хиљлати Бухорої ба хато
роњ додааст. Ў даъво мекунад, ки Хиљлат на ќозї, на Рањматї ва на
бухорист, балки чунон ки Фазлии Намангонї гуфтааст, Хоља Њусайн
писари Мавлавишоњи Истаравшанист. Гўё Ќорї Рањматуллоњи
Возењ дар тазкирааш «Тўњфат-ул-ањбоб фї тазкират-ил-асњоб» барои
хушомадгўии амирони Бухоро Ќозї Рањматї ном як шахсро сохта,
1. С. Айнї. Шамсиддин махдуми Шоњини Бухорої //Намунаи адабиёти тољик.– С.
366-367.
2. С.Айнї. Ањмад махдуми муњандиси мунаљљими Дониш, машњур ба Ањмади Калла //
Намунаи адабиёти тољик. – С. 288.
3. С. Айнї. Љавоб ё ин ки мусоњаба – фелйетун // Овози тољик. – 1927. –16 март. –
№138.
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шеърњои Хиљлати Истаравшаниро ба номи ў навиштааст ва С. Айнї
њам фирефтаи тазкиранавис шуда, гуфтањои ўро ќабул намудааст1.
С.Айнї беасос ва нодурустии ин даъвои Б. Азизиро бо далелњо исбот
намуда, навиштааст: «То ба чї андоза мувофиќи мантиќ будани ин
муддао ва далелњоро ба муњокимаи хонандагон њавола карда мегўем,
ки Ќозї Рањматии Хиљлати Бухорої ном касе буд ва ба будани ў на
танњо китоби мурдагон, балки куњансолони фузалои зиндаи Бухоро
њам шањодат медињанд».2
Дар воќеъ, њаќ ба љониби С. Айнист, чунки дар тазкираи Возењ
шарњи њол ва осори Хиљлати Бухорої бо далелњои раднашаванда ќайд
шудаанд.3 Дар «Намунаи адабиёти тољик» бо истиноди «Аз «Тўњфатул-ањбоб» як ѓазали зуќофиятайн ва як фард оварда шудааст4. Вале
ду ѓазале, ки Фазлии Намангонї ба номи Хиљлати Истаравшанї
навиштааст5, дар тазкираи Возењ мутлаќо дида намешавад ва манбае,
ки С.Айнї он ѓазалњоро аз он наќл кардааст, тамоман дигар мебошад.
Он ду ѓазал, ки матлаи яке:
Макун зи нахли њино ранг чун бањор ангушт,
Бирез, хуни моро, то шавад нигор ангушт –
ва матлаи дигаре:
Њар ѓунча, ки сар кард ба он тангдањон бањс,
Пур карда ба хун бод дањонаш ба њамон бањс, –
аст, бо ишораи «Аз «Радоиф-ул-ашъор», ки љомеи он Мўњтарами
Бухорої мебошад, дар «Намунаи адабиёти тољик» зикр шудаанд6.
Дар асл њар ду ѓазал моли Хиљлати Истаравшанист ва аз
ин љињат фикри Б.Азизї дуруст мебошад. Муаллифи «Радоиф-улашъор» дар масъалаи мансубияти ин ду ѓазал (ба сабаби муштарак
будани тахаллус–А.М.) ба иштибоњ роњ додааст. Ѓайр аз ин, дар
ваќти таълифи «Намунаи адабиёти тољик» ба С.Айнї «Маљмўъатуш-шуъаро»-и Фазлї дастрас набудааст. Бинобар ин хатое, ки дар
1. Б. Азизї. Намунаи адабиёти тољик// Овози тољик. – 1927. – 23 феврал. – №134.
2. С. Айнї. Љавоб ё ин ки мусоњаба – фелйетун // Овози тољик. – 1927 –16 март. –
№138.
3. Тўњфат-ул-ањбоб фї тазкират-ил-ањбоб. Таълифи Рањматуллоњи Возењ (Бо тасњењ ва
муќаддимаи Асѓари Љонфидо, зери назари Камол Айнї). – Душанбе: Дониш, 1975.
– С. 65-66.
4. С. Айнї. Хиљлат, ќозї Рањматии Бухорої // Намунаи адабиёти тољик. – С. 279.
5. Фазлии Намангонї. Маљмўат-уш-шуаро. – Тошканд, 1990. – С. 201-202; 214.
6. С. Айнї. Намунаи адабиёти тољик. – С. 278-279.
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асари С.Айнї роњ ёфтааст, на ба соњиби асар, балки ба сарчашма
– «Радоиф-ул-ашъор» дахл дорад. Мањз аз њамин рў С. Айнї эроди
Б. Азизиро дар ин хусус ба куллї ноњаќ шуморида, дар љавоб чунин
мегўяд: «Ба ин муносибат њаминро њам арз мекунам: дар сурате ки як
танќидгари диќќаткор дар ду сањифа, рў ба ду, бо вуљуди људогона
навишта шудан, «Радоиф-ул-ашъор» ва «Тўњфат-ул-ањбоб»-ро, ки дар
охири китоб дар сањифаи 622, раќами 10 ва сањифаи 623, раќами 2 дар
бораи онњо эзоњ дода шудааст, бо њам халт дода сангпарронї мекунад,
касе, ки аз 70-80 манбаъ, аз ѓайри халт додан бо якдигар чизњое наќл
намудааст ва нињоят, бинобар ба даст надаромадани тазкираи Фазлї
ва монанди он ба манбаъњои дар даст доштаи худ ќаноат кардааст,
бояд сазовори сангсор набошад»1.
Б.Азизї ба тарзи «Фаної» навишта шудани тахаллуси Алишери
Навоиро хатои муаллифи «Намунаи адабиёти тољик» медонад.
Аслан ин сањви манбаъ – тазкираи «Оташкада»-и Лутфалибеки
Озар мебошад, ки дар он љо «Фаної» навишта шудааст.2 Ин сањв ба
сабаби дастраси С.Айнї нашудани «Бобурнома»-и Зањириддини Бо
бур ва «Лисон-ут-тайр»-и Навої содир гардидааст. Баъди ба даст
даровардани ин ду манбаи муњим С.Айнї «Фаної»-ро дар шакли
«Фонї» ислоњ менамояд, вале ба сабаби беэътиноии ноширон та
халлуси Навої боз ба сурати «Фаної» чоп мешавад. «Баъд аз рафтани
китоб ба Душанбе, – менависад С. Айнї,– ин тасњењ ба ёд омада бо
мактубе ба Душанбе навишта фиристода шуд. Чун мудири нашриёти
Тољикистон аз Душанбе ба Самарќанд омад, аз тасњењ шудан ва
нашудани он љо пурсида шуд. Мувофиќи навишта тасњењ карда шуд,
гуфта љавоб дод. Афсўс, ки баъд аз чоп он хато дар ќатори дигар
хатоњои чопхона барќарор дида шуд. (Ба ин воќеа адиби сурх рафиќ
Лоњутї гувоњ аст)».3
Дар «Намунаи адабиёти тољик» хатои матбаа хеле бисёр аст.
Инро худи Б. Азизї низ дар аввали маќолааш эътироф менамояд4.
Бо вуљуди ин ў дар шакли «Амќ» навишта шудани «Амъаќ»ро сањви С. Айнї мењисобад5. Њол он ки он низ хатои матбаа аст, ки
дар сањифаи дигари китоб ба шакли сањењ омадани он дурустии ин
фикрро тасдиќ мекунад. «… агар танќидгари диќќаткор дар сањифаи
1. С. Айнї. Љавоб ё ин ки мусоњаба – фелйетун // Овози тољик. – 1927. –16 март. – № 138.
2. Б. Азизї. Намунаи адабиёти тољик // Овози тољик. – 1927. – 2 март. – № 135.
3. С. Айнї. Љавоб ё ин ки мусоњаба – фелйетун // Овози тољик. – 1927. – 16 март. – №
138.
4. Б. Азизї. Намунаи адабиёти тољик // Овози тољик. – 1927. – 23 феврал. – № 134.
5. Б. Азизї. Намунаи адабиёти тољик // Овози тољик– 1927. – 2 март. – № 135.
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35 ба сатри 18 як назари илтифот мепартофт, аз ин бадгумонии худ
рањої, меёфт»1 – таъкид менамояд С. Айнї дар ин бора.
Ду эроди дигари Б.Азизї ба номњои љуѓрофї ва мансубияти
адибон ба он љойњо тааллуќ дорад. Соњиби маќола ба унвони «Бадри
Чочї–Шошї–Тошкандї»2 эрод гирифта менависад: «Бадрро ба Чоч
ё худ Шош нисбат дода, Тошкандро дар ќавсайн гирифта мешуд, ин
ќадар касро дар иштибоњ намеандохт»3.
Аммо дар ифодаи С.Айнї њам номи шоир ва њам зодгоњаш (шањри
Чоч ва шакли муаррабаш–Шош, ки номи ќадимаи Тошканд аст–А.М.)
возењу мафњум омадааст. Ба замми ин, С. Айнї дар дохили матн
шоирро гоњо Бадр, гоњо Бадри Чоч ва гоњо Бадри Чочї меномад4, гуфта
эзоњи иловагї њам додааст. Аз ин љост, ки ў љавобан ба хурдагирињои
бемавќеи Б.Азизї бо тамасхур менависад: «Инњоро (эзоњи иловагї дар
хусуси Бадри Чочї дар назар дошта шудааст –А.М.) дидаву дониста
истода, ман намедонам, ки бо ин њама «бар болои ях чанг кардї»-њо
сабаб чї бошад?».5
Њамин гуна эроди беасоси Б. Азизиро дар хусуси калимаи
«Фороб»6 низ С. Айнї рад менамояд7.
Б.Азизї дар масъалаи љогузории мавод ва усулу тартиби
«Намунаи адабиёти тољик» эътирози љиддї намуда, чунин даъво
мекунад: «Лињозо љомеи китоб рафиќ Айниро лозим буд, ки таќсими
китобро ба эътибори асри шоирон накарда, балки ба эътибори
мартаба ва суханони онон мутобиќи давраи иљтимоии мо мекард.
Дар он ваќт як дараља усули марксизмро эътибор кардагї мебуд ва
ин хеле сабук ва мумкин њам буд»8. Чунонки дида мешавад, Б.Азизї
таълимоти марксизмро доир ба зербино ва рўбинои љамъиятї, наќши
шахс ва оммаи халќ дар таърих дастак карда, ба асари С.Айнї ва
методи усули љогузории маводи он эроди нодуруст гирифтааст.
Бинобар ин, С. Айнї ин фикри Б.Азизиро рад намуда, чунин љавоб
медињад: «Дар ин бора арз мекунам: њарчанд бинобар ин ки ин китоб
1. С. Айнї. Љавоб ё ин ки мусоњаба – фелйетун // Овози тољик. – 1927. – 16 март. – №
138.
2. Б. Азизї. Намунаи адабиёти тољик // Овози тољик. – 1927. – 2 март. – № 135.
3. Њамон љо.
4. С. Айнї. Бадри Чочии Шошї – Тошкандї // Намунаи адабиёти тољик. – С. 66-72.
5. С.Айнї. Љавоб ё ин ки мусоњаба – фелйетун // Овози тољик. – 1927. – 16 март. –
№138.
6. Б. Азизї. Намунаи адабиёти тољик // Овози тољик. – 1927. – 8 март. – №136.
7. С.Айнї. Љавоб ё ин ки мусоњаба – фелйетун // Овози тољик. – 1927. –20 март.
– № 139.
8. Б. Азизї. Намунаи адабиёти тољик // Овози тољик. 1927. – 8 март. – № 136.
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«Намуна аст, на таърихи адабиёт, чунончи дар муќадимма ва хотима
гуфта шудааст, мундариљоташ бо усули марксизм тањлил ёфтааст1,
барои љавононе, ки таърихи адабиёти тољикро бо усули марксизм
хоњанд навишт, як ќисми материёл тайёр карда дода шудааст ва барои
ба нависандагони оянда кор осон шавад, ин материёлњоро2 нисбат ба
даврањо таќсим карда шудааст. Зеро назар ба дастури марксизм дар
адабиёт ашхос њељ ањамият надоранд, балки омили њаќиќї ањволи
иќтисодї, иљтимої ва сиёсист. Чун ин ањвол ба њар давра дигаргун
мешавад, ночор бояд ќисм-ќисм даврањоро3 људо карда шавад»4.
Дар ин љумлањои С.Айнї як ќатор фикрњои муњимме ифода
шудаанд, ки барои донистани љињатњои умда ва шоёни таваљљўњи
«Намунаи адабиёти тољик» ањамияти калон доранд. С.Айнї ба
воситаи дарки воќеият ва ќонунњои тараќќиёти њаёти љамъиятї
маърифати илмии таърихро аз худ намуда, масъалаву муаммоњои
таърихи адабиётро вобаста ба вазъияти иќтисодї, сиёсї иљтимої
ва алоќамандона бо шароити мушаххаси њар асру замон мавриди
тањлилу тадќиќ ќарор додааст.
Дар адабиётшиносии шўроии тољикї сароѓози дурусти давра
бандии таърихи адабиёти тољик аз «Намунаи адабиёти тољик»-и С.
Айнї шурўъ мешавад. Њаќ ба љониби С.Айнист, ки дар ин масъала
ба назар гирифтани «ањволи иќтисодї, иљтимої ва сиёсї»-ро шар
ти асосї ва њалкунанда медонад. Як љињати ќобили таваљљўњ дар
љавобияи С. Айнї он аст, ки ба се давра људо кардани таърихи
адабиёти тољикро, ки бори аввал худаш анљом додааст, то охир
дастгирї намекунад. Аз ин рў вай тадќиќи њарљонибаи ин муамморо
ба зиммаи муњаќќиќони оянда мегузорад ва дар асоси тадќиќоти
нави илмї ба нўњ давра таќсим кардани таърихи адабиёти тољикро
таклиф менамояд. «Њатто ин се даврае, ки «Намуна»-ро5 ба он тартиб
дода шудааст,–мегўяд С.Айнї,– камї мекунад. Нависандагони оянда
даврањоро, масалан, ба номи Сомониён, Хоразмшоњиён, Чингизиён,
Темуриён, Астархониён, Манѓитиён ва Шоњрухиён, давраи интибоњ
1. Дар маќолаи С. Айнї дар рўзнома («Овози тољик», 1927, 20 март. – № 139) «…мун
дариљоташ бо усули марксизм тањлил наёфтааст» чоп шудааст, вале дар «Куллиёт»,
(љ. 11. Китоби якум, с. 177) «… мундариљоташ бо усули марксизм тањлил ёфтааст»
дарљ гардидааст. Танњо дар оянда шиносоии бевосита бо дастнависи С. Айнї сањењ
будани яке аз ин матнњоро маълум хоњад намуд –А.М.
2. Пасоянди «ро» дар ин калима зиёдатї ба назар мерасад –А.М.
3. Дар ин калима низ пасоянди «ро» зиёдатист –А.М.
4. С. Айнї. Љавоб ё ин ки мусоњаба – фелйетун // Овози тољик. – 1927. – 20 март.
–№ 139.
5. Ин љо низ пасоянди «ро» услубан љумларо сактадор мекунад – А.М.
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ва давраи инќилоб гуфта ба 9 ќисм таќсим хоњанд намуд. Намуна ва
таърихи адабиётшиносони њозир (чунончи, дар «Намунаи адабиёти
Эрон», «Материёлњои адабиёти Озарбойљон», «Таърихи адабиёти
турк» ва «Таърихи адабиёти тотор») њама њамин дастурро кор фар
мудаанд».1
Даврабандии таърихи адабиёти тољик аз тарафи С.Айнї дар
шароити солњои 20-ум ба ањамияти калони илмию амалї соњиб буда,
дар ин масъала «Намунаи адабиёти тољик» ба муњаќќиќони баъдина
роњ кушод. Илова бар ин, С. Айнї дар маќолаи љавобиаш бори дигар
њаматарафа тадќиќ кардани таърихи адабиёти тољикро аз вазифањои
муњимтарини адабиётшиносии муосири тољик мешуморад.
Нињоят, Б.Азизї дар хотимаи маќолааш менависад: «… рафиќ
Айнї ба ќисми 3-юми китоб љињати шоирони љадидї ва интибоњ
нињоят кам љой дода, фаќат ба ду-се касе, ки ба худи мураттиб
наздик буда, њаср кардааст»2. Пас Б.Азизї барои исботи иддаои худ
ба «Намунаи адабиёти тољик» дохил нашудани ашъори Муфтизода,
Сарвар ва Зењниро мисол меоварад3. Ин љо Б. Азизї на танњо ба
зиддияти фикр роњ медињад, балки хатои мањз низ содир менамояд,
зеро, аз як тараф, дар китоби С.Айнї намунаи ашъори Т. Зењнї
оварда шуда бошад4, аз тарафи дигар, шеърњои Муфтизода на ќимати
баланди мундариљавию ѓоявї доштаанд ва на сифати дурусти бадеию
эстетикї5.
Ашъори Мирњайдар Сарвар бо он сабаб ба китоб дохил
нашудааст, ки мувофиќи таъкиди С.Айнї сари ваќт дастраси му
санниф нагардидааст.6
1. С. Айнї. Љавоб ё ин ки мусоњаба – фелейтун // Овози тољик. – 1927. – №139.
2. Б. Азизї. Намунаи адабиёти тољик // Овози тољик. – 1927. – 8 март. – №136.
3. Њамон љо.
4. С. Айнї. Назира аз Зењнии Самарќандї // Намунаи адабиёти тољик. – С. 602-603.
5. Дар ин бора С.Айнї чунин ишора дорад: «Муфтизода (тахаллус, номи аслиаш
Абдуррањмон – А.М.) шањиди инќилоб аст (соли 1918 дар Ѓузор бо дасти одамони
амири манѓит Олимхон кушта шудааст – А.М.), писари домуллои худам аст
(муфтї домулло Икром (1848-1928)-ро дар назар дорад – А.М.) ва якум бор ба
далолат ва рафоќати ман ба мактаби нав (манзур мактаби усули навест, ки махсус
барои бухориён ба забони форсї моњи октябри соли 1908 дар Бухоро дар гузари
Саллоњхона, дар њавлии Мунзим бо ташаббуси С.Айнї ва шариконаш кушода шуда
буд – А.М.) рафтааст. Аммо бо ин њама наздикї, шеъре, ки дар чашм муносиб бошад,
аз вай ба дастам надаромад». Ниг.: С.Айнї. Љавоб ё ин ки мусоњаба –фелйетун //
Овози тољик.–1927.– 20 март. –№139. Рафтори холисонаи С.Айниро он њолат бори
дигар тасдиќ менамояд, ки агар Муфтизода дар таърихи адабиёти тољикї наќше
медошт, дар солњои баъд номи ў ба рўи об мебаромад – А.М.
6. С. Айнї. Љавоб ё ин ки мусоњаба – фелйетун // Овози тољик. – 1927. –20 март. – №
139.
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Чунонки аз мазмуни маќолаи «Љавоб ё ин ки мусоњаба–
фелйетун» маълум мегардад, дар он рољеъ ба якчанд масъалаи
адабиётшиносї, аз љумла усулу методи тањлили эљодї, бо таљдиди
назар бањо додан ба њодисањои адабї, таснифи таърихию адабии
даврањои адабиёти бадеї ва монанди инњо фикрњои ќобили таваљљўњ
баён шудаанд. Љавобияи С.Айнї на танњо эродњои нодурусти
Б.Азизиро дар бораи «Намунаи адабиёти тољик» рад менамояд, балки
барои фањмиши нуќтаи назари адабиётшиносї ва афкори адабию
эстетикии С. Айнї њам ёрї мерасонад. Маќолаи мазкури С.Айнї дар
айни замон муборизаи фаъолонаи ўро дар роњи мустањкам кардани
усул ва пояњои адабиётшиносии тољикї дар солњои 20-уми садаи ХХ
нишон медињад.
Апрели соли 1982.
Тањрири дуюм: 4-24
июни соли 2004.
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«НАМУНАИ АДАБИЁТИ ТОЉИК» – ЯКУМИН
НАМУНАИ НАЌДИ АДАБИИ НАВИН
ДАР ТОЉИКИСТОН
Солномаи наќди адабии муосири тољикї аз «Намунаи адабиёти
тољик» оѓоз мегардад. С.Айнї бо ин асар асоси наќди адабии
муосири тољикиро гузошта, дар ташаккул ва тараќќии ин соњаи
адабиётшиносї наќши муњим гузоштааст.Аз аќидањои танќидии
муаллиф ва фаъолияти баъдинаи мунаќќидии ў маълум мегардад,
ки вай аз ќадамњои нахустин дар мавќеи наќди адабии холисона
устувор истода, њамеша бањри пойдории он љидду љањд намудааст.
Мулоњизањои танќидии С.Айнї бар он шањодат медињанд, ки ў
аз ибтидои фаъолияти мунаќќидиаш барои асолати наќди адабї
кўшидааст. Аќидањои адабию танќидии С.Айнї дар ин асар бо ќонун
ва усулњои адабиётшиносии муосир мутобиќати комил дошта, њамчун
ифодакунандаи талаботи замон ба зуњур омадаанд. Мулоњизањои
танќидии муаллиф дар бораи осори суханварони хурду бузург дар
саросари китоб њангоми зикри порчањои адабї ба назар мерасанд.
Вале афкори танќидии С.Айнї махсусан дар хусуси эљодиёти адибони
ибтидои асри ХХ, ки марњалаи нави адабї ба њисоб меравад, вусъат
пайдо кардааст.
Дар «Намунаи адабиёти тољик» дар маркази тадќиќи танќидии
С.Айнї омўзиши моњияти иљтимої, ѓоявї ва бадеию эстетикии
адабиёти муосир меистад. Муаллиф дар асоси тањлили маводи
фаровони адабї муњимтарин хусусиятњои мавзўї, мундариљавї ва
бадеию услубии осори адибонро нишон дода, масъалањои умдатарини
адабиёти тољикро аз соли 1905 то соли 1925 муайян менамояд. С.Айнї
ќонунияти адабї ва таѓйироти љиддии дар адабиёти ин давра ба вуљуд
омадаро бо дигаргунињои иљтимої, сиёсї ва маданї аз назари тадќиќ
мегузаронад. Дар тадќиќи маводи адабї комилан риоя намудани
усули таърихият ва биниши амиќи эстетикї ба ў имкон додаанд, ки
ќонунияти инкишоф, тамоюл ва таѓйироти асосии адабиёти тољикиро
бо камоли возењї маънидод намояд. С.Айнї бо таъсири инќилоби
якуми рус дар адабиёти тољикї ба вуљуд омадани дигаргуниро дар
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мавзўъ «нисбат ба адабиёти кўњнаи сирф»1 ќайд карда, адабиёти
солњои 1905–1917-ро адабиёти нав номидааст. «Бинобар ин, мо,–
таъкид менамояд С. Айнї,– сари таърихи адабиёти нави тољикро 1905
ќарор додем».2
Вобаста ба њамин С.Айнї умумияти мавзўъот ва равияи умумии
ѓоявиро низ дар адабиёти ин давра ќайд карда, менависад, ки «Аз
1905 то 1917 мавзўи адабї ба эътибори умумият: ватан, миллат, дин,
илму маориф буда. Ташвиќ ба муќобили њукумати мустабида зимнан,
њуљум ба уламо сароњатан аз мавзўъњои муњимми ин давр ба шумор
мерафт».3
Вале пайдоиши адабиёти сифатан нави инќилобиро С. Айнї бо
ѓалабаи инќилоби Октябр узван алоќаманд донистааст: «Адабиёти
(ба эътибори мавзўъ) инќилоби њаќиќї баъд аз инќилобии Уктобр
ќадам ба майдон нињод».4
Бояд гуфт, ки аќидањои адабию эстетикии С.Айнї низ дар асоси
ба назар гирифтани ќонунияти умумии инкишофи љараёни адабї ва
хусусиятњои эљодиёти адибон дар як давраи муайяни таърихї арзи
вуљуд кардаанд. Бинобар ин, ба ду њисса: аз соли 1905 то соли 1917
ва аз соли 1917 то соли 1925 таќсим кардани адабиёти ин давра,
нишон додани таѓйироти љиддии сифатии адабиёти тољикї ва ба
ин восита муайян кардани тамоюли инкишофи минбаъдаи он асоси
мустањками таърихї ва адабї дорад. Тањлилу бањодињї ба эљодиёти
адибон ва муайян кардани маќоми онњо дар адабиёти ин давра
дар асоси талаботи ягонагии таърихию адабї сурат гирифтааст.
Ба воситаи тањлили осори адибони муосир Зуфархони Љавњарї,
Сайид Ањмадхољаи Аљзї, Абулќосими Лоњутї, Ањмадљони Њамдї,
Абдулвоњиди Мунзим, Абдуррауфи Фитрат, Васлии Самарќандї,
Пайрав Сулаймонї, Тамњиди Самарќандї, Авњадии Бухорої,
Бисмили Кўлобї, Наќибхони Туѓрал ва дигарон С.Айнї хусусиятњои
мундариљавию ѓоявї, мавзўї ва бадеию эстетикии адабиёти тољикро
дар марњалаи нави таърихї муайян мекунад ва самтњои асосии
инкишофи минбаъдаи онро нишон медињад. Њангоми тањлили
њодисањои адабї ва бањодињї ба эљодиёти адибон муаллиф кўшидааст,
ки ба кушодани моњияти масъала аз рўи талаботи замони нав наздик
шавад. Ба сабаби он ки афкори адабию танќидии С. Айнї доир ба
љараёни адабї ва эљодиёти адибон дар давраи 1905 то 1917 мавзўи
1.
2.
3.
4.

С. Айнї. Як-ду сухан дар бораи ќисми саввум // Намунаи адабиёти тољик. – С. 529.
Њамон љо. – С. 529.
Њамон љо. – С. 529.
Њамон љо. – С. 529
145

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

бањси алоњида мебошад, бинобар ин, њоло мулоњизањои танќидии
ўро асосан дар доираи солњои 1917-1925 аз назар гузаронида, зимни
тањлил дар мавридњои зарурї танњо ба давраи аввал баъзе ишорањо
мекунем.
Дар «Намунаи адабиёти тољик» дахолати фаъолонаи муаллиф
ба муњимтарин рўйдодњои адабии марњалаи нави адабиёти тољикї
равшан ба назар мерасад. Дониши мукаммал, мушоњидањои амиќ
ва дахолати фаъолона ба муњимтарин њодисањои замон ба С.Айнї
имкон додаанд, ки хусусияти асарњои нави адабиро зуд ошкор
бисозад, зимни тањлил моњият ва мавќеи онњоро дар эљодиёти адиб ва
умуман дар адабиёти инќилобии тољик муайян намояд. Муносибати
С.Айнї ба эљодиёти яке аз саромадони назми инќилобии Шарќ А.
Лоњутї мисоли барљастаест. Дар адабиётшиносии шўроии тољикї
маќоми бузурги ин устоди адабиёт бори аввал аз тарафи С. Айнї ба
таври барљаста нишон дода шуда, осори ў њамчун намунаи санъати
олї тавсиф гардидааст. Шарњи њол ва осори А. Лоњутї дар асоси ба
назар гирифтани хусусиятњои мавзўию ѓоявии эљодиёти ин адиб њам
дар ќисми дуюм ва њам дар ќисми сеюми «Намунаи адабиёти тољик»
мавриди муњокима ва тањлил ќарор гирифтааст. Тањаввулоте, ки дар
эљодиёти А.Лоњутї ба вуљуд омада буд, дар алоќамандї бо воќеањои
иљтимоию сиёсї, ки дар ибтидои асри ХХ дар Эрон рух дода буданд,
баррасї шудаанд. Шеъри А. Лоњутї марбут ба замони инќилоб аст:
«Лоњутї дар авоили њол шеърњои ошиќї, баъд аз он бо таъсири
падараш, ки аз мутасаввифин буда, ашъори сўфиёна, пас аз он бо
таъсири инќилоби Эрон ва тааррузи хориљиён ба Эрон шеърњои
миллию ватанї иншод кардааст. Аз ваќте ки ба Русия паноњанда
шудааст, то имрўз њама дам сурудњои инќилобї месарояд. Лоњутї
аввалин касест, ки дар форсї ашъори инќилобиро бисёр сурудааст»1.
Наќши А. Лоњутї чун эљодгари шеърњои инќилобии форсї дар
њиссаи дуюми ќисми сеюми «Намунаи адабиёти тољик», ки ба номи
«Адиби сурх Абулќосими Лоњутии Кирмоншоњї» фасли алоњидае
дорад, бештар нишон дода шудааст. Ин љо аз мавќеи љањонї ва
моњияти бузурги навоваронаи эљодиёти шоир сухан меравад. Ба
С.Айнї муяссар шудааст, ки ба воситаи тањлили ашъори инќилобї
ва лирикаи А.Лоњутї муњимтарин хусусиятњои осори ўро кашф
намояд ва мањорати бузурги шоирро таъкид кунад. С.Айнї ањамияти
оламшумули эљодиёти А. Лоњутиро пеш аз њама аз наќши бузурги
ў дар тараќќии назми инќилобии Шарќ љустааст: «Сазовор аст,
1. С. Айнї. Абулќосими Лоњутии Кирмоншоњї // Намунаи адабиёти тољик. – С.
466-467.
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Фасли «Адиби сурх Абулќосими Лоњутии Кирмоншоњї» аз
«Намунаи адабиёти тољик».
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ки таърих ба Лоњутї хитоби «адиби сурх»-ро бахш намояд. Зеро
мумиилайњ аввал касест, ки ба забони форсї шеърњои њаќиќатан
инќилобї сурудааст ва дар адабиёти синфии форсї њусни матлае
барбаста»1.
Ин бањои С.Айнї дар шароити солњои 20-ум барои љалб
намудани диќќати адибони дигар ба мавзўъњои њаётан муњим ва
умуман барои тараќќиёти адабиёти инќилобии тољик ањамияти
калонеро доро буд. Дар айни замон ин бањои С.Айнї таваљљўњи ўро
ба адабиёти инќилобї ифода карда, муборизаи нависандаро барои
тараќќиёти адабиёти шўроии тољик нишон медињад. С.Айнї ба ѓазали
машњури А. Лоњутї «Инќилоби сурх» назира навишта буд, ки маќтаи
он шеър ин аст:
Айнї ба як ѓазал натавон шарњи њол кард,
Бояд ба инќилоб навиштан китоби сурх2.
Ин љо баёни возењи аќидаи эљодї ва барномаи ояндаи фаъолияти
адабии худи ў дида мешавад. С.Айнї баъди зикри ѓазали А.Лоњутї
«Инќилоби сурх» зери сарлавњаи «Дар пайравии «Инќилоби сурх»-и
бародар Лоњутї ба маљмўаи мо њадяњо» гўён назирањои ба ин ѓазал
навиштаи А. фитрат, А. Мунзим, А. Њамдї, Њ. Авњадї ва ѓазали худро
як љо оварда манзури хонандагон гардонидааст.3 Фикру мулоњизањои
С.Айнї доир ба ашъори инќилобї ва лирикаи сиёсиву иљтимоии
А. Лоњутї дар таќризи ў ба маљмўаи «Адабиёти сурх»-и шоир бори
дигар њарљониба такмил ва таъкид ёфтаанд4. Умуман наќши С.Айнї
њамчун мунаќќид дар тарѓиби эљодиёти А. Лоњутї баѓоят бузург аст.
Инчунин С.Айнї кўшидааст, ки баробари муайян намудани
моњияти умумии эљодиёти А.Лоњутї арзиши ѓоявї ва бадеии асарњои
људогонаи ўро низ нишон дињад. Як хусусияти љолиби фаъолияти
мунаќќидии С.Айнї њангоми бањодињї ба асари бадеї дар он
зоњир мегардад, ки дар афкори танќидии ў ду љанбаи наќди адабї–
љанбаи иљтимої ва љанбаи эстетикї якљоя баромад мекунад. Дар
ин маврид мавќеи синфию сиёсї ва ѓоявии мунаќќид равшан буда,
асари бадеиро ба таври яклухт њам дар асоси ба назар гирифтани
1. С. Айнї. Адиби сурх Абулќосими Лоњутии Кирмоншоњї// Намунаи адабиёти тољик.
– С. 586.
2. С.Айнї. Аз љомеи ин авроќ Айнї // Намунаи адабиёти тољик. – С. 598.
3. С.Айнї. Дар пайравии «Инќилоби сурх»-и бародар Лоњутї ба маљмўаи мо њадяњо //
Намунаи адабиёти тољик. – С. 594 – 598.
4. С. Айнї. Адабиёти сурх // Куллиёт,љ.11. Китоби дуюм (Тартибдињанда ва ба чоп
тайёркунанда: К.Айнї). Нашри зикршуда. – С. 340-341.
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Сањифае аз «Намунаи адабиёти тољик» бо зикри
намунаи ашъори А. Лоњутї.
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мавзўъ, мазмун, ѓоя ва њам масъалањои шаклу услуб меомўзад ва
бањо медињад. Мулоњизањои С.Айнї дар бораи ду асари оригиналии
А.Лоњутї – ќасидаи «Кремл» ва шеъри «Чамани сўхта» дар ин бора
маводи пурќимате дода метавонанд.
С. Айнї њангоми тањлили ду асари мазкур, аз як тараф, робитаи
диалектикии эљодиёти А.Лоњутиро бо адабиёти гузашта нишон дода,
аз тарафи дигар, моњияти навоваронаи осори ўро ќайд мекунад. Чу
нончи, дар ваќти бањо додан ба ќасидаи «Кремл» пеш аз њама бо ма
њорати бузурги адабї ифода шудани ѓояњои инќилобї, байналмилалї,
халќпарварї, ватандўстї ва инсондўстиро ба асос гирифта, афзалияти
идеали иљтимої ва эстетикии А.Лоњутиро аз «њиссиёти миллї ва тахт
парастии»1 Хоќонї, ки дар ќасидаи «Харобањои Мадоин» талќин
кардааст, таъкид менамояд: «Шоири машњури форсиён Хоќонии Шер
вонї ба воситаи ќасидаи машњураи худ дар бораи харобањои Мадоин
ва айвони Кисро, њиссиёти миллї ва тахтпарастии худро ба чи дараља
сўзу гудоз буруз дода бошад, Лоњутї њам ба воситаи ќасидаи «Кремл»и худ њиссиёти байналмилалї ва ранљпарастии худро ба њамон дараља
сўзу гудоз шўълавар гардонидааст»2.
С. Айнї зимни овардани намунањои адабї аз осори А.Лоњутї ба
масъалаи навоварию ихтироъоти адабии шоир низ дахл намудааст, ки
мулоњизаи ў дар бораи шеъри «Чамани сўхта» далели барљаста шуда
метавонад. Дар асоси ба назар гирифтани хусусиятњои шеъри мазкур
С.Айнї навоварии А.Лоњутиро њам дар мазмун ва њам дар шакли
адабї намоён мекунад. С.Айнї навоварии шоистаи А.Лоњутиро
дар мундариља ва шакл дастгирї мекунад ва онро њамчун намунаи
навоварии њаќиќї ба адибони љавон тавсия менамояд: «Чамани
сўхта» њам шаклан ва њам мазмунан љадид аст. Бародар Лоњутї ба
ин шеъри худ нављавонони њаваскори адабиёти навро сармашќи хубе
додааст»3.
«Чамани сўхта» дар мавзўи байналхалќї ба муносибати ѓорат
гарињои империалистони англис дар Миср навишта шудааст.
Тасвири воќеа дар ин шеър хеле мўъљаз, вале образнок ме
бошад. Шеъри мазкур аз 7 банд иборат буда, дар шакли мусаммати
мураббаъ навишта шудааст. Дар њар як банд як лавњаи љолиб бо
камоли мањорат тасвир гардида, дар айни њол робитаи умумии
маъноии шеър комилан нигоњ дошта шудааст. Њамаи бандњо ба тарзи
1. С. Айнї. Адиби сурх Абулќосими Лоњутии Кирмоншоњї // Намунаи адабиёти то
љик. – С. 587.
2. Њамон љо. – С. 587.
3. Њамон љо. – С. 614.
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абба ќофиябандї шудаанд. Дар айни замон таркибњо, тарзи ифода ва
санъату воситањои тасвири бадеї низ тозаанд. Чунончи:
Решањои санавбару шамшод,
Пару боли зиёде аз булбул.
Барги хушке се-чорто аз гул,
Рањи пое зи чанд тан сайёд.1
Ба чунин тарз – дар шакли мусаммати мураббаъ шеър эљод кар
дан дар оянда дар эљодиёти А.Лоњутї инкишоф ёфт ва ин навоварии
ў аз тарафи устод Айнї, М.Турсунзода, М. Рањимї, М. Ќаноат, Бозор
Собир, Лоиќ, Ѓ. Сафарзода, Ашўр Сафар, Гулрухсор, Гулназар, Ши
рин Бунёд, Рањмат Назрї, С.Айюбї, Абдулќодири Рањим, Фарзона ва
бисёр дигарон эљодкорона давом дода шуд.
Ќайдњои адабию танќидии С. Айнї мухтасар бошанд њам, мо
њияти бисёр масъалањои адабї ва эљодиро мекушоянд ва барои ањли
адаб ва тањќиќ чун рањнамо хизмат мекунанд. Дар афкори адабию
танќидии ў масъалањои мубориза барои мазмуну ѓояи олї ва шакли
барљастаи бадеї, мувофиќати мазмуну шакл, тарбияи кадрњои адабї,
ташвиќи љавонон ба кори эљодї, тарѓиби адабиёти инќилобии тољик,
њамќадамии адиб бо њаёт, дахолати фаъолона ба рўйдодњои муњимми
зиндагї, инъикоси реалистона ва образноки воќеият, љањонбинии нави
санда, моњияти иљтимої ва тарбиявии асари бадеї, робитаи адабиёт
бо њаёти халќ, омўзиш ва такмили мањорат ва монанди инњо, ки дар
шароити солњои 20-ум моњияти калони амалї доштанд, ањамияти
хосае касб кардаанд. Маќсади асосии ў аз баёни масъалањои мазкур
пеш аз њама пешрафти адабиёти љавони тољикро таъмин намудан ва
тарбияи кадрњои адабї буд. Ў њамчун адиби ботаљриба ва мунаќќиди
даќиќназар дар мавридњои мувофиќ ба адибони љавон сабаќи эљодї
дода, масъулияти суханварро дар кори адабї љиддї њисобидааст. Аз
ин љињат ќайдњои С.Айнї доир ба шеърњои Анбари Бухорої ќобили
таваљљўњ мебошанд. Ў камбудињои љиддии ашъори шоирро нишон
медињад.
С.Айнї Анбарро барои шеърњои пуч– бемазмуну беѓоя айбдор
медонад ва ўро барои вайрон кардани ќонуну талабот ва моњияти
адабиёти нафиса, низом ва ќавоиду хусусиятњои дохили назм,
кор фармудани калимаю таъбирњои сохтаю бофта ва тарзи баёни
тумтароќ сахт мазаммат мекунад. Аз як ќасидаи Анбар, ки ба амир
Абдулањад бахшидааст, байтњои зеринро овардааст:
1. Њамон љо. – С. 613.
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Зи олам њар тараф гул кард чун овозаи шодї,
Нишоти дањр омад, љашн омад, њам бањор омад…
Ба њар љое зи маќсад мењросо сояафкан шуд,
Ба фар иќболу давлат аз ямину аз ясор омад…
Ба њар мисраъ бувад эълом сайри ќиблаи олам,
Ба ёди љилва зебокилки мо анбарнисор омад1.
Пас С.Айнї менависад: «Дар ин хусус ин ќадар суханро дароз
карда, ин абёти фачи бемаъниро наќл кардан лозим набуд. Аз он
љо ки тазкиранависони муосир Анбарро дар таърихёбї зиёда мадњ
кардаанд, мумкин аст, ки навомўзон дар хабт ва ѓалате уфтанд. Барои
кушодани роњи тањќиќу танќид ба љавонон ин њама пургўї рафт.
Маъзур доранд».2
Суханбозињои каммазмун, обуранги сунъї, тасвироти ѓайри
табиї, ифодањои хушку холї ва баёноти саргум ба табиати эљоди
бадеї тамоман бегона мебошад–чунин аст аќидаи адабию эстетикии
С.Айнї. Дар шароити солњои 20-ум, ки мубориза барои шаклгирї ва
тараќќии адабиёти муосири тољикї ављ гирифта истода буд ва тоза
нигоњ доштани усулњои эстетикии он хеле зарур буд, чунин ќайдњои ў
ањамияти калоне доштанд.
С. Айнї шаклпарастї ва таќлиди мањзро дар кори эљодї
зарари љиддї мењисобад. Дар «Намунаи адабиёти тољик» муаллиф
он шоирони љавонеро, ки «ба тарзи хеле кўњна ва танњо ба нияти
таќлид ва пайравии Бедил» шеър навиштаанд, сахт мазаммат
кардааст. Ў баъзе мањдудияти шакли нави тољикї, аз љумла таќлиди
бемуваффаќияти услуби бедилиро нишон дода, барои ба роњи дурусти
эљодї њидоят кардани адибони љавон кўшиш менамояд.
Масалан, дар бораи Бисмил ном шоири муќаллид сухан ронда
мегўяд: «Бисмил дар ѓазал бо адами муваффаќият Бедилро таќлид
мекунад»3.
Дар танќиди С.Айнї серталабию ќатъият бо хушмуомилагию
бамулоњизагї ва камоли одобу икром якљоя баромад мекунанд.
Мулоњизањои танќидии мунаќќид асоснок, мушаххас, бо далелњо
исботшуда ва хеле даќиќ мебошанд. Махсусан дар ваќти тањлили осори
адибони љавон ва бањодињї ба эљодиёти онњо С. Айнї бо дилсўзию
муносибати ѓамхорона рафтор намуда, камбудию муваффаќияти
1. С. Айнї. Мулло Шарифи Анбари Бухорої // Намунаи адабиёти тољик. – С. 430431.
2. Њамон љо. – С. 431.
3. С.Айнї. Мулло Бурњон Бисмили Кўлобї // Намунаи адабиёти тољик. – С. 229.
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эљодии онњоро холисона нишон медињад. Чунончи ў истеъдоду ма
њорати Тамњидро (1893-1977), ки акнун ба майдони адабиёт ќадам
гузошта буд, таќдир менамояд, вале услуби пешгирифтаи ўро сахт
танќид мекунад: «Истеъдоди адабии Тамњид аз наводир аст, њоло
тамоми ќобилияти худро изњор накарда, дар дохили чорчўбаи таќ
лиди Бедил ба муњосира мондааст. Агар ин истеъдоди фавќулода аз
ин муњосира халосї ёбад, аз наводири рўзгор шуданаш муќаррар аст.
Чунончи аз тарзи баён маълум аст, ду ѓазали нахустин ба тарзи
кўњна ва танњо ба нияти таќлид ва пайравии Бедил иншод шудааст»1.
Дар айни замон С.Айнї баъзе љустуљўњои эљодии Тамњидро
ќайд карда, аз љумла дар бораи ѓазали ў, ки бо матлаи зерин оѓоз
ёфтааст:
То боз намудем чу гулѓунча дањанро,
Мизроби баён гашт забон сози суханро2.
менависад: «Аммо ѓазали охирї назар ба дарёфт ва завќи фаќир хеле
баланд аст».3
С. Айнї ба воќеањои муњимми давр њамовозї кардан, бо њаёт
баробар ќадам задан, муњити нави таърихї ва рўйдодњои љолиби
зиндагии њаррўзаро илњомгоњи асосии эљодиёт ќарор дода, дар
мавзўъњои муњим асарњои шоиста офариданро барои эљодкорони
љавон яке аз шартњои зарурї мешуморад. Чунончи, ў ѓазали
«Имрўз»-и Тамњидро, ки дар мавзўи даъват ба омўзиши илму њунар
ва бедории фикрї навишта шудааст4, дар интихоби мавзўи рўзмарра
бо хушнудї истиќбол намуда, менависад: «Тамњидро дар заминњои
нав низ сухансароињост, ки дар ќисми саввуми ин маљмўа гўши љони
бошандагони мањфили адабиёти навро овеза хоњем кард»5.
Ќайдњои танќидии С.Айнї доир ба осори шоирони љавон ања
мияти маърифатї ва амалї дошта, барои пешрафти эљодии онњо
мадади калон расондаанд. Ў кўшидааст, ки њар як норасоии эљодиёти
ќаламкашони љавон сари ваќт ислоњ гардад. Дар ѓазали мазкури
Тамњид ба нуќсони вазн дар мисраи дуюми байти зерин:
1.
2.
3.
4.
5.

С. Айнї. Ќорї Масењои Тамњиди Самарќандї // Намунаи адабиёти тољик. – С. 245.
Њамон љо. – С. 244.
Њамон љо. – С. 245.
С. Айнї. Намунаи адабиёти тољик. – С. 604-605.
С. Айнї. Ќорї Масењои Тамњиди Самарќандї // Намунаи адабиёти тољик. – С. 245.
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Андешаи мо бозию мафкуратабоњї,
Бењудагии ваќф аст ба моён магар имрўз,1
ишора карда, навиштааст: «Ё-и бењудагї аз вазн зоид аст».2
С. Айнї њамчун адиби ботаљриба ва мунаќќиди нозукфањм
барои ба кори эљодї ташвиќ намудани љавонони боистеъдод љидду
љањди зиёде менамояд. Дар асоси мутолааву тањќиќи ашъори
Њабибуллоњи Авњадї дар эљоди бадеї соњибмањорат будани ўро ќайд
намуда, мегўяд: «Аз Авњадї адабиёти нави тољикро умедворињост. Як
ѓазали инќилобї дар радифи «сурх» дар пайравии бародар А. Лоњутї
иншод кардааст, ки дар ќисми саввуми ин маљмўа дарљ хоњад шуд»3.
Мулоњизањои С.Айнї махсусан дар бораи Пайрав Сулаймонї
аз њар љињат ќобили таваљљўњ мебошанд. Ў дар шахси ин шоири
љавон яке аз симоњои барљастаи ояндадори назми тољикро дармеёбад.
Бинобар ин, чи њангоми таълифи «Намунаи адабиёти тољик» ва чи
дар солњои баъд барои љамъоварї, дастраси хонандагон гардидани
ашъори Пайрав кўшиши зиёде мекунад ва бо ин маќсад дўстону
њамкоронашро низ сафарбар менамояд. Чунончи, дар бораи шеъри
«Шаби њиљрон бо хаёли љонон…» менависад, ки «Ин порча ба
воситаи бародар Мунзим ба даст даромад»4.
Дар ќисми дуюми «Намунаи адабиёти тољик» муаллиф тањти
унвони «Отаљон Пайрав Сулаймонии Бухорої» фасле кушода, дар
бораи ў ахбори мухтасари тарљумаињолї медињад. С. Айнї зимнан
мулоњизањои танќидиашро баён намуда, баъзе камбудињои љузъии
ашъори Пайравро холисона нишон медињад. Чунончи, баъди зикри
ѓазали ошиќонаи Пайрав, ки матлааш:
Гар ту дар пайванд бошї, зи љањонам бок нест,
Зарра бо хуршед пайвандад, ѓаме аз хок нест,5 –
мебошад, дар хусуси халалдор гардидани таносуби сухан дар мисраи
дуюми байти зерин:
Нест як љоме, ки бо ёди туаш лабрез нест,
Нест пероњан, ки аз ишќи туаш сад чок нест6, –
1.
2.
3.
4.

С. Айнї. Намунаи адабиёти тољик. – 605.
Њамон љо. – С. 605.
С. Айнї. Њабибуллоњ махдум Авњадии Бухорої // Намунаи адабиёти тољик. – С. 226.
С.Айнї. Отаљон Пайрав Сулаймонии Бухорої // Намунаи адабиёти тољик.
– С. 234.
5. Њамон љо. – С. 232.
6. Њамон љо. – С. 233.
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Фасли «Отаљон Пайрав Сулаймонии Бухорої» аз
«Намунаи адабиёти тољик».
155

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

мулоњиза ронда менависад: «Ба љои ин мисраъ агар «Нест як љайбе,
ки аз ишќи туаш сад чок нест» мебуд, њароина ба иборати «сад» њам
ба мисраи аввал муносибтар меуфтод»1.
Дар эродњои С.Айнї усули муносибати эњтиёткоронаи мунаќ
ќид ба эљоди адиб, айният ва самимияти томи наќд ва моњияти
таълимиву тарбиявии наќди адабї комилан риоя шудаанд, ки дорои
ањамияти калони амалию маърифатї мебошанд. Барои мисол ќайди
дигари танќидии ўро аз назар мегузаронем. С. Айнї дар як ѓазали
Пайрав ба номутобиќатии тарзи баёни маќсад дар интихоби калима
ва иборањо дар байти:
Нигар ба сурат, дар мављи бањри яъс ѓариќам,
Назар ба њолатам аз њаљри дўст зору низорам,2 –
ишора карда, ба шоир чунин маслињат додааст: «Агар ба љои «Назар
ба њолатам» «Бубин, ба њолат аз њаљри дўст…» мебуд, маънии байт аз
маънии њозирааш љазилтар меуфтод».3 Ин эроди муаллиф ба љузъиёти
созмони дохилии шеър дахл дорад. Ба аќидаи С.Айнї интихоби
калимањои мувофиќ, тартибу мавќеи истеъмоли онњо, таносуби калом,
алоќаи маъної ва робитаи мантиќии мафњум ва ашёи тасвиршаванда
аз шартњои муњимми салису равон баромадани шеър мегардад.
Баробари нишон додани баъзе норасоињои љузъї С. Айнї
дар асоси тањлили даќиќи ашъори Пайрав ба эљодиёт ва мањорати
шоир бањои хеле баланд медињад ва ояндаи дурахшон доштани ўро
пешгўї мекунад. Ў њамчун шеършиноси бењамто мавзўъ, мундариља
ва хусусиятњои шаклии љолиби диќќати осори Пайравро ба назар
гирифта, навишта буд: «Пайрав ошиќ аст, шеърњои ошиќонаро аз
маѓзи љон месарояд, билхоса порчаи охирї («Шаби њиљрон бо хаёли
љонон»– А.М.) баѓоят пурсўзу гудоз аст… Пайрав соњиби истеъдоди
комил аст, бўстони нави адабиёти тољик аз оби равони табъи ин љавон
бисёр сарсабзињо умед дорад».4
Фаъолияти баъдинаи пурсамари эљодии Пайрав, љустуљў ва
навоварињои љиддии ў дар назми тољик, ки аз тарафи ањли илму
адаб эътироф гардидаанд, њаќќонияти гуфтањои С. Айниро ба таври
барљаста собит намуданд.
С. Айнї дар мавќеи танќиди адабии холис устувор истода, барои
мустањкамї ва тоза нигоњ доштани усулњои ѓоявию эстетикии он
мубориза мебарад. Ў бар хилофи мунаќќидони вулгар, чун Н. Бектош,
Б. Азизї, Ѓ. Ализода ва дигарон, ки бо њар бањона ва тўњмату ѓараз
1.
2.
3.
4.

Њамон љо. – С. 233.
Њамон љо. – С. 233.
Њамон љо. – С. 233.
Њамон љо. – С. 236.
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Пайравро аз майдони адабиёти тољик зада бароварданї мешуданд,
баръакс ўро ба ќадамгузории ќатъї ба љодаи эљодї даъват менамояд.
Бањои Ѓ. Ализода1 ва Н. Бектош2 барин мунаќќидони ѓаразкор ва
пантуркист дар бораи хусусияти либерализм, иртиљої, шовинистї ва
зиддиинќилобии шеърњои Пайрав комилан хато буда, ба њаќиќати
таърихию адабї њељ мувофиќат намекунад3.
Умуман дар шароити муборизаи тезу тунди синфї С. Айнї
њамчун мунаќќиди адабї як гурўњ адибони љавонро ба воя мерасонад,
ки дар оянда ба пешравии адабиёти муосири тољик сањми калоне
мегузоранд. С.Айнї, аз як тараф, ба воситаи зикри намунањои адабї
ва аз тарафи дигар, ба воситаи тањлили осори адибон кўшидааст,
ки онњоро ба адабиёти тољик тарѓиб намояд. Аз љумла муносибати
С.Айнї ба яке аз чунин адибон – Зуфархони Љавњарї, ки осорашро
ба усули адабиёти классикї таълиф кардааст ва нуќтаи назари ў ба
эљодиёти ин суханвар далели барљаста шуда метавонад. Ў дар асоси
тањќиќи осори Љавњарї мањорати суханварї ва иќтидори баланди
адибро њам дар назм ва њам дар наср таќдир намуда, хусусиятњои
сабки эљодиашро баён месозад. То чї андоза дар муносибат
эњтиёткор будани С.Айнї ва бо камоли одобу икром сухан рондани ў
дар њаќќи адибе, ки ба ќавли худаш пас аз ѓалабаи инќилоби Октябр
«аз кору бори айём доман чида»4 гўшанишиниро ихтиёр кардааст,
аз сатрњои поён ба хубї маълум мегардад: «Аз шеърњои Љавњарї
сарсарї гузаштан дуруст нест. Мумиилайњ шеърро баѓоят устодона
менигорад. Зотан Љавњарї ба тарзи ќадим аз устодони адаби ин
давра аст. Љавњарї муќаллиди Бедил аст, аммо дар таќлид он ќадар
сохтакорї ва такаллуф ба кор набурдааст. Бинобар ин, аз ин таќлид
ба фасоњати табиии забон зарари куллї рўй надодааст.
Љавњарї дар насри форсї низ муќтадир аст, лекин насрашро
баѓоят душворфањм менависад. Ба хоњиши фаќир барои тарљумаи
њоли худ чизе навишта фиристода буд, ки нисбат ба соири мансуроташ
хеле содда аст…»5.
Аз рўи гуфтаи С.Айнї њарчанд «Љавњарї ба адабиёти љадида
иштиѓол наварзида»6, пеш аз њама бо маќсади ба адабиёти навини
1. Ѓ. Ализода. Чароѓ пои худро равшан намекунад // Тољикистони сурх. – 1930. –18
апрел. – №24 (56).
2. Бектош. Пайрав дар адабиёти имрўза // Пайрав Сулаймонї. Шукуфаи адабиёт. Исто
линобод – Самарќанд, 1931. – С. 3-6.
3. С. Табаров. Пайрав Сулаймонї (Очерки њаёт ва эљодиёт). – Душанбе, 1962. – С.
92-108.
4. С. Айнї. Сайид Зуфархони Љавњарии Истаравшанї // Намунаи адабиёти тољик.
– С. 255.
5. Њамон љо. – С. 254.
6. Њамон љо. – С. 256.
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тољик љалб намудани шоир ќасидаи ба услуби ќадим дар васфи
Тољикистон эљод кардаи ўро дар ќатори шеърњои инќилобї, сиёсї ва
иљтимоии «Намунаи адабиёти тољик» љой додааст.
Мулоњизањои С.Айнї дар бораи дигар суханвароне, ки дар
ќайди њаёт буданд, низ њамин гуна хусусияти таблиѓотї доранд.
Дар бораи фаъолияти мунаќќидии С.Айнї дар мисоли
«Намунаи адабиёти тољик» метавон ба хулосањои зерин омад:
а) «Намунаи адабиёти тољик» њамчун аввалин намунаи наќди
адабии муосири тољик барои равнаќи адабиёти асил наќши бузурге
гузоштааст.
б) Самти асосии фаъолияти мунаќќидии С.Айнї ба он
нигаронида шуда буд, ки адабиёти навини тољик њарљониба инкишоф
ёбад, ќуввањои тозаи адабї ба воя расанд ва ба њама гуна зуњуроти
каљравї ва каљфањмї дар эљодї бадеї хотима гузошта шавад.
в) С.Айнї наќшу маќоми адабиёт ва адибро дар њаёти љамъиятї
хеле баланд бардошта, њамаи адибон, хусусан адибони љавонро ба
амиќ фањмидани моњияти иљтимої, таълимї, маърифатї ва арзиши
эстетикию тарбиявии адабиёти бадеї талќин мекунад.
г) Њангоми тањлил ва бањодињї С.Айнї на танњо роњу равиши
инкишофи эљодиёти адибон ва маќоми асарњои људогонаи онњо, балки
моњият, хусусият ва тамоюлу ќонунияти инкишофи адабиёти тољикро
дар як давраи мушаххаси таърихї сањењу аниќ муайян намудааст.
д) Хизмати С.Айнї њамчун аввалин мунаќќиди муосири тољик
дар омўзиши муњимтарин хусусиятњои эљодиёти адибон, муайян
кардани моњият ва маќоми асарњои људогонаи онњо ва нишон додани
ќонунияти инкишофи адабиёти навини тољик калон буда, фикру
мулоњизањои ў барои омўзиши масъалањои таърихи адабиёт ва наќди
адабї заминаи муњим фароњам меоваранд.
е) С. Айнї дар афкори адабию танќидиаш пайваста барои
ба вуљуд овардани асарњои њаќиќии санъат мубориза бурда, ба ин
восита дар тараќќии адабиёти асили миллии тољик наќши бузурге
иљро кардааст.
ё) Афкори адабию танќидии С.Айнї ањамияти калони илмию
амалї ва маърифатомўзї дошта, барои ташаккул ва инкишофи наќди
адабии тољик дар солњои 20-уми садаи ХХ ва даврањои баъдина омили
муњимме гардидаанд.
Апрели соли 1993.
Тањрири дуюм: 8-16
ноябри соли 2004.
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