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ЗАБОНШИНОСЇ 

   УДК: 494.550-0 
МУЊОФИЗИ МАЪНАВИЁТИ ЉОВИДОНИИ ХАЛЌ  

Њасанзода Абдуљамол Ашраф 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров 

 
Забони тољикї пас аз шакли адабї пайдо кардани худ 

тадриљан вориди сањнаи илму адаб шуда, дар даврони баъдї 
зарфияту ќобилияти љадиде пайдо намуд. Дар вусъатии чунин 
зарфияту ќобилият хидмати абармардоне чун Фирдавсї басо 
ситуданист, ки «бо ин забон миѐни Эрон ва ислом пайванде 
барќарор кард ва ин пайванд байъате буд, ки ќавми эронї бо 
шариати ислом тавассути хонда шудани хутба ба забони форсї 
сурат гирифт»-а, «тадриљан бо суръати тамом на танњо вориди 
майдони илму адаб гардид, балки њатто ќаламрави тафаккури 
диниро фатњ намуд ва ањли илму адаб онро ќадам ба ќадам ба 
осмони таќаддус наздик мекарданд» [15, 12]. Дар даврони баъдї 
ин забон на танњо њамчун забони мулкї маќом пайдо кард, балки 
ба њайси забони малакутї, рўњонї ва муќаддас шинохта шуд.  

Як сабаби ба ин гуна маќом расидани забони ниѐгонамон 
ба таркиби луѓавии он марбут буда, дар фарњангњои форсї-
тољикї ба форсї-тољикї ѐ форсї-тољикї ба забонњои дигар, ки 
ањли тањќиќ шумораи онњоро наздик ба 250 адад муайян 
кардаанд [10, 34], гирдоварї шудаанд. 

Муаллифони чунин луѓатномањо, ки дар онњо тафаккур, 
маънавиѐт, табиат, рўњу равони соњибзабонон, олами маънавии 
халќ инъикос гардида, калиди дари олами маъноњо, тобишу 
љилвањои эњсосотиву иродавї ва меъѐрњои истеъмолии забон 
мебошад [9, 239], дар таълифи ин ганљинаи калимањо дар тўли 
дањсолањо зањмат кашидаанд, луѓоти нобу асили тољикиро дар 
радифи вожањои мансуб ба забонњои дигар гирдоварї карда, 
маънои онњоро дар заминаи маводи матнњо санљидаанд, доираи 
корбурдашонро ошкор намудаанд, ќиѐфаи овозияшонро шарњ 
додаанд, мавридњои корбасташонро муайян кардаанд. Чунончи 
Њусайни Инљу 30 соли умрашро барои таълиф ва боз 20 соли 
дигарро барои такмили «Фарњанги Љањонгирї» сарф намуд, 
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Муњаммад Ѓиѐсуддини Ромпурї дар таълифи «Ѓиѐс-ул-луѓот» 14 
сол зањмат кашид.  

Дар чунин луѓатномањо, ки бањри беканори вожаву 
ифодањои аљибу ѓариби эрониасл буда, дар њама давру замон 
муњофизи донишу заковати инсон, таљрибаи бисѐрасраи халќ ба 
шумор омада, барои маърифати забондонии мардум хидмати 
бузургеро анљом медињанд [8, 192], вожањое гирдоварї шудаанд, 
ки њуќуќи комили такроран ба забон роњ ѐфтан доранд. Як нигоњи 
сатњї ба маводи бархе аз ин гуна фарњангномањо ѐ осори дигари 
ањли адаб кофист, ки бо садњо адади чунин аносири луѓавї дучор 
оем. Чун намуна ин љо зикри вожањоеро, амсоли полида − 

њаммаънои калимаи арабии хулоса, фаѐр − санъат, пашанг − љафо, 
бењудахорї − исроф, љигарташна − бисѐр муштоќ, афсаронидан − 
мунљамид кардан, анбозидан − шарик шудан, ревидан − маъзул 
гаштан, сипасрав − тобеъ, муќаллид, забарнигар − олиназар, 
пайвастагї − иттисол, бисуданї – малмус, чарої − иллат, мардумї 
− инсоният, пайдої − зуњур, ноѐбандагї − адами идрок, ситењанда 
− мутаассиб, кажпаймон − хоин, њамдидорї – мулоќот, бамаврид 
медонем, ки бар ивази аксари онњо имрўз сохтањои арабї ѐ ягон 
забони бегона гардиш доранд. Сабаби аз хотирњо зудуда шудани 
калимањои мазбур марбут ба он аст, ки дар даврањои алоњидаи 
инкишофи забони тољикї ба иллати коњиши њавсалаи ѐдгирии 
калимоти порсии асил аѓлаби чунин аносири луѓавии эрониасл аз 
хотирњо фаромўш шуда, љои онњоро унсурњои бегонаи ба табиати 
забони ниѐгонамон ношинам ишѓол кардаанд. Мавриди истифода 
ќарор додани иддае аз чунин луѓотро њатто дар даврони 
асримиѐнагї ниѐгонамон муносиб надонистаанд. Магар хуб нест, 
ки бар ивази сохтањои бемаънову бемантиќи имрўза, ки устод М. 
Шакурї нобарљову бемаъно будани онњоро борњо дар китоби 
«Њар сухан…» таъкид кардаанд [23, 61-77, 181, 240, 242, 347-352], 
чунин вожањои куњанро такроран ба гардиш ворид намоем. Дар 
радифи калимаву ифодањои мансуб ба њиссањои номии нутќ дар 
таркиби луѓавии забони даврони классикї садњо вожањои 
ифодакунандаи амалу њолат дар гардиш ќарор доштанд, ки имрўз 
бахши зиѐдашон аз истифода мондаанд. Луѓоте, чун пашалидан − 
«часпидан», парзидан − «пур кардани чоњ аз санг ва таъмир 
кардан ва бастани чоњ», тухшидан − «кўшидан, саъй кардан», 
танљидан − «печидан ва дар њам кашидан ва мањкам кардан», 
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чушидан − «макидан, мазидан», зинудан − «мўя, нола кардан», 
шикарфидан − «лаѓжидан», фарѓардан − “оѓуштан, сириштан” ва 
ѓайра, аз ќабили њамин гуна феълњо ба шумор меоянд. 

Нуктаи дигар ба корбурди бархе шаклњои феъл тааллуќ 
дорад. Маълум аст, ки дар фосилаи тўлонии корбурди ин гуна 
аносири луѓавї дар роњњои ташаккули шакли масдарии онњо 
тањаввулоти чашмрасе зуњур намуд. Дар даврони пешазмилодї 
масдар одатан аз реша бо ѐрии пасванди –tanaiy сохта мешуд. 
Минбаъд бар асари тањаввулот дар сохтори чунин масдарњо 
онњо ба гунаи тахфифѐфта боќї монданд. Ин аст, ки raiktanaiy ба 
гунаи ихтисоргардидаи рехтан, viraiktanaiy − гурехтан, graptanaiy 

− гирифтан, srutanaiy − сурудан, xšnutanaiy − шунидан, sauktanaiy 
− сўхтан, xupsatanaiy − хуфтан, bartanaiy − бурдан, nipištanaiy – 
навиштан ва ѓайра, ба гардиш ворид шуданд. Аммо дар радифи 
чунин шакли анъанавии масдарсозї дар даврони миѐнаи 
инкишофи забон усули нави бунѐди феълњо ба вуљуд омад, ки 
дар зуњури онњо асоси замони њозираи феълњо ва пасвандњои īd, -
ād, -īst наќши сазовор доштанд [16, 108]. Аз байни ин гуна 
пасвандњо дар чунин вазифа -īd фаъол буда, ду шакли дигари 
онњо камтар ширкат доштанд: varzīd, niyošīd («шунид»), tāzīd, 
vazīd, ēstādan, nihād, tarsīd, dānīst. 

Аз даврони сосонї то имрўз дастае аз чунин феълњо њам дар 
шакли анъанавї, њам ба гунаи минбаъд зуњуркарда ба кор 
мераванд, вале гунаи анъанавии иддае аз масдарњо ба њукми 
фаромўшї рафтанд. Ин аст, ки онњо дар назари аввал барои 
хонандаи имрўза ношинос вонамуд мешаванд. Феълњое чун сахтан 
− «кашидан, вазн кардан» (як шакли санљидан), рахтан − «озурда 
шудан, дилтанг гаштан» (гунае аз ранљидан), бахтан (шакле аз 
бахшидан), лиштан − “забонро ба чизе молидан барои хўрдани он” 
(шакле аз лесидан), њахтан − “берун кашидан, берун овардан” 
(шакли дигари њанљидан), мехтан / михтан (гунаи дигари мезидан) 
ва дањњои дигар метавонанд мисоли чунин афъол бошанд. 

 Баъзеи чунин феълњо дар гузашта баробари гардиши 
фаъол гоњо хусусияти сермаъної зоњир кардаанд. Масалан, 
феъли муштан яке аз шаклњои молидан ба шумор рафта, дар 
њамин шаклаш Абўисњоќи Атъима онро ба маъноњои зайл 
истифода намудааст: 

1) молидан:  
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Магар молам ба љойи дунба дасте, 
Ѓараз аз муштани чанголам ин аст. 
 
2) сириштан, хамир кардан: 
 
Афсўс, бар он дунбаи парвор, ки бигдохт 
В-аз равѓани он мо ду-се чангол бимуштем [6, 252]. 
 
Дар осори ниѐгон бо пасванди -ид на танњо аз асоси замони 

њозираи феъл, балки аз исму сифатњо низ феълњое сохта 
мешуданд, ки онњо самтњои мухталифи њаракату њолатро ифода 
мекарданд. Маълум мешавад, ки замони зуњури чунин шаклњо 
ањди Сосониѐн ба шумор рафта, сабаби ба гардиш роњ ѐфтани 
онњо ба тањаввулоти сохтории забон марбут аст. Яъне дар ин 
даврон, ки забон аз сохтори тањлилї (флективї) ба таркибї 
(аналитикї) рў овард, барои ифодаи кулли тобишњои маъноии 
калима, инчунин шаклњои грамматикї зарурати иваз намудани 
воситањои аналитикие ба миѐн омад, ки дар даврони пешин бо 
шаклњои мафќуди флективї баѐн карда мешуданд. Азбаски забон, 
аз як тараф, аз воситањои флективии даврони бостон мањрум 
гардид ва, аз љониби дигар, шаклњои аналитикии баъдї дар 
марњилаи ташаккул буд, лозим омад, ки барои ќонеъ кардани 
талаботи забон дар ифодаи чунин вазифањо шаклњои феълї 
тавассути пайванди пасванди -ид исму сифатњо сохта шаванд [4, 
25]. Ин аст, ки дар осори ниѐгон феълњое, аз ќабили пуридан − 
“пур шудан, анбошта шудан” (аз зарфи пур), табоњидан − “фосид 
шудан, зоеъ шудан” (аз вожаи табоњ), туршидан − “турш шудан” 
(аз калимаи турш) зуњур намуданд [6, 84, 102,105]. 

Дар таърихи забони тољикї њодисањое низ ба мушоњида 
мерасанд, ки иддае аз вожањои куњан пас аз муддате њамчун 
унсури луѓавии мустаќил дар алоњидагї истифода намешаванд, 
аммо онњо дар таркиби ин ѐ он калимаи сохта ѐ мураккаби 
забони адабї ѐ гўишї мањфуз мемонанд ва сурати аслии онњо 
барои хонанда пинњон мемонад. Ба њайси далел ин љо зикр 
кардани воњиди луѓавии љайб ѐ љеб бамаврид аст, ки дар осори 
ниѐгон дар ифодаи маъноњои зер: 1) гиребон; 2) кисаи поѐнтар аз 
гиребон дўхташуда, баѓалкиса, истифода мегардид [19, љ.2, 769, 
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779]. Вале имрўз љайб ѐ љеб танњо дар таркиби калимаи сохтаи 
љебак ба маънои “киса” дар гўишњои љанубии тољикї побарљо 
мондааст [14, 162]. Муњаќќиќон А. Љўраев, Р.Л. Неменова ва Љ. 
Мурватов дар бораи калимасозии пасванди -ак мулоњиза ронда, 
дар ќатори вожањои тутак, бувак боз калимаи љебакро низ 
овардаанд, ки «дар лањљањои мазкур дастае аз вожањое ба назар 
мерасанд, ки дар таркиби онњо пасванди -ак дида мешавад; 
чунин вожањо бидуни пасванди -ак дар лањљањои номбурда 
њамчун калимаи мустаќил ба кор намераванд» [3, 80].  

Падидаи мазкур на танњо дар доираи вожањои мансуб ба 
њиссањои номї ривољ дорад, балки ба калимањои ифодакунандаи 
амалу њолат низ хос аст. Агар таркиби луѓавии забони ниѐгон бо 
диди тањќиќї назар гузаронида шавад, равшан хоњад гардид, ки 
феълњои мустаъмал бо мурури замон дар шакли  алоњида аз 
гардиш афтода, аммо њамчун љузъи калимаи мураккаб ѐ 
таркибњо мањфуз мондаанд. Ин гуна калимањо эрониасл буда, 
дар осори даврони пешазмилодї ва аввалњои асрњои миѐна ба 
њайси унсури луѓавии фаъол дар муомилат ќарор доштанд. 
Феъли охистан − “бархостан, баланд шудан” аз љумлаи чунин 
вожањост, ки асоси замони њозираи он − охез минбаъд дар 
таркиби растохез − «бархостани мурдагон; рўзи ќиѐмат ва 
мањшар» мањфуз мондааст. Сарчашмаи асоси замони њозираи 
охистан ā-haiza-и эронии бостон ва асоси замони гузаштааш 
идома аз ā- hišta буда, оѓозашон аз решаи haiz − «такон хўрдан, 
љунбидан, бархостан» аст [6, 2]. 

Ољастан (аз эронии бостон * ā-yasta-, аз решаи yat − «дар љои 
худ ќарор додан, љой додан») аз феълњои дигаре аст, ки онро дар 
ифодаи маънои “коштани дарахт, нишондани нињол” истифода 
мебурданд, аммо он муддате чанд њаѐти худро дар таркиби 
калимаи мураккаби навољаст («токистоне, ки дарахтњои онро аз 
нав нишонда бошанд») идома дода, баъдан матрук гардид.  

Ба силсилаи ин гуна унсурњои луѓавї дањњо феъли дигар, 
амсоли ожадан / озадан / озандан − “сўрох кардан; фурў кўфтан” 
(асоси замони њозирааш дар таркиби вожаи тирожан, тирољин − 
«ба тири бисѐр сўрохшуда, ба тири бисѐр задашуда»), ошифтан / 
ошефтан − “барњам задан, парешон кардан” (асоси замони 
њозирааш дар танўрошеб − «абзори оташи танўрро 
болокунанда») ва ѓайраро метавон дохил кард.  
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Ин гуна феълњо, ба љуз он ки минбаъд имкони истифодаи 
худро њамчун вожаи алоњида аз даст дода, ба сифати як њиссаи 
калимањои мураккаби мансуб ба њиссањои номї ба кор рафтаанд, 
ба њайси љузъи номии феълњои таркибии номї низ метавонанд 
мавриди корбурд ќарор дошта бошанд. Бохтан аз љумлаи њамин 
гуна феълњост. М. Њасандўст бохтанро ба маънои “бозї кардан” 
зикр намуда, дар хусуси маънои “маѓлуб шудан”-ро ифода 
кардани он хомўширо ихтиѐр намудааст [22, љ. 1, 350], Я. 
Мансурї ду маънои бохтанро зикр кардааст: 1) бозї кардан, 
машѓул шудан, саргарм шудан; 2) аз даст додани пул ѐ моле дар 
ќимор [6, 55]. Муњаммади Муин ба панљ маъно истифода 
гардидани феъли мавриди тањлилро ѐдовар шудааст: 1) зиѐн 
кардан дар ќимор, бохтани чизе ба гарав; 2) талаф кардани 
тамом ѐ њиссае аз моли худ; 3) бозї кардан, машѓул шудан; 4) 
варзидан, ишќ бохтан; 5) чарх додан [11, љ.1, 434].  

Ба гумони мо, дар таърихи забони тољикї дар ќатори ду 
шакли феъли тазаккурѐфта: бохтан ва бозидан  гунаи бойидан низ 
шояд истифода гардида, баъдан аз шакли сеюми он − бойидан 
танњо њиссаи -бой њамчун љузъи номии феъли таркибии бой додан 
боќї монда бошад. Дар ин маврид назари дигареро метавон 
тахмин кард, ки тибќи он вожаи бой (додан) бо калимањои 
bháyatē, bibhḗti − “тарсидан”, bhītás-и њиндии ќадим (ба маънои 
“тарсу”) ва bayente-и авестої (ба маънои “тарсонидан, ба њарос 
андохтан”) робита дорад. М. Фасмер иртиботи феъли русии 
боятьсяро бо унсурњои луѓавии фавќ ишора мекунад [21, т. 1, 
204]. Пас метавонад, ки бой (додан) бо феъли зикршудаи русї низ 
пайванде дошта бошад.  

Феъли таранљидан, ки онро ба маъноњои гуногуни зер: 1) 
сахт дарњам кашида шудан, фушурда шудан; 2) чин пайдо кардан 
низ, ба кор бурдаанд [19, љ. 2, 328], аз љумлаи унсурњои луѓавие 
аст, ки гузаштаи басо куњан дошта, бо *trang-и эронии бостон ва 
drang-и авестої, ки маъноњои «мустањкам кардан, устувор 
кардан, бастан, часпонидан»-ро ифода мекунад, иртибот дорад 
[18, 38]. Ин феъл низ њоло њамчун љузъи номии феъли таркибии 
таранг кардан дар ифодаи маъноњои зер: 1) сахт кашидан, ба 
сахт кашида шудан водоштан»; 2) бо исрор чизеро аз касе талаб 
кардан; миѐнро таранг бастан, камарро сахт кашида бастан [20, 
љ. 2, 312], гардиши фаъол дорад.  
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Бархе аз феълњои эрониасли куњан минбаъд асоси иддае аз 
исмњо гардида, пас аз чанд муддати корбурд аз онњо бо иловаи 
пасвандњои алоњидаи феълї такроран вожањои ифодакунандаи 
амалу њолат сохта шудаанд. Ин љо њамчун намуна метавон аз 
феъли бостонии jantanaiy − “задан, куштан” ѐдовар шуд, ки 
сарчашмааш jan − «задан, маѓлуб намудан; кўфтан; куштан» аст 
[24, т.4, 141; 22, љ.2, 965] ва он худ идомаи *ghan-и ориѐї ва 
*gwhen-(ǝ)- *gwhon-и забони фарзии њиндуаврупоист. Вожаи 
мавриди тањлил дар аксари забонњои њиндуаврупоии имрўза ба 
шаклњои вижа ва маъноњои хосса ба кор меравад [21, т.1, 419]. 
Калимаи мазкур бо феъли zan алоќа дошта, шакли масдарии он 
дар забони порсии миѐна zatan аст [16, т.3, 136]. Бо решаи jan ѐ 
gan − љузъи зањр-и вожаи позањр / подзањр низ робита дорад. 
Бахшњои позањр / подзањрро метавон ба таври зайл шарњ дод: 
форсии миѐна − pādzahr, эронии бостон − pāti-jaδra-, аз pāti- 
(пешванд), jaδra- (< jṇ-δra- > форсї зањр), аз решаи gan − «задан, 
куштан» [22, љ. 2, 590]. 

Агарчи њиссае аз чунин унсурњои луѓавї “умр”-и тўлонї 
дошта, сарчашмаи онњо ба эронии бостон мерасанд, ба забонњои 
мухталифи эронии куњан ѐ миѐна ворид гардида, нишонањои 
овозии он забонњоро ќабул кардаанд ва бо њамин гуна ќиѐфаи 
овозї ба забони тољикї роњ ѐфтаанд [4, 26]. Аз мушоњидањо 
бармеояд, ки асоси замони њозираи бештари чунин вожањо дар 
осори ниѐгон бо нишонањои овозии забонњои эронии шарќї 
(суѓдї), ќисми дигар бо ќиѐфаи хос ба забонњои эронии шимолу 
ѓарбї (портї) мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Чунончи: 
андахсидан − “паноњ гирифтан, паноњ љустан”, ки сарчашмааш 
*ham-taxsa-и эронии бостон буда, аз пешванди *ham- ва асоси 
замони њозираи taxsa таркиб ѐфтааст ва решааш tak − «давидан, 
тохтан» мебошад [6, 46-47]. Ё асоси замони њозираи феъли 
басељидан, ки маънои “корњоро ороста ва муњайѐ кардан, тадорук 
кардан, њозир кардан”-ро дорад, *patsēč (*ptsʼyc)-и суѓдї буда, 
идомаи *pati-sāčaya-и эронии бостон аст [6, 64-65]. 

Њамин тавр, ба силсилаи ин гуна аносири луѓавї метавон боз 
афъолеро, чун афжулидан − “барангехтан, тањриз кардан” (иќтибос 
аз забонњои шарќиэронї), алфаѓдан “андўхтан, љамъ кардан” 
(мансуб ба забони суѓдї аст), паюсидан / пайўсидан “чашм доштан, 
умед доштан” (аз paδbōs-и портї ба маънои «тамоюл доштан, 
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муштоќ будан»), чопидан “ѓорат кардан” (аз cβ-и суѓдї ба маънои 
«дуздидан, рабудан»), хуфидан “сурфа кардан” (зоњиран, бо γwʼβ − 
«сурфа кардан»-и суѓдї пайванд дорад), ѓаршидан “хашмнок 
шудан, ќањролуд гардидан”, (зоњиран, бо γryš “тањрик кардан, 
барангехтан”-и суѓдї робита дорад) нисбат дод. 

Баъзан аз чунин забонњои хеш ба забони форсї-тољикии 
даврони асримиѐна ду калимаи њамгуни мухталифреша интиќол 
ѐфтаанд. Масалан, бархе аз ањли илму адаби гузашта дар осори 
худ ду феъли њамшакли оруѓданро ба кор бурдаанд, ки яке 
маънои «њарис шудан» ва дувумї «ошуфтан, ба хашм рафтан, 
хашмгин шудан»-ро дорад. Сарчашмаи њар ду вожа *ā-ruγdē 
«њарис, озвар» буда, дар эронии бостон низ аз нигоњи нишони 
овозї шабењи њамдигаранд (*ā-ruxtaka- мураккаб аз *ā ва 
*ruxtaka-). Вале решаи оруѓдани якум аз rauk буда, маънои «дўст 
доштан, хуш омадан, писандидан»-ро медињад, решаи оруѓдани 
дуюм raug аст, ки мафњуми «шикастан, ба њам рехтан»-ро ифода 
мекунад [6, 4-5]. 

Дар фарњангномањои куњан бархе аз аносири луѓавие 
мавриди истифода ќарор гирифтаанд, ки онњоро њоло дар забони 
форсии муосир пайдо намудан душвор аст, вале дар радифи 
шакли адабї дар забони зиндаи тољикї низ аз љумлаи луѓоти 
фаъол ба шумор мераванд. Вожидан, ки маънои «баѐни њолат 
(чигунагии саломатї) кардан, гуфтан, сухан кардан”-ро дорад, 
мисоли ин гуна феълњо мањсуб мешавад: Шайх Булњасан, Шайх 
Бўсаидро гуфт: “Сухан бивож, маро нисињате бикун (“Асрор-ут-
тавњид”). Асоси замони њозираи ин феълро луѓатнигорон 
вож/вољ − “бигў” њисобидаанд [2, 14, 20357].  

Баъзе фарњангнигорон мавриди истифода ќарор надоштани 
унсури луѓавии вожаро дар осори ќадими назму насри форсї 
ишора карда, таъкид намудаанд, ки “дар даврони мутааххир 
сохта шуда ва ривољ ѐфтааст” [22, љ. 4, 2844]. 

Аммо бояд ѐдовар шуд, ки калимаи тазаккурѐфта 
сарнавишти куњан дошта, идомаи vāča-и эронии бостон аст [2, 
љ.14, 20397] ва аз решаи vak «гуфтан, сухан гуфтан» сарчашма 
гирифтааст. Минбаъд дар осори ниѐгон бо ќиѐфаи овозии хос ба 
забонњои эронии шимолу ѓарбї [портї] корбаст шуда, имрўз низ 
ба гунањои вижа дар чанде аз забонњои муосири эронї, монанди 
курдї, толишї, дучор меояд [22, љ. 4, 2844]. 
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Лозим ба тазаккур аст, агарчи феъли вожидан дар байни 
тољикон ба њамон гунаи аслї дучор намеояд, вале њамчун љузъи 
феъли таркибии номї ба гунаи виљї-виљї (виљї-виљї кардан − 
“сергапї кардан”) дар гардиш ќарор дорад.  

Чунонки ишора гардид, дар таърихи забони тољикї бо 
сабабњои айниву зењнї ба истилоњ “феълњои дубањра” зуњур 
карданд. Таќдири баъдии њар кадоми ин гуна феълњо ба тарзи 
гуногун љараѐн гирифт: иддае аз онњо дар њар ду шакл, њиссаи 
дигар дар яке аз мувозињо пойдор монда, варианти дигар дар 
забони адабї матрук шуд, дар дастаи сеюм яке аз шаклњо дар 
забони гуфтугўї, вале њар ду гуна дар лафзи гўишии мардум 
мањфуз монданд. Чун “мушт − намунаи хирвор” ин љо ѐдовар 
гардидан аз яке чунин феълњо: мистан, миштан михтан ва 
мезидан бамаврид аст, ки дар осори ниѐгон, ба хусус Хусравї, 
Анварї, Пури Бањои Љомї, истифода гардидаанд [2, љ.13, 19424-
19425]. Аз байни чунин гунањо шакли мезидан хоси забони 
гуфтугўї гардида [19, љ.1, 790], вале варианти миштан дар 
шаклњои миштан / мъштан дар гўиши љанубї [7, 451], мештан / 
миштан дар лањљањои љанубу шарќї [Ванљ] ба таври фаровон 
истифода мегардад [5, љ.1, 248, 251]. 

Намояндагони гўиши љанубї феъли мазкурро ба ду маъно 
мавриди истифода ќарор додаанд: 1) мезидан, шошидан, пешоб 
кардан: Пагайї хестай, ки да љо-ш миштай-ъда йа љо изор-ш-а 
афтов кааст; 2) маљ. тањќир: Мъштъм да ами кор-ът.  

Мунгидан ѐ мангидан аз феълњои дигаре аст, ки бо вуљуди 
дар осори ниѐгон ба таври фаъол ба кор рафтанаш имрўз хоси 
гўишњои алоњидаи тољикї шудааст. Ромпурї феъли мангиданро 
чунин эзоњ додааст: «Оњиста зери лаб сухан гуфтан» [13, љ. 2, 
310]. М.Муин низ дар «Фарњанги форсї» мангиданро «оњиста ва 
зери лаб сухан гуфтан» эзоњ дода, шарњи боќии онро ба феъли 
ланљидан њавола кардааст [11, љ. 4, 4409]. Тањлили корбурди 
баъдии мунгидан ѐ мангидан нишон медињад, ки дар даврони 
баъдии инкишофи забони тољикї, аз љумла имрўз, ин воњиди 
луѓавї дар баъзе лањљањои тољикї њамчун љузъи номии феъли 
таркиби номии минг-минг кардан боќї мондааст.  

 Дар баъзе лањљањои шимолии тољикї воњиди луѓавии манќа 
ба маънои “каси забонаш лакнат дошта, нафари шахси суханаш бо 
душворї фањмшаванда” дучор меояд, ки он, ба эњтимоли ќавї, бо 
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мунгидан ва мунга робита дорад. Дар забони тољикї њодисаи ба 
якдигар табдилѐбии њамсадоњои г ба ќ, к ба ќ бисѐр дида мешавад: 
дењгон-дењќон, лойкањ- лойќа…Аз ин рў, метавон хулоса кард, ки 
манќа шакли арабишуда ѐ туркишудаи манга ѐ мунга аст.  

Тањлилу ќиѐсу муќобалаи луѓоти чунин фарњангномањо 
сайри таърихии унсурњои луѓавиро падид оварда, роњи 
пурпечухами инкишофи онњо, сабабњои имтиѐз пайдо намудани 
як шаклро бар гунањои дигар ошкор менамояд. 

Дар бархе фарњангномањои гузашта адади бештари чунин 
аносири луѓавї, дар њиссаи дигар теъдоди ками онњо ва дар 
дастаи сеюм шумори басо нодирашон мањфуз монда, ки онњо 
муњофизи маънавиѐти халќи тољик ба шумор омада, аз ин љињат 
барои хонандаи имрўза њамчун хазинаи ѓании луѓатомўзї 
хидмат мекунанд. 

Нињоят, ваќте ки бо ин гуна луѓоти ќомусњои куњан ошної 
пайдо мекунем ва онро бо таркиби луѓавии забони њозираи 
тољикї ќиѐс менамоем, аз бурду бохти забони тољикї дар тўли 
садсолањо ба хубї огоњї пайдо карда, дар рафъи камбудињо 
кўшида, роњро барои дигарон њамвор хоњем кард.  
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МУЊОФИЗИ МАЪНАВИЁТИ ЉОВИДОНИИ ХАЛЌ 
 

Муаллиф дар ин маќола фарњангњои ќадимии забони тољикиро њамчун 
муњофизони забон арзѐбї кардааст. Ба аќидаи ў, дар ин фарњангњо: “Ѓиѐс-ул-
луѓот”, “Бурњони ќотеъ” ва ѓайра, баъзе луѓатњои нодире мављуданд, ки то њол дар 
бархе гўишњои забони тољикї мавриди истифодаанд. Аммо ин калимањо алњол дар 
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забони адабии тољикї ба кор намераванд. Азбаски аксари ин калимањо баромади 
тољикї дошта, дар гузашта барои соњибони забон мафњум будаанд, имрўз бо 
дарназардошти зарурат ва ањамияти корбурди ин луѓатњо аз сари нав ба таркиби 
луѓавии забони тољикї ворид намудани аксари онњо аз манфият холї нест. 

Калимањои калидї: фарњанг, луѓат, мардумї/одамият, пайдої/зуњур, 
ноѐбандагї/адами шинохт, ситењанда/мутаассиб, кажпаймон/хоин.  

 
ХРАНИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ ДУХОВНОСТИ НАРОДА 

 
В данной статье автор рассматривает древние словари таджикского 

языка как хранителей языка. По его мнению, в этих словарях [«Гиѐс-ул-лугот», 
«Бурхони котеъ» и т.д.] имеются редкие слова, которые до сих пор 
используются в некоторых говорах таджикского языка. Однако эти слова ныне 
не употребляются в таджикском литературном языке. Поскольку 
большинство этих слов было исконно таджикского происхождения и в прошлом 
было понятно носителям языка, то сегодня, с учѐтом необходимости и 
значимости использования этих слов, представляется не лишѐнным значения 
заново ввести большую их часть в словарный фонд таджикского языка. 

Ключевые слова: словарь, народность/человечество, явление/возникновение, 
редкое/непознанное, веролом /предатель, придирчивый/фанатик.  

 
THE PRICELESS KEEPER OF ETERNAL SPIRITUALITY OF THE PEOPLE 

 
        In this article, the author considers the ancient dictionaries of the Tajik language 
as the guardians of the language. To his opinion, these dictionaries [“Giyos-ul-lugot”, 
“Burkhoni kote’ and etc.] contain rare words that are still used in some dialects of 
Tajik language. However, these words are not used today in the Tajik literary 
language. Indeed  most of these words were originally of Tajik origin and in the past 
was understood by native speakers, today and taking into the account of  necessity and 
significance using of  these words, it seems not without significance to re-enter most of 
them into the Tajik vocabulary.  
       Keywords: dictionary, nationality / humanity, phenomenon / occurrence, rare / 
unknown, treachery / traitor, picky / fanatic. 
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УДК: 811.161.1(575.3) 
СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК 

ЕДИНИЦА СИНТАКСИСА 
(на материалах таджикского, русского и английского языков) 

Рахмонова Н.Ш. 
Институт языка и литературы им. Абуабдулло Рудаки АН РТ 

 
Проблема организации высказывания как основы 

коммуникативной единицы – одна из центральных в 
современной лингвистике – представлена в ряде научных 
подходов и парадигм с различных точек зрения: формально-
синтаксической, логико-семантической, психолого-когнитивной 
и, наконец, коммуникативной и прагматической. Высказывание 
является той функциональной единицей, в которой реализуется 
формально-семантическая структура и размещается 
противоречие номинации и коммуникации. 

То обстоятельство, что в основе деления связей между 
частями сложного предложения как единицы коммуникации 
«лежат смысловые, а не формально-грамматические моменты» [5, 
7], приводит на практике к тому, что, как и весь синтаксис, 
сочинительно-подчинительная схема сложных предложений во 
всех индоевропейских языках сходна ввиду того, что человеческое 
мышление поступательно развивается, в общем, одинаковыми 
путями во всех странах: «языки, непосредственно реализующие 
мысль, отличаются друг от друга, прежде всего, лексикой и мало 
разнятся по составу смысловых категорий» [5, 11]. 

Вопрос о компонентах сложноподчиненного предложения 
представляет собой, по существу, другую сторону вопроса о 
«предложении вообще»: если сложноподчиненное предложение – 
предложение, то можно ли считать, что части его тоже являются 
предложениями?   
  Возможны следующие точки зрения на этот вопрос. Одна 
заключается в том, что «в составе любого типа сложного 
предложения простое предложение, входящее в это сложное 
целое на правах его части, не утрачивает существенных 
признаков предложения и не может их утратить, так как это 
превратило бы его в какую-либо другую единицу, отличную от 
предложения» [1, 48]. Другая точка зрения заключается в том, что 
части сложного предложения не являются предложениями [4, 86]. 
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И, наконец, возможен компромиссный вариант, согласно 
которому компоненты сложного предложения оказываются 
«более или менее сходными» с простым предложением [3, 45].  

В данной статье мы, конечно, не намерены возвращаться к 
классификации придаточных предложений на основании их 
синтаксической функции, а только обращаем внимание на узловое 
сходство категорий, общих, по нашему мнению, придаточных 
предложений в рассматриваемых языках, т.е. их категорий 
комплементов, детерминантов и атрибутов. Постараемся 
синхронно проследить, как в этой сфере отражается отличие между 
сложноподчиненными предложениями данных языков 
синтаксическими и семантическими союзами придаточных.  

Проблемы, связанные со сложноподчиненным 
предложением и его классификацией, постоянно привлекают 
внимание лингвистов. Несмотря на существующие до сих пор 
различия между отдельными концепциями, лингвисты по 
большей части сходятся во мнении, что необходимо определить 
такие критерии классификаций, применение которых, с одной 
стороны, не прикрывает взаимной близости отдельных типов 
сложного предложения, – с другой же стороны, учитывает 
структурные различия между ними.  

Специфику концептуальности сложноподчиненного 
предложения отчетливо формулирует Я. Бауэр: «В связи с этим 
(разными вариантами концепций – Н.Р.) в современной теории теряет 
почву тот взгляд, по которому основным критерием классификации 
сложноподчиненного предложения является функция придаточных 
предложений как членов предложения» [2, 1001].  

Сложноподчиненные предложения распадаются на 
различные структурно-семантические типы, каждый из которых 
характеризуется определенными структурными признаками. 

При рассмотрении структуры сложноподчиненного 
предложения следует обратить внимание, в первую очередь, 
значению подчинительных союзов и союзных слов. Придаточные 
предложения вводятся подчинительными союзами, выражающими 
грамматическую зависимость этих предложений от главного. Эти 
союзы, в отличие от сочинительных, не выражают отношений, 
характерных для сочинения/противления, разделения/соединения. 
Они выражают такие отношения, которые не могут быть переданы 
сочинительными союзами – отношения условия, степени, образа 
действия, сравнения, места, цели и т.п. 
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Важным грамматическим показателем формы сложно-
подчиненного предложения с придаточными обстоятельства 
является позиционное расположение сочетающихся частей, 
возможность постановки придаточного предложения 
препозиции или постпозиции по отношению к главному 
предложению: Hе drew his sword in order that he might defend 
himself; или In order that he might defend himself, he drew his sword – 
Чтобы обойти осиные гнезда, свисавшие с деревьев над его 
головой, ему приходилось карабкаться на скалы; или Ему 
приходилось карабкаться на скалы, чтобы обойти осиные гнезда, 
свисавшие с деревьев над его головой. 

Придаточная часть может относиться к одному члену или 
ко всей главной части в целом. 

Многие грамматисты высказывают мысль о том, что выбор 
тех или иных форм в придаточном предложении зависит от его 
типа, в результате чего правила согласования времен не 
распространяются на отдельные типы придаточных предложений. 

«Строже всего» этот выбор соблюдается в придаточных 
предложениях цели и условия. 

Исходя из соответственного замещения СПП определенного 
слова (части речи) в пределах простого предложения, именуются и 
типы сложноподчиненных придаточных предложений – 
субстантивные, адъективные и адвербиальные. Уже также 
выяснено, что, исходя из соотношения придаточного предложения 
с главным, среди сложноподчиненных предложений выделяются 
одночленные и двучленные. Также было определено, что в 
сложных предложениях с подчинением допустимы два варианта 
расположения компонентов: главное предложение предшествует 
придаточному (прямой порядок) и главное предложение следует за 
придаточным (обратный порядок). Анализ сложноподчи-ненных 
предложений, выражающих неодновременность, показывает, что 
для такого прямого порядка компонентов более типичным 
является несоответствие порядка компонентов порядку событий, 
тогда как для сложноподчиненных предложений с обратным 
порядком компонентов более типичным является соответствие 
порядка компонентов порядку событий. Также, основываясь на 
извлеченные из художественных произведений примеры, удалось 
выявить, что форма сказуемого в придаточном подчинительном 
предложении в большинстве случаев имеет зависимую форму, 
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тогда как в пределах главного предложения форма сказуемого 
может свободно варьировать. Все сказанное свидетельствует о том, 
что придаточное предложение всегда оказывается маркированным, 
отличаясь от главного рядом формальных признаков: – 
усеченностью структуры, – наличием зависимой формы 
сказуемого, – порядком членов, – местом относительно главного 
предложения. Следовательно, можно говорить о форме зависимой 
предикативности как об общем явлении и ее конкретных 
разнообразных проявлениях, специфичных для каждого 
отдельного языка (или группы языков). 

Изучением сложноподчиненных предложений с 
придаточными в таджикском языке занимались языковеды Ш. 
Рустамов (Сложноподчиненные предложения с придаточными 
причины в современном таджикском литературном языке, 1964), 
Б.Н. Ниѐзмухаммедов (Забоншиносии тољик =Таджикское 
языкознание, 1970), Х. Хусейнов (Љумлаи мураккаби тобеъ бо 
љумлаи пайрави замон дар забони адабии њозираи тољик = 
Сложноподчиненные предложения с временными придаточными 
в современном таджикском литературном языке, 1960), А.Шафои 
(Мабонии илмии дастури забони форсї = Научные источники 
грамматики персидского языка), Д.Т. Тоджиев (Љумлаи пайрави 
макон = Сложносочинѐнное предложение места, 1969), Ф. 
Зикриѐев (Сложнолподчиненные предложения с придаточными 
образа действия и сравнительными придаточными в 
современном таджикском литературном языке, 1970). 

При анализе средств связи предикативных единиц в 
сложноподчиненном предложении определяется количественное 
несоответствие союзов и союзных слов в рассматриваемых 
разноструктурных языках. Наибольшее количество союзов 
зафиксировано в русском и английском языках, тогда как в 
таджикском языке союзный тип подчинительной связи, не 
будучи исконным, носит скорее факультативный характер. Для 
соединения предикативных единиц СПП в таджикском языке 
практически во всех структурно-семантических типах, наиболее 
употребительным является один союз персидского 
происхождения ки. Важная особенность сложноподчиненного 
предложения в таджикском языке – это многозначность и 
многообразие характеризующих его грамматических средств.  

В современной английской лингвистической науке 
огромное внимание уделяется проблеме сочинения/подчинения в 
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сложном предложении мы же в данной статье главное внимание 
уделяем непосредственно проблеме подчинения. Так как 
придаточные предложения в английском языке поясняют 
главное, они выполняют роль различных членов предложения, 
отсюда и появились их типы и названия. Итак, придаточные 
предложения в английском языке бывают: 

- придаточными подлежащего (the subject clause), 
вводимыми союзами that (что), if / whether (ли), who (кто), what 
(что), which (который), when (когда), where (где), how (как), why 
(почему); 

- придаточными сказуемого (предикативное – the predicative 
clause), которые вводятся теми же союзами, что и предыдущее 
придаточное предложение в английском языке;  

 - придаточными дополнительными (the object clause), 
которые присоединяются к главному предложению с помощью 
союзов that, if / whether, what, who, which, where, how, why. 

Необходимо отметить, что придаточные предложения 
подлежащие, придаточные предложения сказуемые и 
дополнительные придаточные предложения не отделяются 
запятой от главного предложения; 

 - придаточными обстоятельственными (the adverbial clause), 
которые имеют свою собственную классификацию. 

В структуре сложноподчиненных предложений в русском и 
английском языках существует много общего, но можно 
обнаружить и определенные отличия в семантике союзов. В этих 
языках для соединения предикативных частей в сложном 
предложении служат союзы и союзные слова. Например, в 
русском языке придаточные цели, поясняя сказуемое, 
присоединяются к главной части союзами чтобы (чтоб), для 
того чтобы, дабы. Наиболее употребительным и стилистически 
нейтральным является союз чтобы (чтоб). 

Структурной особенностью придаточных цели в русском 
языке является наличие в них глагольного сказуемого в форме 
инфинитива. Наличие сказуемого именно в форме прошедшего 
времени (также и вспомогательный глагол в составном и 
сложном сказуемом) или в форме прошедшего времени 
объясняется тем, что глагол-сказуемое придаточной части стоит 
в форме сослагательного наклонения: Том хотел пригласить ѐѐ 
куда-нибудь на ужин, чтобы они могли потанцевать. 
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В английском языке придаточные предложения цели 
присоединяются к главному предложению при помощи союзов so 
that, that, in order that, so и lest. Бессоюзное придаточное в этом 
типе сложноподчиненного не встречается. Обычно в таких 
предложениях за союзом следует модальный глагол. Если в 
предложении стоит can или will, то действие происходит в 
настоящем времени, если же could или would – в прошлом. 

Проанализировав примеры из английской художественной 
литературы, мы пришли к выводу, что союз so that 
характеризуется наибольшей употребительностью. 

Проведенный анализ доказал, что сложноподчиненные 
предложения в разноструктурных языках одинаково 
предполагают грамматическую маркировку (с помощью 
специальных средств) либо причины, следствия, чем, собственно, 
и обусловлено само существование двух видов придаточных. 

В частности, сложноподчиненные предложения с 
придаточными причины одинаково могут выражать (в 
таджикском, русском и английском языках) собственно 
причинное и причинно – аргументирующее значения, причем 
первое обслуживается большим набором союзных средств, а 
второе – лишь малой их частью. Генерируемая ситуация в 
сложноподчиненном предложении с собственно – причинным 
значением выражается либо главным предложением в целом, 
либо его частью, в то время как в сложноподчиненном 
предложении с причинно-аргументирующим значением – только 
главным предложением в целом. 

При наличии такого субъекта придаточное содержит 
информацию о внутреннем или внешнем основании, разумном 
доводе для совершения определенного поступка; при отсутствии 
субъекта в придаточном называется некое случайное 
неожиданное обстоятельство, приводящее к неожиданному и, 
возможно, неприятному следствию. Арсенал используемых 
русских и английских причинных союзов постоянно пополняется 
единицами, образующимися либо на основе других частей речи 
(как в русском), либо в результате расширения значения уже 
существующих союзных скреп (как в английском). 

Лексические квалификаторы причины и выводы, которые 
употребляются в сложноподчиненном предложении с 
придаточными причины, составляют две позиции: 
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а) противопоставляются реальная и предполагаемая причины; 
б) противопоставляются единственная причина и множество 
причин. 

Сложноподчиненные предложения с собственно-
причинным значением допускают употребление лексических 
квалификаторов обеих оппозиций, а с причинно-
аргументирующим значением – только первой позиции. Важно, 
что в причинно-аргументирующих предложениях лексические 
квалификаторы указывают на недостаточность представленной 
информации, которая не позволяет говорящему судить о 
событии непосредственно, а описывает сопутствующие событию 
явления, на основе которых адресант делает логический вывод. 

В собственно-причинных предложениях функцию темы, как 
правило, выполняет препозитивная часть (вне зависимости от того, 
главное – это предложение или придаточное), а ремы-
постпозитивная часть. Впрочем, в некоторых случаев тема-
рематическое распределение информации зависит от союзной 
скрепы (так, английские союзы as и since в сложноподчиненном 
предложении с придаточными причины могут вводить 
придаточное, содержащее уже известную адресату информацию, и 
тогда независимо от положения придаточного в предложении оно 
выполняет функцию темы). В причинно-аргументирующих 
предложениях темой всегда является постпозитивное придаточное. 

Порядок следования частей сложноподчиненного 
предложения с придаточными причины, выражающих 
собственно-причинное значение, зависит от союзной скрепы в их 
составе: одни скрепы допускают как пре-, так и интер-, и 
постпозицию придаточной части, тогда как другие разрешают 
лишь ее интер- или постпозицию. В причинно-аргументирующих 
предложениях придаточная часть всегда следует за главной. 

Что касается сложноподчиненного предложения с 
придаточными следствия, в них фиксируются результат 
определенного действия, поступка, события или вывод, 
сделанный на основе всякого рода сопутствующих данных. В 
таких сложноподчиненных предложениях ситуация 
придаточного относится, за очень редким исключением, ко всему 
главному предложению в целом. 

В сложноподчиненном предложении с придаточными 
следствия используется лишь ограниченный набор лексических 
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квалификаторов, а именно, только квалификаторы истинности 
сообщаемого. 

В указанных сложноподчиненных предложениях рематическую 
нагрузку несет придаточная часть, фиксирующая следствие. 

Порядок следования частей в сложноподчиненных 
предложениях с придаточными следствия и в таджикском, и 
английском языках статичен: придаточная часть всегда 
находится в постпозиции. 

Таким образом, вопросы синтаксиса сложноподчиненного 
предложения в анализируемых языках продолжают оставаться 
объектом исследования. Видимо, последовательная теория и полная 
классификация подчинительных союзов в сложном предложении - 
дело будущего. Они должны базироваться на постулатах, единых 
для синтаксических построений сложноподчиненного предложения 
в рассматриваемых языках. Нами рассмотрены всего лишь 
несколько деталей этой теории и классификации.  

На примере типов придаточных мы попытались указать, 
как использование предлагаемых нами суждений может 
способствовать выявлению существенных различий в глубинной 
структуре указанных типов сложноподчиненных предложений. 

Таким образом, сложноподчиненным предложением 
считается предложение, в котором есть главное предложение и 
одно или несколько придаточных предложений. Придаточные 
предложения подчиняются главному предложению и отвечают 
на вопросы членов предложения. Нами при сопоставлении 
придаточных предложений таджикского, русского и английского 
языков были рассмотрены как их сходства, так и отличия. 
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СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК 
ЕДИНИЦА СИНТАКСИСА 

 
В статье рассматривается проблема, связанная со сложноподчиненным 

предложением и его классификацией. При анализе средств связи предикативных 
единиц в сложноподчиненном предложении определяется количественное 
несоответствие союзов и союзных слов в рассматриваемых разноструктурных 
языках. Наибольшее количество союзов зафиксировано в русском и английском 
языках, тогда как в таджикском языке союзный тип подчинительной связи, не 
будучи исконным, носит скорее факультативный характер. Для соединения 
предикативных единиц СПП в таджикском языке практически во всех 
структурно-семантических типах наиболее употребительным является один 
союз персидского происхождения «ки». Важная особенность сложноподчинен-
ного предложения в таджикском языке – это многозначность и многообразие 
характеризующих его грамматических средств.  

В статье при сопоставлении придаточных предложений таджикского, 
русского и английского языков рассмотрены как их сходства, так и отличия. 

Ключевые слова: сложноподчиненное предложение, союзы, союзные слова, 
придаточное предложение, препозиция, постпозиция, интерпозиция. 

 
ЉУМЛАЊОИ МУРАККАБИ ТОБЕЪ ЊАМЧУН ВОЊИДИ СИНТАКСИС 

 
Дар маќола проблемаи вобаста ба љумлаи мураккаби тобеъ ва таснифоти 

он мавриди баррасї ќарор мегирад. Њангоми тањлили алоќаи воњидњои хабарии 
љумлањои тобеъ миќдори номутобиќатии пайвандакњо ва пайвандаккалимањо 
дар забонњои гуногунсохт муайян мешавад. Миќдори зиѐди пайвандакњо дар 
забонњои русї ва англисї муайян шудааст, дар сурате ки дар забони тољикї 
навъњои пайвандаки тобеъ тобиши ихтиѐрї дорад. Барои пайвасти воњидњои 
хабарии љумлањои тобеъ дар забони тољикї амалан дар њамаи навъњои сохторї-
семантикї пайвандаки «ки» серистеъмол аст. Хусусияти асосии љумлањои 
мураккаби тобеи забони тољикї ин сермаъної ва гуногуншаклии ифодакунандаи 
воситањои грамматикии он мебошад.  

Дар маќола муќоисаи љумлањои тобеъ ва мувофиќативу фарќияти онњо 
дар забонњои русї, англисї ва тољикї баррасї мешавад.  

Калидвожањо: љумлањои мураккаб, пайвандакњо, пайвандаккалимањо, 
љумлаи тобеъ, пешмавќеъ, пасмавќеъ, байнмавќеъ (интерпозиция).  

 
COMPLEX SENTENCE AS UNIT OF SYNTAX 

 
The article deals with the problem associated with a complex sentence and its 

classification. When analyzing the means of communication of predicative units in a 
complex sentence, a quantitative discrepancy between unions and allied words in the 
multi-structural languages under consideration is determined. The greatest number of 
unions is fixed in Russian and English languages, whereas in the Tajik language the 
union type of subordinate communication, not being primordial, is rather optional. For 
the connection of predicative units in the Tajik language in almost all structural-



 
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №2 2019 

26 
 

semantic types, one union of Persian origin is the most commonly used. An important 
feature of the complex sentence in Tajik language is the ambiguity and diversity of the 
grammatical means characterizing it. 

In the article the comparing of the subordinate clauses of the Tajik, Russian and 
English languages and all their similarities and differences were considered. 

Keywords: complex sentence, conjunctions, allied words, subordinate clause, 
preposition, postposition, interposition. 
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Калимасозии забони тољикї аз даврањои ќадиму миѐна то 

ба имрўз дар инкишофи таркиби луѓавии забон сарчашмаи асосї 
ба шумор омада, давра ба давра густариш ѐфтааст. Дар давраи 
нави инкишофи забони адабии тољикї, оѓоз аз зимомдории 
Сомониѐн ва минбаъд калимасозї тавассути осори ањли ќалам 
рушд карда, таркиби луѓавии забон беш аз пеш ба дороињои худ 
сарвати нав зам намуд. Омўзиши осори ањли сухан, бахусус 
назму насри оламшумули ниѐгон, собит месозад, ки забони 
тољикї дар калимасозї имконият ва захираи фаровон дошта, 
њамаи он имконот то ба имрўз ба кор гирифта нашудаанд.  

Дар рушду нумў ва инкишофи забони адабї наќши њар 
соњибсухан мањсус буда, дар ин росто Мирзо Бедил бо табъи 
салим хидмати мондагореро ба анљом расонидааст. Чун сухан аз 
забону тарзи баѐни ин «шоири бузурги пурбаракати дарозумр» 
(таъбир аз устод Айнї) ба миѐн меояд, ањли тањќиќ бо як овоз 
ќоил бар онанд, ки «сабки Бедил дар шеър душвор аст. 
Истиорањо ва сохтори љумлањо печида аст ва ѓолибан ба лињози 
маънї мубњам, агарчи забон ба худии худ сода аст…» [6, с.89]. 
Муњаќќиќи тољик Б.Рањимї яке аз омилњои душворписанд 
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гардидани шеъри Мирзо Бедилро баста ба ибтикороту 
тасарруфоти шоир дар забон донистааст [14, с.178]. Ш.Кадканї 
низ дар ин бовар буд, ки «яке аз хусусиѐти шеъри Бедил, ки 
забони ўро бештар мубњаму печида сохта, навъи таркибот ва 
бофтањои хосе аст» [12, с.20]. Мурод аз «таркибот ва бофтањои 
хос», ки Кадканї таъкид мекунад, истифода ва корбурду 
ихтирои калимањои бисѐрљузъаест, ки ба таъбири Б.Рањимї, 
“Мирзо Бедил зиѐдии истеъмоли ин гурўњи калимањоро ба њадде 
расонидааст, ки онњо ба яке аз вижагињои услубии осори 
Абулмаонї табдил ѐфтаанд” [14, с.175; 15, с.354].  

Дар сурате ки истифодаи калимањои бисѐрљузъа ба яке аз 
вижагињои услубии ашъори Мирзо Бедил табдил ѐфтааст, 
омўхтану баррасї намудани ин пањлуи осори шоир аз вазифањои 
аввалиндараљаи ањли тањќиќ, махсусан забоншиносон, мањсуб 
меѐбад.  

Дар забоншиносии тољик калимањои серљузъа, умуман, ва 
мавќеи ин гурўњи калимањо дар осори Мирзо Бедил, хусусан, 
мавриди пажўњиш ќарор нагирифтааан. Дотсент А.Зоњидов дар 
маќолае, ки ба калимасозии Сайидо ихтисос дорад [10, с.16-29], 
дар ин маврид бештар таваљљуњ намудааст. Ба андешаи 
муњаќќиќ, «чунин воњидњои луѓавии муштаќро аз гурўњи 
калимањои мураккаб људо карда, ба унвони «Калимасозии 
исмњои сељузъа» ѐ «исмњое, ки аз се љузъ иборатанд» алоњида 
зикр кардан шарт нест. Чунин гурўњбандї ѓолибан зери таъсири 
равияи ба њисоб гирифтани таркиби морфемавии калима сурат 
гирифтааст, на тарзу усули калимасозї. Ин гурўњи муштаќотро, 
бешубња, дар ќатори калимањои мураккаби муќаррарї љой додан 
бењтар аст, танњо ќолаби онњоро муќаррар кардан ба маќсад 
мувофиќ аст» [10, с.24]. Дар мураккаб будани калимањои 
мавриди тањлил шакку шубњае нест, вале дар муайян кардани 
ќолаби калимасозї хоњ-нохоњ масъалаи таркиби љузъњо ба миѐн 
меояд, ки зарурати ба таври алоњида бањс оростанро талаб 
мекунад, зеро дар назми классикї ва махсусан сабки њиндї ин 
гурўњи калимањо хеле зиѐд истифода шуда, ба таъбири ањли 
тањќиќ, ба яке аз хусусиятњои услубии сабки њиндї табдил 
ѐфтаанд. Чунончи аз назми Мирзо Бедил беш аз сесад калимаи 
мураккаб гирд овардем, ки таркиби онњо аз ду љузъ бештар аст. 
Илова бар ин, чунонки муњаќќиќ А.Зоњидов таъкид дорад, ин 
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гурўњи калимањо дар назми муосир низ дучор меоянд [10, с.27] ва, 
муњимтар аз њама, дар забони тољикї собиќаи тўлонї доштаанд 
[9, с.102], ки ногузир масъалаи пажўши тозаи ин гурўњи 
калимањоро ба миѐн мегузорад.  

Мушоњидањо нишон медињанд, ки: 1) таркиби морфемавии 
калимањои мураккаби бисѐрљузъаи Мирзо Бедил ягона нест: а) 
бархе аз се љузъ (морфема), чун вањшатобѐр, бўигулмањмил; б) 
бархе аз чањор љузъ ва аз он зиѐд, чун доманбароташфишон, 
оташбаоламафкан, сандалбарљабинмол, шуъладарљайбиљустуљў-
фикан иборат мебошанд; 2) тарзи ташаккули онњо гуногун аст: а) 
асоси калимасози гурўње ибораи сода ва б) асоси калимасози 
гурўњи дигари ибораи мураккаб аст.  

Нахуст, бояд ироа дошт, ки ду омили экстралингвистї 
барои ихтироъкорињои Мирзо Бедил дар забон мусоидат 
намудаанд: аввалан, дини Брањма, ки дар сарзамини Њинд «аз 
ќуруни моќабли таърих … нуфуз дошт», «иљоза дода буд, ки 
мосивои масъалаи дин ва ахлоќ ба њар масъалае, ки моил 
бошанд, биандешанд ва андешањои худро ба забон ва ќалам 
оваранд» [16, с.24]. Сониян, бо вуљуди он ки шоир дар забони 
тољикї (форсї) ихтироъњои љолибе намуд, худ «забони тољикиро 
аз мактаб ва мутолаа омўхтааст» [1, с.106] ва «азбаски ў бисѐр 
чизњоро аз китобњои ќадимии њиндуњо наќл мекунад, бояд 
забони њиндии ќадимро њам донад» [1, с.160]. Аз ин рў, дар 
ихтироъкорињои Абулмаонї таъсири забони санскрит - яке аз 
забонњои адабиѐти оламшумул бояд кам набошад, зеро 
«санскрит ба хубї ќодир буд, ки чандин мазмуни шеъриро зимни 
як мисраи кўтоњ бипарваронад ва њамчунин бузургтарин арќоми 
риѐзиро бо як калимаи кўчаку сањлуладо нишон дињад. Ва 
филмасал, раќами дањ њазорро гиро ва яксад њазорро лоќ ва чањор 
миллиарду сесаду бист милионро голиѐ мехонд» [16, с.24]. Ба ин 
вижагии забони санскрит муњаќкиќон Р.В.Иванов ва 
В.Н.Топоров низ ишора намуда, таъкид мекунанд, ки дар забони 
санскрит композит эквиваленти љумла ба шумор мерафт ва 
тавассути калимасозї на танњо калимањои мураккаб, балки 
воњидњои аз он калони забон, ки баробар бо љумлаанд, ташаккул 
меѐфтанд [11, с.119-125].  

Афкори мазкурро маълумоти олимони њинди асримиѐнагї 
таќвият мебахшанд. Чунончи аз мутолиаи осори илмие, ки доир 
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ба поэтикаи забони њиндї рўи кор омадаанд, маълум мешавад, 
ки калимањои мураккаб дар мењвари таваљљуњи онњо ќарор 
доштаанд. Аз љумла дар «Дхванялока» («Нури дхвани»)-и 
Анандавардхана, ки аз куњантарин рисолањои њиндї мањсуб 
ѐфта, дар садаи 1Х милодї таълиф шудааст [2], мастур аст, ки дар 
забони њиндї вобастакунии калимањо (бо якдигар) се навъ 
мешавад: бидуни калимаи мураккаб; ороиш бо калимаи 
мураккаби миѐна (madhyamasamasa); њамчунин, калимаи 
мураккаби дароз (dlrghasamasa) [2, с.120]. 

Аз рўи маълумоти олимони Њинд, њудуди калимањои 
мураккаби миѐна ва дароз чунин аст: калимаи мураккаби миѐна 
то чањор љузъ, дароз аз панљ ва изофа љузъро дар бар мегирад. 
Муњаќќиќ Рудрата калимањои мураккабро ба кўтоњ (аз ду то 
чањор љузъ), миѐна (аз панљ то њафт љузъ) ва дароз (аз њафт ва 
изофа љузъ) тасниф намудааст [2, с.251]. 

Аз маълумоти Ваман пай бурдан мумкин аст, ки яке аз 
вижагињои сабки гаудї фаровонии калимањои мураккаби саќил 
(atyulbana) мебошад, дар сабки панчалї корбурди калимањои сабук 
(anulbana) ба назар мерасад ва дар сабки видарбхї калимањои 
мураккаб тамоман ба чашм намехўранд [2, с.251]. Њамчунин, бояд 
таъкид сохт, ки калимањои мураккаби миѐна ба нутќ ширинї ва 
вожањои мураккаби дароз ќувват мебахшанд [2, с.212]. 

Дар забони адабии тољикї калимањои сељузъа то њадде 
инкишоф ѐфтаанд [17, с.163; 7, с.125, 148], лекин Мирзо Бедил 
ќаламрави созмонѐбї ва истифодаи онњоро густариш додааст. 
Дар дастурњои забоншиносии тољик ду тарзи ташаккули исмњои 
сељузъаи забони адабии муосир зикр шудааст: а) дар ќолаби 
исмњои дуљузъа, ки яке аз љузъњо сода (асосан дуюм) ва дигаре 
мураккаб, чун шашмаќомхон; б) ибора низ ба сифати љузъи тобеи 
исми мураккаб омаданаш мумкин аст, чун намадисиѐњпўшон [17, 
с.163; 7, с.125]. Мирзо Бедил дар калимасозии вожањои сељузъа 
бо ин ду тарзи созмонѐбї мањдуд нашуда, роњњои нави 
ташаккули ин гурўњи композитњоро ба вуљуд овардааст, ки ба 
тариќи зер метавон дастабандї кард:  

1. Як гурўњи калимањои мураккаби сељузъаи ихтироънамудаи 
Бедил дар заминаи ба њам омадани ду асос, ки яке сода (љузъи 
якум) ва дигаре мураккаб (љузъи дуюм) мебошад, ташаккул 
ѐфтаанд, ба монанди араќгулбарг, араќсарчашма, абадзиндагибахш, 
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аљаллабрез, ибратсарукор, сифроинадор, тунуксармоя, 
тўфонсарангушт, њаѐсарнавишт, шарарнашъунамо ва ѓайра:  

 
Араќсарчашмае карданд њосил,  
К-аз он ѐди гузаштан буд мушкил [4, љ.3, с.478]. 

*** 
Бешу ками халќ ояти бемаѓзии вањм аст,  
Сифроинадорони адам дар чї њисобанд [4, љ.1 (б.а.), с.714]. 
 

2. Калимањои сељузъае, ки ќолаби ташаккули онњо баръакси 
гурўњи болост, яъне љузъи якуми онњо калимаи мураккаб буда, 
љузъи дуюм сода аст, чун биѐбонмаргном, ќадрдонназар, 
ќулќуландеша, муњаббатномаиршод, навбањоранљом, навбањор-
оина, саробобод, обрўсилк, парфишонназар, рангубўраќам, 
саркашсифат, сархатоѓоз, симобљилва, сувайдонасабкавкаб, 
хокхўрдаалам, шабнамгиря ва ѓайра:  

 
Рање, к-аз барќи њиммат нимгом аст,  
Хирад он љо биѐбонмаргном аст [4, љ.3, с.476]. 

*** 
Субњдам, Бедил, хаѐли навбањороинае  
Аз табассум бар гули захмам намак пошиду рафт [4, љ.1. с.296]. 
 
Муфти мо, к-аз саъйи нокомї ба истиѓно задем,  
Варна дил мустасќиву олам саробобод буд [4, љ.1. с.763]. 

*** 
Дї ба шабнамгиряи мо навгуле хандиду рафт,  
Аз забони ашк њам дарди диле нашниду рафт [4, љ.1. с.296]. 

 
3. Гурўњи дигари композитњои сељузъаи назми Мирзо Бедилро 

калимањои мураккабе ташкил мекунанд, ки љузъи якуми онњо 
таркиб буда, љузъи дуюм вожаи сода аст, чунончи аќлушурбмоил, 
аршукурсином, бадунекмаѓрур, зарусиманбор, фаќруѓаноандеша, 
шамъушарарбањона, манумотимсол, мовумандом, пастубалан-
досор, сурхусафедриш ва ѓайра:  

 
Њушњо аќлушурбмоилу бас,  
Хўру хоб ояти фазоилу бас [4, љ.3, с.260]. 
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*** 
Ин ду љирми латифи атласфом,  
Яъне анвори аршукурсином [4, љ.3, с.50]. 

*** 
Бадунекмаѓрури асрор бош,  
Зи худ бар Њаќ афзою ирфон тарош [4, љ.3, с.643]. 

*** 
Бедил, гар хољаи зарусиманбор,  
Бењавсалагї кунад, ту маъзураш дор [4, љ.2, с.445]. 

*** 
Эй бехабари фаќруѓаноандеша,  
То чанд давонї ба тахайюл реша? [4, љ.2, с.566].  

*** 
Њастии худгудози ман шамъушарарбањонаест,  
Лек касе нигоњи гарм љониби ман намекунад [4, љ.1. с.494]. 
 

4. Дар композитњои сељузъаи гурўњи дигар љузъи аввал ибора 
буда, љузъи дуюм калимаи сода аст. Вобаста ба маводи зери даст 
ин гурўњи калимањоро дар ашъори Мирзо Бедил метавон ба ду 
зергурўњ људо кард:  

4.1. Композитњои сељузъае, ки љузъи якуми онњо аз иборањои 
изофї иборатанд: аќликулрой, бўигулиќбол, гардивањ-шатниќоб, 
дардидилпайкар, дардисартаълим, комиорзуњосил, комидилњосил, 
мављимайизњор, наќшиподайњим, наќшипотоќат, њуснимуздамал 
ва ѓайра:  

 
Хусрави огоњитаманное  
Дошт дастури аќликулрое [4, љ.3, с.166]. 

*** 
К-эй ятимони дардидилпайкар  
Дар канори кї мебаред ба сар? [4, љ.3, с.389].  

*** 
Неку бад комиорзуњосил,  
Ман надоматматои дастбадил [4, љ.3, с.351]. 
 

4.2. Композитњои сељузъае, ки љузъи якуми онњо (ибора) 
тавассути алоќаи њамроњї ташаккул ѐфтааст, чун дуоламљилва, 
садбањрасрор, садѓуссадарбор, садќиѐматоњанг, якдилкун, 
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якшараризњор, садтўфонасар садфусунизњор, садчаманиззат, 
садљароњатнеш ва ѓайра:  

 
Нињоли бенишонї ќомат орост,  
Гулафшони дуоламљилва бархост [4, љ.3, с.409].  

*** 
Дар ин оинаи садбањрасрор,  
Зи софї умќаш аз берун намудор [4, љ.3, с.510]. 

*** 
Ба ќадри якшараризњор бихрўш,  
Ки даргирад зи номат пунба дар гўш [4, љ.3, с.582].  
 

5. Композитњои сељузъае, ки љузъи якуми онњо вожаи 
мураккаб љузъи дуюми онњо аз таркиб фароњам омадааст, ки дар 
муќоиса бо навъњои боло дар ашъори Мирзо Бедил ба нудрат 
дучор мешаванд, чун рангубўбаќафас:  

 
Чаман аз реша рангубўбаќафас  
Бањрро чашма дастгоњи нафас [4, љ.3, с.166].  

 
6. Калимањои мураккаби сељузъае, ки асоси калимасози 

онњо ибора буда, дар заминаи маводи зеридаст онњоро чунин 
дастабандї намудан мумкин аст.  

6.1. Композитњое, ки аз иборањои содае ташаккул ѐфтаанд 
ва љузъи тобеъкунандаи онњо феъли таркибии номї аст, чун 
хонаравшанкун, љодапайдокун, манзилиншокун, њастиоинасоз, 
сафомављзан ва ѓайра:  

 
Шаби моро чароѓи фурсат ку?  
Хонаравшанкун аст равзанњо [4, љ.1. с.65].  

*** 
Зи худ рафтанат љодапайдокун аст,  
Ба хеш омадан манзилиншокун аст [4, љ.3, с.764].  

*** 
Эй адамзодаи вуљудтироз,  
Нестї наќши њастиоинасоз [4, љ.3, с.105]. 

*** 
Баногўш − субњи сафомављзан,  
Љабин − офтоби таљалливатан [4, љ.3, с.792]. 
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6.2. Композитњое, ки асоси онњо иборањои мураккаб ва 
љузъи тобеъшавандаи онњо аз ду љузъ иборат аст, чун 
кулфатбурунтоз, мутлаќинонтоз, тавањњумдонарез ва ѓайра:  

 
Насимаш аз чаман кулфатбурунтоз  
Зи дарѐ мављи ў хошокпардоз [4, љ.3, с.442]. 

*** 
Чунон мутлаќинонтоз аст шамъи мо аз ин мањфил,  
Ки ранги рафта дорад пос аз худ рафтани моро [4, љ.1. с.130]. 

*** 
Тасарруфмояи ањкоми њар кас,  
Тавањњумдонарези доми њар кас [4, љ.3, с.437]. 

 
6.3. Вожањои мураккабе, ки аз иборањои љузъи тобеи худ 

ташаккул ѐфтаанд, чун кибруаљзнамо, симузарпарвард ва ѓайра:  
 

З-ин ду њайъат, ки кибруаљзнамост,  
Ранги офоту офият пайдост [4, љ.3, с.304]. 

*** 
З-он доду дињиш, ки симузарпарвард аст,  
Њар кас дорад сари таѓофул, фард аст [4, љ.2, с.317]. 
 

6.4. Композитњое, ки аз иборањои изофии љузъи тобеии худ 
падид омадаанд, чун баргигулоро, бунѐдиандешасўз, 
љомитарабгир, дарсиадабгир, даримижгонкушо, думихарфурўш, 
комидилталаб, шамъианљумансўз, саддисикандаршиканї ва ѓйра:  

 
Бањор имрўз бетобитаќозост,  
Зи девори чаман баргигулорост. [4, љ.3, с.423] 

*** 
Дил аз хамѐзааш љомитарабгир,  
Њаѐ аз вазъи ў дарсиадабгир. [4, љ.3, с.432] 

*** 
Њама мўшикофони асрори риш,  
Думихарфурўшони бозори риш. [4, љ.3, с.679] 

*** 
Орифе дар њавасбисоти зуњур,  
Шамъиандешасўзи аљзу ѓурур. [4, љ.3, с.102] 
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6.5. Калимањои мураккаби сељузъае, ки аз иборањои љузъи 
тобеи онњо вожањои мураккаб ташаккул ѐфтаанд, чун 
љустуљўсоз, рангубўпарвар, шашљињатсоз, зудзудрас ва ѓайра:  

 
Маќоме ѐфт шавќи љустуљўсоз,  
Ки гардаш бо тањайюр буд гулбоз [4, љ.3, с.545]. 

*** 
Замин то фалак рангубўпарвар аст,  
Ту оѓўш во кун чаман дар бар аст [4, љ.3, с.667]. 

*** 
Эй меваи зудзудрас, кўњна машав,  
Боѓи тарабї, на хору хас кўњна машав [4, љ.2, с.558]. 

 
Муњаќќиќи фаронсавї Э.Бенвенист композитњоро 

микросинтаксис унвон намуда [5, с.241], таъкид дошт, ки 
композитњо њамеша аз ду њисса ба њам меоянд [5, с.242]. Тањлили 
композитњои бисѐрљуъаи Мирзо Бедил низ нишон медињад, ки 
аксари онњо а ду љузъ иборатанд. Ин ду њисса метавонанд аз 
калимаи сода+калимаи мураккаб, композит+калимаи сода, 
калимаи сода+ибора ва ѓайра фароњам омада бошанд. 

Аз баррасии иљмолии композитњои сељузъаи ашъори Мирзо 
Бедил аѐн мегардад, ки дар назми шоир калимањои сељузъа ва 
бисѐрљузъа баробар истифода нашудаанд. Калимањои  
тањлилшуда хоси назми Бедил буда, дар фарњангњои зери даст [8; 
13; 18; 20] дучор наомаданд. Маводи гирдоварда баѐнгари он аст, 
ки композитњои мазкур, асосан ва нисбатан бештар дар 
маснавињои шоир ба кор рафтаанд. Аз ин хотир, мураттибони 
тољикистонии «Осор»-и Мирзо Бедил низ ваќти тањияи осори 
шоир, махсусан муљаллади панљуму шашуми он, ки маснавињои 
шоирро дар бар мегирад, таъкид мекунанд, ки «њангоми 
мутолааи осори Бедил хонанда ба падидањои забоние 
бармехўрад, ки назири онњоро дар осори шоирони дигар камтар 
метавон дид. Корбурди калимањои мураккаби сељузъа, 
калимањое, ки аз се-чањор калимањои сода иборатанд, аз љумлаи 
њамин гуна падидањо мебошанд» [3, с.10]. Баъдан дуруст таъин 
намудаанд, ки «ин навъи калимањо дар маснавињои шоир бештар 
ба назар мерасанд» [3, с.10].  

Аз рўи аќидаи муњаќќиќон, барои Мирзо Бедил забони 
тољикї забони модарї набуд [15, с.205-215], бо вуљуди ин, ба 
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таъбири Волаи Доѓистонї (дар тазкираи «Сарви озод»), шоир 
«…таркибњои аљиб дар забони форсї ихтироъ намуда…» [19, 
с.108], захираи луѓавии онро ба иќтидор афзудааст, имконоти 
калимасозии забони тољикиро ба кор гирифта, ифодаву 
иборањои мураккабро дар ќолаби калимањои муштаќ љой 
намудааст. Академик Муњаммадљон Шакурї мављудияти 
композитњои серљузъро дар забони тољикї яке аз нишонањои 
тараќќиѐти забон донистааст: «Калимањои мураккаби серљузъ 
дар забони мо бисѐранд ва онњоро яке аз дороињои забон бояд 
донист. Инкишофи калимасозї, пайдоиши калимањои мураккаби 
серљузъ ва афзоиши адади доимии онњо як нишонаи тараќќии 
олии забон буда, ба он тавоної бахшидааст. Ин дороиву ин 
тавоноиро аз худ ва афзун кардан аз муњимтарин вазифањои 
ќаламкашон аст» [21, с.120].  
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КОМПОЗИТЊОИ СЕЉУЗЪА ДАР АШЪОРИ МИРЗО БЕДИЛ 
 

Дар маќола композитњои сељузъаи назми Мирзо Бедил мавриди омўзиш ќарор 
гирифтааст. Муаллиф баъди омўзиш ба хулосае расидааст, ки дар ташаккули ин 
навъи композитњо омилњои экстралингвистї, махсусан таъсири забони њиндии 
ќадим - санскрит ба назар мерасад. Дар заминаи маводи назми Мирзо Бедил 
муаллиф композитњои сељузъаи шоирро аз рўи ќолаби ташаккул ба шаш гурўњ 
тасниф намуда, њамчунин, бархе аз гурўњњоро ба зергурўњњо људо менамояд. Пас аз 
омўзиши мавод муаллиф чунин бардошт намудааст, ки истифодаи композитњои 
сељузъа дар маснавињои шоир бештар ба назар мерасад. 

Калимањои калидї: Бедил, калимасозї, композит, сељузъа, компонент, ќолаб. 
 

ТРЁХКОМПОНЕНТНЫЕ КОМПОЗИТЫ В ПОЭЗИИ БЕДИЛЯ 
 

Статья посвящена изучению трѐхкомпонентных композитов в поэзии 
Мирзо Бедиля. Автор приходит к выводу, что для образования этих 
композитов наблюдается влияние экстралингвистических факторов, а именно 
влияние староиндийского языка - санскрита. На основе собранного материала из 
поэзии Мирзо Бедиля автор делит трѐхкомпонентные композиты на шесть 
моделей. А некоторые модели делятся на подгруппы. Изучение темы приводит к 
выводу, что большенство трѐхкомпонентных композитов использованы в 
месневи поэта. 
Olimjonov Muso Obidovich 

Ключевые слова: Бедиль, словообразование, композит, 
трѐхкомпонентный, компонент, модель. 
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ABOUT THREE-COMPONENT COMPOSITES OF BEDIL’S POETRY 
 

The article is devoted to the study of three-component composites of Mirzo 
Bedil’s poetry. After studying the problem, the author came to the conclusion that 
extra linguistic factors are observed for the formation of these composites, namely, the 
influence of the old Indian language - Sanskrit. Based on the collected material from 
Mirzo Bedil’s poetry, the author divides three-component composites into six models. 
However, some models are divided into subgroups. Studying the topic, the author 
concludes that most of the three-component composites used by masnevi poet. 

Key words: Bedil, word formation, сomposite, three-component, component, 
model. 
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УДК 491.55 

ТАЊЌИЌ ВА РАМЗКУШОИИ БАРХЕ АЗ НОМВОЖАЊОИ 

ЉУЃРОФИИ ВАРЗОБ 

Мирзоев Сайфиддин 

Институти забон ва адабиѐти ба номи Абўабдулло Рӯдакии АИ ҶТ 

 
Омўзиш ва пажўњиши номвожањои љуѓрофї яке аз 

масъалањои муњим дар забоншиносии муосир ба њисоб меравад, 
чунки онњо баѐнгари даврањои гуногуни густариши забон ва 
фарњанги њар халќу миллат мебошанд. Ба тањќиќи номњои 
љуѓрофї соњаи махсуси илм − топонимика сарукор дорад, ки ин 
истилоњ барои баррасии њамаи номњои љуѓрофї ба кор меравад. 

Илми номшиносї методњои махсуси пажўњиш ва роњу 
воситањои муайяни худро дорад, ки барои мутахассисони ин соња 
бисѐр муњим аст. Масалан, шакли номвожањо, љињати типологии 
онњо, баромадашон, маънои онњо, доираи густариши онњо. 

Номвожањои љуѓрофї дар раванди даврањои дуру дароз 
мањфуз мондаанд, ки барои насли имрўза ва ояндаи мо дар 
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бораи забонњои аз байнрафта, топографияи ќадимаи ин ѐ он 
мањал ва минтаќа, сарвати табиии он, касбу њунарњои ќадима ва 
тарзи љойгиршавии ањолї ва мардуми он маълумот медињанд. 

Дар асоси омўзиши маводи номвожањое, ки дар 
сарчашмањои асримиѐнагии араб ва форсу тољик ба мушоњида 
мерасад, ба чунин натиља расидан мумкин аст, ки ќисмати 
асосии номвожањои Мовароуннањр дар асрњои IX-XII суѓдї, 
хоразмї ва бохтарї буда, аз давраи тоисломї боќї мондаанд, ки 
албатта, таъйин ва татбиќи онњо пажўњишњои мушаххас ва 
даќиќро талаб мекунанд. Маълум аст, ки дар он давра 
коршиносон маводи ин ѐ он муњаќќиќро рўнавис карда, 
сарчашмаи онро нишон намедоданд. Бинобар њамин, маводи 
асрњои IX-XII аз диди нав таљдиди назар мехоњад. Дар забонњои 
суѓдї ва тољикї вожањое мављуданд, ки аз љињати овозї 
муштарак буда, аз суѓдї ба тољикї ва ѐ аз тољикї ба суѓдї 
иќтибос гардидаанд, ки дар байни онњо фарќиятеро муайян 
кардан душвор аст.  

Иллати дигар душвории алифбои арабї мебошад, чунки 
садонокњои кўтоњ дар калимањо навишта намешаванд. Инчунин 
баъзе њарфњое њастанд, ки ба кадом овоз тааллуќ доштани онњо 
аз рўи нуќтањояшон (дар боло ва ѐ поѐн, як нуќта ѐ ду-се нуќта) 
фањмида мешавад. Аз ин љињат, эњтимол дар ваќти чанд дафъа 
рўнавис кардан хоњнохоњ гузоштани нуќтањо ѐ фаромўш 
мешавад ва ѐ нуќта љой ѐ миќдор дигар мекунад. Сабаби асосии 
нофањмо шудани бархе аз номвожањои љуѓрофии то давраи 
исломї њам шояд дар њамин бошад, ки бисѐре аз номвожањо дар 
шакли ѓалату нодуруст навишта шудаанд.  

Њудуди асосии густариши забони суѓдї дар ќадим водии 
Зарафшон, Ќашќадарѐ, Уструшана ва ќисми Фарѓонаву Чоч 
(Тошканди њозира) будааст. Аз маълумоти таърихї маълум аст, 
ки дар оѓози эраи мо забони суѓдї ба Шарќ, яъне аз Суѓд ба 
Панљрўд ва водињои Туркманистони Чин роњ ѐфта буд. Аз ин рў, 
суѓдиѐн дар он љо ќофилањои бозоргоние бо номи «Роњи бузурги 
Абрешим» таъсис дода буданд. Ин роњ ќисми шарќии бањри 
Миѐназаминро бо Чин мепайваст. Дар асрњои IV-X дар ин гуна 
њудуди бузург густариш ѐфтани забони суѓдї ба пайдоиши 
гўйишњои зиѐди он мусоидат кард. Яке аз муњимтарин шохаи 
забони суѓдї ин гўйиши Самарќанд буд. Ин гўйиш дар асоси 
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забони хаттии суѓдї таъсис ѐфта, дар муддати чанд садсола 
њамчун забони асосии адабиѐт, илм, дин, санъат ва савдои 
љањонї дар Осиѐи Миѐна ва Марказї шинохта шудааст.  

Дар давраи ташаккул ѐфтани забони тољикї − асрњои IX-X 
бештари ањолии шањрњои Осиѐи Миѐна ба забони тољикї 
гузашта, Самарќанду Бухоро марказњои муњимтарини рушду 
инкишофи хат ва адабиѐт гардида буданд. Бо вуљуди ин, забони 
суѓдї дар бештари дењањои гирду атрофи Самарќанду Бухоро ва 
кўњистон боќї монда, онро ба пуррагї мањв карда 
натавонистанд. Масалан, тибќи ахбори љуѓрофидони араб ал-
Муќаддасї, њанўз дар асри X дар дењањои Бухоро ба забони 
суѓдї гуфтугў мекардаанд.  

Дар мавзеъњои кўњии болооби Зарафшон забони суѓдї 
тахминан то асрњои XII- XIV мањфуз будааст. 

Раванди фишор ба забони суѓдї асрњои дароз давом карда, 
пурра амалї нашуд ва мисоли равшани он мављудияти забони 
яѓнобии муосир мебошад. 

Њамчунин номвожањои (топонимияњои) суѓдї дар 
мавзеъњои болооби Зарафшон ва Варзоб то њол мањфуз 
мондаанд, ки бархе аз онњоро мавриди тањлил ва пажўњиш ќарор 
медињем. Бисѐр номвожањои љуѓрофии водии Зарафшон, Варзобу 
Ромит ќадимї, ба вижа суѓдї буда, то њол асолати бунѐдии худро 
нигоњ доштаанд, ки маънои онњоро тавассути забони яѓнобї 
метавон пайдо ва муайян кард. 

Дар ин маќола чанд номвожаи љуѓрофии ноњияи Варзоб 
тањлил ва тањќиќ мешаванд, ки аз нуќтаи назари овозї ва 
хусусиятњои вожасозї топонимњои суѓдї мебошанд. Аз љумла 
худи номвожаи Варзоб бунѐди куњан дошта, аз љињати сохт 
мураккаб мебошад, ки аз ду љузъи мустаќилмаъно таркиб 
ѐфтааст. Љузъи аввал warz буда, дар забони суѓдї ба ду маъно ба 
кор мерафтааст: 1) баландї, боло; 2) муъљиза, афсун, сењр.  

Дар матнњои суѓдї дар шакли w’rz’p[warz-āp]омадааст, ки 
«варзидани об аз боло (баландї) ба поѐн» мебошад. Вожаи warz 
«боло, аз боло, баландӣ» буда, бидуни тағйирот дар забони 
тоҷикӣ истифода мешавад. Ҷузъи дуюми ин номвожа āp бошад, 
айнан дар ҳамин шакл дар забони яғнобӣ маҳфуз мондааст. 
Аммо дар забони тоҷикӣ ин калима бо тағйироти фонетикӣ 
талаффуз мешавад, яъне ҳамсадои ҷарангдор ва лабулабии «p» 



 
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №2 2019 

40 
 

(n) бо ҳамсадои беҷаранги лабулабии b (б) табдил ѐфта, ба гунаи 
āb (об) маъмул гаштааст.  

Вожаи «об», ки дар бисѐре аз номвожаҳои ҷуғрофии 
кишварамон ба мушоҳида мерасад, бунѐди қадима дорад ва дар 
баъзе забонҳои эронӣ ба тағйироти фонетикӣ ва дар бархе аз 
онҳо бетағйирот истифода мешавад. Масалан, дар забонҳои 
қадимаи давраи аввал, дар авестоӣ ба сурати ap, āp ва форсии 
бостон низ дар ҳамин шакл ap, āp ба кор мерафтааст. Дар давраи 
дуюм, яъне давраи миѐна дар форсии миѐна шакли āp боқӣ монд, 
вале дар форсии миѐнаи турфонӣ овози лабулабии «p» ба овози 
дулабии «б» табдил ѐфтааст: форсии миѐнаи турфонӣ   p,’’p [āb]; 

портӣ p,’’p [āb]; суғдӣ ’’p [āp], ки дар забони яғнобӣ ин шакл 
маҳфуз аст [11, 3]. 

Маънои дигари warz, ки дар матнҳои суғдӣ ба мушоҳида 
мерасад, «муъҷиза, афсун, сеҳр» аст. Чунончи дар Фарҳанги суғдӣ 
айнан дар ҳамин шакл wrz [warz] ва маъно омадааст [9, 10194], ки 
ин хусусият низ ба дараи Варзоб мувофиқат мекунад. Дар ҳақиқат 
дараи Варзоб дорои дарачаҳои зебо, чашмаву рӯдчаҳои 
шифобахш, мисли оби гарму шифобахши Хоҷа Обигарм, оби 
маъдании Хоҷаи Сангхок, оби зулолу шаффофи дарѐчаи Сиѐма, 
ҳамчунин гиѐҳу растаниҳои шифобахш ва конҳои маъдани 
зеризаминӣ мебошад. Аз ин ҷиҳат, гуфтан мумкин аст, ки 
хусусиятҳои физикӣ-ҷуғрофии дараи Варзоб ва дарѐи он ба худи 
ин номвожа ва маъноҳои он пурра мувофиқат мекунад.  

Аз мутолиаи матнҳои суғдӣ маълум мегардад, ки бо вожаи 
warz калимаҳои мураккаби зиѐде, ба ҷуз аз warz-āb низ мавҷуд 
буда, бо қолаби махсуси вожасозии забони суғдӣ сохта шудаанд. 
Вожаи warz ҳам дар ҷузъи аввали калимаҳои мураккаб ва ҳам 
дар ҷузъи дуюм омада, силсилавожаҳоеро ба вуҷуд овардааст: 

warzkr  k [warz-karē] − «муъҷизагар, шигифтовар» [9, 10195]; 
warzkry’ [warz-karyā] − «эъҷоз, афсунгарӣ» [9, 10196]; wrz krz [warz-

karz, warz-karč] / wrzwnkrč, kržwrz − «эъљоз, шигифтї» [9, 10197]; 
wrzwnkrč [warzūn-karūč] − «афсунгар» [9, 10200]; kržwrz [karž-warz] 
− «муъҷиза» [9, 4899] ва монанди инҳо. Аз ин ҷо маълум мешавад, 
ки warz дар забони суғдӣ вожаи маъмул ва пурмаҳсул буда, дар 
сохтани калимаҳои мураккаб нақши муҳим доштааст ва маънои 
онҳо ба муъҷизаҳои табиат, касбу кор алоқаманд карда шудаанд. 



 
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №2 2019 

41 
 

Ин маъноҳо ба табиати сеҳрангезу дилфиреби Варзоб бе чуну 
чаро пайванди ногусастанӣ дорад.  

Ҳамин далелҳо шаҳодат медиҳанд, ки густариш ва ѐ 
паҳншавии забони суғдӣ дар гузашта домани фарох доштааст. 
Чунончи дар деҳаҳои Варзоб номҳои ғайритоҷикие ба мушоҳида 
мерасанд, ки баромади онҳо ба забонҳои шарқии эронӣ, бавижа ба 
суғдӣ-яғнобӣ марбутанд: Беғар, Пуғус / Пуғуз, Зоғар, Ғусғарф, 
Пичандар, Гароб (шакли таҳаввулѐфта аз Ғароп: ғар «кӯҳ», оп «об») 
ва ғайраҳо. 

Беғар. Ин номвожаи ҷуғрофӣ мутааллиқ ба яке аз деҳаҳои 
ноҳияи Варзоб аст, ки он аз тарафи рости дарѐи Варзоб ҷойгир 
шудааст. Ин ном аз рӯйи сохт сохта буда, аз ду ҷузъ be ва γar 
таркиб ѐфтааст. Вожаи γar, яъне ҷузъи дуюм решаи калима буда, 
маънои «кӯҳ»-ро дорад, ки дар матнҳои суғдӣ дар ҳамин шаклу 
маъно омадааст: γr [γar] аз форсии бостон gari [9, 4168; 7, 419]. 
Вожаи γar дар забони яғнобии муосир дар ҳамин шакл маҳфуз 
монда, танҳо ба маънои «кӯҳ» маълум аст.  

Вожаи γar дар забонњои ќадимаи эронї, аз љумла авестої, ба 
сурати gairi, хутанї-сакої ба гунаи ggari ва афѓонї (манзур пашту) 
γar (ят, 1957, 256) ба маънои «кўњ» ба кор мерафта ва меравад, ки 
сарчашмаи калимаи гора-и русї низ аз ин љо маншаъ гирифтааст. 
Масалан, дар ЉИА кўње бо номи Спинѓар мављуд аст, ки маънояш 
«кўњи мармарин, кўњи дорои мармари сафед» аст [4, 95]. 

Љузъи аввал be- префекс мебошад, ки дар аввали исмњо 
омада, ба онњо шаклу маънои сифатї ва инкорї медињад. Ин 
хусусиятњои грамматикии пешванди be- буда, дар номвожаи 
љуѓрофии Beγar низ њамин вазифаро ба љо овардааст. Дар 
маљмўъ номвожаи Beγar дорои маънои «бекўњ (мавзеест, ки кўњ 
надорад)» мебошад. Дар њаќиќат, мавзеи ҷуғрофии дења ба 
номаш сад дар сад аз љињати љойгиршавї мувофиќат мекунад. 
Дења дар баѓали теппа ва теппачањои бекўњ ќарор дорад. 
Албатта, баъзе шахсони аз таърихи илми забоншиносї бехабар 
ва ноогоњ ба ин номвожаи љуѓрофї этимологияи эњтимолї 
(ѓайриилмї) дода, мардум ва ањли илмро ба гумроњї њидоят 
мекунанд, ки ин амри судманд нест.  

Ѓусѓарф. Ин номвожа низ номи яке аз дењањои ноњияи 
Варзоб мебошад. Вожаи γusγarf аз нигоњи сохт мураккаб буда, он 
аз ду љузъи мустаќилмаъно γus/γuz ва γarf таркиб ѐфтааст. Њарду 
љузъи номвожаи мавриди андеша бунѐди куњан (ќадима) доранд 
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ва дар баъзе номњои љуѓрофї (топоним ва микротопонимњо) 
маќоми худро то имрўз нигоњ доштаанд. Чунонки В.А.Никонов 
мегўяд: «Шањрњо хароб гардиданд, давлатњо барњам хўрданд, 
забонњо ва худи халќњо аз байн рафтанд, аммо номњо боќї 
монданд…» [6, 5].  

Номвожаи љуѓрофии Ѓусѓарф њам аз он номњоест, ки 
таърихи чандинњазорсола дорад ва дар шакли ќадимаи худ 
мањфуз мондааст. Бо сабаби умри тӯлонии чандҳазорсола 
доштанаш маънои онро мардум аз ѐдҳо фаромӯш кардаанд. Бо 
вуљуди ин, вожањои γus ва γarf дар матнњои суѓдї ба кор 
рафтаанд, ки метавон маънояшонро дарѐфт. Чунончи агар 
маънои γus, ки шакли дигари он γuz аст, «чормаѓз» бошад, γarf 
маънои «бисѐр, зиѐд»-ро дорад. Дар «Фарњанги суѓдї» вожаи 
γarf айнан, бидуни таѓйирот дар њамин шакл ва маъно омадааст, 
ки дар бештари матнњои суѓдї ба мушоњида мерасад: γrβ [γarf] 
эронии шарќї <* γa(r)-fu <* γarfu <* γaruwu <*faru wam <ф.б. 
paruvam [9, 4204]. Масалан, шоњиде барои вожаи γarf аз достони 
суѓдии «Рустам»: «γarf piδt ǝti kāst anvažand-skun» (Бисѐр филњо 
ва хукњо љамъ мешаванд). Ё ин ки γarf āp − «бисѐроб, оби бисѐр»; 
γarf raxšǝnyāk − «бисѐр равшанї, равшании зиѐд» ва ѓ.  

Ба њамин минвол, номвожаи љуѓрофии Ѓусѓарфро метавон 
чунин маънї кард: «чормаѓззор, љое, ки чормаѓзи фаровон дорад». 

Њамчунин вожаи γuz ѐ γus ба ѓайр аз забони суѓдї дар бархе 
аз забонњои форсии миѐна, бо тафовутњои фонетикї, аз љумла 
дар форсии миѐна, ба сурати gōz ва дар хоразмї ба гунаи γuz ба 
кор мерафтааст. Вожаи мавриди андеша на танњо дар забонњои 
ќадимаи азбайнрафта ѐ ба истилоњи дигар мурда, дар баъзе 
забонњои шарќии эронї низ то њол мањфуз мондааст, ки байни 
онњо танњо фарќиятњои фонетикї мављуданд. Масалан, дар 
забонњои шуѓнонї γuz, язѓуломї γǝz, сарикўлї γƹwz ва дар 
забони пашту дар се шакл γūz, ūγz, γwoz мустаъмал мебошад. Ин 
вожа дар бархе аз гўйишњои форсии Эрон низ маъмул аст. 
Чунончи, дар гўйиши мозандаронї дар шаклҳои aγuz, āγūz 
тањаввул ѐфтааст. Аз ин љо маълум мегардад, ки вожаи γuz 
шакли бунѐдии худро бидуни таѓйирот дар забонњои шуѓнонї ва 
пашту нигоњ доштааст, ки ба љузъи топоформантњои Яккачузѓуз, 
Пуѓуз/Пуѓус, Ѓузѓарф/Ғусѓарф-и дењањои Варзоб пурра 
мувофиќат мекунад. Топоформанти γuz ѐ γus метавонад њам дар 
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љузъи аввал ва њам дар љузъи дуюми номвожањои љуѓрофї 
пайваст гардида, фаровонии чормаѓзро ифода намояд. 

Дар мавриди табдили овози (њамсадои) д (г) ба њамсадои 
γ(ѓ), ки чормаѓз дар забони форсии миѐна дар шакли gōz ба кор 
рафта, дар забонњои шарќии эронї ба сурати γuz тањаввул 
ѐфтааст. Сабаб дар он аст, ки байни забонњои ѓарбї ва шарќии 
эронї баъзе хусусиятњои фарќкунандаи фонетикї ва луѓавї ба 
мушоњида мерасанд. Яъне овози *g (г)-и эронии бостон дар оѓози 
вожањо дар бештари забонњои шарќии эронї ба овози γ (ѓ) ва ž 
(ж) тањаввул ѐфта, дар забонњои ѓарбї боќї мондааст, ки ин 
калима низ аз ин вижагї истисно нест. Чун забони форсии миѐна 
мутааллиќ ба гурўњи ѓарбии забонњои эронї аст, аз ин љињат 
овози g (г) боќї монда, дар забонњои шарќии эронї, дар мисоли 
суѓдї, хоразмии давраи миѐна ва шуѓнонї, язѓуломї, сарикўлї, 
пашту ба овози γ (ѓ) табдил ѐфтааст, ки ин хусусият дар бархе аз 
номвожањои љуѓрофї нигоњ дошта шудааст.  

Дар масъалаи топонимњо Р.Додихудоев таваљљуњи махсус 
зоњир намуда, андешаи худро чунин баѐн кардааст, ки мањз ба 
номњои ќадимаи мавриди пажўњиш алоќаманд мебошад: 
«Номњои љуѓрофї њамчун љузъи устувору камтаѓйирпазири 
воњидњои забонии минтаќањои гуногун нисбат ба забони зинда 
дар худ марњалањои гуногуни рушду инкишофи забонњои 
бостониро таљассум менамоянд [2, 3].  

Пуѓус. Номвожаи puγus, ки шакли дигари он дар талаффузи 
мардум puγuz мебошад, вожаи ќадимаи суѓдї буда, аз љињати 

сохт сохта аст ва аз пешванди pu ва калимаи γus // γuz таркиб 
ѐфтааст. Пешванди pu њамчун префикс дар матнњои суѓдї ба кор 
рафта, имрўз њам дар забони яѓнобї истифода мешавад, ки 
М.С.Андреев ва Е.М.Пещерева дар ќисмати луѓатномаи китоби 
худ, ин префиксро чунин тавзењ додаанд: pй (тен.говор) без 
(предлог с прям. п. употр. редко; согд. ’pw, pw, хорезм. ра): «pй 
asp piraxtax» (Он остался без лошади) [1, 309].  

Дар Фарњанги забони суѓдї pй ба ду маъно омадааст, ки яке 
префикс ва маънои дигар бисѐр, зиѐд мебошад: 

pw 1 [pй]—pww * pref. adv. of. negation.-pw «бидуни, бе» [9, 
8132]; pw 2 [pй] * ира − «бештар ба илова» [9, 8133] омадааст, ки ба 
номвожаи puγus / puγuz маънои дуюм мансуб мебошад. Њамчунин 
вожаи суѓдии pu шакли ихтисоршудаи офтобрў ва γus // γuz, ки 
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маънои «чормаѓз»-ро дорад, дар маљмўъ мафњуми пурраи puγus // 

z − чормаѓззор, серчормаѓз; чормаѓззоре, ки дар офтобрў ќарор 
дорад, чормаѓззори офтобрў, яъне мавзеи чормаѓззори тарафи 
офтобрў мебошад. 

Ѓажне/и. Ин номвожаи љуѓрофї њам марбут ба яке аз 
дењањои ноњияи Варзоб мебошад. Вожаи номбурда аз љињати 
баромад суѓдї буда, аз рўйи сохт сода аст. Дар давраи аввал ва 
дуюм номвожаи мавриди тањќиќ дар матнњои суѓдї ба гунањои 
γž, γ ž [γanž] ба мушоњида мерасад. Дар давраи ташаккулѐбии 
давраи сеюми забон дар натиљаи љойивазшавии овозњо вожаи 
γanže ба сурати γažne тањаввул ѐфтаст, ки ин ба шакли талаффузи 
тољикї мувофиќ кунонида шудааст. Њамин тавр, маънои 
номвожаи љуѓрофии Ѓажне «макони ганљдор, мавзеи пурганљ, 
хазина, ганљина, ганљхона, ганљурхона» мебошад. Дар њаќиќат, 
ин дења дар даврањои ќадим дорои чунин хусусият будааст. Яъне 
дар замонњои ќадим мардуме, ки дар канори соњили дарѐи 
Варзоб сукунат мекарданд, аз рўдхонаи Ѓажне регмайдањои 
соњилро полида зар мегирифтаанд. Аз ин љињат, пайдоиши ин 
номвожа шояд аз он давра сарчашма гирифта бошад, ки то ба 
имрўз байни мардуми ин диѐр маъруфият дорад ва шакли 
бунѐдии худро нигоњ доштааст.  

Хулоса, як ќисми муњим ва куњани номвожањои љуѓрофии 
Варзобро топонимњои шарќиэронї (субстратї) ташкил 
медињанд, ки теъдоди ин навъи номњо зиѐданд. Ба чунин бахши 
топоним ва микротопонимњо номњоеро дохил кардан мумкин 
аст, ки маънои онњоро танњо дар асоси маводи забонњои шарќи 
эронї, ба вижа суѓдї, яѓнобї ва гурўњи забонњои помирї муайян 
ва шарњу эзоњ додан имконпазир мегардад.  

Њамин тавр, бархе аз номвожањои љуѓрофии Варзоб аз 
љињати сохтор, этимология, семантика ва ташаккулу тањаввули 
даврањои забон бисѐр муњиму љолиб буда, пажўњиши онњо 
ањамияти амалї ва назариявї дорад. Яке аз хусусиятњои 
номвожањои љуѓрофии Варзоб дар он мебошад, ки онњо бо 
топонимњои водии Зарафшон, махсусан ноњияњои Панљикант, 
Айнї, Мастчоњ ва Яѓноб, инчунин Ромит, Рашт ва Вилояти 
Кўњистони Бадахшон умумият доранд.  
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ТАЊЌИЌ ВА РАМЗКУШОИИ БАРХЕ АЗ НОМВОЖАЊОИ 
ЉУЃРОФИИ ВАРЗОБ 

 
Омўзиш ва тањќиќи топонимњо яке аз масъалањои муњим буда, онњо 

баѐнгари даврањои гуногуни густариши забон мебошанд. Бештари номвожањои 
љуѓрофї дар раванди даврањои дуру дароз, махсусан дар минтаќањои кўњистон, 
њифз гардидаанд, ки барои насли имрўза ва ояндаи мо дар бораи забонњои 
азбайнрафтаамон маълумот медињанд. 

Дар ин маќола чанд номвожаи љуѓрофии дењањои ноњияи Варзоб мавриди 
тањлил ва пажўњиш ќарор дода шудааст, ки аз нуќтаи назари овозї ва 
хусусиятњои калимасозї мутааллиќ ба забони суѓдї мебошанд.  

Як ќисми муњим ва куњани топонимњои Варзобро номњои шарќи эронї 
(субстратї) ташкил медињанд. Ба ин ќисмати топонимњо номи дењањоеро 
дохил кардан мумкин аст, ки маънои онњоро танњо дар асоси маводи забонњои 
шарќи эронї, махсусан яѓнобї ва гурўњи забонњои помирї, муайян ва шарњу эзоњ 
додан имконпазир мегардад.  
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Яке аз хусусиятњои муњим ва асосии баъзе номвожањои љуѓрофии Варзоб 
дар он аст, ки онњо бештар бо топонимњои водии Зарафшон, махсусан болооби 
он − Яѓноб, инчунин Ромит, Рашт ва Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон 
умумият доранд. 

Калидвожањо: номњои љуѓрофї (топонимика), забони суѓдї, тољикї, 
яѓнобї, калимасозї, Варзоб, Беѓар, Ѓусѓарф/Ѓузѓарф, Пуѓуз // Пуѓус, Ѓажне, 
забонњои шарќи эронї, забонњои помирї.  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАСШИФРОВКА НЕКОТОРЫХ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТОПОНИМОВ ВАРЗОБА 
 

Исследование  и расшифровка топонимов является одним из актуальных 
вопросов науки, потому что они дают информацию о языке в различных 
периодах его развития. Большинство топонимов в течение долгого периода 
сохраняются в горных местностях. Они дают сведения об исчезающих языках, 
которые по фонетическим и семантическим особенностям восходят к 
Согдийскому языку. 

 Одну часть данной топонимики составляют топонимы, которые 
относятся к восточно-иранским языкам и субстратам. К данной группе можно 
отнести названия некоторых селений, их значение и происхождение можно 
установить исключительно на материале восточно-иранских языков, в 
частности согдийского, ягнобского и памирских языков. 

 Одна из отличительных черт и особенностей топонимики Варзоба 
является то, что эти топонимы имеют общее происхождение с топонимами 
Зарафшана, верховья Ягноба, а также с Ромитом, Раштом и ГБАО. 

Ключевые слова: Топонимы, топонимика, согдийский язык, таджикский, 
ягнобский, словосочетание, Варзоб, Бегар, Ғусгарф/ Ғузгарф, Пугуз / Пугус, 
Гажне, восточно-иранские языки, памирские языки. 

 
RESEARCH AND DECODING OF SOME OF THE PLACE 

NAMES IN THE GEOGRAPHY OF VARZOB 
 
Learning and researching toponyms are one of the most important issues, they 

define the various stages within the development of a language. Most geographical 
place names are from a period long ago, especially in mountain regions they had been 
preserved, for the present and future generations, we continue to provide information 
to keep the languages from disappearing. 

In this article, decisions in the process of analysis are shown to have been made 
for several geographical place names of the villages of Varzob district, from the point 
of view of the voice and the features of construction of words from the Sogdian 
language.  

One of the important pieces of the toponomy of the Varzob is that it is 
organized in relation to the substrate of the Eastern Iranian languages. Within the 
sections of the toponomy the name of the villages can be included, which means only in 
the basis of the Iranian language, especially of the Yaghnobi and the group of known 
Pamir languages is the toponomy defined and commented on. 
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One of the key and important features of the geographical place names of 
Varzob is the fact that they are more synonymous with the toponomy of the Zaravshan 
valley, especially at the end of the valley, they are in common with Yaghnob, as well as 
Romit, Rasht and the Murgab Region Gorno-Badakhshan Autonomous Region. 

Keywords: geographical names, toponyms, Sogdian language, Tajik, Yaghnobi, 
word construction, Varzob, Begar, Ghusgharf /Ghuzgharf, Pughuz/Pughus, Gadzne, 
languages of Eastern Iranian, Pamir languages. 
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ИФОДАИ МАФҲУМИ ҶИНСИЯТ ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 
Раҳмонов Б., Лоиќшо У. 

Донишгоҳи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї 
 
Ҷинсият дар гуфтор ва амалкарди рӯзмарра ба нарина ва ѐ 

модина ҷудо намудани мавҷудоти ҷондорро мефаҳмонад, аммо 
дар илми забоншиносӣ дар асоси шаклҳои махсуси ишоракунанда 
ба ягон намуди ҷинс (мардона, занона, миѐна...) муттаҳид 
гардидани калимаҳо ѐ худ ҳиссаҳои муайяни нутқро ҷинсияти 
грамматикӣ меноманд. Ба таъбири дигар, аз рӯйи шакл дар 
калима намудор гардидани ба ҷинси мард ва ѐ зан тааллуқ 
доштани калима ҷинсияти грамматикӣ ном дорад. Мафҳуми 
ҷинсияти табиӣ-биологӣ дар ҳамаи забонҳо (бо роҳҳои гуногун) 
қобили ифода аст. Миқдори гурӯҳҳои ҷинсияти грамматикӣ низ 
дар забонҳо яксон нест, дар баъзе забонҳо ҷинсияти грамматикї 
ба ду гурӯҳ (мардона ва занона) тақсим мекунанд, мисли забонҳои 
арабӣ, фаронсавӣ ва дар баъзе забонҳо ба се гурӯҳ (мардона, 
занона, миѐна) мисли забони русӣ, олмонӣ, форсии бостон, 
авастоӣ ва ғайра ҷудо карда мешавад. Инчунин ҷинсияти 
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грамматикӣ дар забонҳои олам вобаста ба сатҳи фаҳм дар забони 
мутакаллимин метавонад ба гурӯҳҳои зиѐдтаре ҷудо карда шавад 
ва ѐ, баръакс, дар баъзе забонҳои олам мисли хитоӣ, туркӣ, финию 
угорӣ ва бархе аз забонҳои ҷанубу шарқии Осиѐ ҷинсияти 
грамматикӣ мушоҳида намешавад.  

Ин нуктаро муаллифи “Муқаддимаи забоншиносӣ” М. 
Норматов чунин зикр намудааст: “Ҷинсият чун категорияи 
грамматикӣ хоси ҳамаи забонҳои олам нест. Он дар аксар 
забонҳои оилаи ҳиндуаврупоӣ, сомӣ, як қатор забонҳои 
африқоӣ (дравидӣ) мушоҳида мешавад. Ин категория дар 
забонҳои хитоӣ-тибетӣ, туркӣ, финӣ-угорӣ, баъзе забонҳои 
ҷанубу шарқии Осиѐ ва Африқо дучор намешавад. Ҳамаи 
забонҳои олам ҷинсияти табииро фарқ мекунанд ва барои 
ифодаи он роҳу воситаҳо низ доранд. Қабл аз ҳама, инсон ба 
ҷинси зан (занона) ва мард (мардона) (баъзан ҳайвонҳо, 
паррандагон, ҳашарот низ) ҷудо карда мешаванд [14, 150].  

Забоншинос Норматов категорияи ҷинсиятро ба 
тасаввуроти маданӣ ва таърихии одамон вобаста дониста, дар 
“Муқаддимаи забоншиносӣ” навиштааст, ки “Одамон дар 
ибтидо мувофиқи ҷаҳонбинии худ ашѐро ба ҷондору беҷон ҷудо 
мекарданд. Набототу рустаниву дарахтон, обҳои равон, ҷисмҳои 
осмонӣ ба гурӯҳи ҷондорон дохил мешуданд. Сабзишу ҳаракати 
онҳо ба ҷондор ҳисобидан асос буд. Ва ҳамаи ашѐи ҷондорро ба 
ҷинси мардонаву занона ҷудо намуда, ашѐи боқимондаро ба 
ҷинси миѐна дохил карда буданд. Мувофиқи таснифи ҳамонвақта 

таснифи ҷинсият асоси мантиқӣ дошт, ҳол он ки ҷаҳонбинӣ ва 
фаҳмиши одамон дигар шудааст. Категорияи грамматикии 
ҷинсият асоси мантиқии худро гум карда, соф категорияи 
грамматикӣ гардидааст. Ин аст, ки категорияи грамматикии 
ҷинсият тағйир ѐфта меистад” [14, 151].  

Назарияи дар ибтидо ба ҷондору беҷон ҷудо намудани 
ашѐ ва асоси мантиқӣ доштани категорияи грамматикӣ аз он 
ҷиҳат нодуруст аст, ки аввалан, инсонҳо (олимони файласуф ва 
забоншинос) аз рӯи қоидаи муайян амал кардани забон ва 
калимаҳои таркиби луғавии забонро танҳо ҳазор сол қабл аз 
мелод (олимони Ҳинд, Арабистон, Юнони қадим) фаҳмиданд, 
дувум, комѐбиҳои илми забоншиносии таърихӣ асоси мантиқӣ 
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доштани категорияҳои забониро рад мекунад. Таҳқиқ ва 
барқарорсозии забонҳои куҳан ва матруке назири модӣ, оромӣ, 
њеттӣ, форсии бостон, ҳиндуаврупоӣ, афроосиѐӣ, уралӣ, лотинӣ, 
ностратикӣ ва ғайра бар он далеланд, ки категорияҳои 
грамматикӣ дар ин забонҳо натанҳо асоси мантиқӣ надоранд, 
ҳатто ба ҳамон меъѐри таснифшудаашон низ комилан 
мувофиқат намекунанд ва чандин мисолҳоеро метавон 
мушоҳида намуд, ки забоншиносон онҳоро ба унвони истисно 
ѐд мекунанд; сеюм, омӯзиши таърихи забонҳои зиндаи муосир 
ҳокии он аст, ки хеле аз забонҳое, ки дар гузашта сохти тасрифӣ 
доштаанд, вале имрӯз сохти вандӣ доранд (форсӣ, арманӣ) ва 
хеле аз забонҳо, ки сохти тасрифӣ доштаанд, вале ҳоло 
хусусияти решагӣ доранд (судонӣ) ва баръакс; чаҳорум, таърихи 
башарият ва забоншиносиву фалсафа нишон медиҳад, ки 
тавсифоти мавҳумӣ, мифӣ ва афсонаӣ аз дарку муҳокимаҳои 
мантиқӣ муқаддамтар ба вуҷуд омадаанд; панҷум, дар бархе аз 
забонҳо натанҳо ҷисмҳои ҷондор, балки аҷсоми беҷон низ аз 
рӯи сохти зоҳирӣ ба мардонаву занона ҷудо мешаванд, вале чун 
асоси мантиқӣ-биологӣ надоранд, онҳоро мардона ва ѐ занонаи 
маҷозӣ ном мебаранд, ки намунаи он забони арабӣ аст.  

Дар забонҳое, ки категорияи ҷинсият ба назар намерасад, 
низ мафҳуми он бемушкилӣ ва дақиқу мушаххас баѐн карда 
мешавад. Ин мардумон маъмулан бо роҳи луғавӣ ѐ калимасозӣ, ѐ 
синтаксисӣ (иборасозӣ) ва ѐ бо истифода аз ин се роҳ мафҳумҳои 
ҷинсиятро баѐн менамоянд. Мавҷудияти категорияи 

грамматикии ҷинсият дар бархе аз забонҳо маънои афзалият ва 
бартарияти онҳоро надорад, зеро вуҷуди мафҳуме дар шакли 
категорияи грамматикӣ нисбӣ аст, биноан метавонад шакли 
калима ба мазмунаш мувофиқат накунад, масалан калимаҳои 
“папа” ва “дедушка”-и русӣ аз рӯи шакл ба ҷинси зан далолат 
мекунанд, зеро анҷомаи “-а” аломати ҷинсияти муаннас аст, вале 
ин калимаҳо ба мард, яъне “падар” ва “бобо” далолат мекунанд. 

Ифодаи ҷинсият дар забон фақат хоси калимаҳои исмӣ нест, 
балки дигар ҳиссаҳои нутқ, аз ҷумла ҷонишин, сифат ва феъл низ 
метавонанд аломати ифодаи ҷинсиятро дошта бошанд, зеро 
ҳиссаҳои нутқи мазкур мустақиман ва ѐ ғайримустақим ба 
фоъили амал (мубтадо) иртибот доранд. Масалан, феъл дар 



 
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №2 2019 

50 
 

аксари забонҳои ҳиндуаврупоӣ ва афроосиѐӣ дар иртибот ба 
шахс ва шумора ифода мегардад. Дар ин сурат ҷинсияти феъл 
категорияи морфологиест, ки фоъили амалро вобаста ба 
аломатҳои ҷинсияташ тавзеҳ медиҳад.  

Намунаи ифодаи ҷинсият дар шахсу шумораи танҳои замони 
гузаштаи феъл бо муодилҳояш дар чор забоне, ки хусусиятҳои 
гуногуни сарфӣ доранд, мутаносиб ба ҷадвали зер аст: 

Шахс Ҷинсият русӣ арабӣ англисӣ тоҷикӣ 

Ғоиб мардона Он рассуждал ََتَبَاَحث He/she/it 
discussed 

Ўَмуҳокима 
кард Занона Она рассуждала َََتَبَاَحثت

Гӯянда  Мардона Я рассуждал  َتَبَاَحثت I discussed  Ман муҳокима 
кардам Занона Я рассуждала 

Шуна
ванда  

Мардона Ты рассуждал ََتَبَاَحثت You 
discussed 

Ту муҳокима 
кардӣ Занона Ты рассуждала  ََتَبَاَحثَت

Тавре аз мисоли мазкур (феъли “рассуждать”-и русӣ) дида 
шуд, феъл дар забони русӣ дар се шахси танҳо аломати 
ҷинсиятро дар худ дорад, вале фоъили амал тавассути ҷонишин ѐ 
исм ифода мегардад; дар забони арабӣ се шахси шумораи танҳо 
се шакли махсуси худро доранд: анҷомаҳои феълӣ дар шахси 
танҳои ғоиб ва мухотаб дар як замон ҳам шахсу шумора ва ҳам 
ҷинсиятро ифода мекунанд ва анҷомаи шахси якуми 
(мутакаллими) танҳо аз назари ҷинс ба мардона ва занона 
муштарак мебошад, ҳамзамон ин се анҷома фоъили амалро низ 
ифода мекунанд; дар забони англисӣ шакли феъл танҳо замонро 
ифода намудааст ва фоъили феъл тавассути ҷонишинҳо ифода 

мешавад, ки ҷинсият фақат дар шахси сеюм тавассути ҷонишин 
имкони ифода дорад; феъли тоҷикӣ шахсу шумора дорад, вале 
ишора ба ҷинс намекунад.  

Роҳҳои ифодаи мафҳуми ҷинсият дар забони тоҷикӣ. 
Мафҳуми ҷинсият ҳамчун категорияи грамматикӣ ба калимаҳои 
аслии забони тоҷикӣ хос нест. Он шакли грамматикии ифода 
надорад. Яъне, бо тағйир додани шакли калимаҳо мафҳумҳои 
занона ва мардона сохта намешаванд (Муқоиса кунед: He goes / 
She goes; Он пошел / она пошла – ӯ меравад; ӯ рафт). Аз ин рӯ, аз 
рӯйи матн муайян намудани ҷинс, ѐ худ ба кӣ (зан ѐ мард) 
тааллуқ доштани сухан хеле мушкил аст. Аммо, азбаски дар 
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ҳаѐти воқеӣ тақсимоти ҷинсӣ вуҷуд дорад, дар мавридҳои муайян 
ҷинсият бо роҳҳои гуногун ифода меѐбад.  

Муҳимтарин роҳҳои ифодаи ҷинсият дар забони тоҷикӣ 
инҳоянд:  

1. Бо роҳи луғавӣ. Дар баъзе мафҳумҳои тоҷикӣ, бештар дар 
номи ҳайвонҳо, таърихан барои ифодаи ҷинс аз калимаҳои 
комилан гуногун истифода мешавад: қушқор ва совлиқ, мокиѐн ва 
хурӯс, такка ва буз. Гоҳо ба ному насабҳои занонаи забонҳои 
хориҷӣ барои нишон додани мансубияти ҷинсии онҳо калимаи 
«хонум»-ро истифода мекунанд: хонум Тетчер, хонум Дворкина ва ғ.  

2. Дар калимаҳои ифодакунандаи миллату халқиятҳо ва 
касбу кори одамон барои нишон додани ҷинсият аз роҳи 
калимасозӣ истифода мегардад, масалан, барои ҷинси занона 
(зан) аз калимаҳои «зан», «духтар» истифода мешаванд: 
қазоқдухтар, тракторчизан, зани рус, амрикоидухтар ва ғ. Аммо 
аксар вақт барои нишон додани ҷинси ҳайвонот аз калимаҳои 
«мода» ва «нар» истифода мешавад: модагург, модасаг. Баъзе 
шаклҳои занонаи номҳо бо иловаи калимаҳои ба зан - духтар 
нисбат додашуда - «моҳ», «гул», «бибӣ» сохта мешаванд: Сафар – 
Сафармоҳ, Нор - Норбибӣ, Рӯзӣ - Рӯзигул ва ғ. Ин мисолҳо гувоҳи 
онанд, ки дар забони тоҷикӣ низ мисли забонҳои дигар калимаҳо 
дар шакли аслӣ ҳамчун калимаҳои ба ҷинси мард тааллуқдошта 
ба назар гирифта мешаванд. Дар баробари ин барои ифодаи 
ҷинси мардона (мард) аз калимаҳои пасвандгунаи ишоракунанда 
ба мард аз қабили “-мард”, “-бек”, “-алӣ”, “-мурод” ва монанди 
инҳо истифода мешавад, мисли ҷавонмард, пирамард, Сафарбек, 
Муродбек, Сафаралӣ, Дӯстмурод, Надирбобо ва ғ.  

3. Бо усули грамматикӣ. Аксари номҳои занонаи тоҷикӣ, ки 
асли арабӣ доранд, бо роҳи иловаи пасванди «-а» шакли занона 
мегиранд: Шариф - Шарифа, Салим - Салима, Замир - Замира ва ғ. 
Дар зери таъсири забони арабӣ баъзе номҳои аслан тоҷикии 
мардона ѐ номи ашѐ ва сифатҳо бо афзудани пасванди “-а” ба 
ҷинси занона далолат мекунанд ва бо ин роҳ маъмулан исми хоси 
занона сохта мешавад: Хуршед - Хуршеда, Умед - Умеда, Шодӣ – 
Шодия, Шодон - Шодона, Мастон – Мастона, Манучеҳр – 
Манучеҳра, Дилшод – Дилшода, Наврӯз – Наврӯза, Меҳрон – 
Меҳрона, дилноз - Дилноза, марҷон - Марҷона, сафед - Сафеда, 
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маҳин – Маҳина (Моҳина), барфин - Барфина ва ғ. Вобаста ба 
хусусиятҳои забони арабӣ дар калимаҳои иқтибосии 
ифодакунандаи касбу кор шакли занонаи онҳо мавҷуд аст, ки бо 
иловаи пасванди «-а» сохта мешавад: муаллим-муаллима, шоир-
шоира, котиб-котиба, адиб-адиба. Гоҳо ин калимаҳо шаклан 
гуногун мешаванд: талаба-толиба.  

4. Бо усули синтаксисӣ, яъне дар қолиби ибора ишора ба 
ҷинсият намудан, ки асосан хоси ҳайвонҳост, мисли шери нар, 
хирси нар ва ғ.  

Бо вуҷуди он ки ифодаи ҷинсият бо усули грамматикӣ ба 
калимаҳои аслии забони тоҷикӣ хос нест, лекин дар зери таъсири 
арабӣ бархе аз калимаҳои аслии тоҷикӣ низ бо усули грамматикӣ 
ин мафҳумро ифода менамоянд. Ҳамин тариқ, агар бигӯем, ки 
калимаҳои забони тоҷикӣ ҷинсияти грамматикиро ифода карда 
наметавонанд, мавҷудияти мисолҳои мутааддид ба раъйи мо 
хатти бутлон мекашанд. Агар як баррасии ҷомеъе дар забони 
тоҷикӣ аз нуқтаи назари масоили гендерӣ дар асоси забони 
адабии китобӣ ва гуфторӣ сурат гирад, ба бисѐре аз 
назарпардозиҳои бедалел ҷавоби қотеи илмӣ хоҳад дод. 

Мавҷуд набудани категорияи ҷинсият дар вожаҳои аслии 
забони тоҷикӣ маънои баробарии ҷинсиро дар забони тоҷикӣ 
надорад. Ин ҳодиса ба он далолат мекунад, ки мафҳуми ҷинсият 
дар забони тоҷикӣ танҳо шакли грамматикии ифода надорад, 
яъне бо ин ѐ он воситаи грамматикӣ (дигар шудани шакли 
калима, иловаи пасвандҳо ва ғайра) махсус ифода намеѐбад. Аз 
ин рӯ, мансубияти ҷинсиро бо роҳи таҳлили сирф забонӣ 
(мутобиқшавии шакли калимаҳо) муайян кардан аз имкон берун 
аст. Масалан, танҳо аз рӯйи шакли ҷумлаи содаи русии «Я 
полюбила его» метавон ба осонӣ муайян кард, ки ин ифодаро зан 
гуфтааст, дар сурате ки шакли тоҷикии ин ҷумла “Ман ӯро дӯст 
доштам” ба ин ѐ он ҷинси муайян далолат намекунад. Ё худ, 
барои тарҷумаи «Я развелась» ба забони тоҷикӣ мо маҷбурем, ки 
калимаи «шавҳар»-ро илова кунем ва онро ба шакли «Ман аз 
шавҳарам ҷудо шудам» нависем, танҳо дар ҳамин сурат тарҷума 
бо асл баробармаъно мешавад. Барои тарҷумаи ҷумлаи «Ӯро аз 
даст додам» ба забони русӣ ба мо маълумоти иловагӣ лозим аст, 
то ки аз тарафи кӣ (мард ѐ зан) гуфта шудани онро муайян кунем 
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ва танҳо баъд аз он яке аз шаклҳои имконпазир – «Я потерял ее» 
ѐ «Я потеряла его»-ро интихоб кунем. Ҳамаи ин гувоҳи он аст, ки 
таҳқиқи инъикоси муносибатҳои ҷинсият дар забони тоҷикӣ на 
аз тариқи таҳлили шаклҳои грамматикӣ, балки аз нуқтаи назари 
таҳлили луғавӣ сурат бояд гирад. Ин чунин маъно дорад, ки дар 
забони тоҷикӣ ташхиси калимаву мафҳумҳо ва ифодаҳои ба ин ѐ 
он ҷинс тааллуқдошта аҳамияти бештар касб мекунад.  

Дар осори адабї ва урфу одат ифода гардидани мафҳуми 
ҷинсият аз дигар усулҳои ифодаи ин мафҳум аст. Масалан, дар 
забон ибораи «чашми сиѐҳ» ибораи содаи синтаксисӣ буда, 
мантиқан ба ҳар ду ҷинс - ҳам мард ва ҳам зан метавонад тааллуқ 

дошта бошад. Аммо таҳлили матнҳои адабӣ-бадеӣ ва 
мушоҳидаҳои одии ҳамарӯза ба он далолат мекунанд, ки ин 
ибора нисбат ба занҳо гуфта мешавад ва аз ин рӯ, ҷумлаи 
«Чашми сиѐҳ дорӣ» маъмулан чунин маънидод мешавад, ки 
мухотаби он зан ѐ духтари зебоест. Дар баробари ин, бо 
шунидани ибораи «бозуи қавӣ» дар тасаввури мо, пеш аз ҳама, 
марди тануманд ва ҷасуру тавоно муҷассам мегардад.  

Бо роҳи таҳлили расму оинҳо аз лиҳози луғавӣ низ метавон 
ҷинсиятро фаҳмид. Яке аз муҳимтарин самтҳои таҳқиқоти 
гендерӣ дар забоншиносии тоҷик метавонад таҳлили расму 
оинҳои мардуми тоҷик аз лиҳози гурӯҳбандии луғавӣ хоси 
маросимҳои мардумӣ бошад. Зеро дар муқоиса бо дигар халқҳои 
аврупоӣ дар Тоҷикистон, мисли дигар кишварҳои шарқи исломӣ, 
расму оинҳо ба расму оинҳои сирф мардона ва занона ҷудо 

мешаванд. Аз ин рӯ, мусаллам аст, ки дар ин маросимҳо ҳам 
мардон ва ҳам занони тоҷик аз мафҳуму таркибҳое истифода 
мекунанд, ки хусусиятҳои ҷинсӣ доранд. Ба ҳар ҳол, маросимҳои 
мардумиро, сарфи назар аз маҳдудияти маҳаллӣ, ба се гурӯҳ ҷудо 
кардан мумкин аст: маросимҳое, ки бо иштироки якҷояи 
мардону занон мегузаранд, маросимҳое, ки хоси занон 
мебошанд, маросимҳое, ки фақат бо иштироки мардон 
мегузаранд. Таҳлили луғавии калимаву ибораҳо ва истилоҳҳое, 
ки дар ҳар яке аз чунин маросимҳо истифода мешаванд, барои 
муҳаққиқ ва, умуман, гендершиносии лингвистӣ, маводи қобили 
таваҷҷуҳро метавонад муҳайѐ кунад. Муайян кардани самтҳои 
асосии таҳқиқот маҳз ба маводи ҷамъовардашуда ва таҳлили 
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хусусиятҳои луғавї ва мафњумњои иҷтимоии онҳо вобаста хоҳад 
буд.  

Дар асоси таҳлили муқоисавии хусусиятҳои забонии осори 
адибон аз кадом ҷинс будани муаллифи шеър (асар), яъне ба зан 
ва ѐ мард тааллуқ доштани он дар шароити мавҷуд набудани 
шаклҳои грамматикии ҷинсияти он муайян мегардад. Дар ин 
маврид ташхиси таркибу ибораҳои сирф занона ва мардона 
вобаста ба мавқеи иҷтимоии онҳо, нуқтаи назари онҳо ба ҳамон 
як масъалаи иҷтимоӣ ва ғайра нақши муҳим мебозад.  

Исм аз назари ифодаи категорияи шумора ва ҷинс дар тӯли 
таърих ба тағйироти амиқ мувоҷеҳ гардидааст. Дар даврони 

форсии бостон исм бо таваҷҷуҳ ба ҳолатҳои ҳаштгона аз назари 
шумора ба танҳо, ҷуфт ва ҷамъ ва аз назари ҷинс ба мардона, 
занона ва миѐна ҷудо мешуд, ки аломати баѐни он анҷомаҳои 
исм буданд. Ифодаи ҷинсият тавассути исм танҳо ба ҳамон 
давраи бостон маҳдуд шуд ва дар ду давраи баъдӣ (форсии миѐна 
ва форсии нав) нишонае аз он боқӣ намонд. Вале дар давраи нав 
як қатор калимаҳо, бавижа калимаҳои ифодагари касбу кор ва 
исмҳои хос, ки аз забони арабӣ ба забони форсӣ-тоҷикӣ иқтибос 
шуданд, аз рӯйи шакл ҷинсияти грамматикиро баѐн мекунанд, 
мисли муаллим ва муллима. Инчунин, монанд ба ин гурӯҳи 
вожањои иќтибосї баъзе калимаҳои аслии тоҷикӣ (форсӣ) низ 
чунин ќолабњои ифодагари ҷинсиятро сохтаанд.  
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1384. 
ИФОДАИ МАФҲУМИ ҶИНСИЯТ ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 

 
 Дар мақола мафҳуми ҷинсият ва чор роҳи ифодаи он бо исмҳо ва феълҳои 
забони тоҷикӣ ва муқоисаи он бо намунаҳои арабӣ, англисӣ ва русӣ мавриди 
таҳлил қарор гирифтааст. Ҳамчунин, қайд карда мешавад, ки мафҳуми ҷинсият 
дар феълҳои забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бо роҳи луғавӣ ва дар феълҳои забонҳои 
русӣ ва арабӣ бо усули грамматикӣ ва луғавӣ ифода карда мешавад ва шинохти 
ҷинсият аз рӯи урфу одат ба ҳамаи забонҳои дунѐ хос аст. Ин мафҳум дар исмҳо 
ва феълҳои форсии бостон (давраи аввали ташаккули таърихии забони тоҷикӣ) 
бо роҳи грамматикӣ ифода мешудааст, ки ҳоло аз он дар забони муосири тоҷикӣ 
нишонае боқӣ намондааст. 

Калидвожаҳо: ҷинсият, грамматика, категория, фаъл, исм, ҷинси занона, 
ҷинси мардона. 

 
ВЫРАЖЕНИЕ ПОНЯТИЯ РОДА В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В статье рассматривается выражение пониятия рода в таджикском 

языке и четыре способа его выражения при именных и глагольных основах с 
приведением их арабских, английских, русских эквивалентов. А также 
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отмечается, что категория рода отражается в глаголах таджикского и 
английского языков лексическим путѐм, а в глаголах русского и арабского языков 
-грамматическим и лексическим путями. Осознание рода по обрядом касается 
всех языков мира. Это понятие в именах существительных и древнеперсидских 
глаголах выражалось грамматическим путѐм, от чего не осталось и следа в 
современном таджикском языке. 

Ключевые слова: род, грамматика, категория, глагол, имя 
существительное, женский род, мужской род. 

 
THE CONCEPT OF GENDER IN TAJIK LANGUAGE  

 
 The concept of gender and four ways of their expression with nouns and verbs in 
Tajik language and their comparison in Arabic, English and Russian reviewed in the 
article. Also there is given information about the influences of nouns from Arabic 
language. As well as it is noted that the category of the sort is reflected in verbs Tajik 
and English languages by lexical method, but verbs Russian and Arabic languages with 
grammatical and lexical method. The Realization of the sort on traditions concerns for 
all languages of the world. This notion in name noun and old Persian verb were 
expressed grammatical method, from which did not remain the traces in modern Tajik-
Persian language. 

Keywords: gender, grammar, category, verb, noun, male gender, female gender. 
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МАВҚЕИ НОМҲОИ ВАО ДАР БАЙНИ ГУРЎҲҲОИ 
ДИГАРИ ИСМҲОИ ХОС 

Амирбекзода Н. 
Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба номи М. Назаршоев 

 
Исмҳои хос аз љумлаи муҳимтарин воҳидҳои забон 

мебошанд, ки пайваста дар таҳаввулоту инкишоф мебошанд. 
Дар раванди тараққиѐти иқтисодию иљтимоӣ муассисаҳо, 



 
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №2 2019 

57 
 

иншоотҳо, созмонҳо, иттиҳодияҳо ва таъсисоти гуногун бунѐд 
шуда, зарурат ба номгузории падидањои нав пайдо мешавад. Аз 
ин рў доираи корбурди исмҳои хос васеъ гардида, вазифањои 
нави ифодаро касб мекунанд. Ба таҳқиқу омўзиши номҳо бахши 
алоҳидаи забоншиносӣ, ки дар забоншиносии умумӣ бо номи 
ономастика ѐд мешавад, сару кор дорад ва муодили тољикии он 
номшиносӣ мебошад.  

Номҳои хос маҳсули давраҳои гуногуни  таърихӣ маҳсуб 
шуда, дар забон вазифаҳои номбаркунӣ, тасвирӣ, тавсифӣ ва 
ишоратиро ба дўш доранд ва барои ифодаи номи доираи васеи 
ашѐҳо, мафҳумҳо, воҳидҳои табиӣ, љуѓрофӣ, одамон, идораю 
муассисаҳо ва дигар иншооти иќтисодї, иљтимоӣ ва фарҳангӣ ба 
кор бурда мешаванд. Таҳқиқи номҳо тибқи усулу методҳои 
маъмул дар забоншиносӣ сурат мегирад. Аз љумла дар 
забоншиносии сохторӣ, иљтимоӣ, минтақавӣ, муқосавию 
таърихӣ, типологӣ, этнолингвистика, прагмалингвистика, 
универсализм аз маводи номшиносӣ ба таври васеъ истифода 
бурда мешавад. Номшиносӣ чун соҳаи забоншиносӣ моҳият, 
вазифаи махсус, пайдоиш, инкишоф ва равобити исмҳои хосро 
ба  соњањои  дигари  забоншиносї мавриди омўзиш қарор 
медиҳад. Масъалаҳои умуминазариявии ономастикаро 
хусусиятҳои воҳидҳои номӣ ташкил медиҳад, ки дар забонҳои 
дунѐ дорои аломатҳои умумӣ буда, самтҳои умумии корбурд ва 
роҳҳои умумии инкишофи таърихӣ доранд. 

Муҳимтарин вазифаҳои номшиносии умумӣ ва фаръиро дар 
марҳилаи имрўза метавон аз масоили зерин иборат донист: 

  тафовути сохторӣ ва маъноии исмҳои хос аз исмҳои ом; 

  мавқеи лексикаи ономастикӣ дар низоми забон; 

  мушкилоти ҳамгунии воҳидҳои ономастикӣ (калима ва 
ибора); 

  умумият ва тафовути бахшҳои воҳидҳои номӣ аз рўи омилҳои 
забонӣ ва ѓайризабонӣ; 

 ҳадди фазои ономастикӣ ва лексикаи ономастикӣ; 

  қонуниятҳои пайдоиш ва инкишофи исмҳои хос; 

  нақши омилҳои дохилӣ ва берунии инкишофи забон дар 
таҳаввулоти номҳои хос; 

  масъалаи ташаккули низоми бахшҳои ономастика; 
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  хусусиятҳои номшиносии адабӣ, корбасти лексикаи 
ономастикӣ дар услубҳои забони адабӣ; 

  усулҳои омўзиши лексикаи ономастикӣ (методҳои 
умумиилмӣ, забоншиносии љуѓрофӣ, равоншиносӣ, методҳо ва 
равишҳои хоси тадқиқи номҳои хос; 

  мавќеи номшиносӣ  дар байни илмҳои инсонӣ; 

  пайдоиш ва инкишофи бахшҳои номшиносӣ; 

  масъалаҳои амалии ономастика (риояи меъѐри забони адабӣ дар 
навишт ва корбурди исмҳои хос, мушкилоти тарљума ва баргардони 
исмҳои хос, аҳамияти фарҳангӣ, эстетикӣ, кишваршиносӣ, 
забономўзӣ ва методии номшиносӣ) [1, с.6-7; 7, c.3-4]  

Имрўз номшиносӣ яке аз муҳимтарин бахшҳои 
забоншиносӣ буда, бо дарназардошти корбурди васеъ пайдо 
намудани исмҳои хос дар забон таваљљуҳи муҳаққиқонро  бештар 
љалб карда истодааст. Оид ба паҳлуҳои гуногуни номшиносӣ дар 
асоси маводи забонҳои гуногун тадқиқотҳои муҳим анљом дода 
шудаанд. Номҳои хос аз назари таърихию этимологӣ, 
забоншиносии иљтимоӣ, забошиносии равонӣ ва этнозабон-
шиносӣ мавриди баррасӣ қарор мегиранд. Афзудани мавзўъњои 
баҳси номшиносӣ ривољи истилоҳот ва густариши корбурди 
онҳо мегардад. 

Ёдоварӣ намудан ба маврид аст, ки дар бораи масоили 
назариявии исмҳои хос дар забоншиносии рус пажўҳишҳои 
арзишманд анљом дода шудаанд [10, с.46-47]. Зимни омўзиши 
мавзўъҳои назариявӣ љанбаҳои семантика, қолабҳои маъноӣ ва 
дастурӣ, сохту таркиб ва доираи корбурди исмҳои хос муайян ва 
табиат, вижагӣ ва мақоми онњо дар забон ошкор мегардад. 
Илова бар ин, ба мақсади ҳамгунсозӣ ва танзими истилоҳоти 
номшиносӣ фарҳангҳои истилоҳот ба табъ расидаанд [8].  

Истилоҳоти номшиносӣ моҳияти байналхалқӣ пайдо 
намуда, дар бисѐре аз забонҳои дунѐ мавқеи корбурди худро 
пайдо кардаанд. 

Маъмулан исмҳои хосро ба фозои марказӣ ва канорӣ људо 
мекунанд. Воҳидҳои канорӣ қабати дуюми номҳои хос 
мебошанд. Ин гуна номҳо дар натиљаи номгузории маснуӣ пайдо 
мешаванд. Номгузорӣ аз ду љиҳат баррасӣ мешавад: номгузории 
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табиӣ ва номгузории маснуӣ. Дар номгузории табиӣ мазмун ва 
мундариљаи воҳидњои забон  ба њамдигар алоќаманданд буда,  
номгузории маснуӣ бо мазмуни ифодашуда ва воҳиди забонї аз 
номгузории табиӣ тафовут дорад. 

Омўзишу номҳои хоси расонаҳои хабарӣ аҳамияти калони 
назариявию амалӣ дорад, зеро ин гурўњи номҳо вобаста ба 
дигаргунињои  иљтимої  ва сиѐсї пайваста таѓйир  меѐбанд. Аз 
тарафи дигар, номи расонањои хабарӣ қисми камомўхташудаи 
номшиносӣ мебошанд. 

Таҳқиқу баррасии номҳои хос масъалаҳои гуногуни 
назариявиро ба майдон овард, аз он љумла ба хосияти 
забоншиносии номҳо, мавқеи номҳо дар байни  категорияҳои 
луѓавӣ камтар таваљљуҳ зоҳир гардидааст. Аз солҳои 50-60-уми 
асри XX сар карда воҳидҳои номӣ ба сифати низоми мураккаби 
номшиносӣ мавриди баррасии илмӣ қарор мегиранд. Дар 
забоншиносӣ истилоҳи луѓати номшиносӣ (ономастическая 
лексика) мавриди корбурд карор гирифт, ки доираи васеи типҳо 
ва гуруҳҳои исмҳои хосро дар бар мегирад. 

Дар байни исмҳои хос гурўњи  муайяни номњоро идеоним 
меноманд, ки дар соҳаи фаъолияти идеологӣ ва мафкуравии 
инсон ба кор бурда мешаванд [9, c.61]. Дар ин ҳолат номҳои ВАО 
яке аз бахшҳои идеонимҳо мебошанд. 

Дар «Луѓати истилоҳоти номшиносии русӣ» номҳои 
мақомоти нашрияҳои даврӣ бо номи гемеронимҳо(юн. gemer «рўз», 
«шабонарўз», onim «ном») ѐд мешаванд. Муаллифи луѓат таъкид 
мекунад, ки гемеронимҳо на танҳо номи мақоми нашрияҳои 
давриро ифода мекунанд, балки ба номҳои дигар васоити 
иттилоотӣ (радио, телевизион) низ дахл доранд [8, с. 46-51]. 

Номшиноси рус И.В. Крюкова истилоҳи гемеронимро 
васеътар шарҳ дода, ба ѓайр аз расонаҳои чопӣ барномаҳои теле-
радиоӣ, филмҳои мустанад, ољонсиҳо ва дигар сарчашмаҳои 
иттилоотиро низ ба гемеронимия дохил мекунад [6, 18]. Чунин 
номҳои хос дорои мавзўи ягона, муҳтавои умумӣ ва замони 
умумӣ буда, корбурди умумӣ доранд. 

Ҳамин тариқ, номҳои ВАО як бахши идеонимҳо буда, дар 
набати худ бахши лексикаи ономастикӣ мебошанд ва бо 
вижагиҳои худ аз дигар бахшҳои ин қабати луѓавӣ тафовут 
доранд. Гемеронимия дар фазои ономастикӣ мавқеи хос дорад. 
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Номҳои хоси расонаҳои иттилоотӣ маъмулан аз назари ҳуқуқӣ 
сабти ном ва тибқи муқаррароти қонун ҳифз мегарданд. 

Тавре ки номшиноси рус А.В. Суперанская қайд мекунад, 
номњои расонањои даврии чопӣ ба номи идораҳо ва муассисањо 
наздиканд, зеро ин номњо низ гурўҳи одамонро аз назари 
манфиатњои иљтимоӣ, ѓоявӣ, љаҳонбинӣ муттањид менамоянд, ки дар 
нашру пахши матолиби иттилоотӣ ширкат меварзанд [9, 246-247]. 

Гемеронимия мисли дигар воњидњои ономастикӣ 
(топонимия – маљмуи номҳои љуѓрофӣ, антропонимия – маљмўи 
номҳои одамон) маљмўи номҳои сарчашмаҳои иттилоотии ин ѐ 
он забонро ифода мекунад. Вале гемероним бо фарқ аз топониму 
антропоним номи умумии воситаи иттилоотиро, ки дорои 
чандин ҳазор нусха мебошанд ва силсилаи барномаҳоеро, ки 
такроран намоиш дода мешаванд, ифода мекунад. Гемеронимҳо 
нишонаи номгирифтаро мушахас месозанд, вале ин мушахассозӣ 
фардӣ набуда гурўҳист, он ба фард ѐ ашѐи мушахас далолат 
нанамуда, мушахассоти умумиро ифода мекунад. Гемеронимия 
ба идеология ва сиѐсат алоқаманд буда, самти мушахассозӣ дар 
заминаҳои сиѐсӣ ва идеологӣ сурат мегирад. 

И.В.Крюкова гемерониммияро дар баробари номи 
муассисаҳо, марказҳо, васоити нақлиѐт, номи махсуси молу 
маҳсулот, чорабиниҳо, санадҳои мансуб ба номҳои рекламавӣ 
медонад. Вале дар баробари ин номҳои хоси ВАО аз номҳои 
рекламавӣ тафовути муайяне низ доранд [6, 18-19]. 

 1. Гемеронимия дар муқоиса бо дигар қабатҳои лексикаи 
ономастикӣ монанди гидронимия, космонимия, зоонимия ва 
ѓ.таѓйирнаѐбандабуда, доимӣ нестанд. Гемеронимия вобаста ба 
дигаргуниҳои сиѐсӣ, иљтимоӣ ва иқтисодӣ метавонад таѓйир 
ѐбад. Ин гурўҳи номҳо дар шароити имрўза ба ѓайр аз вазифаи 
иттилоотӣ инчунин вазифаи рекламавиро иљро мекунанд. Бо 
дарназардошти дигаргуниҳои иљтимоӣ табдили номҳо сурат 
мегирад: Тољикистони сурх- Тољикистони Советӣ – Тољикистони 
Шўравӣ - Љумҳурият; Бадахшони сурх – Бадахшони Советӣ – 
Бадахшон; Шарқи сурх – Садои Шарқ ва монанди инҳо. 

 2. Ҳар як қатори ономастикӣ аз гурўҳҳои луѓавии 
муқаррарӣ фарқ дорад. Тафовути асосӣ аз он иборат аст, ки ин 
қабил номҳо марҳалаи дуюми таҳаввули маъноӣ ва вазифаи 
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ифодакуниро аз сар мегузаронанд ва соҳиби вазифаи дуюми 
номбарнамоӣ мегарданд, ки он натиљаи «номгузории маснўӣ» 
мебошад. Наврўзи Ватан, Навиди Вахш, Тахти Қубод, Навиди 
Балх ва ѓайра. 

Лозим ба ѐдоварист,ки мафҳуми «номгузории маснўӣ» дар 
забоншиносӣ пурра омўхта нашудааст. Дар пажўњишњои 
марбути ин масъала тафовути номгузории маснуӣ аз номгузории 
табиӣ нишон дода шудааст, вале масъала дар заминаи доираи 
маҳдуди номҳо баррасӣ шуда, гемеронимия аз рўи ин самти 
хусусиѐт омўхта нашудааст [8, 126-129]. 

Гемеронимҳо маҳсули рушди љомеа мебошанд, 
ҳадафмандона арзи вуљуд менамоянд, сабт мешаванд, дар 
реклама тарѓиб мешаванд ва чун воҳидҳои нави забонӣ ба 
корбурди љорӣ дохил мешаванд. 

Дар адабиѐти илмӣ тавзеҳи мухталифи «номгузории 
маснўӣ» ва «номгузории табиӣ» ба назар расида, аксари 
муҳаққиқон пайвастагӣ ва алоқамандии ин ду гунаи номгузориро 
таъкид кардаанд. Ин ду падидаи номгузорӣ ба амалҳои 
номуташаккилона ва  муташаккилона дар забон вобастаанд. 

В.А.Гак ҳарду падидаи номбарнамоиро алоқамандона шарҳ 
дода, таҳти мафоҳими зикршуда унсурҳоеро дар назар дорад, ки 
дар шуури гўянда вуљуд дошта, барои шаклгирии гуфтор 
интихоб шудаанд [2, с.358]. 

М.В. Голомидов тафовути байни номгузории табиӣ ва 
маснўиро аз назари мундариља, шакл, вазифа ва фитрат баррасӣ 
карда, ба хулосае меояд, ки номгузории табиӣ раванди интихоби 
стихиявии мазмун ва шакли воҳиди забонӣ аз тарафи љомеаи 
забонӣ буда, дар рафти истифодаи он дар мубодилаи нутқ сурат 
мегирад [3, с.4]. 

Номгузории маснўӣ «амали ҳадафмандона бо мақсади 
муайян мебошад, ки ба муаррифӣ намудани воҳиди номии 
эљодшуда нигаронида шудааст» [3, c.4]. 

Гемеронимия дар баробари дигар номҳои реклама ва  
эълонњои  тиљоратї натиљаи рушди афкори инсонӣ, пешрафти 
илму техника буда, тибқи номгузории маснўї пайдо мешаванд. 
Барои номгузории ВАО коршиносон машварат мекунанд ва дар 
заминаи қоидањо ва қолабҳои табиии забони муайян барои 
расонаҳои иттилоотӣ ҳадафмандона  ном эљод менамоянд 
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Номгузории маснўӣ дар гемеронимияи тољикӣ дорои 
вижагиҳои муайяне мебошад.  

 1. Ҳар як гемероним номи хосест, ки њамзамон аз тарафи 
муаллифони мушахас ҳадафмандона гузошта шуда, дорои 
вижагињои мушахас мебошад. Дар номгузории ВАО омили шахс 
− субъект таъсиргузор аст. Дар мавридҳои алоҳида номҳои шахс 
ба сифати гемероним истифода мешаванд. Бояд ѐдовар шуд, ки 
ба гемеронимияи тољикӣ истифодаи номҳои таърихӣ ва номҳои 
љуѓрофӣ ба сифати номи ВАО хос мебошад: Тољикистон, Вахш, 
Бадахшон, Варорўд, Љайҳун, Хатлон, Суѓд ва ѓайра. 

 2. Ҳангоми номгузорӣ кўшиш мешавад, то ном ба муштарӣ 
таъсири муайян расонад ва онро дарк намояд. Ин нақшро 
метавонанд номҳои сунъӣ, ки вазифаи рекламавӣ, иттилоотӣ ва 
эстетикӣ дорранд, амалӣ намоянд: СССР, Пажвок, Гол ва ѓайра. 

 3. Вижагии дигари номгузории маснўӣ аз он иборат аст, ки 
ба омилҳои муайян вобастагӣ дорад. Таъсир ва натиљаи кўшиши 
мутақобили мафъул дар раванди номгузории маснўӣ ба 
хусусияти амали номэљодкунӣ вобаста аст: Ганљ, Виљдон, Анис, 
Гулистон ва ѓайра. 

 С.И. Горяев ду намуди амали номгузорию номэљодкуниро 
қайд кардааст: 

 - амали айнӣ (обективї), ки ба кўшиши муаллифон ба  
маќсади  инъикоси хусусияти мафъули номдодашуда бо 
дарназардошти интихоби қолаби маъмули номҳои хос иртибот  
дошта,  метавонанд солҳои дароз хизмат кунад: Тољикистон, 
Адабиѐт ва санъат, Садои мардум, Љавонони Тољикистон, Миллат. 

 - вобаста  ба талабот, эҳсосот ва манфиати муштарӣ бо 
мақсади муайян номҳо эљод мешаванд ва муштариро бояд ба 
андеша водор намоянд. Барои чунин номҳои хос интихоби номҳои 
ѓайриодӣ, номҳои дорои тобишҳои муайяни экпрессивӣ, бозиҳои 
забонӣ хос  мебошад: Фараж, Чархи гардун, Нигоҳ, Анис.  

 4. Номњои ВАО чун воҳидҳои номгузории маснўӣ дар 
китоби номгўи рузномаю маљаллаҳо, лавҳаҳои рекламавӣ эълом 
гардида, барои корбурди љомеаи забонӣ пешниҳод мешаванд. 
Дар баробари ин дар лавҳаҳои реклама бо роҳу воситаҳои 
гуногун гемеронимҳо ба корбурди љорӣ ворид мегарданд. 
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Ҳамин тариқ, номҳои ВАО чун гурўҳи махсуси лексикаи 
ономастикӣ исмҳои мустақили хос буда, тамоми аломатҳои 
онњоро дороянд. Аз тарафи дигар гемеронимҳо бо доштани 
нишонањои таѓйирпазирӣ, мушахассозӣ, номгузории маснўӣ, 
реклама дар  канори фазои ономастикӣ қарор мегиранд. 

Баррасӣ ва омўзиши илмии гемеронимҳо дар асоси маводи 
забонҳои гуногун аз он шаҳодат медиҳад, ки ин гурўҳи исмҳои 
хос дар забонњои  гуногун дорои  вижагиҳои умумӣ мебошад.  
Бинобар ин, тањќиќи  васеътари  он  яке аз мавзўъњои муњими 
забоншиносї  ба шумор  меравад. 
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МЕСТО НАЗВАНИЙ СМИ СРЕДИ ДРУГИХ РАЗРЯДОВ  
СОБСТВЕННЫХ ИМЁН 

 
В статье рассматриваются вопросы места гемеронимов и способы 

номинации ядерных и переферийных единиц ономастического пространства в 
системе собственных имѐн. Анализируются особенности номинации 
гемеронимов среди других ономастических категорий, выявляются основные 
свойства природных и исскусственых номинацийи рекламных названий. Кроме 
того, рассматриваются названия СМИ в ряде других рекламных названий и их 
функционирование в языке, определены отличтельные свойства номинации 
гемеронимов от других названий социальных объектов.  

Ключевые слова: ономастическая лексика, СМИ, природная номинация, 
искусственная ономастика, рекламное название, ономастические единицы.  

 
МАВЌЕИ НОМЊОИ ВАО ДАР БАЙНИ ГУРЎЊЊОИ  

ДИГАРИ ИСМЊОИ ХОС 
  
Дар маќола мавзўи љойгоњи номњои ВАО ва тарзњои номгузории воњидњои 

марказї ва канории ономастикї дар низоми исмњои хос баррасї гардидаанд. 
Тарзњои номгузории гемеронимњо дар байни соири намудњои воњидњои номї 
баррасї шуда, вижагињои номгузории табиї ва маснўии номњои рекламавї 
шарњу тавзењ ѐфтаанд. Тафовути номњои хоси ВАО аз дигар номњои лавњаї - 
рекламавї ва фарќияти номгузории гемеронимњо аз дигар номњои таъсисоти 
иљтимої нишон дода шудааст. 

 Калидвожањо: лексикаи ономастикї, ВАО, номгузории табиї, 
номгузории маснуї, номњои рекламавї, синтаксема, воњидњои номї. 

 
PLACE OF MEDIA NAMES AMONG OTHER CATEGORIES 

OF PROPER NAMES 
 
 In the article the author discussed the questions of the place of mass-media’s 

words and their methods of nomination of nuclear and peripheral units of the 
onomastic space in the system of proper names. Analyzing the characteristics of the 
category gemeronims among other onomastic categories, basic properties of natural 
category of advertising names. In addition, the names of the media in a number of 
other advertising names and their functioning in the language are considered, the 
distinctive properties of the nomination of hemeronyms from other names of social 
objects are determined. 

 Keywords: onomastic vocabulary, media, natural nomination, artificial 
onomastics, advertising name, onomastic units. terms of names. 
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НАЌШИ ПАСВАНДИ «-АНДА» ДАР КАЛИМАСОЗЇ 

(дар мисоли «Тарљумаи «Тафсири Табарї») 

Муминов Ф.Б. 

Институти забон ва адабиѐти ба номи Абўабдулло Рӯдакии АИ ҶТ 

 
Калимасозї воситаи асосии бойшавии таркиби луѓавии забон 

мебошад. Соҳибони забон барои пурра ифода намудани фикр аз њама 
воситањо, хусусан аз калимасозї, ба таври густарда истифода менамоянд 
[8, 102]. Дар забони тољикї калимасозї тавассути пасвандњо бисѐр 
роиљ мебошад ва њар пасванд вобаста ба каммањсуливу сермањсулии худ 
дар бойшавии таркиби луѓавии забон сањм мегузорад. 

Пасванди «-анда» аз љумлаи пасвандњои сермањсули забони 
тољикї ба шумор меравад [5, 75], ки тарзи фоъили сифати феълӣ 
месозад [1, 97]. Пасванди «-анда» пасванди ќадимаи забони тољикї 
буда, дар забони ќадимаи форсї ба таври «ant+aka» [4,206] ва дар 
форсии миѐна дар шакли «-andar (-anda) “rawandar” [6, 204] 
истифода мешудааст. Пасванди «-анда»=анд, ки барои сохтани 
анбози вижа (Participe propre) ба кор меравад, аз нињиштаи «-ant» 
пайдо шудааст [3, 135]. Пасванди «-анда» аз пасвандњои муштараки 
забонњои форсї, дарї ва тољикї буда, сифатњои бо ин пасванд 
сохташуда аз сифати феълї ба исм гузаштаанд [6, 206]. Ба таъкиди 
забоншинос Ш. Рустамов, «мањз хусусияти сифатиаш сифати 
феълиро ба исм наздик намудааст ва боиси зиѐдтар ба исм 
гузаштани ин категорияи грамматикї шудааст» [7, 50]. 

Њарчанд ки дар сарчашмањои илмї калимасозии пасванди 
«-анда» бо асоси феъли замони њозира таъкид шудааст, вале ба 
аќидаи Алиакбар Дењхудо, ин пасванд на фаќат аз асоси замони 
њозира, балки гоње аз исмњо низ сифати феълї месозад, чунончи 
дар робита ба ин мегўяд: «-анда» (пасованд) мазиди муааххар, ки 
чун дар охири феъли амр (дувуми шахси муфрад бидуни «бо»-и 
таъкид) [=решаи музореи феъл] дарояд, наъти фоъилї дуруст 
кунад, њамчун оянда, раванда.., гоњ дар охири асомї низ ояд ва 
наъти фоъилї созад: ѓаманда [=ѓамгин], шарманда, разманда. 
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Тањлилу баррасии калимасозї бо пасванди «-анда» нишон 
медињад, ки тавассути ин пасванд, чи дар забони классикии форсии 
тољикї, чи дар забони тољикии муосир, калимањои зиѐде сохта 
шудаанд, ки аз як тараф, ба ѓанигардонии захираи луѓавии забон 
мусоидат карда, дар муодилсозї ба истилоњоти гуногун сањм 
гузорад, аз тарафи дигар, «афзоиши фаъолиятмандии он дар баъзе 
мавридњо ба маданияти сухан зиѐн меорад» [12, 223]. Ба аќидаи 
М.Шукуров, «фаъол шудани суффикси «-анда» аз солњои сї оѓоз 
ѐфта буд. То он ваќт дар забони тољикї бо «-анда» бештар аз асоси 
феълњои сода калимањои кўтоњи муљаз, аз ќабили гўянда, 
шунаванда, љўянда, ѐбанда, оянда ва ѓ. сохта мешуданд. Аммо аз 
солњои сї ин навъи сифати феълї ба шакли ибораи серљузъу 
серкалима низ инкишоф ѐфтан гирифт» [12, 223-224].  

Нуктаи љолиб ин аст, ки пасванди «-анда» ба монанди имрўз 
дар гузашта низ сермањсул буда, ќаламкашон њангоми тарљумаи 
асарњои арабї ба форсии тољикї аз хусусиятњои калимасозии он ба 
таври густарда истифода менамуданд. Чунончи, тањлили ќолаби 
калимасозии сифати феълї бо пасванди «-анда» дар «Тарљумаи 
«Тафсири Табарї» нишон медињад, ки дар ќиѐс ба дигар калимањои 
бо пасвандњои дигари форсии тољикї сохтаи ин асар корбурди 
пасванди мазкур бештар аст.  

Њангоми тањлили хусусиятњои калимасозии пасванди «-
анда» дар “Тарљумаи “Тафсири Табарї” маълум гардид, ки 
мусаннифони ин асар дар баробари аз асоси замони њозираи 
феъл сохтани сифати феълии замони њозира боз тавассути илова 
намудани он ба исму сифатњои гуногун ва калимањои сохтаву 
мураккаб сифатњои нави феълї сохтаанд. Аз ин рў, корбурди 
пасванди “-анда”-ро дар калимасозии “Тарљумаи “Тафсири 
Табарї” метавон дар 12 бахш тасниф намуд: 

1) Асоси замони њозираи феъл+пасванди «-анда»: тарсанда 

[9, 828], бахшанда [10, 94], бахшоянда 9, 726, бинанда 9,474, 

боранда [10,453], водоранда 9, 771, гудозанда 10, 652, гузаранда 

10, 71, гузоранда 9, 583, гушоянда 9,433, гўянда 10, 332, 

даванда 10, 700, дињанда 9,176, доранда 10, 516, донанда 9, 

607, дурахшанда 10, 32, кашанда 10, 716, кунанда 10, 679, 

кўшанда 9,368, кушанда [10, 582], набисанда 10,674, нигаранда 

10, 658, омурзанда 10, 473, ошоманда 9, 705, оянда 9, 505, 
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парастанда 10, 713, паранда 9, 14, пурсанда 10,635, поянда 9, 

510; 10, 698, раванда 9,700, расонанда [9, 653], резанда 10, 666, 

ситоянда 9,583, созанда [10,440], баранда 10,521, љуманда 10, 

168, љумбанда 9, 56, љумманда 10, 424, љунбанда [9, 849], 

шаванда 10, 310, офаринанда 10, 543, ниюшанда 10, 517, 

тобанда 10, 52, фармоянда [9, 524], фиребанда [9, 316], 

фиристанда 10, 443, хонанда 9, 105, хоњанда 10,406, хўранда 

10, 542, чаранда 10,446, љањанда 10,682, чашанда 10,167, 

гараванда 9, 123, гардонанда [9,828], гуворанда 10,633-664, 

шунавонанда 10, 311, шикананда 9, 607, шитобанда 10, 637, 

шитованда 9, 673, шунаванда 10,66, авканда 9, 435. 
Бахши умдаи сифати феълии бо пасванди «-анда» омадаи 

«Тарљумаи «Тафсири Табарї»-ро калимањои бо асоси замони 
њозираи феълї ва пасванди «-анда» сохташуда ташкил медињад. 
Њарчанд аѓлаби калимоти ин бахш њамчун сифат истифода 
шавад њам, вале вожањое аз ќабили паранда, омурзанда, хонанда 
ва ѓ. њамчун исм истифода мешаванд. «Исмшавии сифати феълї 
ба исмшавии сифат хеле монанд аст. Бисѐр сифатњои феълї дар 
даврањои дурударози инкишофи таърихии забон ба категорияи 
исм гузаштаанд. Дар забони адабии њозираи тољик аз асоси 
замони њозираи феъл бо суффикси «-анда» сифати феълї сохта 
шавад њам, калимањои мазкур, ки дар асоси њамин ќолиб сохта 
шудаанд, њамчун сифати феълї тасаввур карда намешаванд ва аз 
ин категорияи грамматикї берун баромадаанд» [2, 180].  

Дар ин бахш сифатњои феълии љуманда 10, 168, љумбанда 

9, 56, љумманда 10, 424, љунбанда [9, 849] вариантњои як 
сифати феълї буда, бинобар иловаву коњиш ва таѓйир ѐфтани 
њарфи дувуми решагї ба чанд сурат зуњур кардаанд.  

2) њиссањои номии нутќ+асоси замони њозираи 

феъл+пасванди “-анда”: берункашанда 10, 668, беруноянда 9, 507, 

яктокунанда 10, 240, бимкунанда 9, 583, гулўгиранда [10, 649], 

гумонкунанда 9, 590, гумоноранда 10, 288, додкунанда 10, 495, 

додхоњанда [10, 530], душвордоранда 9, 489, душ(в)хордоранда 9, 

585, дўстдоранда 10,542, ѐридињанда 9, 177, кашишкунанда 10, 

239, зорикунанда 9, 590, коркунанда [10, 685], масткунанда 10, 

303, муњлатдоданда 10, 364, намозкунанда 10, 636, 

насињаткунанда 9, 431, некудоранда 10, 138, нигањдоранда 9, 727, 
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нигоњдоранда 9, 859, овоздињанда 9, 428, ољизѐванда 9, 505, 

пандгиранда [10, 529], панддињанда [10, 685], пешигиранда 10, 316, 

пуркунанда 10, 542, ростдоранда 10, 636, роњнамоянда 9,853, 
роњраванда 9, 518, рукӯъкунанда 10, 475, рўйгардонанда 9, 520, 

сапедтобанда [10, 64], сарафрозанда 10, 664, сахтљањанда 10, 

663, сипосдоранда 10, 605, сустѐванда 9, 505, суљудкунанда 10, 

475, табоњкунанда 9, 750, тавофкунанда [9, 850], тангкунанда 9, 

583, унсгиранда 10, 252, фарохофаринанда 10, 513, фахркунанда 

10,239, хираддоранда 10, 64, хашмгиранда 9, 767, њалоккунанда 

9, 594, љазаъкунанда 10, 636, чашмдоранда 9, 796, ширдињанда 

[9,847], шукрдињанда [10, 122], шукркунанда 10, 240, 

шукрпазиранда 10,424, афсўскунанда 9, 683, анбозгиранда 10, 473, 

руќякунанда 10, 693. 
Корбурди пасванди «-анда» бо њиссањои номии нутќ ва 

асоси замони њозираи феъл дар калимасозии асари мавриди 
тањќиќ назаррас мебошад. Таснифи мазкури калимасозии «-
анда» ба мо имконият медињад, то онро калимасозии пасванди “- 
анда” бо калимањои мураккаб унвон кунем, ба монанди 
панд+гир+анда, сар+афроз+анда ва ѓ. Вале ба назари мо, гурўњи 
калимањои мазкурро ба гурӯҳи њиссањои номии нутќ+асоси 
замони њозираи феъл+пасванди «-анда» овардан созгортар аст, 
зеро аз мутолиа ва тањлили «Тарљумаи «Тафсири Табарї» 
бармеояд, ки дар он калимањои мураккабе, ки заминагузори 
чунин калимасозї бо пасванди – анда бошанд, вуљуд надоранд. 
Яъне, њама калимањои сохташудаи ин бахш на аз калимањои 
мураккаб, балки аз феълњои таркибии номї гирифта шудаанд. 
Бад-ин тартиб, калимаи хашмгиранда аз феъли таркибии хашм 
гирифтан+пасванди «-анда» сохта шудааст, на аз калимаи 
мураккаби хашмгир+анда. Ва чи тавре таъкид шуд, ба чунин 
хулоса омадани мо дар ин росто ба ин хотир аст, ки корбурди 
феъли таркибии номии хашм гирифтан [10, 82] дар асар ба назар 
мерасад, вале калимаи мураккаби хашмгир дар њељ куљое аз асар 
истифода нашудааст. 

3) пешванд+асоси замони њозираи феъл+ пасванди «анда»: 

андаргузаранда 9, 430, андаргузоранда 9, 278, андаррасанда 10, 

597, андароянда 10, 362, баргарданда 10, 317, баргиранда 9, 

398, бардоранда 10, 541, бароранда 10, 543, бозгарданда 10, 

317, боздоранда 9, 381, боззананда 10, 636, бозшаванда 9, 371, 
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боргиранда 10, 520, водињанда 9, 706, вошаванда [9, 829], 

даргузаранда 9, 505, даргузоранда 9, 854, дарнигаранда 9, 556, 
дароваранда [10, 534], фаросозанда 9, 710, фурудоранда 10, 543, 
барвижанда 9, 505. 

4) исм+пешванд+асоси замони њозираи феъл+ пасванди «-

анда»: дастбоздоранда 10, 332, пуштбаргарданда [10, 334]; 
5) пешванд+исм+асоси замони њозираи феъл+ пасванди «-

анда»: бероњкунанда 9, 746, вопасшикананда [9, 496]; 

6) исм+пасванди «-анда»: басанда 9, 249, дирафшанда 10, 

658-666. Њарчанд мисолњои ин бахш аз ду зиѐд набошад њам, 
вале чунин корбурди пасванди «-анда» бори дигар таъкиди ин 
сухани соњиби “Луѓатномаи Дењхудо”-ро ба ѐд меорад, ки 
доираи истифодаи ин пасванд танњо бо калимасозї аз асоси 
замони њозираи феъл мањдуд нагашта, балки тавассути 
њамроњшавї бо исмњо калимаи нав месозад; 

7) њиссачаи инкорї+асоси замони њозираи феъл+пасванди 

«-анда»: нагиранда 9, 252, ногўянда 9, 851, ношиносанда [9, 700]. 
Чунин калимасозии пасванди “–анда”-ро метавон вижаи 
“Тарљумаи “Тафсири Табарї” унвон кард, зеро чунин калимањо, 
чи дар осори гузаштагон ва чи дар осори муосирон, корбурди 
густарда надоранд ва њатто иддао метавон кард, ки истифода 
намешаванд ва иллати камистеъмолї ва ѐ тамоман корбурд 
нашудани онњо, пеш аз њама, ба ќолиби гўшхарош ва нољурии 
онњо бармегардад; 

8) исм+пешванд+асоси замони њозираи феъл+ пасванди «-

анда»: рўйбаргардонанда 9, 826. 
9) асоси замони њозираи феъл+пасванди «-анда»+исм: 

бурандакор [10, 94]. 
10) асоси замони њозираи феъл+пасванди «-анда»+пасванди 

-ї: борандагї 10, 153. 
11) сифати феъли замони гузашта+асоси замони њозираи 

феъл+пасванди « –анда»: ташвирзадакунанда 9, 488. 
12) нест + асоси замони њозираи феъл + пасванди «-анда»: 

нестгардонанда 9, 657. 
Аз тањлилу баррасии корбурди пасванди «-анда» дар 

«Тарљумаи «Тафсири Табарї» метавон чунин хулоса намуд, ки 
дар муќоиса ба дигар пасвандњои калимасоз пасванди мазкур 
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дар сохтмони калимањои сохтаи асар иштироки фаъолтар дорад. 
Тавассути ин пасванд дар тафсир калимањое, аз ќабили 

ташвирзадакунанда 9, 488, вопасшикананда [9, 496], дирафшанда 

10, 658-666 ва ѓ. сохта шудаанд, ки ба гумони ѓолиб вижаи худи 
ин асар аст. Мусаннифони асар ба чунин калимасозї мањз ба 
хотири ѐфтани муодили созгор барои вожањои ќуръонї рў 

овардаанд. Чунончи калимаи ташвирзадакунанда 9, 488 (ба 
маънои шармандакунанда, чун ташвир дар луѓат ба маънои 1) 
шармсорї, шармгинї, 2) шўриш, талотум, изтироб, ба њаяљон 

омадан 11, 303 буда, дар матни асар ба маънои аввал аст), ки бе 
тардид вижаи «Тарљумаи «Тафсири Табарї» мебошад, дар 
тарљумаи ояти дувуми сураи Тавба: «…ва бидонед, ки Худой аст 
расвову њалок ва куштаву ташвирзадакунандаи њама 

ногаравидагон аз паси чањор моњ» 9, 488 ва дар баробари 
калимањои расвову њалок ва кушта+кунанда ифодагари маънои 
мухзий-и арабї мебошад. Нуктаи љолиб ин љо он аст, ки 
мусаннифони асар вожањои расвову њалок ва куштаву 
ташвирзадакунандаро њамчун муродифњои тафсирї оварда, 
асоси замони њозираи феъли кардан – «кун» ва пасванди «-анда»-
ро дар охирин калимаи ин силсилаи муродифї − ташвирзада 
ќарор додаанд, дар њоле ки аз рўйи маъно асоси замони њозираи 
феъли кардан (кун) ва пасванди «-анда» ба њама калимањои ин 
силсила тааллуќ дорад. Ба ин маъно, ки муодили калимаи 
мухзийи арабї, ки сифати феълии тарзи фоъилии навъи чоруми 
феъл: ахзо мебошад, на расвову њалок ва кушта, балки 
расвокунандаву њалоккунанда ва ќатлкунанда мебошад.  

Чї тавре аз тањлили калимасозї тавассути пасванди «-анда» 
дар «Тарљумаи «Тафсири Табарї» бармеояд, бо пасванди мазкур 
дар ин асар на фаќат аз калимањои холиси тољикї, балки аз 
калимањои иќтибосии арабї низ вожа сохта шудааст. Чунончи 

бахши аввали калимањои руќякунанда 10, 693, насињаткунанда 

9, 431, ољизѐванда 9, 505, рукўъкунанда 10, 475, унсгиранда 10, 

252, суљудкунанда 10, 475, табоњикунанда 9, 750, 

тавофкунанда [9, 850], фахркунанда 10,239, њалоккунанда 9, 

594, љазаъкунанда 10, 636, шукрдињанда [10, 122], шукркунанда 

10,240, шукрпазиранда 10, 424, муњлатдоданда 10, 364 њамагї 
арабї буда, бори дигар ин нуктаро, ки ин калимањои мураккаб 
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тавассути њиссањои номии нутќ+асоси замони њозираи 
феъл+пасванди «-анда» сохта шудаанд, таъйид менамояд.  
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НАЌШИ ПАСВАНДИ «-АНДА» ДАР КАЛИМАСОЗЇ 
(дар мисоли «Тарљумаи «Тафсири табарї») 

 
Дар маќола калимасозї бо пасванд, ки аз роиљтарин роњњои калимасозї 

дар забони тољикї мебошад дар намунаи корбурди пасванди «-анда» дар китоби 
«Тарљумаи «Тафсири Табарї» ба риштаи тањќиќ кашида шудааст. Њамчунин, 
ишора мешавад, ки пасванди «-анда» ба монанди имрўз дар гузашта низ 
сермањсул буда, ќаламкашон њангоми тарљумаи асарњои арабї ба форсии 
тољикї аз хусусиятњои калимасозии он ба таври густарда истифода 
менамудаанд. Тањлили ќолаби калимасозии сифати феълї бо пасванди «-анда» 
дар «Тарљумаи «Тафсири Табарї» нишон медињад, ки он дар ќиѐс бо пасвандњои 
дар ин асар истифодашуда корбурди бештар дорад.  

Вожањои калидї: «Тарљумаи “Тафсири Табарї», калимасозї, пасванди «-
анда», асоси замони њозираи феъл, исм, сифат. 
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РОЛЬ СУФФИКСА «-АНДА» В СЛОВООБРАЗОВАНИИ 

(на примере «Перевода Комментарии Табари») 
 

В статье рассматривается словообразование со суффиксом на примере 
суффикса «-анда», являющегося самым распространѐнным путѐм 
словообразования в таджикском языке в книге «Перевод «Комментарии 
Табари». Автор показывает, что суффикс «–анда», как и сегодня, в прошлом 
также был продуктивным, летописцы при переводе арабских произведений на 
персидско-таджикский язык широко пользовались возможностями 
словообразования. Например, анализ формы словообразования деепричастия с 
суффиксом «-анда» в «Переводе «Комментарии Табари» показал, что 
переводчики этой книги одновременно при строении глагола настоящего времени 
образовывали деепричастие настоящего времени при помощи добавления разных 
существительных и прилагательных, образовывали и сложные предложения с 
новым деепричастным оборотом.  

 Ключевые слова: «Перевод «Комментарии Табари», словообразование, 

суффикс «–анда», настоящее время глагола, существительное, прилагательное.  

 
ROLE OF SUFFIX “-anda” IN WORD FORMATION 

(on the bases of "Translation Comments of Tabari") 
 

The article discusses word formation with a suffix on the example of the suffix 
"-anda", which is the most common word-formation in the Tajik language in the book 
of “Translation Translation Tabari”. The author of the article shows that the suffix “–
and”, as well as today, was also productive in the past, the chroniclers when translating 
Arabic works into Persian-Tajik language widely used the possibilities of word 
formation. For example, the analysis of the form of derivation of participle with the 
suffix "-anda" in "Translation Tabari Comments" showed that the translators of this 
book simultaneously in the structure of the present verb formed the participle of the 
present tense by adding different nouns and adjectives, and formed complex sentences 
with the new adverbial turnaround. 

 Keywords: “Translation of Tabari Comments”, word formation, “–and” suffix, 
present tense, noun, adjective.  
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АДАБИЁТШИНОСЇ 
 

УДК: 894. 550 (092):17 
НАЗАРЕ БА ШЕЪР ВА АНДЕШАИ АСКАР ЊАКИМ 

Раҳмонзода Абдуҷаббор 
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
Нашриѐти “Ношир” «Маљмўаи осор»-и шоир ва 

адабиѐтшиноси шинохта Аскар Њакимро дар њафт љилд [3, 16-18] 
аз нашр баровард. Дар њар љилди он ашъори дар даврањои 
мухталиф эљодкардаи шоир, наќду баррасињои мунаќќид ва 
маќолаву гузоришњои адабиѐтшинос љамъ омадаанд. Махсусан 
дар ашъораш дунѐи нињоят рангини инсони зањматкашу 
ватандўст тасвир ѐфтааст. Нигоњи пурвусъати адиб љањони 
андешањои ќањрамони лирикии ўро дар фосилањои замонию 
маконии дирўз, имрўз ва фардо фаро мегирад.  

Шоири некусияр дар љилди аввал пас аз мењрномаи 
муаллиф ва ишорањои шоири шинохтаи Доѓистон Расул 
Ѓамзатов шеъри васфиеро бо номи “Номаи фахру сипос” эњдо ба 
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї муњтарам Эмомалї Рањмон 
љой дода, муњаббат ва самимияти худро ба шахсияти роњбари 
мањбуби халќ баѐн мекунад. Шоир наќши Роњбари давлати 
тољиконро дар тањкими вањдати миллї, эњѐи суннатњои волои 
пешин ва арљ гузоштан ба таъриху фарњанги халќ самимона 
тасвир карда, баъди шарњи чанд лањзаи таърихии замони муосир 
ва руљўъњои инсондўстонаи Пешвои миллат ба мардуми тољик 
хулосањои адиб бо чунин мисраъњо љамъбаст мегарданд:  

 
Баъд аз ин донистамат љону љигар, 
Чун туї, дидам, Ватанро чорагар, 
Чорасози љумлаи дарди Ватан, 
Аз ватандорон абармарди Ватан. 
Чун ту давлатмард камтар мерасад, 
Гар бувад рањ рост, рањбар мерасад. 
Дар ту њукму мењр бо њам омада, 
Њукм мањкам, мењр марњам омада... 
Номи ту бо номи тољик зинда бод, 
Рамзи иќболи Ватан поянда бод [3, 68]. 
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Шоир дар ин номаи ифтихоромези манзум, аввалан, 
тавассути њофизаи таърихии ровї ду фољеаро аз сарнавишти 
бузургони миллат − Рўдакї ва Айнї пеши назар меоварад, 
сониян, бо тариќи гузариш руљўи лирикии Эмомалї Рањмонро 
баѐн карда, муносибати Пешвои миллатро ба масъалаи њифзу 
њимояи давлатдории тољикон тасвир месозад ва сипас, 
муњаббати халќро нисбат ба сарвараш ифода менамояд. Дар 
мурољиати Сарвари давлат ба халќи тољик маълум мешавад, ки 
вай бо гузаштаи хеш ифтихор дорад, аз арзишњои миллиаш 
дифоъ мекунад ва истиќлолияти давлаташро њифз менамояд. Ин 
манзумаи ифтихория љанбаи баланди ватандўстона дошта, ѓояи 
асосии онро дарки худшиносї ташкил медињад.  

Дар ин љилд Аскар Њаким инчунин шеърњоеро, ки дар дањ 
маљмўаи пешин чоп намудааст, гулчин карда, онњоро аз рўи 
мавзўъ љобаљо гузоштааст. Дар ин шеърњо вазъи рўњиву равонї ва 
дунѐи отифии ќањрамони лирикии шоир ифода ѐфта, шўру такопў, 
умеду орзу, нишоту хурсандї ва мењру муњаббаташ ба зиндагї 
бозгў гардидааст. Бахше аз ин шеърњо љанбаи ишќї, ѓинойї 
дошта, гурўњи дигар дорои заминаи нерўманди отифию фалсафї 
ва иљтимої мебошад. Махсусан, Аскар Њаким ба мавзўи ишќ ва 
дунѐи рангини ошиќон бо диди хосса назар андўхта, љањони 
рангину дилкаши онњоро самимї ва табиї тасвир месозад. Аз 
дидгоњи шоир нуру зиѐе, ки аз дурахши ахтарони осмон ба падид 
меояд, нишони ишќи бепоѐн аст ва ишќ мењри одамиро устувор 
мегардонад. Ин љилд бо шеъри «Асри бист» оѓоз гардида, 
бењтарин шеърњои ватандўстонаи маљмўаи “Рањнавард”-и шоирро 
фаро мегирад. Дар ин шеърњо шоир њолати ќањрамони лирикии 
худро тасвир карда, дар чањордевори њастї мурѓи зењни ўро ба 
тањарруку парвоз медарорад ва ў бо андешањои рангинаш вазъи 
дунѐи мењрпарвари худро нисбат ба Ватан, Тољикистон, марзу 
буми он ва дунѐи љавонї ифшо месозад.  

Пасон, шоир олами зебо ва пур аз шодию нишоти 
ошиќонро тасвир карда, дар шеъру ѓазалњои “Ашки ишќ”, “Бо 
бањори сабзу мурѓони сафед”, ”Ба ту имшаб бањорон...”, “Дигар 
кай мерасад дида ба дидор”, “Аз навбањори рўят”, “Атри 
муњаббат”,”Ба зери осмон як осмони дигаре хоњам” ва ѓайрањо 
шўру ишќи љавониро ситоиш ва васф менамояд. Маќсади асосии 
шоир дар ин шеърњо ифодаи розу ниѐз, дарду њасрат ва ѓами 
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њиљрони дунѐи љавонї буда, самимият ва садоќати ошиќон бо 
шаклу шеваи хос бозгў мешавад. Чунончи: 

 
Ханда мекардї ту дар оѓўши ман, 
Бо њавасњою љавонињои хеш. 

*** 
Мўйњоят дар бару дар дўши ман 
Мављ мезад чун хаѐли ман пареш... [3, 98]. 
 

Аскар Њаким дар дар шаш чањорпора, аз як тараф, симои 
зоњирии маъшуќаро тасвир месозад, аз љониби дигар, њолати 
љавон ва ќалби саршор аз мењру муњабати ўро таљассум мекунад, 
ки њарду дар талоши расидан ба “бањори сабз” чун “мурѓони 
сафед” дунболи њам мебошанд. 

Аз маљмўаи “Тарозуи офтоб”, ки ба ин осор ворид шудааст, 
шеъри “Тољикистон” мазмуни баланди ватандўстона дорад. Дар 
ин шеър њастии шахсияти ѓиноиро муњаббати Ватан ташкил 
медињад ва тамоми вуљудашро мењри беандоза ба сарзамини 
аљдодї фаро гирифта, аз ситоиши манзарањои зебою табиати 
форами он дил канда наметавонад: 

 
Тољикистон, обу хокам обу хоки поки туст, 
Ту маро њам љои љон, њам љои дил, њам љои чашм. 
Ман ќадам чун менињам, дар зери поям хоки туст, 
Гарди хокатро табаррук менињам болои чашм,  
Гар касе як гарди ту дар бањру бар гум мекунад, 
Ў на гарди хоки покат, балки сар гум мекунад.... [3, 246]. 

 
Устод Аскар Њаким аз пайи ин шеър пай дар пай ашъори 

ватандўстонаи худро љой дода, сифатњои неки мардуми тољик ва 
табиати зебои кишвари тољиконро бо њунари воло ва табъи 
саршор васф месозад.  

Як ќисми зиѐди шеърњое, ки дар ин љилд ворид шудаанд, 
шеърњои тасвирианд. Шоир дар ин гуна ашъораш бештар бо сабки 
нимої арзи дил намуда, њиссиѐти фарди ѓиноиро нисбат ба табиат 
ва ашѐ ифода менамояд ва њолати ботинии ўро зебою дикаш васф 
месозад. Масалан, шеърњои «Оњанги шаб», “Камарбанди 
кўњистон”, “Чашми оњу, ту маро ѐд макун”, “Ду шодї” ва ѓайрањо 
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аз њамин ќабиланд. Дар ин шеърњо баѐни њолат ва вазъи равонї боз 
њам бештар эњсос шуда, зиндагї бо тамоми пастию баландињояш 
тасвир мешавад. Ќањрамони ѓиної диди пурвусъат ба табиату ашѐ 
дорад, аз миѐни ин муњит зиндагии осуда ва пур аз мењру 
муњаббатро орзу мекунад ва дар гирдоби пурталотум андешањои 
дилкашаш дар њаракату такопў аст. Тасвирњои рўъѐии ашѐ, нолаи 
мурѓон, анбуњи бешазорону кўњсорон, оњи дарѐву рўдхонањо 
њамчун сели мављ ба њам омада, инсонро ба шўр меоваранд ва дар ў 
эњсоси шодмониву саодатмандї эљод мекунанд. Шеъри “Оѓўш” ин 
њолатро равшан ифода мекунад:  

 
Меравї, 
Рафтани ту рафтани мањ дар гардун. 
Осмонат, ки манам, 
Њар куљое, ки равї, 
Натавонї равї аз ман берун [3, 492]. 

 
Дар ин шеъри тасвирї зиндагї бо накњати шањдбораш 

ифода ѐфта, мафњумњои «мањ» бо «осмон», «ту» ва «ман» дар 
мисоли ошиќу маъшуќа таносуби нозук ва муносибати мутавозии 
мантиќиро ба вуљуд овардааст. Њамин тавр, дар љилди якум 
шеърњо дуруст интихоб шуда, дунѐи шоири отифасароро хело 
дилкашу зебо ифода мекунанд ва гувоњи онанд, ки устод Аскар 
Њаким ба љањони шеър бо кулбори пур омада, дар рушди назми 
муосири тољикї сањми арзишманд гузоштааст. 

Дар китоби дувум Аскар Њаким шеърњоеро љойгир кардааст, 
ки аксарашон аз хотираву бардоштњои зиндагии дуру наздики 
муаллиф интихоб гардидаанд. Дар чунин шеърњо шоир бештар аз 
ќолабњои гуногуни шеъри модерн, шеъри сафед ва гоњо шеърњои 
кўтоњ, ки дар адабиѐти имрўзи мо ба гунаи шоиста шинохтаву 
пазируфта нашудааст, кор мегирад. Њамин тарзи тасвирро дар 
шеърњои “Эъљози парвоз”, “Шод бояд буд”, “Ба як паранда”, 
“Шабу фардо”, “Зимстон”, “Ду ситора”, “Гавњорабахши эљод”, 
“Гули хандону гирѐн”, “Кўњи дилњо”, “Фосилаи шабу рўз” ва 
рубоиву дубайтињо, ки тањти унвони “Чамани ишќу андеша” љамъ 
омадаанд, баръало эњсос кардан мумкин аст. Дар ин шеърњо 
инчунин корбурди рамзу тамсилњо низ љолиб мебошад. Гарчи 
корбурди ин воситањои тасвир нав набошад њам, шоир бо таъсири 
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анъанаи адабиѐти пешин кўшидааст, ки дар корбурди санъатњои 
тасвир њунари эљодии хешро санљад ва ба ин мактаб пайравї 
намояд. Аскар Ҳаким дар чунин мавридњо њамеша талош 
варзидааст, ки ба таъбирњои суннатї мазмуни нав илова намояд 
ва ќадаме фаротар аз марзњои шинохта бигзорад. Касрати 
бањрагирї ва љовидонагии бархе аз сувар мисли «шамъу парвона» 
ўро ба тааммул во медорад. Мазњари зиндагии ин ду ба ишќ 
пайванди дерсолу ногусастанї дорад, вале суоли матрањ барои 
њунарманд љанбаи омўзандагї ва ибрат аст, ки равшан нест дар 
кадоме аз ин ду сувар боризтару равшантар аст. Чуночи, дар 
шеъри “Дар ишќ” мегўяд: 

 
Дар ишќ 
Шамъ об мешаваду  
Парвона месўзад,  
Аммо кї мегўяд, 
Кадоме аз инњо 
Ишќ аз дигаре бояд биомўзад? [4, 46]. 

 
Дар шеърњои кӯтоњу мансур кор гирифтан аз сохтори 

забонї, таѓйири љойгоњи вожагон дар љумла ва сохтани 
сањнањову фазоњои шигифту андешабор яке аз хусусиятњои 
дигари шеваи офаринандагии Аскар Ҳаким аст. Дар чунин 
шеърњо шоир нахуст аз замони вуќўи падидае хабар медињад ва 
пасон аз пайи дарѐфти он шуда, манзараи дилкашеро пеши назар 
меоварад, ки саропо њиссиѐти зебоист: 

 
Фасли омаданат  
Фасли ошиќии гулњо буд. 
Дунѐ чи ќадар зебо буд [4, 43]. 

 
Воќеияти андешаи зебої ќањрамони ѓиноиро ба оянда 

дилгарм месозад, ба ў умеди дигар мебахшад. Вай ба зиндагї, 
ишќу муњаббат боварї пайдо мекунад ва барои расидан ба дарки 
мазмуни ин таъбирњо рўњан талош менамояд. Чунин таркибсозї 
ва љойгузинсозии калимот ба Аскар Њаким имкон додааст, ки 
сохтори шеърашро такмил дињад ва ќолабњои навро дар таркиби 
он љой намояд. Дар банди поѐни њамин шеър адиб ба «зебоии 
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дунѐ» бовар доштанро љанбаи њамагонї дода, маќсадашро чунин 
чамъбаст мекунад: 

 
Ва њоло дилам 

 мутасалло хоњад шуд, 
ки шояд касе њаст, ки барояш 

дунѐ зебоист. 
Вагарна 

 ин дунѐ 
 дунѐ 

Ва зиндагї 
 зиндагї набуд [4, 43]. 

 
Адабиѐтшинос Комѐр Обидї менависад, ки «зебої ваќте ки дар 

чашмони мо мутароким шавад, ба ишќ меанљомад». Ин хусусиятро 
дар аксари шеърњои Аскар Ҳаким дидан мумкин аст. Шоир дар дунѐи 
пурэњсоси худ зебоиро тавассути ишќ тараннум карда, арзиши ишќро 
барои инсон муњим мешуморад ва онро василаи бањамої, дўстї, 
мењру вафо ва сидќу сафо медонад. Роњи расидан ба ишќро шоир 
тавоноии бузуруг дониста, инсони њамзамонашро барои парастидани 
ин љавњари њастї даъват менамояд.  

Дар баъзе ѓазалњояш устод Аскар Њаким ишќу зебоиро ба 
њам тавъам сохта, пайванди андешаву њисро дар мисоли ошиќу 
маъшуќ бозтоб месозад. Аз 29 ѓазали дафтари дуюм аксарашон 
мањз ба инъикоси њамин мавзўъ равона шудаанд. 

 Шоир ишќу ошиќї, мењру муњаббатро ситоиш карда, 
лањазоти ширину нотакрори њаѐт, умеду эътиќод, хушбинию 
хушназарии ќањрамони ѓиноиро хело зебо тасвир месозад. Дар ин 
гуна ѓазалњо њолу њавои шодиангез бештар ба мушоњида расида, 
таркибу ибораи тоза њолати ќањрамони ѓиноиро дуруст ифода 
менамоянд Дар ѓазали «Дигар љонам ба лаб омад...» шоир мегўяд: 

 
Дигар љонам ба лаб омад, ки лаб дар лаб шавад бо ту, 
Талаб бо толибон бигзораду матлаб шавад бо ту…..  
Фаќат равшан шавад оѐ ба як назораат гардун, 
Ки њар санги сияњ њам дар замин кавкаб шавад бо ту 
Агар дил бањра гирад аз саводи чашми љодуят, 
Китоби ишќ во бигзораду мактаб шавад бо ту. 
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Ман аз тадриси чашмонат фаќат як дарс мехоњам, 
Ки омўзад шаби ман рўзу рўзам шаб шавад бо ту [4, 74]. 

 
Дар китоб бахши бузургеро дубайтињову рубоиѐт ташкил 

медињанд. Мањз дар домани ин жанрњои шеърї шахсияти эљодии 
Аскар Њаким бештар равшан мегардад. Шоир дунѐи андешаву 
афкори хешро дар дарунмояи байтњои тараннумї љой карда, 
рафтору кирдори инсонњоро якљо бо фалсафаи зиндагиашон 
инъикос менамояд. Чуночи, дар рубоие мегўяд:  

 
Гар дона ба хирман надињї, хору хасї,  
Гар лона ба мурѓе надињї, худ ќафасї. 
Дар дашт, ки ќатраро бувад ќимати љон, 
З-он ќатра гузаштан натавонї, чӣ касї?! [4, 400]. 

 
Дар љилди дуюм инчунин достони «Нону имон», 

манзумањои «Санги ман − алмос», «Чакомаи ризои модар», 
«Анушервон дар додгоњи адл» љойгир шудаанд, ки онњо барои 
муайян кардани тањаввули тафаккури бадеии Аскар Њаким ва 
тањким ѐфтани њунари адабии ў наќши асосї мебозанд. Ба 
андешаи мо, аз миѐни осори манзуме, ки дар даврони 
Истиќлолият таълиф шудаанд, манзумаи «Санги ман – алмос» бо 
фарогирии мавзўъ ва нигоришу биниши њунарї намунаи олии 
назми тољикї ба шумор меравад.  

Дар ин достон шоир дар домани зиндагї гўѐ дубора ба дунѐ 
меояд ва тавассути рўъѐву хотираи бадеї ба дунѐи кўдакї боз 
мегардад. Ин ѐдворањо ва шаклгирии зењният дар замону макони 
бадеї боиси васеъ шудани воќеаву манзарњои њаѐтї дар таркиби 
сужети достон шудаанд. Шоир бо ин тарзи баѐн гоњо аз 
пайванди олами ашѐ, мављудоти табиат, шеваи зисту амали онњо 
изњори назар мекунад ва гоњо зиндагии парандагону 
хазандагони табиатро ѐд оварда, андешаву зењнашро бо ин роњ 
ба њаракат медарорад. Бо ин тарзи тасвир манзумаи «Санги ман 
– алмос» оњанг ва равиши баѐни манзумањои «Ораши камонгир»-
и Сиѐвуши Касрої ва «Садои пойи об»-и Сипењриро пеши назар 
меоварад. Гарчанде шабоњату њамсонињо миѐни ин манзумањо 
дида шаванд њам, дар маљмўъ манзумаи Аскар Ҳаким бо тарзи 
тасвири худ аз ин ду тафовутњои зиѐд дорад. Шоир ба бисѐре аз 
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масъалањои њаѐт аз диди нав назар дўхта, муносибати инсонро ба 
табиат, иљтимоъ ва њаѐти њаррўза воќеї тасвир месозад. Вай ба 
ин хотир пос доштани «сухан» ва арљ гузоштан ба «ќалам»-ро 
муњим шуморида, онњоро воситаи баѐни маќсадаш медонад ва бо 
самимият менависад: 

 
…Дўстдори суханам, 
Сабз гардад ба кафам шохи ќалам, 
Баски њам ишќ ба шудгори хазонї дорам 
Ва дар ин дам ки маро нест замину испор 
Рўйи марзи вараќи тоза ќалам меронам, 
Ки баногањ гияње сабз шавад,  

гандум ѐ љав рўяд 
Ва аз он ќитъаи шудгори ќалам, дасти кам, 
Мўр бар хонаи худ дона кашад…[4, 451-452]. 
 

Пас аз ин ишора шоир рўйдодњои солњои охирро пеши назар 
оварда, одамонро бори расидан ба ќадри сулњу субот даъват 
менамояд ва ифротгароию ањриманманиширо мањкум месозад.  

Дар љилди сеюми осор рисолаи илмии устод Аскар Ҳаким 
тањти унвони «Вижагињои анвои шеъри ѓиної» љойгир шудааст. 
Ќобили зикр аст, ки њарчанд дар атрофи шеъри ѓиноии муосири 
тољик ва навъњои он аз љониби донишмандони адабиѐт ва 
муњаќќиќон осори зиѐде таълиф шуда бошад њам, вале дар 
адабиѐтшиносии имрўза асари алоњидаву комиле ба мисли рисолаи 
устод Аскар Њаким мављуд нест. Муњаќќиќи фозил талош 
варзидааст, ки дар заминаи тањќиќу љустуљўњои анљомшуда оид ба 
шеъри муосири тољик як асари фарогири дорои њамаи љанбањои 
назариро таълиф намояд. Мавсуф ќабл аз вуруд ба масъалаи аслї 
бо диди муњаќќиќона љанбањои назарї ва истилоњии масъаларо дар 
асоси дид ва андешаи назарияпардозони пешину муосир мавриди 
тањлил ќарор медињад. Баъдан ба шинохту наќди шеър гузашта, 
мушкилоти дар ин самт мављударо мавриди муњокима ќарор 
медињад. Ба андешаи муњаќќиќ, адабиѐтшиносии муосири тољик 
дар ќиѐс бо адабиѐтшиносии љањон дар бахши назарияи шеър, 
шеваву тарзњои наќду тањлили шеър каме ќафо мондааст. Бинобар 
ин пешнињод менамояд, ки ба наќду баррасии шеър љиддї 
муносибат карда шавад.  
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Мушкили дигаре, ки зимни наќду тањлили шеър мунаќќид 
эњсос мекунад, дуруст истифода карда натавонистани истилоњоти 
адабї дар жанрњои ѓиної мебошад. Дар адабиѐтшиносии тољик 
замони тўлонї танњо аз истилоњи «ќањрамони лирикї» истифода 
мекарданд, ки он њам бар асари тарљума аз адабиѐтшиносии рус 
буд. Вале бо мурури замон маълум гардид, ки дар матни як 
шеъри ѓиної гоњо чанд чењра зуњур мекунад, ки шинохти 
шахсият ва эњсоси андешаи ў осон набуда, танњо њангоми ворид 
гардидан ба умќи шеър ва андешаи шоир имкони муайян 
кардани онњо муяссар мешавад. Њамин ва дигар масъалањои 
назариву методологии назми муосири тољик пояи тањќиќоти 
устод Аскар Њакимро ташкил медињад. 

Дар боби нахустини рисола «Шеъри ѓиноии андешањои 
отифї» осори шоирони насли аввал, дувум ва сеюми тољик 
интихоб шуда, дар оѓози фасл доир ба хусусиятњои шеъри ѓиної, 
шеваи шаклгирї ва тафовути он аз дигар анвои шеърї ишорањои 
кӯтоњ баѐн гардида, пасон бо мисолњои мушаххас љанбањои 
мухталифи шеъри ѓиної тањлил мешавад. Муњаќќиќ барњаќ 
хотирнишон месозад, ки шеъри ѓиної њарчанд инъикосгари 
андешаву эњсосоти фардист, вале дар як чањорчўба боќї 
намемонад, балки бо муњити иљтимої якљо пеш меравад.  

Мавзўи дигаре, ки рўйи он таъкиди бештар шудааст, аз 
таъсири сиѐсати замон берун баромада натавонистани адибони 
ин давра мебошад. Дар ин замон оњанги иљтимої ва сиѐсии шеър 
боло рафта, тасвири њиссу андеша заиф гардидааст. Њамин 
чињати масъаларо муњаќќиќ бо далелњои равшан тањќиќ карда, 
камбудињои назми мосири тољикро пай дар пай ошкор кардааст. 
Ба андешаи донишманд, бар асари сиѐсати давр, шеър тарзи 
тасвири худро таѓйир дод, бештар оњанги иљтимої ва сиѐсї касб 
намуд ва ба шеъри мавзўї табдил ѐфт. Ин њолат шеърро аз 
заминањои худї, аз суннатњои устувору комил дур кард ва 
љанбаи тасвирию оњанги бадеии онро заиф гардонид. 

Ба андешаи пажўњанда, аз нимаи дуюми солњои панљоњум 
дар шеър тањаввулоти сифатї оѓоз шудааст. Дар сурудањои устод 
М. Турсунзода, Ѓ.Мирзо, А.Шукўњї, баъдан дар ашъори 
М.Ќаноат, Ќутбї Киром, Лоиќ, Бозор Собир ва Фарзона 
шахсияти ѓиної ва ѐ фарди ѓиної бештар ба баѐни њолату 
њиссиѐти ботинии инсон рў оварда, дунѐи отифонаи ўро зери 
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тањќиќи бадеї гирифтааст. Ин љињати масъала дар мисоли 
ашъори шоирони фавќуззикр ба таври густарда тањќиќ шудааст. 

Аскар Њаким дар рисолааш бар ин назар аст, ки шеъри 
ѓиноии андешањои отифї метавонад аќлгароѐна ѐ њисгароѐна 
бошад. Дар робита ба ин мунаќќид ашъори шодравон А. 
Шукўњиро, ки љанбаи нерўманди њисгароѐна дорад, дар муќоиса бо 
ашъори шоирони њамзамонаш ба таври васеъ тањлил менамояд.  

Мавзўи шахсияти ѓиної дар ашъори Ѓаффор Мирзо ва 
Муъмин Ќаноат низ аз љониби Аскар Њаким амиќу њамаљониба 
дар пояи бањсу пажўњишњои адабиѐтшиносони муосири точик 
мавриди арзѐбї ќарор гирифтааст. Диди муњаќќиќ дар таъйину 
шинохти шахсияти ѓиної дар шеъри муосир нињоят фароху 
доманадор аст. Масалан, зимни тањлили љойгоњи шахсияти 
ѓиної дар ашъори Ѓаффор Мирзо ба унсурњои забонии шахсияти 
ѓиної ишорат намуда, мунаќќиди нуктасанљ чунин изњор 
медорад: «Ин шахсияти ѓиної, ки худро забони адолати мардум 
медонад, табиист, ки бештар ба забони мардум суњбат мекунад 
«дар баъзе маврид забон ва шеваи баѐни ў ба ширинї ва шевоии 
забони мардум мерасад»[5, 55]. Шахсияти ѓиної ба аќидаи 
донишманд дар шеъри Муъмин Ќаноат, бар хилофи Ѓаффор 
Мирзо, вижагињои дигар дорад. Ин шоир дар шеърњои ѓиноии 
хеш бештар ба љањони ашѐ такя карда, дунѐи ботинии инсонро 
рангин бозтоб менамояд, ки мисолаш дар ашъори ин адиби 
соњибзавќ хело зиѐд аст.  

Донишманд дар шинохти назарии шеъри ѓиноии отифї, 
наќши тасвир дар он, инчунин масъалаи истифодаи мафњум ва 
истилоњоти шеъри ѓиної бо бисѐр донишмандони рус ва тољику 
эронї ба бањс баромада, хулосањои худро нисбат ба истилоњоти 
шеъри муосир васеъ ва асоснок баѐн кардааст. Ба пиндошти мо, 
ваќти он расидааст, ки сари ин масъала адабиѐтшиносон ва 
мунаќќидони тољик мизи муддавар ташкил намоянд ва дар асоси 
заминањои илмї тарзи корбурди истилоњоти ѓиноиро дар шеъри 
нав муайян намоянд ва љойи истилоњоти ашъори ѓиноиро барои 
наќди адабї равшан созанд. Масалан, бо он ки донишманиди 
некназар Ризои Бароњанї истилоњи «шайъ»-ро барои шеъри 
ѓиноии тасвирї авлавият медињад [5, 29], љойи бањс нест, аммо 
барои назарияи шеъри тољикї корбарии мафњуми «шайъ» 
маќбул ва маъмул нест. Зеро дар наќди тољикї истилоњи «ашѐ» 
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маъмул шудааст. Чунин тарзи фањмиши истилоњоти ѓиної 
њангоми наќду баррасии шеъри муосир зиѐд ба чашм мерасад. 
Агар мо дар доираи бањсњои илмї ин истилоњотро ба тартиб 
дарорем, бењтар аст.  

Ба аќидаи Аскар Њаким, дар баѐну инъикоси андешањои 
отифии шахсияти ѓиної тарзи тасвир низ наќши муњим мебозад. 
Зеро дар зењни инсон љањони ашѐ, олами рангини табиат дар 
њаракату робита буда, бо ин роњ тасвирњо зода мешаванд. Ин 
тасвирњо, ки аз љањону воќеияти айнї гирифта мешаванд, 
андешаи отифии фарди ѓиноиро дилкашу љозиб месозанд. Дар 
боби дувуми рисола њамин љињати масъала мавриди баррасї 
ќарор гирифтааст. Муњаќќиќ дар мисоли ашъори шоирони 
шинохтаи тољик, бахусус Муъмин Ќаноат, Ќутбї Киром, Лоиќ 
Шералї, Бозор Собир, Гулрухсор, Гулназар, Ѓоиб Сафарзода ва 
дигарон ќувват гирифтани шеъри андешаро дар назми муосири 
тољик тањлил карда, бо мисолњои равшан тањаввули онро 
воќеъбинона тањќиќ менамояд.  

Устод Аскар Њаким пажўњиши худро љамъбаст карда, ба 
хулосае меояд, ки «дар шеъри андешањои отифии тасвирї фарди 
ѓиної на фаќат эњсосот ва андешањои отифии худро баѐн 
медорад, балки ба олами хориљ рўй оварда, аз он ашѐ љузъиѐтеро 
интихоб намуда, барои ифодаи мањсусу малмуси он эњсосоту 
андеша ба кор мебарад. Ин ашѐ ва љузъиѐт заминаи воќеии 
шеърро муњайѐ намуда, тарњи олами њастиеро, ки дар он фарди 
ѓиної эњсосу андешаву зиндагї мекунад, ба вуљуд меорад»[5, 100-
101]. Пањлуњои мухталлифи масъалаи мазкур дар асоси ашъори 
М. Турсунзода, А. Шукуњї, Ѓ. Мирзо, М. Ќаноат, Б. Собир, 
Лоиќ ва Фарзона тањлилу арзѐбї гардидаанд. 

Ба аќидаи устод Аскар Њаким, дар шеъри ѓиної инчунин 
тавсифу тасвири унсурњои воќеияти айнї маќому љойгоњи хосро 
доро мебошад. Дар чунин ашъор њузури фарди шеър замоне 
эњсос мешавад, ки мо ба тавсифу тасвирњои мављуд дар матни 
шеър сару кор мегирем. Аслан масъалаи тасвир дар шеър яке аз 
мавзўъњои доманадоре мебошад, ки вобаста ба он дар адабиѐти 
классикии тољикї маводи фаровон вуљуд дорад. Муњаќќиќи 
арљманд дар доираи тадќиќоти анљомшуда масъалаи мазкурро 
баррасї карда, аз пажўњандагони шеър ишорањои кўтоњ оварда, 
дар доираи бањсу муњокимаронї доир ба услњои тасвир ва диди 
шоирон ба он хулосањои зарурї пешнињод намудааст.  



 
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №2 2019 

84 
 

Дар идомаи рисола, дар боби чањорум, сухан аз навъи 
дигари шеъри ѓиної, яъне шеъри ѓиноии шахсиятї меравад. Ин 
мафњумро, ки тарљумаи комили истилоњи русї мебошад, 
донишманд шањр дода, корбарии онро дар наќди адабии тољикї 
ќобили ќабул донистааст. Ба аќидаи муњаќќиќ шеъри ѓиноии 
шахсиятї ашъорест, ки шоирон ба шахсиятњои муайяну номдори 
замони худ бахшидаанд. Дар ин бахш таърихи тањаввули шеъри 
ѓиноии шахсиятї тањлил шуда, мисолњо аз адабиѐти халќњои 
гуногун, аз љумла осори адабии шоирони классик пешнињод 
гардидаанд. Барои бозтобу баѐни шеъри ѓиноии шахсиятї 
мунаќќид инчунин аз эљодиѐти шоирони муосир М. Турсунзода, 
Ѓ. Мирзо, М. Ќаноат, Ќ. Киром, Л. Шералї, Б. Собир, Фарзона 
намунањо оварда, бо мисолњои мушаххас тањаввули ин навъи 
шеърро дар назми муосири тољик тањлил намудааст.  

Тадќиќи љанбањои шеъри ѓиноии њикоятї мавзўи боби 
панљуми рисолаи мазкур аст. Дар адабиѐтшиносии рус ашъори 
мазкурро навъи алоњидаи шеъри ѓиної шинохтаанд. Манзур аз 
чунин навъи шеър эътирофи унсурњои ривоятї ѐ њикоятї дар 
шеъри ѓиної аст. Албатта дар ашъори њамосї вуљуди ривоят 
њодисаи маъмул аст. Вале сабки њикоятї дар ашъори ѓиної ба 
андозае нест, ки битавонад, вижагињои ѓиної ѐ љанбањои њиссї-
отифии онро аз байн бибарад. 

Ба аќидаи муаллифи рисола «онњо (яъне, аносири ривої) 
дар ин навъи асарњо инкишоф наѐфта, сурати комили фардї 
пайдо намекунанд ва танњо њамчун тарњ монда, барои ибрози 
андешаву эњсосоти муњтавои асар мадад расонида, наќши 
ѐридињанда доранд. Ба замми ин дар асарњои навъи ѓиноии 
њикоятї бо вуљуди љой доштани наќлу њикоят, шахсиятњои 
гуногун њамеша маќоми андешаву эњсосот бештар аст» [5, 426]. 
Дар рисола анъанаи шеъри ѓиноии њикоятї ба таври васеъ 
тањќиќ шуда, њамзамон такъид мегардад, ки шоирон зимни эљоди 
чунин навъи шеърї бо сабаби ѐфтани ќофияњои мувофиќ бештар 
тарзи ќофиябандии маснавиро истифода менамоянд. Њамзамон 
муаллиф доир ба тафовути шеваи баѐни ривоят ѐ њикоят дар 
осори њамосї ва шеъри ѓиноии њикоятї изњори назар карда, дар 
ин навъи шеър бардошти љомеъи отифиву њиссиро муњим 
мешуморад. Муњаќќиќ ќувват гирифтани ин навъи шеърро ба 
дањаи шастуми ќарни бистум мансуб дониста, хусусиятњои 
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сабкиву услубї, бадеиву тасвирии онро дар солњои баъдї то 
даврони Истиќлолият мавриди пажўњиш ќарор додааст.  

Дар хулосаи рисола устод Аскар Њаким андешањои назарии 
хешро доир ба тањаввули шеъри муосири тољик дар асри ХХ ва 
аввали асри ХХ1 баѐн карда, аз нигоњи сифатї ташаккул ѐфтани 
баъзе навъњои шеърро воќеъбинона муайян кардааст. Дар 
баробари ин сари истилоњоти навъњои шеъри муосир андеша 
баѐн карда, хусусиятњои тасвирию бадеии онро дар муќоиса бо 
далелњои илмию адабї дуруст ошкор намудааст.  

 Рисолаи устод Аскар Ҳаким «Вижагињои анвои шеъри ѓиної» 
дар њаќиќат падидаи нодири адабиѐтшиносии тољик мебошад. 
Наќши он дар шинохти таърихи раванди зуњуру шаклгирии шеъри 
муосир, гироишњои тозаи он нињоят судманду пурањамият аст. 

Дар љилди чањоруми осори устод Аскар Њаким маљмўаи 
маќола, пажўњиш, наќд ва бардоштњои илмие, ки ин донишманди 
зањматкаш солњои 1971 то 2014 доир ба адабиѐти классикї ва 
муосири тољик таълиф кардааст, ворид шудаанд. Агар дар 
маќолањои “Тимсоли шеър ва шоир дар шеъри ѓиної”, “Вожа ва 
тасвир”, “Тањаввули арўз”, “Аз ѓазал то шеъри озод” доир ба 
љанбањои назарии шеър бањс карда бошад, дар маколањои “Адабиѐт 
аз дидгоњи замони нав”, “Адабиѐт ва истиќлол”, “Уфуќњои тозаи 
андеша” доир ба тамоюли рушди назми муосири тољик андеша 
ронда, дар маќолањои “Танќид ва љарааѐни адабї”, “Масъалањои 
адабиѐт масъалањои танќиданд” масъалањои умдаи наќди адабии 
тољик ва наќши он дар ташаккули адабиѐт изњори назар намудааст. 
Бештари ин маќолањо љанбаи баланди илмї, фалсафї ва назарї 
дошта, дар онњо биниши муњаќќиќ доир ба бурду бохти адабиѐти 
тољик дар даврањои муайян ифода гардидааст. 

Дар љилди панљуми осор устод Аскар Њаким бештар 
маќолањеро љой додааст, ки хусусияти муаррифисозии чењрањои 
адабиро доранд. Дар ин ќисмат мунаќќид љустуљў ва мањорати 
эљодию адабии намояндагони наслњои гуногуни адабиѐтро мавриди 
тањќиќ ќарор дода, хулосањои худро доир ба њар як адиб мушаххас 
баѐн менамояд. Ин маќолањо аз соли 1971 то соли 2015 интишор 
шуда, дар он муаллиф доир ба бурду бохти шоирону нависандагони 
тољик изњори назар менамояд. Як ќисми дигари осорро мусоњибањо 
ва памфлету бањсњои илмиву адабии муаллиф ташкил медињанд. 
Мусоњибањои Аскар Ҳаким, ки бо шоирону муњаќќиќон ва 
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хабарнигорони нашрияњои мухталиф сурат гирифта, дар шинохту 
маърифати љараѐнњои адабї, равияњои марсуми замон, вазъи 
адабиву эљодї, вазъияти шеъру шоир нињоят муњиму зарурианд. 

 Дар ин суњбатњо Аскар Њаким кўшиш кардааст, ки боз наќди 
ашъор намояд ва тањаввули назму насри тољикро дар даврањои 
мухталиф шарњ дињад ва дастовардњои адибони тољикро наќду 
баррасї намояд. Дар маќолањои “Эљодкори саодат”, “Умри 
пурмаъно”, “Њосили таљрибаи рўзгор”, “Шохаи райњон ва себњои 
шукуфта”, “Хотираи Аминљон Шукўњї”, “Сухане аз устод Лоиќ”, 
“Гузаштаи зинда ва рўњи замон” доир ба шахсияти М. Турсунзода, 
Рањим Љалил, Аминљон Шукўњї, Лоиќ Шералї, Ќутбї Киром дида 
дўхта, маќоми онњоро дар адбиѐти тољик дуруст муайян кардааст. 
Корномаи илмї-тањќиќии устод Аскар Ҳаким дар њаќиќат фарогири 
наќдњо, маќолањо, маърўзањои љолибе мебошанд, ки барои шинохти 
адабиѐти муосири тољик хидмати шоиста менамоянд.  

Устод Аскар Њаким дар давоми умри пурбаракати хеш ба кори 
тарљума низ машѓул шуда, дар ин љодаи нињоят мушкил ба 
комѐбињои назаррас ноил гардидааст. Љилди шашуми осор мањз 
тарљумањои шоирро дар бар гирифтааст.  

Адиб ба тарљумаи шеър сидќан машѓул гардида, на танњо дар 
ифодаи мазмуни асар комѐб шудааст, балки дар интихоби таъбиру 
иборањои дилкаш мањорат нишон дода, њар як мафњуму калимаро ба 
мазмуни шеър мувофиќ корбандї намудааст. Бо баракати тарљума 
Аскар Њаким тавонистааст, ки хонандаи тољикро бо арзишњои 
фарњангию таърихии халќњои гуногуни олам ошно намояд ва олами 
бадеии шоиронашро барои муосирон муаррифї созад. Шоир бо ин 
маќсад ба тарљумаи осори адибони шинохта, аз љумла офаридањои 
Алигери Данте, Михаил Юревич Лермонтов, Геворг Эмин, Ярослав 
Смеляков, Емилиан Буков, Мухтор Шаханов, Муњаммад Алї, 
Карло Канадзе, Васил Биков, А. Коломиетс ва дигарон машѓул 
шуда, хонандаи тољикро ба дунѐи отифонаи онњо шинос кардааст.  

Шоир, махсусан ќисмати “Дўзах”-и «Мазњакаи илоњї»-и 
Дантеро бо завќи баланд тарљума карда, дар сиву чор суруд, ки 
њамчун боб меояд, љањони мурракаби шоирро бозгў сохтааст. Ин 
достон ќиссаву ривоятњо, устураву афсонањоеро, ки ба рўзгори 
мардуми Итолиѐ алоќаманданд, дар бар гирифтааст ва дар он 
рўйдодњо ба шакли нав бо завќи баланди бадеиву фалсафї тасвир 
гардидаанд. Дар ин сарчашмањои адабиву таърихї таассуроти 
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амиќи шоири њикматписанд бозтоб шуда, достони мазкур ба 
шахсияти адиб умри љовидона бахшидааст.  

Аскар Њаким аз се ќисми ин достон: “Дўзах”, “Барзах” ва 
“Бињишт” танњо ќисми “Дўзах”-ро тарљума карда, ба мазмуну 
муњтавои он диќќати љиддї дода, барои њар як суруд шарњ ва 
луѓатнома низ тањия кардааст. Бо ин роњ хонандаи тољик ба моњияти 
мафњумњо, таъбиру иборањо сарфањм рафта, ба симою чењрањои 
асотириву ривоятї, таърихиву фалсафї ошної пайдо менамояд.  

Бешак, “Дўзах” аз тасвирњои љолибу дилкаш иборат буда, дар 
он гунањкорон бо оњу надомат андешањои худро баѐн месозанд. 
Шоир дар тасвири дузахи нуњтабаќа, рањгум заданаш дар бешазори 
бузурги он ва тавассути рањнамоии шоир бузурги Рум - Верљил роњ 
ѐфтан ва бозтоби дањњо устурањои мардуми итолиѐї мањорати 
бемисл нишон дода, бо иловаи инъикоси ишќи рўњонию муњаббати 
афлотунї ва оташи фироќ аз ишќи Биатрис ба мазмуни достон 
“мазњари илоњї” њамроњ кардааст. Њамин тасвири зебои 
љовидонагии ишќ достонро дар ќатори шоњкорињои безаволи 
адабиѐти љањонї ворид карда, ба он умри абадї бахшидааст. Аскар 
Њаким тавонитааст њамин пањлуи достонро ба хонандаи тољик бо 
мањорати баланд муаррифї намояд. 

Устод Аскар Њаким достони манзуми “Хазинадорзани 
тамбовї”-и М.Ю.Лермонтовро низ бо завќи баланд тарљума карда, 
ба муњтавои он диќќати љиддї дода, мањорати манзараофаринии 
шоири русро ба хонандаи тољик равшан кардааст. Њамчунин Аскар 
Њаким ашъори адиби рус Яраслав Семляков, адиби арман Геворг 
Эминро тарљума карда, завќи баланди ин шоирон ва њунари 
муњокотофаринии онњоро ба дўстдорони шеъри ноб муаррифї 
намудааст. Баробари назм инчунин Аскар Њаким ба тарљумаи наср 
машѓул шуда, ќиссаи адиби белорус Василий Биковро ба тољикї 
тарљума намудааст. Ин ќисса дар адабиѐти сермиллати собиќ 
Иттињоди Шўрвї яке аз асарњои нињоят арзишманд дар мавзўи 
Љанги Бузурги Ватанї буда, корномаи фарзандони белорусиро дар 
мубориза ба муќобили фашизм дар бар мегирад. Тарљумон дар 
тарљумаи асар ба комѐбї ноил шуда, љањони ботинии ќањрамонони 
асарро сањењ тарљума карда, ба таъбиру иборањои равониву руњї 
эътибори хоса дода, бадеияти ќиссаро пурра ба инобат гиритфтааст. 

Шоир дар тарљумаи мазњакаи “Фариштаи вањшї”-и адиби 
украин А. Коломиетис низ зањмати зиѐд кашида, дар баѐни њолату 
вазъияти персонажњои мазњака Уляна, Таня, Лида, Оля, Клава, Виля 
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ва дигарон мањорати баланд нишон додааст. Забони тарљума хело 
сарењ буда, ќонунмандии тарљума дар ифодаи таъбиру иборањо ба 
инобат гирифта шудааст. Бояд гуфт, ки устод Аскар Њаким ба 
сифати тарљумон хидмати шоиста карда, дар муаррифии чењрањои 
адбии халќњои ба мо дўст сањми шоиста гузоша, хазинаи адабиѐти 
тољикро бо осори адибони оламшумул ѓанї гардонидааст.  

Љилди њафтуми осори шоирро хотирот, наќд ва маќолаву 
очеркњое, ки ба Аскар Њаким бахшида шудаанд, ташкил медињанд. 
Инчунин њамкасбони шоир ба шахсияти ў арљ гузошта шеърњои 
хешро ба васфи шоир бахшидаанд, ки ќисме аз онњо дар ин осор љамъ 
омадаанд. Дар маќолањои Мўсо Диноршоев, Абдухолиќ Набиев, 
Љўрахон Баќозода, Шоњзамон Рањмонов, Атахон Сайфуллоев, Сергей 
Сухонян, Абдусалом Самадов, Љумабой Њамроев ва дигарон 
шахсияти эљодии шоир ва маќоми ў дар адабиѐти муосири тољик 
муфассал тањлил шуда, њар кадоми он барои шинохти мањорати 
эљодии Аскар Њаким хидамати шоиста менамояд. 

Умуман, интишори осори њафтљилдаи Аскар Њаким иќдоми 
хубе буда, дар шинохти љањони отифонаи адиб ва маќоми ў дар 
рушди адабиѐти муосири тољик наќши назаррасро иљро менамояд. 
Умедворем, ки хонандаи тољик тавассути ин осор ба шахсияти шоир 
шинос шуда, ба мањорати эљодии вай бањои воќеї медињад.  

Устод Аскар Њаким, дар њаќиќат дар давоми умри пурбаракати 
хеш ба халќ хидмати шоиста намуда, бузургию тавоноии онро васеъ 
ва аз сидќи дил тараннум намудааст. Аз ин рў маќоми вай дар 
пешрафти адабиѐт ва фарњанги тољик беназир мебошад. 
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НАЗАРЕ БА ШЕЪР ВА АНДЕШАИ АСКАР ЊАКИМ 

 
Дар маќола ба таври мухтасар муњтавои осори њафтљилдаи Шоири 

халќии Тољикистон Аскар Њаким, ки бо номи “Маљмўи осор” (Хуљанд: Ношир, 
2018) нашр гардид, мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф кўшидааст, 
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ки маќому ибтикороти устод Аскар Њакимро дар адабиѐт, тарвиљи 
адабиѐтшиносї ва аќидањои адабї ба таври воќеї нишон дињад. Аз љумла, дар 
маќола ба масъалаи вижагињои ѓоя ва зебоишиносї, љанбањои анъанавии ашъор 
ва навпардозињои шоир таваљљуњ зоњир шудааст.  

 
Калимањои калидї: назм, наќди адабї, адабиѐтшиносї, тарљума, 

навпардозї, тањќиќот, лирика, ќањрамони лирикї.  
 

ВЗГЛЯД НА ПОЭЗИЮ И РАЗМЫШЛЕНИЯ АСКАРА ХАКИМА 
 
В статье рассматривается содержание семитомника «Собрание сочинений» 

Народного поэта Таджикистана Аскара Хакима, вкратце анализируются 
включѐнные в него стихи, поэмы, научные исследования, статьи и переводы. Автор 
определяет место Аскара Хакима в развитии таджикского литературоведения и 
критической мысли, по достоинству оценивает новаторские искания поэта. Особое 
внимание уделено идейно-эстетическим особенностям стихов поэта, вопросам 
преемственности и новаторских элементов в поэзии Аскара Хакима. 

 
Ключевые слова: поэзия, критика, литературоведение, перевод, новаторство, 

исследование, лирика, лирический герой. 
 

VIEW AT THE POETRY AND COGITATIONS OF ASKARA HAKIM 
 

The article discusses the content of seven volumes of “Collected Works” of the national 
poet of Tajikistan Askar Hakim, that briefly analyzes the poems, articles and translations 
included in it. The author determines the place of Askar Hakim in the development of Tajik 
literary criticism and critical thought which appreciate the innovative search of poet. Particular 
attention is paid the ideological and aesthetic features of the poet's poems, as well as the issues of 
continuity and innovative elements in the poetry of Askar Hakim. 

 
Keywords: poetry, criticism, literary criticism, translation, innovation, research, 

lyrics, lyrical hero. 
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УДК: 891. 550-1. 
ШЕЪРИЯТИ СУХАНИ УСТОД ТУРСУНЗОДА 

Рустам Вањњобзода 

Донишгоњи миллии Тољикистон  

 
Дар ашъори устод Турсунзода таносуби чанд унсури шакл ва 

мундариља (муњтаво) барои фароњам омадани љавњари баѐни шоирона 
хидмат мекунад: таносуби ќолаб (жанр)-и назм бо куллиѐти мавзўъ, 
таносуби системаи образњо бо муњити мавриди тасвир, таносуби 
таркибии вожањо ва сохтори нањвии забони шеър бо фазо ва замони 
мавриди назар, таносуби шахсияти шоир бо «ќањрамони лирикї», ки 
ѓолибан дар ин ашъор идѓом шудаанд, таносуби мусбат ва манфии ин 
ќањрамон бо пешинаи таърихии худ ва дар нињоят, таносуби бисѐр 
озмудаи фазои зењнї ва завќии шоир ва мухотаб (хонанда)-и ў. 

Гузашта аз ин, аз мутолиаи шеъри устод Турсунзода он чї беш аз 
њама дар зењн таъсир мегузорад ва боќї мемонад њамон латифтарин 
дарунмоя, яъне оњанги калом ва мусиќии шеъри ўст, ки њамзамон бо 
таљассуми хосияти мавзўъ итминон ба нафси шоир (ќањрамони лирикї 
ѐ худ муфради ѓиної)-ро низ бозгў мекунад. Таљриба ва фитрати 
њассосу ороста бо хиради зотї дар матни шеър чун об дар таркиби 
замин нопадид аст, вале бо гулу гиѐњон сар бармекашад. Оњанги калом 
таврест, ки мо дар баробари худ як суханвареро эњсос мекунем, ки 
нисбат ба мавзўи суханаш огоњии комил ва садоќати комил дорад ва 
дар баѐни он заррае заъфу нотавонї зоњир намекунад ва, њар ќадар ки 
бихоњад, метавонад суханашро идома бидињад. Оњанги сухан гоње ба 
ављи эњтишом мерасад: 

 
Ту зинда бош, Ватан – хонаи умеди халќ, 
Ки бе ту нест дилу љони шодмон њаргиз. 
Даме, ки мешумарам пурбањо суханњоро, 
Баландтар зи Ватан нест дар забон њаргиз. 
Чї медињї ба Ватан! Њар касе, ки пурсидам, 
Љавоб дод: 
  «Надорам дареѓ љон њаргиз!». 
Миѐни халќу Ватан сахт ањду паймон аст, 
Набуду нест људої дар ин миѐн њаргиз [22, 60]. 
 

ки дар вазни барои он давраи адабиѐти мо хеле нодир − муљтасси 
мусаммани махбуни аслам (мафоилун, фаилотун, мафоилун, фаълун) 
суруда шудааст. Тасвири хосу барљастае надорад. Вале бешак калом 
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хеле неруманд буда, асли неруи он оњанг аст. Бахусус оњанги њам ба 
зоњир ва њам ба маънї ќотеи радиф − «њаргиз!». 

Зињофи дигари њамин бањр (муљтасси мусаддаси махбуни аслам 
ва мањзуф − фоилотун, мафоилун, фаълун ва фаилун)-ро дар шеъри 
«Пиѐлаи мо» мебинем, ки њамчунин оњанги хеле мутантан, вале шод 
дорад ва бо калимае шурўъ мешавад, ки зоњиран калимаи шеърї нест. 
Вале мусиќии фарогири шеър онро мутантану хеле шоирона мекунад. 
Манзур калимаи «иттифоќ» аст: 

 
Иттифоќи бародаронаи мо 
Дар љањон безаволу бењамтост. 
Ватани мо ба мисли рўи бањор 
Дилкашу шодиовару зебост… 
Аз маи тољикї намо лабрез 
Соќии мењрубон, пиѐлаи мо, 
То сарояд суруди ин оњанг 
Дар кафи дўстон пиѐлаи мо [22, 80]. 

 
Корбурди калимаи «иттифоќ» дар авали ин шеър, истифодаи 

калимаи њамчунин ба зоњир ѓайришоиронаи «мутаносиб» дар шеъри 
Саъдиро ба ѐд меорад (Мутаносибанду мавзун њаракоти дилфиребат) 
[31- 29], ки ба фазилати дар нуќтаи муносиб ќарор гирифтани он, 
табдил ба як пора мусиќии чањорзарбї шудааст. 

Дар таркиби оњангини шеър калимањои сохтае, ки дар зоњир хоси 
шеър нестанд, њаќќи вуљуд пайдо мекунанд, зеро худ ба як пора оњанг 
табдил шудаанд: 

 
Шафќаткунанда сисилаи хоњарон шумо, 
Бењадду бењисоб ба кас мењрубон шумо [22, 56]. 

 
 Ин навъ таъйиноти оњангии калимањо дар саросари ашъори 

устод Турсунзода мушоњида мешавад ва гоњо чунин ба назар мерасад, 
ки вазифаи ин калимањо бештар аз маъно таъмини оњанг аст: 

 
Дидаї манзараи силсилаи кўњи Њисор, 
Нуќрагун шаршараи силсилаи кўњи Њисор, 
Рўдњои дараи силсилаи кўњи Њисор, 
Акси оњубараи силсилаи кўњи Њисор [22, 293].   
 

Вале тавони шоир њаргиз мањдуд ба њамин эљоди мусиќї нест ва 
мебинем, ки дар таркиби њамин шеъри оњангин як образи бисѐр 
ќадимї «пири муѓон», ки баръакси дигар шеърњо як тасвири мањз 
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маънавї ва зењнї нест, зинда мешавад ва таљассуми зебои табиї 
меѐбад. 

Симу зар, сурмаву симоб дињад кўњи Њисор, 
Ташнагонро шабу рўз об дињад кўњи Њисор, 
Чорзону зада дар майкада чун пири муѓон 
 Љоми саршори майи ноб дињад кўњи Њисор [22, 294]. 

 
Њатто дар шеъри имрўзи мо, ки тибќи иддао бо системаи 

образњои (сувари хаѐли) машњури адабиѐти классикї ва талмењоту 
устурањо хеле маънустар гардидааст, камтар воќеъ мешавад, ки як 
образи комилан «классикї» ва ирфонї чун пири муѓон ба ин њад ошно 
ва мушаххас тасвир ва тасаввур шавад ва симои азизтарин ва 
табиитарин намодњои зиндагї ва муњити мо ќарор бигирад. Гоњо 
равонї ва мусиќии масњуркунандаи ашъори устод Турсунзода, табъи 
хонандаро ба осонї аз матои шеър гузор дода, боис мегардад, ки ба 
чунин зарофатњои дохилии он чандон таваљљуњ нашавад. 

Чунин зинда, мушаххас ва муосир кардани образњои ќадимї дар 
шеъри устод Турсунзода зиѐд дучор мешавад. Њамчунин: 

 
 Кард Да Гама ба рўи бањрњо 
 Чун њубоби хонабардўше шино [22, 196]. 

 
 Њамеша зењни шоир аз ин навъ образњо ва тасвирњо ва 

мазмунњо саршор аст ва ба мавќеъ онњоро чун нигин дар хотами нав 
менишонад. 

Агар диќќат шавад, дар баробари образњо ва тасвирњои 
машњуре, ки онњо њам дар шеъри устод Турсунзода њамеша як љилваи 
хоси худро доранд, мо образњои хос, тасвирњои хосеро мебинем, ки 
шояд, ба истилоњи шеършиносии ќадим, онњоро битавон «маънои 
ѓариб» номид. Маслан: 

 
То ки ояндаро ту дарѐбї, 
Њамчу фикри дањо намехобї [22, 183]. 
  

Ки ин тасвири комилан зењнї (фикри дањо)-ро дар нисбати шахс 
ба кор бурдани дар шеъри даврони Турсунзода шуљоати адабї 
мехоњад. Њамчунин: 

 
 Чаро ин ќадар дўст ошуфтаї? 
 Чу њарфи зарурии ногуфтаї [23, 228]. 
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Тасаввур кунед «њарфи зарурии ногуфта»-ро, ки зењни шуморо чї 
ќадар мушавваш мекунад. Оѐ ташбење нобтару даќиќтар барои 
тасвири ошуфтагии касро бењ аз ин метавон пайдо кард? Њамчунин 
ташбењњои нав: 

 
 Дар шаби тор оби рўди Ганг 
 Буд бо акси Кањкашон њамранг. 
 Ё ба чашми ту љилвагар мешуд 
 Мисли шамшерњои занголуд [22, 184]. 

  
Тасвирњои тозаи шеърї дар ашъори устод Турсунзода, ки 

минбаъд ба «образњои анъанавї» табдил шудаанд, як мавзўи љолиб ва 
доманадоре аст, ки тањќиќоти алоњида мехоњад.  

Забони шеъри Турсунзода, забони роиљи адабии наздик ба 
гуфторї дар Тољикистони даврони ўст. Аммо дар мавридњое низ аз 
истифодаи калимањои нисбатан хоси китобї њазар намекунад. 
Масалан, «љибол» ва «мусаххар»: 

 
 Равшаниборї кунад самти шимол аз офтоб, 
 Байраќи заррин занад бар сар љибол аз офтоб [24, 34]. 
 
 Дигар дар ќафо монд мулки мусаххар, 
 Љиболи Њимолои бепою бесар [22,  226]. 

 
 Ё калимаи бисѐр китобии арабии «мулаввас» дар шеъри 

«Ќалам»: 
 

 Асир афтам агар дар дасти нокас, 
 Намоям зиндагониро мулаввас [24, 101]. 

 
 Эњсос мешавад, ки шоир захираи зиѐди вожагонро дар зењн 

дорад, вале њаргиз аз он сўистифода намекунад. Ин матлаб ба ин 
маъност, ки баъзан шоир фирефтаи вожањо мегардад ва мафтуни њусни 
вожањо, онњоро на чандон бамаврид дар мисраъ ва байт ќатор 
мекунад, умед мебандад, ки вуљуди вожањои њар чї бештари гуногун 
сухани вайро шоиронатар мекунад. Дар њоле, ки шеър аслан калимаи 
зиѐдї, њатто њарфи зиѐдиро барнаметобад.  

 Интихоби калима дар шеъри устод Турсунзода бастагї ба 
хислати мавзўъ, замон ва макон дорад. Аз таркиби вожањои шеъри 
Турсунзода ин се маврид њамеша мушаххас мегардад. Бахусус, мурооти 
макон дар вожагузинии шеъри Турсунзода ошкор аст, ба њадде ки 
гумон метавон кард, ки шоир ќабл аз навиштани шеъри марбут ба 
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маконе чанд калимаи хоси он макон ва он фазои фарњангиро пешнавис 
мекунад ва баъд дар шеъри марбут истифода менамояд. Дар саропои 
силсилаи шеърњои њиндустонї њамин њол мушоњида мешавад. 
Њамчунин дар шеъри «Бетараф», ки макони тасвир Женева аст: 

 
 Кўњсори Алп орому хамўш, 
 Ќадбаланду сарсафеду сабзпўш, 
 Њам Женева, њам Париж, њам Рим гўш 
 Асрњое менамояд бетараф [22, 159]. 

  
Ин интихоб шеърро мушаххас (конкрет) мекунад. 
Аз тањрири матни баъзе ашъор маълум мегардад, ки зењни устод 

Турсунзода њамеша машѓули такмилу тасњењи забони ашъораш 
будааст. Аз љумла дар сабти садоии шеъри машњури «Дили модар», ки 
дар хазинаи Радиои Тољик мављуд аст, шоир чунин ќироат мекунад: 

 
 Шаби базми арўсї ашки шодиро равон кардам [22, 282]. 
 
Дар њоле ки дар тамоми маљмўањои мунташираи шоир дар ин 

мисраъ ба љои ибораи «базми арўсї» «тўи арўсї» омадааст. Пайдост, 
ки шоир дар солњои охири зиндагияш калимаи аслан муѓулии «тўй»-ро 
бо калимаи сирф тољикии «базм» иваз кардааст.  

 Дар ин навъ вожагузинињо дар баробари макону замон чун 
њамеша бар тибќи муњимтарин вижагии шеъри устод Турсунзода оњанг 
ва мусиќии калимањо риоят мегардад. Масалан, ба назар мерасад, ки 
дар шеъри машњури «Тара-Чандрї», ки худ исми хоси њиндї буда, 
фазои мушаххаси маконї ва фарњангиро таљассум мебахшад, оњанг ва 
мусиќии он беш аз њама муроди шоир аст ва њар бор ду маротиба 
такрор шудани он таъкиде бар ањамияти оњанги ин калима мебошад: 

 
 Ман аз раќси ту мафтунам, зи њолат лек мањзунам, 
 Тара-Чандрї, Тара-Чандрї, макун ин ќадр афсунам… [22, 188]. 
  
Умуман, такрори ритмї иборат аз калимањо, иборањо ва љумлањо 

дар шеъри устод Турсунзода шояд бештар аз њар шоири дигари 
адабиѐти навини тољик бошад.  

Оњанг, ритм, мусиќии калом, ки гоње ба ављ мерасад, гоње нарм 
мешавад, гоње таанї дорад ва гоње бисѐр шоду боланда аст, њаргиз дар 
ашъор ва достонњои ў сокиту рокид намегардад ва он муњимтарин 
василаи эљоди рўњиѐти истиќбол дар хонанда ва барои шоир таљассуми 
эътимод бар тавон ва зарфияти шоирии худ мебошад. 
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Дар аксари шеърњои устод Турсунзода, ки ѓолибан дорои мавзўи 
мушаххас, њадаф ва паѐми мушаххас, сохтор ва низоми озмудаву 
мушаххас доранд, дар њоле ки њанўз кор ба зарофатњои дохилї, 
дарунмояи њунарии шеър оид нашудааст, дар намо ва сохтори 
нисбатан берунии он мустањкамкорињои шоиронаро мушоњида 
мекунем. Масалан, њамин шеъри «Тара-Чандрї»-ро бубинем, ки чи 
бофти мањкам ва чандшонаї (чандгирењ) дорад. Шеър дар васфи 
раќќосаи њинду Тара-Чандрї аст. Албатта, «васф» ба шарт мегўем. 
Дар асл як муљассамасозї аз ин тимсол барои бознамудани фарњанги 
волову дилпазир, аз як сў ва аз сўи дигар, њоли зори як миллати 
гирифтори зулму ситами бегона мебошад. Ин тазод дар як пайкар ба 
пайкор бархоста, то чи њад носозгор будани фарњанги волоро бо 
зиштии ситам ва бардагї ба фарѐди беовоз ошкор мекунад. Ин худ як 
диди шоирона, бешак, дар заминаи воќеияти дидаву озмудаи шоир аст. 
Аммо ин нукта танњову урѐн нест, дар њолаи њафтранге аз мусовињои 
(параллелњои) њамсоз ва мутазоди дигари маънавї ќарор дорад. Шоир 
дар ин муњит аз салафи солењи худ, ки њамчунин шоири тољик аст, 
њамчунин Мирзо (Мирзо Бедил) ном дорад, њамчунин ба Њинд рафта 
ва маљозан мафтуни назораи њунари волои раќќосаи њинду шудааст 
(Комде), њамчунин ин раќќосаро ва њунари ўро мањкуму мазлум 
дарѐфтааст, њамчунин ин тазоди њунар ва бардагиро ба суди нињоии 
аввалї сурудааст ва фасонаи худро аз ин пирўзї шодимарг кардааст, 
ба ѐд меорад. Бо ин иктифо намекунад, ваќте иборати «холи њинду» ба 
миѐн меояд боз аз Њофиз (Ба холи њиндуяш бахшам Самарќанду 
Бухороро) [27 - 6] ѐд мекунад, яъне дар кулл шоир аз ќалби як тамаддун 
бо тамаддуни дигаре, ки њамеша пайванд ва хешовандї доштааст, 
сухан мегўяд. Аз умќи суннатњо сухани наву тоза мегўяд, бо диди нав, 
шеваи нав ва паѐми нав. Матлаъи шеър њам аз зикр ва арљгузории 
навоварї шурўъ мешавад: 

 
Ба обу ранги нав омад чу Бедил дар љањони назм, 
Аз ў њусни дигар омўхт боѓу бўстони назм [22, 188]. 

 
Ин љо мусовии њамсоз аст. Азми њарду шоир навоварист. Аммо 

дар байти баъдї ин мусовї мутазод аст: 
 

Сухан меронд сарбаста, нињон медошт маъниро, 
Ба мисли донаи гавњар, ки пинњон аст дар дарѐ [22, 188]. 

 
Шоири баъдї, ки Турсунзода аст, баръакс то метавонад суханро 

боз мегўяд. Ин муќоисаи њар ду мавридро шоир ба сароњат ба забон 
намеорад. Дар зењни шоир ва зерматни шеър боќї мемонад. Бо ин 
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њама бозѐфтњои шоирона устод Турсунзода комилан метавонист ба худ 
њаќ бидињад, ки ќиѐфаи хоси асрорбаѐнї ва рамзпардозї бигирад ва 
чанд калимаву ибораи мармузу маљњулро дар саропои шеъраш љой 
бидињад ва пардаи тилисме њам дар як гўшаи шеъри худ барои рўзи 
мабодо бикашад. Аммо ў чунин ташвишеро намешиносад. Сабки 
баѐни ў миѐнагини адабиѐти класикї ва фолклор аст, њамон љое ки 
шеъри классикї бо шуур ва завќи мардум созгор мегардад: 

 
Ба љунбиш мављи дарѐї, ба лаѓзиш реги сањрої, 
Њунарманду њунарпеша зи сар то нохуни пої! 
Сабук чун парниѐнї ту, бењ аз оби равонї ту, 
Ба каф дури гаронї ту, ба тан љонї ту, љонї ту! [22, 189]. 

 
Ин сатрњо аз назари сабки баѐн вариантњои халќии шеърњои 

Мавлоно, Ањмади Љомї, Саъдї, Њофизро ба ѐд меоранд. 
 Лозим аст бар тафовути содагии шеъри устод Турсунзодаро аз 

содапиндорї таъкид шавад. Зеро хатари он эњсос мешавад, ки баъзан 
содагўиро шиор намуда, њар навъ сухани бемояро мехоњанд дар 
радифи шеър ќарор бидињанд ва њатто ќабои заррини «сањли 
мумтанеъ»-ро бар дўши лоѓари он биѐвезанд. Сарнавишти дебочаи 
машњури афсонањои мо гўѐтарин шоњиди ин содапиндорї аст: 

 
Буд набуд Будгор буд, 
Кулух набуд шудгор буд, 
Як кали айѐр буд… 

 
Маълум аст, мисраъњои баъдї (шумори онњо дар вариантњо 

гуногун аст) њаргиз њамъиѐри мисраи аввал нестанд, ки шояд дар асл 
он танњо буда (мисли он ки дар аввали сухан мегўянд «ба номи Худо» ѐ 
чунон, ки њамзабонони эронии мо дар аввали афсона мегўянд: «Яке 
буду яке набуд, ѓайри Худо њич кї набуд») ва ѐ бо гузашти айѐм 
њамроњони аслии он аз ѐдњо фаромўш шудааст. Мисраи аввал бо њама 
содагии зоњирї як тезиси фалсафї ва тавњидист. «Буд» дар ин љо ба 
маънои љањони њастист, (на хабар), он гуна ки дар забони русї 
калимаи «бытие». «Будгор» Худост (бавуљудоварандаи «буд»). Яъне, 
он замоне ки Худо буд, вале љањони њастї њанўз халќ нашуда буд. 
Манзур – афсонаи мо хеле ва хеле ќадимист. Касоне, ки баъдтар он 
мисраъњои берабту бемаъноро ба он часпондаанд, фикр кардаанд, ки 
мисраи аввал, низ чунин њарфњои подарњавост. Таќлиди бехабарона 
дар соданависї метавонад таќрибан чунин натиљае дошта бошад. 

Аммо содагии каломи устод Турсунзода содагиест, ки чун сатњи 
болои он маъношикофї шавад, умќи бепоѐнаш ба назар мерасад.  
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Дар фазо парвоз кардам гарчи аз рўи замин, 
Чашмро аммо намекандам ман аз сўи замин. 
Бо ситора њамнишин, бо моњ гаштам њамнафас, 
Лек будам сархушу сармаст аз бўи замин [22, 16]. 

 
Таанї, салобат, шукўњ ва итминон ба нафсе, ки дар оњанги ин 

гуфтори содда нуњуфта аст, ба мо мерасонад, ин сухани касест, ки 
воќеан нисфи умраш дар осмон, дар парвозњо сипарї шуда ва вожаи 
умумии замин барои вай њаммаънои ватан ва хонадон гардидааст. Дар 
зиндагї ва таљриба ба он сатње расида, ки ќисмати башарро дар 
чорчўби категорияњои азиме чун замину осмон доварї кунад. Воќеан, 
замоне ки як инсон дар сафи нухбагони бани башар ќарор мегирад ва 
масъулиятњои бузург њамроњ бо имтиѐзоти хос ўро дар њолаи худ 
мепечанд ва аз назари физикї њам худро дар фосилаи зиѐде бо дигарон 
мебинад, ки ин дар «парвоз» ва «осмон» таљассуми айнї меѐбад ва чун 
ин инсон аз ќалби замин, љомеаи инсонњои одї ва хокї рустааст, 
ќалбаш саршори мењру муњаббати онњо ва ватан мебошад, дар њар як 
чунин парвоз фироќи дардолудеро эњсос мекунад, пайваста нигоњашро 
ба замин, ки аз ў дуртару дуртар мегардад, медўзад, шояд онро чун 
тифле тасаввур мекунад, ки аз паяш метозад ва ѐ чун модаре, ки дар 
остона истода ва вирд мегўяд, ки мабодо воќеан аз он муњити зотї ва 
бунѐдї канда шавад. Ин шеър шояд як ќиѐми нохудогоњ њам дар 
баробари ашрофиятмаобї ва беэътиноии нисбї ба арзишњои љањони 
инсонњои одї, ки дар охирњои даврони Шўравї буруз карда буд, 
бошад. Он чизе ки њастаи офаридањои, масалан,  Расул Ѓамзатов ва 
Чингиз Айтматовро ташкил медод. 

 
Бо замин, бигзор, то пайванд бошад пои ман, 
Дар замин, бигзор, то бошад муќаррар љои ман. 
То абад, бигзор, монад шуълаафкан, шуълабор 
Он чароѓе, ки фурўзон гашт дар маъвои ман [22, 16]. 

 
Касе рисолатро дар ин мавзўъ ба Турсунзода тањмил накарда 

буд, худ дар таљриба ва бо эњсос дарѐфт, ки «бояд заминро ситуд», 
њадди инсофро дар мавриди он ба љой овард, инсонњоро аз бемории 
ситорамаобї (звездный болезнь) масун гардонд. Он эњсосе, ки Бедилро 
фаро гирифта буд ва ба додхоњии замин бархоста, нидо карда буд: 

 
Нозро аљз худписандї дод, 
Осмонро замин баландї дод! 
Ё: Осмон бе замин чї кор ояд! [6, 32]. 
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Ин аст сањли мумтанеъ. Маншаъи ин даррокии Бедил илму 
илњому ишроќ буд ва аз Турсунзода таљриба ва эњсос. 

Дар њоле ки бањсњои тоза пиромуни сабки Бедил ва баѐни бедилї 
ављ гирифтааст, ин мавзўъ баррасии алоњида мехоњад. Иљмолан бояд 
гуфт, ки сахтиву печидагии шеъри Бедил, агар љойе њаст, аз анбўњї ва 
дарњамљўшидагии маъност на аз анбориши зиѐди лафз ва гусастагии 
занљираи тахайюлии шеър, тавре ки дар ашъори бисѐре аз 
муќаллидони номуваффаќи Бедил ба назар мерасад. Бедил маљзуби 
њадаф, матлаб ва паѐми худ аст ва, он љо ки ин њадаф ва паѐм пирояи 
хос намехоњад ва бепарда чењранамої мекунад, Бедил њам онро ба 
њамон сурат меорад, ки аз зеботарин порањои ашъораш мебошанд: 

 
Ашк як лањза ба мижгон бор аст, 
Фурсати умр њамин миќдор аст…[6, 36]. 

 
То маълумамон гардад, ки шеъри Бедил дар матни сабку услуби 

роиљи забони адабии даврони ў то чї њад содаву осон аст, бояд назаре 
ба он осори Бедил андозем, ки насру назми ў бо њам омехта аст. Дар 
чунин осор њини мутолиаи насри Бедил њоли мо ба касе мемонад, ки ба 
сахтї аз миѐни љангали анбўњи шохањои дарахтонаш дарњамбофтаву 
печида мегузарад ва љо-љо ногоњ ба порањои чамани бозу мусаффову 
сода дар миѐнаи ин љангал мерасад ва нафас рост мекунад ва самти 
идомаи роњашро муайян месозад, ин чаманпорањо њамон порањои 
назми Бедил дар ќаъри насри ўст…  

Гоњо аз пардаи фонуси зоњиран камранги шеъри Турсунзода 
шуоъњое бо дурахши баланд ба чашм мехўрад ва моро њушдор 
медињад, ки соњиби ин сатрњои сода дорои табъи саршорест ва 
метавонад дар сатњи олии классикї њам шеър бигўяд: 

 
Бин, чи гуна ин дара љои тамошо гаштааст, 
Љои парвози нигоњи мардуми мо гаштааст, 
Кони њусни духтарони зеби дунѐ гаштааст. 
Дил агар афтод дар ин кўй, роњаш гум кунад, 
Ишќ агар лашкар кашад, охир сипоњаш гум кунад [24, 99]. 

     
Мисраи охир байти баланди Хоља Њофизро аз «Соќинома» ба 

ѐди мо меорад: 
 

Њамон марњала-ст ин биѐбони дур, 
Ки гум шуд дар ў лашкари Салму Тур [27, 313]. 
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Бо итминон метавон гуфт, ки зодаи табъи Турсунзода дар 
доштани шўри шеърї камтар аз ин байти олї нест. Чунин шуўълањои 
баланд моро водор мекунад, ки ба шеъри Турсунзода ба содапиндорї 
нангарем ва сода гуфтанњои ўро як амри ихтиѐрї бидонем, на аљз. 

Ќутби муќобили ифрот дар содагўї, бар асари содапиндорї, 
печидагўї ва мавњумбаѐнї аст, ки мутаассифона, ахиран ќариб аст 
баъзан онро ба меъѐри доварї дар њукми вуљуд ѐ адами шеърият 
табдил бидињанд. Яъне њар ќадар боз кардани маънои шеър сахттар 
бошад он ќадар шеъртар аст ва агар билкул онро њеч кас нафањмад 
(њатто худи шоир) шеъртарин. Борњо барои имтињони маъношикофї 
суол шуда, ки ин байт чи маъно дорад: 

 
Чашми занбўри асал парвонаеро диду гуфт: 
Оќибат ишќи ту моро хонавайрон мекунад [6, 49]. 

 
Њамчунин барои имтињон мепурсем, ки ин байт аз кист? Мегўянд 

аз Бедил. Чаро аз Бедил? Зеро сабки он печида аст ва албатта, ки байти 
баланд аст. Таваљљўњ намешавад, ки њатто аз назари баѐни одии лафзї 
маъюб аст: «чашми занбўр дид». Баъдан онро «маъно» мекунем: 
занбўр, асал, парвона, ишќ, хона (вайронї). Рабт ва таносуби сухан 
гусаста аст, чизе дар миѐн намерасад. Бояд донист, ки он шамъ аст ва 
муме, ки аз он шамъро сохтаанд. Ин муми шамъ парвонаро бо занбўр 
«мечаспонад» ва мо дармеѐбем, ки чун (гўѐ) барои сохтани шамъ, ки 
мањбуб ва маъшуќи парвона аст, хонаи мумии занбўрро хароб 
мекунанд, занбўр аз парвона домангир мегардад. Албатта ин њам ба 
сари худ завќе дорад, монанди он ки муамморо њал мекунед ва зењнро 
варзиш медињед. Аммо шеър танњо варзиши зењн нест, ба ќавли 
Нодири Нодирпур кроссоворд нест. На, њаргиз Бедил чунин пўч 
намегўяд. Чунин мегўяд: 

 
Эй нони ту гарм аз тафи дилњои кабоб, 
Аз хиљлати нокасї бибояд шуд об. 

*** 
То коми ту молид як ангушт асал, 
Бунѐди њазор хона гардид хароб! [6, 51]. 

 
Ин љо њам айнан њамон системаи образњост (асал, мум, хона 

(вайронї), ситам). Аммо њикмати олї дорад. Инсонро њушдор 
медињад, ки андакмоя неъмате, ки ба ў мерасад бо чї ќимате барои 
дигарон тамом мешавад. Занбўр чун махлуќи Худо бо инсон њамрадиф 
ќарор дода мешавад. Аз нигоњи дигар тир ба омољи ситампешагон 
мерасад, ки мардуми мазлумро барои суди модди худ помолу 
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хонавайрон мекунанд. Чун лифофаи рангини шеърро боз мекунем, 
мебинем, ки чї паѐме, чї њадяи гаронбањое дар дохили он нињода 
шудааст ва лаззати шеърро садчандон мекунад. Аммо дар он мавриди 
аввалї ба дасти мо ќуттие печида дар коѓази зебои рангин дода 
шудааст ва њафтод гирењ њам чун зулфи печон бар он зада шуда ва мо 
бо њаяљон њар якеро боз мекунем, чун њама тамом мешавад, мебинем 
ќуттї ѐ холист ѐ, масалан, хазафпорае дар дохили он гузошта шудааст. 
Он њама њаяљон табдил ба хиљолат ва пушаймонї мешавад. 

Ё худ таќрибан бо корбурди айни њамон сувари хаѐл Њофиз 
мегўяд: 

 
Људо шуд ѐри ширинат, бирав танњо нишин, эй шамъ, 
Ки њукми осмон ин аст, агар созї в-агар сўзї [27, 268]. 

*** 
Бубин тафовути рањ аз куљост то ба куљо! [27, 5]. 

 
Албатта, манзур аз ин паѐм танњо паѐми иљтимої ѐ њатто 

маънавї нест, балки умуман њар навъ паѐмест, ки завќи моро такмил 
мекунад. Аз љумла паѐми сирф њунарї, ки дар ашъори устод 
Турсунзода њам ба назар мерасад:  

 
Гирам аз гесўи њар як шаршара, 
Аз суруди хеш пур созам дара [22, 149]. 

*** 
Чун абри сафеде, ки гирифтаст фазоро, 
Чодар ба сари сабза кашидан рама дорад [22, 188]. 

 
Ин навъи абѐт, ки дар ашъори устод Турсунзода ба фаровонї 

пайдо мешавад, људо аз паѐми иљтимоии ѓоии шеър ба сари худ як 
манзараи комилан шоиронаро таљассум мекунанд. 

Ё ин паѐм, ки бо вуљуди вожањои хосе чун «љарас», «бањр» (дарѐ) 
ва «канор» (соњил) менамоѐнад, ки шоир дар муњити азими фикрї ва 
маънавие, ки Њофизро фаро гирифта буд, роњ мепаймояд ва агар 
чизњоеро аз ин муршиди худ вом гирифта, дар иваз аз назари физикї 
ва табиъиї худ ин муњитро озмудааст: 

 
Наќш бандад солњо дар ѐди кас 
Дашти бепоѐну фарѐди љарас. 
Раъду барќу гиряи абри бањор, 
Мављи бањру фикри дурии канор [22, 191]. 
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Аз муњимтарин вижагињои шеъри устод Турсунзода ва умуман 
мактаби ў яке ин аст, ки њатман паѐм дорад. Њоло ин ќазоватро як сў 
мегузорем, ки ин паѐм матлуб аст ѐ номатлуб, бо пирояи њунар зиѐд 
ороста аст ѐ кам. Вале дар ѓолиби ин ашъор як чиз мусаллам аст ва он 
ин аст, ки шоир нисбат ба паѐми худ шинохт, садоќат ва бовар дорад, 
ки дар маљмўъ, тавре ки дар аввал гуфта шуд, итминон ба нафсро 
њосил мекунад ва њадди мухотабашро, ки ин паѐм барои ўст, чи аз 
назари фањму завќу љањонбинї ва чи аз назари нафъу зарар (аз дидгоњи 
худ) мешиносад ва риоят мекунад. Яъне дар инзиво нест ва дар 
муколамаи фаъол ќарор дорад. Бо ин њол, бешак, арзиши онро дорад, 
ки мавриди баррасии боз њам даќиќтар ва муфассалтар, аз он чи то 
кунун анљом шуда, ќарор бигирад ва ба мизони вуљуди орояњои њунарї 
ќимати адабии он муќаррар гардад. 
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ШЕЪРИЯТИ СУХАНИ УСТОД МИРЗО ТУРСУНЗОДА 
 

Муаллиф дар ин маќола баъзе љанбањои аносири ташкилдињандаи 
шеърияти ашъори Мирзо Турсунзода мавриди бањсу баррасї ќарор додааст.  

Ањамияти омўзиши ин љанбаи ашъор аз он љињат муњим аст, ки аксари 
муњаќќиќони муосир танњо ба тањќиќи љињатњои маъмул машњури иљтимоии 
осор ва шахсияти дурахшони адиб пардохта, баррасии шеърияти шеъри шоирро 
азѐд бурдаанд.  

Баъзе муњаќќиќон байни содагї ва оммаписандии услуби шоир ва шеваи 
баѐни осори классикон тофовут ќоил шудаанд. Муаллиф љанбаи илмї 
надоштани чунин аќидањоро бо ироаи далел собит карда, тавассути тањлилу 
тањќиќи ашъор дорои бадеият ва ѓояњои бебањои маънавї будани осори шоирро 
нишон додааст.  

Калидвожаҳо: шеърият, назм, сабк, образ, тахайюл, паѐм, суннати 
адабӣ, навоварӣ. 
 

https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh29/
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ПОЭТИЧНОСТЬ СЛОВА МИРЗО ТУРСУНЗАДЕ 
 

В этой статье рассматриваются поэтические аспекты и элементы, 
формирующие поэтичность в стихотворениях Мирзо Турсунзаде. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что некоторые 
литературоведы в последнее время связывают широкую прославленность поэта 
лишь с его яркой личностью и важной общественной позицией. А некоторые 
считают простоту и общедоступность его стилистики в рознь с высокими 
классическими критериями таджикско-персидской поэзии. 

Автор статьи представляет аргументированное опровержение 
вышеуказанных ошибочных мнений, обосновывает иную взгляд, 
подтверждающий высокое поэтическое и духовно-смысловое богатство лирики 
знаменитого поэта.  

Ключевые слова: поэтичность, поэзия, стиль, образ, воображение, 
послание, литературная традиция, новаторство.  

 
POETRY OF MIRZO TURSUNZODA’S WORDS  

 
This article discusses the poetic aspects and elements as a form of poetry in 

Mirzo Tursunzoda’s  poems. 
The relevance of this study lies in the fact that some literary scholars have 

recently associated the poet’s wide popularity with equal of his bright personality and 
important public position. And some consider of the simplicity and accessibility of his 
style of odds with the high classical criteria of Tajik-Persian poetry. 

The author of the article presents the reasoned refutation of the above 
erroneous opinions, substantiates a different view, confirming the high poetic and 
spiritual-semantic richness of the lyrics of the famous poet. 

Keywords: poetry, poem, style, imaginatioт, note, literal view, navigation. 
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УДК:891.550.09 

ҲАКИМ АБӮҲАФСИ СУҒДӢ – ШОИРИ ҲАМАҲДИ РӮДАКӢ 

Шамсиддин Муҳаммадиев 

Институти забон ва адабиѐти ба номи Абўабдулло Рӯдакии АИ ҶТ 

 
Абўњафс Њаким ибни Ањваси Суѓдиро њам манобеи адабї ва 

таърихї аз шоирони нахустини форсигў навиштаанд. Муаллифи 
«Ал-муъљам фї маойири ашъори-л -Аљам» (замони таълифаш 
нимаи аввали асри XIII) дар боби аввали ќисми аввали китоби 
хеш, ки «Дар маънии шеър ва ќофият ва њадду њаќиќати он» [5, 
221] унвон дорад, пас аз таърифи шеър аз нахустин сарояндаи 
шеър ба арабї сухан оѓоз карда, гўяндаи онро Яъриб ибни 
Ќањтон ибни Обир ибни Шолих ибни Арфахшад ибни Сом ибни 
Нўњ (с.а.) медонад, ки пас аз тўфони Нўњ «ба исљоъ ва ќароин 
машъуф будааст» [5, 222] ва аз ин замина ба сароидани каломи 
мавзун муваффаќ гардидааст ва ду байт аз шеъри ў меорад [6, 222]. 
Ва ривояти муаррихонро дар бораи шеъри нахустинро сурудани 
њазрати Одам (с.а.) меорад ва аз марсияи ў дар марги Њобил се 
байт сабт менамояд, ки баъдан муаллифони тазкирањои форсї 
онро иќтибос кардаанд[1,18] (ду байт) Давлатшоњ [4, 20] (4 байт). 
Вале Ќайси Розї «ба иттифоќи ањли илм» забони њазрати Одамро 
забони сурѐнї медонад ва шеъри ба ў нисбатдодаро тарљумаи он 
ба арабї менависад [6, 223]. 

Дар идомаи бањси хеш аз нахустин шоирони форсигў сухан 
ба миѐн меорад, ки маълумоти ў дар ин мавзўъ аз аввалин 
навиштањо ба забони форсї ба шумор меояд ва ривояти Бањроми 
Гўр ва шеъри ўро муфассал меорад. 

Пас аз он менависад: «Ва баъзе мегўянд, ки аввал шеъри 
порсї Абўњафси Њаким ибни Ањваси Суѓдї гуфтааст аз Суѓди 
Самарќанд ва ў дар саноати мусиќї дасте тамом доштааст. Ва 
Абўнасри Форобї дар китоби хеш зикри ў овардааст. Ва сурати 
олате мусиќорї, номи он «шањруд», ки баъд аз Абўњафс њеч кас 
онро дар амал натавонист оварад, баркашида ва мегўяд ў дар 
санаи салоса ӣмиаи њиљрї (300 њ.ќ./913 –Ш.М.) будааст ва шеъре, 
ки ба вай нисбат медињанд, ин аст: 

Оњуи кўњї дар дашт чї гуна давадо, 
Ёр надорад, бе ѐр чї гуна равадо» [6, 225-226]. 
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Ин матлаб, яъне ихтирои сози мусиќии шањруд аз тарафи 
Абўњафси Суѓдї пеш аз Ќайси Розї њам дар китобњои 
донишномаї дида мешавад. Абўабдуллоњ Муњаммад ибни 
Ањмад ибни Юсуфи Котиби Хоразмї (вафоташ 387ҳ.қ./997) дар 
«Мафотењу-л-улум», ки ба забони арабї навиштааст, дар мусиќї 
дар мадхали «шањруд» навиштааст: «Ашшањруз-олату 
мињдинати ибдаъуњо Њаким ибн Ањвас ас-Суѓдї би Баѓдод фї 
санати салоса миати» 

  [8,41]الشهروذ آلة محدنة ابدعها حکیم بن احوص السغری ببغداد فی سنِة ثالثمائةِ 
Ин маълумот дар тарљумаи китоби мазкур њам омадааст [9, 

226]. Зикри Абўњафс дар китоби «Асрору-л-њикма»-и Абулаббоси 
Лугарї – шогирди Бањманѐр ибни Марзбони (вафоташ 458) 
шогирди Абўалї ибни Сино (980-1037) чунин омадааст: «Хоља 
Абўнасри Форобї дар китоби «Мусиќї» чун њадиси олати 
“шањруд” ѐд кард, гуфт: Инро Њаким Ањвас Ассуѓдї аз Суѓди 
Мовароуннањр истинбот кардааст. Ва дар он ваќт, ки истинбот 
кард, бештар аз билоди маъмураи замин онро бигардонид, ањли 
ин билодро овози ин олат мувофиќ омад ва њама инро 
писандиданд. Ва ин маънї, ки ѐд кардем, дар таърихи санаи 
ситта ва салоса миа (306 њ.ќ./919 – Ш.М.) буд» [8, 41]. Тавре аз ин 
навиштањо бармеояд, бо он ки онњо аз «Ал-муъљам» пеш таълиф 
шудаанд, маъхази ягона доранд ва он навиштаи Абўнасри 
Форобї (870-3-950) мебошад. Абўнасри Форобї дар «Ал-мадхал 
фӣ-л-мусиќї» аз «ихтирои созе ба номи «шањруд» сухан гуфта, 
мухтареи онро муосири хеш дониста ва гуфтааст, ки вай он созро 
ба Суѓду Бобилу Баѓдоду Шому Мисру Миѐнрўдони боло 
(Байнаннањрайни улѐ) бурд ва «њамаи оњангњои ин кишварњоро 
бо он заданд ва касе њеч кадомро ноњинљор надонист» [3, 127]. 

Дар «Ал-мусиќї-ал-кабир» Форобї тасвири сози шањрудро 
нишон додааст [3, 127]. Саид Нафисї матлаби болоро аз он љо, 
ки матни арабии китоби Форобиро надоштааст, аз тарљумаи 
ќисмате аз ин китоб, ки ба франсавї дар маљмўае бо номи 
«Мусиќии араб» пайдо карда ва дар маќолаи хеш овардааст, ки 
аз матни пеш аз ин фарќ мекунад ва бо баѐне даќиќтар 
мефармояд: “Нахуст аз миѐни созњое, ки дар миѐни мо (яъне, 
Форобї – Ш.М.) ривољ дорад, созеро, ки беш аз њама парда дар 
он њаст, бингарем, аз миѐни њама созњое, ки дар диѐри Араб 
ривољ дорад, он ки ин шароит дар он њаст, шањруд аст. Ихтирои 
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он тоза аст. Ќудамо аз он огоњї надоштанд. Ихтирои он аз 
Холис1 ибни Ањвас, яке аз мардуми Кўњистони Самарќанд аст. 
Онро дар Моњ дар сарзамини Љабал дар соли 1228 таърихи 
Искандар баробар бо соли 306 таърихи аъроб сохтааст. Сипас ин 
созро ба сарзамини Суѓд бурд, ки кишварест дар шимол дар 
мадхали иќлими шашум. Ин сарзамин дар болои дараљаи чињилу 
панљи арзи шимолист ва ба машриќ имтидод дорад. Созеро, ки 
дар ин сарзамин ва дар навоњии муљовири он аз шимол ва 
машриќ ба кор мебаранд, писандида афтод ва пардањое, ки аз он 
бармеомада, бар гўши мардуми ин навоњї гарон наѐмадааст. 
Ибн ал-Ањвас сипас онро ба Бобил бурд ва дар он замон 
тавонотарини подшоњони тозї дар он љо буд. Сипас онро ба 
Баѓдод бурданд ва аз он љо ба Миср ва онсўйтар ба 
Байнаннањрайну Сурия бурданд…» [8, 41-42]. Бинобар ин 
навиштањо соли ихтирои шањруд яќинан соли 306 њ.ќ./ будааст, 
на 300 њ.ќ./, ки Ќайси Розї навиштааст, зеро «Форобї, ки дар 
339/950, яъне 33 сол пас аз ин воќеа даргузашта, аз ин кор 
огоњтар будааст» [8, 42]. 

Аз ин навиштањо муњимтарин натиља он аст, ки Абўњафс бо 
мусиќї ошно ва мухтареи яке аз созњои мусиќист ва, аз он љо ки 
шеър дар ањди ќадим дар Эрону Хуросону Мовароуннањр суруда 
мешуд ва шоир – хонанда ѐ ромишгар маъруф буд, ки аз шеър 
гуфтану шоирии ў гувоњ аст. Дигар он, ки ўро аз Суѓди 
Самарќанд ва даќиќан аз Кўњистон гуфтани Абўнасри Форобї 
ба њаќиќат наздик аст, зеро аз мазмуни байти мансуб ба ў њам ин 
матлаб њувайдо мегардад. 

Гувоњи дигар, зинда будани навъи шеърии байт дар осори 
шифоњии мардуми саргањи Зарафшон, мерасонад, ки Абўњафси 
Суѓдї аз ин сарзамин будааст ва инро шодравон Аълохон Афсањзод 
низ пай бурда, зодгоњи ўро њамон љо тахмин кардааст [2, 91]. 

Манбаъњои дигари адабї ва таърихї навиштањои Ќайси 
Розиро дар мавриди Абўњафси Суѓдї ва байти бозмонда аз ў 
такрор кардаанд. Фазлуллоњи Ќазвинї дар китоби «Ал-муъљам 
фї осори мулуки-л-Аљам», ки ба номи Атобак Нусратуддин 
Ањмад ибни Рукниддини Юсуфшоњ (696-733/1297-1333) – њокими 

                                                           
1Мутарљими франсавї тасрењ кардааст, ки дар нусхаи дигари китоби Форобї 

номи мухтареъ «Њаким ибни Ањвас» омадааст [8,41]. 



 
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №2 2019 

107 
 

Луристон аз хонадони Њазорасбї навиштааст, матлаби Ќайси 
Розиро такрор кардааст, вале аз он ки дар сабти байт таѓйирот 
дорад, овардани онро лозим мешуморем: «Ва баъзе мегўянд 
аввал шеъри форсї Абўњафси Суѓдї гуфтааст, аз Суѓди 
Самарќанд. Ва ин Абўњафс дар саноати мусиќї дасте тамом 
доштааст ва Абӯнасри Форѐбї (Форобї – Ш.М.) дар аснои 
таълифоти хеш зикр кардааст ва сурати олати мусиќорї, ки 
мулаќќаб ба «шоњруд» ва баъд аз Абўнаср њеч кас дар амал 
наѐварда, бар сафња барнакашида. Ва ў дар санаи салоса миати 
њиљрияи набавия будааст. Ва шеъре, ки ба вай мансуб кардаанд, 
ин аст: 

 
Оњуи кўњї дар дашт чї гуна давадо, 
Чун надорад ѐр, бе ѐр чї гуна равадо» [8, 42].  

 
Дар фарњангномањои форсї – «Фарњанги Љањонгирї»-и 

Инљуи Шерозї, «Маљмаъу-л-фурс»-и Сурурии Кошонї ва 
«Фарњанги Рашидї»-и Абдуррашиди Таттавї аз «Рисолаи 
Абўњафси Суѓдї» ѐ «Фарњанги Абўњафси Суѓдї» ѐд шудааст ва 
баъзе фарҳангнигорон вожањоро бо намунањои шеърї аз ин 
луѓатнома наќл кардаанд. Муаллифи «Маљмаъу-л-фурс» (соли 
таълифаш 1008 то 1028/1600-1628) дар зайли мадхалњои «ахш» – 
ба маънии арзиш ба вазни рахш (мисол аз Унсурї), «љилб» ба 
маънии нобакор (мисол аз Носири Хусрав), «хасу хос» ба маънии 
хасу хошок (мисол аз Рўдакї) ва «деранд» – ба маънии дањр ва 
замон (мисол аз Рўдакї) «Рисолаи Абўњафси Суѓдї»-ро марљаъ 
нишон додааст [8, 43]. Дар «Фарњанги Рашидї» (1064/1654) дар 
зайли вожањои «астем» ба маънии остин (мисол аз Амир Хусрав), 
«гаргар» ба маънии муфтї (мисол аз Абўњафси Суѓдї), «дафнук» 
ба маънии ѓошия (мисол аз Мунљик), «деранд» ба маънии рўзгор, 
замона (мисол аз Рўдакї) аз фарњанги Абўњафс ѐд шудааст ва 
байти зерро аз ў барои шоњиди вожаи «гаргар» овардааст: 

 
Бўсу назарам љамол бошад бо ѐр, 
Ин фатво ман гирифтаам аз гаргар [8, 44]. 

 
Аз он ки байтњои мисол аз шоирони ќарнњои баъд аз 

зиндагии Абўњафс оварда шудаанд, Саид Нафисї бар он аст, ки 
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луѓати мазкур аз Абўњафси дигарест [8, 44], вале Холиќии 
Мутлаќ гумон дорад, ки ин байтњоро баъдњо ба ин фарњанг 
афзудаанд [10, 294]. Пажўњишгарон ба ин аќидаанд, ки байти 
бозмонда аз Абўњафси Суѓдї дар вазни њиљоист ва таѓйиру 
табдили манбаъњо аз кўшишњои онњо дар наздик кардани шеъри 
њиљої ба шеъри арўзї буда, таъкиди вижагињои усули шеъри 
ќадими форсии тољикї мебошад.  
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ҲАКИМ АБӮҲАФСИ СУҒДӢ – ШОИРИ ҲАМАҲДИ РӮДАКӢ 

 
Дар бораи нахустин шоирони форсигӯ муҳаққиқон назари гуногун доранд. 

Аз ҷумла муаллифи “Алмуъҷам фӣ маъойири-л-ашъори-л-Аҷам” аз қавли дигарон 
“аввал шеъри порсї Абўњафси Њаким ибни Ањваси Суѓдї гуфтааст, аз Суѓди 
Самарќанд”, навиштааст. Муаллифи мақола бо истинод бар манобеи то имрӯз 
ба даст расида, бар он аст, ки нахустин гӯяндагони шеъри форсии тоҷикӣ 

қарнҳо пеш аз Абӯҳафси Суғдӣ зистаанд, вале ӯ аз ҷумлаи шахсиятҳои дорои 
истеъдоди сарояндагӣ, навозандагӣ ва шоирӣ будааст, ки ин ҳунарҳо дар 

ибтидои пайдоиши шеъри форсии тоҷикӣ бо ҳам тавъам ва аз вижагиҳои 
шохиси каломи манзум дар ин давра будааст. Гузашта аз он Абӯҳафси Суғдӣ 
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мухтареи сози шоҳруд ва муаллифи фарҳанге будааст, ки дар фарҳангномаҳои 

баъдӣ намунаҳо аз он овардаанд. Мутаассифона, аз ин шоиру сароянда як байт 
беш намондааст, вале ҳамин байт баѐнгари чанд лаҳзаи ҳаѐти ӯ шуда 
метавонад. 

 Вожаҳои калидӣ: Абўњафси Суѓдї, назми форсї-тољикї, шањруд − 
асбоби мусиќї, байт, луѓат. 

 
ХАКИМ АБУХАФС СУГДИ – ПОЭТ-СОВРЕМЕННИК РУДАКИ 

 
Абухафс Хаким ибн Ахвас Сугди литературные и исторические 

источники называют одним из первых фарсиязычных поэтов. В то же время у 
исследователей имеются разные точки зрения о первых фарсиязычных поэтах. В 
том числе автор «Алмуъчам фи маойири-л-ашъор-л-Ачам» со слов других 
пишет: «Первый стих на фарси сочинил Абухафс Хаким ибн Ахвас Сугди из 
Самаркандского Согда». Автор статьи опирается на дошедшие до 
сегодняшнего дня источники, заключает, что первые сочинители стихов на 
фарси-таджикском жили несколько веков до Абухафса Сугди, но он был из 
числа тех, кто обладал талантами певца, музыканта и поэта, а эти профессии 
в период зарождения поэзии на фарси-таджикском были взаимосвязаны и это 
считалось одной из важных особенностей поэтического слова того периода. 
Более того, Абухафс Сугди был создателем инструмента шохруд и автором 
словаря, из которого приводятся примеры в словарях последующих периодов. К 
сожалению, от этого поэта и певца не осталось ничего более одного бейта, но 
этот бейт может стать выразителем нескольких моментов его жизни.  

Ключевые слова: Абулхафс Сугди, поэзия на фарси-таджикском, 
музыкальный инструмент шахруд, бейт, словарь.  

 
KHAKIM ABUHAFS SUGDI - POET-MODERN OF RUDAKI 

 

Abuhavs Hakim ibn Ahwas Sugdi’s literary and historical sources are called 
one of the first Farsi-speaking poets. At the same time, researchers have different 
points of view about the first Farsi-language poets. Including the author of 
“Almucham fi maoyiri-l-ashor-l-Acham”, he writes from the words of others: “The 
first verse in Farsi was composed by Abuhavs Hakim ibn Ahvas Sugdi from 
Samarkand Sogd.” 
The author of the article disscusses the sources, that has survived to this day and 
concludes that the first Farsi-Tajik poetry writers lived several centuries before 
Abuhavs Sugdi. But he was the number of those who possessed the talents of a singer, 
musician and poet, and these professions were from the beginning of poetry to Farsi-
Tajik were interconnected and this was considered one of the important features of the 
poetic word of that period. Moreover, Abuhavs Sugdi was the creator of the Shohrud 
tool and the author of a dictionary, from which examples are given in dictionaries of 
subsequent periods. Unfortunately, there is nothing more than one beit left from this 
poet and singer, but this beit can become an expression of several moments of his life. 



 
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №2 2019 

110 
 

Keywords: Abulhavs Sugdi, Persian-Tajik poetry, Shahrud musical instrument, 
beyt, dictionary.  
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МУҚОИСАИ ТЕКСТОЛОГИИ ЧАНД ҒАЗАЛИ ШОҲИН  

АЗ РӮЙИ МАТНИ ДАСТХАТҲО 

Беҳрӯз Забеҳулло 

Маркази мероси хаттии АИ ҶТ 
 

 Шамсиддини Шоҳин аз барҷастатарин ғазалсароѐни нимаи 
дуюми асри Х1Х-и адабиѐти тоҷик мебошад, ки беш аз 200 
ғазали ба ѐдгормондаи ӯ гувоҳи ин иддаост. Шоҳин дар айни 
камолоти ҷавонӣ – 36-солагӣ дори фониро падруд гуфт, агар умр 
вафо мекард, бешак осори гаронбаҳое аз ин шоири шӯрида ба 
дасти мо мерасид: “Шамсиддин Шоҳин дар ҷодаи фазлу дониш 
ва шеъру шоирӣ ба ҳайси як шахсияти ренессансии замони 
Таҷаддуд зуҳур намуд. Ӯ бо истеъдоди фавқулода бузурги фитрӣ 
дар сибқати барӯмандтарин адибони давраи Эҳѐи Аҷам кӯшиши 
суханофаринӣ намуда, хост, ки тамоюли эҳѐии адабиѐти тоҷикро 
дар замони нав вусъат бахшад” [5, 55]. Тазкиранависони асри 
Х1Х ба монанди Мирсиддиқи Ҳашмат, Афзалмахдуми 
Пирмастӣ, Садри Зиѐ ва Абдуллохоҷаи Абдӣ дар осори худ аз 
Шоҳин зикри хайр намуда, афкору андешаҳои ӯро сидқан 
ситудаву пазируфтаанд. Аз ҷумла, Садри Зиѐ дар “Тазкори 
ашъор” аз Шоҳин ба таври аҳсан ѐдоварӣ намуда, ӯро чорумин 
пайғамбари шоирон эътироф кардааст: 

mailto:shamsiddin-2010@mail.ru
mailto:shamsiddin-2010@mail.ru
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Назираш набошад ба рӯйи замин, 
Зи пайғамбари шоирон чорумин. 
Зи ашъори ӯ нагзарӣ сарсарӣ, 
Ки дар шеър бартар бувад з-Анварӣ. 
Чи шоҳини табъаш маъонишикор, 
Мазомини назмаш лаолинисор. 
Хаѐли баландаш бувад бехилоф, 
Ба кашфи ҳақоиқ басе мӯшикоф [11, 112]. 

 
  Мутаассифона, дар замони зиндагии шоир касе девони 

ӯро мураттаб накардааст, ки ин амр метавонад ду далел дошта 
бошад: яке, ҷавонии шоиру мукаммал набудани девон, ки 
тадвини он шарту шароити хоси худро дорад; дуюм, маъсулияту 
гирифториҳои шоир дар дарбор. Хушбахтона, чиҳил сол баъд аз 
марги Шоҳин, дар таърихи 12 ноябри соли 1937 шахсе бо номи 
Мирзо Муҳаммадқобили Ғиждувонӣ маъруф ба Савдоӣ, ки 
худро аз муридону мухлисони Шамсиддин Шоњин медонад, 
осори ӯро гирдоварӣ ва китобати онро дар шаҳри Душанбе ба 
поѐн расонидааст. Нусха дар ганҷинаи дастнависҳои Маркази 
мероси хаттии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳфуз 
аст, ки ягона нусхаи муътабару нисбатан мукаммали осори 
Шоҳин маҳсуб мешавад. Мирзо Муҳаммадқобили Ғиждувонӣ 
муътариф аст, ки девон ѐ худ куллиѐти ҷамъовардаи ӯ ба ҳеҷ ваҷҳ 
дарбаргирандаи тамоми ашъори Шоҳин нест ва барои исботи ин 

амр байтеро аз Шоҳин мисол меорад, ки фармудааст: 
 

Ба навиштан натавон шеъри маро кард тамом, 
Гарчи з-ошуфтадилӣ завқи сухан кам дорам. 

 
 Мирзо Муҳаммадқобили Ғиждувонӣ дар бораи мушкилоти 

ҷамъоварии осори Шоҳин назари ҷолибе баѐн кардааст: “Ҳар кас 
ба қадри дастрасӣ муште аз он гавҳару донае чанд аз он ҷавҳар 
фаро гирифта, чун нақди равон дар кунҷи хонаи дилу ҷон маҳфуз 
дошта, ба касе нишон намедоданд, балки алоқадри тавон ба 
китмони он мекӯшиданд. Яъне, ба дасти ҳар фозилеву шоире, ки 
аз ашъори Шоҳин меафтод, зеби баѐзи худ гардонида, дар 
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маҷолиси унс, байнуламсол валақрон хонда, ба ҳар кадоме, ки 
шеъри ӯ бештар бошад, тафохур мекарданд ва аз баѐзи якдигар 
нусха гирифтан намемонданд”. Мирзо Муҳаммадқобили 
Ғиждувонӣ дар идома муддаӣ мешавад, ки агар имкони тадвини 
комили девони Шоҳин вуҷуд медошт, ин корро Шарифҷон 
Махдуми Садри Зиѐ анҷом медод, зеро ӯ ният доштааст, ки 
“ҷамеъи асарҳои ӯро дар девоне мураттаб намояд”, аммо ба 
далели парокандагии осори Шоҳин дар дасти ҳар кас, шароит 
барои анҷоми ин кори хайр фароҳам нашудааст. Азбаски аз 
ибтидо ѐ худ аз замони дар қайди ҳаѐт будани шоир осорашро 
ҳељ фарде ба таври комил мураттаб накардааст, осори ӯ дар 
баѐзу ҷунгу тазкираҳо ба таври ноқису пароканда ѐ тибқи завқу 
салиқа ва фаҳми ҳар котибе сабт шудаанд. Аз ин рӯ, ғазалиѐти ӯ 
дар манобеи гуногун аз назари миқдори мисраъҳо, ҷобаҷойӣ ва 
пайдарҳамии абѐт мутафовит буда, дар нисбати Шоҳин ҳифзи 
амонатдорӣ камтар риоят шудааст. 

 Сарфи назар аз ҷавонӣ, Шоҳин дар сурудани ашъор 
дақиқназару пухтакор ва дар фасоҳату балоғати калом нодири 
замони худ будааст. Истеъдоду нубуғи фавқулодаи шоирро 
тамоми ҳамзамонону ҳамасронаш эътироф намуда, ба шеваҳои 
гуногун Шоҳинро ситойиш кардаанд. Ҳоҷӣ Неъматуллоҳи 
Муҳтарам дар “Тазкират-уш-шуаро”-и хеш дар бораи 
Шамсиддини Шоҳин гуфтааст: “...қаламаш аждаҳоест дар 
майдони тақрир бо давоти сеҳрбаѐнон дарафтода ва рақамаш 
яди байзоест дар нили таҳрир барои истиғроқи мункирон роҳ 
дода, агар ба таърифи ғазалиѐти ӯ забон гушоям, камари фикрро 
ба хидмати қасида бояд баст ва агар ба тавсифи қасоидаш аз ҷой 
хезам, ба таълифи китобе бояд нишаст. Чароғе, ки аз шуълаи 
идроки даррокаш афрӯхта, домони гирдбоди бебокро сӯхта” [8, 
188]. Бо вуҷуди ин, чаро осори “шоҳини баландпарвози сипеҳри 
суханварӣ” гирдоварӣ нашуд? Ҳатто дар тазкира ва баѐзҳои 
ҳамзамонон ва ҳамасрони Шоҳин ашъори ӯ бисѐр кам ва он ҳам 
ба таври парокандаву ноқис сабт шудааст? Албатта, ҷавоби ин 
суолҳоро аз “Намунаи адабиѐти тоҷик” метавон пайдо кард. 
Устод Садриддин Айнӣ дар ин робита таъкид кардааст, ки 
“тазкиранависони муосир ҳам дар ҳаққи бечора Шоҳин зулм 
кардаанд. Бо он ки фазлу камолашро тақдир мекунанд, “мағруру 
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худписанд буд, қадри тарбияти амирро надонист, бинобар ин 
ҷавонмарг шуд” мегӯянд... Аз тазкиранависони муосир танҳо 
Садри Зиѐ, баъд аз таҳсину тақдири фазлу камолаш, ба накбату 
меҳнати ӯ бериѐона таассуф хӯрдааст” [1, 187]. Аз ҷумла Ҳоҷӣ 
Неъматуллоҳи Муҳтарам дар “Тазкират-уш-шуаро”-и хеш бо ин 
ҳама тавсифу тамҷид аз мақоми Шоҳин танҳо як қасида ва 7 
ғазали шоирро ба таври ноқис ва номукаммал сабт кардааст. 
Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ аз ҳамасрони шоир дар “Туҳфат-ул-
аҳбоб” танҳо як ғазали Шоҳинро дар бахши шоирони фавтида 
сабт кардааст. Хуллас, бо ин ки аз замони зиндагии Шоҳин 
фурсати зиѐде нагузаштааст, мутаасифона, бо сабабҳои гуногун 
осори ӯ ба таври комил гирдоварӣ нашуда, ашъори сабтшудаи 
шоир низ дар манобеи мухталиф комилу якдаст нестанд. 

 Дар даврони истиқлол осори Шоҳин ду маротиба, бори 
авввал соли 2006 (“Куллиѐт”-и шоир ба кӯшиши Музаффари 
Муҳаммадӣ) ва бори дувум соли 2018 ба муносибати 160-солагии 
Шамсиддини Шоҳин аз тарафи муҳаққиқони Маркази мероси 
хаттии АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон мунташир шудааст. Бо вуҷуди 
ин, ба назар мерасад, ки чопҳои ахир низ фарогири осори 
мукаммали шоир нестанд. Барои мисол, пас аз чопи “Девони 
ашъор”-и Шоҳин дар соли 2018 Саидхоҷа Ализода, ходими 
калони илмии Маркази мероси хаттӣ дар Конференсияи илмии 
бахшида ба 160-солагии Шоҳин гузориш дод, ки аз баѐзи 
Абдулмуъминшоҳи Дарвозӣ, ки дар китобхонаи шахсии худаш 
маҳфуз аст, чаҳор ғазали нави Шоҳинро пайдо кардааст. Дар 
ҳақиқат, пайдо шудани чор ғазали нобу мукаммали шоир дар 
баѐзи мазкур падидаи нави адабӣ дар бахши шоҳиншиносӣ 
маҳсуб шуда, заминаро барои ҷустуҷӯи осори бештари шоир 
фароҳам мекунад. 

Абдулмуъминшоҳи Дарвозӣ дар баѐзи хеш дар радифи 
ғазалиѐти шоирони дигар, монанди Бедил, Ҳофиз, Камол, 
Туғрал, Ҳилолӣ, Ҳозиқ, Имло, Фитрат, Ёрӣ, Толиб, Нозим, 
Лутфӣ, Сабурӣ, Оҷиз, Ғиѐсӣ ва ғайра 26 ғазали Шамсиддини 
Шоҳинро низ китобат кардааст. Аз сӯйи дигар, бо кумаки баѐзи 
Абдулмуъминшоҳ имкони такмили сохтор ва абѐти ҷудогонаи 
бархе ғазалиѐти шоир, ки дар дастхати 785 ба таври ноқис 
китобат шудаанд, ба вуҷуд омадааст. Муқоиса ва муқобалаи 
дастхати 785 бо ғазалиѐти шоир, ки дар дигар баѐзу ҷунгу 
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радоифулашъор ва тазкираҳо иншод шудаанд, метавонад бисѐре 
аз мушкилоти мавҷуд дар самти тасҳеҳи осори Шоҳинро ҳал 
карда, заминаи такмили бархе осори шоирро фароҳам оварад.  

Аз ҷумла, ғазали шоир, ки бо матлаи “Ман, ки дар пойи ту 
кардам сари савдоиро / Бохтам бар сари савдои ту муллоиро [7, 2] оѓоз 
мешавад, дар дастхати 785 аз панҷ байт иборат аст, аммо ҳамин 
ғазал дар баѐзи Абдулмуъминшоҳ [4, 11] ва баѐзи № 1075 [6, 33]-и 
Маркази мероси хаттӣ нуҳ байт дорад. Бинобар ин, ғазали баѐзи 
Абдулмуъминшоҳ нисбат ба дастхати Муҳаммадқобили Ғиждувонӣ 
комилтар аст. Ҳамчунин, метавон бо муқоисаи 26 ғазали мавҷуд дар 
баѐзи Абдулмуъминшоҳ бо дастхати 785 ва дигар баѐзу тазкираҳо 
бархе ғазалҳои Шоҳинро такмил кард. Барои мисол ғазали “Мо аз 
ту ба ҷуз ҷафо надидем” (Девон, саҳ 185), ки дар дастхати 785 мавҷуд 
нест ва онро аз дастхати 1774 ( саҳ 86) вориди “Девони ашъор”-и 
шоир кардем, дорои 6 байт аст, аммо ғазали мазкур дар баѐзи 
Абдулмуъминшоҳ 7 байт дорад. Байти тозае, ки дар баѐзи 
Абдулмуъминшоҳ вуҷуд дорад, чунин аст: 

 
Гуфтам, ки калон шавӣ, шудӣ, лек 
Хосияти ин дуъо надидем [4, 74]! 

 
Ин байт дар баѐзи мазкур байти сеюми ғазали “Мо аз ту ба 

ҷуз ҷафо надидем” буда, илова бар такмили мазмуни ғазал, лутфи 
намакине ҳам дорад. 

Ё худ, байти чоруми ғазали “Ман кӣ бошам, сар кашам аз 
хатти фармони шумо!” дар дигар манобеъ чунин омадааст: 

 
Мекашад доман зи рӯйи ноз чун оби зулол, 
Ашки талхи ман зи лаъли шаккарафшони шумо [7, 3]. 

 
Мисраи аввали байти мазкур дар баѐзи Абдулмуъминшоҳ ва баѐзи 
№ 1075 ба ин шакл омадааст: “Мекашад доман зи рӯи ноз бар оби 
зулол” (Баѐз, с. 43), ки мантиқан гузинаи баѐз дурусттар аст. 

Ҳамчунин, байти панҷуми ғазали “Маро, ки ишқи накӯѐн 
накӯтарин амал аст”, ки ба чунин шакл омадааст: “Маҳил, ки умри 
азизи ту бигзарад бе васл / Ки васли ѐр чу умри азиз бебадал аст [7, 
12] дар баѐзи Абдулмуъминшоҳ бад-ин шакл сабт шудааст: 
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Маҳил, ки умр ба беҳуда бигзарад бе васл, 
Ки васли ѐр чу умри азиз бебадал аст [4, 11]. 

Ё худ дар ғазали “Ҳар дам он бедодгар бар синаам ханҷар занад” 
байти панҷум – “Эй басо шабҳои танҳоӣ, ки бе рўи ҷиҳат / Оҳ сад силӣ 
ба рӯи торами ахзар занад [8, 48] дар баѐзи Абдулмуъминшоҳ ба 
шакли “Эй басо шабҳои танҳоӣ, ки бе рўю ҷиҳат / Оҳи ман силӣ ба 
рӯйи торами ахзар занад [4, 12] китобат шудааст, ки аз назари 
мантиқу шеърият саҳеҳу равонтар мебошад.  

Ҳамчунин, матлаи ҳамин ғазал дар баѐз ба шакли “То кай 
он бедодгар бар синаам ханҷар занад” омада, мақтаи он низ дар 
дастхати № 1774 бад-ин шакли “Ҷавр кам кун в-арна, Шоҳин, 
шикваҳо аз дасти ту / Дар ҳузури шаҳрѐри маъдалатгустар занад! 
[8,49] омада, дар баѐз бо каме таѓйироти лафзї ба сурати “Ҷавр 
кам кун, в-арна аз дасти ту Шоҳин шикваҳо / Дар ҳузури шаҳрѐри 
маъдалатгустар занад! [4, 13] китобат шудааст. Барои 
адабдӯстон пӯшида нест, ки гузинаи баѐз аз назари мантиқу 
интиқоли ҳисси шоирона барҷастатар ба назар мерасад. 

Мақтаи ғазали зебои “Дили бечора, ки ҳар шаб ба фалак 
фарѐдаш”, ки ба сурати “Табъи Шоҳин, ки ба алтофи сухан 
машҳун аст / Ҳаст вайронаву карданд ба ганҷ ободаш [7, 52] 
омада, дар баѐзи Абдулмуъминшоҳ чунин шакл дорад: 

 
Хотири хастаи Шоҳин зи мадеҳи ту, шаҳо, 
Ҳаст вайрона, ки карданд ба ганҷ ободаш! [4, 43]. 

 
Ҳамчунин, матлаи ғазали “Он бевафо, ки лутф ба ушшоқ 

мекунад”[7, 46] дар баѐз ба шакли “Он дилрабо, ки лутф ба ушшоқ 
мекунад”, мисраи аввали байти чоруми ҳамин ғазал “Он 
гулписар, ки бод димоғаш шакар мудом”[7, 46] дар баѐз [4, 44] ба 
гунаи “Он гулписар, ки бод димоғаш мудом шакар” омадааст.  

Ё худ, ғазали “Қадам зи бори ҷафоҳои ѐр мешиканад” [7, 29] 
дар дастхат ҳафт байт дорад, аммо дар баѐзи Абдулмуъминшоҳ 
[4, 48-49] дорои нуҳ байт аст. Баъди муқоисаву муқобала маълум 
гардид, ки ба љойи байтҳои зер: 

Лаби ту равнақи оби ҳаѐт мерезад, 
Хати ту қимати мушки татор мешиканад. 
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Ба ҳайратам, ки чаро муҳтасиб пиѐлаи май, 
Нуҳуфта мехӯраду ошкор мешиканад!, 

ки дар баѐзи Абдулмуъминшоҳ дар таркиби ғазали боло оварда 
шудаанд, дар дастхати № 785 абѐти ғазали дигаре бо ҳамин 
радиф бо матлаи “Ба гул зи рӯйи ту ҳар кас хумор мешиканад / 
Замона дар назараш неши хор мешиканад” [7, 28] омадааст. 

Ё худ, ғазали зебои “Аз чашми ту кардем ба абрӯйи ту он баҳс” 
дар дастхати № 785 ва дигар баѐзҳо ба ҳамин шакл омадааст, аммо 
мақтаъ дар баѐзи Абдулмуъминшоҳ каме фарқ дорад: 

 
Аз чашми ту кардем ба абрӯйи бутон баҳс, 
К-аз бодапарастон ба ҳилоли рамазон баҳс [4, 9]. 

 
Агар касе бо сабки ғазалсароии Шоҳин андак ошноӣ дошта 

бошад, медонад, ки гузинаи баѐзи Абдулмуъминшоҳ саҳеҳтару 
зеботар аст, чун истеҳкоми лафзу маъно аз хусусиятҳои боризи 
ғазалиѐти Шоҳин мебошад. Шоир дар ашъори худ аз корбурди 
таъбиру калимаҳои беҷо ва изофот шадидан парҳез кардааст. 
Гузашта аз ин, дар гузинаи байти матлаи китобатшуда дар баѐзи 
Абдулмуъминшоҳ таносуби калом нисбат ба гузинаҳои дигар 
манобеъ қавитару комилтар аст. Аз ин рӯ, ислоҳи байти мазкур 
бар асоси баѐзи Абдулмуъминшоҳ зарур аст. 

Ин гуна тафовутҳо ҳангоми китобати ғазалиѐти Шоҳин дар 
баѐзҳову тазкираҳо зиѐд ба чашм мехўранд ва танҳо пас аз 
муқоисаву муқобалаи чанд манбаъ метавон гузинаи аслии абѐтро 
ба даст овард. 

Ё худ, дар ғазали “Маро чу шона бибояд ба каф ҳазор 
ангушт” байти савум ба ин шакл китобат шудааст: “Ҳанӯз як 
ваҷабам аз ту ҷойи дурӣ нест / Агарчи риши ту шуд бар зақан 
чаҳор ангушт” [7, 20]. Аммо мисраи се дар китоби “Намунаи 
адабиѐти тоҷик”-и Устод Айнӣ ба ин шакл омадааст: “Ҳанӯз як 
ваҷабам аз ту тоби дурӣ нест” [1, 181], ки мусалламан дар ин ҷо 
гузинаи устод Айнӣ (тоби дурӣ надоштан) нисбат ба гузинаи 
дастхати Ғиждувонӣ (ҷойи дурӣ) саҳеҳтар аст. 

Аммо гузинаи баръакси ҳол низ байни ин ду нусха вуҷуд 
дорад. Барои мисол, дар ғазали “Гар чунин ояд дамодам сели об аз 
чашми ман” байти ҳаштум – “Баски омад бе туам паҳлуйи осоиш 
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ба санг / Умрҳо шуд, рахт барбастаст хоб аз чашми ман” [7, 75] 
дар “Намунаи адабиѐти тоҷик” ба ин шакл омадааст: 

 
Баски афтад бе туам паҳлуи осоиш ба санг, 
Умрҳо шуд, рахт баста, рафта хоб аз чашми ман [1, 181]. 

 
Дар ин маврид мисраи дастхати Ғиждувонӣ (Умрҳо шуд 

рахт барбастаст хоб аз чашми ман) дурусттар аст. 
Ҳамчунин, ғазали “Ай маро ҳамчун суринат гашта чашми 

тар сафед” дар дастхати [7, 36] 7 байт дорад, аммо дар “Намунаи 
адабиѐти тоҷик” [1, 183] ва дастхати [8, 43-44] дорои 9 байт ва дар 
манобеи дигар 10 байт аст. 

Чанде аз ғазалиѐти Шоҳин, ки дар дастхати № 785 вуҷуд 
надоранд, аз дигар баѐзу тазкираҳо пайдо шуданд. Масалан, 
ѓазали “Ай лаззати висоли ту чун лаззати наъим”, ки аз дастхати 
№ 1774 ба даст омад, дар “Тазкират-уш-шуаро”-и Муҳтарам [8, 
182] низ марқум аст. Аммо ғазали “Қулай кардам, ки нофаҳмонда 
бӯсам аз даҳони ӯ” дар “Тазкират-уш-шуаро”-и Муҳтарам [9, 183-
184] танҳо чор байт дошта, дар дастхати № 785 [7, 80] дорои 7 
байт аст. Ё ки байти чоруми ғазали “Ба зулфу рӯйи ту хунам 
чунон шудаст мубоҳ” дар дастхати № 785 ба ин шакл омада: 

 
Шудаст бе маҳи рӯйи ту чашми ман баҳре, 
К-аз ӯ ба киштии нуҳ чарх бигзарад маллоҳ! [7, 25]. 

 
Байти мазкур дар “Тазкори ашъор”-и Садри Зиѐ бад-ин гуна 
сабт шудааст: 
 

Шудаст бе маҳи рӯйи ту чашми ман баҳре, 
К-аз ӯ ба киштии нуҳ чарх нагзарад маллоҳ! [11, 118]. 

 
Ҳамчунин, матлаи ғазали “Қосиде ку, ки фиристем ба ҷонон 

қоғаз / То бибӯсад кафаш аз ҷониби мо он қоғаз” [7, 47] дар 
“Тазкори ашъор” бад-ин шакл омадааст: 

 
Қосиде ку, ки фиристам ба ту ҷонон қоғаз, 
То бибӯсад кафат аз ҷониби моѐн қоғаз [11, 117]. 
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Ё ин ки дар ғазали “Ай лабат лаълу қадат сарву рухат лола 
барин” байти “Қадри деринагӣ андеша намо, гарчи бувад / Банда 
дар ишқи ту савдогари бекола барин [7, 72] дар “Тазкори ашъор” 
бад-ин шакл омадааст: 

Қадри деринагӣ андеша намо, гарчи бувад 
Банда дар ишқи ту савдогари Бангола барин [11, 118]. 
 

Дар ғазали “Мудом табъи ман аз ваҷҳи ѐр ночоқ аст” байти 
панҷум – “Чунон далер ба куфрам ба боби фатвии май / Ки дар 
ҷавоби масоил имоми қишлоқ аст [7, 17] дар “Тазкори ашъор” 
чунин омадааст: 

 
Чунон далер ба куфрам биѐфтӣ фатво, 
Ки дар ҷавоби масоил имоми қишлоқ аст [11, 119]. 

Дар маҷмӯъ, ашъори парокандаи Шоҳин дар баѐзу ҷунгу 
радоифулашъору тазкираҳо чанд мушкили асосӣ доранд: 

1. Маонии баъзе абѐти ғазалҳо ноқисанд. 
2. Бархе байтҳо ноқису машкуканд. 
3. Баъзе маъниҳо норавшананд. 
4. Дар бархе ѓазалњо мақтаъ афтодааст. 
5. Абѐти баъзе ғазалиѐте, ки вазну радифи яксон доранд, 

омехта шудаанд. 
6. Дар баъзе абѐт калима ѐ ибора ҳазф шудааст. 
7. Пайдарҳамии баъзе абѐт дар таркиби ғазалҳо мутавофит аст. 
8. Миқдори абѐти ғазалњо дар сарчашмаҳо яксон нест. 

Ба ҳамин тартиб, дар заминаи муқоисаву муқобалаи 
текстологии 7 нусхаи дастнависи маҳфуз дар ганҷинаи 
дастнависҳои шарқии Маркази мероси хаттии Академияи илмҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон возеҳ гардид, ки ҳанӯз осори Шоҳин ба 
такмилу тасҳеҳи дақиқу қиѐсии матншиносӣ ниѐз доранд. Барои 
расидан ба ин ҳадаф лозим аст, ки муҳаққиқони осори Шоҳин баѐзу 
ҷунгу радоифулашъору тазкираҳои иншошуда дар нимаи дувуми 
асри Х1Х ва ибтидои асри ХХ-ро барои такмилу таҳқиқи мероси 
шоир мавриди омӯзиш қарор дода, гузинаи дурусту саҳеҳи ашъори 
шоирро кашфу пешниҳоди умум намоянд. 
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МУҚОИСАИ ТЕКСТОЛОГИИ ЧАНД ҒАЗАЛИ ШОҲИН  
АЗ РӮИ МАТНИ ДАСТХАТҲО 

 
Ашъори парокандаи Шамсиддини Шоҳин дар тазкираву баѐз ва 

радоифулашъор ба таври мутафовит сабт шудааст. Муқоисаи ин нусхаҳо 
нишон медиҳад, ки ашъори шоир аз назари миқдори мисраъҳо, ҷойи абѐт, 
афтодани калимаву ибора ва тарзи китобат аз якдигар фарқ мекунанд. 

Дар ин мақола мавзӯи тасҳеҳу такмили ашъори Шоҳин матраҳ шуда, 
муҳаққиқ зимни муқоиса ва муқобалаи дастхати ашъори шоир бо чанд баѐзу 
радоифулашъор ва тазкира ба ин натиҷа мерасад, ки барои такмилу тасҳеҳи 
осори Шоҳин бояд нусхаҳои бештаре мавриди муқоисаву муқобала қарор 
гирифта, аз батни онҳо гузинаи сањењи осори шоир барои хонандагон муаррифӣ 
гардад. 

https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh263/
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Вожаҳои калидӣ: Шоҳин, дастхат, тазкира, баѐз, муқоиса, муқобала, 

тасҳеҳ, такмил, ашъор. 
 

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ ГАЗЕЛЕЙ 
ШОХИНА ПО РУКОПИСНЫМ ТЕКСТАМ 

 
Разрозненные стихи Шамсиддина Шохина, содержащиеся в отдельных 

трактатах, рукописях и тематических сборниках, встречаются в различных 
вариациях. Сравнение этих текстов показывает, что стихи поэта разнятся с 
точек зрения количества строк, расположения двустиший, пропуска слов и 
словосочетаний, а также способов каллиграфического оформления. 

В настоящей статье расматривается вопрос об исправлении и 
дополнении стихов Шохина. Исследователь, сравнивая разрозненные тексты 
стихов в нескольких трактатах, приходит к такому выводу, что для более 
детального уточнения и исправления поэтического наследия Шохина должны 
быть расмотрено и сопоставлено большее количество письменных источников, 
чтобы тем самым представить читателям более точные и приемлимые 
варианты стиховорений поэта. 

Ключевые слова: Шохин, рукопись, трактат, уточнение, исправление, 
сопоставление, приемлимые варианты, поэзия. 

 
TEXTOLOGICAL COMPARISON OF GASELS OF 

SHOHIN ON HANDLING TEXTS 
 
Shamsiddin Shokhin's scattered poems contained in separate treatises, 

manuscripts, and the thematic collections are found in various variations. Comparison 
of these texts shows that the poet's verses differ in terms of the number of lines, the 
location of the couplet, the omission of words and phrases, and the methods of 
calligraphic design. 

This article addresses the issue of correcting and supplementing of Shohin’s 
poems. The researcher compare the disparate texts of poems in several treatises, 
comes to the conclusion that in order to clarify and correct Shokhin’s poetic heritage 
more detailed written sources should be examined and compared, so that the readers 
themselves can present more accurate and acceptable versions of the poet’s poems. 

Keywords: Shohin, manuscript, treatise, clarification, correction, comparison, 
acceptable variations, poetry. 
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ТАРЉУМАВУ ТАФСИРЊОИ ФОРСӢ-ТОЉИКИИ ЌУРЪОНИ 

КАРИМ ДАР ЊИНД ВА АРЗИШИ АДАБИИ ОНЊО 

Исроилов Раҳматшо 

Институти забон ва адабиѐти ба номи Абўабдулло Рўдакии АИ ЉТ 

 
Доир ба омӯзиш ва таҳқиқи тарҷумаву тафсирҳои тоҷикии 

Қуръони карим солҳои охир дар Тоҷикистон рисолаву 
мақолаҳои илмии арзишманде ба табъ расидааст. Дар ин замина 
метавон хидматҳои А.Насридинов, Н.Салимї, Т. Мардонӣ, 
М.Умаров, У.Ғаффорова, Ф.Насриддинов, Ф.Баротзода, 
М.Очилова, А.Холов ва дигаронро зикр намуд. 

Перомуни тарҷумаву тафсирҳои тоҷикии Қуръони карим 
Абдулманнон Насриддинов китобе зери унвони “Ошноӣ бо 
тарҷумаҳои форсии Қуръони карим дар Эрон ва Тоҷикистон” ба 
табъ расонидааст [19, 19]. Муаллиф дар он тарҷумаву тафсирҳои 
чопшудаи давраи истиқлолияти Тоҷикистон ва сӣ соли Эронро 
муаррифӣ намудааст, ҳамзамон аз арзишҳои адабии онҳо сухан 
ронда, ба тарҷумаи тоҷикии Шоҳ Валиюллоҳи Деҳлавӣ ишораҳо 
кардааст [19, 44-46].  

Дар ин бора ҳамчунин маќолаи њаљман калоне аз тарафи 
Тољиддин Мардонї ба забони русї дар маљаллаи “Ираннаме” ба 
табъ расидааст, ки онро метавон як пажўњиши муфассал ва даќиќ 
дар таърихи омўзиш ва тафсиру тарљумањои Ќуръони карим дар 
Осиѐи Миѐна ва Тољикистон њисобид [14].  

Фахриддин Насриддинов дар рисолаҳои номзадӣ ва 
доктории худ оид ба арзишҳои адабии тафсирҳои форсии 
тоҷикии қарни X-XI милодии Мовароуннањру Хуросон 
маълумоти муфассал оварда, савияи арзишҳои адабии онҳоро 
муайян намудааст [21, 21]. 

Аз муоинаи таҳқиқоти фавқуззикр бармеояд, ки баъзе 
муҳаққиқон ба бархе тафсирҳои форсӣ-тоҷикии дар Ҳинд 
таълифшуда ишора намуда, онњоро ҳамаҷониба мавриди таҳқиқ 
қарор надодаанд. Бинобар ин, мо тасмим гирифтем, ки дар ин 
мақола ба қадри тавон ин мавзӯъро ба риштаи таҳқиқ кашем.  

Таҳқиқу муаррифии тарљумаву тафсирҳои Ќуръони карими 
ба забони форсии тољикї дар Ҳинд навишташударо дар ҳаҷми як 
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мақола љой додан ғайриимкон аст, зеро онњо мавзӯъҳои гуногуни 
илмӣ, адабӣ, забонӣ, услубї, сохторї ва ғайраро дар бар 
мегиранд. Дар ин ҷо ба таври иҷмолї зарур донистем, ки ба 
муаррифии баъзеи ин асарҳо, ки имрӯз мавриди истифода қарор 
доранд, бипардозем ва тавассути мисолњо дар бораи онҳо 
маълумоти муҷазе ироа намоем ва таъсирпазирии мутарҷимону 
муфассирони форсизабони Ҳиндро аз асарҳои донишмандони 
тоҷик нишон диҳем.  

Аз ахбори таърих маълум аст, ки ба сарзамини Њинд 
Ѓазнавиѐн, Ѓўриѐн, Хилљиѐн ва Туѓлуќиѐну Темуриѐн њуљум 
карда, як ќисмати бузурги кишварро зери тасарруфи худ 
дароварда буданд. Ҳамзамон ислом ва ањкоми он: Ќуръону 
њадис, мазњабу тасаввуф, забону адабиѐти араб ва адабиѐти 
форсии тољикї маҳз тавассути эшон дар ин сарзамин паҳн 
гардид. Мардуми ин кишвар низ ба дарки воқеии ислому 
фарҳанги мусулмонї кӯшиш ба харҷ дода, тавонистанд дар як 
муддати начандон тӯлонӣ аз он ба ҳар роҳу восита баҳравар 
гарданд. Барои мисол, агар фақат ба таърихи тарљума ва шарҳи 
Ќуръони карим дар шибњи ќораи Ҳинд аз рўи ќадимтарин асар - 
“Фатҳномаи Синд” назар афканем, мебинем, ки аз њамон ќарни 
сеюми њиљрї (IX.м) рољагони њинду алоќамандие ба мафоњими 
Ќуръон доштаанд [10. 14]. Чунонки дар бораи яке аз рољањои 
Синд − Роља Мањруг, ки дар Кашмир њукумат мекард, навишта 
шудааст, ки ў аз њокими вилояти Мансура Абдулло ибни Умар 
хостааст, ки касеро ба назди ў бифиристад, то битавонад 
Ќуръонро ба забони њиндї барояш тарљума кунад. Њокими 
минтаќаи мусулмоннишини Синд нафареро муаррифї мекунад, 
ки ба чанд забони мањаллии он љо ошної дошт ва ў дар зарфи се 
сол барои Роља Мањруг Ќуръонро тарљума кард [9,14]. Бинобар 
навиштаи сарчашмаи мазкур баъзе муњаќќиќони њиндї бар ин 
назаранд, ки нахустин тарљумаи Ќуръони карим ба забони синдї 
сурат гирифтааст, вале он то замони мо нарасидааст [16]. Њамин 
тавр, аз замони арабњо, ки қисми андаке аз сарзаминро ишғол 
карда буданд, то давраи Ѓазнавиѐн дар Ҳинд тарљума ва ѐ 
тафсире аз Ќуръон ба забони форсии тољикї дастрас нагардид. 
Назар ба маълумоти сарчашмаҳо Сайид Муњаммад Исмоили 
Бухорї (ваф. 348\1056) дар Лоњур ба тадриси Ќуръон машѓул 
будааст [17, 20]. Аз ин маълум мешавад, ки тарҷума ва ѐ тафсири 
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Қуръон ба забони синдӣ вуҷуд доштааст ва ѐ баъзе сураҳои он, 
ки мувофиқи ниѐзи мардуми тозамусулмон баргардон шудааст, 
њамчунон ки форсизабонони садри ислом аз Салмони Форсӣ 
(сањобї) тарҷумаи сураи “Фотиҳа”-ро хоста буданд [8]. 

Ҳинд дар муқоиса бо дигар сарзаминҳои форсизабон дар 
бораи таърихи тарҷума ва тафсирҳои форсии Қуръони карим 
собиқаи чандон тулонӣ надорад. Ба ин далел, ки аввалан 
интишор ва густариши ислом дар Њиндустон пас аз фатњи 
Хуросону Мовароуннањр сурат гирифта, сониян, уламо ва 
донишмандони ин манотиќ ва шогирдонашон ба Ҳинд рафта, 
вазифаи таблиѓи дину оини ислом ва забону адаби форсии 
тољикиро бар дўши худ гирифта буданд. Савум, интишори 
тафсиру тарҷумаҳои форсӣ-тоҷикии Қуръони карим дар ин 
кишвар ва истифодаи густурдаи ҳиндуҳо аз онҳо мебошад.  

 Дар бораи қадимтарин тарҷумаву тафсирҳои форсӣ-
тоҷикии Қуръони карим дар Ҳинд ихтилофи назар вуҷуд дошта, 
мушкил аст аввалин таълифро дар ин самт муайян намуд. Баъзе 
муҳаққиқони ин соҳа тарҷума ва тафсирнависии Қуръони 
каримро дар Ҳинд ба асри XVII ва бархе дигар ба охирҳои асри 
XVIII мансуб медонанд. Доктор Зафарислом Аҳмадхон - 
форсипажӯҳи Донишгоҳи Алигарҳ, бар ин назар аст, ки 
тарҷумаи Қуръон аз љониби Шоҳ Валиюллоҳи Деҳлавӣ аз ҷиҳати 
мукаммалии худ аввалин тарҷума мебошад, вале ба назари мо, 
ин ақида ба гунае хеле дур аз ҳақиқат аст, зеро дар раванди 
таҳқиқ ба мо маълум гардид, ки то замони Валиюллоҳи Деҳлавӣ 
(асри XVIII) дар ин кишвар чанд тарҷумаву тафсири комили 
форсии тоҷикӣ низ вуҷуд доштааст, ки ба асрҳои XIII-XIV 
тааллуқ дорад, ки онро зимни баррасии “Тафсири Нишопурӣ” 
меорем. Дигар ин ки баъди таълифи тарҷумаву тафсирҳои 
Қуръон дар Мовароуннаҳру Хуросон ин асарҳо зуд ба Ҳинд 
рафта расида, нақши муҳиммеро дар эҷоди тарҷумаву тафсирҳои 
нави Қуръони карим ба забони форсии тоҷикӣ ва баъдан ба 
забони урду ифо намудаанд. Серистифодатарини тарҷумаҳо ва 
тафосири форсии тоҷикӣ дар кишвари Ҳинд тафсири Мавлоно 
Яъқуби Чархӣ, тафсири “Мавоҳибу алийа” машҳур ба “Тафсири 
Ҳусайнӣ”-и Воизи Кошифӣ ва “Тафсири Зоҳидӣ” маҳсуб 
мешаванд. Ин асараҳо аз замони рӯи кор омаданашон то ба 
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имрӯз дар тамоми сарзаминҳои форсизабон мавриди омӯзишу 
истифода ва таълиму тадрис қарор гирифта, даҳҳо нусхаҳои 
хаттӣ ва чопи сангии онҳо ба касрат дар китобхонаҳои Ҳинду 
Покистон ба мушоҳида мерасанд [16, 59-68]. 

Дар рафти таҳқиқ ба мо маълум гашт, ки “Тафсири 
Њусайнӣ” ва “Тафсир”-и Яъқуби Чархӣ дар Њинду Покистон аз 
замони таълиф то имрўз дар мадрасву марокизи илмӣ ва 
масоҷиди он ҷо мавриди мутолиаву тадрис қарор доранд. 
Муфассирони форсизабони Ҳинд барои фаҳму дарки каломи 
илоҳӣ инчунин барои таълифи тафсиру тарҷумаи нави Қуръони 
карим «Тафсири Ҳусайнӣ»-ро ҳамчун заминаи кори худ қарор 
додаанд. Аз зумраи касоне, ки аз “Тафсири Ҳусайнӣ” истифодаву 
иқтибосҳо намудаанд, Муњаммадсиддиќи Аминии Алавї (ваф. 
1119/1707), Имомдод ибни Муҳаммадмискин (“Шарҳи вожаҳои 
“Мавоҳиби алийа”), Шоҳ Абдулазизи Деҳлавӣ ва дигарон 
мебошанд [16, 68-70].  

Тарҷума ва тафсирҳое, ки дар ин кишвар рӯи кор омаданд, 
ҳар яке бо услубу сабки тоза ва маҳорату малакаи баланди илмӣ 
эҷод шудаанд, ки мебояд хусусияту вижагиҳои онҳо муайян 
гарданд. Бинобар ин метавон вижагиҳои махсуси баъзе аз 
асарҳои маъруфи дар Ҳинд навишташударо мавриди таҳлилу 
баррасии хоссе қарор дод. 

Яке аз тафсирҳои арабии маъруф “Ѓароиб-ал-Ќуръон ва 
рағоиб-ал-фурқон” буда, дар он тарҷумаи оятҳо ба форсии 
тоҷикӣ дар зери оятҳои қуръонӣ ҷой дода шудааст, ки аз тарафи 
адиб, муфассир, файласуф ва риѐзидон Шайх Низомуддин ибни 
Њасан ибни Муњаммади Нишопурї маъруф ба Низоми Аъраҷ ѐ 
Низоми Нишопурї (660/740-1262/1339) таълиф шудааст. Зодгоҳ 
ва тањсилоти ӯ дар Нишопур буда, дар замони ҳукумати 
Туғлуқиѐни Ҳинд ба Дењлї њиљрат кардааст. “Ѓароиб-ал-
Ќуръон” аз муњимтарини таснифоти ў буда, онро баъд аз њиљрат 
ба Ҳинд (соли 736/1334) дар вилояти Давлатободи Ҳинд ба анљом 
расонидааст [24, 255]. Чунонки муаллиф менависад, маъхази 
аслии ин асар “Тафсири Кашшоф”-и Замахшарӣ ва “Тафсири 
Кабир”-и Фахруддини Розӣ мебошад [24, 2]. Нусахи хаттӣ ва 
чопи сангии он дар китобхонањои Њинд ва хориҷ аз он бисѐр ба 
чашм мерасад ва ахиран дар кишварҳои араб, аз ҷумла дар 
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матбааи “Дор ал-кутуб ал-илмия”-и Бейрут ба иҳтимоми Закариѐ 
Умайрот бе овардани тарҷумаи форсӣ-тоҷикӣ дар шаш муҷаллад 
соли 1996 ба чоп расидааст [24]. Хушбахтона, чопҳои сангии ин 
асар мутобиқи тавсияи худи муфассир бо тарҷумаи форсии 
тоҷикӣ дар се муҷаллади бузург омода шудааст [24]. Азбаски 
тарҷумаи арзишманди Нишопурӣ дар дохили тафсири арабии ӯ 
ҷой дорад, ба ҳамин сабаб аз назари муҳаққиқони ин соҳа дур 
мондааст. Тарҷумаҳои Махдуми Нуҳ (XVII) ва Шоҳ Валиюллоҳи 
Деҳлавиро (XVIII) чун нахустин тарҷумаи Қуръон ба забони 
форсии тоҷикӣ дар Ҳинд шинохтаанд [15].  

Нишопурӣ дар муқаддимаи тафсираш чунин менависад: 
“Лозим донистам, ки ибтидо оятҳои барои тафсир 
интихобшударо ҳамроҳи тарҷумаи форсиаш биѐварам ва онро бо 
як услуби бадеъ ва равиши устувор, бо нигоҳдошти сарфу наҳв 
ва таъвили оѐти муташобеҳот, тасреҳи киноѐту маҷозот ва 
истиорот, ки фаро гирифтани ҳамаи инҳо мутарҷимонро ба 
сахтиҳо мекашонад, тарҷума кунам” [24, 2-3]. Воқеан, муфассир 
тамоми ин назарҳои дар боло зикркардаашро дар тарҷумаи 
тафсиргунаи худ риоя карда, дар интихоби калимаҳо ва иборот 
маҳорату завқи баланд аз худ нишон додааст. Мутарҷим дар 
бисѐр маворид як калимаро ба ду калимаи ҳаммаъно тарҷума 
кардааст. Масалан, дар сураи “Бақара”: “Алиф. Лом. Мим. 
Золика-л-Китобу ло райба фийҳи ҳуда-л-лилмуттақийн”. 
Тарҷума: (“Ин аст, он Китоб, шакке дар он нест, ҳидояту ростист 
мар парҳезгоронро”) [24, 4]. Дар ин оят калимаҳои “золика”-ро 
ба “ин” ва “он” ва “ҳудан”-ро ба “ҳидоят” ва “ростӣ” маънидод 
мекунад, ки хонанда аз мазмуни калимаҳо хуб бархўрдор 
мешавад. Даи ҷойи дигар мутарҷим кӯшидааст, ки вожаву 
таъбироти қуръониро бо калимаҳои муҷазу пурмаънои форсӣ-
тоҷикӣ моҳирона тарҷума намояд. Монанди калимаи “қасд”, ки 
онро дар ояти “Фа ман ҳаҷҷа-л-Байта” ба маънои “оҳанг” 
тарҷума кардааст: “Пас ҳар кї оҳанги Хона кунад” [23, 80]. 
Инчунин дар оятҳое, ки мусалмононро хитоб намудааст, ояти “Ё 
айюҳа-л-лазина оману” (Ай касоне, ки имон овардаед)-ро “Ай 
гаравидагон” муҷазу дақиқ тарҷума намудааст [24, 50]. Муфассир 
бо малакаи волои маърифати исломӣ ва забондонӣ оятҳоро 
ҳамин гуна зебо ва маҷзуб тарҷума кардааст. Аллома Тафтазонӣ 
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ва ҳамзамони ӯ вожаи “гаравидан”-ро дар “Шарҳ-ал-ақоид ан-
Насафӣ” чунин овардааст: “Калимаи “имон” дар тоҷикӣ ба 
манои “гаравидан” ифода ѐфтааст, ки шомили имон овардан ба 
забон ва тасдиқ ба қалб мебошад” [25, 308], ки шарҳи таъбири 
мазкур ба тарҷумаи Нишопурӣ комилан мувофиқ аст. Арзишу 
мазоѐи дигари ин тарҷума зиѐданд, лекин дар мақола ҷой додани 
онҳо ғайриимкон ба назар мерасад. 

Тарљумаи дигари Ќуръони карим ба забони форсӣ-тоҷикӣ бо 
номи “Рози маърифат” ба ќалами Махдуми Лутфуллоњ ибни 
Махдуми Неъматуллоњ маъруф ба Махдуми Нуњ (911/1500-
998/1590), ки сокини Њоло аз тавобеъи шањри Њайдаробод 
мебошад, тааллуќ дорад. Ин асар, хушбахтона, то ба замони мо 
расида, соли 1962 бо кўшиши доктор Ѓулом Мустафо-раиси собиќи 
бахши урдуи Донишгоњи Синди Покистон бо муќаддима ва тасњењ 
ба чоп расид. Махдуми Нуњ ба забони арабї низ тафсире ба номи 
“Кошиф ал-њаќоиќ ва ќомус-ад-даќоиќ” таълиф намудааст [15]. Ба 
қавли қуръонпажӯҳи ҳиндӣ Амруддин Меҳр, Махдуми Нуҳ 
нахустин мутарҷими форсии Қуръон дар Ҳинд маҳсуб меѐбад [15]. 
Лекин аз нигоҳи таърихи таълифи асар, тавре ки дар боло зикр 
кардем, гуфтаҳои ӯ баид аз ҳақиқат ба назар мерасанд.  

Равишу услуби тарҷума бисѐр сода ва таҳтуллафзӣ буда, 
мутарҷим барои хубтар баѐн кардани маънои оятҳо дар байни 
қавсайн шарҳи мухтасари онҳоро додааст. 

Махдуми Нуҳ аз санъатҳои бадеӣ хуб истифода намудааст, 
ки ин арзиши тарҷумаро боло бурдааст. Яке аз вижагиҳои 
тарҷумаи ӯ дар он аст, ки, масалан, “Бисми-л-Лоҳи-р-Раҳмони-р-
Раҳим”-ро ӯ ба ҳаргуна тарҷума овардааст, ки ин, албатта, кори 
нав набуда, Наҷмуддин Умари Насафӣ (XII) дар тафсири 
тоҷикиаш ҳамин гуна тарҷума намудааст. Масалан, дар сураи 
“Фотиҳа” Насафӣ “бисми-л-Лоҳ”-ро ба сурати “Оғоз кардам ба 
номи Худованди рӯзидиҳандаи омурзанда” тарҷума кардааст 
[18,7] ва Махдуми Нуҳ ба шакли “Ибтидо мекунам ба номи 
Худои сазои парастиш, рӯзидиҳандаи раҳматкунанда” гуфтааст 
[17] ва дар сураи “Бақара” “Ба номи Худои раҳматкунандаи ом 
дар дунѐ ба рӯзӣ ва раҳматкунандаи хос дар уқбо ба мағфирату 
фирӯзӣ” [17]. Дар тарҷумаи Насафӣ “Ба номи Офарандаи 
бахшандаи бахшоянда” [18, 50]. Бо ҳамин тартиб дар ҳамаи 
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сураҳо “бисми-л-Лоҳ”-ро гуногунранг тарҷумаву тафсир 
кардааст, ки бо “Тафсири Насафӣ” шабоҳати зиѐд дорад. 

Аз дигар тарҷума ва тафсирҳои машҳури дар Ҳинд 
нигошташуда “ал-Баҳру-л-маввоҷ ва ас-сироҷу-л-ваҳҳоҷ”-и 
машҳур ба “Бањри маввољ” аст, ки аз тарафи Ќозї Шањобуддин 
Аҳмад ибни Шамсуддин ибни Муҳаммади Давлатободї (ваф. 
948/1445) навишта шудааст. Ќозї Шањоб низ аз љумлаи уламои 
бузурги мазҳаби ҳанафӣ ва забоншиносии арабӣ ба ҳисоб рафта, 
дар илмҳои сарфу нањв ва адабиѐти арабу форсии тоҷикӣ ва 
мантиқу калом асарҳо таълиф кардааст. Давлатободї бо таассур 
аз се тафсири бузурги илмї-фалсафї: “Тафсири Кашшоф”-и 
Замахшарї, “Тафсири кабир”-и Фахруддини Розї ва тафсири 
Абулайси Самарќандї асарашро таълиф кардааст. Абдулњаќ 
Муњаддиси Дењлавї менависад: “Бањри маввољ” тафсири 
Ќуръони карим ба ибороти форсї, дар он баѐни таркибу 
маъниро фаслу васл додааст ва аз барои саљъ такаллуфе 
кардааст, ки ќобили ихтисор ва танќињу тањзиб аст” [2, 359-360]. 
Ҳамчунин дар бораи чанд китобу рисолањои форсї ва салиќаи 
шеъргўӣ њам дошатанаш хабар медињад [2, 360]. Чунин ба назар 
мерасад, ки ӯ мехост як тафсири илмие, ки шомили тамоми 
паҳлуҳои улуми замонаро фаро гирад, ба забони форсии тоҷикӣ 
эҷод кунад. Ба ин хотир “Тафсири Кашшоф”-ро заминаи кори 
худ қарор додааст. Тафсири “Баҳри маввоҷ”-ро аз лињози ќидмат 
ва камол, метавон нахустин тафсири форсии тоҷикӣ дар Ҳинд 
шумурд. Нусхањои хаттии он аксаран то замони мо ноќис расида, 
лекин ба ҳар ҳол дар китобхонањои Њинду Покистон ва берун аз 
он ба чашм мехўрад. Ин асари гаронбањо соли 1879 дар Лакњнав 
ва ахиран дар Эрон ба табъ расид [17, 30].  

Давлатободӣ дар масъалаҳои ихтилофӣ ақволи 
муфассиронро як-як оварда, шарҳ медиҳад. Барои возеҳу равшан 
ба зеҳни хонанда расонидани мавзӯъ ӯ услуби суолу ҷавобро пеш 
гирифтааст, ки он ҳамон услубу равиши Замахшарӣ дар 
“Кашшоф” мебошад. Арзишҳои илмиву адабии тафсир дар 
баҳсҳои забоншиносию адабї ва насри мусаҷҷаъи ботакаллуфи 
он намудор аст. Барои тасдиқи матлаб як намуна аз он меорем: 
“Тилка - ишоратест ба умури мазкура, “фо”- сабабия аст барои 
тараттуби сабаб ба мусаббаб, ҷумлаи “ҳудуду-л-Лоҳ”- “тазйил” 
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аст. Маънӣ ин аст: баѐни ҳал ва ҳурмат ҳудудест таъйинкардаи 
Худост ва таҷовуз кардан аз он норавост” [1, 37]. Аз шарҳи ин 
оят маълум мегардад, ки барои хондан ва фаҳмидани асари 
мазкур, бо вуҷуди форсӣ (тоҷикӣ) буданаш, аз хонанда 
донистани сарфу наҳви арабӣ, балоғату мантиқ ва дигар илмҳои 
вобаста ба онро тақозо мекунад.  

Аз ҷумлаи чунин тафсирҳо “Тафсири Шерозї”-и Њаким 
Фатњуллоњи Шерозї (ваф: 997/1577) мебошад, ки аз уламои 
бузурги фирқаи шиъї ба ҳисоб рафта, дар мантиќу фалсафа 
рисолањо навиштааст. Ў бо даъвати яке аз шоњони Бељопур аз 
Шероз ба Њинд омада, баъдтар дар дарбори Акбар (1542-1605) 
маќоми волоеро касб мекунад. Ин тафсир соли 1344/1960 дар 
Тењрон бо муќаддимаи Мирзо Абулњасани Шаъронї ба табъ 
расид [10, 4-10]. 

Тафсири дигари дар замони Аврангзеби Оламгир (1658-
1707) таълифшуда “Лубб-ал-фавоид” ном дорад. Асар ба таври 
мухтасар ва таҳтуллафзӣ буда, тарљумаи оятњои он равону салис 
мебошад. Номи муаллифи он зикр нашудааст, аз рўйи ишораи 
“ба амри Муҳаммадмаъсум”, ки дар охири нусха омадааст, 
чунин тахмин кардан мумкин аст, ки ӯ яке аз фарзандони шайх 
Аҳмади Сарҳиндї мебошад, ки дар аҳди Аврангзеб зиндагӣ 
намудааст. Нусхаи хаттии он дар китобхонаи Мавлоно Озоди 
Донишгоњи Алигарњ мањфуз аст [10, 4-10].  

 Тафсири “Шарњ-ал-Ќуръон”-и Муъинї аз таснифоти 
Мавлоно Муъинуддин ибни Хоља Мањмуди Наќшбандї (ваф. 
1085/1674) мебошад. Ў аз зумраи шогирдони барљастаи шайх 
Абдулњаќ Муњаддиси Дењлавї ба њисоб рафта, дар дебочаи 
тафсир насаби худро ба Хоҷа Алоуддини Аттори Деҳнавӣ нисбат 
медиҳад. Дар фиќњи мазњаби њанафї мумтоз ва дар тариќат 
устувору яккатоз будааст. Муъинуддин ба забони арабї њам 
Ќуръонро тафсир карда, онро “Зубдату-т-тафосир” ном 
гузоштааст. Нусхаи дастнависи тафсири форсии тоҷикиаш дар 
китобхонаи Ганљбахши Лоњури Покистон мањфуз аст [17, 30].  

“Зебу-т-тафосир” муњимтарин ва машњуртарин тафсири 
форсии тоҷикиест, ки дар ањди Аврангзеб бинобар хоњиши 
шоњдухтар Зебуннисо (1048-1113/1638-1701) аз тарафи Сафї ибни 
Валии Ќазвинии Кашмирї навишта шудааст. Ин тафсир аз 
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чандин муљаллад иборат буда, муҷаллади панљуми он дар 
Осорхонаи Британия “Бритиш Музеум” мањфуз аст [11,16]. 
Тафсир ба андозае муфассал навишта шудааст, ки аз сураи 
“Анфол” то сураи “Юсуф”, ки панљ сураро дар бар мегирад, дар 
як муљаллади бузург фароҳам шудааст. Иддае аз муњаќќиќон 
тафсири мазкурро тарљумаи “Тафсир-ал-кабир”-и Имом 
Фахруддини Розї гуфтаанд ва иддае дигар чунин назар доранд, 
ки аз чанд тафсири арабї тарљума гардидааст [17, 26].  

Муфассир ҷилди аввали асарашро бо муқаддимаи 
пурмуҳтаво ва муфассал ба бахшҳои улуми қуръонӣ ва тафсиру 
шарҳи сураи “Фотиҳа” бахшидааст. Ин ҳам метавонад аз 

бузургии ҳаҷми тафсири мазкур далолат намояд [9, 4-10].  
“Фатњ-ар-Рањмон би тарљумат-ал-Ќуръон”-и Шоњ 

Валиюллоњи Дењлавї (1114-1176/1702-1762) яке аз 
пуристифодатарин тарљумаҳои форсӣ-тољикии Ќуръони карим 
дар Њинду Покистон ва дар миѐни форсизабонони љањон 
мебошад. Ин тарљума, агарчи тањтуллафзї њам бошад, бо услуби 
равону сода ва бисѐр даќиќ тасниф шудааст. Барои хубтару 
беҳтар расонидани маънии оятњо мутарљим дар њошияи 
тарљумааш ба хонанда тафсири мухтасаре зам кардааст. Ин асар 
миѐни тарљумањои форсии тоҷикии Ќуръон маќоми олиеро касб 
намудааст. Сабаби таълифи ин асарро мутарҷим дар норозигиаш 
аз тарҷумаву тафсирҳои форсӣ-тоҷикии дар дастдоштаи худ 
медонист. Ӯ чунин қайд мекунад, ки: “Баъзеи онро татвили 
мумил (дароз кашидани сухани хастакунанда) ва баъзе тақсири 

мухил, (кутоҳсухании нораво ва халалдоркунандаи маъно), ҳеҷ 
як мувофиқи он мизон наѐфт, лоҷарам азми таълифи тарҷумаи 
дигар мусаммам шуд” [5, 608]. 

 Валиюллоҳи Деҳлавӣ дар муқаддимаи пурмуҳтавои худ 
хатову иштибоҳоти мутарҷимони пеш аз худро бо мисолҳо 
нишон дода, равишу услуби наверо дар тарҷумаи Қуръон ба 
забони форсии тоҷикӣ ба хонандагони замонаш пешниҳод 
мекунад. Донишмандони шибњи ќораи Ҳинд маќоми тарљумаи 
Валиюллоњи Деҳлавиро ба унвони асоси тамоми тарљумањои 
урду ва англисии Ќуръон ќарор додаанд ва эътироф намудаанд, 
ки њамин тарљума роњро барои фарзандонаш боз намуд, то 
Ќуръонро ба забони форсии тоҷикӣ ва урду тарљума ва тафсир 
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кардаанд, сипас, ин тарљумањои падару фарзандон асоси дигар 
тарљумањо ва тафсирњои ба забони урду ва англисї ќарор 
гирифтанд. Барои маълумоти бештар ва батафсил дар бораи 
Шоҳ Валиюллоҳи Деҳлавӣ ва тарҷумаву ҳунари тарҷумониаш 
метавон ба мақолаи “Љойгоњи “Фатҳ-ар-Раҳмон би тарҷумат-ал-
Ќуръон”-и Шоњ Валиюллоњи Дењлавї дар Мовароуннањр ва 
Хуросон” муроҷиат кард [8].  

Тафсири “Фатњ-ал-Азиз” ѐ “Тафсири Азизӣ” асари Шоњ 
Абдулазизи Дењлавї (1159-1239/1746-1824) (фарзанди бузурги 
Шоҳ Валиюллоҳи Деҳлавӣ) аст. Ӯ дар назди падараш таълиму 
тарбия гирифта, ба қуллаҳои илму маърифат мерасад. Ба қалами ӯ 

ду ѐ се асар ба арабӣ тааллуқ дорад, дигар ҳамаи таълифоташро ӯ 
ба форсии тоҷикӣ эҷод кардааст. Шоҳ Абдулазизи Деҳлавӣ дар як 
асари тоҷикиаш ба номи “Туҳфаи исно ашара” перомуни 
ғамхориҳои падараш чунин миннатдорӣ менамояд: “Ба Худо 
қасам, агар падари ман аз ҳифзи Қуръон ба ман ҳеҷ таълим 
намекард, аз уҳдаи шукри он бузургвори олимиқдор 
наметавонистам баромад” [3, 408]. Ҷои дигар ҳамаи ин илму 
фазлро аз неъмати Қуръон мешуморад [4, 409]. Шоҳ Абдулазиз 
мехостааст, ки асарашро дар даҳҳо муҷаллад гирд оварад. Вале ба 
иллати пирӣ ва бесарусомониҳои замонаш натавонист онро ба 
итмом расонад. Баъдтар шогирдаш Њайдаралии Файзободї (ваф. 
1299/1921) онро дар бисту њафт ҷилд такмил додааст. Ин такмила 
то поѐни љузъи панљум дар китобхонаи ба номи Шиблии 
Нуъмонии Донишгоњи Надвату-л-уламо мањфуз мебошад [14, 144]. 
Шоњ Абдулазиз ин асарашро дар замони нобиноии худ ба тариќи 
имло таълиф намудааст. Абдулњай Њасанї дар бораи муаллифи 
ин тафсир мегӯяд: “Насри форсии бисѐр равон ва шево, фасоњату 
матонат ва тамоми улуми диниву ахлоқӣ ва каломиро дар он љой 
додааст” [13, 144]. Асари мазкур бо вуҷуди ноқис будан дар байни 
форсизабонон мутадовил буда, нусхаҳои дастнавис ва чопи 
сангии он дар китобхонаҳои шибҳи қораи Ҳинд ва берун аз он 
дида мешаванд [17]. Қобили зикр аст, ки маъруфияти Шоҳ 
Абдулазиз дар манотиқи Мовароуннаҳр хеле зиѐд будааст, зеро, 
масалан, бузургоне ба монанди Аҳмади Дониш аз афкору 
назарҳои ӯ истифода кардаанд [6, 58].  
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Аз рӯи чопи сангии тафсир маълум мегардад, ки муаллиф 
дар аввал сураи “Фотиҳа” ва чанд ояти сураи “Бақара”-ро 
тафсир карда, ба шарҳу тафсири пораҳои бисту нуҳум ва сиюми 
Қуръон мепардозад. Сабаби ин корро худи муфассир дар 
муқаддимаи асараш чунин шарҳ медиҳад: “Ба ҷозибаи шавқу 
доияи азми бародари динӣ Мусаддиқуддин Абдуллоҳ, ки аввалан 
барои эзоҳи маонии сураи “Фотиҳату-л-китоб” ва ду се пораи 
охирин аз ҳазрати Қуръони маҷид, ки аксари муслимин дар 
саловоти хамса (намозҳои панҷгона) ва ҷамоот ва маҳозири 
арвоҳи муқаддасаи анбиѐу авлиѐ ва зиѐрати қубури сулаҳову 
урафо ба тиловати ин сураҳо менамоянд, дарѐфти мазомини 
онҳо ҳам ба онҳо муяссар шавад” [3, 3]. Абдулазизи Деҳлавӣ аз 
тафосири форсии тоҷикӣ ба монанди “Тафсир”-и Яъқуби Чархӣ, 
“Тафсири Ҳусайнӣ” ва дигарон, инчунин аз ашъори классикони 
тоҷик, мисли Саъдӣ, Саноӣ ва дигарон, истифода кардааст. 
Тафсир тамоми паҳлуҳои илмӣ, адабӣ, ахлоқӣ, тарбиявӣ ва 
ирфониро фаро гирифтааст. Муфассир ҷониби тарбиявии асарро 
аҳаммияти зиѐд додааст. Масалан, дар маънии “сиддиқ” мегӯяд: 
“Сиддиқ он аст, ки қуввати назарияи ӯ мисли қуввати назарияи 
анбиѐ комил бошад ва аз ибтидои умр дурӯғ гуфтан ва сухани 
дурӯя овардан шоѐни ӯ набошад...” [3, 4]. Ҳамин тавр маънии 
“солеҳ”, “мураббӣ” ва ғайраро шарҳ додааст [5, 3, 6].  

 Тафсири “Маолим ал-асрор”-и Муњаммадњасани Амруњуї 
дар як муљаллад, “Тафсир”-и Мавлавї Муњаммадашараф ибни 
Неъматуллоњи Лакњнавї, “Тафсир”-и Мавлавї Ёдалї Њусайнии 
Насирободї, тафсири нотамоми “Лавомеъ-ат-танзил ва савотеъ- 
ат-таъвил” аз Сайид Абулќосим ибни Њусайни Кашмирї, 
“Тафсири Мустафавї”-и Мустафо ибни Муњаммадакбари 
Дењлавї, “Тарљумаи Ќуръон”-и Сайид Муњаммади Бухорої 
(ваф:1655), ки дар замони Шоњ Аврангзеб таълиф шудаанд, 
ҳамагӣ тафсирҳои нотамоманд [17]. 

 Тарљумаву тафсирњои манзуми форсии тоҷикӣ низ дар 
шибњи ќораи Ҳинд дар аввалњои асри XVI падид омадаанд. 
Шайх Нуриддин Муњаммадсолењро (тав. 1064/1654) метавон 
нахустин мутарҷими Қуръони карим ба назми форсии тоҷикӣ дар 
кишвари Ҳинд донист. Аз ӯ тафсири манзуми сурањои “ал-
Њамд”, “Баќара” ва “Нур” ба мерос мондааст [11, 4-10]. Инчунин 
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“Тафсири манзум”-и Шоњ Ѓулом Муҳиддинро метавон ном бурд, 
ки аз бузургзодагони Сарњинд буда, дар тазкирањо ба номи 
“Увайсї” машњур аст. Ў Қуръонро дар 18 љузъ ба назми форсии 
тоҷикӣ тафсир кардаст [10; 11, 4-10].  

Тарљумаи манзуми дигари Ќуръони карим ба қалами Хоља 
Саноуллоњи Хароботии Кашмирї (тав. 1244/1828) тааллуқ 
дошта, агарчи ноќис бошад, вале дорои арзиши илмї-тањќиќї 
аст. Нусхаи дастнависи он дар китобхонаи Ганљбахши Покистон 
нигањдорї мешавад [17, 24] . 

 “Ѓоят-ут-тафсир” тафсири манзуми дигар иборат аз ду 
муљаллад аст. Китоби авали он аз сураи “ал-Њамд” то “Исро” ва 
китоби дуюм аз сураи “Кањф” то охири Ќуръони каримро дарбар 
мегирад. Азбаски ќисми аввалаш ноќис аст, номи муаллифаш 
номаълум мондааст. Дар ќисми дуюми он фаќат соли оғоз ва ба 
поѐн расидани манзумаро аз соли 1273 то 1277 њиљрї қаламдод 
мекунад [17, 40]. 

Ҷилди дуюми асар аз сураи “Кањф” чунин шурўъ мешавад: 
 

Бисми-л-Лоњи-р-Рањмони-р-Рањим, 
Бисми-л-Лоњ бар тоҷ шуд дар ятим. 
Шукр мар он Холиқ нозил намуд, 
Бар бандаи худ Мусҳаф фозил намуд. 
Ӯст, ки нанҳода каҷӣ дар миѐн, 
Аз ҳама алфозу маъонӣ Қуръон [17]. 
 

Поѐни нусха: 
 

Шукри Худо шуд паноҳихтитом, 
Маънии Қуръон ба назми калом. 
Ман, ки ба таълиф накардам ғалат 
Ва-р бувад, аз котиб бошад фақат. 
Ё Раб, аз кӯрдилон дур дор, 
Кун ба ҷаҳон равшан ин ѐдгор [17]. 
 

Агарчи муфассир кўшишњо ба харљ додааст, ки тафсираш 
ба матни Ќуръон наздик бошад, аммо аз назари ќавонини шеърї 
ва шарҳу тафсири каломи илоҳӣ ба хатоњои зиѐд роњ додааст. 
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Хулоса, агар арабиро забони Қуръон биномем, форсии 
тоҷикиро ҳам мебояд забони тафсир ва шарҳи он хонд, зеро 
хидматеро, ки ин забон ба шарҳу тафсири масоили динӣ, илмӣ ва 
ахлоқӣ кардааст, то имрӯз ҳеч забоне ба ин андоза анҷом 
надодааст. Дигар ин ки тафсиру тарљумањои форсии тољикї дар 
шибњи ќораи Њинд аз умдатарин рукнњои забон, адабиѐт ва 
фарњанги мо ба њисоб меравад. Дар осори таълифнамудаи 
форсизабонони Ҳинд мушобаҳати куллӣ ба забону адабиѐти мо 
баръало дида мешавад. Донишмандони мо дар замони шўравї ва 
истиќлол ба исбот расонидаанд, ки забони форсии Ҳинду 
Покистон ин њамон забон ва адабиѐти Фарорўди бостонӣ мебошад. 
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ТАРЉУМАВУ ТАФСИРЊОИ ФОРСӢ-ТОЉИКИИ ЌУРЪОНИ КАРИМ ДАР 
ЊИНД ВА АРЗИШЊОИ АДАБИИ ОНЊО 

 
Ганљинањои мероси хаттие, ки дар Њинду Покистон мавҷуд аст, ба 

фарњангу забони мо алоќаи ногусастанї дорад. Дар ин ганљинањо садњо њазор 
дастхатњои осори адабиву таърихї, шарњи девонњои ашъор, тарљумаву 
тафсири китобњои мазњабї ва рисолањои фалсафию тиббї ва ѓайра ба забони 
форсии тољикї нигањдорї мешаванд.  

Дар ин мақола танҳо як самти мавзӯи марбут ба забону адабиѐти мо, он 
ҳам тарҷума ва тафсирҳои тоҷикии Қуръони карим, ки дар ганҷинаҳои мероси 

хаттии шибҳи қораи Ҳинд маҳфуз аст, мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Ҳар 
якеи онҳо аз арзиши илмиву адабӣ бархурдор буда, дар онҳо услуби сода, 

тозакорӣ, амонатдорӣ, таъсирпазирӣ аз донишмандони тоҷик ва муҳаббату 
алоқамандии онҳо ба забони форсии тоҷикӣ дида мешавад.  

Калидвожаҳо: Қуръон, тафсир, тарҷума, шарҳ, форсӣ, тоҷикӣ, 
Мовароуннаҳр, шибҳи қораи Ҳинд, равобити адабї, таъсипазирї, забон, адабиѐт. 
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ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИЕ ПЕРЕВОДЫ И ТОЛКОВАНИЯ 
СВЯЩЕННОГО КОРАНА В ИНДИИ 

 
Огромные письменные сокровища, находящиеся в Индии и Пакистане, 

имеют непосредственное отношение к персидско-таджикской культуре, ибо 
среди них можно обнаружить сотни тысяч экземпляров рукописных научных, 
исторических, литературных и иных памятников, неразрывно связанных с 
таджикским (фарси) языком. Это философские, медицинские, историко-
литературные произведения, сборники прозаических трудов и поэтических 
сочинений, комментарии к Корану и различным научным, богословским и прочим 
книгам.  

В настоящей статье уделено внимание, главным образом, спискам 
Священного Корана и комментариям к нему, храняшимся в некоторых 
книгохранилищах Индии.  

Ключевые слова: Коран, комментарий, перевод, Мавареннахр, Индия, 
литератураные связи, влияние, персидский, таджикский.  

  
PERSIAN-TAJIK TRANSLATION AND THE INTERPRETATION OF 

THE HOLY QARAN IN INDIA 
 
The huge written treasures in India and Pakistan are directly related to the 

Persian-Tajik culture, because among them we can find thousands of manuscripts of 
scientific, historical, literary and other monuments, inextricably linked with the Tajik 
(Persian) language. These are philosophical, medical, historical and literary works, 
collections of prose and poetic works, commentaries on the Qaran and various 
scientific, theological books and other.  

This article focuses mainly on the lists of the Holy Quran and commentaries on 
it, which are stored in some of Indian book of depositories. 

Keywords: Quran, commentary, translation, Maverannahr, India, literary 
connections, influence, Persian, Tajik. 
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УДК:891.550.09 

Ф 0-39 
МУРОДИФОТИ ИСТИОРАВИИ “МАЪШУЌ” ДАР 

РУБОИЁТИ ХАЛЌЇ 

Рустам Оймањмадов 

Институти забон ва адабиѐти ба номи Абўабдулои Рўдакии АИ ЉТ 

 
Яке аз мафоҳими роиҷ ва пурбасомад дар рубоиѐти халқӣ 

мафҳум ва мазмуни ишқ аст, зеро мавзўи ишќ яке аз вижагињои 
асосии ин осор мебошад [5, 138-145]. Њоло мехоҳем мафҳуми 
ишќро дар робита бо маъшуқ, ки ифодакунандаи мазмуни ишқ 
аст, дар заминаи яке аз шохаҳои сувари хаѐл, яъне истиораи 
равшан баррасї ва таҳлил намоем. Маъмулан яке аз 
таъсиргузортарин унсурњои тасвир дар шеър истиора аст. 
Маќоми истиора дар шеър он ќадар болост, ки Ибни Халдун 
“шеърро мубтанї бар истиора ва авсоф” медонад [4, 113]. Бархе 
аз асњоби андеша дар Аврупо низ “забонро фаќат хаѐл ва 
истиора медонанд” [4, 113]. Истиора дар луѓат ба маънои ория 
хостани луѓатеро ба љои луѓати дигаре [ 3, 53 ] ва дар истилоњи 
адабї баѐни маљози бар пояи ташбењ бунѐдшударо мегўянд, ки 
дар он яке аз ду тарафи ташбењ, яъне мушаббањ ѐ мушаббањунбењ 
њазф шуда бошад [ 2, 379]. Истиораро метавон ба монанди анвои 
дигари санъати сухан, намаку ширинии шеър донист. Шоир бо 
зењн ва хаѐли худ бар љањони атроф тасарруф мекунад ва таљриба 
ва диди шоиронаи худро аз љањон дар ќолаби шеър бо анвоъи 
воситањои бадеї, ки яке аз он истиораи равшан аст, баѐн 
мекунад. Истиора дар асл ташбењи фишурдае мебошад, ки зеҳни 
инсон барои беҳтар дарк кардан ва беҳтар шинохтани мафоҳими 
ҷаҳон аз он баҳра мегирад. Истиора дар шеъри шоирони форсу 
тољик корбурди густурда дорад, бахусус шеъри Њофиз, ки 
саросари онро анвоъи истиора ва дигар сувари хаѐл ташкил 
медињад. Истиораи мусаррања, истиораест, ки дар он танњо 
«мушаббањун-бењ» зикр ва «мушаббањ» њазф мешавад. Баръакси 
истиораи макния, ки «мушаббањ» бо яке аз лавозими он, яъне 
сифоти он зикр мешавад [3, 55-59].  

Аз он љо ки осори назми шифоњии халќї бахши аъзами 
фарњанги њар љомеаро ташкил медињад, дар ин маќола талош 
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мешавад, ки баъзе љињатњои истифодаи ќаринањои истиории 
мафњуми маъшуқро, ки яке аз барҷастатарин мафњумњои калидӣ 
ва корбурдии ин навъи осор њисоб меѐбад, дар матни жанри 
рубоињои фолклорї баррасию тањлил кунем. Равиши кор дар ин 
маќола чунин аст, ки нахуст дар матни рубоиѐти халќї ќаринаи 
истиорањои мусаррањаи ба љойи вожаи маъшуќ истифодашударо 
пайдо намуда, сипас, аз нигоҳи таҳлилї ба сохту бофт ва аносири 
созандаи онњо назар андозем. Њамчунин нигоҳи мардуми одиро 
рољеъ ба мафњуми маъшуқ арзѐбї намуда, мушахас мекунем, ки 
чеҳраи маъшуқ дар ин осор чї гуна тасвир шудааст ва мардуми 
одї дар сохту бофти чунин тасвир аз чї унсурҳое баҳра ҷустаанд. 
Баррасии муносибатњои ошиќона низ мавриди таваљљуњ ќарор 
гирифта ва ин масъала то андозае шарњу тавзењ гардидааст. 
Рубоиѐти истифодашуда дар ин маќола аз китобњои фолклорї ва 
бархе низ аз забони мардум љамъоварї шудааст. 

Корбурди муродифоти маъшуќ бо анвоъи гулҳо 
 Истифода аз аљзоъи табиат, бахусус гул ва анвоъи он, дар 

адабиѐти китобї собиќаи тўлонї дорад ва дар ашъори шоирони 
классик ва муосир зиѐд дида мешавад. Дар адабиѐти шифоњї низ 
чунин суннати адабї як амри маъмул мебошад. Чунончи дар 
истиораи мусарраҳаи байти зер мушоњида мешавад, ки маъшуқ 
ба сифати «садбарги сафед» зикр шудааст. Садбарг номи гул аст 
ва аз аҷзои табиат ба ҳисоб меравад. Мафҳуми байт мулоқот ва 
дидори ошиқона аст:  

 
Ман омадаам ба диданат ҷонона 
Садбарги сафеди ман баро аз хона [1, 161]. 

 
«Гулғунча» истиораи мусарраҳаи дигарест, ки ба шакли 

калимаи мураккаб истифода шудааст. Гўяндаи ин байт духтари 
ҷавоне мебошад, аз ошиқаш, ки ӯро тарк ва ањдшиканї кардааст, 
шиква ва гила намуда, дидори ўро мехоњад:  

 
Номарда бигӯ, худакша мард мегира 
Гулғунчаи ӯ ба хору хас мемона [1 , 158]. 

 
«Гули қимат» истиораи мусарраҳае буда, маъшуқро 

инъикос мекунад. Ошиќ дар њоли људо шудан аз маъшуқи худ 
ќарор дорад ва хоҳони иваз кардани назари маъшуқ ва мунсариф 
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кардани ў аз рафтан аст, аммо дар ин кор муваффақ намешавад 
ва маъшуқро ба арзонї аз даст медиҳад: 

  
Гуфтам биравам, савдоша баргардонам, 
Њайфи гули қиматам, ба арзонӣ рафт [6]. 

 
«Гул» дар байти зер истиора аз маъшуќ аст. Шеър аз забони 

духтари ошиќ баѐн шудааст. Ў аз њавасбозии ошиќ гила мекунад, 
бо ин ки гули зебое дорад, аммо чашми њавас ба гулњои дигар 
дўхтааст:  

 
Ту боғи касон омада гул металабї 
Дар боғи худат як гули наврас дорї [8]. 

 
«Баргаки гул» дар байти зерин истиораи мусаррања аз 

маъшуќ аст. Байт аз забони ошиќест, ки аз дурии маъшуќ 
андўњгин ва нороњат мебошад. «Лахчањаки алоб» њам истиора 
буда, маънии ѓаму сўзи ошиќро мерасонад:  

 
Гул нотобай, баргаки гул нотобай, 
Дар рӯйи дилум лахчаҳаки алобай [7]. 

 
«Лола» истиораи дигаре аз маъшуќ аст. Дар рубої ѓаму 

андуњи аз даст додани маъшуќ аз забони ошиќ њикоя мешавад: 
  

Дар дашт будам, ки лоларо шабнам зад,  
Омад хабаре, ки нозанин бар ҳам зад. 
Дар банди дилам ду доғ рӯйи ҳам зад, 
Ќаддам, ки камони оҳанї буд, хам зад [1, 94]. 

 
Дар байти зер «гул» истиора аз маъшуќ мебошад. Гўяндаи 

рубої «гул», яъне духтари љавон аст ва бо ифтихор мегуяд, ки 
агарчи ѐри ман каси дигареро баргузидааст, аммо аз назари 
арзиш ва зебої бо ман, ки мисли гул њастам, ў баробар нест. Ў 
маъшуќи баргузидаи ошиќро аз назари арзиш ба хор ташбењ 
мекунад. «Хор» истиораи мусаррања аз раќиб аст: 

  
Гар ѐр гирифт, баробари мо нагирифт, 
Аз гул бигузашту домани хор гирифт [1, 98].  
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Дар рубоии зер «себарга» истиора аз лаб, «лолазор» 
истиора аз чењра, «боѓ» истиора аз тани маъшуќ аст. Рубої аз 
забони ошиќ суруда шуда, дар он васфи зебоињои маъшуќ ва 
изњори ишќ баѐн гардидааст (Изњори ишќ ва тавсифи маъшуќ): 

 
Ман булбуламу баҳора дӯст медорм, 
Себаргаву лолазора дӯст медорм. 
Себаргаву лолазор дар боғи шумост, 
Љонона, фақат шумора дӯст медорм [ 1, 66].  

 
Корбурди муродифоти маъшуќ бо анвоъи дарахтон 
 «Навданиҳол» калимаи мураккаб буда, истиора аз маъшуќ 

аст. Рубої аз забони ошиќе суруда шудааст, ки аз ѓами ишќи 
маъшуќ нола мекунад: 

  
Ин раҳаки рӯпарў харобам кардай, 
Ин наваданиҳол ҷигаркабобам кардай. 
Як сў ғами мурданай як сў ғами ту,  
Мурдан чи ғамай, ғами ту обам кардай [6]. 

 
Дар рубоии зер таъбири «беди баланд» мавсуфу сифат ва 

истиора аз маъшуќ аст. Гўяндаи рубої нисбат ба маъшуќ изњори 
ишќ ва муњаббат мекунад: 

  
Чашмат аҷабай, гӯшаи чашмат аҷабай 
Хар кас ки тура бидид, насўзад аҷабай 
Эй беди баланду саргаят қуббаи нур 
Ман ба тура чӣ рои кунум аз роҳи дур? [ 8] 

  
 Корбурди муродифоти маъшуќ бо анвоъи парандагон 

Вожаи «кафтарбача» дар байти зер аз љињати сохт калимаи 
мураккаб буда, ба маънои истиории маъшуқ истифода шудааст. 
Ошиқ дар ин байт аз маъшуқе шикоят мекунад, ки онро бо “хуни 
дил” парвардааст, дар чанги «зоғ», ки истиора аз рақиб аст, 
қарор дорад. «Зоғ» њарчанд дар ин рубої раќиб аст, аммо аз 
љињати дигар метавонад ошиќ барои «кафтарбача» бошад:  

  
Кафтарбачаро ба хуни дил парвардум, 
Имрӯз ба чанги зоғ мебинам ман [1, 98]. 
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«Булбулак» истиора аз маъшуќи мард аст. Рубоии зер аз 
забони духтари ошиќ суруда шудааст, ки ба маъшуќ дуои бад ва 
нафрин мекунад. Маъмулан дар шеъри классикї нисбат ба маъшуќ 
бо њар љинсияти дуое бад ва нафрин дида намешавад ва маъшуќ 
барои ошиќ љанбаи ќудсї дорад. Аммо дар шеъри муосир чунин 
суннати адабї чандон риоят намешавад, бахусус дар осори шифоњї 
чунин вокуниш нисбат ба маъшуќ дар њар даврон мушоњида 
мешавад. Монанди истиораи «булбулак» дар байти зерин: 

 
Булбулаки ҷулида, гадоят бинам, 
Шарманда ба даргањи худоят бинам [ 7]. 

 
«Кабутар» дар байти зерин истиорае дигаре аз маъшуќ аст. 

Гўяндаи рубої зебоии духтаронро бо кабутари њафтранг ташбењ 
кардааст. 

 
Дар даштаки Шӯробод сесад сангай, 
Дар ҳар сари санг кабутари ҳафтрангай [6]. 

 
Корбурди муродифоти истиории маъшуќ бо дигар аносир 
Илова бар истиорањое, ки аз аносири табиї сохта шудаанд, дар 

осори мардумї истиорањое низ дида мешаванд, ки сохтори онњо аз 
аносири дигар таркиб ѐфтааст. Дар рубоии зер «чароѓ» ва «Лайлї» 
истиора аз маъшуќ њастанд. Чароѓ яке аз васоили мавриди ниѐзи 
мардум аст ва Лайлї ќањрамони ќиссањои лирикї мебошад:  

 
Парвонаем сӯи чароғ омадаем 
Маҷнунему Лайлї сӯроғ омадаем 
Ман булбуламу майл надорам ба чаман, 
Бо бӯи бунафша сайли боғ омадаем [1, 123] 

 
Дар байти зер низ «Моњ», «Парвин», «Зулайхо» истиорањои 

дигаре аз маъшуќ мебошанд. Моњ ва Парвин аносири табиї 
буда, Зулайхо персонажи маълум ва машњури адабї ба шумор 
меравад. Мавзўи рубої тавсиф ва орзуи дидори маъшуќ аст. 

 
 Эй моҳ баро, мо қаду боло бинем, 
Парвин, ту баро, мо рухи зебо бинем. 
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Ин Юсуфи саргашта ба зиндони ғамай,  
Як бори дига рухи Зулайхо бинем [ 8]. 

 
«Дуна» истиора аз маъшуќ аст. Ва љузъе аз васоили 

кишоварзист. Мафњуми рубої њасрат ва андўњи аз даст додани 
маъшуќ аст, ки ба дасти раќиб, яъне «зоѓ» афтодааст. «Зоѓ» 
истиора аз раќиб аст. 

 
Абр омаду қиблара ба як бор гирифт 
Зоѓ омаду дунара ба минқор гирифт [1, 33].  

 
Њамон тавре ки дидем, тасвири маъшуқ дар истиораҳои 

ѐфташуда ағлаб тавассути аносири табиї сурат гирифтааст, зеро 
зиндагии мардум дар оѓуши табиат љараѐн меѐбад. Рўзгори 
гўяндагони чунин ашъор бо табиат њамбастагии зиѐд дорад. 
Бинобар ин, онњо он чиро, ки бо зењну дил таљриба ва эњсос 
кардаанд, бар забон овардаанд. Табиат барои мардуми одї 
манбаъи зиндагї аст. Дар байни аносири табиї анвоъи гулњо, ки 
ба шакли «садбарги сафед», «гулғунча», «лола», «гул», «баргаки 
гул» «гули қимат», «себарга», «лолазор» истифода шудаанд, 
корбурди бештар доранд. Истифодаи анвоъи дигари истиорї, 
монанди «навданиҳол», «беди баланд», «булбулак» 
«кафтарбача» «кабутар», «Моњ», «Парвин», «Лайлї», «чароѓ», 
«дона» ва ѓайра камтар ба чашм мерасад. Ташбењи маъшуќ ба 
гул баѐнгари зебої, латофат ва зарофати зан аст. Чунин ташбењ 
дар шеъри шоирони касбї њам басомади зиѐд дорад.  

 Табиат дар ашъори шоирони сабки хуросонї муњимтарин 
унсури тасвир ба шумор меравад. Шеъри сабки хуросониро бархе 
аз адибони саршинос шеъри табиат медонанд [4, 317]. Дар ашъори 
шифоњї, бахусус дар рубоиѐт, ба монанди шеъри сабки хуросонї 
тасвири табиат зиѐд ба чашм мерасад. Яъне маъшуќ дар осори 
мардумї ба монанди маъшуќи сабки ироќї ва њиндї мављуди 
дастнаѐфтанї ва њатто аз назари љинсият номаълум набуда, симои 
мушаххасу муайяни заминї дорад. Ба иборати дигар, ағлаби 
истиорањое, ки симои гуногуни маъшуќро ифода мекунанд, дорои 
мушабањунбењи малмусу мушаххас мебошанд. Ба њамин хотир 
метавон ин осорро ба шеъри сабки хуросонї, ки яке аз вижагињои 
он истифодаи мафоњим ва тасовири табиист, монанд кард.  
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МУРОДИФОТИ ИСТИОРАВИИ “МАЪШУЌ” ДАР  
РУБОИЁТИ ХАЛЌЇ 

 
Дар ашъори шифоњї, бахусус дар рубоиѐт, ба монанди шеъри сабки 

хуросонї, тасвири табиат зиѐд ба чашм мерасад. Яъне маъшуќ дар осори 
мардумї ба монанди маъшуќи сабки ироќї ва њиндї мављуди дастнаѐфтанї ва 
њатто аз назари љинсият номаълум набуда, симои мушаххасу муайяни заминї 
дорад. Ба иборати дигар, ағлаби истиорањое, ки симои гуногуни маъшуќро 
ифода мекунанд, дорои мушабањунбењи малмусу мушаххас мебошанд. Ба њамин 
хотир метавон ин осорро ба шеъри сабки хуросонї, ки яке аз вижагињои он 
истифодаи мафоњим ва тасовири табиист, монанд кард. Аммо чунин ба назар 
мерасад, ки тасовир ва сувари хаѐл дар осори шифоњї дар њамон вањлаи 
пайдоиши худ бидуни таѓйир ва бо њамон мафоњими бунѐдиву дур аз тасовири 
интизоъї боќї мондааст. 

Вожаҳои калидї: санъати истиора, рубоиѐти шифоҳӣ, аносири созандаи 

истиораҳо, сувари хайѐл, фолклор. 
 

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ СИНОНИМЫ СЛОВА «МАЪШУЌ» В 
НАРОДНЫХ ЧЕТВЕРОСТИШИЯХ 

 
В статье рассматриваются особенности использования метафорических 

синонимов слова “маъшук” в фольклорных четверостишиях, проводится 
сопостовление их с использованием подобных метафор в письменной поэзии, в 
частности в творчестве поэтов хорасанского стиля. Отмечается, что 
большинство метафор, выражающих облик маъшук (возлюбленной, 
возлюбленного), являются конкретными и осязаемыми. Думается, что система 
метафорических образов в фольклорных стихотворениях сохранила свою 
первоначальную форму и в смысловом плане также не подвергнулась изменениям. 
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Ключевые слова: метафора, устные рубаи, созидательные элементы 
метафор, образы, фольклор. 

 
CONSIDERATION OF METAPHORIC SYNONYMS OF THE WORD 

“MASHUQ” IN PEOPLE QUARTER POEMS 
 
The article discusses the features of using of metaphorical synonyms of the word 

“mashuq” in folklore quatrains, which they compared with the uses of similar 
metaphors in written poetry, particularly in the works of poets of the Khorasan style. 
It is noted that most of the metaphors expressing the look of “mashuq” (lover) is 
concrete and tangible. It seems that the system of metaphorical images in folklore 
poems has retained its original form and in terms of meaning has also not undergone 
changes. 

Keywords: metaphor, oral rubai, creative elements of metaphors, images, 
folklore. 
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ЁДДОШТ 

АКАДЕМИК ОСИМЇ ВА ЭНСИКЛОПЕДИЯИ  

СОВЕТИИ ТОЉИК 

Љумъабой Азизќулов 

Институти забон ва адабиѐти ба номи Абўабдуло Рўдакии АИ ЉТ 

 
1-уми сентябри соли 2020 ба зодрўзи Муњаммад 

Сайфиддинович Осимї − нахустин сармуњаррири Донишномаи 
тољикон (Энсиклопедияи советии тољик) 100 сол пур мешавад. 
Банда, ки бењтарин ва босамартарин солњои умрам (1969-1996) дар 
коргоњи њамин Донишнома сипарї шудаву дар зинањои мухталифи 
он адои вазифа кардаам ва бо М. С. Осимї њамкории судманд 
дошта, аз мададу пуштибонињояшон бањрањо бардоштаам, 
мехоњам андешањоямро, то љойе ки имкон дорад, рўйи коѓаз 
оварам. Агарчи хидмату љоннисорињои ин абармарди шарифро, ки 
бањри тањкими фарњанги миллат анљом додааст, дар доираи як 
навиштаи мухтасар пурра ифода кардан аз имкон берун аст. 

Соли 1988, даме ки нашри донишномаи 8-љилдаи тољикон 
ба анљом расид, банда нав ба вазифаи иљрокунандаи 
сармуњаррири ЭСТ расида будам ва аз ман таќозо шуд, доир ба 
ин донишнома ва мушкилоти офарида шуданаш ба ањли љомеа 
иттилоъ расонам. Навиштаи банда зери унвони «Зеркало 
национальной культуры» («Оинаи фарњанги миллат») 18-уми 
августи соли 1988 дар рўзномаи њизбии русизабони дар он замон 
муќтадири «Коммунист Таджикистана» ба чоп расид. Аз рўи 
таомули дар он солњо маръї, зери маќолаи ба чопрасида пеш аз 
номи муаллифи воќеиаш, яъне мани «иљрокунандаи вазифаи 
сармуњаррир» исмњои сармуњаррири илмї М.Осимї ва раиси 
Кумитаи табъу нашр Х.Шарифов љой дода шуда буд, ки ин 
тадбир бояд эътибори навиштаи бандаро боло мебурд. 

Баъди сипарї шудани солњо, даме ки банда ба дарѐфти 
унвони ифтихории Ходими шоистаи фарњанг ба њайси «гирандаи 
нафаќа барои хидматњои махсус дар назди Љумњурии 
Тољикистон» бознишаста гардидам, хабарнигори њафтаномаи 
«Адабиѐт ва санъат» Амирхон Ањмадхонов ба муносибати содир 
шудани фармони Президенти Љумњурии Тољикистон љаноби 
Эмомалї Рањмон дар бораи нашри Энсиклопедияи миллии 
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тољикон (20-уми феврали соли 2008, № 424) бо банда ба њайси 
собиќ сармуњаррири ЭСТ мусоњиба орост, ки матнаш 7-уми 
июли соли 2011 дар њамин њафтанома ба чоп расид. 

Ман дар маќолаву мусоњибаи фавќуззикрам доир ба нашри 
нахустин Донишномаи тољикон ва наќши мондагори нахустин 
сармуњаррири он М.С.Осимї нуктањое баѐн карда будам, ки 
мехоњам ин љо онро иљмолан зикр кунам. 

«Энсиклопедия» вожаи юнонї буда, маънояш «доираи 
дониш» аст. Таъбири арабии дар адабиѐти мо роиљи 
«доиратулмаориф» тарљумаи тањтуллафзии њамин калимаи 
юнонист. Дар таълифоте фаро гирифтану ба мардум пешнињод 
намудани маљмўи донишњо аз ќадимулайѐм, хосси одамон 
будааст, ки дар таърихи илму фарњанги мо намунаи барљастаи он 
«Донишнома»-и Бўалї Синост (таълифаш ба забони форсии 
тољикї миѐни солњои 1024-1038 анљом ѐфтааст), ки илмњои 
мантиќ, њикмат, олами набототу њайвонот, риѐзиѐт, њайъат, 
мусиќї ва ѓайраро дар бар гирифтааст. Њамин истилоњи 
«донишнома», ки сохтаи аллома Синост, ба маънои 
«энсиклопедия»-и аврупоиѐну «доиратулмаориф»-и арабњо пурра 
љавобгўст ва шоистаи он аст, ки ин гуна таълифот дар забони мо 
имрўз њам «донишнома» гуфта шаванд. Лекин мураттабан баѐн 
намудани иттилооти илмї доир ба соњањои мухталифи дониш дар 
љањон танњо дар миѐнањои асри XVIII шурўъ гардид, ки он ба 
офарида шудани донишномаи 39-љилдаи Д.Дидро ва Э.Д.Аламбер 
пайванде дорад. Омода кардану анљом додани донишномањои 
воќеї, ба маънои имрўзаи ин истилоњ, самараи фаъолияти 
дастаљамъонаи ќомуснигорон аст, ки инфиродан онро ба субут 
расонидан имконнопазир мебошад. Агарчи дар таърихи илму 
фарњанги мо мављудияти таълифоти инфиродии љанбаи 
энсиклопедї дошта амри нодир нест. Ин гуна офаридањо, ки ба 
њиммати шахсони људогона рўи кор омадаанд, љињати маърифатї 
доштанд. Аз љумла ду китобро метавон мисол овард: якум, 
«Ѓиѐсуллуѓот»-и машњури Муњаммад Ѓиѐсиддин, ки дар соли 1827 
тањия гардида, дањњо табъу нашр аз он ба миѐн омадааст. Дар 
моддањои луѓавии ин китоб ѓайр аз вожаву таъбирњои сершумори 
форсї, истилоњу мафњумњои зиѐди риѐзї, њайъат, тиб, фалсафа, 
сарфу нањв, улуми адабї ва соњањои дигар шарњу тафсир ѐфтаанд. 
Масалан, моддаи «Арўз»-и ин фарњанг як рисолаи илмии тамом 
аст. «Ѓиѐсуллуѓот»-ро ба фањмиши инзамонї метавон фарњанги 
энсиклопедї номид. Китоби дигари дорои љанбаи энсиклопедї 
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«Матлаъулъулум ва маљмаъулфунун» аст, ки соли 1845 аз љониби 
Вољидъалии Муљмалї тадвин шудааст. Мусанниф зери мафњуми 
«улум» илмњои назарї ва бунѐдиро шарњ додаву тањти мафњуми 
«фунун» илмњои амаливу дониш (њунар)-њои фаннї-техникиро 
баѐн кардааст. Ин китобро метавон энсиклопедияи мухтасари 
оммавї барои љавонону наврасон номид. 

Баъд аз муќаддамот мусоњиби ман суол кард:  
- Муњаммад Осимї аз чї фазилатњо бархўрдор буданд ва 

дар таъсису тавсиъаи ЭСТ чї наќше доштанд? 
Ќабл аз он ки аз наќши Муњаммад Сайфиддинович дар 

таъсису тавсеаи ЭСТ сухан ронам, дилам мехоњад аз фаъолияти 
он кас чун олиму роњбари муассисаи илмї ва сохторњои 
фарњангии љомеа андак бошад њам, иттилоъ бирасонам. 

Ба андешаи банда фазилатњои илмиву фарњангї ва шеваи 
роњбарии эшон бењисоб буд. Он кас бо рутбаи номзади илмњои 
физикаю математика ба президентии Академияи илмњо расида, 
дар охир чун файласуфи баландпоя, шахсияти фарњангии 
серсоња, доктори илмњои фалсафа, профессор, академики АИ 
ЉТ, узви вобастаи АИ СССР аз сохтори Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон берун рафтанд. Ёд дорам, ки соли 1965 
Муњаммад Осимї баъди даргузашти Султон Умаров њамчун 
номзад ба президентии Академия тавсия шуда, ба мамониати 
зиѐди аъзои академия он кас ба курсии роњбарии ин муассисаи 
бонуфузи илмї нишастанд. Вале бо мурури ваќт њама дарѐфтанд, 
ки М. Осимї роњбари сазовор ва арзандаи ин даргоњи илм 
будаанд. Моњи августи соли 1968, ки овоза шуд дар Тољикистон 
коргоње бо номи «Энсиклопедия» дар доираи Академияи илмњо 
таъсис меѐфтааст, ноиби ваколатдори М.Осимї доир ба 
Энсиклопедия А.Маниѐзов аз миѐни зиѐда аз 100 корманди 
Институти забон ва адабиѐти ба номи Рўдакии Академияи илмњо 
маро баргузида, ба суњбати роњбар бурданд. Ман, ки нав аз 
сафари коромўзї дар Институти шарќшиносии Маскав баргашта 
будаму кори илмиам дар нимароњ буд, аз рафтан ба идораи нав 
дар андеша будам. Муњаммад Сайфиддинович ин дудилагии 
маро пай бурда, гуфтанд, ки «хотирљамъ бошед, энсиклопедия 
њам муассисаи академист. Сарредаксияи илмии Энсиклопедия аз 
њама имтиѐзњои муассисањои илмии академї бархўрдор хоњад 
буд. Лозим шавад ба шуѓли илмиатон ѐрї мерасонем». 

Њамин тавр, моњи январи соли 1969 ман корманди 
Сарредаксияи илмии ЭСТ гардидам. Тирамоњи соли 1972 академия 
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тасмим гирифт, конфронси навбатии солонаи Рўдакиро дар шањри 
Панљекат баргузор кунад. Банда гузорише доштам дар мавзўи 
«Синдбоднома»-и устод Рўдакї». Хостам дар конфронси њамин 
љашнвора суханронї кунам ва матни гузоришамро дар фишурдаи 
(тезисњои) маводи конфронс ба чоп расонам, то барои 
диссертатсияи ояндаам маводи чопшуда (публикатсия)-е дошта 
бошам. Зимомдори маљлисњои конфронс − Н.Маъсумии ба тозагї 
академик-дабир – мудири Шуъбаи илмњои љомеашиносии АИ 
таъйин гардида гуфтанд, ки «барои иштирок дар конфронс раъйи 
директори Институти шарќшиносї А. Мирзоевро ба даст овардан 
лозим аст». Назди Мирзоев рафтам. Он кас бо виќор изњор 
карданд, ки «дер кардед љўра, Бюрои Сека рўзномаи конфронсро 
тасдиќ намуд, ки таѓйир доданаш имкон надорад ва номи шуморо 
ба он дохил карда наметавонам». 

Банда ноумед гардида, бо алам назди М.Осимї рафта, чун 
«лозим шавад ѐрї мерасонем» гуфтанашонро ѐдовар шудам. Он 
кас суол карданд, ки «назди Мирзоев рафта будї?» Гуфтам, оре. 
Он кас гуфтанд, ки «Бюрои Сека барномаи конфронсро тасдиќ 
намуд, ман онро таѓйир дода наметавонам». 

Муњаммад Сайфиддинович кинояомез, бо лабханде ба 
забон оварданд, ки «Бюрои Сека ѓайр аз баррасї кардани 
конфронси Мирзоев ташвиши дигаре надорад» ва гўшаки 
телефонро бардошта, занг заданд. Мирзоев дар коргоњашон 
њозир набудаанд, котиби илмии Институти шарќшиносї 
Ю.Малтсев гўшакро бардошта љавоб гардонд, ки «он кас соати 2 
меоянд». Осимї ба Малтсев гуфтанд: «Аз номи ман ба Мирзоев 
гўед, ки гузориши Азизќуловро ба барномаи конфронс дохил 
кунанд» ва ба ман нигариста афзуданд, ки «баъди зуњр назди 
Мирзоев равед». 

Ин дафъа Мирзоев нармтар ба забон оварданд, ки «о, шумо 
маърузаи тайѐр доштаеду чаро нагуфтед?» Ман беибо гуфтам, ки 
«Шумо ба ман маљоли гап задан надодед-ку?» 

Њамин тавр, ман дар конфронс иштирок намуда, дар 
мавзўи «Синдбоднома»-и Рўдакї» суханронї кардам, ки матни 
гузоришам на фаќат дар маљмўаи «фишурда (тезис)-њои 
конфронс», инчунин дар дигар нашрияњои љумњурї ба табъ 
расид ва барои диссертатсияи банда маводи бачопрасида 
(публикатсия)-и мўътамад гардид.  
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Ин нахустин мададу дастгирии сарвари Академия - 
М.Осимї буд дар њаќќи банда, ки соли 1974 ман дар яке аз 
шўроњои диссертатсионии Шуъбаи илмњои љомеашиносии АИ 
рисолаи номзадиамро бо сари баланд њимоя кардам. 

Тобистони соли 1973, даме ки луѓатнома (словник)-и љилдии 
навбатии ЭСТ-ро омода мекардем, ѐвари президенти АИ ба ман 
занг зад, ки ба њузури М.Осимї равам. Чун вориди коргоњашон 
гардидам, Муњаммад Сайфиддинович аз курсии муќаррарии 
вазифаашон бархоста, поѐнтар омада дар рўбарўи банда ќарор 
гирифтанд ва ду номаро рўи миз наздам гузоштанд. Номањо яке ба 
хатти кириллї буду дигаре тўлонитар - ба хатти ниѐгон. Дар номаи 
кириллї корманди шуъбаи маорифи Исфара М.Дењќонов хабар 
додааст, ки дар шањри Исфара Бобохон Муњаммадиеви 83-сола 
истиќомат дорад, ки пеш аз Инќилоби Октябр ба иттифоќи Њољї 
Юсуфи Њайъатї дар риштаи ситорашиносї китобе тасниф 
кардаанд. М.Дењќонов дар поѐни нома изњор кардааст, ки агар касе 
аз кормандони Академияи илмњо ба Исфара омада, ин китобро 
бинад ва дар инкишофи афкори илмии халќи мо арзиши онро 
муайян кунад, ќарзи шањрвандии худро адошуда ба њисоб 
меоварам». Номаи дуюми ба њуруфи арабї иншогардида ба дасти 
Б.Муњаммадиев нигошта шуда буд. 

М. Осимї иљрои ин корро ба зиммаи банда гузоштанд. Рўзи 
дигар ба Исфара парвоз кардам. Бобохон Муњаммадиев аслан 
хуљандї (домоди Тошхўљаи Асирї) буда, ба Исфара кўчида, ба 
таври доимї дар кўчаи Лутфулло Бузургзода тарњи зиндагї 
афкандааст. Бобохон китоби начандон калони дорои 61 вараќи 
њар сањифааш 16х26 сантиметрии 15 сатрии коѓазаш ќўќандиро 
наздам гузоштанд. Хати китоб настаълиќи на чандон зебо, вале 
хоно буда, муќовааш аз кадом як китоби чопии инзамонї 
гирифта шудааст. Хаташ ба хати номаи дуюми ба унвони 
М.Осимї расида шабоњати зиѐде дошт ва Бобохон иќрор 
карданд, ки матни китоб ба дасти эшон китобат шудааст. Сабаби 
таълифи китоб дар муќаддимаи он чунин омадааст: «Сабаби 
таълифи китоб ин, ки дар як маљлис чанде аз уламои Хуљанд 
њозир буданд. Банда, Њољї Муњаммад, Юсуф. Баъд аз 
«Бедилхонї» уламо чунон бо якдигар мунозираву муљодала 
намуданд, ки андаке монд аз гиребони якдигар гиранд. Дар он 
лањза шахсе ба кураи муљассамае, ки ман сохта будам, чанд 
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суоли бемавќеъ эрод намуд. Якбора диќќати њамаи уламо ба ин 
суол љалб шуда, аз њар тараф ба ман њуљум намуданд. Гўѐ ман 
Замини мусаттању сокинро куравї ва мутањаррик сохта бошам. 
Хулоса, бар муќобили касоне, ки аз куравияту њаракати Замин 
мункир њастанд, далелњову њуљљатњоро аз «Ќомусулаълом» ва 
бисѐртарини њуљљатњоро аз «Илми њайъат» - асари Фламмариони 
фаронсавї гирифтем ва ба ин китоб «Мухтасари илми афлок ва 
илми арз» ном нињодем». 

Нусхаи ба хати Б. Муњаммадиев китобатшударо ман бо худ 
ба Душанбе оварда, рўи мизи М.Осимї гузоштам. Он кас 
Ѓ.Ашўрови њамон солњо мудири шуъбаи фалсафаи АИ 
Тољикистонро даъват карда, фармуданд, ки арзиши китобро 
муќаррар намуда, пулашро ба Б. Муњаммадиев фиристонанд ва 
ба ман пешнињод карданд, ки доир ба ин китобу муаллифони он 
чизе бинависам. Навиштаи банда њамон соли 1973 дар рўзномаи 
«Маориф ва маданият» зери унвони «Кашфи як асари илмии 
оммавї» ба табъ расида буд. Инчунин, ман аз дастнависи њамон 
«Мухтасари илми афлок ва илми арз» фотонусхае бардошта 
будам, ки њоло дар дастам њаст. 

М.Осимї яке аз љонибдорони фаъоли маќоми давлатї пайдо 
кардани забони тољикї буданд. Дар як љаласаи Кумитаи истилоњоти 
назди Риѐсати АИ Љумњурии Тољикистон, ки сухан аз муќаррар 
шудани мафњуми «конститутсия» ба тољикї мерафт, он кас ба њайси 
президенти АИ шахсан иштирок доштанд. Њайати риѐсати Кумитаи 
истилоњот дар шахси раиси Кумита М.Шакурї ва аъзои он 
Ѓ.Ашўров, М. Диноршоев, Лоиќ Шералї ва банда љонибдори он 
будем, ки вожаи «дастур» дар забони тољикї љойгузини истилоњи 
«конститутсия»-и умумиаврупої бошад. Зеро вожаи «дастур»-и мо 
дар Покистон (дар забони урду) ва дар кишварњои арабизабон чун 
истилоњи «конститутсия»-и аврупої пазируфта шудааст (дар забони 
арабї онро дар шакли «дастур» талаффуз мекардаанд). Инчунин дар 
љаласа Ш.Рустамов, Халифабобо Њамидов ва Р.Додихудоев 
иштирок доштанд, ки љонибдори вожаи «сарќонун» буданд (инњо бо 
љонибдорию пуштибонии додситони кулли њамонваќта марњум 
Нурулло Њувайдуллоев такя намуда, «сарќонун»-ро дар унвони ин 
санади сиѐсї - даруни ќавсайн бошад њам, љойгузин карданд, ки 
билохира Шўрои Олї бо ќарори худ «сарќонун»-ро аз ќавсайн њам 
барандохт). Додихудоев, ки дар таълимгоњи олие дарс доштааст, 
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хоњиш кард, ки барояш иљозати суханронї дињанд. Чун иљозат ѐфт, 
гапро аз он сар кард, ки «забони модарии ман шуѓнї, вале забони 
кориам русист ва ман забони тољикиро чун забони давлатии 
Љумњурии Тољикистон эътироф кунам њам, ин забон дар фаъолияти 
кориам истифода намешавад», сипас аз нуќсонњои забони тољикон 
чанд мисол њам овард ва сумкаашро бардошта, хост берун равад. 
Ману Додихудоев аз шарикдарсони Донишгоњи давлатии 
Тољикистонем. Чун ў ба дари баромад наздик шуда, хост берун 
равад, банда аз беэътиноии алфози ў доир ба забони тољикї ба сутуњ 
омада, бархоста ба радди гуфтањояш чанд мисол оварда, дар охир 
гуфтам: 

- Рањимљон, шарикдарси азиз, тољикон маќоле доранд: 
«Модарро дил сўзаду дояро доман». Шумо алфози норавои зиѐде 
ба забон овардед. Ин љо, ки њама бањри бењбудии забони 
модариашон талош доранд, Шумо бо ин тољикситезињоятон чї 
њадаф доред? Оѐ касе Шуморо ба иштирок кардан дар ин маљлис 
даъват кардааст. Агар гуфтании дигар надоред, биравед, то аз 
дарс дер намонед. 

Рањим Халилович, дами дари баромад, ба ќавли бародарони 
эронї «шокї» шуд, намедонист, биравад ѐ баргашта нишинад. 
М.Шакурї ба њайси раисикунандаи љаласа ба Додихудоев иљозаи 
рафтан доданд. Чун ў аз дар баромад, нишастањо «оњи сабук» 
кашиданд. 

Муњаммад Сайфиддинович бархоста ба ман нигариста 
гуфтанд: 

- Њамин одоби шарќї моро аз бисѐр гуфтанињо мањрум 
мекунад. Шумо ѓайрат карда ба љои њамаи мо сухан гуфтед ва ба 
Рањим Додихудоев љавоби сазовор додед, ташаккур бародари азиз. 

М.Осимї ѓамхору пуштибони забон ва фарњанги миллии мо 
буданд. Ин љињати фаъолияти он кас дар кори Кумитаи 
истилоњот, ки раиси кулли онбуданд, баръало эњсос мегардад. Он 
кас ягонагии забони форсиро дар се кишвари њамзабону 
шарикфарњанг љонибдорї мекарданд. Ноиби президенти 
Академияи улуми Иттињоди Шўравї файласуф Пѐтр Федосеев 
зимни суњбате бо М.Осимї гуфта будааст, ки «мутахассисони 
шарќшинос боварамро ба он ќавї гардонданд, ки ин забонњо 
(яъне, форсии Эрон, дарии Афѓонистон ва тољикии мо) забонњои 
мутафарриќу мустаќил будаанд». Академик М.Осимї посухаш 
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мегардонанд, ки «наход мани соњибзабон яктоии ин забонњоро 
надонаму кадом як мутахассиси беруна инро ба Шумо 
фањмонад». Дар солњои ба истиќлол расидани Љумњурињои 
Осиѐи Миѐна, гоње ки Ўзбекистон табдили хат карда, ба алифбои 
лотинї баргашт, он кас бисѐр ѓам мехўранд, ки тољикони он 
кишвар аз хати кириллии мо бебањра мемонанду иртибот миѐни 
тољикони ин љумњурињо гусаста мегардад. 

Акнун бармегардем, ба масъалаи ЭСТ ва суоли навбатии 
мусоњибам, ки гуфта буд: «Академик М.Осимї дар таъсису 
тавсеаи ЭСТ чї наќше доштанд?» 

Таъсис ѐфтани Сарредаксияи илмии ЭСТ асосан аз љумлаи 
иќдомоти Њукумати Шўравист. Љумњурињои дар њайати давлати 
Шўравї ќарордошта дар пешбурди корњояшон як дараља 
истиќлолият доштанд. Сохторњои барои љумњурињои иттифоќї 
лозим буда, дар кулли љумњурињои кишвари Шўравї, на ин ки 
танњо дар љумњурии мо пайдарпай арзи њастї менамуданд. Ба ѐд 
оред, арзи вуљуд кардани Донишгоњи давлатии Тољикистон (соли 
1948) ва Академияи илмњои љумњурии моро дар соли 1950. Ба рўи 
кор омадани Сарредаксияи илмии ЭСТ низ аз љумлаи њамин 
иќдомоти Давлати Шўравї ва КМ ЊКИШ буд. Сарредаксияи 
илмии ЭСТ бо ќарори якљояи Шўрои Вазирон ва КМ ЊК-и 
Љумњурии Тољикистон дар соли 1968 таъсис ѐфт. Дар њамин 
ќарор њайати тањририяи асосї (редколегия) ва исми 
сармуњаррири ЭСТ таъкид ѐфта буд. Сармуњаррир М.С.Осимї 
буданд ва ишон дар таъсису тавсеаи ЭСТ наќши барљаста ва 
носутурдание доштанд. Чун анъана дар сари роњбарии 
энсиклопедияњо бузургтарин ва бонуфузтарин олимон ќарор 
доштанд. Муассису сармуњаррири нашри якуми Энсиклопедияи 
Бузурги Шуравї (БСЭ) (солњои 1926-1947) донишманди 
оламшумул, роњбари экспедитсияи машњури челюскинчиѐн 
О.Ю.Шмидт буд. Ба нашри дуюми БСЭ (солњои 1950-1958) 
академик, ноиби президенти Академияи илмњои СССР, 
С.И.Вавилов (бародари биолог – генетики оламшумул 
Н.И.Вавилов) сарварї мекард. Соли 1978, даме ки як гурўњ 
кормандони ЭСТ-и худамон барои таљрибаомўзї ба Масква 
рафта будем, сармуњаррири нашри сеюми БСЭ (солњои 1969-
1978) физики барљастаи шуравї, академик А.М.Прохоров буд, 
ки дар дањ рўзи таљрибаомўзї боре мо бо ў рўбарў нашудаем. 
Умури маъмурии БСЭ-ро Ковалѐв ном доктори фалсафа пеш 
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мебурд (Энсиклопедия барин нашрияњо њам роњбари кулл 
доранду њам пешбари корњои маъмурї). Бинобар ин дар 
Тољикистон ба њайси сармуњаррири ЭСТ академик М.С.Осимї 
фаъолият доштанд. Пешбарии корњои маъмурии онро дар 
ибтидо (солњои 1968-1972) А.Маниѐзов ба њайси ноиби 
сармуњаррир адо мекарду солњои 1972-1974 ин вазифаро 
академик С.А.Раљабов ба љо меовард. 

То замоне ки Сарредаксияи илмии ЭСТ тобеи Академияи 
илмњо буд, сармуњаррири воќеии ЭСТ М.Осимї буданд. Вале соли 
1974, даме ки ЭСТ-ро аз тобеияти Академияи илмњо бароварда ба 
ихтиѐри Кумитаи табъу нашр доданд, зарурати пайдоиши вазифаи 
сармуњаррири штатї ба миѐн омад, ки нахустинаш А.Сайфуллоев 
буд. Минбаъд номи М.Осимї ба њайси сармуњаррири илмї дар 
лавњи унвони љилдњои ЭСТ боќї монд, вале он кас дигар дар кори 
табъу нашр дахолати маъмурї надоштанд. Азбаски љилди якуми 
ЭСТ соли 1978 ба табъ расид, дар лавњи унвони он ва кулли 
љилдњои дигар номи М.Осимї чун сармуњаррири илмї сабт 
ѐфтааст. Лекин дар ду љилди махсуси ЭСТ, ки соли 1974 ба 
истиќболи 50-солагии РСС Тољикистон ва соли 1984 ба истиќболи 
60-солагии РСС Тољикистон аз чоп баромаданд, номи М.С.Осимї 
чун сармуњаррири воќеї сабт гардидааст. Агарчи баъди аз 
тобеияти академия баромадани Сарредаксияи илмии ЭСТ 
М.Осимї дигар сармуњаррири воќеї набуданд, лекин дар њар 
мушкилоту мамониатњо ѐрии он кас эњсос мешуд. 

Дар ќарори якљояи Шўрои Вазирон ва КМ ЊКТ зикр ѐфта 
буд, ки ЭСТ бояд дар 5 љилд ба нашр расад. Луѓатнома 
(словник)-и тањия кардаи мо таќрибан бояд дар 12 љилд амалї 
карда мешуд. Ин муддаоро ба ба иттилои М.Осимї расондем. 
Он кас гуфтанд, ки «12 љилд-ку аз њад зиѐд, вале… майлаш 
маводро дар 10 љилд ѓунљонетон». 

Њамин тавр, зиѐда аз 100 нафар корманди штатї дар 14 
редаксияи соњавї аз соли 1978 то соли 1986 аз рўи таносуби 10 
љилд 6 љилди ЭСТ-ро ба чоп омода ва нашр карданд. Чун љилди 
6-ум ба дасти хонанда расид, зимомдорони Сека худашон ѐ бо 
мадади «савобљўѐн» дарѐфтанд, ки бар хилофи муќаррароти 
пешакии 5-љилда ЭСТ дар 6 љилд чоп шудааст, вале кор њанўз 
анљом наѐфтааст. Баъди њамин «чормаѓзшиканї» дар сари 
роњбарияти ЭСТ оѓоз гардид. Њатто М.Осимї барин шахсияти 
бонуфуз бо њама маќому манзилате, ки доштанд, натавонистанд 
корро ба салоњ оваранд. Аз тарафи дигар, зимомдорони КМ 



 
 

 

СУХАНШИНОСЇ, №2 2019 

153 
 

фармуда наметавонистанд, ки нашри ЭСТ бо 19 њарфи дар 6 
љилд омада (яъне њарфњои А-С) анљом дода шавад. Баъди 
рафтуомадњои зиѐди Муњаммад Сайфиддинович ба даргоњи 
њукумат ва њизб аз «боло» дастур расид, ки нашри ЭСТ бо 2 
љилди дигар поѐн дода шавад. Дар ин 2 љилд маводи 16 њарфи 
боќимонда (њарфњои Т-Я) бояд ѓунљонида мешуд. Ин њарфњо 
нисбат ба њуруфи 6 љилди бачопрасида камистеъмолтар бошанд 
њам, таносуби маќолањои аз Т то Я-ро хонанда худаш бояд ќиѐс 
намояд. Маќолањои доир ба кишварњои олам ба чопрасидаи ин 6 
љилд, аз љумла «Аргентина», «Афѓонистон», «Британияи Кабир» 
ва «Венгрия», аз 11 то 20 сутунро ишѓол карда, вале маќолањои 2 
љилди боќимонда, аз љумла «Франсия» ва «Хитой» мутаносибан 
дар 4 ва 5 сутун (њар сањифаи ЭСТ аз 3 сутун иборат аст) 
ѓунљонида шудаанд. 

Дар ибтидои солњои 90-уми асри ХХ њафтаномаи эронии 
«Ахбори Љануб», ки дар Шероз ба табъ мерасид, доир ба 
донишномаи 8-љилдаи тољикон таќризи мусбате чоп карда буд. 
Муаллифи маќола Камолї ба зањмати ќомуснигорони тољик 
бањои баланд дода, мутаассифона, њамин риоя нашудани 
таносубро дар маќолањои доир ба кишварњои олам дар ЭСТ 
танќид кардааст, ки њаќ бо ўст. Зеро ў аз асли ќазия ва сабаби 
ногузир ба чунин номутаносубї тан додани мо огоњї надорад. 

Ин аст ѐрии нахустин амалии М.Осимї ба сифати сармуњаррири 
илмї дар танзиму ба салоњ овардани нашри љилдњои ЭСТ. 

Яке аз мушкилоти асосї дар тањия кардани љилдњои ЭСТ, 
сари ваќт дастрас намудани маќолањо аз љониби мутахассисон - 
кормандони муассисањои илмию таълимї ва шахсони алоњида 
буд, ки баъзан аз иљрои фармоишоти роњбарияти ЭСТ саркашї 
мекарданд. Аммо бо саъю талошњои М.Осимї ќарори КМ ЊК 
Тољикистон содир шуду нусхае аз он ба кулли вазоратњои 
дахлдор, муассисањои илмию таълимї ва ѓайра фиристода шуд, 
ки дар он омада буд: «Фармоиши Сарредаксияи илмии ЭСТ ба 
фармоишоти КМ ЊКТ баробар дониста шавад». Њамчунин 
омада буд, ки маќолањои барои ЭСТ навишташаванда љузъи 
таркибии наќшањои илмии муассисањои илмию тадќиќотї 
њисобида шавад. Баъд аз ин чорабинї, ки аз љумлаи иќдомњои 
М.Осимї буд, минбаъд кор бемамониат пеш рафт ва дар зарфи 
солњои 1978-1988 ѓайр аз ду љилди махсус ба забони русї, ки 
зикраш гузашт, 8 љилди ЭСТ сари ваќт ба чоп расид. Анљоми 
чунин амали сангин дар зарфи 10 сол ба гуфтан осон аст! 
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Ёрию мададгории сармуњаррири илмии ЭСТ, яъне М.Осимї, 
дар њар сари ќадам зоњир мешуд. Соли 1982, ки банда он ваќт 
муовини сармуњаррир будам, нусхаи гранкаи маќолањои љилди 6 - 
«Пўлодов Аъзам Тоњирович» ва «Пўлодова Мањкам Тоњировна»-
ро барои хондану имзо кардан ба худи эшон фиристодем. 
А.Т.Пўлодов суол кард, ки чаро нусхаи маќолаи «Пўлод Тоњиров»-
ро, ки номаш дар луѓатнома зикр ѐфта буд, наовардед? Гуфтам: 
«падари Шумо солњои 50 ва 60 вазири маориф буданд ва мувофиќи 
муќаррарот ба ЭСТ дохил карда намешаванд». Гуфт: «Падарам 
солњои 40-50 котиби КМ ЊКТ низ буданд». 

Ман ин ќазияро ба арзи М.Осимї расондам, ки он кас 
гуфтанд: «Дохил кунед, иљозаташро ман гирифта медињам». Мо 
номи Т.Пўлодовро ба гранка дохил кардем. Фарзанди 
кинооператор Арбоби санъат Иброњим Барамиков дар љилди 1-
ум номи падарашро наѐфта, даъво пеш меоварад. Кормандони 
шўъбаи санъат ваъда медињанд, ки ин иштибоњро дар љилди 
иловагї ислоњ мекунанд. Аммо то љилди иловагї, ки зимни 
љилди 8 соли 1988 омода гардид, мудири редаксияи санъат дигар 
мешаваду ваъда њам аз ѐдњо меравад. Фарзанди мавсуф миѐни 
маводи љилди 8 боз номи падарашро наѐфта, ин дафъа ба КМ 
шикоят мебарад. Дар ин сол, ки банда нав ба сармуњаррирї 
расида будам, боз назди М.Осимї мададљўї рафтам. Он кас 
гуфтанд: «И.Барамиковро илоље ѐфта, ба љилд њамроњ кунед. 
Азбаски ў тољик нест, роњбарияти ЭСТ-ро ба миллатгарої 
айбдор мекунанд». 

Азбаски љилди 8 сањифабандї шуда буду сањифаи дахлдор 
ба И.Барамиков танњо аз афрод иборат буд, барои ба ин сањифа 
ворид кардани Барамиков кадом як тољикро аз сањифа 
бароварда ба љояш И.Барамиковро дохил кардему гиребон аз 
даъво рањонидем. 

Баъди аз чоп баромадани љилдњои ЭСТ аз Бадахшону 
Кулоб ба унвони М.Осимї номањои шикоятї мерасад, ки чаро 
дар љилдњои ЭСТ номи Ќурбоншо Гадолиеви собиќ ходими 
баландпояи њизбї ва Лаќай Ќармишеви собиќ раиси Кумитаи 
назорати халќї нест? 

М. Осимї маро наздашон даъват карда номањоро пешам 
гузоштанду бо табассум «илољашро худатон ѐбед» - гуфтанд. Мо 
ба муќаррароти боло ишора намуда, номаи љавобї навиштему аз 
даъво халос шудем. 
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Акнун як воќиаи аз њам ѓарибтарро мехоњам ѐддовар 
бишавам. Соли 1983, даме ки грантњои љилди 5-ро мехонем, 
сармуњаррир А.Сайфуллоев, љояш љаннат шавад, дар арафаи ба 
рухсатии мењнатї рафтанаш «супориш»-и КМ-ро барои иљрои 
бечуну чаро ба мани муовинаш супурд. Супориш аз хориљ карда 
шудани маќолањои доир ба ашхоси зерин иборат буд:  

1. «Насриддинов Бобо»; 2. «Ниѐзова Сафия»; 3. «Ниѐзї 
Нурмуњаммад»; 4. «Ниѐзї Шавкат»-и адабиѐтшинос; 5. 
«Нусратулло Махсум»-и ин дам Ќањрамони Тољикистон. Аз 
сармуњаррир пурсидам, ки гуноњи ин шахсон чї будааст. Ў гуфт, 
ки КМ тасмимашро шарњ намедињад. Боз суол додам, ки агар ин 
шахсон даъво кунанд, чї љавоб дињам? Оѐ ин супориши КМ аст, 
гуфта метавонам? «Зинњор, хомуш бош!» - гуфт сардорам ва ин 
масъулиятро ба мани муовинаш сарборї гузошта, фардои он рўз, 
бепарво ба кадом як истироњатгоњи адибон бирафт. Ман боз ба 
назди М.Осимии «мушкилосонкун»-ам рафта, номи чор шахси 
аввалро иќрор накарда, танњо «Нусратулло Махсум»-ро пеш 
гузоштам, ба ин умед, ки аќќалан, ба хотири Акбар Махсумови 
ноиби сарвазир ва дўсту њамсояшон дар мусбат њал шудани 
масъала саъю талош мекардагистанд. «Кори хуб нашудааст, ягон 
илољ меѐбем», - гуфтанд он кас. «Лекин шитоб кардан лозим, 
фурсат танг, аз љадвал набаромада гранкаро ба ислоњ супурдан 
даркор», - гуфтам. Баъди ягон њафта ѐварашон занг зад, ки 
наздашон равам. 

- Уф, бо ин Рањмон Набиев (ў нав ба курсии дабири аввали 
КМ нишаста буд) гап маъќул кардан људо мушкил, - гуфтанд 
шикваомез ва афзуданд: «Як илољ карда, гапро ба дабири дувум 
Юрий Белов пазондам, лекин ба як шарт, ки маќолаи 
«Нусратулло Махсум» бояд бесурат равад. Гуфтам: 

- Бо сурату бесурат рафтан чї ањамияте доштаст? Гуфтанд: 
«Маќолаи доир ба Нусратулло Махсум дар БСЭ бесурат 
будааст». 

Ба њамин тариќ, ба туфайли «Нусратулло Махсум»-и 
бесурат он чор нафарро дар љилди 5-ум љой додем. Чунин 
гардишњо дар нашри љилдњои ЭСТ кам набуданд. 

Он чї гуфта омад, шаммае аз хидмату наќши мондагори 
Муњаммад Сайфиддинович Осимиро ифода мекунад, ки рўњашон 
шоду љойгоњашон љаннатулмаъво бод! 
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ҚОИДАҲОИ НАШРИ МАҚОЛАҲО БАРОИ МУАЛЛИФОН 

Маҷаллаи «Суханшиносӣ» нашрияи Институти забон ва 
адабиѐти ба номи Абўабдулло Рӯдакии Академияи илмҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (ш. Душанбе) мебошад. 

Дар маҷалла мақолаю тақризҳо ва ахбор дар бахши филология 
ва шарқшиносӣ ба табъ мерасанд. 

Маҷаллаи «Суханшиносӣ» ба забони тоҷикӣ нашр гашта, 
мақолаҳо ба забонњои русӣ ва англисї низ пазируфта мешаванд. 
Њамроњи маќола фишурдаи он низ ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва 
англисӣ бояд пешнињод шавад. 

Муаллиф дар мақолаи ба чоп пешниҳодкадааш бояд мубрамии 
мавзўъ ва њадафу маќсади тањќиќро бо истидлоли илмї асоснок карда, 
хулосањое гирад, ки бо навоварӣ ва аҳамияти илмию амалии худ 
қобили таваҷҷуҳ бошанд. 

ТАЛАБОТИ ТАРТИБ ДОДАНИ ДАСТНАВИСҲО 
1. Муаллиф дастнависро ба забонҳои тоҷикӣ ва ѐ русӣ пешниҳод 

мекунад. Фишурдаи мақолаҳо ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ 
бояд пешниҳод гардад, ки ҳаҷми он набояд аз 1 саҳифа беш бошад. 

Матни мақола бояд дар принтер бо ҳуруфи андозаи 12 дар як 
рӯяи коғази сафеди андозаи стандартӣ (А4) чоп шуда, ҳар саҳифаи 
навишта бояд аз 28 сатр (бо шумули замима ва ҳошияҳо), зиѐд 
набошад. Ҳошияҳои дастнавис: аз боло ва поѐн – 2,5 см, аз чап ва рост 
– 3 см. Андозаи фосилаи байни сатрҳо – 0,5 см. 

Ба дастнависҳо замима мегарданд: 
а) маълумот роҷеъ ба муаллиф (ном, номи падар, номи 

хонаводагӣ, дараҷаи илмӣ, унвон, ҷои кор, вазифа, нишонии ҷои зист, 
шохис (индекс)-и шуъбаи почта, шумораҳои телефони хона ва кор, 
нишонии почтаи электронӣ (агар мавҷуд бошад); 

б) Мақола дар компютер чоп шуда, ҳамроҳ бо CD пешниҳод 
мешавад, ки дар он маводди муаллиф ба сурати парванда дар 
вожапардози Word анҷом шудааст; агар ҳуруфи лотинӣ ѐ дигар 
аломатҳо истифода шуда бошад, бояд онҳо бо нишондоди номашон 
ирсол гарданд. 

4. Ҳадди ниҳоии дастнавис: 
• мақола – 16 саҳифа, фишурдаи мақола - 1 саҳифа; 
• ахбор - 8 саҳифа, натиҷаи он - 0,5 саҳифа; 
• тақриз - 4 саҳифа; 
• рўзномаи рўйдодњои илмӣ - 4 саҳифа; 
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5. Сарлавҳаи мақола бо ҳарфҳои хурд ва аз матн бо фосилаи се 
сатр ҷудо карда мешавад. 

6. Иқтибосҳо бо сарчашма дақиқ муқоиса карда шуда, дар охири 
саҳифа асли онҳо аз ҷониби муаллиф оварда мешаванд. 

7. Феҳристи манобеъ дар охири мақола (бо тартиби алифбо – 
нахуст ба хатти кириллӣ, сипас бо дигар забонҳои хориҷӣ оварда 
мешавад; осори як муаллиф дар тартиби хронологӣ дарҷ мешавад) бо 
шуморагузорӣ ва нишон додани маълумоти зайл оварда мешавад: 

а) барои китобҳо – ному насаби муаллиф, номи пурраи асар, шаҳр 
ва соли нашр,теъдоди умумии сањифањо мисли: 

1. Айнӣ С. Куллиѐт. Ҷ. 1. / С. Айнӣ– Сталинобод: Нашрдавтоҷ, - 
1958. -555 сањ. 

2. Пугачев В.П. Ведение в политологию : учеб. для студ. вузов / 
В.П. Пугачев, И.Ю. Соловьев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Аспект-
Пресс, 2003. – 466 с. 

б) барои мақолаҳо – ному насаби муаллиф, номи пурраи мақола, 
номи маҷмӯаи мақолаҳо, китоб, рӯзнома, макони нашр, шаҳр (барои 
китоб), сол ва шумораи рӯзнома, маҷалла, мисли: 

1. Айнӣ С. Маънои калимаи тоҷик / С. Айнӣ // Садои Шарқ. 1986, 
№ 8. – С. 48-73. 

2. Кисляков Н.А. Старинные приемы земледельческой техники и 
обряды, связанные с земледелием у таджиков бассейна р. Хингоу/ 
Н.А. Кисляков // Советская этнография. 1974, №1. – С. 114-125. 

Дар дохили матн истинод ба манбаъ дар дохили қавси мураббаъ 
дода шуда, аз ҳам тавассути вергул ҷудо карда мешавад, мисол: [1, 272]; 
шумораи саҳифаҳои иқтибос бо воситаи вергул ѐ тире нишон дода 
мешавад, мисол: [2, 272-280]. 

7. Дар мақола аз тарафи муаллиф ѐ муаллифон бояд имзо 
гузошта шавад. 

Дастнавис бояд бодиққат хонда шуда, бидуни ғалат пешниҳод 
гардад. 

Дастнависҳое, ки бидуни риояи талаботи мазкур таҳия шудаанд, 
баррасӣ намешаванд. 

Ҳайати таҳририя дар ҳолатҳои зарурӣ ҳуқуқ дорад мақоларо 
кӯтоҳ, таҳриру ислоҳ кунад ва ѐ ба муаллифон ҷиҳати ислоҳ 
баргардонад. 

Муаллифон пас аз саҳифабандии мақола онро хонда ризояти 
худро барои чоп ба таври хаттӣ тасдиқ мекунанд. 

Масъулияти аќида ва муњтавои маќолањо бар дўши муаллифони 
онњост. 
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Нишонии мо: 734025, шаҳри Душанбе, кӯчаи Рўдакї, 21, 
Институти забон ва адабиѐти ба номи Абўабдулло Рӯдакии Академияи 
илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуҷраи 11, дафтари маҷаллаи 
«Суханшиносӣ», тел.: (+992 37) 227-11-70. 

Шохиси (индекси) обуна дар фењристи «Почтаи тољик» -77755 
Сомонаи мо: www.iza.tj; E-mail: iza_rudaki@mail.ru 
Маљалла дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон аз 7 

сентябри соли 2017 тањти № 023/мљ-97 аз нав ба ќайд гирифта шудааст. 
 

http://www.iza.tj/
mailto:iza_rudaki@mail.ru
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ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ 
Журнал «Словесность» издается Институтом языка и литературы 

имени Абуабдулло Рудаки Академии наук Республики Таджикистан (г. 
Душанбе). 

В журнале публикуются статьи, сообщения, рецензии, 
информационные материалы по филологии и востоковедению. 

Журнал выходит на таджикском языке; к публикации также 
принимаются статьи на русском и английском языках. Статьи 
сопровождаются резюме на таджикском, русском и английском 
языках. 

В предлагаемых для публикации научных статьях автор должен 
дать обоснование актуальности темы, четкую постановку целей и 
задач исследования, научную аргументацию, обобщения и выводы, 
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