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ИСТИҚЛОЛИЯТИ МИЛЛӢ ВА РАВАНДҲОИ МУОСИРИ
СИЁСӢ
С. Ятимов
доктори илмҳои сиёсӣ,
узви вобастаи Академияи илмҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон
АДАБИЁТ ВА ДИАЛЕКТИКАИ ҲАЁТ
(масъалаҳои назариявӣ)
Инсон ягона мавҷуди табиист, ки ба таври абадӣ ба дарку
фаҳми масъалаҳои муҳимтарини табиат, ҷамъият ва тафаккур
кӯшиши ҳамешагӣ мекунад. Дар ин самт аз тамоми восита ва
имконот истифода менамояд. Муътақид аст, бидуни фаъолияте,
ки моҳияти масъалаҳои рӯзмарраро барояш равшан ва возеҳ
мегардонад, ба саволҳои ӯ посух медиҳад, зиндагӣ наметавонад
пешравӣ дошта бошад. Дониш, маърифат, шинохти умқи
масъалаҳо, сабаб, омилҳои пайдоиш ва ташаккули онон имкони
эмин нигоҳ доштани инсон ва рушди ӯро таъмин месозад.
Маҳз ба ҳамин хотир, «наздикшавии тафаккур ба воқеият
аз мавзӯоти абадӣ ва беохир»-и раванди такмилёбии инсоният
мебошад. Ин вазифаро банни одам бо имкон ва тавон дар тӯли
таърих зина ба зина анҷом додааст.
Аввалин ва муҳимтарин пояи дониши инсонӣ таҷрибаи
зиндагӣ маҳсуб мешавад. Агар ин таҷриба беҳбуди аҳволи ӯро
таъмин ва пешрафти имрӯзу ояндаро аз ҷониби худи инсон дар
назар дошта бошад. Дуюмин ва асоситарин махзани
наздикшавии инсон ба моҳияти масъалаҳои табиат, ҷамъият,
тафаккур ба хотири сазовор зиндагӣ карда тавонистани ӯ донишҳои илмӣ-назариявӣ ба ҳисоб мераванд. Аслияти онро «аз
муроқибаи зинда ба тафаккури абстрактӣ ва аз он ба амалия –
ҳамчун роҳи дониста гирифтани реалияти объективӣ» ташкил
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мекунад. Ба шарте ки чунин таҳлил ва хулосабарорӣ бо далелҳо
тасдиқ карда шаванд ва барои беҳтар кардани зиндагии воқеии
одам созгор оянд. Сеюмин, гносеология воситаи таҳқиқ ва
арҷгузорӣ ба воқеиятро амалия ва назарияи адабӣ – эстетикӣ
эътироф кардааст. Онро ҳамчун муҳимтарин воситаи дарки
масъалаҳои онтологӣ шинохтааст.
Тавре ки хотиррасон гардид, ҳарсе воситаи омӯзиш ва
шинохти илмии зуҳурот ба хотири ташаккули ҷаҳонбинӣ,
мақсаднок пеш бурдан, ба маром ва орзуву омол расидан, рушди
сатҳи зиндагӣ, маънавиёт аз ҷумла ҳолати рӯҳӣ-равонии Одам
аст. Тавон, дараҷаи эҳсоси воқеият, баробарвазн муносибат
кардан ба рӯйдодҳои ҷамъиятӣ, асоси таъмини суботи давлати
миллиро ташкил мекунад.
Ҳамин тариқ, мавзӯи ин баҳс аз дидгоҳи назариявӣ, наздик
гаштан ба инъикоси воқеияти зиндагӣ тавассути каломи бадеӣ
дар чаҳорчӯби ниёзҳои иҷтимоӣ мебошад.
Илм ва адабиёт
Бояд эътироф кард, ки тамоми донишҳои инсонӣ аз
эҳсосоти назарӣ, аз аёният сарчашма мегиранд. Чунин дидгоҳ
сараввал ба тарзи одӣ, омиёна тафсир мегардад. Аммо ба назар
гирифтани зуҳурот, мавзӯи андеша қарор додани он, ҳамчун
тамоюл барои шинохти моҳият, шароит ва заминаи асосиро
барои омӯзиш ва таҳқиқи илмӣ омода месозад.
Маълум аст, ки «Илм маҷмӯи далелҳоро тафсир намуда,
хулосаи онро ба маводи аввалия дар муқоиса ва таносуб
мегузорад» (Г.В.Ф. Гегел). Бидуни шубҳа, ин хосият ба пуррагӣ
мансуб ба каломи бадеӣ ҳам ҳаст.
Адабиёт ҳам, ки аз эҳсос, тасаввурот ва кӯшиши наздик
гаштан ба воқеият оғоз мегардад, ҳамзамон барои шинохт ва
арзёбии ҳастӣ таъйин шудааст. Яъне дар муқоиса бо илм ҳамон
сифатро дорост.
Вазифаи аслии илм ошкор намудани фарқият, зиддият
байни моҳият ва зуҳурот аст, бо бурҳон, далел, натиҷаи
озмоишҳо ба хотири шинохт, дарк, донистанҳо ва ҳосил кардани
ҷаҳонбинии воқеӣ оид ба табиат, ҷамъият ва тафаккур. Ин
ҷараён бо муайян кардани хосият, алоқаҳо, муносибат ва
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миёнҷигариҳо, ҳамчун натиҷаи ниҳоӣ – ошкор
кардани
қонуниятҳои пайдоиш, шаклгирӣ ва инкишофи зуҳуроту моҳият
сурат мегирад. Илм мекӯшад, ки моҳияти масъаларо орӣ аз хости
шахс, дидгоҳи субъективӣ, дар он шакле, ки дар ҳақиқат ҳаст,
“хушку холӣ”, хунсардона ба намоиш гузорад.
Ворид гаштан ба моҳияти масъала тавассути абзори
бадеӣ, гоҳо авлотар аз илм аст. Зеро илм ҷаҳонбинии
мутахассисони самти муайяни ҳаёти инсониро баррасӣ мекунад.
Адабиёт «дили васеъ», диди васеъ дорад. «Шеърро ошиқ
мекунад» (Гулназар), олами табиат, наботот, ҳайвонотро «ба гап
медарорад». «Бо санги мазор гуфтугӯ мекунонад», «рӯд ӯро қисса
мегӯяд», «чашма аз кӯзабарсар омадани модар ҳикоят мекунад ва
хор ба гуноҳи худ, аз тасодуф пои модарро захмин кардан,
хиҷолат мекашад» (маъниҳо аз М. Турсунзода). Дили шоир ва
хонандаашро реш-реш месозад. Ҳолати рӯҳии инсонро тасхир
менамояд. Илм аз ин тавоноӣ ва санъати таҳқиқи олами ҳастии
сухани бадеӣ дар ҳайрат мемонад.
Маълум аст, ки воқеияти объективӣ шаклҳои гуногуни
зуҳуротро дорад. Он дар шароити мураккаб ва гуногун
хосиятҳои худро дар намоиш мегузорад. Илм онро тавассути
абзорҳои худ меомӯзад, тасдиқ мекунад ва хулоса мебарорад.
Дар муқоиса бо илм «дарки бадеӣ, дар шаклҳои реалистӣ,
ҳақиқати воқеиро ба воситаи образҳо ифода месозад. Дар
образҳои бадеӣ тавассути тахайюлоти бадеии муаллиф…
ҷанбаҳои бештар муҳимми зуҳуроти мавриди назар таъкид карда
мешавад»
(И.Д.Ковальченко.
Методы
исторического
исследования. –М.: Наука. 2003. –С. 24).
Яке аз мақсадҳои илм, тавассути ба инобат гирифтани
реалияти объективӣ ва тамоюли самти ҳаракати он, вазифаҳое,
ки таъмини манфиатҳои миллиро қотеона мадди назар дорад,
мусаллаҳ намудани ҷомеа, махсусан ҷавонон бо ҷаҳонбинии
дунявӣ мебошад. Бидуни коридани ҷузъиёти илмӣ, тасаввуроти
дар таҷриба санҷидашуда, дар майнаи инсон ҳалли масъалаҳои
таъмини амният, пешбурди манфиатҳои миллӣ, пешрафти шахс,
ҷомеа ва рушди давлат аз имкон берун аст. Адабиёт, дар сурати
6

Илм ва Љомеа

истифодаи дурусти он метавонад на камтар аз илм барои ҷомеа
хидматгузор бошад, зеро маҳсули тафаккури волои инсонист.
Илм ва ҷаҳонбинии илмӣ аз муҳимтарин омили
худшиносии миллӣ мебошанд. Оптимизми когнитивӣ, ки
тавассути донистанҳо ва ҳамчун натиҷаи он шинохти аслии
воқеияти олам, минтақа, дохили мамлакат, васвасаи душман,
мақсадҳои он ба муқобили Ватани аҷдодӣ сурат мегирад, ба
инсон, шаҳрванд ба тарзи мустақил фикр карданро меомӯзад.
Қимати инсон баробар ба андозаи ҳамсон ва наздик ба ҳақиқат
андеша ва амал карда тавонистан аст. Сухан дар бораи «системаи
тасаввурот оид ба олам, дар маҷмӯъ ва ҷараёнҳои табиӣ, иҷтимоӣ
ва муносиботи инсон ба муҳити атроф» (П.Н. Федосеев.
Философия и научное познание. –М.:1983. –С.17) меравад.
Албатта, ҷаҳонбинӣ метавонад ҳақиқатро таҷассум кунад,
ҳамзамон қисман ва ё куллан аз ифодаи воқеоти реалӣ
фосилагирӣ намояд. Чунин ҳолат ҳам, дар тарзи ҷаҳонбиниҳое,
ки илмӣ ва адабӣ номида мешаванд, дар тӯли таърих ва замони
муосир вуҷуд дорад. Аммо фақат он вақт ҷаҳонбиниро илмӣ
номидан мумкин аст, ки зуҳурот ва моҳиятро ҳамвазн бо ҳастӣ,
на дар вобастагӣ ба манфиат, майл ва хоҳиши фард ва ё гурӯҳи
иҷтимоӣ ифода кунад, шарҳ диҳад, балки баробар ба рӯйдоди
дар таҷриба шинохташуда бошад. Реализми адабӣ низ ҳамин
гуна муносибатро ба мавзӯи ҳақиқати зиндагӣ тақозо менамояд.
Дар шаклгирии ҷаҳонбинии воқеӣ ва барои манфиатҳои
миллӣ созгор будани он, илм мавқеи калидӣ дорад. Талаботи
аслӣ нисбат ба илм – ба ниёзҳо ва хостаҳои рӯзмарраи иҷтимоӣ
ҷавобгӯ будани он аст. Ҳатто агар таҳқиқот – сухан дар бораи
ҷараён ва давраҳои ибтидоии аз мавҷудоти дигари биологӣ ҷудо
шудан ва шакл гирифтани материяи соҳиби шуур равад ҳам.
Айнан чунин талабот ба адабиёт низ пешниҳод мегардад.
Дар ин маврид, масъулияти каломи бадеӣ на камтар аз
масъулияти илмӣ аст. Зеро адабиёт беҳтарин, муҳимтарин
воситаи шаклгирии ҷаҳонбинии воқеӣ – илмӣ мебошад.
Тавассути таҳлили таҷрибаи инсонӣ, каломи бадеӣ аз илм дида,
имкони бештари таъсиррасониро ба шуур дорад. Ба василаи як
байт, шеър, суруд, достон, ҳикоя, повест, роман, ҳатто ҳар
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кадоми онон дар алоҳидагӣ, имкон ҳаст, ки диди инсон нисбат ба
ҳодисоти олам, муносибати ӯ ба воқеоти муҳити атроф тағйир
ёбад. Адабиёт воситаи муассири шинохти моҳият аст. Вай
метавонад, ки хонанда, махсусан ҷавононро ба тарзи таъсирбахш
барои донистан, дарк кардан, осон сарфаҳм рафтан ба мушкилоти
зиндагӣ водор созад. Қобилияти арҷгузории ӯро ба арзишҳо ва
муқаддасоти миллӣ бедор намояд, аз ҳама муҳим, барои муайян
кардани рафторҳои иҷтимоии ӯ такони ҷиддӣ бахшад. Адабиёти
ҳақиқӣ чӣ тавр ва барои кадом ормонҳо зистан ва ҷонфидоӣ
карданро амалан меомӯзад ва меомӯзонад.
Адабиёт ва идея
Дар маркази омӯзиши воқеияти зиндагӣ тавассути
инфрасохтори бадеӣ ҳаёти инсон ва муҳити вобаста ба он меистад.
Дар чаҳорчӯби чунин мантиқ, илм барои илм ва адабиёт ҳам барои
адабиёт нест. Адабиёт идеалофарин аст. Намунаи барҷастаро бо
абзори бадеӣ тараннум мекунад. Бо образҳо, нақшҳои олӣ, идеалӣ
дар муқобили бадиҳо ва хатарҳо истодагарӣ менамояд.
Мубориза мебарад. Образи барҷаста ба хотири амалӣ гаштани
ормонҳои иҷтимоии типпикунонидашуда «аз пеши раҳаш обу
сангу кӯҳ»-ро ҷавонмардона, далерона паси сар мекунад,
фидокорӣ менамояд. Муътақид аст, ки «бе ҷидду ҷаҳд коре
намеравад ба пеш». Нисбат ба хасм, ақида ва амалҳои
зиддимиллӣ, вайронкунандагони ҳаёт, оромӣ ва осудаҳолии
миллат, амалан, ё дар ҳолати ниҳоӣ мантиқан пирӯз мегардад.
Идеал падидаи хусусияти фардидошта нест. Зуҳуроти
ҷамъиятӣ аст. Натиҷаи таҷриба ва рӯзгори ҳазорсолаҳо
мебошад. Андеша моил ба он аст, ки тақдири фоҷиавии халқҳо,
миллатҳо, аз омилҳои тавлидкунандаи идеал мебошанд. Рӯзгори
бад, тӯфонҳои зиндагӣ, нокомиҳо, сарсону саргардониҳо, фақру
нодориҳо, зулму истибдод аз сабабҳои пайдоиш ва
муайянкунандаи идеал мебошанд. Муайянкунии самти ормонии
ҳаракат, шаклгирӣ ва дидгоҳи мақсади ниҳоии инсон ба ояндаи
наздик ва дур идеяҳоро ба вуҷуд меорад. Маҳз дар ҳамин замина,
инсон намунаҳои мукаммал, олӣ ва олитаринро тасаввур
мекунад. Ба тарзи маънавӣ ба он менигарад. Орзуи амалӣ гаштан
ва дар он рӯзгор зистанро дорад. Идея таҷассумгари Ақл, Хирад,
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Илм, Дониш ва Маърифати инсонист. Идеал зуҳуротест, ки
тавассути фаҳм, идрок, ҷаҳонбинӣ, эътиқоди комил ба идея дар
гуфтор, амалишавии чунин ормонро дар рафтор таъмин
менамояд.
Кашфиёт намешавад, агар хотирнишон гардад, гарчанде
идея шакли олии кӯшиши дарки олами ҳастӣ ҳам бошад,
воқеияти реалиро дар шаклҳои гуногун, дар тасаввурот ва
орзуҳо таҷассум мекунад. Аслан дар ҷараёни наздикшавии абадӣ
ва беохири шуури инсон ба воқеият ҷаҳд менамояд.
Таърихи инсоният - таърихи мубориза байни идеяҳо ва
воситаи амалӣ гаштани он идеалҳо аст. Муайян кардани идея
мансуби муассисаи масъули таъмини амният ва рушди ҷомеа –
давлат
мебошад.
Маҳз
давлат
тавассути
имконоти
конститутсионалӣ ва салоҳият офарандаи раванд ва шаклгирии
ҷаҳонбиниҳост. Ба хотири он, ки маъниофаринӣ созанда бошад.
Ба ормонҳои миллӣ ва миллат созгор ояд. Ҷомеаро муттаҳид ва
ба ин мақсадҳо басиҷ гардонад.
Суханофаринӣ идеяофаринӣ аст. Зеро идеяҳо дар
вобастагии кул ба забон дар чаҳорчӯби мантиқи семантикӣ ва
қонунияти тафаккур шакл мегиранд. Тобеъ ба сохти грамматикии
забон ва захираи луғавӣ мебошанд. Дар доираи таносуби маънӣ ба
мақсади мавриди назар ифода мегарданд. Ба тарзи дигар,
захираи луғавӣ, сохти грамматикӣ ва мақсадгузорӣ муҳимтарин
ҷузъиётеанд, ки мантиқи идеясозиро ташкил мекунанд.
Диалектикаи воқеият ва диалектикаи идеяҳо
Бурду бохти инсоният вобастагии кулл аз ҷаҳонбинӣ
дорад. Шакли инъикоси ҷаҳони беруна дар шуури инсон имрӯз
ва ояндаи ӯро муайян мекунад. Бадбахтӣ, фақри системавии
моддӣ ва маънавӣ, тантанаи ифротгароӣ ва ифтихор доштан аз
ин вазъият, натиҷаи сарфи назар кардани нисбияти ҳақиқат дар
дараҷаи шуур, пойбанд будан ба мутлақияти ҷаҳонбинӣ,
мубаддал гардидани донишҳо, тасаввурот, эътиқодот ба
зуҳуроти мурда ва шахшудамонда мебошад.
Мутаассифона,
илмситезӣ,
маърифатгурезӣ,
бегонапарастии анъанавӣ, адами хештаншиносӣ ва эътирофи
манфиатҳои миллӣ, такя ба ҷаҳонбинӣ ва тасаввуроти таҳмилӣ
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ҳолати гумроҳии иддае аз аъзои ҷомеаро фаро гирифтааст.
Барои чунин ашхос тасаввуроти носаҳеҳ оид ба таърих, воқеияти
имрӯза ва фардо ҳамчун ҷаҳонбинӣ шакл гирифтааст.
Ба хотири дарки аслии воқеият субъекти дорои мақсади
ғаразнок мекӯшад, ки тасаввурот ва ҷаҳонбинӣ нисбат ба олами
ҳастӣ аз дараҷаи эҳсос боло наравад. Сифати моҳиятӣ надошта
бошад. Дар майнаи ҳадафи интихобшуда фақат ҷузъи предмет
инъикос ёбад. Аммо дарки ҳастӣ он вақт муяссар мегардад, ки
маҷмӯи сифатҳои предмет бо мисолҳо, тибқи таҷриба, бо аёният
тафсир гардад. Чунин хосият, дар вобастагӣ ба донистани
алоқаҳо, муносибатҳо ва миёнҷигариҳо дар дараҷаи идрок
муяссар мешавад, на дар сатҳи эҳсос. Ин навъи омӯзиш –
наздикшавии шуур ба ҳастӣ, фаҳми амиқи зуҳуроти оламро
печида ва мушкил мегардонад. Инсонро аз дарки воқеии
ҳодисаҳо дар канор мегузорад.
Бозиҳои геополитикӣ бо суиистифода аз эътиқодоти
мардуми мусулмон, ҳар сол даҳҳо ҳазор кушта ба бор меорад.
Ин фоҷиаи бузурги инсониро бо истифода аз истилоҳоти
«ҷиҳод» ва «шаҳид» рӯпӯш ва «фаҳмо» тафсир карданӣ
мешаванд. Ва тасаллӣ медиҳанд: «эй арӯси ҳунар, аз бахт шикоят
нанамой» (Ҳофиз), ки тақдир ин аст. Доираи мантиқи ниҳоии
сиёсӣ кардани ислом аз ин фарохтар нест. Мақсад гирифтани
ҳукумат, қудрати сиёсӣ аст. На ҳифзи ислом. Дин дар ин маврид
эътиқод нест. Восита аст. Асбоб аст. Ниқоб аст. Магар Сурия,
Ироқ, Афғонистон, Тунис исломӣ нестанд? Қасди нигоҳ доштани
мусулмонон фақат дар доираи эҳсоси дин, на дарки воқеӣ, илмии
масъала аз ҳамин бора аст. Субъектҳои манфиатдор сиёсӣ
кардани мусулмононро «чун гирдбод дар саҳрои ғам» барои
нафъу нафс нигоҳ доштанӣ ҳастанд. То замоне ки маърифати
мардум ба фаҳми макри онҳо нарасад, охиринҳо «дар пойи дил
хор мешикананд». Ва ин ҷараёни фоҷиабарангез беохир хоҳад
буд. Тарзе бояд кор бурд, ки мардум фаҳманд, сохти дунявии
давлатдорӣ ба ислом эҳтироми бузург қоил аст. Ҳамчун муъҷиза.
Ҳамчун эътиқод. Он ҷузъи урфу одат, анъана ва маънавиёти
миллӣ аст. Суиистифода аз дин ба хотири қудрати сиёсӣ, ба
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бадбахтӣ гирифтор кардани миллионҳо мардуми мусулмони
бегуноҳ, ҷиноятест азим.
Дар тӯли таърих қувваҳои зиддимиллӣ дар маърифатнок
гаштани оммаи мардум манфиатдор набуданд. Мантиқи
муаллимбадбинӣ,
олимкушӣ,
илмситезии
таърихӣ,
фарҳангношиносӣ аз дунёи қадим то имрӯз ва баъд ҳам, ин
ҷаҳолатро дунбол кардааст ва то ҳадди имкону тавон дунбол
хоҳад кард. Дар ҳамин замина, адабиёти тоҷик дар тӯли
ҳазорсолаҳо ба хотири нигоҳ доштан ва ҳифз кардани забон,
фарҳанг ва маънавиёти волои мардум қаҳрамонӣ ва ҷонфидоиҳо
кардааст.
Бадбахтии дигар майл ба андухтани дониш надоштани
қисмати одамон аст. Онон нисбат ба илм, ақаллан, ба хотири аз
ҷаҳолат, вобастагӣ, ғуломии маънавӣ растан, мутассифона, мароқ
зоҳир намекунанд.
Иқрор бояд гашт, аз маърифати дунявӣ, донишҳои илмӣ,
ки тавассути он зиндагӣ пешрав мегардад, канораҷӯӣ кардан як
навъ ҷаҳонбинии таърихан шаклгирифта мебошад. Миллат дар
он гунаҳгор нест. Аҷнабиҳои манфиатдор бо зӯру истибдод
асрҳо ин тарзи тафаккурро ба мардум бор кардаанд. Албатта, бо
мақсади осудатар, самараноктар ҳукми ғуломдорӣ рондан.
Аслан, тақдири миллатҳои маҳкумгардида, мазлумикашида ва
азиятдида ҳамин аст. Тараннуми андеша ва тафаккури ғуломӣ
имрӯз дар баъзе нуқоти олам, аз ҷониби шаҳрвандони мо ба чашм
мерасад. Бо пули аҷнабиён, бо маънавиёти аҷнабиасос, таҳти
раҳбарӣ ва ба манфиати дигарон рафтори ғуломона ба намоиш
гузоштан, барояшон касби ифтихорӣ гаштааст. «Гадо, ки аз як
дар гузашт, шарми рӯяш мепарад». Ин падида, тавре хотиррасон
гардид, гуноҳи маҳзи онҳо ҳам нест. Ҷанба, рӯҳи бандагии
таърихӣ дорад. Бешубҳа, бо пойдории давлати миллӣ, рушди
тафаккури миллӣ, чунин тарзи андеша ва ҷаҳонбинӣ ҳам аз байн
хоҳад рафт.
Дар майнаи иддае аз одамон ҳисси осони бешуурона,
ғайри хоҳиш фосила гирифтан нисбат ба омӯхтани илм ва
донистанҳо мавҷуд аст. Барои ҳамин ҳам, онҳо ба ҳар кӣ даъвои
фаҳму тафсири масъала дорад, сар дар қадам мениҳанд, мутеъ
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гаштанро бар худ раво мебинанд. Гумон мебаранд «дунё на аз
партави Хуршед, балки аз ваъзгӯии онҳо равшанӣ дорад». Ин
рӯҳияи анъанавии омиёна ва бандагии мардуми бечораи
мусулмон аст. Бешубҳа, топонимикаи мавзеъҳои хушоянд,
макони зист, «мазорҳои мавриди саҷдагоҳи умумӣ» аз қавмҳои
бегона, ки барои мардуми тоҷик ба қадри як коса об аз
хизматашон далел нест, намунаи ақидаи ҳамин саҷдагорӣ ва
содадилии қавм аст. Мутаассифона, барои кӯшиши зери шубҳа
гузоштан, дарк кардани ин масъалаҳои одиву авомона ҷуръат
намекунанд. Ин зуҳуротро зери тазйиқи илмӣ намегузоранд.
«Агар одамон тасдиқ кунанд, ки онҳо ҳақиқатро (илм, маърифат,
равшангароиро – С.Я.) наметавонанд азбар кунанд, нисбат ба
имконоти худи онҳо туҳмати ниҳоят сангин аст. Дар ин ҳолат
инсонҳо худашон намедонанд, ки чӣ гуфта истодаанд.
Медонистанд, он вақт мефаҳмиданд, ки ҳақиқатро аз онҳо
рабудаанд» (Г.В.Ф. Гегель. Энциклопедия философских наук.
Философия духа Т.3. –М.: Мысль.1977. –С. 421).
Ҳамин тариқ, «рабудани ҳақиқат аз инсонҳо», тавре олими
маъруфи олмонӣ таъкид кардааст, падидаи ниҳоят ҷиддӣ ва
хатарноки асри навин гаштааст. Рабудани ҳақиқат аз одамон,
рабудани ақли онҳост. Ба хотири раҳбарӣ, раҳнамоӣ, бандасозӣ –
истифода кардан.
Сабаб ҳамин аст, ки баъзе аз афроди ҷудогона, гурӯҳҳои
иҷтимоӣ, субъектҳои сиёсӣ тавассути дар ғафлати маърифатӣ
мондани иддае аз одамон, аз «воқеият»-и ночизи худ идея
сохтанӣ ва идеал тарошиданӣ мешаванд. Падидаҳои терроризм,
экстремизм, тавлидкардаи «воқеияти субъективӣ» мебошанд. Ин
субъектҳо дар доираи ҳудудҳои миллӣ, минтақавӣ ва бадтар аз
ҳама глобалӣ мавҷуданд. Дар доираи ҳудудҳои миллӣ, сарфи
назар аз имконоти зеҳнӣ, тахассусмандӣ, манфиатҳои мардумӣ,
мехоҳанд қудрати сиёсиро ба даст оранд. Дар дараҷаи минтақа
орзуманди салтанати минтақавианд. Дар сатҳи глобалӣ мақсади
ҳарчи бештар ғасб кардани боигариҳоро берун аз ҳудуди
ҷуғрофиёии худ дунбол мекунанд. Методи аслии таъмин кардани
нақшаҳои ғаразнок ҳамоно «аз худ кардан», «рабудани ҳақиқат»и (ақл, фаросат, ҷаҳонбинӣ) инсонҳост.
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Осебпазирии гурӯҳи одамон, тавре таъкид гардид, дар
ҷаҳолати онҳост. Яъне субъектҳои муассире, ки ҳадафҳои
зиддимиллӣ доранд, пеш аз ҳама, ба ҷаҳонбинии мардум сару кор
мегиранд. Ба тарзи дигар ба майдони муқаддаси адабиёт вориди
набард мегарданд.
Муборизаи душманони давлатдории миллӣ, аз ҷумла дар
соҳаи ҷаҳонбинӣ, мундариҷаи системавӣ – структуравӣ ва
функсионалӣ дорад. Ин мубориза ҳама вақт шадид буд. Ҳамин
тавр хоҳад монд. Истодагарӣ ва пирӯз гаштан дар он ниёзи
доимӣ ба дониш, тахассусмандӣ ва нангу номуси миллиро дорад.
Аз он дастовардҳое, ки миллати тоҷик дар муддати се
даҳсолаи ахир ба даст овард: оташи ҷангро хомӯш ва миллатро
сарҷамъ кард. Давлати миллиро асос гузошт. Онро бунёд кард.
Иқтисодиёти мамлакатро барқарор ва кишварро сарсабзу обод
намуд. Тоҷи гумшудаи тоҷикро бозгардонд. Миллатро дар ҷаҳон
ифтихорманд кард. Кишварро ба Ватани Адолат ва Сулҳу Амният
табдил дод. Инҳо намунаи корнамоиҳои бемисли Қаҳрамони
миллии мардуми тоҷик мебошанд. Даст болои сина иқрор бояд
гашт: ин туҳфаи осмонӣ набуд ва нест. Ҷонбозиҳо, сарсупурдагӣ,
матонат, ҷасорат, рӯинтанӣ ва дар набардҳои бисёр вақт
нобаробар ба майдон баромада ҷоннисориҳо кардан, садҳо бор бо
хасм рӯ ба рӯ гаштан ва пирӯз омадани Шахсияти бузург –
фарзанди миллати тоҷик аст. Аз оне ҳам, ки ин Абармарди таърих
бо фурӯтании ҷавонмардона дастовардҳоро мансуби миллати
бузургаш медонад, ҳақиқат ҳаст. Ҷасорат, Мардонагӣ, баҳри
хушбахтии Миллат худро дар обу оташ андохтан, ҳамчун намуна,
падидаи беназири миллӣ дар симои як Фард, ба миллат ва
андешаи миллӣ бетаъсир намонд. Мардум дар атрофи Ӯ ҷамъ
омаданд. Домони Ӯро гирифтанд. Бо Ӯ ҳамсаф шуданд. Пайравӣ
карданд. Ва пирӯз гаштанд.
Миллатҳои муваффақ ва пешқадами дунё маҳз бо ҳамин
гуна раҳбарони умумимиллӣ эътирофшуда, ки номашон дар
сафҳаҳои таърих сабт шудааст, қудратманд гаштанд. Давлати
миллӣ сохтанд. Ин гуна идея ва идеалро ҳифз намуданд. Наслҳоро
ҳам бо ҳамин идея, идеал ва кору пайкори Ӯ ҳамчун тимсоли
қаҳрамонӣ ба камол расониданд. Ғолибияти андешаи миллӣ ва
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мустақилияти давлатиро дар шуури миллат собит карданд. Ҳамин
тариқ, ба умри миллат ва давлатдории миллӣ абадият бахшиданд.
Зеро аксиома – хақиқати миллиард маротиба тасдиқшуда он аст,
ки бидуни пирӯзии андешаи фарогири миллӣ истиқлолияти миллӣ
пойдор нахоҳад монд.
Арзишмандии ҳифзи Истиқлолияти давлатӣ на камтар аз
ноил гаштан ба Истиқлолияти давлатӣ аст. Зеро мафҳумҳои
осудагӣ ва рушди миллӣ мафҳумҳои мутлақ, абадӣ нестанд.
Нисбӣ мебошанд. Давомнокии онҳо аз тавони умумимиллии
ҳифзи манфиатҳои Ватан дар вобастагии ҳамарӯза қарор дорад.
Ба хотири бозгашт ба мавзӯи асл, таъкид бояд кард, ки
муҳтавои адабиёт тасвири хосияти умумии материя, ки инъикос
аст, дар назар дошта мешавад. Инъикос метавонад дар шакл,
мазмун ва дараҷаҳои гуногун ифода ёбад.
Таҳқиқи назарияи инъикос нишонгари он аст, ки
предметҳо, аз ҷумла одамон дар натиҷаи муносибат, ҳамкорӣ
сифати таъсир кардани худро ба ҳамдигар нишон медиҳанд.
Хосияти инъикос карда тавонистан вобаста ба структура,
сифат ва қудрати материяи муташаккил аст. Яъне, субъект то
кадом андоза тавони асар гузоштанро дар объекти мавриди
назар дорад. Мундариҷаи рафтори одамон, дар маҷмӯъ, аз ҳамин
ҷузъиёти муҳим вобаста аст.
Терроризм ва экстремизм ҳам ҷаҳонбинии аз нигоҳи илмӣ
асоснокшудаи инъикоси шакл ва мундариҷаи тафаккури муайян
аст. Мантиқи назариявӣ, нишонаи зоҳирӣ ва авомфиребонаи он
мубориза барои мақсадҳое аст, ки гуё Осмон муайян кардааст.
Дар асл, инсон пойбанд ва ғуломи ақидаҳое мебошад, ба хотири
ормонҳое худро дар обу оташ ғӯтавар мегардонад, ки дар Замин
фикр карда бароварда шудаанд. Манфиатҳои воқеии афрод ва
мамолики муайянро амалӣ мекунанд. Осмон ҳатто аз онҳо огаҳӣ
надорад. Ва агар донад, аз рафтори чунин бандагон сахт дар
хиҷолат мемонад.
Тақдири инсон ниҳоят осебпазир, фоҷиавӣ хоҳад гашт.
Давлатҳои миллӣ ба бесуботӣ, шикаст, оқибат ба нестӣ рӯ ба рӯ
хоҳанд шуд, агар рӯҳияи дунявият коста, эътиқоди илмпарварӣ,
маърифатсолории қишрҳои мардумӣ шикаста гардад. Ин ҳолат,
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заминаи
мусоидро
барои
ифротӣ
гаштани
қувваҳои
ҳаракатдиҳандаи бадӣ фароҳам меорад. Рӯҳияи ифротӣ ба
қувваи материалӣ мубаддал мегардад. Он вақт дигар дер
мешавад. Аз таҷрибаи рӯзгори Афғонистон баҳра бояд гирифт.
На Паймони Варшава ва на НАТО ба дарди ин ҷомеа дармон
нашуданд. Ва шуда ҳам наметавонанд. Бемор худ қудрати
дармон надорад. Аз ин ҷо, «Худойро аз табиби ӯ бипурсед, Ки
охир кай шавад он нотавон беҳ?».
Адабиёт таҷассумгари зуҳуроти системаи муҳити атроф
мебошад. Дар он худи инсон зиндагӣ мекунад ва ҳаёти ӯ ҷараён
дорад. Он муҳимтарин субъекти сиёсии муборизабаранда барои
таъмини осудагӣ, рушд ва манфиатҳои миллӣ ва офариниши
рӯҳи ватандорӣ аст.
Инҷониб эътиқодманд аст, маҷмӯи масъалаҳое, ки давлати
миллӣ онҳоро ҳаррӯза муҳим эълон мекунад, зиндагии осоишта
ва рушди мамлакатро аз он омилҳо вобаста медонад, ҳамзамон
бояд нақшаи рӯимизии адиб бошанд. То замоне ки он масъалаҳо
ҳаллу фасли худро ёбанд.
Агар ба таърихи адабиёти тоҷик як назари умумӣ андозем,
муҳимтарин мавзӯоти он ба Ватан ва рушди миллӣ нигаронида
шудаанд. «Бӯйи ҷӯйи мӯлиён ояд ҳаме», «Чун теғ ба даст орӣ,
мардум натавон кушт», «Зи баҳри бару буму фарзанди хеш», «Бо
ин ду-се нодон, ки чунон медонанд», «Хоҳам он хонаи бедоду
ситам вайрон бод!», «Аз ахгари инқилоби мо сӯхт…», «Як нафас
дар зиндагони фориғ аз кӯшиш набудам…», «Ман на он мардам,
ки аз қасди фалак парво кунам», «Қасидаи ҷанг ва зафар»,
«Вақти он аст, эй қалам…», «Баҳор омад, зи умрам боз як соли
дигар бигзашт», «Асри ман, …» «Ҷон ба раҳи Ватан нисор, ман
накунам, кӣ мекунад?» ва садҳо ҳазор мисраъ, байт, достон ва
дигар намунаҳои аслии жанрҳои бадеӣ.
Воқеияти материалӣ, манфиатҳо, идеяҳо, назарияҳоро
муайян мекунад. На баръакс. Сири дигаре ин ҷо вуҷуд дошта
наметавонад.
Гегел устодона тасвир кардааст: «дар ин вазъият
интеллигентсия ба он чизе ноил мегардад, ки худаш онро хуб
медонад. Ин ҳолат (эҷодиёт - С.Я.) дигар мавҳум нест. Мафҳуми
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объективӣ аст. Дар ин маврид, мавод шакли муайянро гум
мекунад. Ба образ мубаддал мегардад. Чунин муҳтаво ба рӯҳ
мансуб мегардад» (Г.В.Ф. Гегель. Философия духа. –М.: Мысль.
1977. –С. 44). Маҳз ба ҳамин хотир, «нависандагон меъморони
рӯҳи одамизод ҳастанд» - гуфтани сарвари даврро дар съезди
якуми нависандагони Иттиҳоди Шуравӣ, М. Горкий ва даҳҳо
нависандагони машҳури сатҳи ҷаҳонӣ гаштаву баргашта иқтибос
овардаанд ва хотиррасон кардаанд.
Хулосаи ин қисмат иборат аз хотиррасон кардани
воқеияти реалие ҳаст, ки ҳаёти сиёсӣ – адабӣ дар он ҷараён
дорад. Ин воқеият аз сохтан, мустаҳкам кардан, раванди
бебозгашти таърихӣ бахшидани сохти давлатдории миллӣ ва
мавқеи адабиёт дар он аст. Аз нигоҳи одӣ, ин ҷараён ҳамвор ва
беозор менамояд. Аммо ҳар лаҳза, ҳар сония, ҳар дақиқа, ҳар рӯз
ҷараёни беисти диалектикии муборизаҳо, аз ҷумла ақидаҳо,
амалҳоро эҳсос бояд кард. Баръакс, андеша кардан, воқеиятро ба
назар нагирифтан, ба ҳақиқати илмӣ мувофиқат намекунад. Он
ҳалли масъала нест. Талаботи диалектикӣ ин аст: «Инъикоси
реалияти объективӣ дар шуури инсон, на мутлақ, на беҷон, на
беҳаракат ва на безиддият аст. Балки он доим дар ҳаракат, дар
зиддият, тағйирёбӣ ва ҳаллу фасл қарор дорад. Ин ҳолат беохир
мемонад».
Муқобили назария ва амалияи сохтан, пойдор
гардонидани давлати миллӣ қувваҳои носолим хеле фаъоланд.
Гарчанде имконоти зеҳнӣ, интеллектуалии онҳо дар дараҷаи
ниҳоят паст ва мутаассифона, намунаи шармовари касоди ақлии
содалавҳона ва дилбеҳузуркунандаи тамаллуқкорона бар ивази
маблағҳои «бихӯр-намур»-и (таъбири худи онон) аҷнабиён аст.
Аммо онҳо ба бадӣ қодиранд. Ба онҳо ин таълимро медиҳанд.
Майнаи ҷавонони сода, гумроҳ нишони онҳост. Ин майдони
мусобиқаи адабиёти давлати миллӣ ва зархаридони аҷнабӣ аст.
Мубориза бо чунин зуҳурот мубориза барои истиқлолияти зеҳнӣ,
истиқлолияти миллӣ мебошад.
Агар мақсади аслӣ сохтани давлати миллии пойдор ва ба
асрҳои аср давомдор бошад, ин кори начандон саҳл аст. Давлати
мо, ки бо умри наздик ба се даҳсола аз умқи ҳазорсолаи
16

Илм ва Љомеа

бедавлатӣ, бенишонӣ, вобастагӣ берун омадааст, наметавонад ба
зудӣ аз ин бори зеҳнӣ, ҷаҳонбинӣ, тарзи тафаккур ба пуррагӣ озод
бошад. Эстафетаи (сабқати) инъикоси воқеаҳои табиат, ҷамъият
ва тафаккур, бидуни шак аз худ аломатҳо ба намоиш мегузоранд.
Ҳам аз ҷиҳати мусбат ва бешубҳа манфӣ ҳам.
Муҳити ҷамъиятӣ офаранда ва нигаҳдорандаи афкори
ҷомеа аст. Мавҷудияти инсон омили беохири таъсиррасонӣ,
шаклгирии мундариҷа ва тарзи тафаккур мебошад. Барои
сохтан, қувват бахшидан ва ба давомнокии давлатдории миллӣ
умед бастан, захираи иҷтимоии ба чунин сохти давлатдорӣ
муътақид, ҳифзкунанда бояд офарид, ба воя расонд. Рӯйи саҳнаи
иҷтимоӣ гузошт. Итминон аст, ки адабиёт аз зуҳур то умқ ба
ҳамин масъалаи ниҳоят мураккаб, ҷиддӣ, печ дар печ, тибқи
принсипи таърихият дар муқоиса ба воқеияти имрӯз ва нигоҳ ба
оянда бо заҳмати воқеӣ муносибат мекунад.
Адиб ва тафаккури бадеӣ
Адиб ҳамчун субъекти офарандаи асари бадеӣ дар ҷомеа
вазифаи худро дар вобастагӣ аз дидгоҳ, ҷаҳонбинӣ, самтгирии
идеявӣ ва масъулияти иҷтимоии хеш иҷро мекунад. Ба мисли
дигар аъзои фаъоли ҷомеа, омилҳои умдае, ки дар шаклгирӣ ва
инкишофи шахсияти ӯ муассиранд, даврони бачагӣ, наврасӣ,
ҷавонӣ, синни камолот, мактаб, донишгоҳ, устодон, алоқаҳо,
муносибатҳо, фаъолияти корӣ, вазъи иҷтимоӣ–сиёсии ҷомеа,
табиат, муҳити атроф, мебошанд. Волидайн, маънавиёти онон аз
муҳимтарин сабабҳои қалам бигрифтан ва эҷод кардани адибон
шинохта мешаванд.
Бо назар ба хосияти сабабии муҳиммияти тарбия, ки
ҳатман таълимро низ дар назар дорад, инҷониб бештар пайрави
андешаи омили табиӣ, азалии тақдири инсон ҳамчун асоси
конститутсионалии
ташаккули
шахсият
мебошад.
Мутаассифона, ирсияти олимон, шоирон, нависандагон, ба
истиснои ниҳоят камназир, дар насли ин соҳибтахассусон
чашмрас нест. Маҳз ба ҳамин хотир, «ногаҳон чун кони тилло
шоире пайдо шавад» - гуфтани худи шоир ҳам бесабаб нест.
Шахсияти адиб, аз мавзӯоти муҳимми адабиётшиносӣ
маҳсуб мегардад. Аз кадом матоъ бофта шудани ӯ метавонад
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посухгӯи суоле бошад, ки оё хонанда бо адиб «шаби зулмату
биёбон ба куҷо хоҳад расидан?». Ва шамъи қаламаш тавони
равшании роҳи ӯро дорад? Ва ё танҳо монандӣ ба шамъи
субҳгоҳон мекунад? (маъниҳо аз Ҳофиз).
Хонандаи тоҷик адибро барҳақ чун олим, хирадманд,
мутафаккир, ҳамадон, рӯҳшинос ва монанди инҳо тасаввур
мекунад. Ин эътиқодот ва эътироф аз шахсиятҳои ин касаба
масъулияти ҷиддиро тақозо дорад. Ифодаи маъмули «сухани
чопӣ меомӯзад чӣ тавр бояд зист, ба хотири чӣ ҷонфидоӣ бояд
кард?» вазифаҳои соҳибқаламро барои таъмини манфиатҳои
Ватан бештар мегардонад.
Асари офаридаи эҷодкор – сифати шахсияти ӯст.
Қаҳрамони асари бадеӣ рӯҳи худи нависанда аст. Он нусхаест, ки
аз шахсияти ӯ кӯчида вориди асараш мегардад. Ӯ даст ба дасти
қаҳрамонҳояш сар то ба по дар шеър, суруд, манзума ва ҳама
жанрҳои бадеӣ ширкат меварзад. «Партави нурест, ки то қуръаи
давлат ба номи ӯ расидан заҳмат мекашад». Идеяофарин аст. Ва
қасди ба саҳнаи сухан ворид кардани қаҳрамонон ва
персонажҳои асари бадеӣ тавъам бо композитсияи бадеӣ амалӣ
кардани ана ҳамин идея аст. Ӯ на танҳо муаллиф, балки
«коргардони асари бадеӣ» мебошад. Бо абзор ва қисматҳои асари
бадеӣ, мақсаднокии таълифот ва мавқеи шахсии худро нисбат ба
раванд ва рӯйдодҳои ҷамъиятӣ исбот карданӣ мешавад.
Хонанда (бинанда, шунаванда) чандон эҳсоси ниёз ба
донистани тарҷумаи ҳоли адиб надорад. Зеро, ки ҳангоми
мутолиа ҳамзамон бо муаллиф шинос мешавад. Унс мегирад.
Гоҳо бо нутқи дохилӣ бо ӯ баҳс мекунад. Вориди фазо, замон ва
муҳити амали қаҳрамонҳои асари бадеӣ мегардад. Айбу ҳунари
муаллифро аз сухан гуфтанаш дарёфт мекунад. Агар беҳтарин
роҳи фаҳмидани инсон рафтораш бошад, «сухан нақши амал
аст» (Солон аз Афин, мутафаккири Юнони қадим). Ин хулоса аз
ҳама беш мансуб ба адиб аст.
Яке аз муҳимтарин вазифаҳои илм дар маҷмӯи ҳодиса ва
равандҳои ҷомеа, омӯхтан ва ошкор кардани қонуниятҳои рушди
он, пешгӯӣ кардани ҳаводисе, ки мардумро интизор аст, ба ҳисоб
меравад. Ин хосият ба пуррагӣ марбути фаъолияти бадеӣ аст.
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Адабиёти классикӣ ва даврони навтарин – то замони
истиқлолият аз чунин мисолҳо бой аст. Аз маҷмӯи ҳодиса,
воқеаҳо, раванди такроршавии руйдодҳо, онеро, ки адиб бо
чашми худ мебинад, бо гӯши худ мешунавад, онҳоро меомӯзад,
таҳлил ва баҳогузорӣ мекунад, хулоса мебарорад. Ӯ қонуният,
равиши ҳодисаҳо ва оқибати онҳоро ба пуррагӣ метавонад
тасаввур кунад. Экстраполятсияи ононро ба ҷомеа расонад. Ба
мақсади пешгирӣ кардани он офаридае манзури ҷомеа гардонад.
Муаллиф дар ин ақида аст, вақте адабиёт ба масъалаи
муосир, рӯзмарра муроҷиат мекунад, ниҳоят мураккаб будани
равандҳои глобалӣ, минтақавӣ, мақсад ва нақшаҳои субъектҳое,
ки истиқлолияти зеҳнӣ ва ҳамчун натиҷаи он мустақилияти
давлатии моро намехоҳанд, дарк менамояд. Онро дар маҷмӯъ
тасаввур мекунад. Медонад, ки ин қувваҳо бо тамоми кӯшиш
дастоварди таърихии миллати тоҷикро нодида мегиранд. Ба
ҳамин хотир, алтернативаи гуногуни пешгирии рушди миллии
моро коркард ва роҳандозӣ карданианд.
Тавре хотиррасон гардид, руйдодҳои комилан манфие, ки
мадди назар меафтанд, махсусан, бошуурона зери таъсири
ақидаи аҷнабиён мондани гурӯҳе ба хотири дастмузд ва
рӯзгузаронӣ, пайравии ақидаҳои ифротгароӣ гаштани иддае аз
ҷавонон, хусусияти сирф таърихӣ дорад. Миллати тоҷик се
давраи чунин фоҷиаи бузургро аз сар гузаронидааст. Ҳарсе
марҳалаҳои бадбахтии миллӣ маҳз бо суиистифода аз
каммаърифатӣ ва эътиқодоти хурофотии мардум ба вуқӯъ
пайвастаанд. Замони хулафои Аббосиён, хиёнати муллоҳои
мутаассиби дар хориҷи мамлакат таҳсилкарда бо шикасти
давлати Сомониён анҷомид. Давраи дуюм, ҳаракати
босмачигарӣ – ҳамчун ҳомиёни асили сулолаи Манғитиён, ки ба
миллати тоҷик ягон иртибот надошт. Пирӯз гаштани онон
имконоти таърихии асос гузоштани пояҳои ҳуқуқии давлатдории
миллӣ ва дар ин замон шароити ба мустақилияти давлатӣ ноил
гаштани миллати тоҷикро ба пуррагӣ аз байн мебурд. Давраи
сеюм кӯшиши роҳандозӣ кардани сохти давлатдории аҷнабиён
ва зери салтанати ақидатии онон мондани қисмате аз мардуми
тоҷик, ки ба фоҷиаи бузурги миллӣ ва таҳдиди воқеӣ ба нобуд
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гардонидани давлат ва миллати тоҷик оварда расонид.
Ҳамакнун, дар шароити рақобатҳои глобалӣ ва минтақавӣ,
давраи чоруми мубориза барои заиф ва шикаст додани сохти
давлатдории миллӣ, ба вартаи бесуботӣ, нооромӣ афкандан ва аз
рушд боз мондани миллати тоҷик оғоз гаштааст, идома дорад.
Дар ин набард, қувваҳои муайяни геополитикӣ бо пулу мол
ворид гаштаанд.
Содагӣ, каммаърифатӣ ва беҳавсалагии бархе аз
шаҳрвандони мо, дар ин ҷараён бошуурона истифода мешавад.
Ин гурӯҳак ҳатто зуҳуроти зиддимиллӣ, ниҳоят ифротгароёна,
роҳзанона, ки қотеона зидди хостаҳо ва ормонҳои таърихии
миллати тоҷик буд – ҳаракати босмачигариро ҳамчун ҳаракати
миллӣ – озодихоҳӣ қаламдод карданӣ мешавад. Босмачигарӣ
барои онҳо идея, намунаи ибрат, пайравӣ, марҷаи тақлид ва
босмачӣ идеал эълон шудааст. Бо чунин ақидаи зиддиилмӣ,
ниҳоят ифротӣ, ки ҳатто дар эҷодиёти хаттӣ ва даҳонии мардум
бо нафрати умумимиллӣ маҳкум гаштааст, ин бенавоёни
маънавӣ ҷиддан даъвои роҳбарии як миллати бузургро дар асри
ХХI доранд. Ба назар мерасад, чунин зуҳуроти касодии ақлонӣ,
ақидатӣ ва амали ҷоҳилона аз муҳимтарин мавзӯи адабиёт аст.
Ақаллан, ба хотири он ки тараққиёти ҷамъиятӣ-таърихӣ, тавре
таҷриба нишон дод, ҳаргиз характери объективӣ ва
қонунмандиро надорад. Он аз факторҳои субъективӣ – дараҷаи
масъулияти таърихӣ, маърифатнокӣ, зиракӣ, ҳушёрӣ, дониш ва
тавони аъзои ҷомеа, истодагарӣ карда тавонистан, ғолиб омадан
бар фитнаҳои пай дар паю системавии аҷнабиён ва зархаридони
ҳалқабаргӯши онон вобаста аст.
Фаромӯш кардани таҷрибаи таърихии миллати тоҷик дар
ҳазорсолаи ахир, махсусан аз солҳои навадуми асри гузашта то
инҷониб, ба давлатдории миллӣ зарбаи ҳалокатбор хоҳад расонд.
Дониш ва эътиқодмандии илмӣ – таърихии адиб нисбат ба
ин марҳалаи ниҳоят ҳассос ва тавони бо забони шево, фаҳмо,
бурро, далелноки тавассути образҳои бадеӣ – эстетикӣ аз
омилҳои асосии равшангароии мардум аст. Ба омма
фаҳмонидани дастовардҳои замони истиқлолият, зарурати ҳифзи
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амнияти давлати миллӣ аз таҳдидҳои рӯзмарра – муҳимтарин
майдони санҷиши қалам ва таъсири каломи бадеӣ аст.
Бисёре аз эҷодкорони замони муосир мактаби ҳаётеро
паси сар карданд, ки дар замони шӯравӣ ин имкони таърихӣ
вуҷуд надошт. Сухан дар бораи муборизаҳои хунин ва
ҷонбозиҳои сангин барои сохтан ва ҳифз кардани давлати
миллии тоҷикон меравад. Се даҳсолаи муборизаҳо ба ҳазорсола
набарди миллати тоҷик барои истиқлолият баробар буд. Агар
«ҳаёт ва назм як чиз аст» гуфтани шоир Жуковский ҳақиқат
бошад, ба назар чунин мерасад, ки дар адабиёти мо бояд асарҳое
баробар бо арзиши «Шоҳнома»-ҳо ва «Маснавӣ»-ҳо пайдо
мешуданд. Баъди гузаштани даҳсолаҳо ин қабил асарҳоро, дар
маҷмӯъ, адабиёти классикӣ меномиданд. Ва онҳо ифтихори
миллии наслҳои оянда мегаштанд. Тавассути сюжет, қаҳрамонҳо,
персонажҳои асари бадеӣ ҳувияти миллии мардуми моро ҳифз
мекарданд. Дар сатҳи воло нигоҳ медоштанд. «Адибони классик
ҳамсафари доимии инсоният» мегаштанд (Мережковский Д.С.).
Генезис ва адабиёти муосир
Дар олами рӯшан кам адабиёте пайдо мешавад, ки мисли
адабиёти муосири тоҷик «сарманзили фароғат» ва «раҳи карон»
дошта бошад.
Сарнавишти миллат сарчашмаи адабиёт аст. Он таърихи
зиёда аз панҷ ҳазорсола дорад.
Аз аввалин катибаи Абӯҳафси Суғдӣ, ки то замони мо
расидааст ва он ғами чигунагии аҳволи оҳуи кӯҳиро дар биёбон
ба риштаи тасвир мекашад:
Оҳуи кӯҳӣ дар дашт чӣ гуна давадо?
Ӯ надорад ёр, бе ёр чӣ гуна бувадо?
муддати зиёда аз ҳазор сол гузашта, вале то имрӯз бо
«муаммои» парвози хаёлаш ҳамчун гавҳаре аз сад ҳазор садаф ва
ҳусни худододи ороиши сухан хотири шефтагони адабиётро
навозиш мекунад. Ҳамчунон, таъкиди устод Турсунзода, ки
зарурати дар баландиҳо гузоштани фикри дурандешро то ҳанӯз
ҳатмӣ мешуморад. Ин нигоштаҳо – аз биёбон то «баландиҳои
кӯҳи сарзамини мо» фазои васеъ ва гуворое барои фикр,
тахайюли бадеӣ ва амал фароҳам меоранд.
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Вақт, фазо ва муҳтавое, ки он саргузашти миллиро дар
тӯли асрҳо фаро гирифтааст, аз ҷониби таърихшиносон, шоирон
ва адибон бо сабк, усул ва жанрҳои гуногун тафсир шудааст.
Масъалаи аз лиҳози генезис омӯхтани пайдоиши асари
бадеӣ, вобастагии сабабии таълифот ва натиҷаи иҷтимоӣақидатии он аз муҳимтарин масъалаҳои адабиётшиносӣ
мебошад. Асарҳои оламшумуле, ки дар тақдири миллат муассир
будаанд, сарчашмаи ҳастӣ доранд. Ҳолати воқеии таърихӣ ва
муосири як миллатро таҳти омӯзиши эстетикӣ қарор дода, онро
тавассути дидгоҳи бадеӣ рӯйи коғаз овардаанд. Дар мисоли
адабиёти тоҷик ҳам, гуфтан мумкин аст, ки «асари бадеӣ на аз
парвози одии хаёли муаллиф, балки аз таҷрибаи зиндагӣ (ҳамчун
ҳолати рӯҳӣ – идеологии гурӯҳи иҷтимоӣ) сарчашма гирифтааст.
Барои ҳамин лозим аст, муҳаққиқон макони таваллуди иҷтимоии
факти адабиро дарёфт намоянд» (Переверзев В.Ф. Гоголь.
Достоевский. Исследования. –М.: Современный писатель. 1982, –
С. 45).
Маълум аст, ки бо дарёфти далели қобили таваҷҷуҳи
махсус, муаллиф онро дар озмоишгоҳи бадеии худ мавриди
таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳад. Дар ин замина, дидгоҳи
маънавӣ ва самтгирии идеологии адиб аз муҳимтарин омилест,
ки «мундариҷа, сифат ва муҳлати хизмат»-и асари бадеиро
муайян месозад.
Муҳаққиқони каломи бадеӣ, ки ҷанбаи иҷтимоии
адабиётро мавриди омӯзиш қарор медиҳанд, ҷонибдори онанд,
ки адибон баёнгари ақидаи ҷамъи муташаккил, ҳамфикр,
ҳаммаром, ҳамақида ҳастанд ва маҳсули фикрашон манфиати
ҷомеаро таҷассум менамояд. Нигоҳ доштани созмон таҳти номи
Иттифоқи нависандагон то ҳол, шояд, пайгирии ҳамин маънӣ
бошад. Ва чунин ташкилот ҳатман принсипҳои асосии кории
худро дорад.
Дар ҳафт даҳсолаи асри ХХ принсипҳои асосии фаъолияти
адабӣ – партиявият, синфият ва халқият эълом гашта буд. Иқрор
бояд гашт, ин талабот хизмати шоёнеро барои он замон ва фазо
ба субут расонд. Баъзе аз асарҳои офаридаи ҳамон давр, чун
мояи ифтихори классикаи адабиёти ҷаҳонӣ эътироф гардидаанд.
Ба мисли повести «Марги судхӯр» ва «Ёддоштҳо»-и Садриддин
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Айнӣ, манзумаи «Садои Осиё»-и Мирзо Турсунзода, романи
«Фирдавсӣ»-и Сотим Улуғзода. Дар байни шаш қаҳрамони
миллии мо, ду абармард намояндаи амалкарди ҳамин
принсипҳои адабиёти бадеӣ мебошанд. Халқи тоҷик бо онҳо
ифтихори бузург дорад. Шоҳкориҳои адабиёти давр («дар
шашяки рӯйи замин»), сарфи назар аз баъзе нокомиҳо, ки як чизи
табиӣ аст, марбут ба принсипнокӣ (1. асос, бунёд, шарт, 2.
эътиқод, ақида, нуқтаи назар, қоидаи ахлоқ, Луғати русӣ – тоҷикӣ,
–М.: Русский язык. 1985. –С. 854) ва мақсадгузории фаъолияти
адабӣ мебошад.
Муаллифи ин сатрҳо бар он аст, вақте сухан дар бораи
эҷодиёти бадеӣ меравад, дар баробари генезис, ҳатман принсипи
эҷодии муайян мадди назар меистад. Худи сарчашмаи (генезиси)
эҷодиёт мансуб ба принсип аст. Ва раванди эҷодиёти бадеии
замони мо ҳам, дар маҷмӯъ, аз худ нишонаҳои чунин тамоюл
доштанро гоҳо ба намоиш мегузорад.
Тавре хотирнишон гардид, моҳияти ҳақиқии адабиёт ва
фарҳанги асил тараннум ва ҳимояи манфиатҳои миллат аст.
Адабиёти тоҷик – дар тӯли асрҳо комилан адабиёти майдони
мубориза буд. Ҳатто дар асарҳои лирикии он оҳанги иҷтимоии
озодандешӣ, хирадпазирӣ, ақлсолорӣ, хурофотситезӣ, мазаммати
шадиди тавбафармоёни дурӯяи хилватамал бо қотеият садо
медод. Хусусияти озодманишии ин адабиёт тавонист принсипи
миллии тоҷикиятро дар ниҳоди мардум ҷой кунад, ба воя
расонад, ҳифз намояд. Муносибати аслии мардумиро ба тарзи
ҷаҳонбиние, ки нафаси андешаро дар қафас ҳам гулӯгир мекунад,
муайян кард. Дар гаҳвора нигоҳ доштани девонҳои Ҳофиз,
Бедил, «Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолиддини Румӣ ҳамчун
китобҳои муқаддас – умеди нигаҳдорӣ ва тарбияи ҷигарбанди
одамӣ, бо тарзи тафаккури озодагӣ, маърифатпарварӣ ва
адолатхоҳӣ аз анъанаҳои воқеии иҷтимоии ин адабиёт буд.
Идеяи ҳақиқатнигорӣ ва тафсири сабабии зуҳуроти олам:
Тан ба ҷон зинда аст, ҷон зинда ба илм,
Дониш андар кони ҷонат гавҳар аст (Носири Хусрав),
дар тӯли ҷараёни адабии миллати тоҷик ҳамчун чароғи
ҳидоят зинда монд. Даст ба даст то ба устод Айнӣ расид. Ва ӯ бо
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ин парчами ҷилвагар, бо ҳазор бурҳону далел мардонавор,
рӯшод барои ҳаққи миллатро аз замон ситонидан вориди майдон
гашт.
Воқеан, боиси таассуф аст, сарфи назар аз таҳқиқоту
омӯзиш ва мактаби айнишиносӣ, хизмати адабии Ӯ, яке
бузургтарин шахсиятҳои тамаддуни ҷаҳонӣ, то ҳадде, ки замони
имрӯз ниёз дорад, ба оммаи мардум, махсусан ҷавонон расонида
нашудааст. Ақаллан ба хотири он ки назария ва амалияи
босмачигарӣ, ки такя бар сиёсисозии эътиқодоти мардум дошт, ба
тамоми ҳастӣ бо тоҷикият, мустақилияти фарҳанг, афкори миллӣ
ва худшиносии мардум мухолиф аст, дар солҳои навадуми асри
гузашта зуҳур намеёфт. Ва дар рӯзҳои мо ин ақидаи
шармандааслро иддае аз гурӯҳакҳо – боқимондаҳои он замони
ғарқи фоҷеа, аз минбарҳои аҷнабиён озодона тарғиб ва расонаӣ
намекарданд.
Эҷодиёти устод Айнӣ, барҳақ, таҷассумгари як навъ
давраи гузариш аз ҳаёти ҳазорсолаи истибдодӣ, ғуломӣ,
«одинагӣ», ҷаллодии ғарқи матои хурофотӣ ва тафаккури ниҳоят
қафомондаи асримиёнагӣ ба замони худшиносии миллӣ
мебошад. Ӯ Дохундаи кӯҳистонии ятим, мазлум, зору низор,
бесавод, аммо дар ботин ҷавҳари ҷавонмардидоштаро аз ҳазор
азоб, машаққат, хазониҳо гузаронида ба ватанпарасти ғаюру
далер, саводнок, мубориз, қаҳрамон ва бунёдгари зиндагии орому
осудаи сарзамини тоҷикон тарбия карда расонд.
Ширкати бевоситаи Ёдгор дар нобуд сохтани дастаи
босмачиён – «ҳомиёни дину имон» – аҷнабии иғвогар,
пуштибони ҷонсупори сулолаи Манғитиён – Анварпошшо,
ифодакунандаи мантиқи ниҳоят бузург ва нишонгари самтгирии
маънавии ин нобиғаи классикаи адабиёти ҷаҳон мебошад:
«гирдогирди шаҳрро тахминан панҷ ҳазор нафар босмачӣ, бо
яроқҳои нав мусаллаҳшуда, ҳалқавор фаро гирифта буданд ва
болои онҳо Анварпошшо бо унвон ва имзои «амири лашкари
ислом, домоди халифаи муслимин ва ноиби амири Бухоро»
фармондеҳӣ мекард» (С.Айнӣ. Дохунда. –Душанбе: Ирфон. 1984.
–С.318).
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Донистани ин мантиқ ва маънии геополитикӣ то замоне ки
дунё бунёд аст, пардаро аз рӯйи душманони давлати миллии
тоҷикон мебардорад. Ниқобро аз лиқои сарварони ашхосе, ки аз
ҷаҳл, нодонӣ, гумроҳӣ ё дар натиҷаи роҳнамоии бошууронаи
кироягирони аҷнабӣ, ки босмачигарӣ – ҳаракати сиёсии роҳзанӣ,
ғоратгариро ҳамчун ҳаракати миллӣ – озодихоҳӣ қаламдод
карданӣ мешаванд, берун месозад.
Вақте баъзе аз соҳибқаламон аз мавзӯъҳои ниҳоят
муҳимми рӯзмарраи зиндагии пур аз муборизаи имрӯз бо сад
баҳона худдорӣ мекунанд ва мехоҳанд як навъ мушоҳидачии
соҳибмансаби протоколии дур аз муҳокима бошанд, адабиёт,
замон ва хонанда бурд намекунанд. Дар ҳалли масъалаҳои
муҳимми мубориза барои маънавиёти ҷомеа, ҷойи онҳо ба
манзалати сухандону сухангӯ холӣ мемонад. Ва дигарҳо бо
қаноатмандии том ин мавқеъро ишғол мекунанд.
Генезиси тамоми асарҳои устод Айнӣ ҳолат, воқеият ва
ниёзҳои иҷтимоии мардум, ба замми он сифатҳои олии шахсӣ –
мардонагӣ, ҷасорат ва матонати қаҳрамони миллии тоҷикон буд.
Эшон маҳз аз масъулият, завқи сохтан ва пойдор гардонидани
зиндагии навин, бунёди давлате, ки баъд аз ҳазор сол мансубияти
маконии миллати ӯро дошт, ҳамзамон аз як жанр ба жанри дигари
адабӣ рӯ оварда, воқеиятро тавре ки худи ӯ тасаввур мекард, ба
омма фаҳмониданӣ мешуд.
Ба назар муҳим мерасад, ки адабиётшиносии даврони
истиқлол тадқиқот ва баррасии муқоисавии офаридагони каломи
бадеии муосирро ҳадди ақал ба идеянокии давраҳои ниҳоят
муҳимми ҳаёти миллати тоҷик, махсусан, аз асри Х то солҳои
сиюми асри гузашта ва албатта минбаъд ҳам, давра ба давра дар
муқоиса гузорад. Ҳарф сари талаботи иҷтимоии ин лаҳзаҳо,
вобаста ба равшангароии мардум, тараннуми замони созандагӣ,
мубориза ба муқобили хурофот, ҷаҳолатпарастӣ, нодонӣ,
ифротгароӣ, тақдирпарастӣ, тақлидкорӣ меравад. Оё адабиёти
имрӯза ҷавобгӯи нисбии ниёзҳои аслӣ, ки асоси онро мубориза
барои хештаншиносӣ, ба муқобили ҷаҳолат, бегонапарастӣ,
ифротгароӣ ташкил мекунад, ҳаст? Адабиёти муосир батамом
сифоти нишонрасӣ вобаста ба вазъияти афкор ва маънавиётро дар
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ҷаҳони кӯдакон, наврасон, ҷавонон, миёнсолон дорад? Омилҳое,
ки ҳамакнун ҷомеаро сахт ба ташвиш овардаанд, аз қабили
ифротгароӣ, терроризм, ҳисси бегонапарастӣ, фосила гирифтан
аз одамият, инсонгароӣ, ватандорӣ, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, аз
нигоҳи фарҳангӣ, адабӣ тафсир гаштаанд? Нависандагон,
шоирон, драмманависон, филмсозон дар ин ҷода чӣ хизмат
кардаанд? Заҳмати онон чӣ гуна вокуниш ба бор овардааст? Агар
вазифаи асосии адабиёт тақвият, пойдорӣ, бардавомӣ ва раванди
бебозгашти эҳтиром гузоштан ба ҷаҳонбинӣ, маънавиёт,
арзишҳои миллӣ бошад, пас имрӯз адабиёт дар муқоиса ба
воқеият дар кадом сатҳ қарор дорад? Таносуби ҷаҳонбинии
миллӣ нисбат ба дигар зуҳуроти маънавиёти ҷомеа, фақат дар
вобастагӣ ба каломи бадеӣ, дар кадом сатҳ аст? Сюжет, рақобат
ва конфликти бадеӣ дар тасвири ҷаҳонбиниҳо ва майдони
мубориза барои мафкурасозии ҷомеа чӣ воқеият дорад? Тазоди
афкори ҷомеа бо раванди эҷодиёти бадеӣ ва воқеияти ҷамъиятӣ
дар кадом сатҳ қарор дорад? Умуман мафҳуми герменевтикаи
иҷтимоии адабиёт ва адабиётшиносии муосири тоҷик дар чӣ гуна
шароити миқдорӣ ва сифатӣ, сабабӣ ва натиҷаи эҷодӣ аст?
Тавре хотиррасон гардид, вобаста ба замон ва вазъи
ҷамъиятӣ–сиёсӣ, эҷодиёти бадеӣ генезиси марбут ба онро дорад.
Тавлиди «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ супоришӣ набуд. Он натиҷаи
дониш, таҳқиқ, омӯзиш, хулосабарорӣ ва тасмими «бузургустоди
сеҳрофарин ва рӯинтан» (Ҳусейни Шаҳривар) буд. Рустам
қаҳрамони ормонии наҷотбахши миллӣ буд. Қаҳрамони афсонавӣ
буд. Воқеан, дар ҳаёт, дар зиндагӣ – ҳамчун тақозои муҳити
иҷтимоӣ – сиёсӣ Рустам худи Фирдавсӣ буд. Ва ӯ – донишманди
бузурги таърихи халқи тамаддунофар, бонангу номусаш, ки бо
хатои ҷудоафкании чанде аз фарзандони хоин, дурӯя,
аҷнабипарасташ сарзаминашро аз даст дода буд, хост таърих,
манзалат ва то ҳанӯз мубориз будани ин миллатро тараннум
намояд. Аҷамро бедор ва зинда созад. Рӯҳи озодипарастии онро
ҷовидон гардонад. Машъали маънавии нурофар барафрӯзад. Рӯҳе
офарад бегазанд, абадӣ, поянда, бардавом. Ҳамзамон, рӯҳияи
иғвогарӣ, маккорӣ, дурӯягӣ ва бозигарии душманони миллат, ки
аз содадилии ин мардум истифода карда, бо дасти падар
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фарзандони таҳамтан, ҳимоятгари Ватан ва оқибат миллати
хешро мекушад, ошкор намояд. Эҷоди «Шоҳнома», аз ҷумла,
нишони масъулияти як нафар аз миллионҳо дар назди миллати
хеш аст.
Адибони бузург барои он гузаштаро тасвир мекунанд, ки
вазъи имрӯзро (замони шоирро) ба мардум фаҳмонанд. Ояндаро
пешгӯӣ кунанд. Ҳушдор ба наслҳо диҳанд, то аз саҳву хатоҳо, ки
ба фоҷиаи умумимиллӣ хоҳанд расонид, ҳушёр бошанд. Аз онҳо
худро эмин гардонанд. Воқеаҳои солҳои навадуми асри гузашта
ва фитнаву найрангҳои аҳримании гурӯҳакҳои махсус, айни
замон ва дар оянда ҳам зарурати ба инобат гирифтани воқеот ва
идеяҳои «Шоҳнома»-и безаволро дорад.
Фазо ва вақт аз муҳимтарин омили генезиси адабӣ
ҳастанд. Адабиёти солҳои «замони ҳафтодсола», бидуни шубҳа,
дар ҳамин замина ба мардуми мо хизмати босазо карда буд.
Дар илми адабиётшиносӣ мафҳуми «адабиёти вақт» вуҷуд
дорад. Он таҳаввулоти бузурги иҷтимоии як миллатро дар
давраи муайяни таърихӣ тасвир мекунад. Эътиқоди муаллифи ин
сатрҳо бар он аст, агар адабиёт лаҳзаҳои муҳимми баробар ба
воқеиятро тасаввур карда тавонад, манфиатҳои миллиро мадди
назар дошта бошад, бидуни шак, дар чаҳорчӯби ҷараёни бузурги
анъанаҳои адабии миллат қарор мегирад.
Ба шарте воқеияти ҳаёти имрӯзаи миллатро ҳамчун
генезиси адабӣ ба назар бигирем, барои офаридани бузургтарин
образи бадеӣ ва корномаи қаҳрамон барои жанрҳои адабии
мавриди назар асоси бесобиқаи таърихӣ ҳаст. Ҷоннисорӣ ва
ҷавонмардии Қаҳрамони халқи тоҷик, заҳмати шабонарӯзӣ ва
барои миллат ҳар замон ҷабҳаи созандагӣ офаридан ва дар онҳо
пирӯз гаштан, сарчашмаи абадии адабиёти бадеӣ хоҳад буд.
Ба назар муҳим мерасад, ки чунин воқеият бо тазод,
мушкилот, таҳдидҳои воқеӣ, хатарҳои ҷонкоҳ, буриданҳо,
шикастанҳо, басту бандҳо, муқобили ҷараёни шадиди равандҳо
ҳаракат карданҳо, пирӯз гаштанҳо яъне ифодаи ягонаи реалияти
замон тасвир гардад. Бояд он образи воқеияти зиндагие бошад,
ки ҳазорсолаҳо барои миллат ҳамчун намунаи қаҳрамонӣ,
шуҷоат, далерӣ, ватанпарварӣ, ватандӯстӣ, миллатофаринӣ,
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давлатсозӣ, мардумсолорӣ хизмат кунад. Саъйи нависанда дар
кӯшиши ҳаққонии ба намоиш гузоштани тавоноии бадеие бошад,
ки на танҳо ба ҷаҳонбинӣ ва тарзи амали ҳамасрон, балки
ояндагон низ таъсир расонида тавонад. Чунин нақш, чунин
намуна ҳаст. Адиб ҳамасри Ӯст. Ва Ӯ барҳақ тавонист меҳвари
мардуми заҳматкаш ва ҷафодида бошад.
Дар таърихи чандҳазорсола ин қавитарин рӯҳ дар ниҳоди
миллат ҳаст. Хоҳад монд. Ва адабиёт масъул аст бо абзори бадеии
замон, ин корнамоиҳоро то ба наслҳои дур расонад.
Ҳамин тариқ, генезиси фаъолияти адабӣ зуҳурот, падида,
воқеияте аст, ки барои нависанда ҳамчун ангеза нисбат ба
эҷодиёти, пеш аз ҳама, аҳаммияти иҷтимоидошта хизмат
мекунад. Он ба таҷриба, дониш, самтгирии маънавӣ, маданияти
сиёсӣ, тавони дарки воқеият ва инчунин имконоти зеҳнии фаҳм
ва экстраполятсияи воқеаҳо, ҳамчунон аз масъулияти ӯ дар назди
ҷомеа вобастагӣ дорад. Асари нависанда симо ва сирати
нависанда, моҳияти конститутсионалии шахсияти ӯ аст.
Нависанда ва хонанда
Ҷойи шубҳа нест, вақте ки ангеза, далел барои эҷоди асари
бадеӣ пайдо мешавад, нависанда дар умқи зеҳнаш тавассути ин
идея «вориди гуфтугӯ, маслиҳат» бо хонандааш мегардад.
Ҷаҳонбинии охирин, материяи олии табиат – майнаи инсон
ҳадафи таъсири мақсадноки ӯ интихоб мешавад. Иқрор бояд
гашт: «ҳар як асари бадеӣ мансуби замони худ, халқи худ ва
муҳити худ аст, аз ҷаҳонбинии таърихӣ ва дигар тасаввуроти ӯ
вобастагӣ дорад…» (Г.В.Ф. Гегель. Эстетика. В четырех томах. –
М.: Искусство. 1968. –С. 21).
Маҳз ба хотири мақсаднокии эҷодӣ, таъмини ниёзҳои
иҷтимоӣ дифферентсиатсияи самтҳои адабиёт – барои бачагон,
наврасон, ҷавонон, умуман, қишрҳои гуногуни ҷамъият муайян
шудааст.
Пойдории асари бадеӣ, умри он аз бисёр омилҳо, аз ҷумла,
донишҳои илмӣ, ҷаҳонбинӣ, тавоноии касбии адиб барои тасхир
намудан, «рабудани дилу дини мухотаб» (бинанда, шунаванда)
вобаста аст.
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Ба фоҷеаи зеҳнӣ мувоҷеҳ кардани қисмате аз ҷавонон
тавассути ашхоси муайян ва васоити ахбори электронӣ,
адабиётро бо масъулияти том ба омӯзиши муҳимтарин қонуният
ва категорияҳои диалектикӣ водор месозад. Борҳо, гаштаву
баргашта муроҷиат кардан ба мафҳумҳои «зуҳурот ва моҳият»,
«сабаб ва оқибат», «табдили миқдорӣ ба сифатӣ», «инкори беасл
ва бозгашт ба гузаштаи нофарҷом», огаҳии илмӣ аз тағйири сабк,
усул ва воситаҳои таъсиррасонии навин ба тафаккур ва аз он ба
воқеиятро тақозо дорад. Вобаста ба мантиқи ифода, «бояд се
масъала баррасӣ гардад: сараввал дарёфт намудани сарчашмаи
муътақидгардонӣ, дуюм интихоби сабк ва сеюм чӣ гуна ҷо ба ҷо
кардани ҳиссаҳои нутқ» (Аристотель. Риторика. Поэтика. –М.:
Лабиринт. 2000. –С.113). Яъне сухан дар бораи роҳҳои бовар
кунонидан меравад.
Ба назар чунин мерасад, ки замони муосир ва воқеияти
имрӯз, қабл аз ҳама, зарурати ҳарчӣ тезтар, самараноктар ба
даст гирифтани шаклгирии тарзи тафаккури наврасон ва
ҷавононро дорад. Дар зеҳни онон ворид кардани мафҳумҳои
«Ватан», «миллат», «илм», «маърифат», «ҳуқуқбунёдии
муносиботи
ҷамъиятӣ»,
алифбои
донишҳои
дунявӣ,
равшангароӣ, шинохти воқеияти олам аст. «Натиҷаи аз нигоҳи
манфиатҳои иҷтимоӣ сиёсӣ шакл додани ҷаҳонбинии шаҳрванд он
аст, ки ӯ аз мавқеи тиҷорати сиёсӣ, аз дудилагӣ худдорӣ мекунад.
Ва бидуни калавандагии сиёсӣ оид ба муҳимтарин масъалаҳо
худаш тасмими дуруст мегирад» (Е.Б. Шестопал. Политическая
психология. –М.: 2002. –С.139).
Наслҳо батадриҷ иваз мешаванд. Наслҳои солҳои 50-ум,
60-ум ва қисмати 70-уми асри гузашта, бо ҳазор азобу машаққат,
ҷонбозиҳо давлати миллиро асос гузоштанд. Сохтанд. Ҳифз
карданд. Ба ҷаҳониён намунаи беҳтарини онро муаррифӣ
карданд. Аммо барои нигоҳ доштан, боз ҳам мустаҳкам
гардонидани он маҷмӯи тасаввуроти мутаносиб ба воқеияти
ҷамъиятӣ ва тафаккур ҳаётан зарур аст. Пойдории сохти
давлатдорӣ – аз устувории сохти ҷаҳонбинии аъзои ҷомеа, дар
вобастагӣ ба инъикоси воқеият ва манфиатҳои миллӣ, қарор
дорад.
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Бо назардошти раванди ташаккулёбии афкор ва
маданияти сиёсӣ, самти ҳаракат ва тақдири ояндаи ҷомеаро
пешбинӣ кардан мумкин аст. Адибони асил ҳамчун табақаи
интеллектуалии махсуси ҷомеа, ки касби онҳоро намешавад бо
хондан аз худ кардан (таъбири Л.Н. Толстой – «Научиться
писать стихи нельзя»), ҳолати рӯҳии ҷомеаро мисли тамоми
ҳамкасбони таърихии худ, хубтар дарк мекунанд, масъулияти
хешро дар назди ҷомеа бештар эҳсос менамоянд. Офарандагони
рӯҳи миллианд. Вазъи маънавии ҷомеаро хубтар мефаҳманд.
Самтҳои заъф ва осебпазирии онро дарк менамоянд. Бояд чу
меъмор «пайи таъмири вайронаҳо» (Бедил) гарданд.
Ҷаҳонбинии имрӯзаи ҷомеа, ба ғайр аз ҷузъиёти мусбате,
ки дорад, наметавонад ба пуррагӣ аз ҷаҳонбинӣ ва тарзи
тафаккури фалсафӣ-таърихии замони ҳадди ақал сад сол пеш
фосилаи зиёд дошта бошад. Ҳодисаҳои солҳои навадуми асри
гузашта, тамоюлҳои рӯзафзуни бегонапарастӣ, воқеоти дар ин
замина қисман рухдодаистода, ҳам дар дохил ва ҳам дар хориҷи
мамлакат, имкон надорад, ки адибро нороҳат накунад.
Адабиёт нусхаи образноки бадеии зиндагӣ аст. Рӯзгор,
субъект, объект ва маҳсули ин муносибат – раванди ҳаёт,
самтгирӣ ва натиҷаи чунин алоқамандию таъсиррасонӣ
мебошад. Ҳаводисе, ки дар асари бадеӣ мавриди баҳс қарор
доранд, тақрибан ҳамин тавр тақсимбандӣ мешаванд.
Ҷараёни адабӣ ҳам дар байни се иштироккунанда сурат
мегирад: муаллиф, каҳрамон – персонажҳои асари бадеӣ ва
хонанда. Ду қисмати аввал ниҳоят фаъоланд. Аммо зарур аст,
хонандае, ки асосан, нависандаро намешиносад, дар аввал
бетараф аст, ҳарчӣ тезтар вориди муҳтавои масъала гардад.
Батадриҷ ҳамфикри нависанда шавад. Ҳангоми мутолиаи асари
бадеӣ қаҳрамони марказии асар қудрати аз китоб «берун
омаданро» дошта бошад. Аз «вақт»-и хонанда пештар равад (В.
Катаев). Бо ӯ ҳамроҳ шавад. Ба хонанда маслиҳат диҳад. Дар
чорсӯи зиндагӣ дасти ӯро бигирад. Ӯро роҳнамоӣ кунад.
Ҳамфикру ҳамсафу ҳамраҳу ёвари худ гардонад. Бо роҳу
воситаҳои тасвири бадеӣ хонанда фаҳмад, зиндагӣ, ҳаёти имрӯз
оне нест, ки дар назар ором, осуда, беғубор менамояд. Роҳҳо
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сохта, нақбҳо кушода, НОБ-ҳо бунёд мегарданд. Дар боғу
гулгаштҳои навсохти биҳиштосо садои пасти суруду мусиқӣ
хотирҳоро навозиш мекунад. Кӯдакону модарон, хоҳарону
бародарон, ҳамшаҳриёну меҳмонон бо хотири ҷамъ ва шодиву
сурур сайру гашт менамоянд. Вазиши боди форами шаршараҳои
нуқрафом ва чаҳ - чаҳи парандагон ҳамраҳ, ҳамдам ва ҳамсози
осудагиву фараҳи ҳамватани мост.
Диалектикаи зиндагӣ танҳо ин нест. Ин зуҳуроти ниҳоят
одии моҳияти рӯйдод, гоҳ аёну гоҳ ноаён – заҳматҳои шабонарӯзӣ,
пурмашаққат, ҷонбозиҳои пеш аз ҳама Қаҳрамони миллии мост,
қудрати раҳнамоӣ, навиди заҳмат, бедорхобӣ ва ғамхории
ҳароина, санъат, паёми касбият ва сабки раҳбарии асосгузори
давлати миллии мост.
Байни чунин зуҳуроти некуаҳволии ҳамватанон то сабабҳои
аслии рӯзгори осуда, яъне моҳияти масъала, фосилаи дуру дароз,
мураккаб ва мушкил вуҷуд дорад. Вазифаи адабиёт он аст, ки
тавонад, ҳамин алоқамандии системавии вобастагӣ ва фосиларо,
арзишмандии ин аҳволро, сабабу оқибатҳоро тавассути образҳо ва
дигар имконоти бадеӣ – сода, одӣ, равшан ба одамон расонад. То
оммаи мардум, махсусан ҷавонон ба қадри он расида тавонанд.
Онро пос доранд. Ҳимоят намоянд. Қудрати маънавӣ ва ҷисмонии
ҳифз кардани манфиати Ватанро на танҳо дар шакли суруд,
шиорпардозии расмӣ, дар саҳна, минбар, зоҳиран, балки ба тарзи
воқеӣ дар ниҳоди худ дошта бошанд.
Чун замон мураккаб ва бозори хариди ақлҳо дар авҷи
аълост, моил кунонидани ақли хонанда барои ҳифзи манфиати
миллати худ, набудан дар хизмати бегонагон корест начандон
осон.
Гегел дар асари машҳураш «Эстетика», ки ба назарияи
каломи бадеӣ мансуб гардонидааст, бо иқтибос аз Платон ба
шеъре, ки ба Астер ном наздикаш бахшидааст, ишора мекунад:
Ба ситора менигарӣ, ситораи ман,
мехостам
осмон
бошам,
Нигарам бар ту бо ҳазорон чашм, ошиқона!
Ва тафсир менамояд: «санъат ҳар эҷоди худро ҳазорчашм
месозад … барои он ки мо тавонем дар ҳар нуқтаи ин эҷод рӯҳи
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дохилӣ ва маънавиётро дарк кунем. Санъат чашмро на танҳо
хосияти ҷисмонӣ медиҳад … дар он чашм ҷаҳони беинтиҳои
ботинӣ мавриди дарки беохир қарор мегирад» (Г.В.Ф Гегель.
Эстетика. В четырех томах. –М.: Искусство. 1968. –С.163).
Бо эҷоди рӯякӣ, репортажмонанд, дампоӣ, муддатҳо дар
манзалати эҷодии «санҷиши қалам» амал кардан, масъалаҳои
мушкили ҷомеаро наметавон вориди ҷаҳонбиниҳо кард. «Асари
бадеӣ бояд … шакли муроҷиат ба хонандаро дошта бошад. Агар
он бо услуби ҷиддӣ ба масъалаҳои дохилии худи асар нигаронида
шуда бошад, майли таъсир ба хонандаро надошта бошад, шахсе,
ки ба асар муроҷиат мекунад, дилхунук мешавад …. Ҳар кас бояд
донад, нависанда чӣ мехоҳад, чӣ тавр зиракона, устодона нияту
мақсади худро баён карда тавонистааст» (Г.В.Ф. Гегель. Система
отдельных искусств. –М.: 1971. –С.13).
Адиб чун фарзанди замон дарди ҷомеа ва сарчашмаҳои
онро хуб, бо тамоми назокат тасаввур менамояд. Дарк мекунад.
Аз вазъи рӯҳӣ–равонии хонандае, ки ҷаҳонбинии ӯро нишон
гирифтааст, огоҳ аст. Самтгирии идеявӣ, ки асоси маънавиёти
миллиро ташкил мекунад, имрӯз ва ояндаи ҷомеа аз ӯ вобаста
аст, барояш муҳим аст. Тасаллути кадом ақида ба худи хонанда,
авлод, миллат ва ватани ӯ хатари ҳаётиро дунбол кардааст, огоҳ
мебошад. Нависандаи нуктадон аз алоқамандии зуҳуроти манфӣ,
ки ба фикр, ақида, ҷаҳонбинии муқобил тааллуқ дорад, ба
ташаккули рӯҳияи хештаншиносӣ ва меҳанпарастии ӯ таъсири
манфӣ мерасонад, хабар дорад. Хонандаро аз фатализми ақидатӣ
ва тақдирписандӣ зина ба зина халос мекунад. Детерминизм
ҳамчун категорияи диалектикӣ ҳамин маъниро тақозо дорад.
Асари бадеӣ танҳо падидае нест, ки хонанда онро бо
ҳиссиёт мутолиа кунад. Қудрати қалами нависанда бояд ба фаҳм,
дарки эстетикии хонандае, ки ҷаҳонбинии ӯро мақсади
таъсиррасонӣ интихоб кардааст, мувофиқ афтад. Андеша
карданро омӯзонад. Маҷбур созад, ки аз ақидаҳои бегона,
шахшудамонда, схоластикӣ, ки оқибат шахс ва ҷомеаро ба
бадбахтӣ рӯ ба рӯ месозад, канораҷӯӣ намояд. Ақли инсонро дар
ҷойи аввал гузорад. Дар ӯ ҳисси ҳоким будан ба ҷаҳонбинии аз
таҷрибаи рӯзгор намунагирифта тасаллут пайдо кунад. «Маҳаки
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арзишмандии бадеияти асар … дараҷаи самаранокии он аз рӯйи
андозаи таъсири маҳсули эҷодӣ ба идроки хонанда баҳогузорӣ
карда мешавад» (Л.И. Шевцова. Теория литературы. –ВГУ.:
2011. –С.96).
Таъсири асарҳое, ки ба диди хонанда роҳ меёбанд, дили
ӯро тасхир мекунанд, тавассути қаҳрамонони асар сурат
мегирад. Ҳарчанд ки тасвири ин ҷараён аз нигоҳи илм барои
муқоиса ва тафсир душвор менамояд, аммо аз нигоҳи мантиқи
диалектикӣ он нависандае бар «муҳтавои мақсади худ комрон
мегардад» (Ҳофиз), ки тавони шакли ҳаракати фикрро бо абзори
бадеӣ ба воқеияти зиндагӣ – реалияти объективӣ наздик карда
тавонад. Падидаҳое, ки тавассути имконоти адиб ба риштаи
тасвир кашида мешаванд, на дар ҳоли шахшудамонда, балки аз
ҳаёти воқеӣ гирифта шуда бошанд. Имконоти рушду такомулро
дошта бошанд. Маънии ҳаётро дар худ ифода кунанд. Созанда
бошанд.
Адабиёт ва принсипи таърихият
Адабиёт бо қудрате, ки ба он мансуб дониста мешавад,
дар баробари дигар сифатҳои олӣ, имконоти бузурги
истеҳсолкунанда дорад. Гарчанде, маълум аст, ки ин сифатро ба
илмҳои дақиқ нисбат медиҳанд.
Мазмун, маънӣ ва мантиқӣ созандае, ки дар асари бадеӣ
маҳфуз аст, фард, гурӯҳ, табақаҳои иҷтимоӣ, ҷомеаро барои
ташаккул ва нишон додани характер – рафтори моҳияти
фарқкунанда, фавқулодадошта сафарбар мекунад.
Адабиёт, ки аслан аз мифология сарчашма гирифтааст,
дар шаклгирии ҷаҳонбинӣ, маънавиёт, маданият, урфу одат ва
воқеияти иҷтимоӣ, вазъи рӯҳӣ, тарзи тафаккур, мундариҷаи
ҳиссиёти халқу миллатҳо таъсир гузоштааст. Мардум тавассути
образҳои бадеӣ ниҳод, рафтору амали иҷтимоӣ ва ҳаёти
рӯзмарраашро муаррифӣ кардааст.
Сухани бадеӣ дар вобастагии пурраи диалектикӣ ба
таърих, воқеаҳои таърихӣ, вазъи сиёсии давр қарор дорад.
Ҳамзамон далелҳои муътамад шоҳиди онанд, ки мантиқи бадеӣ
низ тавонистааст ба равандҳои сиёсӣ, шаклгирии мундариҷа,
ҷаҳонбинӣ, шуур, рафторҳо, тасмимгириҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ
таъсири бевосита дошта бошад.
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Омӯхтани таърихи халқ бе донистани таърихи адабиёт,
ёдгориҳо ва равандҳои адабӣ ғайриимкон, ҳадди ақал
номукаммал аст. Адабиёт худ таърих, тафсири ҳаёти фикрӣ ва
ҷамъиятии миллат аст. Дар он воқеияти таърихӣ, шакл ва тарзи
тафаккури ӯ бо ифодаи образҳо ва тасвирҳои бадеӣ сурат мегирад.
Маҳз ба ҳамин хотир, таърихшиносон тадқиқотчиёни методи
таърихӣ, ҳамчун методи диалектикӣ омӯхтани ҷараёнҳои адабӣ,
субъект ва объекти тасвири бадеиро шарти муҳимми таҳқиқоти
илмӣ меҳисобанд. Онро ҳамчун падидаи самарабахши шинохти
қонунмандиҳои зуҳур, рушд ва такмили тафаккур дар давраҳои
муайяни таърихӣ, ҷиддан мадди назар мегиранд. Чунин талабот
дар назди адиб, умуман адабиёт масъулияти бузурги таърихиро
вогузор кардааст.
Воқеияти таърихӣ дар аксари вақт, дар шароите сурат
мегирад, ки ба хоҳиши қисмате аз ҷомеа – қувваи пешбарандаи
ҷамъият вобастагӣ надорад. Моҳиятан ин шароит давом ва
натиҷаи таҷрибаи таърихист. Эҷодиёти бадеӣ маҳз бо истифода
аз он имконот, шароит ва захираҳо амал мекунад. Ҳодисаҳое, ки
дар олам ва минтақа рух додаанд ва рух медиҳанд, гарчанде
маҳсули амали мақсадноки инсонанд, нисбат ба нависанда
хусусияти объективӣ доранд. Берун аз майл ва хоҳиши ӯ ба вуқӯъ
пайвастаанд. Дар тӯли таърих чунин равандҳо бо шиор ва
баҳонаҳои гуногун рӯпӯш карда мешаванд. Аммо онҳо решаи
заминии мушаххас доранд. Зодаи манфиати инсонанд. Ин ҷо
муаммои дигар нест. Сарфи назар кардани қонуниятҳои
шаклгирии ғаразҳои геополитикӣ, дар таносуб бо манфиатҳои
миллӣ сабаби номуайян, норавшан ва бетаъсир мондани
имконоти эҷодӣ мегардад.
Мулоимтар гӯем, боиси савоб аст, агар ҳамчун дарси
сабақ, гаштаву баргашта ба адабиёти асримиёнагӣ то даҳаи
дуюми асри ХХ, то замони шикасти вопасин амири сулолаи
Манғитиён муроҷиат кунем. Муътақид мегардем, адабиёти тоҷик
оинаи таърихи миллати муборизи тоҷик аст.
Чун дар натиҷаи муборизаҳои қаҳрамононаи халқи тоҷик
дар Хуросон ва Мовароуннаҳр, дар нимаи дуюми асри IХ
салтанати аҷнабиён шикаст хӯрд, ҳамзамон ҷараёни давлатсозии
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миллати тоҷик, ки тавассути ғасби ин сарзамин қатъ гашта буд,
дар асри Х ҷамъбасти раванди дуру дарози он ба вуқӯъ пайваст.
Адабиёти тоҷик бо тамоми неру барои пойдорӣ ва бардавомии
ин давлат кӯшишҳои бесобиқа кард. Дар арсаи майдони адабӣ
Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Шаҳиди Балхӣ, Дақиқӣ, Абӯшакури Балхӣ,
Хусравонӣ, Абулмуайяди Балхӣ, Кисоии Марвазӣ, Робиаи Балхӣ
ва даҳҳо дигарон ворид гаштанд. Хизмати бузурги ин нобиғагон
иборат аз он буд, ки ҳарчӣ зудтар забони ноби тоҷикиро бо
тамоми имконоте, ки дар тӯли асрҳо захира карда буд, барқарор
созанд. Ба он қувват бахшанд. Онро аз истилоҳоти бегона пок
намоянд. Қудрати суханеро, ки миллатро ба истиқлолият,
давлатдории мустақил расонид, дар намоиш гузоранд. Забони
шевои тоҷикиро дар тамоми гӯшаву канор, дар миёни худиву
бегона танинандоз кунанд.
Дар кулли давраҳои таърихӣ, дар адабиёти тоҷик назм бар
наср бартарӣ дошт. Ин навъи бадеӣ арсаи ҳақиқии нишон
додани тавонмандии дарк, эҳсоси паҳлуҳои гуногуни зиндагӣ ва
қудрати тасвири он гардид.
Бидуни дарки реалияти объективӣ, тафсири зуҳуроти аёнӣ
ва ботинии олами ҳастӣ тавассути лафзи бадеии гуҳарбор,
мантиқи гуворо ва маънии баланд, ки дилу дида ва хотирҳоро
шефтаи он мегардонд, ҳифз кардан ва рушди ин забон дар шуури
ҳамватанон ва гузашта аз ин бегонагон, имкон надошт. Асарҳое
бузурге, ки ҳам дар жанри достонӣ ва ҳам дар жанри лирикӣ
суруда шуданд, потенсиали бузург доштанд. Неруи маънавии он
ҳамчун нури сафобахше дар зулмоти ҳазорсола дили
соҳибзабононро равшан мекард. Ба оянда умед мебахшид.
Забони тоҷикӣ мояи ифтихори миллати тоҷик ва воситаи
ҳамдилии мардуми минтақа гашт. Оқибат аз муҳимтарин омили
ба истиқлолият расондани соҳибзабонон шуд.
Дар алоқамандӣ бо предмети баҳс нуқтаи аз нигоҳи
муаллиф ҳаётан муҳим он буд, ки новобаста аз адами
мустақилияти сиёсӣ, давлатдорӣ, аз даст ба даст гузаштани
ҳокимияти давлатӣ, ҷаҳолат, шароити тираву тори истибдодии
хурофотпарастӣ, рӯҳи озодипарасти адабиёт як лаҳза ҳам сукут
накард. Рӯдакӣ дар офаридаҳои худ қотеона илм, дониш ва
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фарҳангро беҳтарин (дараҷаи олии сифат) ганҷ, «чароғи равшан»
ва бар тани одамӣ ҷавшан номид. То имкони тавон «рӯй бар ин
ганҷ» ниҳоданро талқин намуд. На ҷаҳонбинии дигарро.
«Соҳибқирони шоирон» илмро ҳамчун тафаккури назариявӣ
барои дар амал истифода намудан ва осон кардани зиндагии
одии инсон дар мадди назар дошт. Ҳамзамон, таҷрибаи амалиро
(«гузашти рӯзгор»-ро) маҳаки ҳадди охири озмоиши сифатнокии
рушди шахс қаламдод кард. Чунин назарияи эмпиризм –
зарурияти дарки воқеият, алоқамандии донишҳо, эҳсоси муҳити
атроф бо таҷрибаи зиндагӣ дар тӯли таърих барои адабиёт ва
мардуми бофарҳанг ҳамчун чароғи ҳидоят хизмат кард.
Фирдавсӣ бо дасти Коваи оҳангар, Заҳҳок – тимсоли
бадиву бадбахтиро дар дунё «хотима» бахшид. Фаридунро сари
қудрат овард. Адолатро пойдор сохт. Инкори бадӣ, бадали он ба
рӯзгори нек ҳамчун мафҳуми диалектикии инкор, ки хоси рушд
ва такомули табиат, ҷамъият ва тафаккури инсонӣ аст,
қонунмандии муборизаи халқро барои рӯзгори шоиста, ворастан
аз ҷаҳолат ва тақдирписандӣ раҳнамун сохт.
Тавонмандии илмӣ ва бадеии Абӯалӣ ибни Сино, ҷуръати
озодандешии Носири Хусрав, зарофат ва шуҷоати бузурги
Убайди Зоконӣ дар тафсири дониш, хирад, мазаммати ҷаҳолат
ва хурофот барои адабиёти имрӯза намунаҳои олии пайравӣ ва
вобаста ба қудрати зеҳнӣ сарчашмаи рушду навоварианд.
Бо худдорӣ аз тафсири диалектикии масъала он нуктаро
хотиррасон бояд кард, хизмати саромадони бузурги адабиёти
тоҷик иборат аз он аст, ки ҷараёни тафаккури онҳо аз сода ба
мураккаб, тавассути таҳлили бошууронаи таҷриба, воқеияти
зиндагӣ сурат мегирад. Илҳом, ташаббус ва моҳияти эҷодиёти
онон ба воқеияти объективӣ марбут аст. Тавассути санъати
волои бадеӣ тасвир кардани паҳлуҳои ниҳоят ҳассоси зиндагии
даврон асоси пойдорӣ ва шуҳрати ҷаҳонӣ касб кардани ин
адабиёт мебошад.
Дар муқоиса бо баъзе масъалаҳои адабиёти муосир
эътиқоди комил он аст, ки ин нобиғаҳои миллати тоҷик
тафаккури бадеиро ҳамчун шакли олии фаъолияти инсонӣ
пазируфтаанд. Тавассути забон қудрати фикрронии хешро оид
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ба тараннуми воқеияти ҳаёт, дунявият – зебоӣ ва зебоипарастӣ,
ҳамчунон дар муқобили ҷаҳолат, нодонӣ, гумроҳӣ, касодии
маънавӣ, тафаккури ғуломӣ ва бегонапарастӣ бурро, қотеона
садо баланд кардаанд. Аз бетарафӣ ва фурсатҷӯӣ канор
рафтаанд. Дар «қаҳти ҷуд» обрӯи хеш нафурӯхтаанд. «Бодаву
гул аз баҳои хирқа хариданд» (Ҳофиз). Тавассути афкори бадеӣ
ҳақиқати зиндагиро ба мардум, ки суханони он бузургонро аз
даҳон ба даҳон мебурд «амиқтар, дурусттар ва мукаммалтар»
фаҳмониданд. Нагузоштанд, ки одамон аз андеша, тарзи
тафаккур, рафтор ва гуфтори ориёӣ – ҳувияти асили тоҷикият
зиёд фосила бигиранд. Бо намоиши зеҳният, неруи офарандаи
сухан бар торикӣ пирӯз гаштанд. Аз ҷумла, эътирофи Садриддин
Айнӣ нисбат ба таҳаввулоти фикрие, ки ӯ баъди мутолиаи
«Наводир-ул-вақоеъ»-и Аҳмад Махдуми Дониш ба бор
овардааст, ӯро чун «ситораи дурахшоне дар осмони Бухоро» ном
бурдааст, шаҳодати ин гуфтаҳост.
Хулоса
Ҷаҳонбинӣ аз муҳимтарин сифатҳои тавонмандии шахсият
аст. Ҳамзамон, бояд таъкид кард, ки маҷмӯи системаи
тасаввурот, тарзи тафаккур наметавонад хусусияти ирсӣ дошта
бошад. Шаклгирии он маҳсули ҷараёни мураккаб ва мақсадноки
ҳаёти ҷамъиятӣ аст.
Олимони бузурги нимаи дуюми асри ХIХ, дар таълифи
асари Фейербах – «Противоположность материалистического и
иделистического воззрения» таъкид кардаанд: «Бар дӯши «рӯҳ»
сароғоз вазни сабилмондаи материя, ки дар шакли ҳаракатбудаи
қабатҳои ҳавои овозҳо – калимаҳо ҳамчун забон бор аст».
Осебпазир будани тафаккури инсонӣ аз дидаҳо, шунидаҳо,
хондаҳо шояд дар доираи мантиқи имрӯзинаи «сабилмонда»
маҳз таъкид карда шуда бошад.
Ҷаҳонбинӣ маҳсули фаъолияти ҷамъиятӣ аст. Дар он
адабиёт нақши ҳаётан муҳимро иҷро мекунад. «Ҳама гуна давлат
бояд аз рӯйи шумораи миқдорӣ ва сифатӣ баррасӣ карда шавад.
Аз лиҳози сифат гуфта, ман озодӣ ва … маърифатнокиро дар
назар дорам. Аз ҷиҳати миқдор, шумораи умумии аҳолӣ дар назар
дошта мешавад. Имкон дорад, ки як қисми одамон дар мамлакат
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аз ҷиҳати шумора афзалияти сифатӣ ва қисми дигар афзалияти
миқдорӣ дошта бошад. Аммо бояд дар назар гирифт, ки миқдор
бар сифат набояд бартарӣ дошта бошад» (Аристотель. Политика.
–М.: 2010. –С.297).
Боиси таҳсин аст, ки ҳанӯз дар асрҳои пеш аз милод,
Арасту бо такя ба яке аз се қонуни асосии диалектика,
«Гузаштани тағйироти миқдорӣ ба сифатӣ»-ро ҳамчун пояи
аслии методологияи дарки воқеият истифода намудааст.
Итминони комил доштааст, ки тамоюли зиёд гаштани шумораи
манфӣ дар мисоли одамони ба ҷаҳолат, хурофот пойбандбуда,
оқибат омили шикасти ҷомеа хоҳанд гашт.
Адабиёти миллӣ вориси аслии маънавиёти давлати миллӣ
мебошад. Бо такя аз имконоти Академияи илмҳо ва дигар
муассисаҳои тадқиқотӣ метавонад аз лиҳози ҳифзи маърифат ва
маънавиёти миллӣ бештар аз пайи дарёфти генезиси бадеие
бошад, ки омили илмсолориро дар ҷомеа неруи тоза бахшад.
Дар даврони созандагӣ, мавқеъ ва манзалати адабиётро дар
ҷабҳаи таъмини воқеии манфиатҳои миллӣ зинда ва барқарор
бояд кард. Муассирӣ ва рӯҳбахшии онро ба мисли даврони С.
Айнӣ, А. Лоҳутӣ, М. Турсунзода, С. Улуғзода ва ҳаммонанди ин
бузургон ба намоиш гузошт. Ба хотири он, ки образофаринӣ
зиндагиофаринӣ аст.
Адиб оне нест, ки рӯзи ҷанг (мубориза, талош, арсаи
созандагӣ, рӯ ба рӯ гаштан бо душмани ғаддор, ватанфурӯш,
дурӯя, бегонапараст) пушт гардонад. Адиб онест, ки дар миёни ин
набардҳо симо, маънавиёт, тарзи тафаккури созандаи хешро дар
жанрҳои мувофиқ бо амал – образҳои бадеии ба воқеият ҳамсон
нишон диҳад.
Дарахти манҳус анчар ҳанӯз реша дар об дорад. Акнун
навбати ин насл омадааст, то он бешоху барг карда шавад
(маъниҳо аз Саъдии Шерозӣ ва Ҳабиб Юсуфӣ).
Дар ҳуҷҷатҳои таърихӣ ширкати Ҳабиб Юсуфӣ,
Абдушукур Пирмуҳаммадзода, Ҳаким Карим, Лутфуллоҳ
Бузургзода, Фотеҳ Ниёзӣ ва бисёри дигар адибон дар ҷанг барои
Ватан, иштироки Мирсаид Миршакар, Алӣ Хуш дар бунёдкории
водии Вахш, Мирзо Турсунзода, Бобоюнус Худойдодзода дар
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бисёре аз сохтмонҳои азими замон, аз ҷумла роҳи Душанбе –
Хоруғ сабт ёфтаанд. Маҳсули адабии ин бузургон аз таҷрибаи
зиндагии онон сарчашма мегирад. Образ ва маъниофариниҳои
нависандагони халқӣ дар байни халқ мебояд маъруф, машҳур
бошанд. Мардум
ба каҳрамонони асарҳои шоирону
нависандагоне, ки дар унвонашон сифати мансубият ба халқ,
тибқи қонун сабт гаштааст, пайравӣ кунанд. Аз онҳо ибрат
бигиранд. Пешсаф бошанд. Барои манфиати миллат ҷонбозиҳо
кунанд. Зеро «одамизод ҳисси ниёзи ҳифз кардани образҳои
бузург ва зиндаи доҳиёни маънавии хешро – дар хотирааш ҳамчун
сабақ, ҳамчун сарчашмаи умед ва мардонагӣ нигоҳ медорад» (В.Г.
Белинский. В воспоминаниях современников. –М.: 1977. –С.23).
Қувват ва қудрати каломи бадеӣ дар инъикоси воқеият,
дар тасвирҳои волои эстетикӣ мебошад. Аммо чунин тасвир дар
кадом жанре таълиф гардад, мебояд ҷанбаи воқеӣ, заминӣ,
реалистӣ, дарки ҳастӣ дошта бошад. Ба дархостҳои иҷтимоии ин
замон, дар ҳоли ҳозир ва ояндаи наздик созгор ояд. «Ҳақиқати
абстракт вуҷуд надорад. Ҳақиқат ҳама вақт мушаххас аст».
Идеяи марказии давлати миллӣ – истиқлолият аст. Он
ҳамчун факти ҳуқуқӣ ва далели воқеӣ эълом ва таъмин
гардидааст. Бо тамоми имконот, дар бадали ҷон ҳимоя карда
мешавад. Аммо мақсади аслӣ – истиқлолияти зеҳнӣ, маънавӣ,
идеявӣ, амалӣ гаштани ормонҳои давлати миллӣ, мувофиқ
кунонидани тарзи тафаккур ва ҷаҳонбинӣ ба ормонҳои миллӣ
аст. Давлатҳое, ки дар онҳо мақсадҳои сохтмони давлати миллӣ
тавъам бо ормонҳои аслии дар қонун эълонкардашуда ба
ҷаҳонбинии аксари аъзои ҷомеа мувофиқат намекунанд,
наметавонанд босубот, пойдор, бегазанд ва бардавом монанд.
Ҳама гуна «ақидае, ки фарогири ҷаҳонбинии омма мешавад, ба
қувваи материалӣ мубаддал мегардад». Мутаассифона, ақидаҳои
зиддимиллӣ ҳам. Адабиёт неруи бузургест, ки дар системаи
ягонаи таъмини манфиатҳои миллӣ заҳмати зеҳнӣ кашида, дар
пойдорӣ ва рушди тафаккури миллӣ хизмати босазо карда
метавонад. Паёми дар тӯли қарнҳо ирсолкардаи Абулқосими
Фирдавсӣ: «Биё, то ҷаҳонро ба бад наспарем!» мақсадгузорӣ ва
амалро дар назар дорад. «Мақсадгузорӣ – воқеият аст. Тавассути
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амалӣ кардани он мақсад ба даст меояд» (Аристотель.
Сочинения. В четырех томах. Т.1. –М.: Мысл. 1975. – С. 231).
Адабиёти асил аз илм, донишҳои илмӣ сарчашма мегирад.
Махсусан, сухани бадеие, ки мундариҷаи иҷтимоӣ дорад. Барои
таҳлил, арҷгузорӣ, ислоҳ ва рушди ҷомеа нигаронида шудааст.
Он қонунмандиҳои раванди ҳодисоти ҷамъият ва тафаккурро
медонад. Мадди назар мегирад. Ба он такя мекунад, зеро
«фоидаи илм иборат аз он аст, ки моро меомӯзад, чӣ кор бояд
кунем, ки дар ин дунё саранҷоми кори худро пайдо намоем, дар ин
дунё барои наҷот умед бошад» (Ибн Сина. Избранные
философские произведения. –М.: Наука. 1980. –С.103).
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Мўсо ДИНОРШОЕВ
академик, доктори илмњои фалсафа

БОЗТОБИ ФАЛСАФА ДАР ШЕЪРИ
АСКАР ЊАКИМ
Ман мунтаќиди адабї нестам, аммо мењр ба адабиёт дорам,
махсусан ба шеър. Ин шояд аз он сабаб бошад, ки риштаи асосии
фаъолияти ман фалсафа аст ва дар дарозои таърих фалсафаи
тољик њамеша бо шеър чунон ќаробати наздик доштааст, ки гоњо
намешавад фарќ кард, ки куљо фалсафа асту куљо шеър. Дар ин
љо ман албатта мазмуну мундариља, муњтаво, аслу моњиятро дар
назар дорам, на тариќи ифодаи онњоро.
Маълум аст, ки тарзи ифодаи фалсафа забони илму андеша
асту тариќи баёни шеър шеваи отифаву сувари хаёл. Вале
њаќиќат ин аст, ки олитарин асарњои илму адабиёт дар натиљаи
ба њам љўш хурдани ин ду сарчашмаи њастии инсон – эњсосу
тафаккур офарида шудаанду офарида хоњанд шуд. Хуллас, ки
ман дўстдори шеърам ва шеъре, ки дорои фикру андеша буда,
онро бо отифаи муассиру фарогир ва сувари хаёли рангин ба
љилва оварад, зеро ман дар фалсафа андешаи сатњиро
намеписандам ва дар шеър баёни урёнро ва њоло, ки манзури ин
навишта пажўњиши шеър аст, бояд сараввал таъкид кунам, ки
маро танњо шеъре, ки андешаи амиќ ва бозтобе аз фалсафаи
њастї дошта, онро бо муаассиртарин отифаву тасвирњои
шоирона бозгў мекунад, ба худ машѓул медорад.
Њафт-њашт сол ќабл аз ин банда ба зиёфате даъват шуда,
каме барваќттар омада будам ва њамроњи файласуф Нодири
Одил ва шоир Аскар Њаким дар арчазори паси тарабхона гашту
гузор мекардем. Дар он њангом сухан аз арчањо рафту Аскар
41

Илм ва Љомеа

Њаким ба мо шеъре бо номи «Дарахти арчаи кўњам…» хонд, ки
моро бо диди батамом нав ва бардошти амиќи фалсафияш аз
зиндагї сахт мутаассир кард. Хоњиш кардем, ки боз ягон шеъри
дигар хонад. Ѓ азале хонд, бо номи «Ойинаи нур». Бисёр хуб буд.
Хонданаш њам. Нодири Одил фикри љолибе гуфт, ки танњо
шоири хуб шеърро хуб мехонад. Ман ба Аскар Њаким гуфтам,
кайњо мехостам ба Шумо гўям, ки худро аз мансабњо фориѓ
карда ваќтатонро танњо барои эљод сарф кунед, аммо
меандешидам, ки шояд маќбулатон нашавад. Њоло, ки дар њамин
њол њастед, Шуморо бо ин шеърњо ва њам бо озодиатон
муборакбод мекунам. Аз он рўз дар дилам хоњише пайдо шуда
буд, ки чун фурсате мусоид ба даст ояд, дар бораи дарк ва
таассуроти худ аз шеъри ин шоири шинохта андешањоямро ба
ќалам орам.
Ба њар њол риштаи асосии ман фалсафа аст вале умрест, ки
андешањои фалсафии ман аз сарчашмањои саршори ашъори
њакимонаи устод Рўдакиву Низомї, Фирдавсиву Хайём, ѓ
азалњои сўфиёнаи Мавлавиву орифонаи Њофиз, ошиќонаи
Њилолї ва маъниофарину мўшикофонаи Бедил об хўрдааст, яъне
мехоњам бигўям, ки ман бо такя бар завќи худ шоирро на њамчун
моли фалсафа, яъне андешаю тафаккур, балки муќаддаман
њамчун моли адабиёт дарк мекунам, зеро шеър аввалан моли
адабиёти бадеист, ки дар он отифаву тахайюлу суварнигорї
маќоми нахустиндараља дорад. Бинобар ин ман ба худ иљоза
медињам, ки оид ба маќоми ин њар ду – андешаву тафаккур ва
тахайюлу суварнигорї дар шеър суњбат кунам, зеро андешаи ман
беэњсосот нест ва эњсосоти ман беандеша.
Табиист, ки ман дархўри ин завќи худ, – андешаи
њиссиётманд ва њиссиёти андешаманд доштанам, ашъореро
мехонам ва меписандам, ки ба завќи ман љавобгў бошанд.
Масалан, монанди он ду шеъре, ки дар боло аз онњо ном бурдам.
«Дарахти арчаи кўњам…» шеърест, ки масъалаи маќоми инсонро
дар љомеа бо отифитарин шакл ва сурату забони муносиб ба
маърази андеша мегузорад, ки дар назари аввал гўё ба фалсафа
њељ иртиботе надорад, аммо дар он ба ѓ айр аз масъалае, ки ќайд
кардам, боз масъалаи пайванди инсону табиат бисёр моњирона
ба воситаи ташхисонидани арча, ё даќиќтараш, ба арча табдил
42

Илм ва Љомеа

ёфта, аз номи он сухан гуфтани шоир таљассуми бадеии худро
ёфтааст.
Дарахти арчаи кўњам, на сарв дар лаби љўй,
Маро ба ќомати маъшуќагон шабоњат нест.
На ноз мекунаму мекашам на нози касе,
На боѓ мераваму на хиром донам чист...
Ба решањои амиќам ба хок панља занам,
Ки устувор бидорам замини сабзи диёр.
Зи тафси тобаи њар санг об љамъ орам,
Ки дар тамуз нагардад гиёњу гул хасу хор…
Дар ин шеър боз чизи љолиб он аст, ки гоњ инсон сифати
арчаро ба худ мегираду гоњ арча сифати инсонро ва ин њар ду
чунон ноаёну табиї ба вуќўъ мепайвандад, ки кас онро њис
намекунад ва баъзан аз он њам бештару амиќтар, масалан ваќте
ки ў «Ба решањои амиќам ба хок панља занам, Ки устувор
бидорам замини сабзи диёр» мегўяд ин суханон ба њар ду тааллуќ
мегиранд ва чї зебою баљо. Воќеан њам дар доманањои кўњ арча
мешинонанд, ки замини онро собит нигоњ дорад ва ваќте ки ин
суханонро арча ба забон меорад, онњо ба шоир њам тааллуќ
гирифта, маънои муњаббати ўро ба Ватан, ки барои сарсабзї ва
пойдории он мекўшад, ифода менамоянд. Ин намунаи барљастаи
пайванди инсону табиат аст, ки онњо ба њамдигар табдил гашта,
њар ду њам марому маќсади ягона доранд. Ин сифати нодирест ва
дар натиљаи таъсири амиќи ангезањои айниву зењнї ба равони
шоир њосил гашта, дар ў њолатњои муассири рўњиро ба вуљуд
меоварад, ки ин ё он њодиса ва ашёро дар заминаи мањсус ва
таљрибаи шахсї барои ифодаи ин ё он муњтаво омода месозад, ки
онро отифа меноманд, агар он њаст, шеър њаст ва агар нест, шеър
њам нест.
Тавсифи робитаи инсону табиат ва ашё дар бисёр шеърњои
Аскар Њаким љой дорад, ки барои гуногуну рангин баён намудан
ва ё ба тасвир гирифтани муњтаво хидмат мекунад. Ин сифатро
донишманди эронї Алиасѓ ари Шеърдўст њам пай бурда, дар
сарсухани «Баргузидаи ашъори АскарЊаким», ки дар Тењрон
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нашр кардааст, чунин навиштааст: «Гоњ хешро бо аносир ва
ашёву падидањои табиї њамзабон мешавад (месозад-М.Д.) ва бо
онњо дармеомезад ва ин гирењхўрдагї чунон бо устодї ва
мањорат сурат мегирад, ки хонанда амиќан аз он мутаассир
мешавад. Шеъри «Дарё, маро бигир…» дар зумраи ин гуна
офаринишњои шоир ба шумор меравад»1.
То ин љо аз се шеър суњбат шуд, ки њар яке мушаххасоти
шоиронаи худро дошта, њолатњои гуногуни њаёти рўњии шоирро
бо мувофиќтарин воситањои тасвири бадеї, маљозу истиорањои
тару тоза ба ќалам оварда, намунањои олии шеъре мебошад, ки
дар њељ љое аз онњо кас фармудагии ќаблии зењниро эњсос
намекунад, яъне онон њамчунон табиї мисли арчае, ки тасвир
шуд, сабзидаанд ва ё монанди дарёе, ки мавриди руљўъ ва
даромехтагї буду мављ мезад, аз дили шоир фурў рехтаанд.
Кулли шеър њамин тавр бояд бошад, шеъри фалсафї њам, зеро
фалсафа дар шеър на аз маќулањои фалсафї, мафњуму
истилоњоти он, балки аз нигоњи фалсафї доштан ба табиат, ашё,
њодисот ва лањазоти зиндагї њосил мешавад. Дар зоњири ин
шеърњо аз маќула ё мафњуму истилоњоти фалсафї аломате ба
назар намерасад, аммо чун бар мазмуни шеър меандешем,
мебинем, ки саршори андешањои фалсафї њастанд ва
муњимтарин масъалањои он, аз љумла масъалањои иртиботи
инсон бо олам, табиат, љомеа ва инсонро дар бадеътарин
андешањои худ ифода менамоянд.
То љое, ки ман хабар дорам, Аскар Њаким аз фалсафаи
умумибашарї, аз фалсафаи Юнону Рум то Њинду Чин огоњии
хуб дорад ва ман инро на танњо аз асарњояш, ки поёнтар аз онњо
сухан хоњад рафт, балки аз суњбатњое, ки бо ў доштам, низ эњсос
кардаам вале ман њаргиз иддао надорам, ки ўро тарафдор ё
мубаллиѓ и ин ё он назарияи фалсафї муаррифї намоям, зеро
дар асл њам ин тавр нест ва ин тавр буданаш њам зарурат
надорад.
Дар ин маврид муносиб медонам, ба суханони Н. Добролюбов
истинод кунам, ки чї гуна шоирон тавассути фарњанги баланди
тафаккури шоирона њокими афкори љомеаи соњибмаълумот
мегаштанд, зеро шеър андешањои мутараќќии замони худро бењтар
аз њама ифода менамуд, ки шуури љомеаи рушдкунанда онро ќабул
мекард. Ў навиштааст: «њаќиќатњоеро, ки файласуфон танњо дар
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назария пай мебурданд, нависандагони нобиѓа дар зиндагї пайдо
намуда, дар амал нишон дода метавонистанд…онњо аз наќши
хидматгории адабиёт фаро рафта, дар ќатори симоњои таърихї љой
мегирифтанд, ки ба инсоният барои дарки ќуввањои зинда ва майлу
хоњишњои табиии ў мадад мекарданд»2.
Назария ва таълимоти фалсафї, ки то имрўз интишор
гаштаанд, дар бораи масъалањое, ки мавриди бањс мебошанд,
натиљаву хулосањои худро доранд, ки ба мо маълуманд, аммо
адабиёт ва аз љумла шеър аз воќеа ва лањзањои зиндагї њар дафъа
хулосаи тоза ва нотакрори худро ироа мекунад ва барои њамин
адабиёт аст. Хулосаи фалсафї аз асари бадеї њар дафъа аз
тааммуќ бар њодиса, ашё, лањазоте, ки он ба тасвир мегирад ва ё
баён медорад, яъне муњтавову мундариљаи он бароварда шуда,
хосатан мансуби мањз њамон асар ва бинобар он нотакрору тоза
мебошад, ки шеваи кори Аскар Њаким њам дар њамин аст.
Вале ба њар њол бояд ќайд кунам, ки Аскар Њаким дар яке
аз муътабартарин марказњои илм Донишгоњи давлатии Маскав
ба номи Ломоносов дар аспирантура тањсил карда, рисолаи илмї
навишта дифоъ кардааст, ки дар он омўзиш ва имтињони
фалсафа аз талаботи њатмї ба шумор мерафт. Бинобар ин ў
фалсафаро на фаќат ба воситаи асарњои адабиву бадеии
нависандагони бузург, балки њамчун илм њам ба таври муназзам
омўхтааст.
Огоњї аз фалсафа назари шоирро бар зиндагї ва зуњуроти
гуногуни он амиќу пурмаънотар гардонида, барои шинохти мањз
њамон лањза ва зуњуроти он, ки метавонад бар шинохти мо аз
оламу одам чизи тозаеро илова намояд, мадад мерасонад. Зеро,
ба ќавли шоири файласуфи љањонї Иоњаннес Њуте, адабиёт
инъикоси олитарин лањзањои зуњуроти зиндагист. Ва њоло
расидем ба љое аз ин гуна лањза, ки дар ѓ азали «Ойинаи нур»-и
Аскар Њаким љой дорад, суњбат кунем, ки онро бо љаззобтарин
шева барои њамеша баёну тасвир кардааст. «Ойинаи нур»
ѓазалест, ки аз олитарин лањзаи зиндагии ду шахсияти нотакрори
фарњанги маънавї - Љалолиддини Балхї ва Шамси Табрезї
бардош- те дорад, лањзае, ки он аввалиро Мавлавї, гўяндаи
«Девони Шамс»-у «Маснавии маънавї» ва ба ин васила номи
дуюмиро њам абадї гардонду муъљизаи шеъру шоирии њамаи
давру замонњои башариятро ба вуљуд овард.
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Бешубња, дарки фалсафии њастї ва замон аст, ки шоир ба
дарёфти нотакрорї ва азимушшаънии ин лањза расидааст ва
онро бо лањне, ки сазовори он аст, пур аз шавќу шўр,
њиссиётмандтарин
андешањо,
бедору
нохудогоњ ба ќаламрави абадият кашидааст. Боре худи шоир дар
яке аз мањфилњои эљодиаш гуфта буд, ки ин ѓазалро њангоми
таби баланд доштанаш навиштааст, ин њолат суханњои болои
маро ба тариќи дигар собит менамояд, ки дарки фалсафии
замону макон дар замири шоир њамеша љой дорад, ки њангоми
зарурї ногањон буруз мекунад ва ин ѓазал далели он аст. Сазовор
аст, ки ин ѓазалро пурра биёрем, то хонанда њам тавонад, бар
сари он андеша кунад ва худ хулоса бигирад:
Ин ойинаи нур кї будаст, кї будаст,
К-аз оби рухаш чашмаи хуршед намудаст.
Оњ, ин чї гузаштан зи бари мо ба хамўшї,
Хомўш, ки хомўшии ў ављи суруд аст.
Дар ѓунчаи лабњо-ш агар бўйи баён нест,
Шањр ин хабари тозаи ишќ аз кї шунудаст.
Хуш мераваду рафтани ў нест видое,
Ӯро, ки ба њар маќдами падруд, дуруд аст.
Ӯ масљиду дайреву куниште нашиносад,
Аммо њама афтода ба пояш ба суљуд аст.
Гар дасти сахо мояи ноз аст башарро,
Ин ўст, ки аъзои вуљудаш њама људ аст.
Ин банда, Худоё, чї Худоест, ки банда-ш
Будоиву тарсову мусалмону яњуд аст.
Як бор, ки бар боми фалак рафт, дигар рафт,
Ойини љањон гарчи фароз асту фуруд аст.
Он аст, ки аз рўзи азал нест суќуташ,
Роње, ки кунад азм, сууд асту сууд аст.
Моро њама ин дидаи њайрон зи ќафояш
Бо шавќу хитобе, ки кї будаст, кї будаст?!
Ин ѓазалест аз зуњур ва муъљизаи ду нобиѓа – Шамс ва
Мавлоно, ки аз равобити онњо – натиља дарёи беканори ѓазалиёте
пайдо шуд, ки љовидона ба шўру ѓалаён мављ мезанад, бо зеботарин
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калимоту таъбироту истиорањо суњбат кардааст. Дар њар байти ин
ѓазал он дунёи мунаввари ин ду нобиѓа ба љилва омада, моро
шефтаи худ мекунад. Њар таъбиру вожае, ки дар ин ѓазал омадааст,
дар баробари тасвири бадеии авзоъ ва шахсияти ин њар ду боз бар
таълимоти тасаввуфии онон ишора дорад, аз ќабили ойинаи нуру
чашмаи хуршед, ишќу хомўшї, масљиду дайру куништ, суљуду људ,
суќуту сууд ва ѓайра, ки далели мањорат ва устодии шоир дар
истифодаи пурмазмуни воситањои баёну тасвир аст.
Њоло зарур нест, ки дар бораи маънї ва пањлуњои гуногуни
ин калимоту таъбирот дар тасаввуф ва шеъри тасаввуфии мо
сухан ба миён оварда шавад, зеро онро аз фарњангу асарњои ба
ин мавзўъ бахшидашуда метавон пайдо кард, вале он чизро
мехоњам ќайд кунам, ки ба ин шева истифода кардани онњо, ки
њам ба таълимот ишора дошта бошаду њам чењраву ботини
намояндагони барљастаи онро ба мо маълум намояд, аз дасти
касе меояд, ки онро, чунонки зарур аст, шинохта бошад.
Тасаввуф бахши бузурги фалсафаи мост ва шоироне, ки
тавонистанд онро бо шеъри худ шоирона даромезанд, мањсуле ба
даст оварданд, ки ба шеърашон жарфои беќаринаи маъно ва
болњои бесобиќаи гардунсайри эњсосотро эњдо кард. Мехоњам
таъкид кунам, ки ин шеваи кор, агар ба он боз эњсоси замони нав
ва масъулияти шањрвандї илова гардад, ки бе онњо умуман
фарњангу адабиёти муосирро тасаввур кардан мумкин нест,
натиљае ба даст меояд, ки дар радифи фарњангу адабиёти љањонї
ќарор хоњад гирифт. Мо дар шеър намунаи ин гуна асарро
дорем, он достони «Санги ман – алмос»-и Аскар Њаким аст. Дар
бораи ин достон аз љониби донишмандони адабиёт ва шоирон
маќолањои бисёре навишта шудааст, вале ман дар ин љо мехоњам
дар бораи дарки шоиронаи фалсафаи њастї дар он чанд сухан
гўям, зеро ба аќидаи ман он намунаи болотарин дастовардест, ки
шеъри муосир дар ин љода дорад.
Бояд гуфт, ки Искра Денисова дар баррасии ин манзума дар
Созмони байналмилалии иттифоќњои нависандагон дар Маскав
бар ин нукта таъкид карда, навиштааст: «Шояд, хусусияти ба худ
хоси достон аз он иборат бошад, ки њар мисраи он аз аќоиди
пантеистї – ягонагии Худову Табиат саршор аст, ки эњтимол аз
таълимоти Зардушт, аз Суѓ ди бостон сарчашма мегирад. Ин
пантеизм заминаи асосї, пойдеворест, ки дар болои он бинои
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љустуљўњои маънавии шоир бунёд мешавад. Доираи љустуљўњои
маънавии шоир хеле фарох аст ва он њамаи дину мазњабњоро
фаро мегирад. Ва дар айни њол тафаккури ў аз њамаи ин дину
мазњабњо маѓзи онњо – адолат, инсоф, пиндори нек ва, албатта,
муњаббат ба њамаи мављудот ва пеш аз њама муњаббат ба инсон,
ба оне, ки ба китфони то хуншоршавї хўрдашудаи хеш
осиёсанги зиндагиро мекашад, интихоб карда мегирад. Ба
назари ман чунин менамояд, ки ин гуна ифодаи фавќулодаи
зебої, тавоної, ќудрати маънавии ин достон дар натиљаи ба њам
овардани тафаккури олї, фарњанги олї ва решањои асили
бостонї, бутпарастї, зардуштї, љавњари табиї ва модарзодї ба
вуљуд омадааст»3. Ва ман ба ин гуфтањои њаќќонї илова
мекунам, ки дар он тафаккуроти исломї њам бозтоби дурахшони
худро дорад, масалан:
Дил ибодатгањи ман
Њамди ислом аст
он сура, ки ман мехонам…
Ва ба њар кас, ки ба дил маъбади имонаш њаст,
Оварам рўйи намоз.
Ва дуо мегўям,
Бехи имони маро дорад сабз
Он Худое, ки туро сабз нигањ медорад.
Рў ба абре, ки равон аст ба дарёи само, мезорам,
То барад хайру савобаш ба ќабули хуршед.
Донишманди афѓон Ѓулом Сахии Ѓайрат дар бораи
муњтавои достон, аз љумла чунин навиштааст: «…достони Аскар
Њаким достони хеле олист ва суханони он ќудсї ва дар айни
замон сурурбахшанд. Дар он њаёт бо тамоми пуррагию
пањноварияш љўш мезанад. …Чизе, ки Аскар Њаким навиштааст,
инкишофи тозаљўињои Нодири Нодирпур… ва … Сўњроби
Сипењрї мебошад, ки нобиѓаи шеъри муосири форсї мањсуб
мешавад. Достони Аскар њамоњанги достони ў «Садои пойи об»
аст… Ман њар дуи ин достонро шоњкории адабиёти муосири
форсу тољик мешуморам»4.
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Њамчунон ки мебинем, ин донишмандон сифати волои
фалсафї доштани ин достонро таъкид кардаанд, ки худ ба худ
њам далели дар пояи баланд будани он аст, вале ба њар њол ба
назари шоире, ки ўро аз љумлаи бузургтарин шоирони русзабони
замон мешиносанд – Темур Зулфиќоров рўй меорем, ки дар
сифати шеър будани он мегўяд: «Аскар Њаким достоне шаффофу
булўрин, тозаву тар њамчунон Уолт Уитмен эљод кардааст.
Бешубња, достони нави Аскар Њаким на танњо сухани тару тозае
дар шеъри тољик, балки умуман дар шеър мебошад»5.
Ин ду навъи бањо, ки њам муњтавои фалсафї ва њам њунари
шоиронаи онро дар бар гирифтааст, ба мо имкон медињад, ки бо
итминони комил дар бораи њар ду љињати он њамчун дастоварди
бесобиќаи адабиёти муосир суњбат кунем. Мунсифона, бояд ќайд
кунам, ки ин маъниро њам пеш аз банда дар њамон баррасии
зикршуда шоири рус Станислав Золотсев, ки достонро ба русї
тарљума кардааст, таъкид намуда, гуфтааст: «Ман ин асарро
њамчун як падидаи мутлаќан нав пазируфтам»6. Зимнан мегўям,
ки ин достонро шоираи хушзавќи русзабони тољик Нисо
Љўраеваи шодравон њам аз рўйи муњаббате, ки ба он дошту
эътиборе, ки ба он медод, ба русї тарљума карда буд, њарчанд
медонист, ки он тарљумаи русї дорад ва њар дуи он тарљума
њамроњ дар маљаллаи «Помир» барои баррасї ва мубоњиса чоп
шуда буд.
Масъала дар сари бардоштњои фалсафии достон аст, ки дар
он масъалањои фалсафии робитаи фарду љомеа, маргу зиндагї,
азалияту абадият ва амсоли онњо ба чї дараља бо отифа ва
тахайюлот дар перояи рамзу маљоз ва ташбењу истиороти
дилчасп ифодаи бадеии худро ёфтаанд. Ба оѓози достон таваљљуњ
кунед:
Ман киям,
Одаме ангори дарахт,
Решаам рафта дар оби дили дењ,
Шохаам сабз шуда дар тани шањр,
Ки бад-ин њол на шањрї, на дењотї бошам,
Кандам аз хеш, чї сон бо дигаре пайвандам?!
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Бубинед, ки дар њамин чанд мисраъ муњимтарин
масъалањои њастии фалсафии инсон ба чї устодии шоирона
матрањ шудаанд. «Ман киям» , аз куљо омадаам ва ба куљо
меравам – суолњои њамешагии фалсафии инсони огоњест, ки ба
худ медињад, то рисолати инсонии хешро муайян кунад. Инњо
суолњоеанд абадї вале барои њар наслу њар инсон тоза, ки ба
онњо љавоби худро бояд бигўяд. Дар мисраи дуюм боз масъалаи
муњими дигари фалсафаи њастии инсон матрањ аст, ки он
пайванди ў бо табиат аст ва дар чањор мисраи баъдина боз њам
масъалањои дигари аз он њам муњимтари муносибати шањру дењ
ва инсоне, ки дар байни ин њар ду бояд шахсияти худро муайян
намояд, ба миён гузошта шудаанд. Вале хонанда агар љиддан
фикр накунад, њељ пай намебарад, ки шоир дар баробари изњори
њиссиёти шахсї ва отифии хеш масъалањои њастии фалсафии
инсонро ба маърази андеша мегузорад, зеро ин масъалањо на чун
масъалаи фалсафї бо забони мантиќї ба миён гузошта шудаанд,
балки мавзўи баён ва тасвири шоирона ќарор гирифта, монанди
шохањое аз дарахт табиї ва ноаён мерўянд ва дар достон баррасї
мегарданд. Ин аст мањорати баёни шоиронаи масъалањои
фалсафї, ки забонаш пур аз маљозу истиора буда, дар айни
замон муњимтарин нуктањои фалсафаи њастии инсонро ифода
менамояд.
«Санги ман – алмос» бо фаро гирифтани масъалањое, аз
ќабили инсону табиат, инсону инсоният, адолату разолат, ишќу
муњаббат ва нафрату адоват, озодию асорат достонест, ки барои
њамеша тару тоза ва мавриди ќабули хотир боќї хоњад монд,
зеро њар насли башар бо масъалањое, ки дар он матрањанд, рў ба
рў омада, ба сари он андеша хоњад кард ва ба ў љавобњое, ки як
инсони дилогоњ дар ин бора додааст, на фаќат шавќангез, балки
мададгор њам хоњад буд, ки љавобњои худро ба он ёбад ва ин
хусусият ба ин асар фазилати фаромаконию фарозамонї
медињад.
Ин достонро барњаќ метавон симфунии зебои њаёт номид,
зеро дар он зуњуроти гуногуни њаёт бо самимитарин суханњо,
шўрангезтарин
њиссиётњо,
хаёлангезтарин
суратњо
ва
дилнишинтарин маънињо ифодаву тасвиру тавсиф шудаанд:
Дўст дорам фаварони гули шафтолуро,
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Ишќи занбўри асалро ба арўси гули себ,
Ки ба як бўсаи ширин кунадаш обистан
Ва ман обистани гулро
ба ќалам об дињам,
То ки дар дафтари ман шохаи себ орад бор.
Ва ин яке аз зуњуроти њаёт аст, ки ишора ба сарчашмаи
њамаи зебоињо будани он дошта, аз љумла ба эљоди бадеъ –
обистани гулро ба ќалам об додан, ки шохаи себ бор орад, яъне
ба кори шоир, эљод њам тааллуќ мегирад.
Ва зуњуроти дигари њаёт ишќ аст, ки бе он зиндагї маъно
надорад. Азбаски ишќ дар зиндагї чунин маъно ва моњияти амиќ
дорад, пас метавон њаётро њатто зуњуроти дигари ишќ шинохт,
зеро моњияти њастии бошуурона дар ишќ аст. Њоло сухан на дар
бораи ашъори ошиќона мебошад, ки дар он шоир аз лањзањои
гуногуни ѓалаёни ишќ дар њастии худ сухан мегўяд, на, балки дар
бораи худи чигунагии ишќ њамчун навъи эњсосоти инсонист.
Љойи тааљљуб њам нест, ки шеъри ошиќона дар эљодиёти шоирон
нисбат ба ашъоре, ки ишќро њамчун навъи эњсосоти инсонї
ситудаанд, ба маротиб бештаранд, зеро ин гуна лањазоти
ошиќона дар зиндагиашон бештар буда, онро худ шахсан
таљриба њам кардаанд. Аммо ситудани ишќ њамчун навъи
эњсосоти инсонї аз таљрибаи шахсии як нафар фаротар рафта,
хусусияти аслии ишќро, ки ба њама тааллуќ гирифтанаш мумкин
аст, дар бар мегирад ва дар он њолат он на моли эњсосоти фарди
људогона, балки мањсули эњсосоти умумибашарї ба њисоб меояд,
ки як навъи зуњуроти њаёт мањсуб мешавад. Ва њоло ки сухани мо
аз ситудани њаёт аст, манзури мо аз ишќ низ њамин яке аз
зуњуроти њаёт будани он аст. Дар достони «Санги ман – алмос»
чунин мисраъњое њастанд, ки манзури моро ба дараљаи аъло
таљассуми бадеї додаанд:
Духтарам, к-аввали бурљи моњї
ба љањон омадааст,
Рўзе омад тозон,
(Он замон кўдак буд)
Гуфт: Бобо, амакеро дидам дар кўча,
Ба сараш лонаи кафтар мерафт
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Ва ба оњубара мегуфт сухан чун бо мо,
Моњї аз рўд ба њар як суханаш пар мезад.
Ногањон себи љавоне, ки ба зераш будем,
З-ин суханњои шигифти кўдак
Шох афшондаву ларзиду шукуфт.
Чунонки мебинем, дар ин мисраъњо сухан аз таљрибаи
шахсист, њатто симои Маљнун, ки рамзи ошиќии бебадал аст, ба
воситаи дарки кўдаконаи духтари шоир, ки худ њам мањсули ишќ
аст, бисёр содаву табиї ва поку беолоиш бо таъбиру тасвирњое
чун ба сар лонаи кабўтар доштан, бо оњубара чун бо инсон сухан
гуфтан ва аз рўд ба њар суханаш пар задани моњї ва шукуфтани
себи љавон пас аз шунидани ин суханњо, ки ишора бар Лайлост,
дар пеши назар муљассам карда мешавад, њама зебоянду
дилнишину хотирмон. Дар њамин асос дар мисраъњои баъд аз он
ситоиши олиљанобе аз ишќ карда мешавад, ки њамчун љамъбасти
фалсафї пур аз маънову эњсосот буда, ишќро, ишќи маљозиву
намозї, яъне ишќи моддию маънавиро дар њама љой, дар њар
лањзаву дар њама зуњуроти нек дида, ба љону дил меболад ва он
оњанги болидану таассуроти амиќ хонандаро низ батамом зери
таъсири худ мегирад:
Зињї, он ишќи Худованди
љањонњои љањонсоз,
зињї,
Ки саросар ба њама соњати дањр,
Ба њар оњанги сабо,
Ларзаи барги дарахт,
Сари њар мављи равон,
Балки дар њар нафаси туѓи биёбони њаљир
Накњати ишќи маљозиву намозї љорист
Ва ба њар нахли шукуфта
чамани орзуи Лайлоест
Ва ба њар пайки навозишгари бод
Мављи дарё,
таби сањрои дили Маљнунест.
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Бешубња, агар шахси шоир худ эњсосоти сўзони ошиќона
надошта ё онро таљриба накарда бошад, сухани ў дар бораи ишќ
њамчун навъи њиссиёти инсонї амиќу таъсирбахш нахоњад буд,
зеро асаргузории дарку эњсосоти куллї њам дар асоси таљрибаи
шахсї ба даст хоњад омад. Њар ќадар таљрибаи шахсї амиќу
сўзонтар бошад, њарф аз эњсосоти куллї низ њамон ќадар
жарфову њарорат пайдо менамояд. Баъзан њар ду навъи ин
эњсосот метавонад дар як шеър ба њам ояд, масалан дар шеъри
«Достони ишќи ман»-и Аскар Њаким дар асоси таассуроти
шахсии ошиќонаи шоир хулосањои фалсафие љой доранд, ки бар
эњсосоти куллии ошиќона нисбат мегиранд:
Эй саропо дафтари шеъри худоёна,
Бо мани муштоќи шеър аз байти абрўят худої кун,
Ташнаро аз чашмаи нўши лабонат оби њайвон дењ
В-ин хаёли бепарамро болу пар дењ, шавќи љавлон дењ.
Сатрњоямро ба мављи обшори мўйи афшонат
Аз њама ќайди тааллуќ яксара озод кун,
То абад банди ту бошад,
Бахтпайванди ту бошад…
Ин суханон аз таљрибаи шахсии ошиќона бармеоянд вале
байте, ки дар зер меояд, хулосаест, ки аз ин ва монанди ин
байтњо гирифта шуда, ба тавсифи ишќ њамчун эњсосоти куллї
нисбат мегирад ва азбаски њиссиёти ошиќонаи дар боло
ифодагашта тозаву тар ва сўзону фарогир аст, хулоса амиќу
фарох ва пурмаъност:
Гар љањон љойе барои зиндагї дорад,
фаќат оѓ ўши ишќ аст,
Гар љањон љойе барои бандагї дорад,
фаќат оѓўши ишќ аст.
Ишќ, танњо ишќ аст, ки инсон бо он метавонад зиндагии
шоиста дошта бошад ва на танњо зиндагї, њатто марг, яъне
бандагии шоиста ба љо овардан њам ба шарофати он аст, пас
эњсосоти ишќ на фаќат як навъи зуњурот аз њаёт, балки маънои
њаёт аст. Шоире, ки ба ишќ ин ќадар маќоми олї дода, сабаб ва
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моњияти њаётро дар он мебинад, агар зиндагиеро беишќ бинад,
ба чї њолати тоќатфарсое гирифтор шуданаш мумкин аст. Ва ў
ба њоли онњое, ки дар дунёи ба ќавле «хирадгаро» ё «боњушона»
маќоми ишќро ба эътибор намегиранд, ё бо «беишќї» мезиянд,
сахт таассуф хўрда, дар «Чашми оњу», ки шеъри ошиќонаи
пуртаъсир ва навгароёнаи зебоест, бо мурољиат ба мањбуби
дилаш мегўяд:
Дар ин дунёи дарбаста,
Ки шањрї пеш аз он ки мекунад
дарро ба рўят боз,
Туро аз пушти дар бинад ба чашмандоз,
На танњо боз медорам дари худро,
Ки ќуфли синаро бишкаставу сар медињам овоз:
Дар ин айёми беишќї
Њама он гуна њушёранду соњибњуш,
Ки њатто дар шигифт оянд аз Лайлову аз Маљнун.
Ва ман акнун
Ба ёди чашми оњуят,
Ѓ изоле њам намеёбам, ки бо њасрат кашам оѓ ўш.
Ишќ моя ва маънии зиндагию њастист. Маъмулан
муносибат ба ин њарду ду навъ сурат мегирад – хушбинона ва
бадбинона ва азбаски решаи фалсафа асосан дар аќл аст, ки он аз
таљриба њосил гашта њар лањза таѓйир намепазирад. Аз ин рў,
файласуфе, ки бар кадом ин ду навъи идроки зиндагию њастї
моил бошад, бештар дар њамон њол хоњад монд. Шеър аммо
дигар аст: решаи он асосан дар эњсосоту таассурот асту
моњияташ дар мондагор кардани лањзаи шоирона, бинобар ин
дар осори як шоир љой доштани њар дуи ин навъи бардошт аз
зиндагї комилан табиист ва агар зарур бошад, шояд аз рўи
бартарии кадоме аз ин таассурот дар саросари эљодиёташ ўро ба
ин ё он фирќа мансуб донистан мумкин аст, ки он њам дар аксари
њол шартист. Бинобар ин агар дар ашъори шоир ѓаму шодї ба
њам даромехта оянд, аљобате надорад. Дар асл ин идроки
дуљонибаи њастист, ки аз ду ќувваи ба њам зид - неку бад шакл
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гирифтани оламро таъкид менамояд, ки асоси таълимоти
Зардушт бар он гузошта шуда буд, яъне ин чизест, ки дар азал
буду то абад њам хоњад монд. Дар айни њол барои мо он муњим
аст, ки ин шоир ба дарки ин нуктањо аз замонњои хеле љавониаш
расидааст. Ду шеъре, ки ў дар 18-19 солагиаш навиштааст, ки яке
«Гул ва хор» њамон ваќт чоп шуда, дигаре «Имони саг» баъди сїсивупанљ сол ба нашр расидааст, далели њоланд. Шеъри аввал аз
чањор мисраъ иборат буд, ки баъдан бо номи «Њамоѓўш» ва
афзудани байти дуюм дар шаш мисраъ дар «Мунтахаби ашъор»и ў омадааст, ки ин аст:
Гул њамоѓўш ба хоре рустаст,
Ањд гўё ки ба ёре бастаст.
Лек хораш тани гул озорад,
Њар нафас ранљи наваш бозорад.
Теша бар решаи он гар бизанї,
Њосил он аст, ки гулро биканї.
Шеъри дуюм «Имони саг» ривоятист. Заминаи ин шеър дар
фалсафаи
ахлоќ,
даќиќтараш
бадахлоќї
буда,
дар
хидматношиносї ифода гаштааст, ки оќибат инсонро бар
вањшоният ва ноодамї расонидааст. Сайёде саги тозии худро, ки
солњо ба ў содиќона хидмат кардааст, дар рўзи пирию
нотавониаш нонхўри сарзиёдї дониста, ба дашт мебарад, то
бипаронад. Саги содиќи ѓофил ба гумони он ки соњибаш ўро ба
шикор овардааст, тамоми ќувваи пиронаашро љамъ карда, ба
охирин хидмат тайёр мешавад, ки тири соњиби ќадрношинос
љигари ўро сўрох мекунад вале саг:
Хунчакон омад ба пеши пойи ў,
То ба пойи ў бимолад чашму рў.
Дар њамин имони худ љон дод саг,
Соњибаш бар марги ў овард шак.
Бори дигар тир зад бар синааш,
Тир зад бар дўсти деринааш.
Монд дашту монд имону шаке,
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Монд тиру монд инсону саге.
Сухани шоир дар ин шеър дар нињояти фишурдагї ва
муљазї аст, худи амал ба дараљае муаассиру фољиавист, ки њама
гуна воситањои ёрирасони бадеиро истисно мекунад. Шоир њатто
ишорае ба бањои худ ба ин амал намекунад, зеро дар ин маврид
як њарф њам зиёдатист, бањо дар худи воќеа аст ва њар хонанда бе
њељ гўшзаде ба он мерасад. Ин шеър аз назари донишманди
эронї Алиасѓари Шеърдўст аз љумлаи бењтарин шеърњои муосир
аст, ки бо њунари офаридани њолати фољеавї, нишон додани
хулќу хў ва бе њељ сухане мањкум кардани ахлоќи ношоиста, ки
натиљаи манфиатљўии ѓайриинсонист, дар радифи ашъори
мондагори классикї ќарор мегирад. Алиасѓари Шеърдўст дар
наќди ин шеър чунин навиштааст: «Ва гоњо Саъдивор каломи
хешро дар хидмати танбењу огоњии инсон мегирад ва вайро аз
лаѓзишњову бемењрињову номардињову номуродињо огоњї
медињад ва њаќ ин аст, ки ин бахш аз ашъори Аскар Њаким дар
зумраи бењтарин сурудањои вай ба шумор мераванд. Намунањои
ин гуна ашъор манзумаи «Имони саг» аст, ки бо нињояти зебої
ва устодї суруда шуда…»7.
Њар дуи ин шеър «Њамоѓўш» ва «Имони саг», ки дар
љавонии шоир эљод шудаанд, далели бебањси онанд, ки
андешамандии фалсафї яке аз сифатњои зотии истеъдоди
шоирии Аскар Њаким буда, он сол ба сол амиќу густарда ва
шоиронаву муаассиртар мешавад ва дар достони «Санги ман –
алмос» ва ашъори солњои охири ў бо тамоми пањнову жарфо ва
таровату гуногунрангї ба зуњур омадааст.
Дар баробари њамаи ин њамеша бояд дар назар дошт, ки
андешаи фалсафї дар осори Аскар Њаким на њамчун мафњуми
муљаррад, балки њамчун як пањлуи тасвири шоиронаи њастї,
ифодаи бадеии њиссиёту таассурот, омили таъсири шоирона ба
тафаккуру амал зоњир мешавад. Зеро андешаи ў њамеша аз
сарчашмаи воќеият, олами беинтињои зуњуроти њастї об
мехўрад. Аз ин рў, ў бештар ба олами шайъї назар дорад ва
олами шахсї, ки дар ашъораш инъи- кос мешавад, акси њамон
олами шайъист, ки ў маърифат мекунад, яъне ин њамон олами
њастї ва зиндагие, ки шоир бо дилаш эњсосу дарк мекунад ва
бинобар ин бо мурољиат ба дил мегўяд:
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Он роњ, ки меравї, надорад поён,
Бањре, ки шино кунї, надорад соњил.
Ё дар рубоии дигар:
Дарёб ту, он чињо гузашт аз сари ман,
Ањсант ба ин тобу табу тоќати дил.
Он чизе, ки аз сар мегузарад, яъне зиндагї мавриди тоќати
дил, андешаи дил аст, љањони шахсии шоир инъикоси љањони
моддист. Ин њолат барои ин шоир бисёр муњим аст, зеро
андешаи шоиронаи ў пањно мехоњад ва онро намешавад дар як
олами мањдуди њиссиёти фардї љой дод. Ў оламро бо њамаи
гуногунии тазоњуроташ ба дил љой медињад, њамчунонки дар
шеъри «Арзадошт» бо бардошти хаёлпардозона мегўяд:
Ман, ки мехоњам равам бар кўњсорон
Њамчу тундар,
Ё кушоям синаи худро ба киштињои дарё
Њамчу бандар,
Ман, ки шўру шавкати дарё ба дил љо мекунам,
Хешро аз ќалби сангину хамўши кўњ ово мекунам,
Ман агар мањфил кунам,
мањфил кунам танњо ба хеш,
Ё ба он дарёи пурљўш,
Ё ба ин кўњи хамўш.
Ва дар ин љо кўњу дарё, тундару бандар, пурљўшию хамўшї
истиорањо аз тазоњуроти гуногуни њастист, ки шоир њамаи
онњоро дар дил љой додан мехоњад ва воќеан њам њамин тавр
мекунад, ин аз фарохии мавзўи ашъораш, ки гуногунтарин
пањлўњои зиндагиро дар бар мегирад, баралло ба назар мерасад.
Ин њолат дар эљодиёти ў тасодуфї ва ё ноогоњона набуда, балки
мавќеест огоњона, маќсаднок ва усулии эљодии ўро ифода
менамояд. Дар баробари ин ў аз ањамияти љањони шахсї ва
ботинї заррае намекоњад, ки дар њамин пораи иќтибосшуда њам
ваќте ки «ман агар мањфил кунам, мањфил кунам танњо ба хеш»
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мегўяд, мо тасдиќи онро мебинем. Аммо чизе, ки аз мањфили бо
хеш, яъне бо дили хеш баргузор кардаи ў бармеояд, њаргиз шахсї
набуда, моњияти башарї дорад.
Ман намегунљам ба мањфилњои танге,
Сањнаи эљоди шоир
сањнаи дунёст.
Хешро дар кулли дунё
мекунам эњсос чун дар хонаи хеш,
Хонаи ман
хонаи фардост.
Баъд аз ин маъзури мањфилњову маљлисњоятон,
Бо шумо, мањфилбузургон, хоњаме дарди бузург.
Ончунон дарде, ки дар мањфил нагунљад,
Ончунон дарде, ки дар манзил нагунљад,
То шумо дар хеш, дар олам нагунљед,
Балки дар ман њам нагунљед.
Шоир дар ин ду пора, ки аз аввалу охири шеъри
«Арзадошт» иќтибос шуд, аз кўшиши бо тамоми вусъат сина
кушоданаш ба олами њастиву њодис сухан мегўяд ва њатто ба
онњое њам, ки бар хилофи рисолати шоирї худро побанди
мањфилњои танг месозанд, нукта мегирад ва мегўяд, ки агар
худро ба дарде гирифтор карданї бошед, ба дарде гирифтор
кунед, ки дар олам ва њатто дар ман нагунљад, яъне ман дар дард
доштан аз олам њам бузургтарам. Албатта, ин њарф решаи
тасаввуфї ва фалсафї дорад, дили њар ориф чанд олами њастиро
дар худ гунљоиш медињад, ба ин маънї шоир дар достони «Санги
ман – алмос» њам ишора дорад:
Чашми дил боз шуду дидам ман,
Ки њамин мушти муњаббат, ки варо Дил ном аст,
Дар ќафасбанди нињони сина
По фаро менињад аз сањроњо,
Жарфтар аз дарё
Ва фаротар аз арш
Ва њамон бори амонат, ки на дарёву на кўњ
Ва на афлок тавонист кашид,
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Мекашад ин дили ошиќ бар дўш.
Акнун бояд дид, дарде, ки шоир аз он сухан мегўяд, чї
дардест, ночизи шахсист ё бузургу башарист. Барои муайян
кардани он ба ашъоре рўй бояд овард, ки шоир дар онњо аз дард
суњбат мекунад ва хусусияти он дардро бояд муайян сохт. Барои
ин ба чанд шеъри ў, масалан, «Чї эњсоне?!», «Шањри мењолуд»,
«Имон», «Мерос», «Хазони умр», «Чароѓ и дур», «Аспи
кишанбанд», «Камарбанди куњистон», «Шеъри хундори ман
гиряд…», «Сарви сабзу тути хушк», «Чї кунам?!» ва дигарњо як
назар андохтан кофист, ки чї дарди бузурги башарї будани он
дарк карда шавад. Дар бораи шеъри охир «Чї кунам?!»
Муњаммадалии Аљамї дар маќолаи худ «Нигоње кўтоњ ба ќомати
баланди шеър», ки дар бораи вежагињои шеъри Аскар Њаким аст,
навишта буд, ки: «Ин шеър аз сарнавишти миллат, аз таърихи
миллат, ранљњои миллат бар мо мегўяд… Шеър аз аввал то охир
як њуљљат аст, ки тољик дар масири таърих чї гуна зистааст, чї
гуна аз нобудї худро чун ќаќнус боз эњё кардааст… Ва шоир
мегўяд…дигар ваќти наъраи бедорї задан аст, замоне аст, ки
миллат бояд худро њам њифз кунад ва њам бисозад»8. Бар
суханњои ин муаллиф ман њамин ќадар меафзоям, ки ин хусусият,
дар дарди худ љой дода тавонистани дарди дигарон, ки дар
мавриди зарурї дарди миллат њам њаст, дар фазилати шоирии ин
эљодкор аст. Масалан, дар шеъри дигаре, ки номаш зикр шуд,
«Мерос», шоир дарди бузурги миллатро баён карда
тавонистааст, ки дар дањсолањои аввали асри гузашта љой дошт.
Дар ду банди аввали он шеър омадааст:
Дењаи мо сабз буд дар пойи кўњ,
То варо созанд дигар,
Аввалаш карданд хокистар.
Боз он тире, ки бояд бар тани бобом мерафт,
Аз хато бархўрд бар кўњ,
Пай бишуд дар санг пайдо.
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Дард аломати зиндагист, танњо љисми зинда эњсоси дард
мекунад ва аз он сухан мегўяд. Дард на фаќат аломат, балки оѓ
ози зиндагист, инсон бо фарёди дард, гирён ба дунё меояд:
Ин абри бањор нолазо меборад,
Бо нола ба хоки мурда љон меорад.
Кўдак њама гирён ба љањон меояд,
Ашк аст, ки тухми зиндагї мекорад.
Бузургтарин масъалаи башарият маргу зиндагист, ки онро
њамеша бо худ машѓул медорад ва то маргу њаёт њаст,
бедортарину андешамандтарини эљодкорон бар сари он ба
тафаккур ва тааммуќ нишастаанду боз хоњанд нишаст, ки ба
асрори азал пай бубаранд, зеро њамчунон ки гуфтаанд: «Асрори
азалро на ту дониву на ман» ва ё њамчунон ки шоири мо мегўяд:
Ман рози вуљуди худ намедонам, чист,
Сирри адамам, пас, аз куљо дарёбам?!
Аммо ин надонистан, албатта, он надонистангароии суфастої
нест, балки дар айни њол як тарзи бадеист, ки шоири муътаќиди
идрокшавандагии олам онро барои амиќтар ва љолибтар баён
кардани дарёфти њастї истифода мебарад, зеро маљмўи эљодиёти
ў бар ин асос аст.
Бешубња, дар садаи бисту як шоире њамчун Аскар Њаким,
ки аз донишњои замон огоњ аст, мубаллиѓ и надонистангарої
наметавонад бошад ва аз ин рў баъзан љой доштани чунин
ифодањо ба манзури бештар љалб кардани таваљљуњи хонанда
аст, ки сипас аќидаи худро баён намояд. Бинобар ин, њангоми
муайян кардани ин масъала тамоми эљодиётро бояд ба назар гирифт,
масалан, дар достони «Санги ман-алмос», ки ин масъала матрањ аст,
мегўяд:
Зиндагї
дониши нодонињост.
Бикунад дониши мўраш њамаро дар њайрат,
Ки агар донаи арзан бибарад,
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карда ду таќсим варо
Ва агар донаи гандум бибарад,
карда чањораш пора,
Бигузорад, ки нарўяд ба бањор…
…Ва агар мўр бад-ин сон доност,
Чї тавон гуфт зи донишварии инсонаш.
Зиндагї на фаќат мавзўи донишу омўзиш аст, балки
воќеиятест, ки инсон тамоми иродаи худро барои ба амал
баровардани маќсадњои бузургтаринаш истифода бояд кунад.
Зиндагиро танњо маќсад, ирода ва фаъолияте, ки натиља додааст,
арзишманд мегардонад. Ба Аскар Њаким дарки ин гунаи
моњияти зиндагї аз љавонї хос будааст, ки њам дар њаёти
эљодиаш пайдосту њам дар фаъолияти иљтимоияш. Дар яке аз
шеърњои давраи љавониаш «Гуфта будам љавони хушбахтам…»
бо эњсоси гарми хоси љавонї гуфтааст:
Дар дили ў шукуфта ахтарњо,
Дар сари ўст фикри чархи барин.
Лек рўзе фурояд ў зи само
Ѓ арќаи нур бар канори замин.
Масъалаи маргу зиндагї бо гуногунтарин зуњороташ дар
бисёр шеърњои шоир, аз љумла дар «Зиндагї бозтоби таќдир
аст», «Чї эњсоне?!», «Дарё, маро бигир…», «Интихоб», «Умеди
паси девор», як силсила рубоињо, достонњои «Достони Нону
Имон» ва «Санги ман – алмос» мавриди эњсосу андеша ќарор
гирифтааст, ки баррасии муфассалеро мехоњад вале ман ин љо
мухтасаран чанд нуктаро ќайд мекунам. Бо он эњсоси тунду тез
ва хунгармие, ки дар сиришти ин шоир њаст, ў наметавонад
мушоњиди бетарафи зиндагї бошад, аз ин рў арсаи зиндагї
барои ў љойи санљидани ќудрат, фаъолият ва мубориза барои
пирўзии инсон бар њама мушкилот ба хотири зафари некї бар
бадї, нур бар зулмот ва адолат бар разолат аст. Њамчунон ки дар
ин рубоияш мегўяд:
Умрат ба масал агар чу дастовез аст,
Некаш нигарї, ба роњи Њаќ мањмез аст.
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Њоло накунї ба роњи Њаќ растохез,
Њар рўзи пас аз марги ту растохез аст.
Зиндагї барои ў бо маќсуди волояш арзишманд аст ва
њатто чигунагии марг бо чигунагии маќсуди зиндагї бастагї
дорад, агар он мубориза барои њаќу адолат нест, пас оромише
њам баъди он нест ва њар рўзи пас аз марг барои кас растохези
абадист, ки дањшатноктарини дањшатњост. Бинобар ин дар
шеъри ривоятии хаёлофарини «Интихоб», ки оѓозаш ба
афсонањои мардумї шабоњат дорад, ровї, ки шоир аст, ними
роњи умрашро тай карда, дар назди дуроњае ќарор мегирад, ки:
«Равию боз гардї, лек бемаќсуд»,
«Равию барнагардї, лек бомаќсуд».
Ду хат сўйи ду роњи саъб ишорат дошт бепарво.
Равию барнагардї, яъне маќсуд ба даст орию зиндагї аз
даст дињї ва шоир вазъи худро дар ин њолати фољеавї бо табу
тоб ва шиддати тоќатшикан тасвир карда, ба хулосае мерасад, ки
роњи дуюмро интихоб бояд кард, яъне ба хотири маќсуд аз
зиндагї даргузашт, њарчанд:
Ки гар ёреву дидорест, бо умр аст,
Ки гар ишќеву дилдорест, бо умр аст.
Вале бардоштам гом аз рањи сонї,
Гузаштам аз бисоти зиндагиву умри нотакрор,
Куљої лек, эй маќсуд,
эй маќсуди безинњор?
Мушкилоте, ки шоир барои ба даст овардани «маќсуди
безинњор»-и зиндагї рў ба рў меояд, на фаќат дар зиндагии
воќеии љомеа мављуданд, ки дурўѓ у фиребу беадолативу
душманї аз љумлаи онњо буда, боиси нохушињои рўзгори
мардуманд, балки дар худи ў низ љой доранд, ки то бар онњо
пирўз наояд, аз худ ќонеъ буда наметавонад.
Дар касби камоли дил асар пайдо нест,
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Дар мадди назар њадди зафар пайдо нест.
Дигаршуди олам накунад суде, чун
Дар ќалби ту дунёи дигар пайдо нест.
Барои дар ќалби худ ба вуљуд овардани дунёи дигар, ки
барои эљоди зиндагии тоза замина гузорад, зањмати сахти
ботинї бояд кашид ва тамоми тавоноии рўњии худро ба кор
андохт, ки на ба њар кас ва на њамеша даст медињад, аммо роњи
дигаре барои дастрасї ба маќсуди олии зиндагї мављуд нест.
Оё зиндагї маъно ва моњият дорад, агар дошта бошад, дар
чист? Ин суолест, ки аз замони зиндагии боњушонаи башарият на
фаќат дар назди фалсафа, балки њамаи улуми инсону
љомеашиносї ва адабиёту њунар матрањ будаасту мебошад ва дар
љавоби он бештар аз њама ќаламу коѓ аз фарсуда шудаасту боз њам
мешавад, зеро масъалаест, ки на фаќат дар назди њар як насли
тоза, балки дар назди њар фард низ мебошад. Њанўз дар «Китоби
љомиа»-и Њазрати Сулаймон бани Довуд омадааст, ки «ва
тамомии корњоеро, ки зери осмон карда мешавад, дидам, ки инак
њамаи онњо батолат ва дар пайи бод зањмат кашидан аст» (Боби
аввал, ояи 14). Њоло тањќиќот собит кардааст, ки ривоятњои дар
«Китоби муќаддас» ба ў нисбатдодашуда дар асл тарљумаи
ривоятњои «Оминемопе»-и Мисри ќадим мебошанд, ки ба
дуњазорсолаи пеш аз милод мансубанд.
Толис, ки дар садањои VII-VI то милод зистаасту ўро
Ситсерон «падари фалсафа» номидааст, мегуфт, ки маргу
зиндагї фарќе надоранд, чун пурсиданд, ки пас чаро намемирї,
гуфт, чунки фарќе надорад. Бо ин иќтибосњо мехоњам таъкид
кунам, ки бањси маргу зиндагї мисли дунёст ќадимї, аммо њељ
замон ва њељ насли нави башарият аз он љойи гурез надорад.
Ин масъала њамеша ва пеши њама њаст, фаќат онњое, ки
хоњиш ва ё тавоноии андар рафтан ба ин масъала надоранд, онро
нодида мегиранд, аммо аз ин кори худ суде барнамедоранд, зеро
дар сари он андешидан ва чї гуна њал кардани он маъно ва
моњияти зиндагии инсонро таъин менамояд. Ин кор махсусан
барои эљодкор муњим аст, эљодкоре, ки ба сари масъалаи маргу
зиндагї ба тафаккур ва тааммуќ наменишинад, асари шоистаи
таваљљуње офарида наметавонад, зеро андешаи амиќ оид ба ин
масъала на танњо ба асарњое, ки мањз ба ин мавзўъ бахшида
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мешаванд, балки ба тамоми асарњои ў жарфои тафаккур ва
гармии эњсосот хоњад бахшид. Вале на њар эљодкор ба зудї ба
дарки ин масъала мерасад, баъзе умуман ба он наздик
намешаванд, ки љои афсўс аст, зеро худро аз чизе канор
мегиранд, ки бар осори онон вазн ва моњият мебахшад. Аммо
Аскар Њаким аз љумлаи онњоест, ки барои эљодкор муњим будани
андешањои муттасилро бар сари масъалаи маргу зиндагї аз
љавонї дарк карда, онро на фаќат дар њаёту таљрибаи шахсии
худ ба муоина гирифтааст, балки мероси бузурги адабию
фалсафиро, ки оид ба он мављуд аст, мавриди омўзиш ќарор
додааст. Партави он таълимот аз осори ў њар љо, масалан, аз
аввалин шеърњои «Имони саг» ва маљмўан дар достони «Санги
ман – алмос» ба хубї ба чашм мерасад, ки бо бењтарин ваљњ
ифодаи бадеии худро ёфтааст.
Маргу зиндагї, ки худ њазорон пањлў дорад, дар ашъори
Аскар Њаким низ аз љињатњои гуногун тасвир ва ба андеша
гирифта мешавад. Ваќте ки ў ба ин мавзўъ аз дидгоњи
зистшиносї менигарад, аз зуњуроти он ба аљабу хашм омада
мегўяд:
Аввал хандї, пас гирйї, ин чї наљот,
Аввал бошї, пас пошї, ин чї сабот.
Ман маънии зиндагї нафањмидам њељ,
Аввал ту хурї, баъд туро, ин чї њаёт?!
Дуруст аст, ки зимни ин тааљљубу хашм, инкори ин навъ
фањмидани зиндагї њаст, яъне ман онро ќабул надорам, мегўяд
шоир, ки он талќини дигаронро њам дар назар дорад. Аз назари
зистшиносї маргу зиндагї маъное барои инсон надорад, як амри
табиї мебошад, на хуб, на бад, инро ў дар «Санги ман – алмос»
хеле бадеу хотирнишин, устодона ва бо эљоз дар як байт чунин
ифода менамояд:
Зиндагї
њељ на зишт асту на хуб,
Зиндагї
бурљи тулўъ асту ѓ уруб.
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Аммо маќсуд аз зиндагї ин нест, дар байни ин тулўу ѓ уруб
моњияте бояд бошад, ки њаёти инсон маъно пайдо кунад, аммо ин
моњият ва маъно аз љониби чї ќудрат ва ё чї касе ба он ворид карда
мешавад? Ё он ќазову ќадарист? Њар чї аз азал навишта шуда
бошад, он хоњад шуд? Ин аз мавзўъњои азалї ва абадии адабиёт аст,
ки мавриди тасвиру ифода ва баррасии асарњои бешуморе будаасту
боз хоњад буд. Аз љумла Аскар Њаким њам дар яке аз рубоињояш
мегўяд:
Асрори њаёту марг – асрори азал,
Н-ояд зи касе кор дар ин кори азал.
Он гуна закї Эзидамон сохт, ки мо
Дар хоби абад шавем бедори азал.
Дар байти аввали ин рубої андешаи маъмул аз ќазову
ќадар ифода шудааст, ки барои гуфтани байти хотима замина
гузоштааст, манзури шоир њам аз гуфтани ин рубої ифодаи
њамин маъност, ки мо баъд аз даргузаштан бедор мешавем, яъне
њангоми зиндагиамон дар хобем. Ин аќида дар баъзе рубоињои
дигараш њам баён шудааст.
Аммо оё маќсуд танњо дар хоби абад бедор шудан аст, ин
аќида партаве аз афкори Афлотун њам дорад, ки зиндагии
инљањонии аксари инсонњоро хоб номида, мегуфт, ки онњо дар он
љањон бедор хоњанд шуд, дар ин љањон танњо файласуфон
бедоранд. Њарчанд мо дар баъзе шеърњои Аскар Њаким бозтоби
гуногуни шоиронаи ин андешаи хирадманди ќадимро мебинем,
аммо ин далели он нест, ки ў ин аќидаро талќин мекарда бошад,
он дар шеъри ў, баръакс, ташвиќ ба он мекунад, ки дар њамин
зиндагї бедор бояд буд, боњушу огоњона зиндагї бояд кард.
Масалан, дар яке аз ѓазалњои ошиќонааш мегўяд:
Гар азалам ба ин љабин васли туро раќам накард,
Ман, ба Худо, ки аз љабин пок хати азал кунам.
Шоире, ки мароми эљодиаш фаъолият аст, наметавонад
усули бефаъолияти зиндагиро, на танњо тарѓ иб, њатто бо он
муросо кунад ё онро ќабул намояд. Дар шеъри «Зиндагї бозтоби
таќдир аст» њарчанд наќши таќдир, яъне ќазову ќадарро дар
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зиндагии инсон инкор намекунад, ки аз унвони шеър њам
пайдост, аммо он дар ў на итоату коњилї, баръакс, иродаи
талошу мубориза ва фаъолиятро бедор ва ќавї месозад, њатто ба
дараљае, ки мегўяд: туро агар зиндагї бо њазор макру фиребоияш
пойбанди худ карданї бошад, ту бояд аз он рањо шавї ва роњеро,
ки барои номљўї, яъне гузоштани наќши худ дар њаёт интихоб
кардаї, њатман давом бидињї, чунки:
Пой – дар банд, роњ – беохир,
Тўли рањро нигоњ медонад.
Рањраверо зи роњ бардоранд,
Ѓ ам махур, тарњи роњ мемонад.
Тарњи роњ муњим аст, зеро зиндагї бо ту тамом намешавад,
чизе ки номи туро ба ояндагон боќї мегузорад, тарњи роњест, ки
аз ту мемонад, тарњи роњ танњо дар натиљаи рафтан, яъне фаъол
будан, њаракат кардан, огоњона зиндагї кардан пайдо мешавад.
Бинобар ин зиндагї фаъолияти љовидон ва огоњона аст. Дар ин
боб андешањои Аскар Њаким дар «Санги ман – алмос» хеле
шоирона ва тозаву таранд:
Чашми бад дур,
Гоњ агар бе хатари љон
ба думи шер
тавон бозї кард.
Зиндагї чун на фаќат љонбозист,
Зиндагї боз, ки бозї њам њаст…
Зиндагї аз кайњон меояд.
Њамчу нурест, ки аз роѓи даре мегузарад
Ва ба торикии долони дудар меларзад,
Кас мабодо ки дари хона ба рўяш бандад.
Зиндагї
њадяи нур аст ба њар як дари боз.
Ба њаќ бояд инсоф дод, ки дар шеъри муосири мо дарки
фалсафии моњияти зиндагї бо чунин баёну суварнигории
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шоирона, ки зимни њар ифодаву тасвири он њикмате нињон бошад,
камтар ба назар мерасад. Зиндагие, ки чунин моњият ва маъно
дорад, дўстдоштанї ва орзукарданист: «Зиндагї њадяи нур аст ба
њар як дари боз». Бале, дари худро ба зиндагї њамеша боз бояд
дошт, онро њамеша мунтазир бояд буд, дўст бояд дошт. Шоир аз
илњому истеъдоди худ таќозо дорад, зиндагиро ба ин зебої ва
саховат, ки он дорад, шоиста тавсиф намояд:
Дили ман мехоњад,
Сухани шеър бувад сабзтар аз вожаи дашт,
Решаи фикр бувад жарфтар
аз бехи дусадсола чинор.
Савту ово шавад аз хонаи танбўрии дарё љорї.
Гулпаракњо сари зулфони алафро гиранд,
Ѓ ук бар об љањад,
тоза барояд ба канор,
Сари ду пой нишинад сари санг,
Бидамад сурнайи љўю бихонад овоз,
Ки бубин,
зиндагї аз сар чї ќадарњо зебост
Ва чї андоза сахист,
Ки ба њар ѓ ук дињад њанљараи довудї…
Ин љо суоле матрањ мешавад, ки сарчашмаи ин муњаббат ба
зиндагї чист? Намехоњам хонандаро мањви тањайюр кунам, аммо
дар бораи муњаббат ба зиндагї ин суханони мутазоди Толстои
бузургро меорам, ки шоири мо аз он огоњ аст: «Барои дўст
доштани зиндагї, дўст дош- тани марг зарур аст»9. Воќеан ин
нигоњи файласуфона ба маргу зиндагист ва бозтоби он дар бисёр
шеърњои Аскар Њаким, масалан, дар «Уќоб», «Зиндагї бозтоби
таќдир аст», «Дарё, маро бигир…», «Интихоб», «Чї эњсоне?!»,
«Достони Нону Имон», «Санги ман-алмос», дубайтиву рубоиёти
ў ба назар мерасад.
Аммо фањмиши Аскар Њаким аз ин масъала чї гуна аст ва
он дар ашъори ў чї гуна бозтобе пайдо мекунад?
Барои шоир Аскар Њаким дар зиндагї чизи ношоирона
вуљуд надорад, пасттарин зуњуроти њаёт, њатто ба таъбир
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«касифтарин» тазоњури њастии воќеї метавонад ба таќозои
муњтаво вориди шеър шавад ва на танњо таќозои муњтаво, балки
худи муњтаво њам ќарор гирад, зеро масъала дар чигунагии онњо
набуда, дар чигунагии муносибати шоир ба онњост. Ӯ дар шеър
њаргиз зебопарастии зоњирии сабукмояро ќабул надорад, барои ў
зебої њамеша дар воќеияти зиндагї, дар њолату чизњое, ки мо њар
рўз дар зиндагии рўзмарраамон бо онњо бархўрд мекунем, љой
дорад.
Аз ин рў барои ў воќеияти пасту олї вуљуд надорад, њама
воќеият маводи шеър аст, шоир аст, ки ба он аз рўи зарурат
маќоми паст ва ё олї медињад. Чунон ки дар як рубоияш мегўяд:
Олам нашиносї, ки шиносї хату њарф,
Сахт аст зи бас тамизи њар зишту шигарф.
Дар барфи зимистон, ки нахонад булбул,
Булбул бувад он зоѓ , ки хонад дар барф.
Зарурат, воќеият аст, ки зоѓ ро дар назари мо булбул месозад
ва агар дар асл бигиред, зоѓ њам, ки дар ин љо рамз аст, яъне чизе
дар табиат нољо офарида нашудааст, дар маќоми худ дар канори
барфњои сарди зимистон камтар аз булбул нест. Ин маънї, ки њар
чизи офарида дар табиат дар маќоми худ ягонаву зебост, хулосаи
фалсафї аз дарки моњияти ашё мебошад, ки дар ин пораи «Санги
ман – алмос» њам ифодаи зебои суварнигоронаи худро пайдо
намудааст:
Осмон дорад агар
панљаи оби рањмат,
На фаќат бар сари сарву гулу райњону тамишк,
Ба сари газна, шутурхору ѓумой,
Ба сари хори хасак њам борад.
Аскар Њаким дар баробари он ки ба њар зуњуроти зиндагї бо
назари фалсафии моњиятбин нигариста, онро бадеу шоирона
тасвиру бозгў мекунад, ба мавзўи марг низ њамин гуна муносибат
дорад. Мавзўи марг дар ў эњсоси маѓ шушу тарсу њарос эљод
накарда, њамчун як амри табиї дарк карда мешавад, ки барои
давоми зиндагї зарур аст, зеро агар марг набуд, зиндагї њам ба
68

Илм ва Љомеа

ин сурате, ки мо мешиносем, вуљуд надошт. Пас, инњо њамдигарро
истисно накарда, давоми њамдигаранд. Дар маќтаи яке аз
бењтарин шеърњои худ дар мавзўи маргу зиндагї «Чї эњсоне?!» ў
маргро эњсони худовандї бар бани башар медонад, ки бозтобе аз
таълимоти исломї дорад. Воќеан тасаввур кунед, ки инсоният бе
марг, љовидон зиндагї мекунад, аз ин мудњиштарин чизеро
тасаввур намудан душвор аст. Бинобар ин ў мегўяд:
Чї гўям ман аз ину он,
Ки дар подоши он ранљу машаќќатњо,
ки аз дунё кашад инсон,
Нахоњад њељ чизе аз љањон љуз марги осоне,
Чї инсоне,
Чї эњсоне?!
Боз махсусан дар баъзе њолатњо ўро аќидаи афлотунї,
њамчунонки болотар ќайд кардам, яъне аксари инсонњо дар ин
зиндагии худ хобанду танњо дар он дунё бедор хоњанд шуд, ба
худ машѓ ул медорад:
Оне, ки дињад рўз сару савдоят,
Ором дињад дар оѓўши шабњоят.
Он гањ, ки барад ба хоби љовидонат,
Бедории љовид дињад фардоят.
Бедор шудан аз хоби гарон на фаќат дар он дунё, балки дар
ин дунё њам воќеъ шуданаш мумкин аст, њамчунонки дар
«Чакомаи ризои модар» њаст. Аммо ин бедор шудан на ба он
маънои афлотунист, балки ба маъноест, ки мењри модарї ба он
дараља самимию пурќудрат аст, ки метавонад ба кас дубора љон
бахшад, яъне њатто марг дар назди мењри модар ољиз аст. Ин
чакома яке аз бењтарин шеърњоест дар ситоиши мењри модар, ки
дар он усули сирф реалистии тасвир ва унсури фантастикї –
хаёлпарастї моњирона ба њам омехта, сањнаеро ба вуљуд
овардааст, ки дар нишон додани бузургии мењри модар камназир
аст. Воќеаи шеър мухтасар аст: модари пире, ки писараш дар
мањбас аст, баъди дидани хобе, ки таъбираш аз љањон рафтан аст,
ба мулоќоти фарзандаш меояд вале чун њоло муњлати мулоќот
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нарасидааст, ба ў иљозаи дидор намедињанд ва ў азбаски дар
шањр љойи рафтан надорад, дар наздикии мањбас, бо умеди он ки
фардо шояд рухсати мулоќот дињанд, борхалтаашро зери сар
гузошта, шабро рўз карданї мешавад. Вале хобаш ба хоби абад
бадал мегардад, пагоњи дигар мардум ва омирони мањбас аз њол
огоњ мегарданд. То ин љо сухани шоир то њадди нињоят сирф
воќеънигорона аст, ба монанди ин банди аввал:
Модаре пир, хору зору нањиф
Ба дари мањбас омад ин бегоњ.
Ончунон буд нотавону заиф,
Ки барояд ба зўр аз лабаш оњ.
Вале баъди он ки модари ба хоби абад рафта «рухсаташ буд
кори савоб»-ро мешунавад ва љон гирифта бармехезад, усули
баён бо бардошту романтикї мегардад, то ки амали фантастикї,
ба чї ќодир будани мењри модарро, ки њатто бар марг пирўз
меояд, ифода карда тавонад:
Модар озод рафту бепарво,
Њељ касро на эътиборе кард.
Муъљизеро, ки кас надид асло,
Мењри ў ё Худои Борї кард.
Рафтани ў чї шўр меангехт,
Њама дарњо ба рў-ш во мешуд.
Ќуфлу занљиру панљара мерехт,
Бандњо канда, зери по мешуд.
Ва модар чун ба сари фарзандаш расида мебинад, ки бемору
хоб аст, бо мењрубонии тамом, ки танњо ба модарон хос аст,
фарзандашро навозиш мекунад ва њасрату васияташро ба забон
меорад, ки тамоман модаронаву оддист вале онро бе ашк њељ
намешавад тањаммул кард. Сухан дар ин љо боз сирф реалистию
табииист ва њатто нињоят заминист, ки аз олами як зани мушти пари
аламзада бармеояд. Ва дар охир:
Дигар аз дасти ман чї меояд,
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Рўзу рўзии ман њамин будаст.
Донам, аммо, ки адл мебояд,
Ки Худояш ба банда фармудаст…
Љон бачам, шоми љумъа Ќуръон хон,
Бифирист ояе ба рањмати ман,
То бидонам, ки зиндаї ба љањон,
Охирин мояи саодати ман.
Гуфту љон дод аз дигар ором,
Чун набудаш ба дил ризои дигар,
Ки ба гўраш барад салому паём
Баъд аз ин аз писар дуои писар.
Модар васияташро мекунад ва аз дигар оромона ба хоби
абад меравад, марг дар ў њељ гуна тарсу њаросе эљод намекунад.
Фалсафаи ин ризоят дар он аст, ки марг барои инсоне, ки
рисолати худро иљро кардааст, вањшат надорад. Бинобар ин,
њамеша бояд кўшид, ки ин рисолатро ба љо биёрї, то аз зиндагї
розї бошию аз марг вањшат накунї. Барои касе ки ин њаќиќатро
фањмидаасту аз рўйи он зистааст, марг вањшате надорад, балки
баръакс њамчунонки дар шеъри «Умеди паси девор» њаст, умеди
фиребое низ дорад:
Офтобе ба ѓуруб
Гузар аз кўйи дилогоњ намуд,
Сари девор расид.
Сари девор чї хуршедї буд,
Паси девор чї уммеде буд?!
Умеде, ки паси девори њастист, сипас рух хоњад намуд, аммо
њоло талош бояд кард, ки дар зиндагї бедор бошї ва шоир мањз
њамин тарзи зиндагиро ќабул ва ташвиќ менамояд. Дар
баробари марг мардона ва зиндаву бедор бояд буд, ба дунё, ки
омадї, дигар аз марг љои тарс нест. Дар рубоие мегўяд:
Њар рўзи ту пайкори њаёт асту мамот,
Тарсї агар аз марг, ту нозода бимир.
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Тарс аз марг дар љойи дигар аст – дар беному нишон
мурдан, бинобар он њар рўзи ту «пайкори њаёт асту мамот», дар
ин пайкор ѓалаба бояд кард, то њаёт пирўз гардад ва зиндагї
маъно пайдо кунад. Њамчунонки дар хулосаи шеъри «Таманно»
мегўяд:
Хаста гашта рўзе аз афту дарафт,
Чун равам аз дањри некию бадї,
Кош ин љо халќ гўяд: Њайф, рафт!
Гўядам он љо малак: Хуш омадї!
Дуруст аст, дар њолатњое, ки шоир дар зиндагии њаррўза
беадолатї, нобаробарии иљтимої, пастию нољавонмардињоро
мебинад, дар ў хоњиши даргузаштан аз њар гуна мубориза ва
њатто номе, ки инсонро љовидон хоњад кард, пайдо мешавад ва ў
дар ѓазали «Шаби ѓусса» мегўяд:
Чї кунам ба номи љовид, ки зи худ нишон гузорам,
Ки ман аз љањони љовид ѓами љовидона дорам.
Чї љањон, ки ормонаш сари дор дидани мост
Ва хуш аст, агар чу Њаллољ бикашад ба њалќа корам…
Дар ин љо «ѓами љовидона», албатта, ба ѓами гуноњи азалии
инсон ишора дорад, аммо ба ин ѓам боз ѓами дунёе зам мегардад,
ки он Њаллољ – љонфидотарин бандаи Худоро дар роњи њаќ бар
сари дор кашид ва мутаассифона, то њол муњол аст, ки аз ин хўи
нољавонмардонаи худ, яъне аз озори онњое, ки дар роњи њаќ
њастанд, даст бардорад, шоирро водор месозад, ки њатто аз
бењудагии кўшиш барои номи љовидон суњбат кунад. Шоир ва
муњаќќиќи эронї Алиризои Ќазва дар маќолаи «Аскар Њаким –
ѓазалсарои мутафовит», ки ѓазалњои ўро аз бењтарин ѓ азалњои
муосир мењисобад, мавзўи мазкурро тањќиќ карда, менависад, ки
«ѓазалњои солњои охири ў… ѓазалњои комилан мутафовит ва
таљрибањои тоза дар зиндагии шоирии ў ба њисоб меояд. Њатто
хондани бархе аз ин ѓазалњо комилан ѓ офилгиркунанда аст» ва ѓ
азали «Шаби ѓ усса»-ро аз ин назар тањлил карда, ин байти онро
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«аз як шоњбайт њељ кам надорад», мегўяд, ки он «…метавонад
барои ѓ азали имрўзи Тољикистон обрў ва эътибор шавад»10.
На маљоли зуд рафтан, на тавони дер мондан,
Ба кї бори тан гузорам, ба кї наќди љон супорам.
Агар њаросе дар назди марг њаст, ин аст, ки вазифаи дар
назди худ гузоштаро дар ваќташ иљро карда натавонї, зеро умр
паррон даргузар аст. Ин маъно дар шеъри бисёр шоирон ифода
гаштааст. Аскар Њаким њам онро ба обу тоби бисёр шадид дар як
рубоияш чунин баён менамояд:
Ин умри башар, ки чашм бар њам задан аст,
Хоке, ки занї ба тифл, атри кафан аст.
Бар љунбиши гоњвора меандешам,
К-он даъвати рафтан аст ё омадан аст?!
Гузаштани умр дар назари шоир чунон тунду тез аст, њатто
хоке, ки њангоми таваллуди тифл бар бадани ў мезананд, хокеро,
ки бар кафани мурда њамчун атри кафан мепошанд, ба ёд меорад
ва маълум нест, ки љунбиши гоњвора хабари омадан аст ё рафтан.
Ин нињояти шадидан афшурдани ваќт аст, ки байни зодану
мурдан ќариб фосилае намегузорад. Дар ин њол инсон чї бояд
бикунад? Лањзаеро њам аз даст набояд дод, зеро лањза асоси
замони бекарона аст ва аз рўи аќидаи Аскар Њаким њар лањза
баробари љовидонагист, ки онро њаргиз ба бењуда сарф набояд
кард:
Бар бењудаи замони худ мегирям,
Љонбохтаву ба љони худ мегирям.
Дирўз, ки аз даст бишуд як лањза,
Имрўз ба љовидони худ мегирям.
(Давомаш дар шумораи оянда)
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НИЁЗИ ЁРМАХМАДИ БОБО
директор Института по изучению
проблем стран Азии и Евпопы АН
Республики Таджикистан,
кандидат философских наук, доцент

ИНТЕГРАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ СТРАН
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА МАГИСТРАЛЯХ НОВОГО
ШЕЛКОВОГО ПУТИ
Центральная Азия играла ключевую роль в соединении
Востока и Запада с античных времен. Особенно значителен
был их вклад в развитии Великого шелкового пути, когда
торговые караваны, погруженные шёлком, фарфором и
другими предметами роскоши, выходя из средневековой
столицы Китая Чанъани, устремились на Запад через
Центральную Азию. В обратном направлении двигались
торговые караваны, ведомые согдийцами и охраняемые
тюркскими всадниками. Так, Центральная Азия еще в
глубокой древности на магистралях Великого шелкового
пути стала мостом, соединяющим народы и страны Востока
и Запада.
Эту добрую традицию наших предков продолжают, и по
сей день их потомки. Таджикский народ до сих пор помнит
бескорыстную гуманитарную помощь братского казахского
народа во времена гражданской войны. В годы
межтаджикского конфликта в 90-годы прошлого века.
Казахстан одной из первых стран СНГ направил своего
военного батальона в состав миротворческих сил СНГ для
защиты конституционного строя Таджикистана. Выполняя
свой интернациональный долг по защите южных границ
Таджикистана и СНГ 23 военнослужащих казахского
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батальона сложили свои головы на таджикской земле. И
благодарная таджикская память всегда будет помнить
подвиг своих собратьев из Казахстана.
В середине второго десятилетия 21 века в геополитической и
геоэкономической ситуации Центральной Азии происходят
серьезные сдвиги. Все более четко звучит призыв независимых
государств, к тесной интеграции которые продиктованы
современным экономическим состоянием независимых стран
Центральной Азии, а также вызовами современного мира.
Необходимость тесной интеграции и кооперации стран Центральной
Азии возрастает из-за дня в день.
На территории Центральной Азии, охватывающей
свыше 3,5 млн. кв. км, проживают более 56 млн. человек - 18
% всего населения СНГ. Регион обладает огромными
природными ресурсами в его недрах находятся нефтяные
ресурсы в объеме 27млрд.т. (второе место после стран
персидского залива), запасы газа составляет 5,5 триллион м 3
и т.д 1 . Экономика государств в высокой степени
взаимосвязаны. В силу природных и географических
особенностей
региона
Центральной
Азии
являются
совместными
пользователями
энергетических,
транспортных и ирригационных сетей, систем газа и
водоснабжения.
Основная
стратегическая
экономическая
цель
Центральной
Азии
это
формирование
единого
экономического пространства, единой торгово-таможенной
зоны, единого валютного союза и единой экономической
стратегии. С учетом исторических уроков страны
Центральной Азии имеют возможность стать сильным и
независимым регионом, так как впервые за последние 500
лет этот регион становится важным геополитическим и
геоэкономическим центром мировой политики и экономики.
Центральная Азия является поставщиком ценного на
мировом рынке товара - нефти и газа, рудного и
сельскохозяйственного
сырья.
По
маршрутам Нового
Шелкового пути в XXI веке будут проходить нефтегазопроводы для
поставки энергоресурсов, как на Запад, так и на Восток. Однако для
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развития транзитной торговли Центральной Азии выгодны и нужны
единая внешняя экономическая политика, единый таможенный,
налоговый и вызовый режим, единая система безопасности.
Общеизвестно
что,
в
условиях
глобализации,
интеграция в регионе будет способствовать военнополитической и экономической независимости центральноазиатских государств на мировой арене. Для сближения
государств Центральной Азии в будущем, как народов,
имеющих общую историю, культуру, веру и общие
экономические,
финансовые,
образовательные
и
экологические
стандарты
имеются
более
сильные
предпосылки для интеграции, чем в свое время у
европейских стран.
Интеграционный процесс в истории наших регионов
происходило несколько раз и до сих пор. Эти процессы шли
по разным идеологическим, политическим, экономическим
и
социальным
направлениям.
Каждый
этап
этих
интеграционных процессов имели свои особенности.
Современные интеграционные процессы тоже имеют свои
особенности.
Главным инициатором современных интеграционных
процессов, как в рамках СНГ, так и в Центральноазиатском регионе, безусловно, является Казахстан. Так,
Президент
Республики
Казахстан
Н.А.
Назарбаев
неоднократно призывал
страны
Центральной
Азии
объединить
ресурсы,
создать
эффективные
и
взаимосвязанные
экономики,
совокупный
потенциал
которых и его результаты позволили бы получить
признание в мировой экономике, обеспечить достойный
уровень жизни для самих народов региона. Президент РК
Н.А.Назарбаев твёрдо уверен, в том что «без более тесной
интеграции региона Центральная Азия не имеет будущего»
об этом писал в своём письме от 7 ноября 2005 года
Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону 2 . Еще в период
развала СССР именно Казахстан и его лидер Н. А.
Назарбаев выступал в качестве инициатора создания СНГ и
21 декабря 1991 года в Алма-Ате было образовано новое
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политическое
объединение
СНГ.
Развивая
идею
объединения и интеграции Президент Казахстана в 1994
выступил
с
инициативой
о
создании
Единого
экономического пространства, которая трансформировалась
1998 в Центрально-азиатское экономическое сообщество. В
наше время Казахстан продолжает свое интеграционное
лидерство, выступил инициатором создания нового
политико-экономического
объединения
ЕВРАЗЭС
на
просторах СНГ, куда в настоящее время входят Россия,
Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизстан. Таджикистан
находится на пороге вступления в эту организацию.
Однозначно, что Республика Таджикистан в настоящее время,
да и в будущем, по ряду объективных причин не представляет себя
без остальных центрально-азиатских государств.
Во-первых, она непосредственно граничить с двумя среднеазиатскими республиками: Узбекистаном и Кыргызстаном;
Во-вторых, она является многонациональной, в которой
наряду с таджиками, живут русские, казахи, узбеки, киргизы,
туркмены и другие народы региона;
В-третьих, Таджикистана связывает с другими государствами
региона далекое и близкое историческое прошлое, общность
цивилизации и менталитета;
В-четвертых, Республика Таджикистан, как и большинство
стран региона, пользуется единой транспортно-коммуникационной
системой (железная дорога, воздушные авиалинии, автомобильные
дороги, строящиеся газопроводы, и т.д.);
В-пятых, Республика Таджикистан ежегодно импортирует из
центрально-азиатских государств нефтепродукты, промышленные и
продовольственные товары и т.д3.
Геополитические перемены в начале 2018 года в
региональных отношениях связаны, прежде всего, с началом нового
курса лидеров стран региона. Внешнеполитические позиции двух
крупных государств Центральной Азии – Казахстана и Узбекистана
имеют заметное воздействие на региональную ситуацию. В начале
этого года отмечена тенденция к повышению уровня казахскоузбекского,
киргизско-узбекского
и
таджикско-узбекского
взаимодействия во всех сферах. Состоялись серии встреч лидеров
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этих государств в первой половине этого года. Новая политика
открытости Узбекистана внешнему миру уже заметно влияет на
геополитическую и геоэкономическую динамику в регионе.
Позитивным шагом в этом направлении является подписание
в марте 2018 года совместного заявления
глав государств
Таджикистана и Узбекистана об участии узбекской стороны в
строительстве Рогунской ГЭС. Ранее лидеры Узбекистана и
Кыргызстана сделали заявление о сотрудничестве в строительстве
Камбаратинской ГЭС на реке Нарын. Эти и другие заключенные
межгосударственные соглашения, являются добрым знаком и
историческим прорывом во взаимоотношениях стран Центральной
Азии.
Геополитическому сдвигу в центрально-азиатском регионе
способствовало упрочение государственности новых факторов,
активизация их роли в решении глобальных и местных проблем,
тесная интеграция в мировое сообщество, установление
региональных двусторонних и многосторонних отношений.
Избрание Республики Казахстан непостоянным членом Совета
Безопасности ООН на 2017-2018 годы, Председательство Казахстана
в Совете безопасности ООН и ОБСЭ, новая инициатива президента
Казахстана под названием: «Нурли
Жол» (Светлый путь),
проведение ЭКСПО-2017, совместный проект по спасении
Аральского моря, регулярное проведение в Казахстане форума
лидеров мировых и традиционных религий, и самое главное на
сегодняшний день созыва международного диалога по сирийскому
кризису, глобальные водные инициативы Таджикистана и другие
инициативы свидетельствуют о росте роли и значения этих
государств в мире, об упрочении позиций новых государств
Центральной Азии в мировом сообществе. Глобальная водная
инициатива Таджикистана – об объявлении
2018-2028гг.
международным десятилетием «Вода для устойчивого развития»,
принятие соответствующей резолюции ООН, будет способствовать
устойчивому развитию и решению проблем, связанных с водными
ресурсами во всем мире. 22 марта 2018 года в ООН был дан старт
Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого
развития, 2018-2028 годы.» выступая на мероприятии ООН высокого
уровня в марте 2018 Президент Республики Таджикистан
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подчеркнул важность трансграничного компонента водного
сотрудничества, который будет играть центральную роль в
обеспечении мира, стабильности и развития. Он констатировал, что
эффективно налаженная водная кооперация способна стать
катализатором развития, а её отсутствие способно вызвать серьезные
риски и издержки, отрицательно сказывающиеся на экономической и
социальной ситуации в странах, не имеющих выхода к морю.
Анализ развития интеграционных процессов в рамках
Нового шелкового пути региона позволил определить
следующие
положительные
тенденции
регионального
сотрудничества в Центральной Азии:
1. Сформирована нормативно-правовая база развития
интеграционного сотрудничества государств в Центральноазиатском регионе. Заключены договоры о вечной дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи между Казахстаном,
Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном, а также
стратегического партнёрства между Таджикистаном и
Казахстаном, Таджикистаном и Узбекистаном.
2. Создана организационная структура в лице таких
организаций как ЕВРАЗЭС, межгосударственный совет и т.д.
Вместе с тем на пути интеграции стоят некоторые проблемы
в число которых можно отнести следующее:
1. Отсутствие механизма реализации принимаемых
решений. По многим вопросам наблюдается несовпадение
позиций государств - участников. Низким остается уровень
выполнения принятых решений, и сами документы носят
общий, рекомендательный характер.
2.
Отсутствие
международного
транспортного
консорциума, функционирование которого способствовала
бы
формированию
общей
транспортной
политики
государств Центральной Азии, эффективному развитию их
транзитного потенциала.
3. Различный уровень экономического развития
Центральной Азии. Государства Центрально-азиатского
региона имеют разно-уровневую и разно-скоростную
экономику, что является сдерживающим фактором в
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углублении
интеграционного
взаимодействия
стран
Центральной Азии.
4. Слабое развитие взаимной торговли государств
Центральной Азии.
5. Различия в темпах и масштабах экономической
модернизации и либерализации.
Таким образом, колоссальный опыт взаимовыгодного
сотрудничества между нашими славными предками во
времена расцвета Великого шелкового пути накладывает на
наши плечи вопрос многократного увеличения торговоэкономического, научно-культурного и гуманитарного
взаимодействия, что служит важным фактором развития и
процветания стран и народов Центральной Азии.
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2. Сатторзода А. Актуальные проблемы внешней политики
Таджикистана (многовекторность действий). Душанбе –
2014 с.23
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Нозим НУРЗОДА
муњаќќиќ
МЕЊРГОН – ЗОДАИ ФАРЊАНГИ
МИЛЛЇ
(Ба муносибати љашни Мењргон)

Аслан, љашну ойинњои миллию мардумї таљассумкунандаи кайфияти зиндагии иљтимої, фикрї, ахлоќї ва маданї
буда, рўњияи миллию мардумиро дар тўли зиндагии башарї
ифода менамоянд. Ба василаи иљрои маросимоти љашнию ойинї
љомеа ва мардум зиндагии худро як навъ сару сомон мебахшанд
ва аз њузури фаъоли худ дар арсаи вуљуд дарак медињанд. Арсаи
вуљуд барои инсон љавлогањи андеша, тафаккур ва куниши ў
буда, дар як чунин майдони фарохе (љањону њастї дар назар аст)
ба набард мепардозад ва дар бомдоди зуњури њушмандї, дар
ќолаби афсонаю устура ва бовару эътиќодот масири муборизаро
таъйин намуда, бад-он минвол то ба имрўз бардамона гом
мебардорад. Аз ин љост, ки бар мабнои устураматнњои бостонї
аносири фарњангии як љомеа дар тўли таърих идома меёбанд ва
ин аносирро бо густариши худ аз насле ба насле дигар ва асре ба
асре дигар мунтаќил мекунанд (ниг.: Устураматни њувиятсоз.
Њузури «Шоњнома» дар адаб ва фарњанги иронї. Ба кўшиши
Бањман Номвари Мутлаќ. –Тењрон: Ширкати интишороти илмї
ва фарњангї, 1387. -С.7).
Бо таваљљуњ ба ин, дар доираи фарњанги форсии тољикї, бо
назардошти махсусиятњои муњитзистї ва иљтимої тайи таърихи
пешин љашнњои миллию мардумии Наврўз, Тиргон, Мењргон, Сада
ва амсоли инњо барои танзими барномањои зиндагии инсонї
офарида ва роњандозї шудаанд(ниг.: Рўњуламинї, Мањмуд. Ойинњо
ва љашнњои куњан дар Ирони имрўз. Тењрон, чопи аввал, 1376. –
С.15). Воќеият ин аст, ки зиндагии ойнї ва маросимии мардуми
форсу тољик ба умќи таърих дакка мехўрад ва кор то ба љойе
расидааст, ки донишманди маъруфи иронї, устод Њошим Разї
умри љашнњои бостонии миллї ба умри миллату халќ баробар
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шудааст(ниг.: Разї, Њошим. Гоњшуморї ва љашнњои Ирони бостон.
Тењрон: Бењљат, 1380. -С.17). Гузашта аз ин, њар як љашну ойин ва
маросим мушаххасоти худро дорост, аммо рўњи умумие, ки дар
тамоми сатњњои ойиншиносии миллї ба мушоњида мерасад,
мењрпарастї, инсонсолорї ва хушгузаронию хушнудиписандист.
Нуќтаи мењварии љашнњои миллию мардумї даъвати табаќањои
гуногуни иљтимої ба иљрои маросим аст, ки махсусият ва вежагии
умумимиллї ва умумимардумї мебошад.
Дар силсилаи ойину љашнњои миллию мардумї љашни
Мењргон љойгоњи вежа дорад. Ќабл аз њама, Мењргон аз пешина
ва собиќаи амиќи фалсафї бархўрдор аст, ки дар доираи асотири
бостонии миллї тањаќќуќ ёфтааст. Аз лињози истилоњї, вожаи
«Мењр» дар забони пањлавї дар шакли «митр» (mitr) омада,
маънињои дўстї, муњаббат, офтоб ва хуршедро ифода карда,
исми яке аз Худоёни ќабл аз зардуштї будааст, ки онро
рабуннавъи офтоб медонистаанд(ниг.: Фарњанги форсии Амид.
Таълифи Њасан Амид. Чилди севум. –Тењрон: Амири Кабир,
1365. -С. 2344). Дар «Авасто» калимаи «мит» (mit) бо
маънои дўст доштан, мењрубонї нишон додан, дўст будан,
њаморўз ё бо њам будан омадааст. Лафзи “митра” ё “митро”
(mitra) њамчунин неруи доранда ва нигањдорандаи рўшноиро
ифода мекард. Аз рўйи маълумоти «Авасто», Мењр (митр) аз
куњантарин ва бонуфузтарин Эзадони њиндуиронист. Дар
забони форсии бостон ба шакли “мисра” (migra) дар пањлавї
“митра” (mitra) дар форсї ба шакли мењр омада, Худои
рўшної ва паймон ба њисоб мерафт ва дорои њазор гўш ва
дањ њазор чашм буд, то ањду паймонњоро бипояд. Ба љуз
ин, дар Эрони бостон рўзи шонздањуми Мењрмоњ Мењррўз
номида мешуд ва чун номи моњу рўз яксон мешуд, он рўзро
Мењргон ном нињода љашн
мегирифтанд(ниг.: Бахромї,
Эхсон. Фарњанги вожањои Авасто. -Љ. 11. –Тењрон, 1369. –
С.1119-1122). Ба ин тариќ, Мењргон бо вожаи «митро» (мењр)
пайванди луѓавї ва истилоњї дошта, дар асотири бостонї ва
миёнаи пањлавї ба сифати Эзади фурўѓу рўшної ва ањду паймон
шинохта шудааст. Аз ин љост, ки номи љашни Мењргон дар
сарчашмањои бостонї ба гунаи “Митракона” зикр шудааст (ниг.:
Рањимов Дилшод. Фолклори тољик. –Душанбе: «Эљод», 2009. С.196). Иттифоќан, Мењргон рўзи таваллуди дубораи Мењр аст
ва тибќи назари Абўрайњони Берунї, ин рўз дар айёми куњан
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рўзи аввали зимистон будааст (ниг.: Берунї, Абўрайњон. Осорул-боќия. Тарљумаи Акбари Доносиришт. –Тењрон: Амири
Кабир, 1362. –С.339). Бинобар ин, бо Ялдо мутобиќ мешавад, ки
љашни мелодии Мењр аст (ниг.: Шамисо Сирус. Крисмас ва шаби
Чилла. //Кайњони фарњангї, шуморати 9, Озари 1368. –С.32). Чун
дар ин матлаби мањдуди љашнї маљоли тавзењи мушаххасоти
Эзади Мењр ва нуфузи он дар пањнои фарњанги бумию
минтаќавї ва башариро надорем, ногузир ба масъалаи љашни
Мењргон мепародозем.
Муњаќќиќони муосир дар робита бо љашни Мењргон бар ин
таъкид мекунанд, ки дар рўзшумории куњани Ирон њар як аз сї
рўзи моњ ном дорад, ки исми дувоздањ моњи сол низ дар миёни
онњо њаст. Дар гузашта миёни мардум расм будааст, ки њар моњ,
ки номи моњу номи рўз баробар меомадааст, он рўзро љашн
мегирифтанд. Аз он љашнњои дувоздањгона (фарвардингон,
урдубињиштгон ва амсоли онњо) пас аз ислом танњо Мењргон ба
таври расмї ва шукўњманд таљлил мегардидааст(ниг.:
Рўњуламинї, Мањмуд. Ойинњо ва љашнњои куњан дар Ирони
имрўз (нигариш ва пажўњише мардумшинохтї). –Тењрон, 1376. –
С.79). Дар сарчашмањои асримиёнагї мањал, макон, мушаххасот
ва густураи љашни Мењргон инъикос ёфтааст.
Љашни Мењргон монанди љашнњои дигари аљдодї (мисли
Наврўзу Тиргон ва Сада) љанбањои амиќи фалсафї, иљтимої,
таќвимї-нуљумї(фалакї), кишоварзї ва маданї дорад. Зимнан,
таљлили љашни Мењргон бо њаводиси устуравии пирўзии
Фаридун бар Беваросп (Зањњок) иртиботи сириштї ва фикрї
пайдо намудааст. Дар ин замина, фарњангшиноси бузурги
асримиёнагии тољик Абўрайњони Берунї, ки доир ба зиндагии
ойнї ва маросимии миллию мардумї таълифоти љиддї ба мерос
гузоштааст, дар «ат-Тафњим» нигоштааст: «Мењргон шонздањум
рўз аст аз мењрмоњ ва номаш мењр, андар ин рўз Афридун зафар
ёфт бар Беварасби љоду, он ки маъруф аст ба Зањњок ва ба кўњи
Дамованд боздошт ва рўзњо, ки сипаси Мењргон аст, њама
љашнанд ба кирдори он-ч пас аз Наврўз бувад» (ниг.: Берунї,
Абўрайњон. Ат-Тафњим-ал-авоил саноат-ут-танљим. Тасњењи
устод Љалолуддини Њумої. –Тењрон. 1357. –С.254). Бар илова, ба
ќиёми Коваи оњангар, пирўзии ў бар Зањњоки морон ва ба шоњї
расидани Фаридун нисбат гирифтани љашни Мењргон аз
мушаххасоти муњимми ин љашни аљдодї ба шумор меравад. Бар
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ин асос, ин љашн бештар достон ва устураи ќиёми Коваи оњангар
дар баробари бедодгарињои Зањњокро таљассум мекунад, ки
ёдмони ин љашни намодин мебошад. Асотир ва боварњои
ќадимаи миллї Зањњок (шакли ќадимиаш “Ажидањњок” )-ро
алайњи рўшанї ва барподорандаи торикї эълом доштаанд.
Зањњок балъандаи Хуршед аст ва дар миёни омма то имрўз расме
роиљ аст, ки њангоми кусуф ё гирифтани Офтоб мардум таблу
ташт мезананд, то Зањњок Хуршедро рањо кунад(ниг.: Шамисо
Сирус. Тарњи аслии достони Рустам ва Исфандиёр. Дар
перомуни Рустам ва Исфандиёр. –Тењрон, 1369. –С.23). Пас,
шигифт нест, ки рўзи пирўзии Фаридун бар Зањњок «Мењргон»
номида шудааст(ниг.: Берунї, Абўрайњон. Осор-ул-боќия.
Тарљумаи Акбари Доносиришт. –Тењрон: Амири Кабир, 1362. –
С.340). Гузашта аз ин, бовар ва эътиќод ба Эзади Мењр ва
ойинњои мењрї (митройї), ки пеш аз Зардушт дар Њинду Ирон
вуљуд дошта, ба моњи Мењр ва љашни Мењргон симои динии
бештаре афзудааст ((ниг.: Рўњуламинї, Мањмуд. Ойинњо ва
љашнњои куњан дар Ирони имрўз (нигариш ва пажўњише
мардумшинохтї). –Тењрон, 1376. –С.86).
Бузургони адабу фарњанги миллї Даќиќї, Фирдавсї ва
Асадии Тўсї аз љашни Мењргон ва махсусиятњои он ёд кардаанд.
Масалан, Даќиќї гуфтааст:
Мењргон омад, љашни малик Афридуно,
Он куљо Гов бењ парвардаш Бармоюно.
Ба дунболи ин, Њаким Фирдавсї дар достони «Фаридун» њудуди
дањ байтро ба таъсиси љашни Мењргон, иллати зуњур ва
маросими он ихтисос додааст. Ба ин абёт таваљљуњ мекунем:
Фаридун чу шуд бар љањон комгор,
Надонист љуз хештан шањриёр.
Ба расми каён тољу тахти мењї,
Биёрост бо кохи шоњаншањї.
Ба рўзи хуљаста сари Мењрмоњ,
Ба сар барнињод он каёникулоњ.
Замона беандўњ гашт аз бадї,
Гирифтанд њар кас рањи Эзадї.
Дил аз доварињо бипардохтанд,
Ба ойин яке љашни нав сохтанд.
Нишастанд фарзонагон шодком,
Гирифтанд њар як зи ёќут љом.
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Майи рўшану чењраи шоњи нав,
Љањон нав зи доду сари моњи нав.
Бифармуд, то оташ афрўхтанд,
Њама анбару заъфарон сўхтанд.
Парастидани Мењргон дини ўст,
Таносоию хўрдан ойини ўст.
Агар ёдгор аст аз ў моњмењр,
Бикўшу ба ранљ эч манмой чењр.
(ниг.: Фирдавсї, Абулќосим. Шоњнома. –Љилди аввал. –Тењрон:
Корвон, 1387. -С.87-88)
Њамчунин дар бахши «Банд кардани Фаридун Зањњокро», ки
ба достони Зањњок марбут аст, Фирдавсї аз мушаххасоти кори
Фаридун
сухан
дар
миён
оварда,
тарњи
масъалаи
азнавсозмондињї, низоммандии давлатї ва ташаккули табаќоти
иљтимої, танзими касбу кор ва њирфаю пешаро, ки дар њазораи
Љамшед иттифоќ афтода буду дар њазораи Зањњок ба њукми
фаромўшї супурда шуд, бозгў мекунад. Њакими Тўс ба таври
мушаххас дар њаљми 12 байт (абёти 436 - 447) пирўзии Фаридун
бар Зањњок ва танзими зиндагии наву љадидро ба риштаи тасвир
мекашад, аз љумла:
Бифармуд кардан ба дар бар хурўш,
Ки њар кас, ки доред бедор њуш.
Набояд, ки бошед бо сози љанг,
На з-ин гуна љўяд, касе ному нанг.
Сипоњї набояд, ки бо пешавар,
Ба як рўй љўянд њар ду њунар.
Яке корварзу яке гурздор,
Сазовори њар кас падид аст кор.
Чу ин кори он љўяд, он кори ин,
Пурошўб гардад саросар замин.
Ба банд андар аст он ки нопок буд,
Љањонро зи кирдори ў бок буд.
Шумо дер монеду хуррам бувед,
Ба ромиш сўйи варзиши худ шавед.
Шуниданд яксар суханњои шоњ,
Аз он марди парњези бодастгоњ.
В-аз он пас њама номдорони шањр,
Касе, к-аш буд аз тољ в-аз ганљ бањр.
Бирафтанд бо ромишу хоста,
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Њама дил ба фармонаш ороста.
Фаридуни фарзона бинвохташон,
Бар андоза бар пойгањ сохташон.
Њаме пандашон доду кард офарин,
Њаме ёд кард аз Љањонофарин.
(ниг.: Фирдавсї, Абулќосим. Шоњнома. Љилди аввал. Матни
интиќодї аз рўйи чопи Маскав. Тањти назари Е.Э.Бертелс. Ба
кўшиш ва зери назари Саиди Њамидиён. –Тењрон: Ќатра, 1373. С.76)
Ба ин маъно, Мењргон рўзи Фаридун аст, чунонки Наврўз рўзи
Љамшед талаќќї шудааст. Пас, Фаридун зиндакунандаи ойини
куњани Љамшедї аст ва табиист, ки Хуршедкирдор
мебошад(ниг.:Муњаммад Мањдї Муаззини Љомї. Адаби
пањлавонї (Мутолиае дар таърихи адаби деринаи иронї аз
Зардушт то Ашкониён). -Тењрон: Нашри Ќатра, 1379. -С.24).
Асадии Тўсї, ки суннати шоњноманависиро пас аз Фирдавсї
идома бахшидааст, дар интисоби ин љашн ба Фаридун мегўяд:
Фаридуни фаррух ба гурди набард,
Зи Зањњоки тозї баровард гард.
Чу дар бурљи шоњин шуд аз хуша мењр,
Нишаст ў ба шоњї сари моњи мењр.
Бар ороиши Мењргон љашн сохт,
Ба шоњї сар аз чархи мањ барфарохт.
(ниг.: Асадї, Тўсї. Гаршосбнома. Ба эњтимоми Њабиби Яѓмої. –
Тењрон: Китобхонаи Туњурї, 1352. –С.366).
Дар бораи таљлили љашни Мењргон ва иљрои маросимоти
мењргонї ќабл аз ислом донишмандон, муаррихон ва шоиру
нависандагон изњори назар кардаанд. Љиддитарин нукотро дар
заминаи љашни Мењргон ва мушаххасоти таљлили маросимоти
мењргонї фарњангшиноси шањири асримиёнагии тољик
Абўрайњони Берунї баён доштааст: Ба таъкидоти Берунї диќќат
медињем: «Ин ид монанди дигар аъёд барои умуми мардум аст.
Аз ойини Сосониён дар ин рўз ин буд, ки тољеро, ки ба сурати
офтоб буд, ба сар мегузоштанд ва дар ин рўз барои ирониён
бозоре барпо мешуд…» (ниг.: Берунї, Абўрайњон. Осор-улбоќия. Тарљумаи Акбари Доносиришт. –Тењрон: Амири Кабир,
1362. –С.247). Пойинтар дар мавриди суннат ва шеваи таќдимоти
њадоёи мењргонї дар дарбори мулуки Хуросон менависад: «Ва
дар мулуки Хуросон расм аст, ки дар рўзи Мењргон ба сипоњиён
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ва артишиён рахти пойизї ва зимистонї медињанд…»(ниг.:
Берунї, Абўрайњон.
Осор-ул-боќия.
Тарљумаи Акбари
Доносиришт. –Тењрон: Амири Кабир, 1362. –С.249).
Доир ба љашни Мењргон дар замони Ѓазнавиён иттилооти
бештаре дар даст аст. Ашъори шоирони даврони Ѓазнавї
Унсурї, Манучењрї, Фаррухї ва дигарон гувоњи онанд, ки
љашни Мењргон бо шукўњу шањомати махсус таљлил
мегардидааст. Муаррихи машњури замони Ѓазнавї Абулфазли
Байњаќї тартиби љашни Мењргон ва ороишоту тадорукоти
мењргониро, ки бо њузури Султон Масъуди Ѓазнавї солњои 428,
429 ва 430 њиљрии ќамарї иттифоќ афтода буд, ба ќалам дода, аз
љумла дар ин бобат нигоштааст:«…Ва рўзи чањоршанбеи нуњуми
зулњиљља ба љашни Мењргон бинишаст ва њадяњои бисёр
оварданд» (ниг.: Байњаќї, Абулфазл. Таърихи Байњаќї. –Тењрон,
1344. –С.697).
Аз он љо, ки Мењргон ба њусни зиндагии рўзмарраи
мардумї њусни дигар афзудааст, тўли таърих мардум ва табаќоти
гуногуни иљтимоиро маљзуб намудааст. Рози љазбаи љашнї ва
маросимии Мењргон дар хамираи њувиятии он, ки бо
мушаххасоти мањосини ахлокию отифии мењр, муњаббат,
илтифот, самимият, хирад, фазилат, садоќат, шарофат, мурувват,
саховат ва мунтањо, инсоният омезиш ёфтааст, нињон аст, Агарчи
Наврўз бо муњтавои ботинию зоњириаш љуѓрофиёи бузургтареро
мусаххар карда буд, Мењргон аз он монданї надошт ва дар
фазою муњитњои гуногун таљлил гардида, роњро барои тавсеа
додани љуѓрофиё њамвор мекард. Кор то ба њадде расида
будааст, ки замоне њар ду моњ -- мењрмоњ ва фарвардинмоњро, ки
ба тартиб оѓози эътидоли пойизї ва бањорї мањсуб ёфта, дар он
баробарии рўзу шаб иттифоќ меафтад, ба унвони соли нав љашн
мегирифтанд. Афзун бар ин, бархе љашни Мењргонро бар љашни
Наврўз бартарї додаанд ва ин нуктаро ба нашри њашарот дар
фасли бањор, ки боиси коњиши зироат мегардидааст, марбут
донистаанд (ниг.: Берунї, Абўрайњон. Осор-ул-боќия. Тарљумаи
Акбари Доносиришт. –Тењрон: Амири Кабир, 1362. –С.329).
Ба гумони ѓолиб, Мењргон, на ба хотири он ки номи моњ ба
рўзи моњ баробар мешудааст, мавриди таљлил ќарор
мегирифтааст, балки ба ифтихори шарофату волоияти зиндагї
ва арзиши умри инсонї таљлил мегардидааст. Ба ин маъно,
Мењргон эњсоси зиндагипарастии инсон ва дар маљмўъ,
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мардумро ифода мекунад. Чун Мењргон бо ањду паймон ва мењру
муњаббат иртиботи зотї ва маъної дорад, сатњу сифати
зиндагидўстї ва зебоиписандии инсонњоро боло мебарад. Ин
навъи биниши арзишманди миллї ва мардумиро дар густурдани
хони мењргонї, ки аз анвои меваљоту сабзавот – анор, себ, ангур,
гандум, лўбиё, наск ва амсоли инњо таркиб ёфтааст, мушоњида
кардан мумкин аст. Дар силсилаи дастурхони љашнї, чи дар
гузашта ва чи имрўз символикаи ойина муњим аст. Ойина
намоди покию рўшанї, фурўѓу биної ва шукўњу тавоноии
инсонист. Бо густурдани хони мењргонї инсон њосили мењнату
зањмати солонаашро, ки айёми пойиз ва ё тирамоњ љамъбаст
мешавад, ба намоиш мегузорад. Аз ин лињоз, Мењргон зодаи
андешаи миллист, ки бо мењнат ва саъю талоши фикрию
љисмонии инсон бастагї дорад.
Пешинаи ва собиќаи устурї ва таърихии љашни Мењргон
ифодагари он аст, ки мардуми форсу тољик дар њама давру
замон, новобаста ба шароити сиёсию иљтимої, тааллуќоти
нажодию миллї ва динию имонї ба зиндагї ва инсон арзиши
баланд ќоил будаанд ва тавассути таљлили љашну маросим, ќабл
аз њама, иттињоду њамбастагии инсонњоро мехостаанд. Вежагии
фарогирии љашнњои миллї, аз љумла Мењргон раванди бањамойї
ва њамшарикии мардумиро дар умури иљтимоию сиёсї ва
иќтисодию фарњангї тањкиму таќвият мебахшад. Мањз њамин
вежагї аз бомдоди таърихи зуњури љашнњои миллї то имрўз дар
бистари ойину маросимоти бумї њамчунон боќист.

88

Илм ва Љомеа

МАВЛОНО ЉАЛОЛУДДИНИ БАЛХЇ ВА ТАМАДДУНИ
БАШАРӢ

Абдунабї САТТОРЗОДА
доктори илмњои филология, профессор
МЕРОСИ МАВЛОНО
АРЗИШҲОИ МИЛЛЇ

ВА

МЕЪЁРҲОИ

ИНТИСОБИ

Солњои охир дар сомонањои интернетї ва барномањои
радиоии дохилї ва хориљї ба муносибати ба миён омадани
масъалаи дар ЮНЕСКО њамчун мероси миллї сабт намудани
асари мондагори Мавлоно Љалолиддини Балхї «Маснавии
маънавї» бањси моли кадом миллат ва кишвар будани он аз нав
оѓоз шуд. Намояндагони баъзе аз кишварњо (Афѓонистон, Эрон,
Туркия ва ѓайра.) иддао карданд, ки Мавлоно ва «Маснавї»-и ў
сирф ба онњо тааллуќ дорад, на ба ягон миллат ва сарзамини
дигар. Ва дар ин даъвои беасоси худ то ба њадде расидаанд, ки:
«Мо ба њељ кас ва кишваре иљоза намедињем, ки Мавлоно,
ифтихори моро дар фењристи ЮНЕСКО ба номи худ сабт кунад»
(Њорун Њакимї, Афѓонистон).
Њодисаи интисоби арзишњои миллї (адабї, илмї,
фарњангї, таърихї ва ѓайра), аз љумла мероси Мавлоно, ба ин ва
ё он миллат ва кишвар сабабњои зиёде дорад. Аммо иллати
аслиаш дар ин аст, ки то њол меъёрњои илмии интисоби арзишњои
миллї ба ин ва ё он миллат ва кишвар муайян ва муќаррар
нашудаанд ва аз тарафи умум эътироф нагардидаанд.
Меъёри дар заминаи имрӯз маъмул ҳамон меъёри њудудї,
аниқтараш меъёри ҳудудии сиёсї мебошад, ки ғайриилмист ва ба
њељ ваљњ ќобили ќабул нест. Зеро, тавре ки маълум аст, онҳо ба
ҳудудҳои воқеъии таърихї, ба ҳудудҳое, ки қавму миллатҳо дар
онҳо то ҳол зиндагї доранд, мувофиқат намекунанд. Солҳо 60уми асри гузашта дар Туркманистон маљмӯае ба чоп расида буд,
ки «Туркманшахирлари» ном дошт ва дар он ҳамаи шоироне, ки
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дар гузашта дар Марв (ҳоло Мари) зоида шудаанд, ба халқи
туркман нисбат дода буданд. Масалан, Кисоии Марвазї, Имораи
Марвазї, Абулаббоси Марвазї ва дигарон. Ҳол он ки Марв дар
асрҳои миёна яке аз марказњои сиёсї, адабї, илмї,
фарҳангиитољикон буд.
Оё меъёрҳои дигаре низ ҳастанд дар интисоби арзишҳои
миллї? Оре, ҳастанд ва яке аз муҳимтарини онҳо нисбати забонї
доштани он арзизшҳои адабї ва илмї мебошад. Бузургони илму
адаби мо сарфи назар, ки дар куљо ба дунёо мадаанд, дар
Самарқанду Бухоро, Хуљанд, Шероз, Балх, Исфаҳон, Насаф,
Омўл, Марв, Хоразм, Нишобур, Ганља, Деҳлї ва ё љойи дигар ба
забони форси дарї ё форси тољикї эљод намудаанд ва осори онҳо
ба миллати мо тааллуқ дорад. Аммо дар адабиёти дунёҳо дисаҳое
ҳам кам нестанд, ки шоирону нависандагони ин ва ё он миллат
ба забони миллатҳои дигар асарро офаридаанд, мисли Чингиз
Айтматов, Олжас Сулейменов, Темур Зулфиқоров, Тимур
Пулотов ва дигарон, ки ба русї менависанд, вале русҳо онҳоро
адибони худ намешуморанд. Ё ин ки нависандагони муосири
Алљазира ба забони фаронсавї таълиф мекунанд, монанди
Муҳаммад Диб ва дигарон, вале онҳо адиби фаронсавї нестанд.
«Алқонун»-ро Сино ба арабї навиштааст, вале он, пеш аз ҳама,
ба мардуми мо тааллуқ мегирад. Вобаста ба ин шеъри машҳури
зиндаёд устод Лоиқ ба ёд меояд, ки гуфта буд:
Араб гӯянд Синоро гурӯҳе,
Гурӯҳе форс ё тољик донанд.
Гурӯҳе ӯзбакаш гӯянду лекин
Агар сад бор осораш бихонанд
Нафаҳманду пайи тафсири ҳар ҳарф
Ҳама муҳтољи некўтарљумонанд.
Ҳамин тавр меъёри забонї дар интисоби арзишҳои миллї
бисёр муҳим мебошад, вале асосї нест.
Пас кадом меъёрҳои дигаре ҳастанд, ки дар интисоби
арзишҳои миллї муҳимтар ва асосї мебошанд.
Яке, меъёри маҳсули кадом фазо ё муҳити адабї ва илмї ва
фарҳангї, маҳсули кадом андешаи илмию адабї ва фарҳангї
будани он арзишҳо мебошад. Низомии Ганљавї ва «Хамсааш»,
Мавлоно Љалолиддини Балхї ва «Маснавии маънавиаш»,
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Абунасри Форобї, Абурайҳони Берунї ва рисолаҳои
маъруфашон ҳаргиз маҳсули муҳити туркї ва андешаи туркї
наметавонанд буд. Бадриддин Ҳилолї бо он ки чағатойасл буд,
шоири форсу тољик аст, зеро маҳсули ҳамин муҳит мебошад.
Мегӯянд, ки Шаҳиди Балхї яҳудиасл буд, аммо ҳељ касе ӯро
шоири яҳудї нагуфтааст. Ё худ Пайрав Сулаймонро кї
метавонад шоири яҳудї бигӯяд.
Ёдгориҳои љовидонии шаҳрҳои Бухорову Самарқанду
Хива маҳсули дасту бозӯ ва ақли ҳунармандони тољик,
эронинажод мебошанд. Онҳоро ҳаргиз бо он ҳама қудрати сиёсї
ва низомие, ки дошт Амир Темур ва ё ягона мири турктабори
дигаре сохта наметавонист. Аз ин рӯ онҳо мероси миллии мо
ҳастанд, агарчи дар ҳамаи катибаву осорхонаҳои Ӯзбекистон
навиштаанд, ки ба онњо нисбат дорад.
Маҳсули фазою муҳити адабию илмї ва фарҳангии муаян
будан, ба он тааллуқдоштан дар асл маънои онро дорад, ки ин
шоир, ё олим, ё ҳунарманд бозтобдиҳандаи андеша, фикр ва
ҳувияти кадом миллат аст. Ва ин омил дар интисоби арзишҳои
миллї асосї мебошад. Темур Зулфиқоров, ки худро гаштаю
баргашта таъкид мекунад, ки нависандаи тољик аст, агарчи ба
забони русї менависад, дуруст мегӯяд. Зеро на танҳо мавзўъ,
мавод, макон ва замони навиштаҳояш, қаҳрамонҳояш тољикї,
тафаккур ва ҳувияташ мебошанд.
Масъалаи дигаре, ки вобаста ба интисоби арзишҳои миллї
ба миён гузоштанї ҳастем ва даъват мекунем, ки дар ин бора низ
бо мулоҳиза биандешем, интисоби ин ва ё он аризишҳои адабии
гузаштаамон ба Эрон ва ё ба Тољикистони имрӯза мебошад, ки
дар ин замина низ, мутаассифона, сӯъитаассубҳо ва ифроту
тафрит ҳам дар миёни эрониён ва ҳам эронитаборони муқими
кишварҳои ғарбї зиёдаст. Қисме аз онҳо, аз қабили Эҳсони
Ёршотир, ЉалолиМатинї ва Муҳаммадалии Надушан бар онанд,
ки тољикон Фирдавсиву Хайёму Саъдию Ҳофизро аз худ
кардаанд, ба худ нисбат медиҳанд ва ё ба таъбири устод Акбари
Турсон бигӯем, «тољикизатсия» кардаанд. Дар байни аҳли адабу
фарҳанг ва илми мо низ нафарҳое ҳастанд, ки адабиёту илму
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ҳунари моро, аҳли Мовароуннаҳр, Варорӯдро аз адабиёту илму
ҳунари Форс, ғарби Эрон тамиз диҳанд, људо медонанд. Бояд
барои онҳо гуфт, ки вижагии мовароуннаҳрї доштани адабу
илму ҳунари мо ҳаргиз далел бар истиќлоли адабї, илмї ва
ҳунарии мо нест. Адабу илму ҳунари мо дар замони бостон ва
Садаи миёна муштарак буда, дар даврони баъдї низ, яъне пас аз
қарни ХVI ва људоиҳои марзҳои сиёсию мазҳабї, равандҳои
муштараки адабї, илмї ва ҳунарї дошт. Рӯдакиву Носири
Хусраву Камоли Хуљандї ба ҳамон андоза, ки барои мо тољикон
азизанд, ба ҳамон андоза барои эрониён азизанд. Ва баръакс,
Фирдавсию Ҳофизу Саъдї назди мо қадру манзалат доранд, ба
андозае, ки наздики эрониён доранд.
Мушаххас, тањќиќ ва муќаррар намудани меъёрњои илмии
интисоби арзишњои миллї барои ба таври дуруст муайян кардани
интисоби воќеии ин ва ё он адиб, олим, фарњангї ва ѓайра
мусоидат хоњад кард ва ба сарзадани бањсњои бебунёд ва
ѓайриилмї имкон нахоњад дод.
Ин кор зарурат ба таҳқиқи пайгирона ва баргузор
намудани ҳамоишҳои илмї ва амалии байналмилалї ва минтақаї
дорад. Меъёрҳо ва роҳҳалҳои ёфтаамонро бо аҳли илму адаб ва
фарҳанги кишварҳои дигари минтақа ва мамлакатҳои
ҳамзабонамон ҳамгун бисозем.
Орзу
мекунам,
ки
«чашми
охирбинеро»,
ки
Мавлономегӯяд, моро насиб гардад, то ростро, ҳақиқатро
бибунем ва онро ошкор намоем. Мавлоно «Маснавї»
фармудааст:
Чашми охирбин тавонад дид рост,
Чашми охурбин ғурурасту хатост.
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Хуршед ЗИЁЇ
доктори илмњои фалсафа, профессор

МЕРОСИ МАНСУРИ МАВЛОНО ВА АЊАМИЯТИ ОН ДАР
РУШДИ ИЛМУ ФАРЊАНГИ ТОЉИК
Дар маќола се асари мансури шоир ва донишманди
бузурги тољик Љалолуддини Румии Балхї - «Маљолиси сабъа»,
«Мактубот» ва «Фињї мо фињї» мавриди баррасї ќарор гирифта,
ањаммияти онњо дар омўзиши њаёт ва эљодиёти муаллиф, инчунин
дар тањќиќи рушди илму фарњанги тољик кушода шудааст. Дар
ин зимн хусусиятњои шаклию бадеї, услубию забонї ва
мундариљаи фалсафию тасаввуфї, динию мазњабї, ахлоќию
иљтимоии осори мазкур мавриди тањлилу хулосабарорї ќарор
гирифта, зарурати чопи мукаммалу интиќодии осори мазкур
таъкид ёфтааст.
Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон,
ки ташаббускори баргузории Конфронси байналмилалии илмї «Мавлоно ва гуфтугўи тамаддунњо» дар Душанбе, дар рўзњои 6-7
сентябри соли 2007 бахшида ба 800-умин солгарди мавлуди
донишманди бузурги тољик Мавлоно Љалолуддини Румии Балхї
(1207-1273) буданд, барњаќ зикр кардаанд: «Дар љараёни омодагї
ба ин љашни бузург осори љовидонаи Мавлоно – «Маснавии
маънавї», «Девони кабир» ва «Фињї мо фињї» ба табъ расида,
намунањои гуногуни чакидањои хомаи ин мутафаккири
амиќназар дар шаклњои мухталиф – мунтахабот, ќитъаот,
тарљумањо ва ѓайра дастраси доираи васеи хонандагон
гардиданд. Њадафи аслии мо аз иљрои њамаи ин чорабинињо
шинохти амиќ ва бењтари ганљинаи афкор ва корномаи
инсонгароии Мавлавии Кабир, истифодаи оќилона ва босамари
он дар тарбияи худшиносї ва худогоњии миллат ва рушду камоли
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маънавияти њар фарди Ватан буд ва ин кор минбаъд низ идома
хоњад ёфт1».
Барои расидан ба њадафи зикршуда бошад, бояд осори
мансури ин мутафаккир ба таври мукаммал ба нашр расонида
шавад. Хушбахтона, дар солњои охир дар нашри ин осори
Мавлоно, ки на танњо дар омўзиши њаёт ва эљодиёти муаллиф,
балки дар тањќиќи рушди илму фарњанги тољик ањаммияти хосса
доранд, ќадамњои устуворе гузошта шуданд.
Чунонки маълум аст, ба ќалами Мавлоно се асари мансур
муталлиќ аст: «Маљолиси сабъа», “Фињї мо фињї” ва
“Мактубот”. Асари аввалї - «Маљолиси сабъа», ки барои
хонандагони тољик дар шакли баргардон аз хатти форсї бо хатти
кириллиасос дар соли 2014 пешнињод гардидааст, фарогири њафт
хутба, хитоба ё маљлиси вазъи Мавлоно аст. Њар маљлиси китоб
бо хутба бо забони арабї дар насри мусаљљаъ оѓоз шуда, баъди
он мунољот ё навъе аз дуо бо забони тољикии форсї бо насри
мусаљљаъ меояд.
Муњтавои хутбањои њар яке аз њафт маљлиси Мавлоно
тахминан чунин тартиб дорад: муаллиф дар ибтидо оёти ќуръонї
ё њадиси набавї оварда, баъдан онро бо овардани њикоятњо,
ќиссањо, порањои шеър ё худ бо истинод ба оётњои ќуръонї ва
њадисњои набавии дигар шарњ медињад. Аз љињати муњтаво
«Маљолиси сабъа», ба эътиќоди муњаќќиќи туркї Абдулбоќї
Гулпинорлї, пеш аз њама аз он соњиби ањамияти бузург аст, ки аз
мавзўъњои рањої аз фасоду гуноњ, нишон додани ќудрати имони
инсон, худро фидои рањоии дигарон кардан, арзишмандии илм,
дурї аз ѓафлат ва ањаммияти аќл барои инсон иборат аст2.
Муњаќќиќи эронї доктор Тавфиќ Њ. Субњонї бошад, ањаммияти
«Маљолиси сабъа»-ро пеш аз њама дар он мебинад, ки ин китоб
калиди фањмиши «Маснавии маънавї»-и Мавлоно ва такмили
асари мансури ў «Фињї мо фињї» буда, забони содаву шево дорад
ва намунаи комиле аз насри даврони Мавлоност3.

Рањмон Эмомалї. Мавлоно ва тамаддуни инсонї. – Душанбе: «Бухоро»,
2012.- С. 5.
2 Субњонї Тавфиќ. Пешгуфтор // Мавлоно Љалолуддини Румї. Маљолиси
сабъа.- Тењрон, 1365 њ.- С. 13.
3Њамон љо.- С. 12.
1
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«Маљолиси сабъа» чунин як асари Мавлоност, ки моро бо
њаёт ва љањонбинии ин нобиѓаи Шарќ то бархўрд бо Шамси
Табрезї шинос менамояд. Чунонки маълум аст, мањз баъди
њамин вохўрї Мавлоно аз минбари ваъзу воизї фуруд омад ва ба
курсии шеъру шоирї ва ирфон нишаст. Ва дар њаќиќат њам, дар
ин даврон Мавлоно, ки бо суханони худ зоњиди саљљоданишин
буд, ибтидо аз вафоти падараш Бањоуддини Валад то вохўрї бо
Шамс дар соли 1243, яъне ба муддати тахминан 12 сол муфтии
шариат буда, фатвову тазкир медод, аз минбарњо ваъз мегуфт ва
маљлисњои хутбаву мавзиагўї таъсис мекард. «Маљолиси сабъа»
бозгўи махсусиятњои мањз њамин даврони фаъолияти Мавлоност.
Барои муайян сохтани асосњои љањонбинии Мавлоно, ки дар
сањифањои «Маљолиси сабъа» инъикос гардидааст, мехостем
таъкид созем, ки дар маърифати Њастии мутлаќ Мавлоно ба
пуррагї ба роњњои њадсї ва ирфонии дарёфти Њаќиќат такя
мекунад ва таълимоти ў дар ин самт комилан дар чањорчўби
фавќулаќлоният, ирратсионализм ё худ ирфони шарќї,
тасаввуфи хуросонї ќарор дорад. Вале ногуфта намонад, ки ин
навъи љањонбинї, ки барои Мавлоно баъди вохўрї бо Шамс хос
гардид, баъзе решањо дар фаъолияти ў то ин вохўрї низ дорад.
Мисоли ин баъзе гуфтањои мутафаккир аз «Маљолиси сабъа»
метавонад бошанд, ки дар поин як намунае аз онњо оварда
шудааст: «Аз сурати даъво дар њаќиќат маънї овехтанд ва ин
тоифа соликони тариќат ва толибони айн-ул-њаќ таъоло ва
таќдис, ки дар анворуллоњ афтодаанд. Гоње њаст аз љамоли
ањадият шуданд ва гоње нести камоли самадият гаштанд. Дар
нести њастї ва дар њасти нестии лутфу ќањр бимонданд4».
Ин мисоли боло оњангњои сўфиёна дорад, вале дар њар сурат
гуфтан мумкин аст, ки дар «Маљолиси сабъа» шахсияти Мавлоно
бештар њамчун воизи минбар ва муфтии ислом зуњур мекунад, ки
аз масъалањои ирфонї дида, ба масъалањои динї ва ахлоќї
таваљљуњи бештаре дорад. Барои исботи ин тањлили муњтавои
њафт хутбае, ки дар ин асар омадаанд, далелу бурњони ќотеъ
буда метавонад.
Масъалањои ахлоќие, ки Мавлоно дар «Маљолиси сабъа»
бардошта ва њаллу фасл намудааст, то кунун ањаммияти амалии

4Мавлоно

Љалолуддини Румї. Маљолиси сабъа. – Душанбе, 2014.- С.80.
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хешро гум накардаанд. Аз љумла, њирсу молу пул дар ин асар
мавриди танќиди шадиди мутафаккир ќарор гирифтааст: «Зару
мол љодуи чашмбанд аст ва гўшбанд аст. Ќозиву њокиме, ки мўй
дар мўй мебинад ба илму њунар, чун тамаи молу ришват кунад,
чашми ў бибандад ва ба рўзи равшан золимро аз мазлум
нашиносад5».
Ситоиши аќл ва илму амал низ дар сафњањои «Маљолиси
сабъа» мавќеи назаррас дорад. Чун олиму донишманд ва фаќењи
исломї Мавлоно иброз медорад, ки «боди илм ва оби илм аз
бањри нињоли нињоди одамї фиристодаанд… Агар синаи ѓам
дорї, насими илму њикмат дарахтвор бикаш. Агар љигари бирён
дорї, аз оби њаёти амал ташнавор бичаш6».
Барои мутафаккир илму маърифате фоидаовар мањсуб аст, ки
аз гуфтани бењуда ва суханпардозињои бемаънї дур бошад. Дар
ин љода як рубоии Мавлоно, ки ташбењњо дар бораи моњї дорад,
хеле љолиб аст:
Гар дар сару чашм аќл дорию басар,
Бифрўш забонрову сар аз теѓ бихар.
Моњї тамаъ аз забони гўйё бибрид,
З-он менабуранд аз тани моњї сар7.
Њунаромўзї низ яке аз мафњумњои калидист, ки дар ваъзњои
Мавлоно љойгоњи баланде дорад. Ин маъниро ў чунон шарњ
додааст, ки ба фањмиши илми муосири фарњангу адабиётшиносї
хеле ќаробат дорад. Аксари муњаќќиќони ин соњањо чунин
мењисобиданд, ки њунару њунармандї бо эътирофу шарафёбї
тавъаманд ва њар љо, ки истеъдоде бошад, шараф мељўяд. Дар
суханони Мавлоно ин ду мафњум - «истеъдод ва шараф» ба таври
маљозї - бо калимоти «њунар» ва «дўкон» ифода ёфтаанд: «Мо
чунин хосият нињодаем дар њар соњибњунаре ва њар пешаваре,
њар устоди коре
аз заргаре ва љавњаре ва симиёгаре ва
кимиёгаре ва пешаварон ва олимон ва муњаќќиќон, ки њамвора
дар љўш бошанд ва њунари худ ошкоро кунанд. Он љўш мо
нињодаем ва он талаб мо нињодаем, ки эшон беќарор шудаанд,
њамчун он духтарони навболиѓ дар хонањо чодар ва љамол

Њамон љо.- С. 30.
Њамон љо.- С.87.
7 Њамон љо.- С.70.
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меороянд, дар оина менигаранд ва мехоњанд парда бидарронад
ва љамол ба хосу ом бинамоянд ва аз миёни љон мегўянд:
Моро ба дами пир нигањ натвон дошт,
Дар олами дилгир нигањ натвон дошт.
В-онро, ки сари зулф чу занљир бувад
Дар хона ба занљир нигањ натвон дошт.
Пас таќозои њамаи хубон ва њунармандон, ки мељўшанд бар
худ, то љамол ва камоли худ бинамоянд, дўконе металабанд, то
бар он дўкон њунари худ пайдо кунанд8».
Чунонки маълум аст, маънињои бикр оид ба рафоќату дўстї,
иттињоду вањдати ёрон дар ашъори Мавлоно зиёд ба чашм
мерасанд ва то имрўз дар шакли суруду таронањои хушоњанг аз
забони мардум садо медињанд. Перомуни ёрию дўстї дар
«Маљолиси сабъа» низ андешањои баланди мутафаккир инъикос
ёфтаанд. Вале ў инсонњоро ба он даъват мекунад, ки дар
рафоќату дўстї аз ёрони бад канораљўї намоянд, зеро «ёрони бад
гўянд туро, ту они мої, мо они туем, дар марг ва зиндагонї
мефармояд, ки ба он ѓарра машавед, ки эшон мехоњанд, то
шуморо бад-ин дамдама њамчун худ фосид кунанд ва дар фасод
кашанд. Чун шуморо олуда кунанд, на ёри шумо монанд ва на
дўсти шумо, аз шумо безор шаванд9”.
Барои Мавлоно, ки бо ањли футувват ошноии бевосита дошт,
ахлоќи њамидае чун љавонмардию саховатпешагї низ маќоми
арзанда доранд. Њамзамон ў ин мафњумњоро бо дур будан аз
зоњирпарастї ва худнамоишдињї ташвиќу тарѓиб мекунад:
Бо њиммати боз бошу бо кибри паланг,
Зебо ба гањи шикору пирўз ба љанг.
Кам кун бар андалебу товус диранг,
К-ин љо њама љо овосту он љо њама ранг10.
Чунонки маълум аст, таълимоти Мавлоно бо њалли
мушкилоти инсон ва инсонпарварии худ дар байни мактабњои
дигари фалсафа ва тасаввуф мавќеи намоёнро ишѓол мекунад.
Инсон дар осори ў ба њайси маркази доираи фалак ќарор дорад
ва њалли ин ё он масъалаи фалсафї мутафаккирро њатман ба

Њамон љо.- С.88.
Њамон љо.- С.38.
10 Њамон љо.- С.49.
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андеша дар бораи инсон меоварад. Инсон ва инсондўстї, ки дар
сањифањои «Маљолиси сабъа» омадааст, ин љанбаи таълимоти
Мавлоноро барои мо боз њам равшантар мегардонад.
Дар ин самт Мавлоно инсонро ба мормоњї монанд мекунад.
Боду хок, аз назари ў, ѓизои мори нафси аммора аст. Хокро
мутафаккир ба њама чарбу ширинии дунё тамсил медињад. Бод
бошад, ба андешаи ў «љоњи амирї ва хољагї, ки одамї њамин, ки
аз нон сер шуд, аз гуруснагї дасти орзуи боди хољагї дар сар
мекунад, ки асли мо чунин будааст ва мо чунин муњтарам будаем.
Мансаб талаб мекунад он нафси морпора, чун ин хоку бод
фаровон ёфт, аждањое мешавад њамчун Фиръавн11».
Дар мисоли «Маљолиси саъба» як хусусияти дигари эљодиёти
Мавлоноро, ки иборат аз истифодаи ќиссаву њикояњо аст,
метавон тањлил намуд. Чунонки маълум аст, дар «Маснавї»-и
мутафаккир ќиссањои гуногун бо тањлилоти илмї аз аввал то
охир дар омезишанд. Мутафаккир ќиссае, воќеаи муќаррарие ё
худ латифае оварда, баъди он андешањои назариявии худро дар
мушкилтарин масоили тасаввуфу ирфон ва амсоли он баён
мекунад. Ба ибораи дигар, камтарин таљрибаи инсонї њам барои
Мавлоно воситаи таълим аст. Ногуфта намонад, ки ин услуб, ки
дар осори Абдуллоњи Ансорї, Саної ва дигарон решањо дорад,
дар «Маориф»-и падари Мавлоно - Бањоуддини Валад низ ба
хубї корбаст гардида буд ва минбаъд онро писараш
Султонвалад њам ба таври худ истифода кардааст.
Дар ин самт дар «Маљолиси саъба» ќиссањои хеле зиёд
метавонад мавриди таваљљуњ бошад. Аз љумла, дар маљлиси
аввал Мавлоно ќиссаи љонсўзи кушта шудани Њамза ва
тавбахоњии ќотили ў Вањширо вобаста ба шарњи манфиати тавба
ва ќиссаи ибратомўзи роњиб Барсисоро, ки дар роњи ишќ ба
љавондухтари зебо тўъмаи нафс гардид, барои тафсири рањої аз
нафс ва пайвастан ба аќл мисол меорад. Њамчунин, дар
маљлисњои минбаъдаи ин асар ќиссањо дар бораи ќассоб ва
лошахўр, рўбоњ ва табл, Сулаймон, Билќис ва пайки њудњуд,
Њорисаи муъмина, хурмофурўшу зани зебо, Озими њайратзада,
тавбаи Саълаба аз гуноњ, таќводории Њабиби Аљамї чун

11

Њамон љо.- С.92.
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ризќрасони ў, гови бемори «љўъулбаќар», шинохти насли оњу ва
гург ва амсоли он хеле аз љињати ахлоќї ибратомўзанд.
«Маљолиси саъба»-и Мавлоно Љалолуддини Румї на танњо
аз љињати мундариља фарогири мавзўъњои муњимми динї, фиќњї
ва фалсафию ирфонї аст, балки аз рўи хусусиятњои бадеию
забонї низ метавонад маводи хубе барои тањќиќоти олимони
соњањои адабиёту забоншиносї бошад. Вале ин љо мехостем, ки
вобаста ба забону бадеиёти ин асар ва њамчунин масъалагузорї
дар ваъзњои он баъзе нуктањоро барои ходимони динии кишвари
муосири мо хотиррасон шавем. Ќаблан мехостем зикр намоем, ки
Пешвои муаззами миллат дар мулоќоти худ бо намояндагони
ањли љоеаи мамлакат дар соли 2013 дар ин хусус таъкид дошта
буданд: «…ходимони дин ва шахсиятњои рўњонї дар њар як
сўњбату амри маъруфи худ бояд љавононро дар баробари риояи
ахлоќу одоби њамидаи инсонї ба омўхтани илму дониш, азхуд
кардани касбу њунарњои замонавї … даъват намоянд. Ин аз
вољиботи динї ва ќарзи инсонии онњост12».
Вобаста ба ин мавриди зикри хос аст, ки Мавлоно дар
ваъзњои худ ба интихоби оятњо ва њадисњои паямбар ањамияти
махсус медињад ва танњо ба масъалањои љовидонї рў оварда, аз
љузъиёти бењуда канораљуї менамояд. Ин кори ў барои воизони
муосири мо, ки баъзе аз онњо хурдагирињои нољо мекунанд, ба
масъалањои љузъие, ки ба њаёти рўзмарраи дунявї алоќаманд
буда, берун аз рисолати дину мазњабанд, рўй оварда, исломи
поки нобро ба самти нопокизагињо мекашанд, хеле ибратомўз
аст.
Забони ваъзњои Мавлоно ва масъалагузории ў тавъаманд,
яъне њам ин баланд аст ва њам он олї. Барои мисол аз
муќаддимаи ваъзњои мутафаккир, мунољоти ў ва дуоњояш чанд
намуна меоварем, ки шояд барои ходимони дин ва шахсиятњои
рўњонии мо, ки баъзан ќабењгўињо мекунанд, дар иљрои
боназокати рисолати онњо дар самти тарбияи ахлоќии ањли
љомеаи Тољикистон кўмаке кунанд.
Дар муќаддимаи ваъзњояш Мавлоно бо насри мусаљљаъ, яъне
бо истифода аз љумлањои мансури ќофиядор ва бо услуби илмї

12Рањмон

Эмомалї. Суханронї дар мулоќот бо намояндагони ањли љомеаи
мамлакат. 4 июли соли 2013.
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ситоиши Холиќ, паямбар ва асњоби ўро мекунад: «Сипос бар он
Худое, ки … фалаки гирандаро дар уќёнуси сабзи осмону
киштиро бар сафњаи бекарони дарёњо ба њаракат даровард, тўдаи
абрњоро бар гўшаи фазо падидор сохт13».
Мунољот дар ваъзњои Мавлоно, ки бо забони шевои тољикї
ва њамчунон бо насри мусаљљаъ гуфта ё даќиќтараш суруда
шудаанд, бо истифода аз бадеиёти комил ва калимоту мафњумњои
орифона таваљљуњи шунавандаро бедор сохта, ўро бехаёл ба
олами маърифату муќаддасоти љовидона мебаранд: «Малико ва
подшоњо! Оташњои њирси моро ба оби рањмати хеш биншон.
Љони муштоќонро шароби вањдат бичашон. Замири дили моро
ба анвори маърифат ва асрори вањдат мунаввару равшан дор…
Моро аз душманкомии њар ду љањон нигоњ дор. Он чї душманон
мехоњанд бар мо, аз мо дур дор. Он чї дўстон мехоњанд ва гумон
мебаранд, моро олитару бењтар гардон. Эй хизонаи лутфи ту
бепоён ва эй дарёи бопањнои бокарами ту бекарон!14».
Дуоњое, ки дар «Маљолиси сабъа»-и Мавлоно омадаанд,
билкул аз дуои ќориёну намозгузорони муќаррарї тафовут
дошта, маънињои рўзмарраи дуогузоронро ба таври сањли
мумтанеъ ба самъи шунаванда мерасонанд: «Фалаки бозигар
њамчун шаббозон аз паси чодари хаёлоти исторагон ва лўъбатони
сайёрот бозињо берун меорад ва мо чун њангома бар гирди он
бозї мустаѓарќ шудаем ва шаби умр ба поён мебарем. Субњи
марг бирасад ва ин њангомаи шаббози фалак сард шавад ва мо
шаби умр ба бод дода. Ё раб! Пештар аз он, ки субњи марг
бидамад, ин бозиро бар дили мо сард гардон, то ба њангом аз ин
њангома берун оем ва аз шабравон боз намонем15».
Чанд сухани болоро хулоса карда, метавон бо итминони
комил таъкид сохт, ки асари Мавлоно Љалолуддини Румї «Маљолиси саъба» бо он ањаммияти илмї, бадеї ва диншиносие,
ки дорад, метавонад дар тарбия ва болобарии сатњи маърифати
насли имрўзу фардои ин миллат сањми муайяне дошта бошад. Он
як роњнамои хубе барои ањли илму маориф, муњаќќиќону

13Мавлоно

Љалолуддини Румї. Маљолиси сабъа. – С.65.
Њамон љо.- С.16.
15 Њамон љо.- С.82.
14
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ходимони дин ва тамоми њаводорони каломи мансуру манзуми
Мавлоно мебошад.
Дар асари дигари мансури Мавлоно - «Мактубот» њуљљатњои
гуногун дар њаљми аз як то ду сањифагї љамъоварї шудаанд. Ин
њуљљатњо асосан номањо ва мурољиатњои Мавлоно ба њокимону
ашрофони Ќўния, ањли оила ва дўстони ў мебошанд. Тазаккур
бояд дод, ки номањои Мавлоноро шогирдон ва фарзандону ёру
дўстони ў љамъ оварда, дар шакли китоби алоњидае љилд
кардаанд. Дастхатњои ин муљаллад дар китобхонањои Туркия
мањфуз буда, онњо дар шакли китоби алоњида дар соли 1356
њиљрии ќамарї дар Истанбул ба нашр расидаанд. Баргардони
номањо аз хатти форсии арабї ба хатти кирилиасоси тољикї дар
соли 2017 бо теъдоди хеле каме нашр шудааст.
Ќисмати асосии китоби «Мактубот» фарогири 144 мактуб ё
номањои Мавлоно аст. Ба ин шумора њамчунин чанд мактубе
дохил мешавад, ки шояд ба худи Мавлоно аз љониби касони
дигар навишта шудаанд ё нома набуда, мулоњизоти сабтшудаи
муаллифро оид ба ин ё он мавзўъ дар бар мегиранд, ё дар чанд
маврид такрори њамдигаранд.
Номањои Мавлоно дар «Мактубот», чунонки дар боло њам
таъкид ёфт, ба ашхоси мухталиф нигаронида шудаанд. Баъзе
шахсиятњое, ки Мавлоно ба унвонии онњо ин номањоро
навиштааст, инњоянд: фарзандонаш БањоуддинваАлоуддин,
Муъинуддин Парвона - вазири давлати Салљуќиёни Рум дар ањди
Мавлоно, Ноиббек, Малика, Оли Довуд, Сувбошибек, Атобек –
аз амирону њокимони мањаллии давлати Салљуќиёни Рум ва
ѓайра.
Мавзўъњои мурољиати Мавлоно дар номањояш гуногунанд ва
оид ба ин нукта муњаќќиќони эронї Юсуф Љамшедпур ва
Ѓуломњусайн Амин зикр доштаанд: «Ин номањо барои ташрењу
тафсири матолиби ирфонї ва ѓавомизу муаззалоти тасаввуф нест,
балки аѓлаби онњо супоришномањоест, ки ба хотири муридону
ниёзмандон худ ба ашхоси зинуфуз навишта аст, вале камтар
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номае дида мешавад, ки дар он асаре аз нукоти маърифату
латоифи тариќат набошад16».
Љолиби зикр аст, ки тавассути омўзиши амиќи номањои
Мавлоно метавон маълумоти иловагї оид ба њаёту фаъолияти
мутафаккир, махсусан муносибатњои ў дар оила, бо ёрону дўстон
ва бо њокимони давр пайдо кард. Аз љумла, маълум мегардад, ки
Мавлоно ба љуз хонааш берун аз шањр боѓе доштааст, яке аз
писаронаш ба ў мушкилоти оилавї эљод мекардааст ва ѓайра.
Табиист, ки ин маълумот баррасии алоњидаро таќозо мекунад.
Чун аз муњтавои номањои Мавлонои Румї сухан меравад,
ќобили ќайд аст, ки дар онњо њам оњангњои сўфиёна, њам
фаќењона ва ахлоќию иљтимої баръало њувайдоянд. Аз љумла, ў
њокимону амиронро барои њалли масъалањои љомеа давъват
мекунад, аз онњо барои таъмини амнияти мардум сипос мегўяд:
«Алњамду лил лоњ, ки ањли ислом ба авдаси рикоби маймуну
мавкуби њумоюни шумо шодмон гаштанду ѓубори ошўбу фитна
аз бисоти рўзгор ба љорўби адлу инсоф барафшонда шуд17”.
Масъалањои маърифати тасаввуфї, аз ќабили худшиносиву
Худошиносї низ дар номањои Мавлоно инъикос гардидаанд. Дар
онњо ашъори баландпояе низ иќтибос оварда шудаанд, ки моли
худи муаллифанд ё аз шоирони дигар ба орият гирифта шудаанд.
Мавзуъњои ин ашъор гуногун аст. Аз љумла, дар бораи ишќи
илоњї ва инсонї абёти зерини ў љолиби таваљљуњанд:
Устоди ту ишќ аст, ту он љо бирасї,
Ў худ ба забони њол гўяд, чун кун18.
Дар мавзўъњои ахлоќї, аз љумла мардонагиву рафоќат бошад,
байти поин аз номањои Мавлоно хеле пуртаъсир аст:
Аз садаф дур талаб, зи оњу ноф,
Дил зи мардон талаб, зи нодон лоф19.
Дар хусуси саховату саховатмандї низ мутафаккир ашхосеро,
ки дар номањояш ба онњо мурољиат мекунад, пайваста таъкид
мекунад:
16Муќаддима

// «Мактубот»-и Љалолуддин Муњаммад машњур ба Мавлавї бо
муќаддима, њавошї ва таълиќот. –Тењрон, 1336 њ.ш. – С. 31-32.
17Мавлоно Љалолуддини Румї. Мактубот. – Душанбе: «Ирфон», 2017.- С.110.
18 Њамон љо.- С.12.
19 Њамон љо.- С.13.
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З-он пеш, ки додаро аљал бистонад,
Њар дод, ки доданист, мебояд дод20.
На танњо порањои манзум, балки насри мусаљљаъ низ, ки
Мавлоно аз он дар номањояш зиёд истифода мекунад, њам аз
љињати шакл ва њам аз лињози мазмун хеле моњиронаву воло аст:
“... хоноќоњ ва хайрот, ки дар олам бино кардаанд, бар умеди он
кардаанд, ки бандаи Њаќ, на бандаи даќ ва ёри хоса, на ёри коса
ва ошиќи диндор, на ошиќи динор ва дарвеши љондор, на
дарвеши нонхор бошад, ки рўзе аз иќбол иттифоќан дар ин
иморат гузар кунад21”.
Номањои Мавлоно аз љињати шаклу мазмун имконият
медињанд, ки ќонунмандињои шаклу навъи мукотибот - жанри
эпистоляриро дар таърихи асрњои миёнагии мардуми тољик
тањќиќ намоем. Чунонки маълум аст, номи ин навъи наср –
“эпистолярї”, аз решаи калимаи юнонии “нома” буда,
мутахассисон одатан аз ду навъи мукотибот - шахсї ва корию
расмї сухан мекунанд. Сохтори як номаро бошад, дар шакли
хеле одияш ба якчанд ќисмат, аз ќабили ќисми мурољиат,
мазмуни асосии нома, эњтиромоти хулосавию нињої, имзо ва
таърихи китобат таќсим мекунанд.
Дар номањои Мавлоно, ки њам шахсї ва њам корию расмианд,
ин махсусиятњои дар боло зикршуда ба таври айён њувайдоянд.
Аз љумла ў мурољиат мекунад: “Саломи Њаќ ва рањмати абадї
бар зоти шарифи маликул умаро, боситул адл, носирул њаќ, абил
мулук вас салотин, адомал лоњу улувању бодї!22”.
Оид ба ќисмати мазмуни асосии нома дар мисоли номањои
Мавлоно болотар сухан рафт. Дар ќисмати эњтиромоти
хулосавию нињої бошад, дар ин номањо чунин сохтори навъи
мукотибот низ аксаран риоя гардидааст. Масалан: “Аз бањри
рўзе, ки умед медоред, ки Ќањњори мутлаќ таќсирњои шуморо афв
кунад,дар онрўзе,ки касеро зањраи шафоат кардан набошад,аз ин
заифи мрўз захира созаду љињати он умеди шафоати индої ќабул

Њамон љо.- С.26.
Њамон љо.- С.100.
22 Њамон љо.- С.32.
20
21
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кунад, то миннатњо дошта ояд ва савоб љазил ва санои љамил
њосил ояд. Љовид муњсинбод, омин ё раббал оламин23”.
Вале аксарияти номањои Мавлоно дар шакли то мо расида, бе
ќисмати имзоянд ё кулли онњо сабти таърихи нигориш надоранд.
Аз љумлаи имзоњои Мавлоно чунин мисол метавон овард:
“Алмуфтахару бидуоњи, Муњаммад бин Муњаммад бин Алњусайн
Албалхї24”.
Забони номањои ин шоиру мутафаккири барљаста асосан
тољикї аст, аммо дар дохили матн муаллиф калимоту иборот,
љумлањои комил, порањои манзуму мансурро дар забони арабї
зиёд истифода кардааст. Чанд номаи мутафаккир бошад, пурра
бо забони арабї мебошад. Њамчунин, дар чанд номае миќдоре
калимаву ибороти туркї низ мавриди истифодаи муаллиф ќарор
дорад.
Дар забони номањои Мавлоно забони тољикї бо тамоми
шукуњу шањоматаш мунъакис аст. Дар баробари ин баъзе
калимотеро метавон пайдо намуд, ки махсусанд. Аз љумла,
истифодаи калимањои “идрорї” ё “љомагї” ба маънии идрорпулї
(стипендия): “Љамоате аз фарзанд онимо, ки дар мадрасаи
Ќаротої,рањамањуллоњу,идрорї доранд, хоифанд, ки мударриси
бегона биояд ва љонро мутаарриз шавад ва мудоро ва муросо, ки
сайидулмударрисин Шамсиддин мекунад бо фарзандони мо,он
бегона ба акси он кунад25”; “Тавфиќ аз макорими ахлоќ ва лутфи
шомили Шумо он аст, ки дар таќрир ва итмом ва таъйини љомагї
њарчї вофиртар ва бештар саъй фармоянд...26”.
Ё худ истифодаи калимаи “шабгардак” ба маънии мањфили
шабонаи тўйи арўсї аз љониби мутафаккир ва дањњо калимоту
ибороти дигар аз назари забоншиносии муосири тољик хеле
љолибанд: “...ва аз бањри сапедрўии абадии ин падар ва аз они
худ ва аз он њама ќабила хотири эшонро азизи азиз дорад ва њар
рўзрову њар шабро чун рўзи аввал ва шабгардак донад дар сайд
кардан ба доми дилу љон...27”.

Њамон љо.- С.50.
Њамон љо.- С.69.
25 Њамон љо.- С.76.
26 Њамон љо.- С.33.
27 Њамон љо.- С.114.
23
24
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Хулоса, дар асоси “Мактубот” муњаќќиќону њаводорони
осори Мавлоно имкон доранд, ки на танњо аз њаёт ва фаъолияти
ин сўфии оламгир маълумоти бештар пайдо кунанд, балки
махсусиятњои иљтимоию фарњангии даврони ў ва љанбањои
мухталифи таълимоти мутафаккир ва хусусиятњои бадеї, услубї
ва забонии ин осорро амиќтар тањќиќу баррасї намоянд.
Асари Мавлоно - «Фињї мо фињї» низ асари мансур буда,
муаллиф онро дар пайравии асари падараш Бањоуддини Валад
«Маориф» эљод кардааст. Дар асар баъзе масоили дар асарњои
дигари ў буда такрор шудаанд. Ин асар дар шакли дастхат дар
солњои 716 њиљрии ќамарї ва 751 њиљрии ќамарї дар Осиёи
Саѓир (Туркияи имрўза) интишор гардида, нусхањои он дар
китобхона ва музейњои ин кишвар мањфузанд. Дар замони
муосир китоби мазкур се бор дар шакли пурра ва як бор дар
шакли гузида аз он дар Эрон ба табъ расидааст. Бори аввал
матни пурраи «Фињї мо фињї»-ро муњаќќиќи шинохтаи эронї
Бадеъуззамони Фурўзонфар дар соли 1330 њиљрии шамсї дар
шањри Тењрон
аз нашр баровардааст, ки он дар асоси
дастхатњои дар боло зикршуда тањия гардидааст. Бори дуюму
сеюм матни ин асари Мавлоноро Љаъфар Мударрис Содиќї дар
солњои 1372 њиљрии шамсї ва соли 1374 њиљрии шамсї дар
Тењрон ба табъ расонид, ки дар асоси њамон матни нашрнамудаи
Бадеъуззамони Фурўзонфар аст.
Гузидаи «Фињї мо фињї» дар Эрон аз љониби Њусейн
Ќумшаї ба табъ расида, онро муњаќќиќи тољик Абдуллоњ
Шавактї дар соли 2007 бо хатти кириллиасоси тољикї
баргардон ва ба табъ расонид. Ќобили зикр аст, ки ин гузида
дар ќиёс бо Ќуръон иборат аз 114 пораи мунтахаб аз матни
«Фињї то фињї» тартиб дода шуда, бештар характери тафсирї
дорад ва нашри интиќодии матни ин асари Мавлоно ба њисоб
намеравад. Аз љумла, матни кириллиасос аз 302 сањифа иборат
аст, ки аз он 47 сањифа пешгуфтор, 172 сањифа шарњу таълиќот, 17
сањифа шарњи луѓат, љамъ 236 сањифа буда, матни асл њамагї 60
сањифа ё 20 фисади китоби ба табъ расонидаро дар бар мегирад.
«Фињї мо фињї», ба иттилои муњаќќиќони эронї, дар
шакли дастхат бо номњои «Китоби фињї мо фињї» ё «Асрор-ул–
љалолия» зикр шудааст. Дар дафтари панљуми «Маснавии
маънавї» худи Мавлоно ин китобро бо номи «Маќолот» ёд
кардааст. Вале ин асар бештар бо номи «Фињї мо фињї» машњур

105

Илм ва Љомеа

аст. Маънии номи асар тањтуллафз аз тарљумаи арабї «Дар ўст,
њар он чї дар ўст» мебошад ва сарчашмаи ин ибораро дар
маъхазњо ва тањќиќоти муосир ба таври гуногун тафсир
кардаанд. Аз љињати моњият ин ибора мафњуми машњурро аз
фалсафаи донишманди шинохтаи олмонї Иммануил Кант «чизњо дар худ» ба ёд меорад.
Оѓозу анљоми таълифи «Фињї мо фињї» аз љониби
Мавлоно маълум нест, вале тахмин меравад, ки мутафаккир дар
мањфилњои дўстону шогирдон сухан мегуфт ва ибтидо аз соли 645
њиљрии ќамарї ва ё баъди вафоти ў муридон ва ё писараш
Султонвалад ин суханонро тадвин кардаанд. Муњаќќиќи рус Э.
Бертелс низ бар њамин аќида аст: «Ин китоб, ба тасаввури мо,
чизе аз ќабили ќайди нимастенографии «сўњбатњои» шайхи
мутасаввиф бо муридони худ аст»28.
Муњаќќиќи эронї Љаъфар Муддарис Содиќї чунин
мењисобад, ки матни дастнависњои «Фињї мо фињї» дар шакли
хом аст ва дар нашри Бадеъуззамони Фурўзонфар ин хосияти
дастнависњо нигоњ дошта шудааст. Дар матни асар фаслбандии
он ба ягон ќоида тобеъ набуда, дар як пора чандин маънињо бе
робита бо њамдигар омадаанд. Аз ин рў ин асари Мавлоноро
баъзан «машќи Маснавї» њисобидаанд. Доир ба мундариљаи
«Фињї мо фињї» низ муњаќќиќон аќидањои гуногунро баён
кардаанд. Аз љумла, Бадеъуззмони Фурўзонфар онро шарњи
«Маснавии маънавї» њисобидааст, Љаъфар Содиќї бошад,
баръакс онро муќаддима ба «Маснавї» хондааст. Ин муњаќќиќ
ќайд менамояд, ки хонанда Мавлоноро дар «Фињї мо фињї»
бепарда мебинад. Мавлоно дар ин асари худ савол мегузорад ва
ба он љавоб мегўяд, њадисе меорад ва онро шарњ медињад. Бо ин
сабаб забони асар намунаи дурахшони содданависї ва «ёдовари
насри покизаи асри Сомонї» аст29.
Дар маљмуъ, асари Мавлоно - «Фињї мо фињї» чун ду
асари дигари дар боло тањлилшуда низ дар омўзиши њаёт ва
эљодиёти муаллиф, дар тањќиќи рушди илму фарњанги

Бертельс Е.Э. Избранные произведения. История персидско-таджикской
литературы.- М., 1960.- С. 527.
29Маќолоти Мавлоно (Фињї мо фињї)-и Мавлоно Љалолуддин Муњаммади
Балхї (Румї).- Тењрон, 1374 њ. - С. 22.
28
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тољикзабонон дар Осиёи Саѓир, мушаххассозии таълимоти
тасаввуфи Хуросон, самтњои инкишофи забон ва адабиёти тољик
дар асрњои миёна ва амсоли он ањаммияти баѓоят бузург дорад.
Аз ин рў нашри матни пурраи ин асар боз як ќадаме дар тањќиќи
мукаммали таълимоти ин орифи љањоншумул ва фарњанги
асримиёнагии миллати тољик хоњад буд.
Адабиёт:
1. Бертельс Е.Э. Избранные произведения. История
персидско-таджикской литературы.- М., 1960.
2. Мавлоно Љалолуддини Румї. Маљолиси сабъа. – Душанбе,
2014.
3. Мавлоно Љалолуддини Румї. Мактубот. – Душанбе:
«Ирфон», 2017.
4. Маќолоти
Мавлоно
(Фињї мо фињї)-и Мавлоно
Љалолуддин Муњаммади Балхї (Румї).- Тењрон, 1374 њ.
5. Муќаддима // «Мактубот»-и Љалолуддин Муњаммад
машњур ба Мавлавї бо муќаддима, њавошї ва таълиќот. –Тењрон,
1336 њ.ш.
6. Рањмон Эмомалї. Мавлоно ва тамаддуни инсонї. –
Душанбе: «Бухоро», 2012.
7. Рањмон Эмомалї. Суханронї дар мулоќот бо
намояндагони ањли љомеаи мамлакат. 4 июли соли 2013.
8. Субњонї Тавфиќ. Пешгуфтор // Мавлоно Љалолуддини
Румї. Маљолиси сабъа.- Тењрон, 1365 њ.
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Нуралї НУРЗОД
дотсенти кафедраи адабиёти классикии
тољики Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи
академик Б.Ѓафуров

ЉОЙГОЊИ ЉУЃРОФИЁИ ТАЪРИХИИ
ФАРОРУД
ВА
СУННАТЊОИ
ФАРЊАНГИ
ТОЉИКЇ
ДАР
ОСОРИ
МАВЛОНОИ БАЛХЇ
Мавлоно Љалолуддини Румї дар таърихи адабиёти форсї
баробари њамчун орифи соњибназар ва сўфии соњибмашраб
эътироф гардидан, ба њайси шоири хаёлпардоз ва суханвари
мумтоз шинохта шудааст, ки дар идомаи љодаи шуарои
сўфимашрабе чун Санойиву Аттор на танњо барои нубуѓи шеъри
ирфонї, балки дар равнаќи адаби форсї маќоми вижае дарёфта
ва ба ќавли худаш оташе дар бешаи андешањои муридону
мухлисони шеър афрухт.Њатто ба рўзгори хеш ин иродат ва
идоматашро аз љодаи пешиниён ба гунаи зайл љилва рехта:
Аттор рўњ буду Санойи ду чашми ў,
Мо аз пайи Санойиву Аттор омадем.
Бањси шинохти њунари нигорандагї ва партави арзишњои
бадеї дар осори Мавлоно дар пажўњишоти зиёде аз
донишмандони Шарќу Ѓарб љойгоњи људогона дарёфтааст ва ин
љо аз таълифоти муњаќќиќоне чун Риналд Николсон, Анна Мери
Шимел, Е.Э. Бертелс, Абулњусайни Зарринкўб, Бадеъуззамони
Фурузонфар, Сируси Шамисо, Шафеии Кадканї ва дигарон
ёдовар метавон шуд, ки њар яке њунари Мавлоноро дар оинаи
пиндору тафаккури хеш бозшиносї кардаанд.
Мусаллам аст, ки бозтоби њунари шоирии Мавлоно
љилвањои вижае дорад ва як буъди кашфи он дар корбандии
аносири љуѓрофиёи таърихї ва фарњанги тољикї дар осори шоир
тазоњур мекунад, ки дар мењвари баррасињои ин маќола ќарор
мегирад. Њатто њадс њам метавон зад, ки ин мавзўъ аксаран аз
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марзи мабоњиси донишмандони мавлавипажўњ то љое њам берун
монда ё камтар ба он таваљљуњ зоњир гардидааст.
Мусаллам аст, ки дар осори Мавлоно, хоса дар «Маснавии
Маънавї»-и ў ба вуљуди шањру билод ва искону мавозеъи
таърихие ишорат мешавад, ки ба гузаштаи аќвоми форсї,
минљумла тољикон пайванди ќавї доранд. Масалан, дар ќиссаи
«Подшоњ ва канизак», ки аввалин њикояти «Маснавї» мањсуб
мешавад, дар канори зикри шањри Самарќанд, ки искони мењвари
наќл ба шумор меравад, мавозеи Кўњи Ѓотифар ва Сари Пул ёд
шудаанд, ки њар ду њам ба ин шањр муртабит њастанд. Аввалї
исми кўњест дар шањри Самарќанд ва сонї номи гузар ё мањалле
аз мањаллоти ин шањри ќадима:
Набзи ў бар њоли худ
буд бегазанд,
То бипурсид аз Самарќанди чу ќанд.
Набз љасту рўй сурху зард шуд,
К-аз самарќандии заргар фард шуд.
Чун зи ранљур он њаким ин роз ёфт,
Асли он дарду балоро боз ёфт.
Гуфт: Кўйи ў кадом аст дар гузар,
Ў Сари пул гуфту кўйи Ѓотифар…
Њарчанд њадафи аслии корбандии мафоњими љуѓрофиёї
дар ин ќиссаи Маснавї бозтоби тафаккури ирфонї аст ва
Самарќанд мазњари асолат ва таљаллї мањсуб мешавад, аммо дар
зимни ин Мавлоно нозукона ба њиљрати заминии худ аз искони
асли зист- Фароруди кабир њам ишорате мефармояд, ки
Самарќанд дар он рўзгор нигини ин мантаќаи бузурги љуѓрофии
форсинишин ба шумор меомад. Љунбиши набзи канизак бо
шунидани номи Самарќанд ва ду исми дигари љуѓрофии
муртабит ба ин шањри азим ишорат ба расидан ба асл мекунад ва
ин њуруф бўйи пироњани Юсуфи асолатро барои солики роњи
тариќат меоварад. Маљмўи љусторњо дар шинохти оѓоз ва
расидан ба кашфи рамзу рози аслї эњтимоми соликро дар
маърифати њаќ бозтоб мебахшанд. Аз назари дигар, рамзист, ки
Мавлоно нахуст дар «Найнома» аз дурафтодагии худ аз асли
рўњонии хеш ќисса мекунад ва тафсири ин људойи аз васлу аслро
бо њикояти «Шоњ ва канизак» оѓоз мекунад. Ин њадафи Мавлоно
дар ду нукта љамъбаст мешавад:
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а) Мавлоно бо наќли ин ќисса ба тафсири найнома оѓоз
мекунад ва ба ибораи дигар достони мазбур сароѓози хати
њадафњои Худовандгори «Маснавї»-ро рўшан мекунад:
б) Мавлоно дар канори наќли људоафтодагии рўњонии худ
аз њиљрати љисмонї ва дур мондан аз зодбуми аслии худ –
Фарорудони бузург низ њикоят мекунад ва байти оѓози ќисса
санади муњкам бар ин гуфтор хоњад буд:
Бишнавед эй дўстон, ин достон,
Худ њаќиќат наќди њоли мост он.
Нукоти дарунии достон њам рамзу роз ва падидањои
фарњангии тољикиро ошкор месозанд, ки ташрењи бархе аз онњо
ин љо амри зарурї хоњад буд. Мавлоно чаро самарќандии заргар
мегўяд ва ё њатто ба чї сабаб заргарро ќањрамони достони худ
мепазирад? Ба ин суол танњо огоњї аз фазилатњои вижаи шањри
Самарќанд ва суннатњои фарњангии он посух мегўяд. Мусаллам
аст, ки дар Самарќанд аксаран ба касби заргарї шуѓл меварзанд
ё ба таъбире дигар мустаъмалтарин пеша дар Самарќанд ин
заргарист ва ба ќавле дар аѓлаби хонаводањо ин касб ривољи
тамом дорад. Мардумони ин мањал пайваста дар соњили рўди
Зарафшон мераванд ва он љо зар мешўянд. Мањз, њамин рабти
муњками пешаи заргарї бо шањри Самарќанд Мавлоноро ба сўи
он мекашад, ки заргарро ба сифати ќањрамон ва мушкилкушои
рамзу роз бипазирад. Аз назари дигар, миёни табаќоти мардум
танњо заргар аст, ки Мавлоно онро ба масобаи мазњари ишќи
заминї ва муњаббати дунявї мепазирад ва Пири Румї ин
матлабро зимни висоли ў бо канизак ин гуна тавзењ медињад:
Ишќњое к-аз пайи ранге бувад,
Ишќ набвад, оќибат нанге бувад.
Мешавад гуфт, ки заргар баробари тимсоли муњаббати
маљозї будан самбули нафси инсонї аст, ки дар адами он ба амри
илоњї парда аз рўи маљмўи мушкилот бардошта мешавад.Марги
заргар кушта шудани нафси аммора аст, ки канизакро ба сўи шоњ
мехонад ва ин шоњ њам рамзе аз маъшуќи абадї бошад.
Самбули дигари ин њикоят, ки пайванди онро ба фарњанги
мардумии тољик таъмин мекунад, маншаъ дар адабиёти шифоњии
тољикон доштани он аст. Ин достон миёни тољикон маъруф аст ва
гоње ба номи Абуалї ибни Сино ва гоњи дигар ба номи Њаким
Барзуя ва мавриди дигар танњо бо номи Њаким наќл мешавад.
Фарќият дар достони мављуд дар «Маснавї» ва ќиссаи омиёнаи
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тољикии он дар он ифода шуда, ки дар Мавлоно то ба зикри
асомии љуѓрофї мерасад ва бо њамин љузъиёти мазкури ќисса ба
поён расида, тибќи дастури шоњ барои овардани заргар аз
Самарќанд ќосид ирсол мешавад. Дар нусхаи омиёнаи достон
бошад фарорафта аз асомии љуѓрофї номи ашхос њам тазаккур
меёбад то он мавќеъ, ки исми мањбуби шахси бемор таъкид
мешавад ва ў бо шунидани ин ном ба худ меояд ва мардумон
дармеёбанд, ки мавсуф гирифтори ишќи њамин нафар аст. Дар ин
њамин љо бо расидан ба висоли њамдигар ќиссаи омиёнаи
тољикии «Шоњ ва канизак» ба поён мерасад, аммо Мавлоно ин
марзро убур мекунад ва ќиссае тамсиливу ирфонї меоварад, ки
љузъиёти иловашудаи он бештар ин тамсилоту љанбањои
ирфониро таќвият бахшидаанд. Њаройина,метавон бар ин назар
шуд, ки новобаста ба тањаввулоти маънавии ќисса аз љониби
Мавлоно наќши сарчашмавии достони омиёнаи он, ки дар
адабиёти шифоњии тољикї мављуд мебошад, ошкор мегардад.
Баробар ба ин ќисса дар «Маснавї» як идда достонњои дигаре
њам наќл шудаанд, ки маншаъ дар фарњанги мардумии тољикї
доранд ва теъдоди онњо шояд аз 20 убур кунад. Тахмин њам
меравад, ки бахше аз ин ќисас танњо ба тавассути Мавлоно аз
фарњанги мардумии тољикии форсї ба назм кашида шуданд ва
бад-ин васила дар пиндору андешањои мардуми тољик боќї
мондаанд. Њатто баъзе аз онњо минбаъд дар кутуби дигар ба
шевањои мухталифе аз назму наср наќл шудаанд, ки аслу
маншаъашон китоби беназири Мавлонои Рум дониста мешавад,
ки тањќиќу пажўњиши ин масъала ниёзманд ба љусторњое људона
мебошад. Ёдовар бояд, ки теъдоде аз ин ќисасро адабиётшиноси
маъруфи тољик Расул Њодизода аз васати «Маснавии маънавї»
берун кашида, дар сурати китоби људогонае бо номи «Њикоёти
халќї дар маснавї» рўйи чоп овардааст.
Бухоро, ки аз оѓоз мазњари илму дониш ва фарњангу дин
шинохта шудааст ва њамин нигине дар ангуштарии таърихи
аќвоми форс дониста мешавад, он нуфузу нубуѓи маънавии худро
дар тафаккур ва андешаи Мавлоно њифозат карда. Мавлоно аз
Бухорои Шариф ёд мекунад ва онро пеш аз њама манбаи дониш
мешуморад, њамин партави маърифати худро дар ќиссаи «Азм
кардани он вакил аз ишќ, ки руљўъ кунад ба Бухоро лоуболивор»
ингуна тафсир менамояд:
Шамъи Марямро бињил афрўхта,

111

Илм ва Љомеа

Ки Бухоро меравад он сўхта…
Ин Бухоро манбаи дониш бувад,
Пас бухороист њар-к онаш бувад.
Пеши шайхе дар Бухоро андарї,
То ба хорї бар Бухоро нангарї.
Љуз ба хорї дар Бухорои дилаш,
Роњ надњад љазру мадди мушкилаш…
Дар канори ин ки Бухоро дар пиндори Мавлоно манбаи
дониш аст ва мазњари илму ирфон, Пири Рум ин маскани азизро
њуббулватан, мазњари таљаллї ва шањри шоњи худ низ мењисобад,
ки ин амр
ба иродати тамоми Мавлавии бузург ба ин
ангуштарии нигини фарњанги форсї ишорат дорад:
Гарчи дил чун санги хоро мекунад,
Љони ман азми Бухоро мекунад.
Маскани ёр аст шањри шоњи ман,
Пеши ошиќ ин бувад њуббулватан.
Ин ќиссаи дурударозе аст, ки мавзўи мењвари он сафари
ошиќ ба љониби њуббулватан, яъне Бухоро аст ва ин љо низ
Мавлоно то љое шабоњате ба ќиссаи Шоњ ва канизак эљод
мекунад. Дар идомаи наќли худ зимни баёни «Рў нињодани он
бандаи ошиќ ба Бухоро» чанде аз мавозеъи дигари мансуб ба ин
минтаќа, чун Реги Омў, руди Љайњунро ёдовар мешавад, ки
ќаблан њам дар адабиёти форсу тољик бо мањбубияти тамом зикр
шудаанд:
Рў нињод он ошиќи хунобрез,
Дил тапон, сўи Бухоро гарму тез.
Реги Омў пеши ў њамчун њарир,
Оби Љайњун пеши ў чун обгир…
Дар Самарќанд аст ќанд, аммо лабаш,
Аз Бухоро ёфт в-он шуд мазњабаш.
Баъдан аз забони ошиќи содиќ Мавлоно ба сифати ин
шањри азизон ва ба ќавли худаш шањри шоњи худ ва маскани
ёраш мепардозад:
Эй Бухоро, аќлафзо будаї,
Лекин аз ман аќлу дин бирбудаї.
Бадр мељўям, аз онам чун њилол,
Садр мељўям дар ин саффи ниол.
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Мавриди дигар дар Куллиёти Шамс бошад зикри исми љуѓрофии
Љанд мекунад, ки аз шањрњои Фароруд буда, замони њамлаи
муѓул ба коми адам фурў рафтааст.
Эй табъи рўсияњ, сўйи Њинд бозрав,
В-эй ишќи турктоз, сафар сўйи Љанд кун.
Дар манобеи таърихї дар тафсири љуѓрофиёи Љанд таъкид
шуда, ки шањре аз шањрњои бузурги Мовароуннањр будааст, ки
дар ќарни 7 – уми њиљрї њангоми њамлаи Муѓул яксара вайрон ва
нобуд гардид
Алиакбари Дењхудо низ дар такя бар маводи осоре чун
«Мунтањї- ул-араб», «Муъљам -ул-булдон», «Њудуд ул-олам», ин
шањњро аз бузургшањрњои Мовароуннањр дониста, љуѓрофиёи
онро дар канори руди Сайњун муќаррар мекунад, ки ба асари
њамлаи муѓул аз он нишоне намонда
Дар канори рўди Сайњун љуѓрофиёи таърихии ягона
доштани шањрњои Хуљанд ва Љанд гоњо боис ба он њам
гардидааст, ки онњо як шањр дониста шаванд. Аммо аз иттилои
Атомалики Љувайнї зимни баёни њодисаи њамлаи муѓул вуруди
лашкар ва асокири онро ба ин ду шањр паси њамдигар зикр
мекунад, ки ин матлаб дар фосилаи ќариби њамдигар макон
доштани
шањрњоро
ба
субут
мерасонад.
Дар шеъри классик низ гоњо ин ду шањр мисли шањрњои
ќарине чун Самарќанду Бухоро ёд шудаанд. Чунончи Анварї
гўяд:
Ту ки дар њифзи эзадї чї кунї,
Њарзу таъвизи ањли Љанду Хуљанд.
Дар маљмўъ, Мавлоно њар љо роњ ба Самарќанду Бухорову
Љанду Хуљанд мељўяд ва пеш аз њама бо овардани асомии ин
балдаву шањрњои бузургу азиз барояш ёде аз ватани обои худ
мекунад ва хумори васл мешиканад. Аз дигар сў, чун ин шањрњо
њадиси ватани асливу аљдодии Мавлоноро мекунанд ва аз
рўзгори рафтаи вай лаб мекушоянд, ў дар сувари ин амокин
мазњарии таљаллии зоти њаќиќї ва љилвагоњи муњаббати эзадиро
кашф мекунад ва аз ин ёдмонгоњњо роњ ба сўи асолат мељўяд. Ин
аст, ки ин шањрњо баробари ифодаи воќеияти зиндагии Мавлоно
рамзњои њаќиќатшиносї, ишќу алоќа ба асли худ ва муфассири
ростини ин байти худи Мавлоно ва наќди њоли вай мебошанд:
Њар касе к-ў дур монд аз асли хеш,
Боз љўяд рўзгори васли хеш.
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Бозшиносии суннатњои фарњангии тољикї, ки басомадњое
дар китоби безаволи Мавлоно доранд, бањсе доманадор аст ва
имкон дорад, ки ин матлаб аз тариќи равишњое муайян ва
тамоюлњое чандгона матрањ шавад. Усули аввал дар корбандии
амсол ва њикамитољикї, корбурди вожаву таобире, ки аз
фарњанги шифоњии мардуми ин мантаќа сарчашма мегиранд,
ифода меёбад. Барои таъйини назари хеш метавон ба истифодаи
масали «бо думи шер бозї накардан» ишорат намуд, ки дар
маснавї ба кор рафта ва дергоњест, ки дар фарњанги шифоњии
мардуми тољик истифода мешавад. Мавлоно дар зикри достони
«Иброњими Адњам бар лаби он дарё» аз дафтари дувуми Маснавї
фармуда:
Бо думи шере ту бозї мекунї,
Бар малоик турктозї мекунї.
Чунонки зикр шуд, ин зарбулмасал миёни тољикон
маъруфияти зиёд дорад ва аммо нуктаи љолиб он аст, ки
донишманди эронї Муњаммадалї Њаќиќати Симнонї дар китоби
«Зарбулмасалњои манзуми форсї» асли зуњури онро аз Маснавї
донистааст.
Дар такя бар ин назар, худи «Маснавии маънавї»-ро њамчун
сарчашмаи тазоњури амсолу њиками форсї шинохтан мумкин аст,
ки ин њам љанбае аз боргоњи њунари шоирии худовандгори онро
ошкор месозад.
Миёни тољикон таъбири «тухм ё дона бар шўра пошидан»
њам маълум аст ва ин албатта масалест, ки дар адабиёти пешини
форсу тољик собиќаи зиёд дорад ва шуаро онро бо шевањои
мухталиф корбандї кардаанд. Аз љумлаи онњо «Оби њайвон бар
замини шўра пошидан», «донаи гавњар бар мурѓи арзанхора
рехтан», «шакаристон ба коми магасон додан», «тухм бар шўра
рехтан» ва ѓайра мањсуб мешаванд. Њамаи ин таобири мушобењ
ба маќолу масал маънии анљоми кори бењударо доранд ва
чунонки гуфта омад, имрўз њам дар фарњанги шифоњии мардумии
тољик истифода мешаванд. Махсусан, њамон таъбир, ки Мавлоно
онро дар сурати «тухм бар шўрахок рехтан» ба кор гирифтааст,
дар гўйиши тољикон маъмул аст:
Панд гуфтан бар љањули хобнок,
Тухм афкандан бувад бар шўрахок.
Вожаи «шўрахок» њам бештар дар гуфтори тољикон
истифода мешавад ва дар манотиќи мухталифи Тољикистон ба
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маънии хоки шўра ё намакаш зиёд ба кор меравад, ки ба иллати
нуфузи шўра дар он чизе намерўяд.
Таркиби «на сих сўзад ва на кабоб», ки дар гўйиши
тољикон њамчун ибораи рехта ба маънии дар анљоми коре
манфиати ду љонибро ба назар гирифтан маъруфият дорад, дар
«Маснавии маънавї» айни њамин маънї корбандї шудааст:
Гуфта, ногуфта кунад аз фатњи боб,
То аз он на сих сўзад на кабоб.
Муодили ин таъбир ё наздик ба он дар забони форсии
тољикї таркибњои «њам лаъл ба даст ояду њам ёр наранљад», «бо
як тир ду нишон» ва амсоли ин истифода мешаванд.
Барои ифодаи њолати тарс дар гўйиши тољикї аз
таъбирњои «монанди барги бед ларзидан» ва ё «чун барг
ларзидан», инчунин «ба мисли буз ларзидан» истифода мешавад.
Мавлоно њам дар «Маснавї» ин таркибро ба сурати «бар мисоли
барг ларзидан» ба кор гирифтааст, ки њолати тарс ё вазъи инсони
тарсуро баён месозад.
Бар мисоли барг меларзї, ки вой,
Гар равад рўзу нишон н-ояд ба љой.
Дар баёни ављи њолати тарс дар фарњанги мардуми
тољикон таъбири «зањра даридан», «зањрадарид шудан»,
«зањракаф шудан» ва амсоли ин ба кор гирифта мешавад.
Бахусус, шакли «зањра даридан», ки бештар дар шеваи гуфтори
тољикон истифода мешавад, дар Маснавї бо њамин сурат ва
маънї корбандї шудааст:
Он яке тўтї зи дардат бўй бурд,
Зањрааш бидриду ларзиду бимурд.
Дар њамин байт таркиби дигаре аз чунин таркибњо дар
сурати «бўй бурдан» истифода шудааст, ки дар фарњанги оммаи
тољикон ба маънии огањ шудан, хабар ёфтан ба касрат ба кор
гирифта мешавад.
Агар маркабе бештар хислати рамидагї ё шўху шангї
дошта бошад ва идораи он аз љониби соњибаш мушкил гардад,
тољикон онро «љавмаст» мегўянд. Мавлоно њам ин таркибро дар
«Маснавї» ба сурат хар аз «љав маст шудан» истифода бурдааст:
Њин ба њар масте, дило ѓарра машав,
Њасти Исо масти њаќ, хар масти љав.
Шеваи дигари партави суннатњои фарњангии тољикї ба
корбурди вожањое марбут аст, ки имрўз дар гуфтори мардуми
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тољик ва забони шифоњии мантаќа ба касрат истифода мешавад
ва иддае аз онњо ё забони адабї берун мондаанд ва ё љойи худро
ба муодилњои дигар иваз кардаанд. Љињати пажўњиши бештари
ин масъала зарурате пеш меояд, ки ин усули корбурди вожањо дар
чанд даста баррасї шавад:
вожањои истилоњї, ки падидањои фарњанги хонаводагї ва
муњити иљтимоии тољикиро ифода мекунанд. Ба ин гурўњ анвоъи
хўрока, афзор ва ашёи хонаводагї, лузумоти зиндагї, суннатњои
фарњанги мардумии тољикон шомил њастанд. Барои намуна аз
Маснавї чанд мисол зикр мешавад:
анвоъи хўрока:
Тутмољ- навъе аз хўрок аст, ки онро угро њам гўянд ва
бештар бо фатир тановул кунанд. Фатир бошад нони равѓание
бошад, ки бештар дар шањрњои Мовароуннањр бо равѓан ва
гузоштани донаи растании сияњдона дар рўи он тањия кунанд. Ин
вожа миёни тољикон хеле мустаъмал аст:
Оби тутмољаш дињад, к-инро бигир,
Гар намехоњї, ки нўши з-он фатир.
Шўрбо: - навъе аз хўрок бошад, ки аз обу равѓану гўшту
сабзї ва картошка тањия кунанд. Дар шарњи ин калима дар
Фарњанги форсї» -и Муњаммад Муин омадааст: «Шўрбо ё
шурбољ оши сода, ки бо биринљ ва анвоъи сабзї пўхта шавад.
Аммо миёни тољикон агар бо ин навъ хўрок биринљ њамроњ
намоянд, онро шўрбои холис, яъне шўрбо намегўянд. Шўрбои
асл танњо ба василаи истифодаи гўшту сабзї ва пиёзу картошка
тањия гардад ва дар фарњанги хонаводагии тољикї агар иловатан
бар ин лузумот чизе дигар њамроњ кунанд, он гоњ номи он
мањсули илњоќї ба калимаи шўрбо илова мешавад. Масалан, агар
карам њамроњ кунанд, гўянд, карамшўрбо, њатто агар бо гўшти
мурѓ тањия шавад, онро мурѓшўрбо меноманд.
Аз ѓазаб шўрбои сўзон бар сараш,
Зан фурўш резад, шавад кал миѓфараш.
Залла- хўроки пасмонда ё исрофшударо гўянд:
Боз густохон адаб бигзоштанд,
Чун гадоён заллањо бардоштанд.
Анвои зарфњо:
Аз номгўи афзоре, ки барои тањияи хўрок истифода
мешаванд ва бо ин номњо бештар миёни тољикон роиљанд,
Мавлоно инњоро ба кор гирифтааст:
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Дег- зарфе, ки дар он хўрок тањия шавад:
Бингар андар наххўде, дар дег чун,
Мељањад боло! Чу шуд оташ забун
Нахўд њам номи зироате аст, ки онро барои омода
намудани хўрокњои зиёде истифода кунанд ва тољикон дар аксар
анвоъи ѓизоњои миллї, аз љумла оши тољикї аз он истифода
мебаранд. Њатто аз он хўроке људогона њам омода мекунанд, ки
миёни мардум ба таъбири «гармак» маъруф аст ва дар
мантаќањои људогонаи Тољикистон, аз љумла шањри Хуљанд
хонаводањое маъруф ба пазандагии ин навъи хўрок њанўзам
шўњрат доранд.
Кафлез- афзоре, ки барои тањияи хўрок ва кашидани он
истифода мешавад.
Чун харидї, чун нагунам мекунї,
Мезанад кафлез кадбону, ки не.
Миёни тољикон бо истифода аз ин ду калима маќоли
маъруфе бад-ин шакл њам њаст: «Агар дар дег бошад, ба кафлез
меояд». Ин маќол ба он маънї корбандї мешавад, ки агар шахсе
дар бисоташ андўхтае ё донише дошта бошад, онро метавонад
бемушкилот ба забон оварад.
Дар байти боло калимаи кадбону њам истифода шудааст, ки
бо вожањои ќаблї иртиботе дорад. Кадбону -соњибхонаеро гўянд,
ки хўрокро тањия намояд. Одатан тољикон дар гўйиши худ
кадбонуро нисбати бонувоне истифода мекунанд, ки дар тањияи
анвоъи хўрок мањорати тамом доранд.
Афзоре, ки дар фарњанги хонаводагии мардуми тољик
барои анљоми корњои боѓдориву заминдорї истифода мешавад,
бо њамон номњои роиљ миёни тољикон дар «Маснавї» мавриди
истифода шудаанд.
Бел- асбобе, ки барои нарм кардани замин, кушодани об,
бардоштани хок ва корњои дигаре истифода бурда мешавад ва бо
њамин ном миёни мардуми тољик роиљ аст. Мавлоно мегўяд:
Мунќатеъ шуд хону нон аз осмон,
Монд ранљи заръу белу досамон.
Дос бошад воситае аст, ки бо он маљмўи зуррот, чун
гандуму љав, инчунин анвоъи алафро бидараванд. Њамчун вожаи
ифодагари ин маънї дар гўйиши тољик мустаъмал аст.
Либос ва пойафзол:
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Чоруќ- пойафзоле аст, ки бештар шубонон мепўшанд ва
худи дарзиёни мањаллї онро тањия мекунанд.
Пўстин- љомаи ѓафсе, ки њангоми сардињо ба бар кунанд ва
инро њам бештар шўбонон истифода кунанд. Њар ду мафњум дар
гўйиши тољикї басомади фаровон дорад:
Чоруќат рабъи кадомї Осаф аст?
Пўстин гўйи куртай Юсуф аст.
Муродифи дигари ин калима мўза њаст, ки дар фарњанги
хонаводагии тољикон роиљ аст ва Мавлоно ба ин шакл њам дар
«Маснавї» байте дорад бад-ин шакл:
Зуд мењмон љасту гуфт: «Эй зан бињил»
Мўза дорам, ман надорам бим зи гил.
Истилоњоти дигари марбут ба фарњанги хонаводагї ва
баёнгари нукоти зиндагии тољикона:
Њезум- чўби хушкро гўяд, ки асосан барои сўхтан љињати
тањияи хўрок ё гарм кардани хонањо истифода баранд. Тољикон
ин вожаро дар гўйиши худ ба касрат истифода мебаранд:
Ранљаш аз сафрову аз савдо набуд,
Бўйи њар њезум падид ояд зи дуд.
Охур- калимаи маълум дар гўйиши тољикон аст ва ба
маънии љои бастани њайвони хонагї ва љойи рехтани хўрок барои
он њайвонот истифода шавад.
Рустої гов дар охур бубаст,
Шер говаш хурду бар љояш нишаст.
Новдон- чўб ё афзори оњание, ки рўи шифти хонањои гилї
гузоранд ва њангоми боридани борон оби болои хона тавассути
вай ба кўчањо бирезад. Миёни тољикон бо истифода аз ин вожа як
масале ба унвони «аз борон зери новдон» њам маъруф аст:
Як зане омад ба пеши Муртазо,
Гуфт: «Шуд бар новдон тифле маро».
Гар-ш мехонам намеояд ба даст,
В-ар њилам, тарсам, ки афтад ў ба паст.
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Боми кањгилбаст- боми хонањоеро гўянд, ки ба гили онњо кањ
омезанд ва ин таъбир миёни тољикон маълум аст, зеро њанўзам
дар ќисмате аз минтаќањои кўњистон чунин усули бунёди сарой ё
оѓилњоро барои нигањдории њайвоноти хонагї ба кор мегиранд:
Аввали ин панд њам дар дасти ту,
Сонияш бар боми кањгилбасти ту.
Хатнасур- унвонии маросиме аст, ки бештар миёни ањли
суннат роиљ аст ва тифлро хатна кунанд ва ба ин муносибат
маросиме ороянд, ки онро хатнасур мегўянд:
Њар ду бистар густариду рафт зан,
Сўи хатнасур кард он љо ватан.
Анвои рустанї ва дарахтон:
Карафс – дар луѓатњо аслан ин калимањо њамчун номи
гиёње ташрењ додаанд, ки онро истеъмол мекунанд. Њатто дар
«Фарњанги забони тољикї» афзуда бар маънии боло тавзењ шуда,
ки агар онро инсони каждумгазида истеъмол кунад, мемирад
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Аммо он чї имрўз дар гўйиши тољикї аз ин калима боќї
мондааст, номи њамон гиёње аст, ки бештар дар канори
рудхонањо ва љойњои сероб дар манотиќи наздикўњї мерўяд ва
онро медараванду хушк мекунанд то хўрокаи њайвоноти хонагї
њосил шавад. Бештар дар сурати хушкшуда ба сифати хўрокаи
њайвон ба кор мегиранд.
Мў ба мўву зарра –зарра макри нафс,
Мешиносиданд чун гул аз карафс.
Мавлоно ба он хотир ба ваљњи тамйизи гул аз карафс
ишорат мекунад, ки карафс њам дар фарќ ё шохањои људогонаи
худ гули сафед дорад, аммо њаргиз гули он ба масобаи гули
ороишї ё эњдої ба кор гирифта намешавад. Њарчанд ин рустанї
дорои гул аст, аммо ба силки гулњо ворид намешавад.
Усули дигари корбандии унсурњои фарњанги тољикї дар
«Маснавї» ба кор гирифтани калимањо тибќи вижагињое
мебошад, ки хоси гўйиши тољикї мебошанд ё ба таъбири дигар
Мавлоно калимотеро истифода мекунад, ки њоло бештар дар
гўйишњои мухталифи забони тољикї мањфуз мондаанд. Масалан,
дар гўйиши тољикон мулњаќ шудани пасванди –ак ба калимот
бештар барои ифодаи поин овардани маќому манзалати шахс ё
сифати ашё, инчунин тањќир ва каму нодида гирифтани он
истифода мегардад. Ин равиш дар «Маснавї» низ басомади зиёд
дорад, ки овардани чанд намуна барои он санаде дар тасдиќи ин
матлаб хоњад буд:
Он далел омад, ки он хуршед нест,
Нафрати хаффошакон бошад далел.
***
Њам гувоњи ўст иќрори малак,
Њам гувоњи ўст куфрони сагак.
***
Љумла гуфтанд: «Эй шаѓолак њол чист»
Ки туро дар сар нишоте мултавист.
Гоњо илњоќ шудани пасванди «–ак» ифодаи хурдиву
кўчакї ва навозишро њам дорад ва махсусан дар гўйиши
марказии забони тољикї ин усули истифодаи пасванди мазкур
роиљ аст. Мавлоно мушаххасан љое ба ин маънї истифода
шудани пасванди мазкурро таъкид мекунад:
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Кофи рањмат гуфтамаш, тасѓир нест,
Љад гўяд «тифлакам» тањќир нест.
Шеваи дигари мутобиќ ба гўйиши тољикї ба шаклњои
зерин истифода бурдани калимањо мањсуб мешавад, ки њарчанд
дар забони адабї низ басомади афзун дорад, аммо дар гўйишњои
манотиќи мухталифи Тољикистон низ он ба махсусияти љолиби
забонї бадал шудааст:
Шиносанда- ишносанда:
Саг шиносо шуд, ки мири сайд кист.
Эй Худо он нури ишносанда чист?
Сиголид – исголид:
Бо гил андоянда исголид гил,
Даст коре мекунад пинњон зи дил.
Шикастакамон- ишкастакамон
Аќли даррок аз фироќи дўстон,
Њамчу тирандози ишкастакамон.
Дар «Маснавї» басомади он калимоте низ зиёд аст, ки
имрўз бештар дар гўйишњои мухталифи тољикї мањфуз мондаанд
ва ба назар њам мерасад, ки шояд то рўзгори Мавлоно ин
калимот аслан дар забони адабии форсї љой доштанд ва ба
иллати љойгузини онњо шудани муодилњои љадиди арабї ё
калимоти дигар танњо дар гўйишњо њифз шудаанд. Масалан, дар
оѓози маснавї мо ба таркиби «Шарња-шарња» дучор мешавем, ки
ин калима дар гўйиши тољикї ба шакли «шалња- шалња» њам
мањфуз мондааст:
Сина хоњам шарња –шарња аз фироќ,
То бигўям рози дарди иштиёќ.
Дар байти зерин бошад, феъли амрии «мефутї», ки
масдари он футидан аст, ба маънии калавидан ё шакли дигари
гўйишии ѓељидан истифода мешавад:
Мефутї ин сўву он сў маствор,
Эй ту ин сў! Нестат з-он сў гузор.
Ѓунудан ё шакли дигари он ѓанав рафтан- ба маънии
хобидан, орамидан. Дар гўйиши тољикон аслан ба маънии њолате
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аз миёни хоб ва бедориро гўянд ва муодили ин калима ибораи
«пинак рафтан»-ро њам истифода мебаранд:
Он ќароре, ки ба зан ў дода буд,
Гашт мубдал, в-он тараф мењмон ѓунуд.
Дар шеъри классикии ќабл аз Мавлоно њам љой дорад. Аз
љумла, устод Рўдакї фармуда:
Турунљи бедор андар шуда ба хоби гарон,
Гули ѓунуда барангехта сар аз болин.
Масдарњои «тарошидан» ва «харошидан», ки дар шеваи
гуфтори тољикон мустаъмал мебошанд, дар мутобиќат ба њамин
маъонии роиљ дар гўйиши тољикї аз љониби Мавлоно ба
истифода гирифта шудаанд:
Андар ин рањ метарошу мехарош,
То дами охир даме фориѓ мабош.
Вожаи «гурм» дар фарњангњо ба маънии андуњ, ѓам тафсир
шуда, дар таркиби калимаи мураккаби «гурмдор» ифодагари
шахси андўњзадаву ѓамгин аст. Аммо дар гўйиши тољикї
калимаи мазкур бештар дар нисбати дарахтони бузург истифода
мешавад ва агар дар танаи он дарахт нуќсе ё ба таъбири дигар
љурме вуљуд дошта бошад, онро «гурм» гўянд. Тахмин метавон
кард, ки вожаи «љурм» ба маънии айбу нуќсон муарраби гурм
аст, ки имрўз танњо дар фарњанги мардумї мавриди истифода
ќарор дорад. Мавлоно ин калимаро ба шакли куњани он, яъне
њамон «гурмдор» истифода кардааст, ки асли он дар забони
гуфтугўии имрўзаи тољикї њам мафњуз монда:
Шаб дар он њуљра нишаст он гурмдор,
Бо умеди ваъдаи он ёри ѓор.
Барои намунаи чунин калимањо аз «Маснавии маънавї»
вожагони дигареро чун «полон», «берўзї», «шистан», «ѓарќоб»,
«фурља», «потоба» ва ѓайра бо зикри абёти шоњид метавон
овард ва ин теъдодро зиёдатар аз ин њам афзуд, ки дар шеваи
гуфтори мардуми тољик бозтоби хоса доранд ва њатто миёни
мардум бо њамон маъонии дар «Маснавї» омада роиљ њастанд.
Дар канори ин, Мавлоно зимни истифодаи онњо њамчун
суханвари соњибњунар баромад кардааст, ки пажўњиши амиќи
масъала низ љанбаи муњими адабиро касб хоњад кард.
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Теъдоде аз калимоти дигарро низ метавон дар матни
«Маснавии маънавї» дучор омад, ки имрўз бештар дар гўйиши
тољикї роиљанд. Махсусан,гўише, ки хоси кўдакон аст ва дар
каломи ибтидоии онон љорї мешавад. Кўдакони хурдсоли тољик
пироњанро ба шакли «титї» талаффуз мекунанд ва ин вожа дар
аксари шевањои мустаъмали Тољикистон ривољи афзун дорад.
Мавлоно њам дар дафтари дувуми «Маснавии маънавї» дар
њикояти «Таън задани бегона дар шайх ва љавоб гуфтани муриди
шайх ўро» ин вожаи гўишии кўдаконаро ба њамин шакл
истифода кардааст:
Пеши тифли нав падар титї кунад,
Гарчї аќлаш њандасай гетї кунад.
Дар мавриди дигар бошад вожагони сулфа ва ќулф ба
њамон шеваи баёни марсум дар миёни тољикон ба кор рафтааст:
Њам фарќиву њам зулфї, мифтоњиву њам ќулфї
Бе ранљ чї месулфї, овоз чї ларзонї?!
Сулфа, ки аслаш хамон сурфа кардан аст ва ќулф њам
Њамин тавр, бознигарї ва бозшиносии осори Мавлоно,
хоса «Маснавии Маънавї» дар робита ба пайванди он ба
фарњангу суннатњои тољикї аз он шањодат медињад, ки Мавлоно
новобаста ба њиљрати худ аз зодбуми аслиаш ва зиндагї дар
муњити дур аз асолати забони тољикии форсї барои њифозати
аносири хосаи он эњтимоми афзун варзидааст. Агар арљу
эњтироми мантаќањои љуѓрофї ва шањру амокини муњаббатрезу
муњаббатхези марбут ба сарнавишти таърихии тољикон
Мавлоноро ба ёдмони Фарорудони азиз, он сарзамини асолат ва
зуњури њастии худ мебарад, нуфуз ва басомади касир пайдо
кардани вожањое, ки ифодагари суннатњои фарњангии тољикон,
падидањои хоси зиндагии мардуми ин кишвар мебошанд ва дар
њавзањои дигари форсизабон истифода намешаванд, ба шинохти
Мавлоно аз соири аносири фарњанги тољикон ва мутобиќати
сабки таълифи асар ба меъёрњои забони тољикии имрўз ишорат
мекунанд.
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Љамолиддин САИДЗОДА
номзади илми филология
МАВЛАВЇ - ШОИРИ МИЛЛЇ ВА БАЙНАЛМИЛАЛЇ
Ман ба таблиѓи рисолат омадам,
То рањонам ман шуморо аз надам.
Мавлавї
Баъди аз байн рафтани давлати миллии Сомониён ва рўйи
кор омадани сулолањои бегонатабор рўњи миллї, ки дар замони
Тоњириён, Саффориён, ба вижа Сомониён, зиндаву эњё ва ба ављ
расида буд, ба заъф мегарояд. Мањмуд ва њамфикрони ў бар
зидди Фирдавсї, ки зиндакунандаи рўњи миллї ва эњсоси
ватандўстона буд, мебароянд ва барои он ки наќшу маќоми
шоњкори ў «Шоњнома» - ро бикоњанд ва билкул аз байн
бибаранд, даст ба фирдавсиситезї мезананд. Хусусан шоирони
дарбори ў - Унсурї, Фаррухї ва дигарон ба иншои достонњои ба
истилоњ њамосавї, аз љумла «Тољ-ул-футуњ», «Давлатнома»,
«Мањмуднома» ва ѓайра, мезананд ва ба таври ошкоро ба
Фирдавсї ва рўњи миллї метозанд. Аммо бо ин њама кўшиш
наметавонанд рўњи миллиро аз байн бибаранд. Баръакс,
«Шоњнома» беш аз пеш дар байни мардум шуњрат меёбад ва
Фирдавсї мањбубият пайдо менамояд. Њатто иншои китоби
«Умарнома», ки дар муќобили «Шоњнома» навишта мешавад,
наметавонад мардумро аз «Шоњнома» ва шоњномахонї дур
созад, рўњи диниро љойгузини рўњи миллї намояд. Ба њарфи
дигар, бегонагон, аз љумла Мањмуд ва њамандешони ў,
натавонистанд, ки рўњи миллиро шикаст дињанд ва онро яксар аз
миён бардоранд.
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Возењ аст, ки дар замони Мавлоно рўњи миллї билкул ба
заъф гароида буд ва имконияти рўшод баён кардани он дар миён
набуд, аммо ањли ќалам, ба њар роњ, пинњону пайдо, рўњи
миллию ќавмї, эњсоси ватандўстонаи худро буруз медоданд.
Агарчи шеъру шоирї дар ќаламрави тасаввуфу ирфон њаракат
мекард, рўњи мазњабї дар љомеа њоким буд, шоирону
нависандагон ба тамоми мазњари њаёт аз равзани дину диёнат
менигаристанд ва хомафарсої мекарданд ва зоњиран љое барои
бурузи рўњи миллї, андешаи миллї, ифтихори миллї ва
ватандўстї намонда буд, аммо боз њам адибони мутараќќї ва
масъул, аз љумла Мавлоно, дар њамин асри нуфузи рўњи мазњабї,
аз забону фарњанг, ёру диёру миллати худ дар осорашон ёд
мекарданд ва бад-ин тартиб рўњи миллї ва инсонии худро ба
намоиш мегузоштанд. Чунончи, Мавлоно, бо он ки дар Рум
зиндагию эљод мекард, дар дафтари аввали «Маснавии маънавї»
аз Балхї, яъне тољик будани худ босароњат хабар медињад ва
фикри онњоеро, ки ўро ки танњо Румї медонанд, ботил месозад.
Аз љумла ў мегўяд: «Ин бандаи нотавон ниёзманд ба рањмати
Худои баландпоя. Муњамммад ибни Муњаммад ибни Њусайни
Балхї, ки Худо бандагии ўро ќабул кунад, мегўяд: «Ман дар
татвили ин китоби манзуми маснавї кўшидам, китобе, ки
шомили достонњои шигифту нодир, суханони дурахшон ва
рањнамоињои равшан аст»1. Ва дар љои дигар чунин месарояд:
Балхиям ман, балхиям ман, балхиям,
Шўр орад оламе аз талхиям.2
Аммо шоир Румї будани худро њам фаромўш наменамояд:
Эй абр, фаррошї бикун, худро ба дарёњо фикан,
Рав, роњро обе бизан, Муллои Румї мерасад.3
Мусаллам аст, ки Мавлавї дар Ќуния (Туркияи имрўза)
зиндагї кардааст, аммо тамоми осорашро ба забони модариаш 1

Маснавии маънавї.Тењрон,Нашри замон,2001,с.15.
Куллиёти Шамс ё Девони кабир. Аз гуфтори Мавлоно Љалолиддин
Муњаммад, машњур ба Мавлавї, љузви чорум.Тењрон,1363,с.83 ва 269.
2
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тољикии форсї эљод намудааст ва бад- ин васила рўњи миллї ва
муњаббати хешро ба забону миллати худ на танњо њифз, балки
нишон додааст. Ва њамин муњаббат ва ишќу алоќаи ў ба забон ва
миллати худ аст, ки ў «њамзабониро хешию пайвандї» медонад
ва њамчун адиби миллї дарси худшиносї ба њаммиллатон
медињад:
Њамзабонї хешиву пайвандї аст,
Мард бо номањрамон чун бандї аст.4
Зеро,ба ќавли ростини ў:
Њар кї ў аз њамзабоне шуд људо,
Безабон шуд, гарчи дорад сад наво.5
Аммо ў адиби масъул ва байналмилалию инсондўст
будани худро низ фаромўш намекунад ва зина ба зина боло
меравад, яъне аз адиби миллї ба дараљаи адиби байналмилалї
уруљ менамояд. Бинобар ин, дар байти дигараш ба тавсифи рўњи
инсонї
мепардозад
ва
љанбаи
байналмилалї,
яъне
башардўстонаи орову афкори худро буруз медињад ва њамчун
адиби миллию байналмилаллї ќомат баланд мекунад. Ў дар
хамин мавќеъ аст, ки «њамдилиро аз њамзабонї» авлотар
медонад ва мегўяд:
Пас забони мањрамї худ дигар аст,
Њамдилї аз њамзабонї бењтар аст.6
Тавре ки гуфтем, баъди фурўпошии давлати миллии
Сомониён ва ба тахт нишастани сулолањои бегонаи турктабор,
ба вижа тохтутози муѓулон ба кишвари мо, миллати мо ба як
миллати хонабардўш табдил ёфта буд. Бинобар ин, мардум, аз
љумла ањли ќалам, тарки ёру диёр, зодгоњу ватан мегуфтанд, яке
рў ба Њинд» (Авфию Бадри Чочию Нахшабї…) ва дигаре рў ба
Рум (Мавлавию Сайфи Фарѓонию дигарон) меоварданд ва љойи
амну осоиш мељустанд. Аммо эшон дар ѓурбат низ њељ гоњ ёру
диёр, њамватанону пайвандон, яъне рўњи миллї, тамаддуну
фарњанги гузаштаи хешро фаромўш намекарданд, балки ба ин ё
он тарз дар осори худ инъикос менамуданд. Албатта, Мавлоно
дар ин боб аз пешравону пешоњангон мањсуб мешуд, зеро ў ба
њељ ваљњ зодгоњу мењану ќавми хеш ва забони модарии худтољикии форсиро аз ёд намебурд. Бинобар ин, ў на танњо ба
забони модарии худ-тољикии форсї эљод мекард, ба он арљ
мегузошт, балки аз он ба нањви мухталиф ситоиш менамуд ва
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хусусан аз Хуросону Эрону Мовароуннањр ва шањрњои он
њамвора дар осораш ёд мекард. Воќеан, «забон унсури муњим ва
аввалиндараљаи њастии њар миллат ва ба ќавли маъруф,
шиноснамои ўст. Мавлавї, ки шоир ва андешаманди тољик аст
ва мисли Фирдавсї Аљамро ба порсї зинда кардааст, алораѓми
арабинависону тозигароён ва мутаассибони он рўзгор ва кулли
рўзгорон, ки забони ишќу ошиќиву ниёиши Худовандро танњо
арабї медонистанд ва медонанд, ба ин нуктаи муњим даст
меёбад, ки забони модарии ў низ тавонмандии онро дорад, ки на
танњо масоили илмиву фалсафиву ахлоќиву иљтимої, балки
масоили диниву ирфониву илоњиро низ ба равшанї бозтоб дињад
ва њатто болотар аз забонњои дигар, аз љумла арабї, љилвагар
созад. Хусусан дар васфи Худо («Дилбар») аз чунон нерў, расої,
арљмандї ва боландагию сароњат бархурдор аст, ки дигар
забонњоро дар њайрату шигифтї мегузорад, зеро ишќро як забон
нест, балки, ба ќавли Мавлоно, «сад забони дигар аст»:
Форсї гў, гарчи тозї хуштар аст,
Ишќро худ сад забони дигар аст.
Бўйи он дилбар чу паррон мешавад,
Он забонњо љумла њайрон мешавад».7
Мо ин гуна мисолњоро, ки дар осори Мавлоно дар
тавсифи забони модариаш - тољикии форсї гуфтааст, њам дар
«Маснавии маънавї» ва њам «Девони Шамс» фаровон пайдо
менамоем. Аммо дар ин мавќеъ мо ба ёдкардњои Мавлоно аз
зодгоњу ватани хеш-Хуросону Мовароуннањру Эрон ва шањрњои
он (Бухоро, Самарќанд, Балх, Кошон, Тирмиз, Рай), рў меорем,
ки дар онњо адиб љанбаи ватандўстонаи осори худро ба намоиш
гузоштааст:
Дар сафар гар Рум бинї ё Хутан,
Аз дили ту кай равад њуббулватан.8
ххх
Нараи њой њўи ман аз дари Рум то ба Балх,
Асл куљо хато кунад, Шамси ману Худои ман.9
ххх
То зи Ќуния битобад нури ишќ,
То Самарќанду Бухоро соате.10
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Мавлоно аз вожаи тољик (њамчун ќавм) низ дар осораш
фаровон ёд менамояд, аз љумла аз нармии тољикон, ки, аз як
љињат, фоидаманд, аммо, аз љињати дигар, зараровар мебошад:
Як њамлаву як њамла, к-омад шабу торикї,
Чустї куну туркї кун, не нармиву тољикї.11
Мавлавї аз Наврўз, ки аз идњои ќадимї ва миллии мо
буда, љашнгирии он расман аз Љамшед шурўъ мешавад, њам дар
«Маснавии маънавї» ва њам «Девони Шамс» ёд менамояд,
Масалан, дар «Маснавии маънавї» аз омадани Наврўз бад ин
тарз хабар медињад:
З-ин гузар кун, эй падар, Наврўз шуд,
Халќ аз халлоќ хуш падфуз шуд.12
Зимнан бояд гуфт, ки адибони мо, аз љумла Мавлоно, бо
рўњи хайрхоњиву шафќат ва инсондўстонаи осори худ шуњраи
офоќ гардидаанд. Ба хотир биёред шеъри «Бани одам» - и
Саъдиро, ки башарро як пайкари воњид медонад ва мегўяд:
Бани одам аъзои якдигаранд,
Ки дар офариниш зи як гавњаранд.
Чу узве ба дард оварад рўзгор,
Дигар узвњоро намонад ќарор.
Ту, к-аз мењнати дигарон беѓамї,
Нашояд ки номат нињанд одамї.13
Агар Саъдї, ки њамасри Мавлоност, ин маъниро ба
тафсил дар (се байт) баён карда бошад, Мавлавї онро ба иљмол
(дар як байт) ба ќалам додааст:
Ранљи як љузве зи тан ранљи њама- ст,
Гар дами сулњ аст ё худ малњама-ст.14
Азбаски њам Мавлоно ва њам Саъдї дар як аср зистаанд
(асри 13), наметавон ташхис дод, ки кадоме аввалтар ин
мазмунро гуфтаанд, яъне таъсирпазирии онњоро наметавон
мушаххас намуд. Агарчи Саъдї (1184 - 1291) пеш аз Мавлоно
(1207 - 1273) таваллуд ва баъд аз ў вафот кардааст, боз њам
наметавон аз таассури онњо сухан дар миён овард, зеро таърихи
сурудани ин ашъор маълум нест. Ба њар њол, њар ду инсондўстї,
шафќат ба њамнавъону дармондагону бечорагонро тараннум
кардаанд ва тавсия додаанд ва бад - ин тартиб на танњо аз
маънавиёту фарњангу тамаддуни волои миллати мо, балки рўњи
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байналмилалии адабиёти мо ва вассофи инсон будани худ ба
љањониён дарак додаанд.
Албатта, дар бораи ашъори башардўстонаи Мавлоно ва
рўњи ќавии байналмилалии андешаву афкори ў метавон суханони
зиёд гуфт ва мисолњои зиёд овард, аммо мо бо овардани чанд
байти машњури яке аз ѓазалњои ў басанда менамоем:
Тавофи каъбаи дил кун, агар диле дорї,
Дил аст каъбаи маънї, ту гил чї пиндорї?
Њазор бор пиёда тавофи Каъба кунї,
Ќабули Њаќ нашавад, гар диле биёзорї.
Иморати дили бечораи дусадпора
Зи њаљљу умра бењ ояд ба њазрати Борї.15
Зимнан бояд гуфт, ки Мавлоно дар осораш на фаќат аз
забону зодгоњу ќавми хеш фаровон ёд мекунад, инчунин аз
ќањрамонони милливу асотирї низ зикр ба амал меорад. Ў аз
њама зиёд аз Љањонпањлавон- Рустам, ки рамзи далерию
пањлавонии аќвоми ориёї, аз љумла тољикон, мањсуб мешавад, ёд
менамояд:
Љон фидои ту кунам дар интиъош,
Рустамї, шерї, њило мардона бош!16
Бояд гуфт, ки Мавлоно дар ашъораш аз Кайхусрав, Доро,
Љоми Љам, Дирафши Ковиёнї, Рахш-аспи Рустам, Вису Ромин,
Хусраву Ширин, Вомиќ Узро ва соири ќиссаву достон ва расму
оинњои ќадимии тољикон низ ба ин ё он муносибат ёд менамояд,
ки далели равшани инъикоси рўњи миллї дар ашъори Мавлоно
метавонад буда бошад. Зиёда аз ин, ў дар осораш аз Ибни Сино,
Саної, Аттор, «Шоњнома», «Калила ва Димна», Хоќонї,
Низомї, Фахруддини Розї ва дигар андешамандону адибони
пеш аз худ бо сароњат ном мебарад, аз ашъорашон кор мегирад
ва байту мисрањои онњоро иќтибос ва тазмин менамояд ва бадин тартиб аз алоќаи худ ба гузаштаи миллати хеш ба хонанда
хабар медињад:
«Шоњнома» ё «Калила» пеши ту,
Њамчунон бошад, ки Ќуръон аз уту.17
ххх
Назири он ки Низомї ба назм мегўяд:
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«Љафо макун, ки маро тоќати љафои ту нест».18
Зимнан бояд гуфт, ки андешаву афкори миллї ва инсонї,
яъне байналмилалию башардўстона дар саросари осори
Мавлоно мављ мезанад. Аз ин рў, миллати мо, ки баъд аз њазор
соли бедавлатї соњиби давлат гардид ва бо озодиву истиќлолият
даст ёфт, имрўз имкони баррасии њамаљонибаи осори Мавлоно,
аз љумла љанбањои миллї ва байналмилалии осори ўро пайдо
кардааст, зеро то ин дам бештар ба љанбањои диниву ирфониву
тасаввуфии осори ў диќќат дода мешуд. Ба сухани равшантар,
мањз дар замони истиќлолият мо чењрањои бузурги миллии худ,
аз љумла Мавлоноро шинохтем, ба осораш пурра дастрасї пайдо
кардем ва аз маќоми волояш дар арсаи адабу тамаддуни башарї
воќиф гардидем. Аз ин хотир, мо бояд шукри истиќлол, шукри
ин неъмати бузург намоем, ки он дар поёни асри гузашта (бо
мушкилоти зиёд њам бошад), бо роњбарии Президенти кишвар,
муњтарам Эмомалї Рањмон, насиби мо гардид. Воќеан,
гузаштагони мо њамеша дар орзуи њамин гуна истиќлолият
буданд ва пинњону пайдо дар осори худ аз он сухан дар миён
меоварданд. Бењуда Њассони Аљам- Хоќонии Шарвонї
нагуфтааст:
Неъмате бењтар аз озодї нест,
Бар чунин моида куфрон чї кунам? 19
Дар њаќиќат, мо бояд куфрон накунем, балки шукри
истиќлол намоем, ки ба мо озодии аз даст рафтаамонро
бозгардонд, моро ба мо ошно кард. Хусусан дари ошноиро ба
рўйи яке аз бузургтарин ва бедортарин фарзанди миллатамонМавлоно Љалолиддини Балхии Румї (њамаљониба) боз кард.
Мавлоно, ки имрўз аз ному осораш на танњо мо-њаммиллатони ў
ва шањрвандони кишвари Туркия, ки Мавлоно бо сабабњои
айнию зењнї дар он љо зиставу эљод кардааст, балки тамоми ањли
башар ифтихор менамоянд, зеро ў тамоми башарро яксон дўст
медошт. Аз ин рў, барњаќ, ў ба кулли ањли башар тааллуќ дорад.
Гўйї худи Мавлоно барои тасдиќи ин андеша аз забони шоир ба
мо мегўяд:
Маро аз софии ботин зи худ донанд њар ќавме,
Ки њар зарфе ба ранги худ барорад оби равшанро.20
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ба номи

НИГОЊЕ БА САРГУЗАШТИ МАВЛОНОИ БАЛХЇ
Мавлоно Љалолуддини Балхї – мутафаккир ва шоири
барљаста дар таърихи афкори дунёи Шарќ як шахсияти нотакрор
буда, дар илму фарњанги мардуми форсу тољик, махсусан,
фалсафаву ахлоќ, иљтимоъ ва ирфон сањми арзанда гузоштааст.
Љалолуддин Муњаммад Балхї, мутахаллис ба Мавлавї
дар соли 604 њиљрии ќамарї дар шањри Балх, ки яке аз марказњои
муњими илму фарњанги он замон буд, дар хонаводаи ањли илму
адаб ба дунё омадааст.3 Ў баъдан ба Мавлонои Румї ва
Мавлонои Балхї шуњрат пайдо мекунад, ки ўро Мавлоно ва
Мавлавї низ ном бурдаанд.
Сабаби он ки Муњаммад ба Мавлонои Рум шуњрат пайдо
кард, он буд, ки вай бештар умри хешро дар Ќуния
гузаронидааст, дар акси њол ў возењу равшан худро Хуросонї
мехонад ва дилбастагиашро ба мардуми он сомон изњор
мекунад. «Мавлавї» аз лаќабњои хоси ў нест ва зоњиран аз дигар
унвони вай, яъне Мавлонои Балхї гирифта шуда ва баъд аз
ќарни нуњуми њиљрї дар тазкираву сарчашмањо ривољ пайдо
мекунад.4
Падари Мавлоно Бањоуддин Муњаммад, маъруф ба
Бањовалад ва мулаќќаб ба Султонуламо аз хатибони машњур ва
барљастаи Хуросон ба шумор мерафт. Ў дар тариќат пиру
машраби Наљмуддини Кубро будааст. Азбаски падари Мавлоно
дар Балх шуњрати бисёр ёфта буд ва мардуми он љо ба вай

Маснавии Мавлавї.Тањќиќ ва тасњењи Муњаммад Њасани Шерозї. Тењрон,
1379.-С.1
4 Фурузонфар; Бадеъулзамон. Зиндагонии Мавлоно Љалолуддин Муњаммад
машњур ба Мавлавї. Тењрон, 1366.-С.5. Ниг.: Мањдии Дањбошї; Сайид
Алиасѓари Мирбоќирї Торихи тасаввуф (1). Тењрон, 1391.-С.194.
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иродати зиёд меварзиданд, боиси бухлу њасади атрофиёни
Муњаммад Хоразмшоњ ќарор мегирад ва ба ин љињат Хоразмшоњ
ўро дар шароите ќарор медињад, ки маљбур ба тарк намудани
Балх мешавад. Ў савганд ёд мекунад, ки то Султон Муњаммад
Хоразмшоњ бар тахти подшоњї нишаста бошад, њаргиз ба шањри
хеш бознагардад5. Бањовалад дар соли 617 њамроњи хонавода ва
гурўње аз атрофиёнаш аз Балх муњољират мекунад ва сафари
тўлониеро пеш мегирад. Муњаќќиќ Муњаммад Њасани Шерозї
сабаби муњољирати ўро аз Балх дар озурдагии хотири Бањовалад
аз Хоразмшоњ донистааст, аммо муњаќќиќон Мањдии Дањбошї
ва Сайид Алиасѓари Мирбоќирї дар ин бора далели дигареро
низ пешнињод мекунанд, ки ин юриши муѓул ба Хуросон ва
беназмунизомињо онњо дар љомеа буд, ки Бањоваладро ба ин
муњољират водор сохтааст. Аз рўйи далелу вазъи сиёсиву
таърихии замони зиндагии Мавлоно ба назар мерасад, ки њар ду
далел барои тарк намудани ватан аз тарафи ањли байти
Бањовалад мувофиќат мекунад. Бањовалад пас аз хуруљ аз Балх
муддате дар мањдудаи Вахшу Самарќанд мондагор мешавад.
Онгоњ дар байни солњои 616-618 њиљрии ќамарї барои зиёрати
Маккаи муќаддас мераванд ва дар ибтидо дар роњи сафар ба
Нишобур расиданд ва баъд ба самти Баѓдод роњи худро идома
медињанд. Давлатшоњи Самарќандї аз дидори Бањовалад дар
Нишобур ба Шайх Фаридуддини Аттор маълумот додааст ва
ишора мекунад, ки Аттор «Асрорнома»-ашро ба Мавлоно, ки он
замон њанўз хурдсол буд, њадя менамояд ва ба падараш мегўяд,
ки ў оянда оташ дар сўхтагони олам мезанад.6
Иќомати Бањовалад ва њамроњонаш дар Баѓдод аз се рўз
бештар давом намекунад ва рўзи чањорум сўйи Макка њаракат
мекунанд ва дар бозгашт ба Шом рафта, муддате дар он љо умр
ба сар мебаранд. Пас аз анљоми њаљ чањор сол дар Малатия ва
њафт сол дар Лоранда мондагор мешаванд. Мавлоно дар њамин
шањр дар синни њаждањсолагї ба хости падар бо Гавњархотун,
духтари Машрафуддин Лола издивољ мекунад, ки мањсули ин

Маснавии Мавлавї.-С.1.
Давлатшоњи Самарќандї. Тазкират-уш-шуаро. Бо эњтимоми Муњаммад
Рамазонї. Чопи дуюм. Тењрон,1366.-С.145; Ниг.: Торихи тасаввуф.-С.194.
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васлат се писару як духтар буд, яъне Бањоуддин Муњаммад
маъруф ба Султонвалад, Алоуддин Муњаммад, Музафаруддин
Амиролам ва Маликахотун.
Замоне, ки Бањовалад бо њамроњони хеш дар Лоранда
зиндагї мекард, шуњрат ва овозааш дар њама љо печида буд.
Њокими Салчуќї Алоуддини Кайќубод аз ў дархост мекунад, ки
ў ба Ќуния равад.7 Бояд гуфт, ки таърихи ба Ќуния рафтани
Бањовалад даќиќан маълум нест, вале эњтимолан ба соли 626
њиљрии ќамарї рост ояд.8 Бањовалад дар Ќуния ба тадрис ва
иршоди мардум машѓул мешавад, ки охирин лањзањои зиндагии
хешро дар ин шањр гузаронад. Бањовалад рўзи љумъаи рабеъ-улохири соли 628 њиљрии ќамарї дар синни њаштодсолагї рўй дар
ниќоби хок мекашад. Аз ин маълумотњои мухтасар маълум
мегардад, ки Мавлоно ватани хешро тарк нанамудааст, балки
падари ў бо сабаби нооромии вазъи сиёсиву иљтимоии Хуросон
бо хонаводаи худ дар ибтидо ба кишварњои араб ва баъдан пас
аз чанд соли тулонї ба Ќуния ворид мегардад.
Пас аз вафоти падар сарпарастии хонавода бар дўши
Мавлоно меафтад ва њамин тавр дар Ќуния мондагор мешавад.
Ў дар синни бисту чањорсолагї ба хоњиши муридон ва њамчунин
бинобар васияти падар ба тадриси шогирдон машѓул мешавад.
Дар соли 629 Бурњонуддин Муњаќаќи Тирмизї
(мутаваллид ба 638 њиљрии ќамарї), ки аз дўстони Бањовалад
буд, вориди Куния мешавад ва Мавлоно муддати нуњ сол тањти
иршоду тарбияти ў ќарор мегирад. Соли 638 њиљрии ќамарї
Бурњонуддин вафот мекунад ва Мавлоно ба зиндагии хеш идома
медињад, яъне муддати панљ сол ба маснади иршод ва тадрису
тарбияти толибони илму ахлоќ ва улуми дину адён њиммат
мебандад ва ба зуњду риёзат машѓул мегадад ва ў њамчун устоди
донишманду бо лаёќат дар байни шогирдони хеш машњур
мегардад. Бояд гуфт, ки дар ибтидо теъдоди шогирдони ў аз
чањорсад нафар бештар будааст.
Мавлоно баъд аз ду соли вафоти падараш дар замони њаёт
будани Бурњонуддин барои такмили тањсили худ ба Њалаб

7
8
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меравад. Ў дар муддати љањор сол дар њоли риёзат ва сулук дар
мадрасаи Муќаддасия омўхтањояшро такмил дода, баъд аз њафт
соли иќомат дар Њалаб ва Димишќ ба Ќуния бармегардад. Пас
аз вафоти Бурњонуддин беш аз дањ хазор мурид чун парвона ба
даври шамъи вуљуди Мавлоно гирд омада буданд, ки дар айни
ин гирудор њодисае рух дод, ки аз Мавлоно Мавлонои дигар
сохт. Ногањон шўридае аз шўридагони олам ва соњиби њолу ќол,
марди ориф ва вораста ба Ќуния ворид шуд, ки ин шахсият
Шамсуддин Муњаммад ибни Алї ибни Маликдоди Табрезї, бо
лаќаби Шамси Табризї машњур буд. Ў тавонист, ки пас аз
муддате Мавлоноро дар дарёи муњаббати худ гирифтор созад ва
ўро аз сарчашмаи ирфони хеш бархўрдор гардонад ва нерии
дубора ба ў бибахшид.9 «Шамс орифи беќароре буд, ки дар њељ
макону ному нишоне ором намеёфт. Ў дар тариќат ба суњбати
машоихи бисёре, аз љумла Шайх Абубакри Саллабофи Табрезї,
Шайх Рукнуддини Суљосї ва Бобокамоли Љундї расида буд ва
шањр ба шањрро зери по мегузошт».10 Ў дар Шом бо Ибни Арабї
низ мулоќот доштааст, аммо ин мулоќот ўро пойбанд намесозад
ва ба љустуљўйи хеш идома медињад ва билохира мерасад ба
Ќуния. Дар бораи буданаш ба Ќуния ва ин ки чигуна ба
Мавлоно вохўрї дошт, ривояту ќиссањои мухталифе вуљуд
дорад, ки мувофиќи маълумоти муњаќќиќони «Торихи тасаввуф»
ба тафсил дар «Муноќиб-ул-орифин», «Нафањот-ул-унс» ва
«Тазкират-уш-шуаро» ва дигар манбањои таърихи наќл
шудааст.11
Чунонки дар боло ќайд шуд, дидор ва ошноии Мавлоно
бо Шамс боис шуд, ки дунёву зиндагии Мавлоно аз ин рў ба он
рў шавад. Пеш аз њама ин дидор дар њаёту љањонбинии Мавлоно
таъсири зиёде гузошта, љањони ботинии ўро ба шўру ќиём
андохт ва дар асари он ў якбора ва ногањонї таѓйири њол кард ва
дар ќатори орифон даромад. Аммо бо вуљуди он ки дидор ва
суњбатњои ў бо Шамси Табрезї дар шаклгирии шахсияти
ирфонии Мавлоно наќши бузурге дошт, Мавлоно пеш аз ин

Маснавии Мавлавї.-С.3
Њамон љо.-С.195
11 Њамон љо
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дидору мусоњибат ва робита аз овони кудакї бо ањли тариќат
дошта, ба усул ва равиши муомилоти онњо мутамоил буд.12
Аммо Шамси Табрезї боис шуд, ки то Мавлоно дар
тариќати машрабї пуршўртар бар гузинад ва дунёи зиндагии
ќаблии хешро нодида гираду комилан ба дунёи ирфону ахлоќи
маънавї дохил гардад. Аз ин љо, муридон ва шогирдони
Мавлоно Шамсро иллати таѓйири ањвол ва тариќати ў
медонистанду кинаи амиќ нисбат ба ў дар дил парвариш намуда,
аз пайи ќасди љонаш мешаванд ва бо ў роњи носозгориро пеш
гирифта, ба ў озор доданро раво мебинанд. Шамси Табризї, ки
аз ин мавзўъ огоњ шуда буд, озурдахотир бехабар Ќунияро тарк
мекунад ва Мавлоноро дар оташи фироќи худ месўзонад:
Аљаб, он дилбари зебо куљо шуд,
Аљаб, он сарви хушболо куљо шуд.
Миёни мо шамъе нур медод,
Куљо шуд, эй аљаб! Бе мо куљо шуд….
Девона њамегардам ба сањро,
Ки он оњу дар ин сањро куљо шуд.
Чашми ман чун љайњун шуд зи гиря,
Ки он гавњар дар ин дарё куљо шуд.13
Бо ѓайб задани Шамс Мавлоно ошуфтањол ва нороњату
саргардон мешавад ва оромиши хешро гум мекунад. Ў танњо
оромиши худро дар пайдо кардани Шамс дида, то ки дар сояи
вуљудаш ќарор ёбад. Дар натиљаи љустуљўйи зиёде Шамсро дар
Шом ёфтанд ва Мавлоно тавассути номањо ва ашъори шўрангези
хеш ўро розї кард, то ба Ќуния баргардад. Султонвалад
фарзанди Мавлоно бо узрхоњии зиёде назди вай меравад ва
Шамсро бо эњтирому икром ба Ќуния бармегардонад. Дар соли
645 дубора мардуми Ќуния зидди Шамс ошўб барпо мекунанд ва
дар натиља ин орифи беќарор нопадид мешавад ва дигар аз ў
хабаре нарасид. Мавлоно барои пайдо кардани Шамс дубора ба
Шом сафар мекунад ва ба љустуљўйи ў машѓул мешавад, вале
натиљае ба даст намеояд. Баъд аз ин љисми Шамс дар зиндагии
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13

Њамон љо.-С.196
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Мавлоно ѓуруб кард, Агарчанде ки ёди Шамс њамеша бо ў буд,
бо вуљуди ин бар зиндагии Мавлоно таъсир мегузошт.14
Мавлоно пас аз љустуљўйи зиёде сар ба шайдої мезанад ва
анбуње аз ашъори ў баёнкунандаи рўзњои људоии ў аз Шамс
будааст. Мавлонои Балхї чанд сол пас аз як муддате дар ибтидо
бо Салоњуддин Заркуб ва баъд аз ў Њисомуддин Чалабиро ба
њамдамии худ ќарор медињад.15
Соли 647 то соли 672 њиљрии ќамарї, яъне соли гузариши
Мавлоно буд, ки пурбортарин ва муњимтарин давраи зиндагии
ин ориф ва мутафаккири бузургвор буд. Дар ин муддат ў њам ба
тарбияту иршоди муридону шогирдон машѓул мешавад ва њам
ба навиштану таълифи осори хеш њиммат мебандад ва бо осори
худ дар таърихи ирфону ахлоќ ва тасаввуфи форсу тољик маќоми
волое пайдо мекунад ва бењтарин асарњои ирфонї-ахлоќии
хешро ба ќалам медињад: «Девони ѓазалиёт», «Маснавии
маънавї», «Фињи мо фињи», «Макотиб ва маљолиси сабъа» аз
муњимтарин осори Мавлавї мебошад. Аммо бояд гуфт, ки дар
замони њозир «Маснавии маънавї» яке аз машњуртарин асари
ирфонї ва ахлоќии ў ба њисоб меравад ва бар он шарњњои
мухталифе навишта шудааст ва дар њар яке аз ин шарњњо
љањонбинї ва дидгоњи ирфонї-ахлоќии
Мавлонои Балхї
16
баррасї шудааст.
Дар бораи Мавлонои Балхї дар замони муосир «дар
кишварњои мухталифи олам пайравони зиёди назария ва
амалияи Румї ва мавлавия фаъолият мебаранд».17
Ин шахсияти камназир ва орифи баргузида дар соли 672
њиљрии ќамарї бар асари як беморї, ки табибон аз илољаш
дармонда буданд, аз дунё даргузашт. Мавлоно дар охирин
лањзањои зиндагии хеш чунин ѓазалеро ба забон овардааст, ки
матлаъи он ин аст:
Рав сар бинењ ба болин танњо маро рањо кун,

Њамон љо
Њамон љо
16 Њамон љо
17 Зиёев Хуршед. Перомуни баъзе сабабњои шуњрати љањони пайдо кардани
Мавлоно Љалолуддини Румї. Маводи конференсияи илмии «Љалолуддин
Балхии Румї ва фарњанги сулњофаринї. Душанбе,2013.-С.10
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Тарки ман хароби шабгардї, мубтало кун.
Ва охири ѓазал чунин аст:
Дар хоб, дўш пире дар кўйи ишќ дидам,
Бо даст ишоратам кард, ки азм сўйи мо кун.18
Марги Мавлоно тамоми мардуми Ќунияро аз пир то
љавон мутаассир ва мутаасиф сохт. Маќбараи Мавлоно дар
Ќуния имрўз мањали зиёратгоњи урафо ва алоќамандон ба адабу
ахлоќи ирфонї гардидааст ва гурўње аз иродатмандон бар сари
турбати ў биное сохтаанд, ки ба ќуббаи хазро шуњрат дорад:
Њосили умрам се сухан беш нест,
Хоми бадам, пухта шудам, сўхтам.19
Дар замоне, ки Мавлоно мезист дар ирфон дигаргунињои
зиёде шуда буд, яъне доираи ирфон васеъ гардида равияву
тариќатњои зиёди ирфонї амал мекард ва тарафдорони он ба
таблиѓу ривољи таълимотњои худ талош менамуданд. Мавлонои
Балхї ба иллати шароити хоси зиндагиаш бо уламо ва машоихи
бузурги замони хеш ва њамчунин ба тариќатњои мухталифи
ирфонї ошно буд. Ин љо суоле ба миён меояд, ки Мавлоно
миёни ин тариќатњои ирфонї кадомеро пайравї ва ќабул намуда
буд ва чи роњу равишеро пеш гирифта буд ин суол ба мавќеъ ва
муњим аст. Агар ба ин суол ва ё пурсиш дуруст љавоб дода
нашавад, онгоњ фањму шарњи осори вай низ ба дурустї мумкин
нахоњад шуд.20
Муњимтарин нуктае, ки дар бораи тариќати ирфонии
Мавлоно боиси рушанї мегардад, он аст, ки робитаи ў бо Ибни
Арабї дар кадом њад будааст ва оё, ў тањти таъсири вай ќарор
гирифта буд ва ё на? Мавлонои Балхї солњои охири умри хеш, ки
ба Шом рафта ба тањсил ва касби маориф ва тањзиби ахлоќ
машѓул буд, овозаи Ибни Арабї ин сарзаминро пур карда буд.
Аз рўйи маълумоти муњаќќиќони «Торихи тасаввуф» наметавон
пазируфт, ки Мавлоно, ки барои омўхтан ва такмили огоњињои
илмї ва тариќати ирфонии худ ба Шом сафар карда буд, бо яке
аз бузургтарин ва машњуртарин машоихи ирфонї, ки дар ин

Маснавии Мавлавї.-С.5
Њамон љо.-С.6
20 Торихи тасаввуф.-С.197
18
19
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сарзамин мезист ва орои ў дар дари њар маљлиси илмї ва ирфонї
дар миён буд, ошно нашуда бошад.21
Илова бар ин Мавлоно дар Ќуния бо Садруддин Ќунавї,
ки аз бузургтарин шогирдони Ибни Арабї ба шумор мерафт,
иртибот дошт. Њамин намунањо шояд далели хубе бошад барои
он ки Мавлоноро мутамоил ба роњу равиши Ибни Арабї
бидонем ва осори ўро саршор аз ин дидгоњњо ба раѓми ошноии
вай бар асоси мактаби ирфонии Ибни Арабї донем, вале
наметавон ўро дар зумраи пайравони Муњайяддин ва аз
тарафдорони дидгоњњои вай њисоб кард. Аз ин љо, райъи
Мавлоно ба дидгоњњое наздик аст, ки дар таќсимбандии
тариќатњои ирфонї дар ќаламрави мактаби Хуросон ќарор
мегиранд. Агар эътиќод ба сукрро яке аз мањварњои асосии
таълимии ин мактаб бидонем, Мавлони Балхиро метавон дар
сафи маъруфтарин орифони ин тариќати муњими ирфонї њисоб
кунем, ки бо њарорат ва эътиќоди том дар пайи ривољи усул, ё ин
ки равиши ин мактаб будааст.
Аз ин љо, метавон хулоса кард, ки: аввалан Мавлоно
мутаваллиди Балхи Хуросон буд ва бо ихтиёри худ зодгоњашро
тарк накардааст, ки навиштањои боло гувоњи ин фикр аст,
ќањрамони асосии ин сафар падари Мавлоно буд, на худи ў.
Дигар ин ки худи фарзанди Мавлоно Султонвалад дар
«Маснавии валадия дар баёни асрори ањадия» падари хешро
чунин ном бурдааст, ки «Њазрати волидам ва устодам ва шайхам
Султонуламо вал-орифин Мавлоно Љалол-ул-њаќи-вад-дин
Муњаммад ибни Њусайни Балхї…»; дуюм ин ки ў нисбат ба
кишвар ва љойи таваллуди худ Балх бо эњтиром буд ва чунонки
гуфтем иллати муњољират ба кишварњои дигар ин падари ў буд,
на худи ў; сеюм ин ки осори навиштаи ў бештар ба равиши
мактаби Хуросон ва пайравони он буд, харчанд ки ў дар давоми
сафарњои падари хеш ў њанўз хело љавон буд, бо равияву
тариќатњо ва намояндагони онњо вохўрда буд; чањорум ин ки
сафар намудан ва дар љараёни сафар такомулу ташаккул ёфтани
љањони маънавию маърифатии ањли илму адаб яке аз равияњои
хоси мутафаккирони барљастаи замонњои гузашта буд. Мањз дар

21

Њамон љо.-С.198.
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сафар инсон муњити худро дигар карда, ба љањони васеътаре рў
ба рў шуда, маѓзи эљодкори ў фаъол гардида, рўњи ў аз зиндагии
якнавохт озод мегардад ва шинохти ў ба дунёи асрори олами
ашёњо ва инсонњои гуногунандешу мухталифахлоќ комилтар
мешавад. Аз ин љо, сафар инсонро обу тоб дода, ўро њам аз
љињати маънавї ва њам аз лињози љисмї-рўњї ќавию пуртањаммул
месозад ва ўро аз дунёи мањдуд ба дунёи фарох ва љањонбинии
васеъ њидоят менамояд. Бинобар ин, бузургтарин инсонњои
дорои хираду маърифати воло ин мањсули сафарњои тўлонии
худшиносиву мардуму миллатшиносї ва фарњангшиносианд.
Адабиёт:
1. Брагинский И. Джалалиддин Руми. Муќаддима. -С.17-18. Кн.:
Звезды поэзии. Душанбе, 1984.-С.243-286
2. Зиёев Х.М. Перомуни баъзе сабабњои шуњрати љањонї пайдо
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МАОРИФПАРВАРӢ ВА ҶАҲОНБИНИИ АЛТЕРНАТИВӢ

Њасани СУЛТОН
узви вобастаи
АИ Љумњурии Тољикистон
УСУЛНОМАИ ИСТИЛОЊНИГОРИИ ТОЉИКЇ
Маљмўи вожагон ё калимањои хоси ягон соњаи илму фан,
саноату истењсолот, касбу њунар, ки бо мафњумњои мушаххас
алоќаманданд, маъмулан истилоњот ном бурда мешаванд. Њар
соњаи илму фан, саноату истењсолот ё касбу њунар истилоњоти
хоси худро дорад, ки ин истилоњот дар њампайвандї як низоми
том ва муназзами истилоњоти њамин соњаро ташкил медињанд.
Дар забони русї ба ин маъно бештар истилоњи
терминология (лот. terminus – њад, њудуд ва юн. logos – калима,
таълимот) истифода мешавад, ки илова бар ифодаи маънии як
соњаи муњимми вожашиносї (лексикология), яъне истилоњшиносї
боз маљмўи истилоњоти забони русиро ифода мекунад.
Истилоњоти тољикї воќеан таърихи ќадиму ѓанї дорад ва
аз умќи асрњои пешин ибтидо мегирад. Бузургтарин
донишмандони миллии мо - Абурайњони Берунї бо таълифи
«Китоб-ут-тафњим» (соли таълифаш 1029) ва Абуалї ибни Сино
бо «Донишнома» (таълифаш байни солњои 1023-1037)
бунёдгузори истилоњоти илмии тољикї шинохта шудаанд.
Ташаккулу такомули минбаъдаи истилоњоти илмии тољикї дар
асрњои баъдї дар осори Носири Хусрав, Умари Хайём,
Насириддини Тўсї, Исмоили Љурљонї... камобеш идома пайдо
кардааст.
Њамчунин љойи таъкид аст, ки ниёгони донишманди мо Муњаммади Хоразмї, Абулмаъшари Балхї, Ањмади Фарѓонї,
Муњаммад Закариёи Розї, Абунасри Форобї, Абулвафои
Бузљонї, Абуалї ибни Сино, Абурайњони Берунї, Абусаиди
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Сиљзї, Абумањмуди Хуљандї, Абулфазли Њиравї ва дигарон бо
таълифоти илмии худ дар ташаккули истилоњоти илмии арабї
сањми назаррас доранд, ки баъдан баъзе аз ин истилоњот ба
забони тољикї ворид шуда, то ба имрўз љузъи муњимми
истилоњоти илмии тољикиро дар илмњои нуљум, шумору њандаса,
фалсафа, љуѓрофия, тиб ва ѓайра ташкил медињанд.
Истилоњоти тољикї асосан дар заминаи захираи ѓании
луѓавии дар тўли бештар аз њазор сол гирдомада, забони зиндаи
мардум, њамчунин сохтан ва пазируфтани истилоњот аз забонњои
дигар ташаккул ёфтааст.
Бояд гуфт, ки истилоњоти тољикї дар даврони шўравї
њамзамон бо пешрафти њамаи соњањои њаёти љомеа ва илму фан,
ба хусус зери таъсири истилоњоти русї ва забонњои дигар
такмилу такомули бештар ёфт ва равиши илмии низомманд
пайдо кард.
Истилоњ маъмулан бо роњи ба дўши калимањои мустаъмал
бор кардани мазмуни мафњуми мушаххас ба миён меояд. Шарти
муњим он аст, ки истилоњ ифодагари яке аз нишонањои асосии
мафњум бошад ё ба таври ќатъї бори маънии мафњуми мушаххас
бар дўши истилоњ вогузор карда шавад. Илова бар ин, дар
њолатњои истисної, гоње истилоњ метавонад хилофи мазмуни
исмии худ бошад ва ё ба мазмуни исмии худ ягон робита
надошта бошад.
Нахустин дастурамал, ки усули асосии истилоњоти забони
тоҷикиро то солҳои ҳафтодуми садаи XX муқаррар мекард,
«Установкаи терминологияи забони тољикї» ном дошта, соли
1936 аз љониби Кумитаи марказии алифбои нав ва терминология
(истилоњот) ба тасвиб расид. Вале бояд ёдовар шуд, ки
усулномаи мазкур дар рўњияи сиёсати давр тањия шуда, љанбаи
заифи илмї дошт ва дар роњи пешрафти забони тољикї ва
истилоњоти миллї дар садаи сарнавиштсози бист то андозае
монеа эљод кард.
22 июни соли 1960 бо қарори Шўрои Вазирони ЉШС
Тољикистон (рақами 276) Комитети терминология (Кумитаи
истилоњот) дар назди Раёсати Академияи илмњо аз нав таъсис
ёфт ва соли 1969 ин Кумита бо ташаббуси собиќ Президенти
Академияи илмњо - устод Муњаммади Осимї, ки њамзамон
143

Илм ва Љомеа

вазифаи раисии Кумитаро ба зимма дошт, ба аъзои Кумита
лоињаи «Принсипњои асосии терминологияи забони тољикї»-ро
пешнињод кард ва моњиятан тањияи усули истилоњнигории
тољикиро дар навбати аввал ба имкониятњои худи забони тољикї
марбут донист.
Усулномаи «Принсипњои асосии терминологияи забони
тољикї» соли 1971 дар зери тањрири устод Муњаммади Осимї ва
Носирљони Маъсумї ба нашр расид. Бояд гуфт, ки усулномаи
мазкур аз тарафи Яќуб Калонтаров тартиб дода шуда,
донишмандони маъруф Абдулќодир Маниёзов
ва Акбари
Турсон дар тањрири нињоии он ширкат варзидаанд.
Мавриди зикр аст, ки ин усулнома аз 15 усул (принсип)
иборат буда, то ба имрўз дорои ањамияти баланди илмию
амалист. Вале рўзгори имрўзаи соњибистиќлолии кишвар ва
давлатдории миллї зарурат пеш овардааст, ки баъзе усули
истилоњнигории тољикї мавриди таљдид, такмил ва бознигарии
љиддї ќарор дода шавад. Зеро, њангоми тањияи усулномаи
мазкур, яъне дар рўзгоре, ки идеологияи њукмрони шўравї
њарчанд зоњиран баробарии забонњоро тарѓиб намуда, ботинан
ба густариши забони русї ва тарвиљи корбасти истилоњоти
русиасл бештар машѓулу манфиатдор буд, забони тољикї дар
илму фан доираи фаъолияти нисбатан мањдудтар дошт ва
њангоми истилоњнигорї ва корбасти истилоњот ба истилоњоти
русї бештар афзалият ва бартарї дода мешуд. Ин нукта њам
гуфтанист, ки аз 15 асли усулномаи мазкур 10 асли он (аслњои 3,
4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15) бавосита ё бевосита ба забони русї
алоќамандї дошт. Аз љумла, асли 3 «бо роњи аз њисоби
терминњои забони русї ва дигар забонњо бой кардани захираи
терминњои забони тољикї», асли 4 «бо роњи аз забони русї айнан
тарљума кардани калима ва иборањо (калка)» ва асли 12 «баъзе
унсурњои калимасозии юнонию лотинї, ки дар терминологияи
русї њастанд, дар тољикї њам бетаѓйир мемонанд» муќаррар
шуда буд. Аммо, имрўз, дар даврони соњибихтиёрии воќеии
кишвар ва маќоми олии давлатї доштани забони тољикї фурсат
фаро расидааст, ки бо таваљљуњ ба меъёрњои аслї ва таърихии
забон усул ва равишњои истилоњнигории тољикї дигарбора
муайян ва муќаррар карда шаванд.
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Албатта, љойи шакку тардид нест, ки мо њанўз њам дар
муњити таъсири забон ва илму фарњанги русї ќарор дорем ва
тору пуди љањонбинии илмї ва истилоњнигории мо хоњ-нохоњ
ѓолибан бо истилоњоти русї пайванд мехўрад ва њанўз
истилоњоти ин забон, ба хусус тарљумаи истилоњот аз ин забон
барои истилоњнигории миллии мо ба сифати заминаи муътамад
хидмат мекунад.
Бино бар ин, дар зер чанд асли истилоњнигории тољикї, ки
ба андешаи мо, ба табиати забони тољикї ва истилоњнигории он
созгории бештар доранд ва бархе аз ин аслњо дар усулномаи дар
боло ёдшуда низ таъкид шудаанд, ба доварию ќазовати
мутахассисону алоќамандони соњаи истилоњнигорї вогузор
карда мешавад. Зимнан барои дарки осонтари матлаб дар баъзе
маврид истилоњоти тољикї дар ќиёс бо истилоњоти русї ифода
мегардад.
Мусаллам аст, ки истилоњнигорї аслан фаъолияти
огоњонаи сохтан, пазируфтан ва мавриди истифода ќарор додани
истилоњот мебошад. Усул ё аслњои асосии истилоњнигории
тољикиро дар заминаи меъёрњои аслї ва таърихии забон метавон
аз инњо иборат донист:
Асли 1. Истифодаи босамар аз калимањои захираи луѓавии
забони тољикї, ки дар осори илмию адабии ниёгон ё дар забони
зиндаи мардум мањфуз мондаанд ва маънои истилоњро ба
пуррагї ифода мекунанд. Масалан: замин, осмон, ситора, кўњ,
дара, чашма, дарё, садаф, нуќра, бузургї, сафеда, биринљї,
заъфарон, гањвораљунбон, шудгор, њастї, сулола ва ѓ.
Асли 2. Ба маънии истилоњи мушаххас кор бастани вожа ё
калимањое, ки дар забон маъмул мебошанд. Бо истифода аз ин
асл ба дўши калимањои маъруф ё номаъруфи забон бори ифодаи
маънии истилоњи мушаххас гузошта мешавад. Масалан: бозор
(бозори пул, бозори мол, бозори кор, бозори коѓазњои ќиматнок,
иќтисоди бозорї), девон (девони вазирон), бозаргонї (бизнес),
бозаргон (бизнесмен) ва ѓ.
Асли 3. Сохтани истилоњи нав бо риояи ќатъии ќолабњои
таърихии калимасозї ва иборабандии забони тољикї.
Дар ин асл њамаи шевањои шашгонаи калимасозии
тољикї, яъне 1) шеваи сарфї: а) сохтани калима бо пешванд; б)
сохтани калима бо пасванд; 2) шеваи нањвию сарфї: а) сохтани
145

Илм ва Љомеа

калимањои мураккаб; б) сохтани калимањои мураккаби омехта;
3) шеваи сарфию нањвї, яъне аз як њиссаи нутќ ба њиссаи дигари
нутќ гузаштани калима бидуни вандафзої ва ё воситаи дигар, ки
ин шеваро дар забоншиносї вогардонї (конверсия) ва љотабдилї
(транспозитсия) низ мегўянд; 4) шеваи луѓавию нањвї, яъне ба
вожаи мураккаб табдил шудани ибораи изофї; 5) шеваи
луѓавию маъної ва 6) калимасозї тавассути ихтисора мавриди
истифода ќарор доранд.
Илова бар ин дар забони тољикї боз як шеваи хоси
нањвии истилоњсозї – сохтани ибораистилоњњо: а) сохтани
иборањои истилоњии изофї ва б) сохтани иборањои истилоњии
пешояндї низ мављуд аст.
Аз ин хотир шевањои асосии истилоњсозии тољикї аз инњо
иборат дониста мешаванд:
1) шеваи сарфї ё вандафзої:
а) сохтани истилоњ бо пешванд: абарсахт (сверхпрочный),
абарсадо (гиперзвук), абармард (сверхчеловек), андарёфт, барсў,
беандоза, боздошт, фаросавт, фурўсў, њамчанд, норост, нопазиро,
по(д)зањр ва ѓ.;
б) сохтани истилоњ бо пасванд: гўша, дања, овеза, асбак
(чека), хиштак (диоптр), раванда, хазанда, дарозо, жарфо, пањно,
гардон, нуњгона (ададњои нуњгона, яъне ададњои аз 1 то 9),
љисмонї, дарёбор, астурлобгар, расадгоњ, тињигоњ, сангистон,
шўристон, варзиш, якї, сардсер, гармсер ва ѓ.;
2) шеваи нањвию сарфї:
а) сохтани истилоњоти мураккаб: буновар (абцесс),
говмеш,
дупайкар,
сангпушт,
туршширин,
дарозмиёна,
донишнома, тандуруст, ёддошт, сурхраг, сесў, њазорпо, сарсом,
мардумгиёњ, ситораёб, шаборўз, шоњбалут ва ѓ.;
б)
сохтани
истилоњоти
мураккаби
омехта:
уштурговпаланг, бодреса, модаронбў, сангберуноранда (гиёњ),
дувоздањангуштї (рўда) ва ѓ.;
3) шеваи сарфию нањвї, яъне маънои истилоњ пайдо
кардан њангоми аз як њиссаи нутќ ба њиссаи дигари нутќ
гузаштани калима бидуни вандафзої ва ё воситаи дигар:
нимбурид, пурї, ростпањлу (аз сифат), истода, овеза, орамида,
баранда, гарданда, гиранда, раванда, паранда (аз сифати феълї),
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гузар, шумор (аз асоси замони њозираи феъл), дошт, хост (аз
асоси замони гузаштаи феъл) ва ѓ.;
4) шеваи луѓавию нањвї, яъне ба истилоњи мураккаб
табдил шудани ибораи изофї ё љумлагуна: мурѓобї,
бўйимодарон, дорчинї, нимасб, канорирўзї, каноришабї,
кичуман, чуманкидид ва ѓ.
Шоистаи зикр аст, ки истилоњи гиёњшиносии кичуман
(кї+чу+ман) ба сурати киљуман ба забони арабї ворид шудааст
ва гунаи чуманкидид (чу+ман+кї+дид) ба арабї айнан дар
шакли ман роа мислї (кї дид мисли ман) тарљума гардидааст;
5) шеваи луѓавию маъної, ки дар ин шева њодисаи ба чанд
маъно истифода шудани як истилоњ ба назар мерасад. Масалан,
калимаи маъруфи сутун дар њандасаи ќадим ба сифати истилоњ
ба маънии устувона (цилиндр) корбаст шудааст: сутуни рост
(прямой цилиндр), сутуни каж (наклонный цилиндр); калимаи
тир ба сифати истилоњ ба маънии мењвар (ось): тири сутун (ось
цилиндра) омадааст. Калимањои сурхї ба маънии шињоб
(метеор), баландї ба маънии зирва (апогей), хирман ба маънии
њола (ореол) ба сифати истилоњи нуљумї ба кор рафтаанд.
Њамчунин феълњои костану афзудан дар илми шумор
(арифметика) ба маънии љамъу тарњ ва дар илми нуљум ба
маънии нуќсону зиёдат истифода шудаанд;
6) шеваи нањвї:
а) сохтани иборањои истилоњии изофї: адади аввал, адади
мураккаб, адади том, бурљи гардон, касри дањї, Роњи Кањкашон,
хатти рост, инќилоби зимистонї, эътидоли бањорї, ихтилофи
манзар (параллакс), фалаки њомил (деферент), фалаки тадвир
(эпитсикл), ќуввати ёддошт, ќутби шимол, дарди дандон ва ѓ.;
б) сохтани иборањои истилоњии пешояндї: афзунї ба
адад, доира бар шакл, шакл бар доира, пайванд ба пањно ва ѓ.;
7) истилоњсозї тавассути ихтисора: α-зарра, β-шуоъ, НБОи Роѓун, д.и.ф. (доктори илми филология), км/с ва м/с
(километр/соат ва метр/сония), АИ ЉТ (Академияи илмњои
Љумњурии Тољикистон), МУ СММ (Маљмаи умумии Созмони
Милали Муттањид) ва ѓ.
Ёдоварї мебояд, ки шевањои луѓавию нањвї ва
истилоњсозии ихтисорањо дар истилоњсозии тољикї нињоят
каммањсул мебошанд.
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Асли 4. Истилоњи нав бо унсури зинда ва маънодори забон
сохта мешавад ва мутобиќи ќоидаи маъмули истилоњнигорї
истилоњ бояд таркибпазир буда, дар заминаи он барои сохтани
истилоњоти дигар имкон мавҷуд бошад. Масалан: сармоя
(сармоягузор, сармоягузорї, сармоядор, сармоядорї, сармояфизої,
сармояи иљтимої, сармояи ќарзї, сармояи аслї, сармояи
эълоншуда, сармояи инсонї, сармояи аввалия, сармояи сањмї,
сармояи табиї, сармоягузории мустаќил, сармоягузории дохилї,
сармоягузории хориљї, сармоягузории мустаќим, сармоягузории
воќеї),
паймон
(паймонгар,
паймонкор,
паймонкорї,
паймоншикан, паймоншиканї), сањмия (сањмиядор, сањмиядорї,
сањмияфурўшї, сањмияи номї, сањмияи одї, сањмияи имтиёздор)
ва ѓ.
Сохтани истилоњ бо калима ва унсурњои калимасози
даврањои бостон ва миёнаи забонњои эронї, ки маънову моњияти
худро гум кардаанд, мувофиќи маќсад дониста намешавад.
Асли 5. Тарљумаи даќиќи истилоњ, яъне сохтани истилоњоти
нав бо роњи тарљумаи даќиќи истилоњот аз забонњои дигар, ба
хусус аз забонњои русї ва ингилисї. Масалан: заринбарг
(золотолистник), худнавис (самописец), ашёи камбањову
зудфарсо (малоценные и быстроизнашивающие предметы), сабти
дугонаи њисобдорї (двойная бухгалтерская запись), адади
дураќама (двузначное число), љадвали зарб (таблица умножения),
бузургии мутлаќ (абсолютная величина), вазни ќиёсї (удельный
вес), наќлиёти роњи оњан (железнодорожный транспорт), сарви
њамешабањор (вечнозеленный кипарис), арзиши изофаи мутлаќ
(абсолютная
прибавочная
стоимость),
арзиши
аслї
(себестоимость), њуќуќи иљора (арендное право), иљорагир
(арендатор) ва ѓ.
Аслан ба тарљумаи даќиќ ва муваффаќонаи истилоњот ноил
омадан хеле душвор аст, аммо шарти муњим он аст, ки њангоми
тарљумаи истилоњот аз тарљумањои дурушту даѓал сарфи назар
карда шавад.
Асли 6. Тарљумаи озоди истилоњ, яъне сохтани истилоњоти
нав бо роњи тарљумаи озоди истилоњот аз забонњои дигар, ба
хусус аз забонњои русї ва ингилисї. Масалан: њаќќи иштироки
афзалиятнок (квалифицированная доля участия), меъёрњои
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маќбул (пруденциальные нормативы), иќоматнома (вид на
жительство), биманома (страховой полис), ќарзи худтаљдид
(автоматически возобновляемый кредит), ва ѓ.
Асли 7. Тарљумаи маънои истилоњ ё сохтани истилоњи нав
бо роњи баёни мафњуми истилоњ аз забонњои дигар. Масалан:
иќрори ихтиёрї (явка с повинной), рўёнидан бо ќарори суд
(отсуждение), табаќаи зерхок (подпочва) ва ѓ.
Асли 8. Сохтани истилоњи нав бо роњи њамроњ кардани
калима ва унсуру воситањои калимасози тољикї ба истилоњи
забонњои дигар. Масалан: дуатома (двухатомный), карбиди оњан
(железистый углерод), дањанаи вулќон (жерло вулкана),
оњанубетон (железобетон) ва ѓ.
Асли 9. Сохтани истилоњи нав бо роњи ба таркиби истилоњи
русї ё забони дигар њамроњ кардани унсуру воситањои
калимасози тољикї. Масалан: бонкдорї, бетонрез (бетонщик),
бомбаандоз
(бомбардировщик),
мошинрон
(машинист),
пианинонавоз (пианист), футболбоз (футболист) ва ѓ.
Асли 10. Бо калимаи мураккаб ифода кардани истилоње,
ки дар забони русї ва забонњои дигар дар ќолаби ибора таркиб
ёфтааст. Масалан: садоафкан (акустический излучатель),
садопарда (голосовая связка), ангиштсанг (каменный уголь),
намаксанг (каменная соль), маѓзпарда (мозговая оболочка),
њароммаѓз (спинной мозг), сарсатр (красная строка), сиккахона
(монетный двор), тирреша (стержневой корень) ва ѓ.
Асли 11. Дар ќолаби ибора ифода кардани истилоње, ки
дар забони русї ва забонњои дигар дар ќолаби калима, калимаи
сохта ё мураккаб таркиб ёфтааст. Масалан: ситораи думдор
(комета), кишти дубора (пересев), кишти илова (подсев), таъсири
мутаќобила (взаимодействие), муњлати эътибор (давность) ва ѓ.
Асли 12. Дар њолатњои истисної мављуд будани имкони
ифодаи як мафњуми илмї бо ду ё се истилоњи њаммаънои
иќтибосї ё тољикї, дар сурати ба ќоидањои дастурии забони
тољикї мувофиќ будани ин истилоњот. Масалан: Хирси Калон,
Дубби Акбар, Њафтдодарон (Большая Медведица); кусуф,
гирифтани Офтоб (солнечное затмение), хусуф, гирифтани Моњ
(лунное затмение); њаракат, љунбиш (движение); пудина, њулбўй
(мята); тир, мењвар (ось) ва ѓ.
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Аз љумла, имкон дорад дар баробари корбасти номи
тољикии бурљњои дувоздањгона номњои арабиасли ин бурљњо низ
мавриди истифода ќарор бигирад:
1. Бара (Њамал); 2. Гов (Савр); 3. Дупайкар (Љавзо); 4.
Харчанг (Саратон); 5. Шер (Асад); 6. Хўша (Сунбула); 7. Тарозу
(Мизон); 8. Каждум (Аќраб); 9. Тирандоз ё Камонвар (Ќавс); 10.
Бузѓола (Љадй); 11. Обрез (Далв); 12. Моњї (Њут).
Ё номњои асили сайёрањои манзумаи Офтоб, ки дар осори
пешиниён истифода шуда, ба шеъри арабї низ роњ ёфтаанд, дар
баробари номњои арабиасли ин сайёрагон истифода карда
шаванд: Моњ (Ќамар), Кайвон (Зуњал), Тир (Уторид), Њурмуз
(Муштарї), Ноњид (Зуњра), Бањром (Миррих).
Асли 13. Иќтибос гирифтани истилоњот вобаста ба табиат
ва ќоидањои дастурию овоии забон аз забонњои дигар. Яъне, дар
сурати мављуд набудани муодили тољикии истилоњ ва имкон
надоштани истилоњсозии нав дар ин замина истилоњ ба таври
мустаќим аз забони асл, ё ѓайримустаќим ба воситаи забони
севум иќтибос гирифта мешавад. Масалан: академия, кумита,
аспирант, докторант, полковник, сулфур, карбон, оксиген,
њидроген, бонк, мониторинг, њолдинг, трансферт, форвард ва
ѓайра.
Муњим аст, ки њангоми иќтибос гирифтани истилоњот
бояд хусусиятњои дастурї ва овоии забон аз мадди назар дур
намонад.
Асли 14. Асли муњимми дигари истилоњнигории тољикї,
ки ба дигар њама усули дар боло номбурда бастагии ногусастанї
дорад, риояи шевої, назокат ва фасоњати забони тољикист. Яъне,
дар забони тољикї истилоњнигор илова бар дониши олии забонї
бояд дорои табъи салим ва завќи баланди сухансанљию
суханшиносї бошад. Зеро, ба истиснои баъзе истилоњоти
дурушт, ки дар даврони мављудияти Шўравї ва солњои охир
сохта шудааст, дар забону адабиёти илмию адабии бештар аз
њазорсолаи мо истилоњоти дурушту даѓал ва душворнавису
душворбаён ба мушоњида намерасад.
Умед аст, ки мутахассисону алоќамандони соњаи забон ва
истилоњнигорї дар такмили ин усулнома кўшиши бештар ба
харљ хоњанд дод ва дар ин љода ќадами пештар ва боз њам
устувортар хоњанд нињод.
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Фирдавс Мирзоёров
мудири шуъбаи луѓат ва истилоњоти
Институти забон ва адабиёти ба номи А.Рўдакии АИ ЉТ

КАЛИМАЊОИ ИФОДАГАРИ ЊУНАРЊОИ
МАРДУМЇ ДАР «ФАРЊАНГИ ТАФСИРИИ ЗАБОНИ
ТОЉИКЇ»
Аз манобеи таърихї маълум аст, ки тоҷикон чун
миллати соњибтамаддун дар рушди фарҳанги љањонї бо
ҳунарҳои гуногуни худ сањми арзанда гузоштаанд. Айни њол дар
раванди љањонишавї мо ворисони њунару фарњанги тољикро
зарур, аст ин њунарњои мардумиро боз ҳам хубтару бештар
омўзем, пажўҳиш намоем ва тарѓибу ташвиќ намоем. Боиси
сарфарозї ва мояи ифтихор аст, ки бо шарофати соњибистиќлолї
ва таваљљуњи хоса ба њунарњои мардумї халќи тољик тавонист аз
нав њунарњои ќадимии худро эњё ва такмил созад.
Нигоштаи мо ба шарњу тафсири вожањои ифодагари
њунарњои мардумї дар забони муосири тољикї бахшида шудааст.
Барои равшантар баррасї намудани масъалаи мазкур ба сифати
манбаъ мо «Фарњанги тафсирии забони тољикї»-ро интихоб
намудем. Аз он хотир, ки дар луѓатнигории тафсирии тољик ин
фарњанг маќоми хос дорад ва яке аз дастовардњои шоистаи илми
фарњангнигории муосири тољик мањсуб меёбад. Мураттибони
фарњанги мазкур дар сарсухани луѓат ќайд мекунанд, ки «Бори
аввал аст, ки барои тасвир ва инъикоси таѓйироту тањаввулот ва
пешрафтњое, ки дар як муддати тўлонї, яъне ќариб як аср дар
таркиби луѓавии забони адабии тољикї рух додаанд, фарњанги
тафсирие бо фарогирии таќрибан 80 њазор калимаву ибора
мураттаб ва нашр мешавад» (3.9).
Аз лињози илмї тадқиқ кардани вожањои соҳаҳои касбу
ҳунарҳои гуногуни мардумї, ки аз љониби мардуми меҳнаткашу
эчодкорамон дар давоми асрҳои зиёде ба вуљуд оварда шуда,
њамчун мероси пурарзиш ба мо ҳадя шудаанд, яке аз вазифаҳои
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таърихнопазири рўз аст. Чунки лексикаи касбу ҳунар бо
фасоњату салосати забони ноби тољикиро дар худ инъикос
намуданаш қабати махсуси лексикаи забони адабиро ташкил
дода, бо ин роҳ хусусиятҳои миллии забонамонро дар худ маҳфуз
медоранд. Нахустин вожаи марбути соњаи њунармандї, ки
«Фарњанги тафсирии забони тољикї» шарњ шудааст, «абрбандї»
мебошад. Тафсири маъноии калимаи мазкур ба гунаи зер
мебошад:
«АБРБАНДЇ боф. љо-љо бастан ва ранг кардани маштут,
ки пас аз бофтан дар матоъ наќшњои абрмонанд пайдо мешаванд
(3. 31). Вожаи маштут, ки дар шарњи мазкур омадааст, арабї
буда маънояш «торњои танида, ки барои бофтан ба заѓўта
печонда шудаанд» мебошад. Тафсири истилоњии «абрбандї»
бошад дар луѓати мазкур «ҳунари наќшгузорї дар матоъ» зикр
шуддаст. Аз лињози сохтор ин вожа омехта буда аз ду реша исми
«абр» ва асоси замони њозираи феъл «банд», ки бо сиѓаи амр
баробар аст ва пасванди «ї» сохта шудааст, ки аз лињози
морфологї исми маънї мебошад. Пасванди «-ї», ки аз
пасвандњои муштараквазифае ба шумор меравад, ки дар сохтани
исму сифат фаъолона иштирок мекунад ва махсусан дар исмсозї,
ба аќидаи ањли тањќиќ, сермањсул мебошад.
Вожаи дигаре, ки дар «Фарњанги тафсирии забони
тољикї» ба мушоњида расид ва ифодагари касб мардумист
«абрешимбофї» аст. Ин калима дар луѓати мазкур њарчанд ба
тариќи зерин: «АБРЕШИМБОФЇ њарирбофї, шоњибофї» (3.3132). мухтасар шарњ ёфтааст. Мавриди зикр аст, ки аз калимаи
«абрешим» дар забони тољикї калимањои зиёде сохта мешаванд,
ки аксари онњо бо маъноњояшон дар луѓати мавриди баррасии
мо оварда шудаанду марбути касби мазкуранд. чанде аз онњоро
ба гунаи мисол меорем: «АБРЕШИМБАЊО -маљ. дастмузди
навозанда, пуле, ки ба навозанда бар ивази њаќќи кор пардохт
мешавад.
АБРЕШИМБОФ њарирбоф, шоњибоф.
АБРЕШИМВОР монанди абрешим; мисли абрешим
нарм.
АБРЕШИМВОРЇ
матоъњои
аз
нахи
абрешим
бофташуда.
АБРЕШИМГУН ба гунаи абрешим, абрешимвор.
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Калимаи
«АБРЕШИМДЎЗ»
фарогири
маъноии
иљрокунандаи амали нафарест, ки кораш абрешимдўзист, пешаи
абрешимдўзї. АБРЕШИМДЎЗЇ бошад њамчуни амал «наќшу
нигор ба рўйи матоъњо бо нахи абрешимї»-ро ифода мекунад.
Вожаи «абрешимї» дар фарњанги мазкур ба маъноњои
зерин тафсир шудаст: «АБРЕШИМЇ 1. мансуб ба абрешим. 2. аз
абрешим бофташуда (газвор ва монанди он): матои абрешимї,
љомаи абрешимї (3.32).«АБРЕШИМКОР - шахси машѓул ба
тањияи нахи абрешим ё хариду фурўши он» ќайд шудааст.
«Абрешимрес» низ аз решаи калимаи абрешим пайдо шудааст,
ки алоќаманд ба соњаи абрешимкорист «абрешимтоб, ресандаи
нахи абрешим. Дар маљмўъ калимањое, ки аз решаи вожаи
абрешим ба вуљуд омадаанд, дар «Фарњанги тафсирии забони
тољикї» 21-тоанд.
Касби дигаре, ки ба соњаи бофандагї иртибот дорад, ин
«адрасбофї» мебошад. Ин њунари мардумї ба тариќи:
«АДРАСБОФЇ шуѓли адрас бофтан» шарњ шудааст (3.40).
Албатта мураттибон пеш аз он ки ин касбро тафсир намояд,
вожаи «адрас»-ро ки дар заминаи он ин њунар ба вуљуд омадааст,
тафсири маъної намудаанд: «Адрас- як навъ матои дастибофи
тораш абрешими пудаш аз ресмон, ки мисли беќасаб алобуло ва
ё якранг мешавад»(3.40). Шарњи иљрокунандаи амали
«адрасбофї» бошад, ба гунаи зер омадааст: «АДРАСБОФ он ки
ба адрасбофї машѓул аст; касе, ки адрасбофї пешаи асосии ўст,
бофандаи адрас (3.40)
Њунари дигари мардумї ин «алочабофї» аст, ки решаи
калима аз номи матои «алоча» ба воситаи пайвастани решањои
«алоча» ва асоси феъли замони њозираи «боф» ба вуљуд
омадааст. Дар луѓати тафсирии мазкур шарњ ба гунаи зер аст:
«Алоча матое, ки аз нахи пахта ё шоњии рах-рахи рангоранг
бофта мешавад; алочаи жандагии кўлобї як хел алочаи бонаќшу
нигор, ки гулњояш чун дарбењ ба назар менамояд ва он пеш
асосан дар вилояти Кўлоб бофта мешуд; алочаи ресмонии
нуратої навъе аз алоча, ки дар шањри Нурато бофта мешуд
(3.58).Номи касби марбут ба алоча «Алочабофї» мебошаду
тафсираш «касб ва љои кори алочабоф: корхонаи алочабофї»
(3.58).
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Дар заминаи матои «атлас» касбї атласбофї ба вуљуд
омадааст. Вожаи атлас ба маънои аввал «як навъ матои
абрешимї, ки як рўи он барроќ аст, дебо: куртаи атлас, либоси
атлас; атласи мулъам атласи мумтоз ва олисифат, атласи
баргузида; атласи румї матои абрешимии нафис, ки махсуси Рум
будааст» ва ба маънои дуюм «навъи матои сунъї, ки ба матои
абрешимї монанд аст; ◊ (ин) атласи лољвард осмони кабуд;
атласи сабз, атласи фирўза осмон» касби «атласбофї -бофтани
матои атлас, атлас бофтан» пайдо шудааст. Он ки касбаш
бофтани атлас аст-атласбоф –мегўянд (3.93).
Калимаи дигари бисёр маълум ва машњури соњаи
њунарњои мардумї ин касби баќќолист, ки шарњу тафсираш ба
гунаи зер мебошад:
«Баќќолї 1. мансуб ба баќќол; амали баќќол, кору касби
баќќол. 2. дўкони озуќафурўшї, макони фурўши хўрокворї
(3.129).
Нафари машѓули ин касб: «Баќќол а. дўкондори
озуќафурўш, фурўшандаи озуќа (аз ќабили орд, сабзавот, равѓан,
биринљ ва ѓ.) зикр ёфтааст.
Мутасифона, касби «беќасаббофї» дар ин луѓати
тафсирї шарњ наёфтааст. Мураттибон нафари машѓул ба ин
корро «беќасаббоф он ки беќасаб мебофад, бофандаи беќасаб»
шарњ додаанд (3.181)
Дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» њунари
бофандагї ба маъної дуюм номи касбро дар ифода намудааст:
«Бофандагї- 1.тайёр кардани матоъ аз ресмон, љулоњї, нассољї:
дастгоњи бофандагї, корхонаи бофандагї, саноати бофандагї. 2.
касб ва шуѓли бофанда: касби бофандагї (3.244).
Калимаи бофанда, низ, ки маънои иљрокунандаи амал
аст ба маънои дуюм тафсир шудааст: «Бофанда 1.сифати феълии
замони њозира аз бофтан. 2. коргар ё устое, ки дар дастгоњњо аз
ресмон матоъ мебофад, љулоњ, нассољ: устои бофанда, чун
(монанди) мокуи бофанда зуд рафтуо кардан» (3.244).
Вожаи дигари дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї»
касбро фарогиранда гаљкорист: «Гаљкорї 1. шуѓл ва касби
гаљкор. 2. аз гаљ сохта ё бо гаљ андова кардашуда.3. намуди
маъруфи санъати амалии ороишї бо истифодаи гаљ (дар
иморатњо)».Амали гаљпазї њам дар заминаи њамин касб ба миён
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омадааст: «Гаљпазї 1.амал ва шуѓли гаљпаз. 2. љое, ки дар он
сангу гаљро пухта, барои истифода омода мекунанд(3. 327).
Њарчанд касби гањворасозї миёни мардуми тољик
маълуму машњур аст, аммо
мутаассифона дар фарњанги
тафсирии мазкур њамчун њунар ба назар нарасид. Нафари
машѓул ба касби мазкур ба гунаи: «Гањворасоз он ки аз чўб
гањвора месозад: устои гањвора» тафсир шудааст(3.359).
Њунарњои дигари мардумї аз ќабили
ГУЛДЎЗЇ 1. дўхтани наќши гул ба рўи матоъ; гулдўзї
кардан наќши гул дўхтан бар чизе. 2. гул дўхташуда, бо наќшу
нигор ороишёфта(3. 351).
ГИЛЕМБОФЇ амали бофтани гилем (3.333)
ГУЛОБГИРЇ амал ва шуѓли гулобгир; гирифтани
гулоб(3. 352)
ДУРЕДГАРЇ касбу кори дуредгар, наљљорї(3. 499)
ЗАРГАРЇ 1. касби заргар; њунари истењсоли маснуоти
бадеї аз филизоту љавоњирот ва ѓ. 2. мансуб ба заргар. 3. дўкон
ва растаи заргарон дар бозор(3.531)
ЗАРДЎЗЇ 1.пешаи зардўз; навъе аз њунармандист, ки
ањли он бо торњои симу зар дар порчањо гулу наќшњои гуногун
медўзанд. 2. бо торњои зарину нуќрагин наќшу нигор дўхташуда,
зардўзишуда: тоќии зардўзї(3.533)
ИСЛИМЇ яке аз навъњои наќшу нигор дар кандакории
чўбу гаљ, ки иборат аз гирењ ва печу хамњои занљирмонанди
шабењ ба унсурњои табиат аст(3.580)
КАЛОБАРЕСЇ исми амал аз калоба ресидан(3.607).
КАНДАКОРЇ наќќошї дар чўбу санг, гаљу устухон ва ѓ.,
њаккокї; дари кандакорї даре, ки дар он наќшу нигорњо канда
шудааст(3.618).
КАФШДЎЗЇ касбу шуѓли кафшдўз(3.629)
КОРДСОЗЇ мансуб ба кордсоз, амали кордсоз(3. 652)
КОШИКОРЇ бо кошї оро додашуда; кошикорї кардан
бо кошї зинат додани деворњо (3.658).
КУЛОЛГАРЇ 1. ниг. кулолї. 2. коргоњи кулол.
КУЛОЛЇ шуѓл ва касбу њунари кулол; сохтан ва дар
кўра пухтани зарфњои сафолї. (3.660).
ЌАДОЌГАРЇ І шуѓли коѓазпеч кардану фурўхтани чой.
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ЌАДОЌГАРЇ II шуѓли васлу таъмир кардани зарфњои
чинї ва филизї (3.685)
ЌАДОЌГАР I.таър. коргаре, ки дар ќадоќхона чойро
баркашидаву ба коѓазњо печонда барои фурўш тайёр мекард.
ЌАДОЌГАР II он ки ба васлу таъмир кардани зарфњои
шикаста ё кафида машѓул аст(3.685)
ЌОЛИНБОФЇ 1. исми амал аз ќолин бофтан; кору касби
бофандаи ќолин. 2. љой ва дастгоње, ки дар он ќолин мебофанд:
комбинати ќолинбофї (3.719)
МИСГАРЇ 1.касбу кори мисгар; њунари аз мис сохтани
асбоби рўзгор, аслиња ва ашёи гуногун. 2. растаи мисгарон (3.844).
МУЊРАКАШЇ касб ва кори муњракаш(3.914)
МУЊРАЗАНЇ шуѓли муњразан, муњра задан, суфта
кардани чиз
НАБОТПАЗЇ набот пухтан, њалвогарї (3.919).
НАЌЌОРЇ а. кит. 1. кандакорї дар санг ва чуб. 2.
навозандагї дар доираву табл.
НАЌЌОШЇ 1.њунар ва амали наќќош. 2. наќшнигорї,
гулкории рўи чизњо, расмкашї: санъати наќќошї(3.934).
НАЌШАНДОЗЇ
кит.
суратгарї,
суратбардорї,
наќќошї(3.935)
НАМАДМОЛЇ намад тайёр кардан(3.936)
ПОЙАФЗОЛДЎЗЇ 1.шуѓл ва амали пойафзолдўз;
пойафзол дўхтан. 2.љой ва макони дўхтани пойафзол (4.107)
ПЎСТИНДЎЗЇ шуѓли пўстиндўз; пўстин дўхтан:
корхонаи пўстиндўзї (4.134)
РАЃЗА матои дурушти дастї бофташудаи шол, ки аз он
дењќонон либоси корї медўзанд.
РАЃЗАБОФЇ исми амал аз раѓза бофтан, бофтани раѓза
(4.142).
САБАДБОФЇ 1.амали сабадбоф. 2. љои бофтани сабад:
дўкони сабадбофї. (4.185)
СОБУНПАЗЇ 1.амал ва шуѓли собунпаз. 2. љое ё
муассисае, ки дар он љо собун истењсол карда мешавад (4.261)
СЎЗАНИДЎЗЇ шуѓли сўзанидўз.
СЎЗАНКОРЇ гулдўзї (4.287)
ТАБАЌТАРОШЇ амали тарошидани табаќ аз чўб (4.292).
ТАНЎРСОЗЇ амал ва шуѓли танўрсоз(4.318).
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ХАЙМАДЎЗЇ амал ва шуѓли хаймадўз; хайёмї,
чодирдўзї,хиргоњдўзї (4.434)
ХОТАМБАНДЇ санъати аз дандони фил, устухони
уштур ва ё аз чўб кандакорї ва наќшу нигор бастан.
ХОТАМКОРЇ ба вуљуд овардани гулњо ва наќшњо аз
устухон, чўб ва ѓ. дар рўи чизе(4.470)
ХОТАМСОЗЇ ниг. хотамкорї
ЧЎЯНГУДОЗЇ гудохтани чўян, об кардани чўян.
ЧЎЯНРЕЗЇ. 1.об кардани чўян. 2. ба ќолаб рехтани
олоти чўянї(4.596).
ЉОМАБОФЇ кит. амал ва шуѓли љомабоф; бофандагї
(4.626).
ЉОМАДЎЗЇ љома дўхтан: кори (касби) љомадўзї,
љомадўзї кардан (4.627).
ЉУВОЗКАШЇ ба воситаи љувоз равѓан кашидан (4.633).
ЉЎРОББОФЇ амал ва шуѓли љўроббор, љўроб бофтан,
љўроб
тайёр
кардан:
дастгоњи
љўроббофї,
коргоњи
љўроббофї(4.640).
ШЕРОЗАДЎЗЇ амал ва шуѓли шерозадўз(4.666).
ШИШАПАЗЇ шуѓли шишапаз; шишагарї, шишабарорї
(4.679).
ШОНАТАРОШЇ амал ва шуѓли шонатарош; сохтани
шона аз чўби махсус (4.683)ва монанди инњо дар «Фарњанги
тафсирии забони тољикї мукаммалу фањмо ва мушаххас шарњ
шудаанд, ки онњоро дар боло ба гунаи тафсиршудашон овардем.
Мавриди зикр аст, ки пасванди «-гар» дар забони
муосири тољикї ба гурўњи пасвандњое дохил мешавад, ки исми
шахс месозанд. Дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї»
пасванди мазкур бо исмњои маънї омадааст ва номи касбњои
мардумии: мисгарї, наългарї, оњангарї, рехтагарї, чармгарї,
читгарї, шишагарї ва ѓайраро сохтааст. Калимањои зерин далели
вазифаи пасванди мазкур мебошанд:
РЕХТАГАР-он ки филизотро гудохта, ба ќолибњо рехта,
асбоби гуногун месозад, оњангудоз.
РЕХТАГАРЇ 1.амали рехтагар, гудохтани филиз ва
сохтани асбобу дастгоњњои филизї, оњангудозї. 2. корхонаи
рехтагарї, рехтагархона (4.163)
НАЪЛГАРЇ касби наълсозї ва наълзанї (3.950)
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ОЊАНГАРЇ 1 касбу кори оњангар, сохтани олату
анљоми гуногун аз оњан. 2. мансуб ба оњангар: кўраи оњангарї,
устохонаи оњангарї (4.45).
ЧАРМГАРЇ 1. кор, касби чарм тайёр кардан. 2. корхона
ва коркарди чарм; пўсташро аз чармгарї меёбї а) дар бораи
њайвоне, ки њатман кушта мешавад; б) дар бораи чизе, ки ба нест
шудан мањкум аст (4.560).
ЧАРМГАР он ки касбаш чарм омода кардан аст.
ЧИТГАРЇ бофандагї, наќшу нигор андохтан ба чит:
сехи читгарї (4.580).
ЧИТГАР бофанда, он ки ба чит наќшу нигор меандозад
(дар бофандагии дастї).
ШИШАГАРЇ 1.касбу кори шишагар.
2. коргоњи
шишасозї (4.679).
ШИШАГАР шишасоз, коргари коргоњи шишабарорї
(4.679).
Аз тањлилу баррасии калимањои ифодагари њунарњои
мардумї дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» метавон
чунин хулосабардорї кард:
- аз тањќиќ маълум гардид, ки дар «Фарњанги тафсирии
забони тољикї» бештар аз 60 калимањои ифодагари
касбу њунарњої мардумї шарњ дода шудааст;
- маълум гардид, ки дар сохтани ин калимањо асосњои
феълии замони њозираи «боф», «дўз» «соз», «паз»,
«тарош» фаъол мебошанд: шишапазї, љуроббофї,
сўзанидўзї, раѓзабофї, собунпазї, табаќтарошї,
танўрсозї ва ѓайрањо;
- муайян гардид, ки дар «Фарњанги тафсирии забони
тољикї» номи касбу њунарњои мардумии аксиягўї,
дўѓкашї,
гўшворасозї,
дегдонсозї,
зулфорої,
канаббофї, коѓазгарї, ќуроќдўзї, мўйбофї, наългарї,
паловпазї, созтарошї, суманакпазї, њавлогарї,
наљљорї ва монанди инњо тафсир наёфтаанд. Бо
вуљуди ин баъзе аз ин касбу њунарњои мардумї бо
калимаи синонимиаш шарњ шудасту баъзеи дигараш
умуман зикр наёфтаанд.
- айни замон «Фарњанги тафсирии забони тољикї» як
манбаи асосї барои шарњу тафсири калимаву
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истилоњоти забони муосири тољикї мебошад, ки ин
далелро баррасии калимањои ифодагари њунарњои
мардумї собит намуд.
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Ѓиёсиддин ЌОДИРОВ
номзади илми филология
ШОИРИ МАРДУМЇ
Шеъри дарии садаи ХХ Афѓонистон, ки њосили
љунбишњои фикрї ва тањаввулоти умедбахши иљтимої-сиёсии
оѓози ин аср аст, бо вуљуди таърихи минбаъдаи ноњамвор ва
заминањои пасту баланди иљтимої, фарњангї ва адабии даврони
ташаккул, яке аз фаслњои муњимми адабиёти ин кишвар ба
шумор меравад. Оѓози таърихи адабии ин садсоларо
пажўњишгарон солњои бедории шоирон, марњилаи тањаввулу
таљаддуд, замони равшангарї, навгарої ва дар маљмўъ оѓози
даврони нави адабиёти дарии ин мамлакат номидаанд.
Аз нигоњи теъдоди суханварони барљаставу шоистаи
ибтидои асри ХХ, назири Ќорї Абдулло, Надим, Бетобу
Мустаѓнї ва адибони љавонфикри таљаддудназар низ чун
Абдурањмони Лудину Абдулњодии Довї ва њамфикрони онон аз
даврањои пурбори адабиёти дарии Афѓонистон мебошад. Ин
давраест, ки шеър ба кўчаву бозор баромада, бо мардум
мепайвандад ва шоирон аз ќонуну адолати иљтимої, озодиву
истиќлол ва истибдоду аќибмондагии ватани хеш ба сухан
гуфтан пардохтанд.
Яке аз пайравони ин мактаби нави адабї, шоири
наѓзгуфтор Орифи Чаёбї мебошад. Ў шоире буд, ки дар бораи
мардум ва барои мардум шеър суруд ва ба поси ин самимияту
садоќат мардуми ќадршиноси диёраш ўро шоири худ, шоири
мардумї хонданд. Шахсияти зидиистибдодї ва муњаќќиќи
равшанназар Тоњири Бадахшї ин матлабро чунин шарњ додааст:
«Ориф ба хотири он шоири мардумист, ки дар муњити мо бори
аввал ба забони авом, ки мардуми њаќиќии љомеа аст шеър суруд
ва њам барои ин шоири мардум шуд, ки хостњои авом, аз
заруратњои онон, аз мушкилоташон ба забони муассири шеър
сухан ронд. Дигарон авомро њайвон мешумурданд, Ориф онњоро
вориди сањнаи музайяни шеър кард».
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Абдулло Ориф машњур ба Орифи Чоњобї ё Чаёбї,
фарзанди Саъдулло соли 1882 дар дењаи Тухнободи Чоњоб (њоло
марбути вилояти Тахор) ба дунё омад. Тањсилоти ибтидоии
динї, сарфу нањви арабї, фиќњ, адабиёт ва дигар улуми љориро
дар назди устодони диёри худ хонд. Дарси хушнависиро аз
Мирзо Одинамуњаммади Ољиз, ки рањнамои ў дар шеъру шоирї
низ буд, омўхт. «Шоњнома», «Гулистон» ва девонњои Њофизу
Бедил ва амсоли онон китобњое буданд, ки Ориф аз хурдї ба
хондани онњо завќу алоќа дошт.
Ориф аз хонаводаи савдогарон буд. Падараш Саъдулло
дар шањрњои ин тарафи Ому Кўлобу Тирмиз, Самарќанду
Бухоро ва ѓайра машѓули тиљорати гусфанд буд ва писараш
Орифи љавонро низ гоњ-гоњ њамроњи худ ба он диёр меовард.
Баъди ду-се соли њамроњї бо падар Ориф сипас мустаќилона дар
шањрњои Осиёи Миёна ба савдогарї машѓул шуд. Аммо соли
1914 њангоми бузкашї чашмаш ба шидат осеб дид ва ин дард то
охири умр табобат наёфт. Ин њодиса зиндагии ўро дигаргун сохт
ва ў пас аз ин аз тиљорату савдогарї даст кашида, гўшанишин
шуд. Андўхтањо сарф шуд ва мудати њашт сол дар Чоњоб дар
фаќру тангдастї зиндагї кард.
Соли 1931 ноибулњукумаи Ќадаѓан ва Бадахшон шахсе ба
номи Шермуњаммадхони Ношир муќаррар гардид. Ношир дар
Осиёи Миёна зиндагонї карда пас аз Инќилоби Бухоро (1920) ба
Афѓонистон баргашта буд. Ў, ки марди љањондида ва босаводу
фарњангдўсте буд, бисёр ањли завќу дониш ва соњибќаламони он
диёрро чун Шоњабдулло Ямгии Бадахшї, Саидмуњаммад
Дењќони Бадахшї, Фитрати Дарвозї ва амсоли ононро ба
маркази худ, шањри Хонабод хоста, онњоро ба вазифањои
гуногуни маъмурї ва фарњангї, ба монанди мудири тањрирот,
мудири рўзномаи «Иттињод», муовини мудири ин рўзнома ва
ѓайра гумошт. Њамон сол Ориф низ, ки бо Ношир њанўз дар
Мовароуннањр шинос шуда буд, ба Хонабод даъват шуда ба ин
љамъ пайваст ва то соли 1939 дар он љо зиндагї кард. Дар натиља
дар Хонабод як мањфили адабии кўчаки мањаллї ташкил шуд.
Аммо бо марги Шермуњаммадхони Ношир ин њалќаи фарњангї
ва љамъияти дўстон пароканда шуд ва Ориф ба Чоњоб баргашт.
Ў соли 1944 аз олам даргузашт ва дар зодгоњаш, дењаи Тухнобод,
дар боѓи худаш ба хок супорида шуд.
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Чор соли охири умрашро шоир ба сахтї гузаронид. Илова
бар дарди чашму фаќру бенавої марги писари љавон ва зиндонї
шудани писари дигар ва бародараш ўро ба куллї шикаст. Шоир
њоли зору ѓамангез ва дарду ситами замонашро чунин
менависад:
Чаро зи оташи дарду ситам насўзам ман,
Ки дуди зулм ба атрофи Кањкашон рафта.
Ду нури дида, ду лахти љигар, ду нахли мурод,
Ба гардан њалќаи занљир Толиќон рафта.
Писар заифу бародар ятиму модар зор,
Чи оташ аст, ки моро ба дудмон рафта.
Чу хок нест шавї, эй Чаёби шўрангез,
Њазор дида зи дасти ту хунфишон рафта.
Дар чунин рўзњои душвор яке аз шогирдони ќадршиносаш
Айнуддини Айнї устодашро танњо нагузошта, њамеша бо ў буд
ва шеърњояшро рўнавис мекард. Ба поси ин дўстї ва садоќат
шоир пеш аз марг вараќпорањои парокандаи ашъори худро ба ў
васият мекунад. Айниддин дар муддати чор сол аз миёни ин
ашъор куллиёти мунтахабе омода сохта, ба Раёсати мустаќили
матбуот дар Кобул месупорад. Вале баъди як сол онро ба
соњибаш бармегардонанд. Зимнан бояд гуфт, ки зиндагии ин
шахси босаводу фарњангї фарљоми талхе дорад. Дар замони
сарвазирии Муњаммад Довуд бо фармони вай ба шањри Баѓлон
бадарѓа ва дар замони фољиабори Њафизуллои Амин (1978)
кушта мешавад.
Ориф дорои завќи адабии фитрї буд ва хеле љавон ба
шеъргўї пардохт. Дар насрнависї њам соњибќалам буд, то љое ки
зиндагиномаи амир Амонуллохонро як бор ба назм ва як бор ба
наср навишт. Ориф ба тамоми маънї як шоири сухандон ва
шахсияти ќавии адабї буда, матонати сухан, лутфи услуб ва
истењкоми баёнаш љойгоњи баланде барои ў дар адабиёти
муосири дарї таъйин намудааст.
Аммо бо чунин шуњрати адабї ва алоќаи мардум ба
шеъри ў ва кўшишњои нокоми њамшањрињояш чун Айниддини
Айнї девони шоир дар ватанаш рўйи чопро надид ва танњо соли
1995, он њам дар Лоњур девони ў бо эњтимоми њамшањрии
дигараш Муњаммад Иброњими Чоњобї ба чоп расид.
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Ориф дар бештари ќолабњои шеъри анъанавї ашъори
боарзише сурудааст. Вале дар ѓазалу ќасидасарої ва њаљвнигорї
мањорати баланд ва дасти тавоно дорад. Девони чопшуда
шомили 394 ѓазал, 56 ќасида, 2 мустазод, 21 мусаддас, 7
мусаммат, 72 рубої ва 41 мухаммас мебошад. Баъзе аз
мухаммасњо аз худи Ориф ва баъзеи дигар тахмис бар ѓазали
шоироне чун Махфии Бадахшї, Валии Мовароуннањрї, Њофизи
Шерозї, Мазњари Љониљонон, Низомї, Навиди Кобулї, Надими
Кобулї, Шоњин, Парии Њисорї, Њилолї, Бедил, Мушфиќї, Ољиз
ва дигарон мебошанд. Вале пажуњишгарони адабиёти муосири
дарї гумон доранд, ки ашъори Ориф бештар аз ин буда, чанде бо
мурури замон аз байн рафта ва ё теъдоде ба сабабњои «хос» дар
девони мазкур иќболи чоп наёфта ва шояд дар нусхањои
дастнависи назди мардум вуљуд дошта бошанд. Бинобар ин
муњаќќиќон умедворанд, ки «дар оянда девони мукаммалтаре аз
ин шоир дошта бошем то бошад, ки пажӯњишгарони ашъори ў
дар баррасии мавзўоти онњо истифодаи густурдатару ќавитар
битавонанд кард ва абъоди гуногуни сурудањои ин суханвари
мардумиро ба дурустї равшан бинамоянд».
Ориф аз њаводорон ва пайравони шоирони машрутахоњи
давраи Амонуллохон аст. Ў шоири ќарни бист, ќарни тањаввул
ва таљаддуд буда, аз љумлаи шоиронест, ки муњити мањдуди
афкори пешиниёнро дар њам шикаста, услуби сухансароии
устодони ќадимро бо афкори навин даромехта ашъори
пурќимате офаридааст.
Ба ќавли муњаќќиќон ў аз пайравони мактаби адабии
Хуросон буда, ашъораш сода, зебо, дур аз такаллуфот ва ба
забону андешаи мардуми камсаводи одї наздик буда, дар
маљмўъ љанбаи интиќодї ва ифшогарона дорад. Бештари
мавзӯоти шеърњояш марбут ба зиндагии мардум ва ањволу авзои
ватанаш аст. Намунаи барљастаи чунин шеърњои иљтимоии шоир
ќасидаи «Ришва мањорати бузург» ба шумор меравад. Шоир дар
замони фишору таъќиботи сензураи сахти Муњаммад Нодиршоњ
албатта наметавонист њама айбњоро фош гўяд. Бинобар ин
ќасидаи тўлонии номбурда гўё дар бораи њодисањо ва падидањои
манфии замони Њабибуллои Колаконї (Бачаи Саќо, соли 1929)
навишта шудааст. Вале огоњон аз вазъи онрўзаи кишвар њама
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медонистанд, ки он васфи фисќу фасоди маќомоти давлатї,
зулму ситам ва беадолатињое буд, ки дар замони Нодиршоњ
мегузашт.
Шоири озодманиши бемору бенаво мисли бисёр
суханварони озодандеши замона худ аз фишору таъќиботи сиёсї
доим дар биму њарос зиндагї мекард. Шуљоати шахсї ва адабии
Ориф дар он аст, ки дар чунин шароити хатарнок аз интиќоди
њокимон, беадолативу фитнањои онон, љангу нифоќњои дохилї
сухан мегуфт. Масалан дар яке аз мусаддасњояш вазъи парешони
диёрашро чунин интиќод кардааст:
Эй Ќатаѓан, дар љигар љуз хори озорат набуд,
Бо тароват як гуле дар боѓи гулзорат набуд,
Љуз фалокат дар миёни сањни бозорат набуд,
Сояи оромие дар пойи деворат набуд
Хуни њасрат аз ду чашми ашкборат
мечакад,
Љойи борон барќ аз абри бањорат мечакад.
Ќобили ёдоварист, ки танзу интиќодоти иљтимоии Ориф
хислати умумї надошта, балки ќањрамонони манфии вай
амалдорону њокимони золиму берањм воќеї мебошанд, ки шоир
номи баъзеи онњоро чун Ноиб Муњаммад Набихон, ё Саид
Неъматулло машњур ба Эшони Шоњ дар ашъораш натарсида
зикр менамояд:
Эй Шоњи фалак, замини Кишон аз ту,
Сар то сари ѓаллаи Бадахшон аз ту.
Бо донаи љав хотири Ориф љамъ аст,
Бо он њама ањволи парешон аз ту.
Ориф шоири равшанфикри тараќќихоњ буда, дар ситоиши
илму фан ва даъвати љавонон барои касби донишњои наву
замонавї ашъори зиёде сурудааст, монанди:
Бингар ба таљаммул писари ман дигаронро,
Аз дидаи худ дур бикун хоби гаронро.
Барбанд чу мардони ватандўст миёнро,
Аз дида мадењ домани соњибназаронро.
Эй нури басар, аз њама илму њунар авлост,
Дар давраи имрўз њунар аз њама болост.
Аз болу пари илму њунар касби њаво кун,
Андар љигари бањр даро сайру шино кун.
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Гањ љониби Маѓриб раву гањ азми Хито кун,
Аз машъалаи илм шаби тира зиё кун.
Майдон ба яќин давлати љовиди камол
аст,
Бе илм шудан комраво хобу хаёл аст.
Дар љойи дигар ба љавонон чунин хитоб мекунад:
Ало, бархез аз хоби љањолат зуд аз бистар,
Кӯшо чашми тањайюр санъати њамсояро бингар.
Набошад зодаи Љопону Љарман аз ту афзалтар,
Љањоне комёб аз илму ту дар фикри гову хар.
Гарат номус аз тайёраву мутар
намебошад,
Туро гоње дуое аз ману модар намебошад.
Шеъри Ориф гузашта аз мазмуну муњтавои нав ва
андешањои љолиби замонавї аз нигоњи њунарї ва зебоишиносї
низ бисёр баланду бо арзишанд. Яке аз вижагињои шеъри Ориф,
ки барои мо љолиб аст, ин љанбаи забонии он мебошад. Забони
тољикии шеъри ў хушбофт, салису равон ва дорои таркибу
иборањои зебо ва ороста аст:
Боѓ то сањро тамошохонаи найранги кист,
Тоза аст аз равѓани шабнам чароѓони бањор.
Ё:
Панљаи лутфаш чу нохун баст бар мизроби уд,
Нолаи шодї бурун љўшид аз рагњои тор.
Дар айни корбурди забони адабї ва таркибњои зебои
њунарї, забони шеъри ў пур аз луѓоти омиёна ва иборањои
гуфтории хоси диёри шоир мебошад, чун тирик-пирик, шикакшикак, тарит (як нав хўроки њайвонот, ки аз коњу кунљора омода
мешавад), гаранг, тўёна, камчин, сарќут ва ѓайра, ки ба њамин
шаклу мазмун дар шевањои забони тољикии мо истеъмол
мешаванд:
Дорам диле, ки мекунад аз ѓам тирик-пирик,
Поям кунад ба кўчаи васлаш шикак-шикак.
***
Номи Худо, ба Кобули љонон ватан кадї
Ранљат мабод гарчи фаромўши ман кадї…
Аз доѓњои лоладилон низ ёд кун,
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Бо дӯстон, ки сайри гули настаран кадї.
***
Тарити гов дар охур намонд аз чашми нањси ў,
Худоро аз дари ман дур кун ингуна њайвонро.
***
Дар хонаи ман пучоќи нон нест,
Дар љисму љасад ту гўї љон нест.
***
Дилу љон њадяи тўёнаат дар остин дорам,
Ба ин љинси муњаќар хиљлатам аз тундии хўят.
***
Ончи хубист ба олам њама мављуд турост,
Дар замири ту магар мењру вафо камчин аст.
***
Аз интизори хўрдани сарќути беку хон,
Ќонеъ шавї ба як лаби нони љави хунук.
Навъи дигар луѓоти туркї-узбекї њастанд, аз ќабили
ќишлоќ, айлоќ, ќалпоќ, тортуќ, ќиёѓ, оќсаќол, њатто ибороте
«тухтасан, кимсан» ва ё баъзе калимањои русї чун помидур,
истакон, капитон ва чанде дигар, ки имрўз дар забони тољикии
мо баъзеи онњо ба кор бурда мешаванд. Ба ќавли касоне, ки
девони Орифро хондаанд, теъдоди чунин калимањои иќтибосї,
махсусан вожањои сода ва вожањое, ки корбурди омиёна доранд
дар ашъори ў ба њадде зиёданд, ки мавзўи рисолае метавонанд
бошанд. Хулоса ин шоири наѓзгуфтор ва марди бодарду
инсондўст «агар аз шуњрати љањонї ањёнан бархурдор набошад,
бидуни шак дар сатњи мањаллї ва миллї ба вай ва ашъори зебову
пурмаѓзаш, ки мубайини дардњо ва авзои мардуму муњит ва
моњавли ўст арљ мегузоранд ва ёдашро гиромї медоранд».
Дар идома ва такмили ин хулосаи илмї бояд афзуд, ки
Ориф дар миёни мардуми одии диёраш мањбубияти зиёд дошт ва
њанўз њам харидорони ашъораш дар ин љомеа кам нестанд. Аз ин
рў пажӯњишгарони њамватанаш илова бар шоири мардумї ўро
њамчунин як шоири воќеан иљтимої низ мешиносанд.
Аз рўйи маълумоти сарчашмањои дастрас дар Афѓонистон
пиромуни њаёт ва эљодиёти Ориф, чунонки болотар омад, корњои
судманде сурат гирифтааст. Вале шояд ба иллати камёбии
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нусхањои ашъори шоир ва ё рўи «мулоњизоти хос» китоби љомеъ
ва тањќиќоти мустаќиле дар бораи ин шоири фаромўшнопазир
зоњиран то кунун таълиф нашудааст.
Намунаи ашъор:
Май дар пиёла рез ба њангоми навбањор,
Аз дасти соќиёни суманбўи гулъизор.
Гул пањн карда маснади иќбол дар чаман,
Себарга сабзбахт ба атрофи љўйбор.
Булбул ба сањни боѓчаи гул сурудзан,
Ќумрї ба шохи сарв нишаста ба ифтихор.
Аз бўйи сунбул аст муаттар димоѓи боѓ,
В- аз ранги лола аст њино панљаи чанор.
Машоттаи сипењр арўсони ѓунчаро,
Аз ќатрањои шабнами тар баста гӯшвор.
Болида буд сабза ба домони кўњу дашт,
Дар ханда буд кабк ба болои кўњсор.
Чун чуѓд шоњидони љафољўи дилфиреб,
Сунбул шикаста гесўи мушкини тобдор.
Сархуш нишаста соќии гулрў ба зери бед,
Лабрези бода машрабаи гул ба шохсор.
***
Бар гулшани дидори ту дидан киву ман кї,
Гул аз гули рухсори ту чидан киву ман кї.
Имрўз, ки ман тоќати наззора надорам,
Сарви ту дар оѓўш кашидан киву ман кї.
Дар водии шавќи ту басе обилапоям,
Бар кўйи висоли ту расидан киву ман кї.
Аз гўшаи абрўи ту афтодаму мурдам,
Бар арзи вафо боз давидан киву ман кї.
Талхист насиби мани маљњур зи айём,
Ќанд аз лаби љонона чашидан киву ман кї.
Аз заъф ба љуз хок шудан чора надорам,
Бељо ба њавои ту паридан киву ман кї.
Доим ба димоѓам халал аз бўйи љунун аст,
Атри сари зулфи ту шамидан киву ман кї.
Дї Орифи шўридадил ин замзама мехонд:
Андар сари кўйи ту хазидан киву ман кї.
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***
Аз мусаддаси «Њоли Чаёб парешону дарњам аст»:
Эй кавкаби сипењри саодат хурўш кун,
Афтодагони дарду ситамро ба дўш кун.
Аз љоми адл бодаи инсоф нўш кун,
Аз роњи лутф арзи ѓарибона гўш кун:
Аз дасти кутавол ба њар хонае ѓам
аст,
Њоли Чаёб сахт парешону дарњам
аст.
***
Рустоќ шоду миллати Рустоќ барќарор,
Шањри бузургу Роѓи Бадахшон фарањшиор,
Гулњо шукуфта дар Ќатаѓан њамчу навбањор,
Илло Чаёби хаставу мањзуну хору зор.
Бар захми сина судаи алмос марњам аст,
Рўзи Чаёб сахт парешону дарњам аст.
***
22
Карнил њамчу дузд ба зиндон асирвор,
Њољї Зарифи бегунањ аз мулк шуд фирор.
Ќафоќ хўрд Њољиакаљон њазор бор,
Эй ноибулњукумаи донои бурдбор!
Ташњиру харсавору сияњрўй Аслам аст,
Рўзи Чаёб сахт парешону дарњам аст.
***
Гардун њазор киса тињї кард аз камар,
То як Чаёб сохт ба сад ранљу дарди сар.
Бар њар уруќ мехўрад имрўз нештар,
Гург аст бе муруввату чўпон зи гўши кар
Аз дарду доѓ њарчи нависад ќалам кам аст,
Њоли Чаёб сахт парешону дарњам аст.
***
Сад рўзи бад ба њоли парешон намерасад,
Аз заъф оњи мо ба Бадахшон намерасад.
Фарёдамон ба гўши њукумрон намерасад,

22

Карнил – мансаби низомї.
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Дасти гадо ба домани султон намерасад.
Нахли умеди мо њама њамчу камон хам аст,
Рўзи Чаёб сахт парешону дарњам аст…
***
Кам- кам гумон, ки ришвати ѓаддор аз камин,
Берун кашида дасти љафоро зи остин.
Часпидааст хайли магас даври ангубин,
Номи Худо, ба њокиму кутвол офарин.
На тарси Кирдгору на аз Садри аъзам аст,
Рўзи Чаёб сахт парешону дарњам аст.
***
Ориф, кашем мењнати рўзгор то ба кай,
Зеро намонда тољи Фаридуну тахти Кай.
Дар рафтан аст ќофилаи умр пай ба пай,
Дар киса њарчи њаст бикун сарфи љоми май.
Њар шом нола љўшаду њар субњ мотам аст,
Рўзи Чаёб сахт парешону дарњам аст.
Манобеъ:
1. Собир Мирзоев ва Султонмуњаммади Пўё. Адабиёти
муосири дарии Афѓонистон (љузъи дувум), Донишгоњи Кобул,
1364, с.174.
2. Абдулќаюми Ќавим. Муруре бар адабиёти муосири дарї
(бахши нахуст), Кобул, 1393, с. 49.
3. Холмуњаммади Хаста. Муосирини суханвар, Кобул, 1339.
4. Маљ. Ирфон, Кобул, 1359, №1.
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Назрбї ИСМАТОВА
ходими илмии Институти масъалаҳои
омӯзиши давлатҳои Осиё ва Аврупо
РОЊЊОИ МУАРРИФИИ
МИЛЛЇ БА ЉАЊОНИЁН

ШОИСТАИ

ФАРЊАНГИ

«Агар касе гузаштаи худро надонад, инсони комил нест».
Эмомалї Рањмон
Миллати тољик таъриху фарњанги бою пурѓановатро соњиб
мебошад. Тамаддуни фарњангї њамагуна љомеаро ба сўйи
воќеияти зиндагї њидоят мекунад, зеро фарњанг моњияти
зиндагии инсонро ифода карда, љавњари онро инсон, зиндагї ва
ояндаи ў ташкил медињад. Мардуми ориёиасл њанўз дар оѓози
пайдоиш ин љавњарро хуб дарк карда буд. Ин буд, ки гомњои
нахустини худро бо фарњанг оѓоз карданд, зеро фарњанг
таъмингари мењру дод ва истиќлолу озодї дар љањон аст.
Мафњумњои дину фарњанг, хираду дод, имону озодї дар
андешаи ќадимаи ориёї якљоя оини мењру дўстиро ифода карда,
њамзамон ба муќобили ќудрату зўрї ќарор доранд. Фарњанги
асили ориёї куллан муќобили њамагуна тазоњуроти ќудратист.
Дар замони мо миллатеро пешрафту дорои тамаддуни бой
меноманд, ки он миллат дорои фарњангу маданияти пешрафта ва
мутараќќї бошад. Фарњанг асоситарин нишонаи њувияти миллї
буда муаррификунандаи халќу миллат ба љањониён аст.
Фарњанги миллї, ин маљмўи арзишњои моддї ва маънавии
миллате, ки хусусиятњои хоси зиндагї ва сунатњои онро ба худ
инъикос кардааст ба њисоб меравад. Кишвари мо дар гузаштаи
дур љузъе аз як пањнои таърихї-љуѓрофї ба њисоб рафта, њамчун
гањвораи тамаддуни ориёї ва макони мардуми ориёинажод
шинохта шуда буд. Эњёи намунањои бењтарини суннатњо ва
анъанањои аљдодї дар замони истиќлолият суръати хос пайдо
кардааст. Њамин аст, ки зина ба зина номгўи анъанањо ва
суннатњои мардумї эњё ва дар байни мардум густариш ёфта
истодаанд. Алалхусус, солњои охир намунањои бењтарини
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фарњанги моддї ва ѓайримоддии миллиамон дар њамаи
минтаќањои кишвар инкишоф ёфта истодааст, ки аз воситањои
бењтарин дар мусоидат ба пешрафти маънавии љомеа ба шумор
меравад. Дар давоми солњои охир њунари чакандўзї, гулдўзї,
зардўзї, кандакорї, кашидадўзї, ќолинбофї, атласбофї,
адрасбофї, алочабофї, намадмолї, бўрёбофї, заргарї,
кулолгарї, косаву ќошуќтарошї, гањворасозї, созтарошї,
фалаксарої ва дигар суннатњои миллї дар ќолаби ќадимї ва
шаклу услуби нави миллї зинда шудаанду дар паи рушд ќарор
доранд. Ин њунарњои миллї ифодакунандаи мероси даврањои
гуногуни таърихии рушди љомеа ба њисоб мераванд.
Таљлили
чорабинињои
фарњангї,
симпозиуму
конференсияњо ва њамоишњои байналмилалї бахшида ба
таљлили солгарди фарзандони барўманди миллат, таљлили
санањои бузурги фарњангї, бунёди иншоотњои замонавї,
барќарорсозии ёдгорињои таърихию фарњангї, эњёи суннатњо ва
анъанањои
њазорсолаи
миллї,
тавассути
чорабинињои
байналмилалї тарѓиби фарњанги пурѓановати миллї дар
кишварњои хориљї, баргузории рўзњои фарњангиву ба роњ
мондани сафарњои њунарї ва амсоли он роњњои муаррифии
шоистаи фарњангї миллї ба љањониён мебошад.
«Халќи тољик дар таърихи чандњазорсолаи худ шањру
пойтахтњое бунёд кардааст, ки мавриди таваљљуњи оламиён
будаанд. Суннатњои шањрдорї ва санъати меъмории онњо, ки
хусусиятњои миллї ва умумибашарї доранд, то замони мо боќї
мондааст.Ниёгони ориёии тољикон дар инкишофу рушди
босуботи фарњангу њунармандї, санъати осори нафисаи љањонї
болоравии соњаи меъморї ва шањрсозї сањми бориз гузоштанд.
Бењуда нест, ки бо эњтимоми Президенти кишварамон,
муњтарам Эмомалї Рањмон бо маќсади ошноии бештар ба
таъриху фарњанги бостонї соли 2006 соли тамаддуни Ориёї
эълон гардида, бо ифтихори ин санаи сабзи таърихї чорањои
мушаххас андешида шуд.Барњаќ, эњё кардан ва гиромї доштани
анъанањои писандидаи бостонї, ки ба манфиати рушду такомули
маънавиёти мост, барои вањдати миллї ногузир аст. Аз ин лињоз,
барои вориси асили Ориёї будан,бо истифода аз њикмати дирўзу
имрўз, љустани падидањои тозаи илмиву фарњангї ба маќсад
мувофиќ аст.
171

Илм ва Љомеа

Аз ин љост, ки њисси баланди ифтихори миллї моро ба сўи
ќуллањои фатњношуда ва ободии Ватан њидоят мекунад.
Эъломияи давлати тозабунёд ва моњияти истиќлолият дар он аст,
ки мардум боз ба асли хеш баргашта, аз сари нав баъзе
анъанањои бо мурури замон аз байн рафтаро эњё менамоянд.Њар
як шахси мењнатдўст муваззаф аст, ки муќаддасоти ватанашро
гиромї бидорад ва бањри ободии диёри арљаманд саъю талош
намояд.
Мардуми соњибфарњангу соњибтамаддуни мо тањти
сарварии хирадмандонаи Асосгузории сулњу вањдати миллїПешвои миллат, Президенти мамлакат, муњтарам Эмомалї
Рањмон калиди дари иќболи худро дар бунёди сохтмонњои азими
љумњурї тасаввур намуда, дар љодаи бунёдкорињо ва бо маќсади
баромадан
аз
бунбасти
коммуникатсионї,
таъмини
истиќлолияти энергетикї корњои назаррасро ба анљом
мерасонанд.
Эъмори иншоотњои азим, биноњои боњашаммат, боѓу
гулгаштњо, маљмаањои осмонбўси истиќоматию маъмурї
боварии мардумро ба оянда асоснок намуд.Халќи тољик бори
дигар собит сохт, ки воќеан тољикон миллати
воњид ва
соњибтамаддуну бунёдкор мебошанд.
Чунонки ќайд намудем, миллати тољик таъриху фарњанги
њазорсолањоро соҳиб аст. Барои шинохти ин таърих ва инчунин
муаррифии он ба љањониён, санањои таърихиву фарњангии 2500солагии Истаравшан, 2700-солагии Кўлоби Бостон, 3000-солагии
Њисори Шодмон дар сатњи байналмилалї бо иштироки њазорон
нафар мењмонони хориљї љашн гирифта шуд, ки ин аз эњтиром
ба гузаштаи таърихии миллатамон мебошад.
Чунонки Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар
Паёми имсолаи худ (соли 2018) ба Маљлиси Олї ќайд намуданд:
«Миллати тољик соњиби ойину суннатњои бостонї ва фарњанги
ќадима буда, дар тамаддуни љањонї сањми сазовор гузоштааст».
Суннату ойинњои нек ва љашнњои миллии мо, мисли Наврўз,
Мењргон ва Сада дар тўли таърих барои тарѓиби ахлоќу
маънавиёти созанда хизмат кардаанд. Аз ин рў, зарур аст, ки
дастовардњои маънавию моддии мардуми шарифи мо ба
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Фењристи умумиљањонии ЮНЕСКО ворид гарданд ва наќши
тамаддунсозї миллати тољикро минбаъд низ боло баранд1.
Бешубња мероси бою пурѓановати фарњангї-таърихї ба
рушди туризм таъсири мусбат расонида љињати љалби њарчї
бештари сайёњон имконияти нињоятдараља мусоид ба њисоб
меравад. Аз ин љост, ки аз љониби Асосгузори сулњу вањдати
миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон,
муњтарам Эмомалї Рањмон эълон гардидани соли 2018 «Соли
рушди сайёњї ва њунарњои мардумї» ба љањониён ќадимї будани
фарњангї миллии моро муаррифї кардан мебошад. Мерос ду
вазифаи асосиро иљро мекунад: аз як тараф вазифаи тарбиявї ва
фарњангї (ташаккули минталитети миллї, њифзи худшиносии
ањолї, тарбияи эњсоси ватандорї), аз љониби дигар вазифаи
иќтисодї (рушди њудуд, бунёди љойњои корї)2. Аз нигоњи туризм,
айни замон таваљљуњи љомеаи љањонї ба кишварњое равона
гардидааст, дорои мероси бою пурѓановати таърихи-фарњангї
мебошанд. Кишвари мо, дорои њам мероси таърихї-фарњангї ва
њам табиати зебову нотакрор мебошад. Њар яки моро зарур аст
дар рушди соњаи туризм ва муаррифии кишвари худ ба оламиён
сањмгузор бошем.
Мусаллам аст, ки бузургони њикматпешаи мо аз замонњои
ќадим ба њунару њунармандї шуѓл варзида, ба ин васила дар
самти ба шогирдон омўзонидану ба пайвандон ба мерос
гузаштани њунарро пайваста талќин намудаанд. Њатто дар
китоби «Анвори Суњайлї» омадааст, ки: «Дари ганљи мурод љуз
ба калиди ранљ наметавон кушод.
Боиси хушбахтист,ки ба шарофати соњибистиќлолии
кишварамон ва дастуру њидоятњои Президенти мамлакат,
Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, муњтарам
Эмомалї Рањмон соли љорї,Соли рушди сайёњї ва њунарњои
мардумї эълон гардида аст.Ин бесабаб нест,зеро њунар ганљу зар
ва муаррифгари дастовардњои беназири халќ дар тўли
мављудияташ буда, бар замми ин боиси боз њам бештар аз

Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, 22 декабри соли 2017
Ќодиров Ф.С. Захирањои туристї: ёдгорињои фарњангї – таърихї ва
табиї.сањ 38.Душанбе Ирфон 2012
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пештар ба љањониён пешкаш кардани дастранљ ва муаррифии
миллати тавонову кишвари бињиштосоямон мебошад.
Боиси ќайд аст, ки халќи бузурги тољик аз даврони атиќа
бо њунармандї, боѓу токпарварї, коркарду истихрољи маъдан,
зироатчигию чорводорї ва одоби баланди хуби инсонии худ ва
осори барљастаи фарњангу тамаддуни безаволаш ќалби
оламиёнро тасхир намудааст.Тавре, ки сарчашмањо гувоњанд дар
замони давлатдории Сомониён Мовароуннањру Хуросони бузург
дар аќсои олам бо њунару њунармандони маъруфаш ном
бароварда буданд. Бењтарин њунармандон, рассомон, наќќошон,
санъаткорон, машшоќон, хаттотони чирадаст ва устоњои гулдаст
соњиби эњтироми хосаи худ гардида, обрўю мавќеи зиёд
доштанд.Ровиёни ахбор ва ноќилони осор овардаанд, ки дар он
айём бузургтарин корхонаи бофандагї бо номи «Байтуттирос»
дар шањри Бухоро љойгир буда, матоъ ва ќолинњои истењсоли он
њатто дар маркази хилофат, шањрњои Шарќи наздик шуњрат
пайдо карда буданд. Њунармандони давр аз матоъњои пашмин,
абрешимин, пахтагин либосњои мухталифи хушранг, карбос
тайёр мекарданд.Тољирону соњибкорон бошанд намад,
љойнамоз, либосњои пашмин, зину чармин, тиркаши чармин ва
рўймолњои зеборо тавассути роњи абрешим то ба Чину Мочину
Њиндустон ва дигар мамолики мутараќќї мебурданд.Дар он
замонњо омода ва истењсол кардани номгўи мањсулоти
бофандагї басо мушкилу зањматталаб ва сабру тањаммулро
таќозо менамуд.
Шоири зањматкашу ширинкаломи тољик Миробид Сайидои
Насафї танњо дар як шањри бостонии Бухоро вуљуд доштани
зиёда аз 200 намуди касбу њунарро ном бурдааст, ки аксар аз
мањсулоти онро низ ба хориљи кишвар судур менамуданд.Њамин
тариќ, эњёи њунарњои мардумї ва анъанањои фаромўшшудаву
бењтарини ниёгон таќозои айём мањсуб меёбад.
Глобализатсия (љањонишавї), ки бо як суръати баланд
идома дорадба љомеа бетаъсир буда наметавонад. Раванди
љањонишавї омили заиф кардан ва барои аз байн бурдани
фарњангу арзишњои миллї албатта таъсиргузор мебошад. Дар
такя ба фарњанг дар арсаи њама талошњо, љомеа метавонад
муваффаќ бошад. Дар њаёти кишварњои абарќудрати имрўза мо
ин гуфтањоро мушоњида намуда истодаем, ки бо гиромидошти
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фарњанг ва таќвияти љабњањои он, тавонистанд дар арсаи љањонї
нуфузу эътибор пайдо кунанд.
Байналмиллалї эълон гардидани љашни «Наврўз», таљлилу
эњёи суннатњои мардумї ва баргузории чорабинињои васеи
фарњангї, ба монанди Мењргон, Сада, Рўзи Шашмаќом, Рўзи
Фалак, Рўзи китоб, Рўзи забон, Рўзи Парчам ва амсоли он ба
њукми анъана даромадаанд, ки аз њисси худшиносии милии
мардуми мо дарак медињад. Њамзамон бо дастгирии молиявиву
маънавии сарвари давлат мањсули дасти њунармандони тољик
дар намоишгоњњои хориљи кишвар ба маърази тамошо гузошта
мешаванд, ки як навъи муаррифгари фарњанги тољикон дар
миќёси ҷањон мебошад. Ќайд намудан ба маврид аст, ки бо
тасмими бевоситаи Пешвои миллат дар маркази кишварамон
бунёди яке аз азимтарин масољиди Осиёи Марказї идома дорад,
ки дар љањони ислом рухдоди фарњангии бузург мебошад.
Бинобар ин фаромўш набояд кард, ки азхуднамоии мероси
фарњангї ва дуруст муаррифї намудани он ба љањониён омили
бењдошти маънавиёти љомеа мебошад. Дар акси њол фарњанги
ѓайр метавонад љойнишини он гашта фазои онро тира созад.
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Юсуф ШОДИПУР
номзади илмњои
таърих, дотсенти
Донишгоњи миллии
Тољикистон

ДАР МАСИРИ ДАРЁФТИ СОЊИБКОРИ МУВАФФАЌ
ВА ТОЉИРИ КОРЧАЛЛОН
(Тибќи осори ёддоштї ва публисистии академик З.Раљабов
ва проф. А.Мухторов)
Дар ҳар як давру замон дарёфти соҳибкори муваффақ ва
тољири корчаллон ниҳоят кори мушкил ва мураккаб мањсуб
меёбанд. Аз ин боис, ба ташаккул ва омода намудани бозаргону
соҳибкори асилу муваффақ эътибори махсус равона намуда,
пайваста талош мекунанд, ки чунин кори муҳиму судбахш анљом
дода шаванд. Хосатан ҳар як ашхоси љозибу хайрхоҳ ва некхоҳу
дурандеш ният ва орзу менамояд, ки меросхўри худро чун
соҳибкори муваффақ ва тољири корчаллон тарбия намуда, ба воя
расонад, то ки дар рўзгори инсонї ва рушду такомули љомеаи
мутамаддин мавқеи муҳим ва нақши арзанда пайдо намояд.
Чунин ниятҳои неку орзуҳои ширинро чун ҳар як тољики асилу
ояндабин бобою падари Зарифу Латиф ва дигарон дар замири
хеш парварида, мудом аз паи амалї намудани он пайваста
кўшишу талош менамуданд. Аз ин рў, ин мавзўъ муҳиму
рўзмарра буда, пажўҳишу тадқиқи саривақтии худро интизор
аст.
Мањз аз нигоњи имрўз даврони тифливу наврасї ва
љавонии академик Зариф Шарифович Раљабов (1906-1990) дар
ибтидои асри бистум, дар Хуљанди бостон сурат гирифтааст.
Дар хотирањо ва ёддоштњои ин марди љасуру дурандеш ва
инсони неку ояндасоз на танњо пањлуњои рўзгори тифлї, љавонї,
нављавонї ва камолоти худаш, балки бародару наздикони
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хонадони Раљабовњо ва дигар њамзамонон ба тариќи амиќу
мукаммал ќаламдод гаштаанд. Зимнан ќиблагоњи ў Мирзошариф
орзу мекард, ки Зариф ва Латиф дар шањрњои Русия, Аврупо ва
Амрико тањсили илму маърифат намуда, њамчун соњибкори
моњиру кордон ва тољири корчаллон ба Ватани азизамон
баргашта, ба ањли диёр ва миллати сарбаланду бостониамон
содиќона хизмат намоянд. Ин нияти нек ва орзуњои ќиблагоњ
љомаи амал пўшида, Зариф дар ањди шўравї њамчун шахси
лаёќатманду боистеъдод парвариш ёфта, то дарарљаи олими
мањбуб ва номдори замони шўравї, доктори илми таърих,
профессор, академики Академияи улуми љумњурї сабзида расид.
Имрўз аз таљрибањои судбахш ва рангини олимони номдори
Ватан, муњаќќиќони мумтоз ва чирадасти замон дар бунёди
љомеаи мутамаддин-Тољикистони соњибистиќлол пурсамар ва
моњирона истифода бурдан мувофиќи матлаб аст. Аз ин хотир,
сањифањои дурахшон ва пурасрори рўзгори рангини ин фарзанди
фарзона ва барўманди миллатамонро вараќгардон намуда, дар
асоси хотирањову ёддоштњо ва инчунин муќоиса бо дигар
маъхазу сарчашмањо ва тадќиќотњои њамкасбону шогирдон, аз
љумла профессор Абдусаттор Мухторов, пиромуни љузъиёти
рўзгори тоинќилобии эшон фикру мулоњизањои судманд
пешкаши ањли илму адаб гардонида хоњанд шуд.
Ашхоси пешќадами Осиёи Марказї, аз љумла музофоти
Хуљанд ба забт ва њамроњшавии ин минтақа ба Русияи подшоњї
назари нек ва муносибати мусбат зоњир намуданд. Чунончи,
бобою падари Зариф Раљабхўља ва Мирзошариф нисбат ба боёну
амалдорони мањаллї дида, ба русњо эътимод доштанд ва аз
назари онњо русњо мардуми маърифатпарвару ояндабин
мебошанд. Чунонки баъдтар мушоњида гардид, ки русњо дар
баробари дигар шањрњои Осиёи Миёна дар музофоти Хуљанд низ
корхонањои гуногуни саноатї бунёд намуда, ба ин љо
навгонињои зиёде, аз љумла роњи оњан ва амсоли онро оварда, ба
хизмати мардуми маҳаллї во гузоштанд. Њамаи ин
дигаргунсозињо ба мардуми пешќадами музофот, аз љумла
Раљабхўљаву Мирзошариф ва дигарон таъсири мусбат
расониданд. Чунонки
профессор А. Мухторов
шањодат
медињад, ки пас аз шаш соли њаёти мустамликашавї, русњо дар
Хуљанд ба бунёди корхонањои саноатї, аз љумлаи заводу
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фабрикањои пилларесї, шарбатбарорї, шишабарорї, чармгармї
ва ѓайра оѓоз бахшиданд, ки онњо дар рушду инкишофи
иќтисодиёти музофот такони азиме доданд ( 4,6 -7). Масалан,
бобои Зариф - Раљабхўља дар корхонаи шишабарории Хуљанд ба
кор даромад, ки он дар рўзгори минбаъдаи ањли хонадон мавќеи
мусбї бозид. Мавсуф ба омўхтани забони русї оѓоз намуда,
хешу аќрабояшро аз ќафои худ бурд. Дар рўзгори онњо омаду
ноомадњо ва комрониву камомадњо ва рўйдодњои мусбиву манфї
тавъам рух медоданд. Ин рафтори ў ба њамсояњо,
муллотарошону хушомадгўёни замон маъќул набуд. Аммо
Раљабхўља ба рафтору гуфтори эшон гўш намедод, зеро худ аз
ќоидаю ќонунњои ислом мудом бохабар буд, ба онҳо
мефањмонид, ки донистани забонњои гуногун ва урфу одати
халќњои дигар, дар васеъ гардидани љањонбинии мардум
манфиатнок аст . Зеро инсон бо воситаи омўхтани забони русї
љањони нав пайдо мекунад ва дунёро хуб дарк менамояд. Баъди
ошно шудан бо маданият ва урфу одати русњо, Раљабхўља ба
писаронаш Мирзошарифу Ашурхўља таълим медод, ки баробари
азбар намудани «Њафтяк», «Чањор китоб», зимнан ба омўзиши
забони русї камари њиммат бубанданд. Ин рафтори нољою
якравонаи Раљабхўља ба њамсояњо маъқул набуданд, онњо дар
нишастњо таънаю маломат мезаданд, ки «Раљабхўља
писаронашро кофир кардааст, онҳо салла намебанданд, дар
мактаби урусњо дарс мехонанд, бо онњо дар як табаќ хўрок
мехўранд» ва ѓайра. Аммо ў ба њамаи таънаю маломати
њаммањаллањову дўстони аз илму маърифат бехабар гўш намедод
ва писаронашро аз пайомадҳои илмњои љахонї бархурдор
менамуд Забономўзї ва забондонї ба фарзандони Раљабхўља кор
дод: даставвал, Мирзошариф дар ширкати тиљоратї ва
Ашурхўља дар корњонаи пиллапарварї ба шарофати
забондониашон соњиби љойи кор ва иззату икроми
хўљаинонашон шуданд (4,6 –7).
Дере нагузашта, обрўйи Мирзошариф дар байни
соњибкорону тољирони Хуљандї боло рафт. Њар яке аз онњо
мехостанд, ки мисли ў, љавони кордону корчаллонро ба доми
хеш кашанд. Дар охир, бойи калони Хуљанд Фозилбой дили ўро
ба даст овард. Вай дар шањри Андиљон ширкати калони
тиљоратиро соњибї мекард. Зимнан сармоядор чунин фарди
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моҳиру корчаллонро дар симои Мирзошариф медид. Дар охир,
ўро розї намуда, бо фотињаи падараш Раљабхўља ба Андиљон
бурда, низоми корњои истењсоливу тиљоратиро ба уњдааш
мегузорад.
Мирзошариф дар зодгоњаш шањри Хуљанд таљрибаи бойи
на танњо зиндагї, балки фаъолияти босамари корї ба даст
оварда буд. Баробари забони модарї, инчунин забонњои русї ва
ўзбакиро низ хуб медонист ва аз ин хотир, чуноне мегўянд, ки
«кор ба кордон осон аст!». Вай дар баробари шањри Андиљон,
инчунин дар шањрњои Хўќанду Фарѓона, Марѓелону Ўш савдо
карда, ба боварии хўљаин даромада буд (4,8). Акнун Фозилбой
бо дили пур аз фарањ, бемалол ба корњои соњибкориву тиљориаш
машѓул мешуд, ба ў дар њама кор боварї дошт.
Марди моњиру корчаллон Мирзошариф ин дафъа муддати
тўлонї, аз сабаби ба корњои соњибкорї ва тиљоратї машѓул
будан, ба Хуљанд омада натавонист. Ў дар ин муддат, ба
корвони тољирон њамроњ шуда, ба мулки Ќошѓари Чин сафар
карда, мудом корњои савдоиро анљом дода, ба баъзе дастовардњо
ноил мегардад, ки перомуни њамаи онњо ишора кардан шарт
нест. Воќеан, Мирзошариф марди тозакору озодандеш буда,
хизмати бойи мањаллиро адо мекард. Вале аз кору рафтори бой
розї набуд, зеро ин фард чун дигар сармоядорон халќро фиреб
медод. Мирзошариф ба ивази хизматаш аз хўљаин танњо музди
ночизе мегрифт, ки он барои рўзгораш кофї набуд. Вале ў чун
намояндаи хўљаин вагон-вагон меваи хушк, пўсти ќароќўлї,
пахта ва дигар молу мањсулоти бойро сарфакорона ба Русия
мефиристод, ба ивази он ќатораи пур аз ангиштсанг гирифта,
онро дар байни савдогарони хурду миёна таќсим карда,
мефурўхт ва фоидааш пурра ба киссаи бой мерафт (4,27). Аз ин
рў, аз кирдору рафтори рўзгор, аз нобаробарии инсонњо, аз
нобасомонињо ва таассубу рўйдодњои иљтимої дар тааљљуб
монда, аз онњо мудом хиљил ва норизо мешуд. Дар натиља,
талошу бархўрдњояш нисбат ба замони нави сармоядорї ва он
таѓйироту дигаргунсозињои кишварамон, воқеан ҳам афкору
акидањои ўро таѓйир медињанд.
Модари Зариф Бибисолења зани њунарманде буда, дар
оилаашон чањор нафар фарзанд - Бароњатхон,Зариф, Латиф ва
Шарофатхонро парасторї мекард. Вай мекўшид, ки
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фарзандонро бо ашёву лавозимоти зарурї ва сару либос таъмин
намояд. Ба ин маќсад, ў дўкони аллочабофї созмон дода, аз
пахтаю абрешим, карбосу алоча бофта, ба писару духтаронаш
љомаву љелак ва куртаву эзор омода мекард, зиёдатиашро
Бароњатхону Зариф ба бозор бароварда, мефурўхтанд. Духтари
калонї Бароњатхон ба модараш пайравї карда, тўппї медўхт, ба
дўкон нишаста, аллоча мебофт, бисёр њунарњоро азбар намуд,
хамроњи Зариф ба Панљшанбе-бозор рафта, мањсули
истењсолиашонро мефурўхтанд ва аз ин њисоб ризќу рўзї
меёфтанд. Азбаски њавлиашон дар шафати бозори Панљшанбе
мавзеъ дошт, тўппињои дўхтаашонро Бароњатхону Зариф ба
фурўш мебароварданд. Рўзњое мешуд, ки тўппињо ба савдо
намерафтанд, он гоњ љигарбандон бо дасти холї бармегаштанд.
Дар ин хусус, худи устод дар китоби ёддоштиву саргузаштиашон
«Сањифањои рўзгори гузашта» баъдтар ин душворињоро чунин
наќлу тафсир додаанд, ки он љолибу хотирмон аст: «Ман њамчун
писари калонї соатњоро дар бозор сипарї менамудам, то ки
ришта ва тўппињои тайёркардаи модарамро фурўшам, вале на
њама ваќт корам омад мекард, бисёр вакт бо дасти холї
гуруснаю мондашуда ба хона бармегаштам. Модарам бештар
асабонї мешуд, вале чї илољ! Азбаски аксари мардум
ќашшоќона зиндагї мекарданд, бино бар ин, ќудрати харидорї
надоштанд» (8,12,15).
Дар солњои баъдї, додари хурдии Зариф Латиф ба доираи
корњои њољагї ва иртиботи савдої кашида шуда, дастёри
беминнат гардид. Аз рўйи тавсифњои профессор А Мухторов,
баъзан бародарон бо бачањои њаммањаллаашон ба бозињои
гуногун машѓул шуда, бозорро фаромўш мекарданд. Онњо барои
рўпўш
намудани сирру асрори хеш, маљбуран ба назди
бобояшон Насруллобой омада, каме ба корњои ў кўмак
расонида, пас, чойпулї мегирифтанд. Ба пули додаи бобо ба
хона нону сабзавот харид мекарданд(4,13-14). Аз ин далелњо
маълум мегардад, ки бобои модарии Зариф Насруллобой яке аз
соњибкорону сармоядорони машњури Хуљанд ба њисоб мерафт.
Яке аз дастовардњои савдоии бобояш Насруллобой аз он иборат
буд, ки ў дар бозори Панљшанбе дорои дўкони савдої буда, дар
он љо доираи васеи тиљоратї амалї мегардид. Аз ин амалиёт,
наберагони ў Зарифу Латиф низ бањраманд мегаштанд. Ин
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матлаб дар осори ёддоштии академик З.Ш.Раљабов чунин ба
ќалам дода шудааст: «Дар бозори Панљшанбе падари
Бибисолења Насруллобой дўкон дошт. Баъзе рўзњо Зариф ба
бобояш чойю хўрок бурда, ба корњои ў кўмак мерасонд.
Бобояшон ба ивази хизмати набераҳо ба Зариф нонпулї медод,
онњоро дар ин роњ рўњбаланд менамуд…» (4, 13).
Дар замони тоинќилобї, дар музофоти Хуљанд
сармоядорону соњибкорони номдор кам набуданд. Яке аз чунин
ашхоси барўманди Хуљанди бостонї Насруллобой мањсуб меёфт.
Бино бар ќайдњои муаррихон, «дар воќеъ њам, Насруллобой
одами машњури замон ба шумор мерафт. Вай бо тољирони русу
тотор робитаи устувор дошта, бо онњо доду гирифти савдої
анљом медод. Дар бозори Панљшанбе соњиби анбори калоне буд.
Бештар
ба савдои яклухти газвор машѓул мешуд. Аз
савдогарони рус вагон–вагон газвору матоъњоро гирифта, пас
чаканафурўшї мекард. Савдогарон аз водии Фарѓона, шањри
Истаравшан ва мулкњои дигари атрофи Хуљанд ба назди
Насруллобой омада, ба ќадри имкон , бо нархњои дилхоњ газвор,
моњут, шиму костюм ва ѓайра харид мекарданд» (4,14). Чуноне
З. Раљабов дар ёддоштњои хеш ёдовар шудааст, ки «бобояш
Насруллобой чун тољири кўтарафурўш дар бозори Панљшанбе
саройи калони тиљоратї дошт. Вай ба назди бобояш њаррўз як
маротиба хўроки лазиз ва чойи кабуд бурда, доираи муомилоти
тиљоратии ин саройро хеле хуб медонист. Ба ќавли ў, ин сарой
аз рафу ќаторњои молу мањсулот иборат буда, дар онњо чандин
бастаҳои калони матоъу газвор гузошта мешуданд. Насруллобой
онњоро вагон-вагон аз Русия оварда, сипас ба савдогарони хурди
Хуљанд ва музофоти он бо нархи фоидаовар мефурўхт. Маълум
аст, ки чунин муомилоти доманадори савдої бемуњобот фоидаи
калон меовард» (8,23).
Дар воқеъ, сармоядорону соњибкорон ва тољирони
номдори музофоти Хуљанд мањз дар ин давра чун намояндаи
бонуфузи
доираҳои
сармоядорону
табақаи
тољирони
Тољикистони тоинќилобї ташаккул ёфтанд. Хусусан бойњо ва
сарватмандони машњури он замон: Насруллобой, Солиљонбой,
Эргашбой, Мирзокарим ва амсоли он дар байни доирањои
тиљоративу саноатї мавќеи калонро соњиб гашта, дар байни
онҳо раќобат мављуд буд. Њар кадоме кўшиш менамуданд, ки
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дар гирдоварї ва љамъоварї намудани боигариву сарват аз
якдигар ќафо намонанд (4, 14). Чуноне академик З. Раљабов дар
ёддоштњояш таъкид кардааст, ки дар он замон дар Хуљанд
Эргашбой ном бойи калон ва сарватманди бонуфуз зиндагї
мекард. Вай фурўши яклухти мевањои хушк, хусусан ѓўлингро
соњибї менамуд. Зеро ѓўлинги Хуљанд, аз њама бештар навъи
ќандаки он дар аксар љойњо талабгорони сершумор дошт.
Манбаъњо шањодат медињанд, ки он на танњо дар Осиёи Миёна,
балки инчунин дар Русия ва баъзе кишварњои Урупо харидорони
бештаре пайдо карда будааст. Зимнан Эргашбой ин намуди
меваљот, хусусан ѓўлингро аз дењќонон бо нархи арзон харида,
бо воситаи ќатора ба дигар шањру мамлакатњо гусел менамуд.
Ба њамин роњу усул сарвату бойгарии ў ташаккул меёфт (6,12;
8,17). Профессор А.Мухторов низ пиромуни фаъолияти
соњибкорї ва туљљории Эргашбой иттилоъ дода, ќайд кардааст,
ки ин шахс дар ин љода, ба комёбињо ва дастовардњо ноил
мегардад. Ба ќавли нигоранда, хусусияти кору пайкори
Эргашбой дар он таљассум меёфт, ки аз дењќонон меваи хушк, аз
ќабили ѓўлинг, чормаѓз, мавиз, бодом, писта ва монанди онро
љамъоовварї намуда, ба Русия ва њатто кишварњои Аврупо
мефиристод ва аз он фоидаи калон ба даст меовард (4,14).
Воқеан, боигариву дорої ва сарватмандии Эргашбой диќќати
Зарифи хурдсолро низ ба худ љалб карда будааст. Чуноне ў
баъдтар таъкид месозад, ки «ман муттасил ба њавлии Эргашбой
мерафтам ва борњо медидам, ки чї тавр бой ба аспи худ ќанд
медод, ба сагаш бошад, гўшти серравѓани гўсфандро њадя
мекард. Њар бегоњ дар манзили ў чароѓи калони карасинї дар
гирифта, гирду атрофро чароѓон мекард (6,13; 8,18). Њамеша ба
манзили барњавои Эргашбой мењмонон фойтунсавор меомаданд.
Онњо, ќабл аз њама, маъмурону хизматгузорони подшоњї,
сарватмандони машњур, соњибкорону тољирони русу мањаллї ва
ѓайра буданд (8,18-19).
Хосатан амалу фаъолияти соњибкорї ва туљљории
Эргашбой ба соҳибкорону тољирон муфид ва манфиатбахш
будааст.Гарчанде Эргашбой шахси бесавод бошад њам, вале ба
русї чандон бад њарф намезад. Хазинадор ва котиби шахсии ў
корчаллони тотор И. Консеров буда, забонњои русї, тољикї ва
ўзбекиро дар дараљаи баланд медонист. Падари Зарифу Латиф
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дар ваќти мувофиќ ва ќўлай ба фарзандонаш такроран таъкид
менамуд, ки «Эргашбой марди бесавод аст, ҳамаи корхои
тиљоратии ў дар дасти И.Консеров аст. Эргашбойро танњо
Консерови соњибмаълумот сарватманд намудааст. Агар шумоён
ҳам, дар оянда маълумотнок шуда, илму амал ва касбу њунар
омўзед, чун ў одами доро ва аҳли сарват мешавед» (6,13;8,18).
Ин тарѓибу ташфиќи ќиблагоњ доим дар ёду хаёли писаронаш
Зарифу Латиф садо медонанд, онњо пайваста ба омўхтани илму
адаб ва касбу њунар шитоб мекарданд.
Њамсояи Насруллобой яке аз одамони намоёни Хуљанд
Абдуќодир Оќсаќол буда, ки њокими шањр ба шумор мерафт, дар
ихтиёраш хизматгорони зиёде кору фаъолият мекарданд. Писари
калонии оќсаќол Љўра дўсти наздики таѓои Зариф - Мирзокарим
ба шумор мерафт. Њар муддат ба Русия ва дигар кишварњои
Аврупо ба сайру саёњат мерафт. Вай нахустин шахсе буд, ки дар
Хуљанд соњиби автомобил шудааст(4,16). Чуноне Зариф Раљабов
дар ёддоштњои хеш зикр кардааст, ки дар соли 1916 яке аз
бойњои Ќалъаи Нави Хуљанд Мулло Абдуќодир аз Маскав як
автомобил оварда буд. «Боре ман, - менависад З. Раљабов,шоњиди воќеаи њайратоваре шудам. Дар њамон гузаре, ки
бобоям Абдуќодир – оќсаќқол зиндагї мекард, ў чун яке аз
сарватмандони намоёни шањр вазифаи оќсаќќолии ќисмати
Ќалъаи Нави Хуљандро бар ўњда дошт, писарони ў њамчун
тољирони номдори Хуљанд ба маќсади пешбурди корњои
тиљоратї борњо ба Русия сафар карда буданд. Боре њангоми бозї
ба назди манзили оќсаќќол аз љониби бозор њаракат карда
омадани як қуттии калони сиёњеро дида, дар њайрат мондам. Пас
аз чанде, он дар назди хонаи оќсаќқол омада бозистод. Аз
даруни он писари калони бой- рафиќи амакам Мирзокарим
берун баромад. Маълум шуд, ки он ќуттии сиёњ автомобил буда,
онро яке аз ошноњои руси ў оварда будааст»(8, 31-32).
Дар воқеъ, як нуктаи муҳимро таъкид кардан љоиз аст, ки
таѓои ќадрдони Зарифу Латиф нисбат ба љиянњои худ пайваста
ѓамхорї зоњир мекард. Чунончи, азбаски Зариф ва дигар
рафиќонаш майлу завќи ба автомобил саворшавї доштанд, бо
дастгирии таѓояшон Мирзокарим, писари бой онњоро ба
мошинаш савор карда, дар майдони атрофи Панљшанбе - бозор
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сайру тамошо медод (4,16). Аз ин боис, ба Зарифу Латиф
навгонињои илмию техникї бештар диќќатљалбкунанда буданд.
Ќаблан мардуми ноњияњои шимоли Точикистон, чун мардуми
Осиёи Марказї аз бисёр навгонињои илмиву техникии он замон
бохабар буданд. Чунончи, падари Зариф Мирзошариф дар водии
Фарѓона, дар истгоњи роњи оњан кор мекард. Ба тариќе аён
гардид, ки падари Зарифи љавон дар Андиљон чун мудири
хољагии бой аз истансаи Дирагомир ќаторањои пурангиштро
ќабул намуда, онро дар миёни тољирони хурд таќсим мекард.
Корњои падараш ба роњи оњан зич вобастагї дошт. Бо сардори
вокзали роњи оҳани Андиљон нињоят наздик буд (8,39-40).
Дар охири карни XIX аллакай баъзе ноњияњои шимолии
Тољикистон, аз љумла Хуљанд бо бисёр шањрњои кишвари
Туркистон ва Русия тавассути хати тилгироф мепайваст. Зарифи
љавон аснои њашт-нўњсолагиаш њодисаи муњимеро ба мушоњида
мегирад, ки пиромуни тилгироф ва тилфун аст. «Њангоми ба
хонаи яке аз њамшањриёнам рафтан,- менависад вай, - дар роҳ
гўшамро ба симчўби тилгироф монда, гуфтугўи одамонро гўш
кардан хостам. Зеро калонсолон мегуфтанд, ки сими тилгироф –
сими «гапзанандаест». Аммо ман гуфтугўйи шахсеро шунида
натавонистам, ба гўшам танњо ѓуввоси симчўбњои тилгироф
мерасиданду халос. Симњо танњо баъди дар хонаамон овардани
асбоби бењаракати чўбини тилфун «гап мезадагї»шуданд, ки ман
онро бори нахуст дар соли 1921 дар Самарќанд дида будам...»
(8,32).
Коргарони тилгироф ва тилфунро русњо ва баъдтар
мањаллиён ташкил медоданд. Ба гуфти З.Раљабов, њамсояи
андиљонии онњо амаки Валентин начандон дуртар аз хонаашон
мезист ва ў чун тилгирофчї кор мекард (8,39).
Пас аз пахши шўриши соли 1916 Мирзошариф бо
назардошти мураккаб гардидани вазъияти музофоти Хуљанд,
писарони худ Зариф ва Латифро ба водии Фарѓона - шањри
Андиљон њамроњ мебарад. Онњо тавассути ќатора бори нахуст
сафар мекарданд. Аз рўйи ахбори профессор А. Мухторов,
Мирзошариф писаронашро њамроњ бо худ гирифта, ба поезд
савор шуда, роњи Андиљонро пеш гирифт. Зарифу Латиф поездро
бори нахуст медиданд ва аввалин бор ба он савор шуданд. Зариф
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дар њайрат буд, ки хонањои чўбин худазхуд дар болои ќатораи
оњан њаракат мекунанд ва кунљковона аз падар мепурсид:
-Додољон бигўед, ки беасп, ин ќатораро чї ба пеш мебарад?
Мирзошариф аз саволњои кўдаконаи фарзандаш ба завќ
омада, посух мегуфт:
-Онро паровоз ба пеш мебарад...
-Паровозаш чист?-мепурсид Зариф.
-Паравозаш хонаи оњанин аст, ки дар дохилаш оташдон
дорад. Дар он ангиштсангро алав мекунанд. Он гоњ дегњои обдор
ба љўш меоянд, пас буѓ тайёр мешавад. Ба воситаи он буѓ
ќисмњои механикии паровоз ба кор даромада, ќатораро ба пеш
тела медињанд, он гоњ поезд суръат гирифта, ба сўйи муайян
њаракат менамояд,- бо хушнудї мефањмонд падар (4,24).
Пас аз гузашти айём, Зариф Раљабов аз сайргузашт ва
рўйдодњои нимаи дуюми соли 1916 ёдовар шуда, дар
ёддоштњояш онро чунин акс намудааст:
-Мо бори нахуст тавассути ќатора (поезд) ба шањри
Андиљон мерафтем. Аљобаташ дар он буд, ки мо дар аробаи
калони болопўш љой гирифта, дар шоњроњи фўлодї бе кўмаки
асп ё дигар њайвоноти боркаш њаракат менамудем. Вай нињоят
тез медавид, ки њатто њавлињову дарахтони шафати хати роњи
оњанро фарќ кардан мушкил буд. Ман аз падарам дар хати роњ
бе ќувваи беруна чї тарз њаракат кардани ќатора (поезд)-ро
пурсидам, ки ў як лањзаи њаёти љавониашро ба хотир оварда,
наќл намуд, ки бобоям дар замони пайдоиши оташароба дар
кишварамон дар мадраса тањсил мекардааст. Њамон солњо дар
мадраса њељ ягон шахсе муаммои ин кашфиёти бузург ва
«асрорангезе»-ро тасаввур карда наметавонист. Боре бобоям ва
рафиќони њамсабаќаш ба мударрис – донишманди њодисањои
тамоми олам рў оварда, мепурсанд:
-Љаноби Њазрати эшон дар сањро дар болои ќутии сиёњи
русњо давидани ќуттии сурхро чї тавр шарњ медињанд?
-Дар ќуттии сиёњ аспест, ки аз ќафояш ќуттии сурхро
мекашад, - бериё посух медињад мударрис (8,38). Бубинед, ки аз
ин посух ба кадом натиља расидан мумкин аст, ќазоват ба
худатон њавола карда хоњад шуд.
Албатта, то ин ваќт, хати роњи оњан, њудуди ноњияњои
шимолии Тољикистон - музофоти Хуљандро бурида мегузашт, ки
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он то водии Фарѓона кашида шуда буд ва он амалан дар такомул
ва таќвияти њаёти иќтисодиву иљтимої наќши бузург мебозид.
Ин матлаб дар њуљљатњои бойгонї низ дарљ ёфта, маќсаду
мароми мардуми мањаллиро ифода мекард. Бино бар ахбори
асноди бойгонї, сокинони дењаи Говхонаи волости Гулякандози
музофоти Хуљанд аз манфиату фоидаи истгоњи роњи оњани
Дирагомир дар арзномаи худ, аз 2 майи соли 1900 ба сардори
музофоти Хуљанд чунин навишта буданд: «…Бо тарањњуми
подшоњи бузурги рус дар Туркистон хати роњи оњан кашида
шудааст. Дар шафати дењаи мо – Говхона вокзали роњи оњан
бунёд ёфтааст. Њудуди вокзал… ба минтаќаи сарсабзу хуррам
табдил ёфтааст. Ќатора (оташароба) ба мардум фароѓату
манфиати зиёде меорад. Мо аз он ифтихор мекунем, ки истгоњи
роњи оњан дар шафати дењаи мо бунёд ёфтааст» (ниг.: 1,9). Воќеан,
истгоњи Дирагомир яке аз истгоњњои роњи оњани ноњияњои
шимолии Тољикистон (њоло вилояти Суѓд) буда, мардум аз он ба
таври васеъ истифода мебурданд. Чунончи, агар дар соли 1900,
аз ин истгоњ 1640 нафар мусофирон сарфар карда бошанд, пас
дар ин муддат беш аз 1000 нафар мусофир ба ин љо ворид шуданд
( ниг.: 2, 374).
Як љиҳати муҳимро таъкид кардан љоиз аст, ки писари
калонии Насруллобой Мирзокарим таѓои мењрубони Зарифу
Латиф аз боздиди љиянњояш дар манзилашон шоду масрур
мегашт. Таѓояшон Зарифу Латифро пазирої намуда, онњоро бо
фойтун ва автомобил савор карда, дар кўчањои Хуљанд сайру
тамошо медод. Дар як ваќт, Зарифу Латиф низ ба корњои
њољагии бобои худ Насруллобой њамеша чун дастёри хуб хизмат
менамуданд. Дар хољагии Насруллобой, дар аксар њолатњо,
навгонињои хољагї ва истењсолї дар амал татбиќ мешуданд.
Чунончи, дар Хуљанд ташкил шудани корхонаи пилларесї шавќу
раѓбати ањли хонаводаи Насруллобойро ба пиллапарварї зиёд
намуд. Ташаббускори ин кори наљиб, писари бой Мирзокарим
гардид. Зеро онњо берун аз шањр замин доштанд, ки онро ба
тутзор табдил дода, дар манзилашон ба пиллапарварї шароити
мусоид омода сохтанд. Чунки ин соња ба эшон даромади калон
меовард. Аз ин рў, таѓояшон завќу њаваси љиянњояш Зарифу
Латифро ба баргчинї зиёд мекард. Ў ба онњо ба ивази
мењнаташон маблаѓи пулї дода, илова бар ин, аз бозор
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ширинињо низ харида, табъи онњоро шод менамуд. Ин тадбирњо
боиси ба кор шавќманд шудани бародарон мегашт (4,15-16).
Њамин ки дар фасли бањору тобистон, онњо баробари аз мактаби
динї фориѓ гаштан, фавран ба кўмаки таѓо мешитофтанд. Дар
воқеъ, чунин рафтори таѓо мењру муњаббати љиянњоро нисбат ба
фаъолияти мењнатї зиёд мекард. Мирзокарим њар гоҳ њамроњи
љиянњояш ба боѓу роѓ рафта, онҳоро дастгирї мекард. Вай
навдањои тути сабзро ќайчї карда, ба пуштораи Зарифу Латиф
бор мекард, то ки ба хонаи бибиашон бурда, пиллањоро бо хўрок
таъмин намоянд. Онњо ин корњоро доим иљро намуда, баҳри
бобою тағояшон хизмати арзандаеро анљом медоданд (4,17).
Бемуболиға, бойњо ва сармоядорони Хуљанд дар байни
мардум таъсир ва нуфузи калон доштанд. Онњо на танњо дар
шањри Хуљанд ва музофоти он, балки берун аз он низ дар њалли
корњои гуногун ќодир буданд. Ин њолатро академик Зариф
Раљабов дар ёддоштҳояш њаќќонї ќаламдод намудааст, ки
намунаи ибрат аст. Ба ќавли ў, дар њамсоягии бобоям
Насруллобой, дар мањаллаи Панљшанбе-бозор Эргашбой ном
марди сарватманди Хуљандї зиндагї мекард. Сарвату боигарии
ў нисбат ба дигар бойњову сармоядорони музофот зиёдтар буда,
дар ин минтаќа таъсиру нуфузи калон дошт. Масалан, њангоми
мардикоргирї (соли 1916) вай Алї ном камбаѓали њаммањаллаи
худро киро карда, ба љойи худ ба Русия фиристод. Ў ба Алї
ваъда медињад, ки тамоми ањли байташро мехўронад ва бо
пўшока таъмин менамояд. Вале муддате мегузараду Эргашбой ба
ин ваъдаи худ вафо накард… (муфасал ниг.: 8,11; 4,21-22).
Њамзамон Зариф ва Латиф дар ин љо ба муњити нави замон
ворид гардида, бо навгонињо ва ободкорињо шинос шуданд, ки
дар ташаккули афкори сиёсиву иљтимої ва фарњангии онњо
таъсири муфид расонд. Ба тариќе маълум аст, ки Андиљон яке аз
шањрњои ќадимаи водии Фарѓона ба шумор мерафт.
Мирзошариф Раљабов њамчун корчаллони бойи Хуљандї дар
мањаллаи нави Андиљон ҳуљраеро иљора гирифта, бо мароми ба
худ хос зиндагї мекард. Ин бино нисбати хонањои хуљандї хеле
озодаву пероста буда, беруну дохили он бо оњаксанг сафед карда
шуда, дар он тамоми шароитњо ба тарзи аврупої зебу зинат ёфта
буданд. Дар рў ба рўйи утоќи Мирзошариф Валентин ном марди
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чењракушоди аврупої зиндагї мекард. Ў дўсти наздики эшон
буда, дар идораи алоќаи шањр сармутахассис шуда хизмат
менамуд. Ў аз рўзњои аввали ба Андиљон омадани Зариф ва
Латиф ба онњо мењр баста, онҳоро иззату икром меварзид.
Идораи кории ў аз хонаи истиќоматиаш начандон дур воқеъ
гардида буд. Бино бар ин, ҳар рўз њангоми хўроки нисфирўзї,
Мирзошариф ба воситаи Зариф ба дўсташ оши палав , манту ва ё
шўрбо мефиристод. Валентин аз он хеле мамнун ва сарфароз
гашта, бо хушнудї Зарифро пешвоз гирифта, сипас гусел
менамуд. Њамин тавр, Зарифу Латиф бо дўстони андиљонии
падарашон наздику ќарин гаштанд. Дар ибтидо, бародарон аз
вохўрї ва нишаст бо урусњо истињола мекарданд. Зеро дар
кўдакї онњо шўх буданд ва барои ором намуданашон
Бибисолења мегуфт, ки: «Хап шинед, урус омада истодааст!».
Аммо дар асл, онҳо дар Андиљон дўстони рус пайдо карда, бо
онњо унс гирифта, дар сари як миз нишаста, хўрок хўрда,
суҳбатњо меоростанд ва дар амал медиданд, ки урусњо дигаранду
дўстї бо онњо лоиқу арзанда аст.
Яке аз дўстони дигари Мирзошариф, сардори роњи оњани
Андиљон Алексей Николаевич Миронов буд. Вай дар мавзеи
шањри нави ин мулк манзил дошт. Баъди чанде писарони дўсташ
Зарифу Латифро ба хонааш даъват кард. Онњоро зани дўсти
русашон бо ду нафар духтаронаш самимона пешвоз гирифтанд.
Бародарон чунин муносибати њалимонаи зани русро бори нахуст
дида, байни якдигар мегуфтанд:
-Гапњои момою модарамон дуруѓ будааст. Ин зану
духтаронаш ба мо чунон мењрубонанд, ки онро дар хонаи ягон
тан аз хешу табори худамон надидем… (4,24--25).
Зимнан соњибхона онњоро бо шўрбо ва гўштбирён зиёфат
медињад. Чунин мењмондориро онњо њатто дар хонаи бобояшон
Насруллобой ҳам надида буданд. Баъди анљоми хўрок
мењмононро бо ќањва зиёфат намуданд. Ин мењрубонї боиси
њушнудї ва ба русњо дил бастани писарони Мирзошариф гардид.
Пас аз чамъ намудани хон, яке аз духтарон ба паси асбоби
мусиќии аврупої - пианино нишаста, оњанги шўхеро навохт.
Духтари дуввум бошад, дар зери оњанг ба раќс даромад,
бародаронро низ ба он таклиф кард, ки аз он дар њайрат
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монданд, Духтар аз дасти Зариф гирифта, ба ў рақсиданро
нишон дод, ки он ба ин љавон писанд омад ва он боиси абадан бо
русњо дўсту бародар шуданаш мегардад.
Љигарбандони Мирзошариф дар як муддати кўтоњ ба
шароити зиндагии нав ворид шуданд. Акнун дар шањри Андиљон
касе онњоро «кофир» намегуфт. Падар ба онњо шиму костюм,
туфлию љомадон харид ва писаронашро омодаи мактаб намуд.
Яке аз мактабњои нахустини русї-мањаллї дар Осиёи
Миёна дар Андиљон таъсис ёфтааст. Ин мактаб ба туфайли
омўзгоронаш дар ибтидои ќарни XX дар тамоми ќаламрави
Осиёи Миёна машњур гашта буд. Директории онро дўсти
наздики Мирзошариф Михаил Василевич Назаров бар дўш
дошт. Вай марди миёнасоли ширинсухану инсондўст ба шумор
мерафт. Вай таклифи дўсти тољикашро рад накарда, писарони
Мирзошарифро ба мактабаш ќабул намуд ва дар баровардани
хату саводи кофї ба онњо кўмак расонид. Ў баробари директорї,
инчунин ба омўзгорї низ машѓул мешуд. Дар синфњои ибтидої
аз забони русї, адабиёти рус, илми њисоб ва љуѓрофия дарс
мегуфт. Бо дастгирии директор Зарифу Латиф бо китобњои дарсї
ва дафтару ќалам аз њисоби мактаб таъмин гаштанд (4,26).
Ин марди шариф ва инсонпарвар ба вазифааш нигоњ
накарда, марди хоксору худотарс буда, бо њама муносибати неки
инсонї дошт. Ў ваќти холии хешро бештар бо дўсташ
Мирзошариф мегузаронид. Дар сари мизи хоксоронаи ў
нишаста, оид ба њаёти сиёсию иљтимоии мамлакат ва кишвари
Туркистон суњбатњои хоса меорост. Муаллим шогирдонаш
Зарифу Латифро дўст медошт, ба онњо маслињат медод, ки
бештар илму адаб омўзанд, донишу биниш ва малакаю
маърифатнокии хешро сайќал дода, чун мутахассиси
баландихтисос сабзида, ба воя расанд.
Тањсил дар мактаби нав ба бародарон писанд омад. Онњо
дигар аз дасти нимчамуллоњо калтак намехўрданд, љомаю салла
намепўшиданд. Дар азхуд намудани забони русї њамсояашон
амаки Валентин мадади худро дареѓ намедошт, ба онњо пайваста
машѓулият мегузаронд. Зимнан ў кўшиш менамуд, ки писарони
дўсташ зудтар савод бароранд. Ба дарсњои иловагї аз бачањо
маблаѓ талаб намекард. Њангоми ба сафари хизматї берун аз
Андиљон рафтани Мирзошариф, амаки Валентин дўстони љавони
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худро нигоњубин мекард. Мавсуф бо њамин дар тарбия ва
такомули қиёсии онњо наќши муассир мегузошт.
Њамзамон муњити нави тањсил дар мактаби русии мањаллї,
шиносої бо навгонињои илмию техникї ва фарњангї ва дигар
омилњо дар ташаккул ва пешрафти шууру тафаккури Зариф
Раљабов ва дигар љавонони замони сармоядорї наќши муассир
гузошт. Падари Зариф Мирзошариф њангоми фаро гирифтани
таълим ва тарбияи фарзандонаш тамоми кўшишу талошњои
худро дареѓ надошта, дар ботину замири хеш сидќан орзу мекард,
ки љигарбандонаш мактаби русии мањаллиро сарбаландона хатм
намуда, дар шањрњои Маскаву Санкт-Петербург, инчунин
Амрикою Англия ташриф оварда, дар шањрњои Нюйорку Лондон
тањсил намуда, њамчун соњибкори моњиру муваффаќ ва тољири
корчаллон ба мењани азизамон баргарданд. Зимнан бо боварї
изњор карда метавонем, ки он дуои хайр ва фотињаи неки
ќиблагоњи Зарифи соњибистеъдод дар ояндаи наздик љомаи амал
пўшида, мавсуф ба олими номдору муаррихи барљастаи дорои
мактаби бузурги таърихшиноси тољик сабзида расид. Њатто дар
замони шўравї ва имрўз низ дар Тољикистони соњибистиќлол
њамагон аз чунин фарзандони фарзонаи миллат фахр мекунанд.
Зеро чунин фарзандони барўманди миллат бањри ба ин рўзи саид Истиќлолияти давлатї расидани Тољикистони азизамон наќши
боризу арзанда гузоштаанд.
Инак, пиромуни рўзгори рангини тоинќилобии академик
Зариф Шарифович Раљабов, минљумла овони тифлию наврасї,
камолот, доираи парваришу таълим, ѓамхорињои падари
бузургвор, дўстону наздикону пайвандони хонаводаашон, ки
мањз ба љавонони кунунї муфиду ибратомўз мебошанд, чанд
мулоњизањои мубраму судмандро пешкаш менамоем:
Аввалан, аз рўйи ёддоштњои Зариф Раљабов оилаашон аз
падар (Мирзошариф Раљабов), модар (Бибисолења Насруллоева)
ду писар (Зариф ва Латиф), ду духтар (Бароатхон ва
Шарофатхон) иборат буданд. Модараш гарчанде камсавод
бошад њам, вале њунарманди моњиру чирадаст буда, бо мењнати
њалоли касби аллочабофї ва туппидўзї оиларо таъмин менамуд.
Падараш шахси босавод буда, китобњои таърихиву адабиётро
бењад дўст медошт, онњоро бештар мутолиа мекард. Ба
фарзандон гаштаю баргашта тарѓиб менамуд, ки шеърњо ва
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ѓазалњои Умари Хаём, Саъдии Шерозї ва дигар классикони
адабиёти форсу тољикро азбар намоянд (9, 56 – 57) ва монанди
он.
Дуввум, дар навиштаҳо, ёдномањо ва ќомусњо зикр гардида,
ки дар маърифатнок шудани Зариф хидмати ќиблагоњаш
Мирзошариф Раљабов бузург ва бесобиќа аст. Зарифи хурдсол
саводомўзиро аз Хуљанд оѓоз намуда, дар солњои 1915-1916
тањсилро дар мактаби русии мањаллии шањри Андиљон идома
додааст. Аз рўйи дигар манбаъњо, Зариф Шарифович маълумоти
ибтидоиро дар мактаби русии мањаллии шањри Андиљон
гирифта, аз хурдсолї ба забони русї хеле хуб гуфтугў карда,
босаводона хонда ва навишта метавонист (5, 36 – 37).
Сониян, мактабњои русии мањаллї дар омодасозї ва
камолоти љавонони заҳматкашу лаёқатманди кишварамон сањми
бориз ва наќши бесобиќа гузоштанд. Новобаста аз он, ки
мактабњои русии мањаллї бо ќарори њукумати подшоњї дар
кишвари Туркистон, аз љумла музофоти Хуљанд ба маќсади
омода намудани кормандони њидматгузор ва маъмурони
мустамликавї ташкил ёфта буданд, вале дар онњо фарзандони
мустамликадорон, бойњову сарватмандони мањаллї низ таълим
дода мешуданд. Матлаби аслии онњо аз њисоби ањолии мањаллї
тайёр кардани кормандони ёрирасон ва маъмурони босаводу
содиќ нисбат ба њукумати подшоњї ба њисоб мерафт (3, 73).
Дар охир, зикр кардан мусаллам аст, ки Зариф Раљабов дар
роњи омўзиш ва мутолиа пайваста талош карда, асосњои илму
дониш, таъриху фарҳанг, адабиёт ва дигар фанњоро азхуд
намуда, њамчун шахси босавод ва маърифатнок тарбия ёфта, ба
камол расидааст. Мањз ин шахс дар замони шўравї дар нахустин
муассисањои бонуфузи илмию таълимии шўравї - Донишгоњи
давлатии Маскав тањсил намуда, чун нахустин номзади илми
таърих (1937), нахустин доктори илми таърих (1959), нахустин
ректори Университети давлатии Тољикистон ба номи Ленин
(1948-1954),
академики
Академияи
илмњои
Љумњурии
Тољикистон (1962-1990) ва амсоли он ба халќу Ватан ва миллати
худ садоќатмандона хизмат намудааст. Мавсуф муаллифи беш аз
400 асару монография, маќолањои илмиву тадќиќотї, илмиву
таълимї ва оммавї буда, асарњои худро ба масъалањои актуалї
ва мубрами таърихи халќи тољик ва дигар мардуми Осиёи
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Марказї бахшидааст. Ў мактаби бузурги илмї созмон дода, беш
аз 30-40 нафар аспирантон ва докторантонро тарбия намуда, ба
воя расонидааст, ки онҳо имрўз кору пайкори ўро идома дода,
дар Тољикистони соњибистиќлол софдилона ва садоќатмандона
хидмат карда истодаанд.
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Дидавар БЕКЗОДА
ходими илмии АИ
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Фалсафаи маорифпарварї
(хулосаҳои гузориш)
Љомеаи муосири тољик ба фалсафаи илмии асил эҳтиёљ
дорад. Ба маорифпарварии ақлонї на имонї.
Фикри маорифпарварии мо эҳтиёљ ба методи солими
ақлонї ва мантиқї дорад. Қоидаҳои баҳси илмї риоя
карда шаванд. Баҳсҳо таҳлили мантиқї дошта бошанд.
Баҳсҳои маорифпарварї бояд дар рўҳияи гуфтушуниди
фикрии озод анљом гирад. Яъне: баҳс бардавом бошад;
озодии фикрї бошад; истиқлоли фикри якдигар эътироф
карда шавад; озодї бошад; мақоми ҳақ аз ҳама боло
дониста шавад; таассуб набошад; хусумату низоъро қабул
накунанд;
“Рўҳи маорифпарварї он гоҳ амалї мегардад, ки агар
рўҳи фишор ва таассуб аз байн бардошта шавад”.
Гуфтушиниди маорифпарварона бояд дар рўҳи фалсафї
давом кунад ва заминаи фалсафї дошта бошад. Зеро
озодии фикрї дар заминаи солими фикрї вуљуд дошта
метавонад;
Фалсафаи маорифпарварї бояд дар афкори мо эҳсоси
ҳадафмандї ва арзишшиносиро бедор кунад. Яъне
инсонҳоро аз байни ашёҳои бељон чун сангу хишт ба сатҳи
аъзоёни комилҳуқуқи љомеаи фарҳангї баровардан лозим
аст. Саодати ҳақиқї хўрдану хобидан нест, балки саодати
ҳақиқии башарї дар бедории маънавии ўст. Дар љангал
асли масъала алаф аст. Дар љомеа чизи асосї маънавиёт
мебошад; Мо дар љомеа бояд пеш аз ҳама дар пайи
равнақу ривољи маърифат, маданият, санъат, ҳунар ва
адабиёт бошем.
Гумроҳї он аст, ки “лаззат”-ро бо “саодат” яке
мешуморанд. Носири Хусрав мегўяд:
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Носири Хусрав ба роҳе мегузашт,
Масту лояқил чун девонагон...
6. Фалсафаи маорифпарварї бояд василаи раду инкор ва
танқид бошад. Яъне: инкори ақидаҳои шахшудамондаи
ғайриилмї; мухолифат бо соддалавҳї, зудбоварї ва
тасдиқҳои бедалелу бурҳон; ақидаҳои пешинаро аз нав
санљидан лозим; бояд ба талаботи ақлу мантиқи муосир
љавобгў бошанд;
Маорифпарварон бояд марҳилаи гузаришро аз устура ба
илм осон гардонанд.
Мо имрўз қудрати илмие надорем, ки шакку шубҳа ва
хурофоту дурўғҳои авомро ба куллї рад кунем.
Мақсад раду инкори хушку холї нест. Балки раду инкори
далелнок ва илмї мебошад. Мо ҳар ақидае, ки аз Шарқу
Ғарби олам қабул мекунем, бояд аз назари танқидї
гузаронида шавад.
Фалсафаи маорифпарварї бояд ба инсон ҳунари фикр
карданро ёд диҳад. Ин фалсафа бояд моро аз хоби устурї
бедор намояд.
7. Фалсафаи маорифпарварї бояд моро ба сўи оянда
раҳнамої карда тавонад. Бояд ба гузашта маҳдуд
нашавем. Гузашта моро таҳдид ва љоду накунад. Моро аз
ҳаракат боз надорад. Мо бояд маориф ва фалсафаи
ояндабин ва ояндапарвар дошта бошем.
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ҲАМГИРОИИ СИЁСӢ ВА РАВАНДҲОИ
ИННОВАТСИОНӢ

Оймањмадов
М.мудири
шуъбаи
ИДМ,
номзади
илмњои иќтисодиёт
Давлиёрова
С.Т.ходими калони илмии
шуъбаи
ИДМ,
номзади
илмњои
фалсафа
АЊАМИЯТИ ЉАЛАСАИ САРОНИ ЊУКУМАТЊО
(САРВАЗИРОН) - И ДАВЛАТЊОИ АЪЗОИ СЊШ
Он дигаргунињои куллие, ки баъд аз пошхўрии Иттињоди
Шўравї ба амал омаданд ва дар натиља дар љањон мувозинати
қуввањо нобаробар шуд, роњбарияти солимфикри баъзе
давлатњоро водор кард, ки нисбати бехатарии марзи давлатии
худ чорањои зарурї андешанд.
Бори нахуст 26 апрели соли 1996 дар Шанхай вохўрии
сарони панљ давлати њамсарњад - Љумњурии Қазоқистон,
Љумњурии Мардумии Чин, Љумњурии Қирѓизистон, Федератсияи
Россия ва Љумњурии Тољикистон сурат гирифт, ки он барои
густариши муносибатњои байнињамдигарї сањифаи наверо
кушод. Мамлакатњои Форуми Шанхай бо љидду љањди амалии
худ ба инкишофи солими муносибатњои неки њамсоягї, дўстї ва
њамкорї роњ кушода, ба љомеаи байналмилалї таљрибаи бунёди
шаклњои нави муносибатњои байнидавлатї, сохти нави
њамкорињои байни минтақавї ва бархўрди нав ба масъалањои
амниятро пешнињод карданд.
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Вохўрии дуюми “Панљгонаи Шанхай” моњи апрели соли
1997 дар шањри Москва баргузор гардид. Дар рафти ин вохўрї
Созишнома дар бораи ихтисори мутақобилаи қуввањои мусаллањ
дар мавзеи наздисарњадї имзо карда шуд, ки он бори дигар
майлу хоњиши давлатњои иштирокчиро дар бобати инкишоф
додану мустањкам кардани њамкорї, инчунин нисбати њамдигар
надоштани њељ гуна мақсадњои таљовузро нишон дод.
Вохўрии сеюм соли 1998 дар шањри Алмаато барпо
гардид, ки дар он њамкории байни мамлакатњои Форуми
Шанхай вусъат ёфт. Дар изњороти якљояи љамъбасти ин вохўрї
доир ба инкишофи муносибатњои байнидавлатї афзалиятњои нав
ва махсусан њавасмандкунї ва инкишоф додани њамкории
тиљоратию иқтисодї дар асоси принсипњои баробарї ва
мутақобилан судманд муайян шуданд.
Августи соли 1999 дар шањри Бишкек вохўрии чоруми
давлатњои Форуми Шанхай баргузор гардид, ки дар он
сарвазирони давлатњо љараёни иљрои амалии созишномањоеро,
ки дар вохўрињои Шанхай, Москва ва Алмаато имзо шуда буд,
муњокима карда, доир ба масъалањои хеле муњим дар соњаи
амнияти минтақавї ва вусъати фаъолияти тичоратию иқтисодї
ва фарњангию гуманитарї табодули назар карданд.
Соли 2000 - ум вохўрии сарони давлатњо дар Душанбе
вохўрии панљум дар доираи “Панљгона” буд. Дар ин вохўри
сарони давлатњои узви “Панљгонаи Шанхай” “Эъломияи
Душанбе”-ро қабул намуданд1.
Соли 2001 вохўрии сарони давлатњо дар Шанхай (ЉХХ)
баргузор гардид, ки дар он панљ давлати аъзо Љумњурии
Ӯзбекистонро ба ин созмон қабул намуданд. Дар натиља созмони
мазкур ба “Шашгонаи Шанхай” ё Созмони њамкории Шанхай
номгузорї карда шуд. Аввалин њуљљате, ки дар СЊШ қабул
карда шуд, ин “Эъломия оид ба созмон додани СЊШ”,
“Конвенсияи Шанхай дар бораи мубориза бо терроризм,
сепаратизм ва экстремизм ” ва “Изњороти якљоя оид ба шомил
намудани Ӯзбекистон ба механизми “Панљгонаи Шанхай ” буд.

1

Оймаҳмадов М. Иқтисодиёти љаҳон. Теҳрон. 2001. Саҳ. 322 -325
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Созмони
њамкории
Шанхай
(ШОС)
Созмони
байнињукуматии байналхалқии доимї мебошад, ки 15 июни соли
2001 дар Шанхай (Чин) дар бораи таъсиси он аз љониби
Љумњурии Қазоқистон, Љумњурии Мардумии Чин, Љумњурии
Қирѓизистон, Федератсияи Россия, Љумњурии Тољикистон ва
Љумњурии Ўзбекистон хабар дода шуд. Механизми қаблии он
“Панљгонаи Шанхай” мебошад.
Моњи июни соли 2002 дар саммити сарони давлатњои
аъзои СЊШ – Хартияи СЊШ имзо шуд, ки њуљљати асосии
оинномавии Созмон мањсуб меёбад.
8-9 июни соли 2017 дар љаласаи таърихии Шўрои сарони
давлатњои Созмони њамкории Шанхай, ки дар шањри Остона
баргузор гардид, Њиндустон ва Покистон ба узвияти СЊШ
пазируфта шуданд2.
Айни замон њашт давлат аъзои СЊШ мебошанд Љумњурии Њиндустон, Љумњурии Қазоқистон, Љумњурии
мардумии Чин, Љумњурии Қирѓизистон, Љумњурии Исломии
Покистон, Федератсияи Русия, Љумњурии Тољикистон, Љумњурии
Ўзбекистон.
Чор давлат- Љумњурии Исломии Афѓонистон, Љумњурии
Белорус, Љумњурии Исломии Эрон ва Љумњурии Муѓулистон дар
СЊШ ба њайси нозир мебошанд.
Шаш кишвар - Љумњурии Озарбойљон, Љумњурии
Арманистон, Салтанати Камбоља, Љумњурии Федеративии
Демократии Непал, Љумњурии Туркия ва Љумњурии Демократии
Сотсиалистии Шри-Ланка шарикон оид ба муколама дар СЊШ
мањсуб меёбанд3.
12 - уми октябри соли 2018 дар “Кохи Сомон” - и шањри
Душанбе љаласаи Шўрои сарони њукуматњо (сарвазирон)-и
давлатњои аъзои Созмони њамкории Шанхай (СЊШ) баргузор
гардид.
Қабл аз љаласа роњбарони њайатњои њукуматњои давлатњои
аъзои СЊШ-ро Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои

2
3

http://rus.sectsco.org/about_sco/
http://rus.sectsco.org/about_sco/
197

Илм ва Љомеа

миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї
Рањмон дар Қасри миллат ба њузур пазируфтанд.
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон
дар баромади худ таъкид намуданд, ки “омилњои шиддатёбии
тањдидњо ва хатарњои глобалї моро водор месозанд, ки дар
чањорчўбаи Созмон таваљљуњи махсусро ба муборизаи муштарак
бар зидди се хатар - терроризм, экстремизм, сепаратизм,
њамчунин гардиши ѓайриқонунии маводи нашъаовар ва силоњ,
пањн кардани идеологияи динии радикалї, љинояткории
кибернетикї ва шаклњои дигари љинояткории муташаккили
фаромарзї равона созем”.
Чунки имрўз мо шоњиди фаъолшавии гурўњњои террористї ва
экстремистї дар сатњи минтақавї ва љањонї мебошем, ки ба
амнияти минтақавї тањдид мекунад. Дар робита ба ин моро
зарур аст, ки њамкории амалиро дар муборизаи муассир бар
зидди гурўњњои гуногуни террористї ва экстремистї тақвият
бахшем.
Ноил шудан ба муваффақият дар ин масъала асосан аз
њамоњангсозии мавқеъгирии умумї дар муайян кардани моњияти
зуњуроти терроризм ва экстремизм дар сатњи байналмилалї
вобаста аст. Бинобар ин истифода аз «меъёрњои духўра» дар
муносибат ба ин масъала гурўњњои мухталифи радикалї аз
парастории иттилоотиву сиёсї, молиявї ва дигар дастгирињои
ташкилоту љонибњои алоњида бархўрдоранд.
Њамзамон таъкид гардид, ки дар самти њамоњангсозии
самараноки талошњои давлатњои аъзо дар мубориза бар зидди
тањдидњо ва мушкилоти љањонї, сохтори минтақавии
зиддитеррористии Созмони Њамкории Шанхай нақши муњим
мебозад4.
Љаласаи Шўрои сарони њукуматњо (сарвазирон) тањти
раёсати Сарвазири Љумњурии Тољикистон Қоњир Расулзода доир
гардид. Дар ин љаласа Сарвазири Љумњурии Қазоқистон
Бахитжан Сагинтаев, Сарвазири Љумњурии Қирѓизистон
Муњаммедкали Абилгазиев, Сарвазири Шўрои давлатии
4
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Љумњурии Мардумии Чин Ли Кетсян, Раиси Њукумати
Федератсияи Россия Дмитрий Медведев, Сарвазири Љумњурии
Ўзбекистон Абдулло Орипов, Вазири корњои хориљии
Њиндустон Сушма Свараљ, Вазири корњои хориљии Покистон
Мақдум Шоњ Мањмуд Қурайшї, инчунин роњбари њайатњои
давлатњои
нозири
СЊШ
ва
роњбарони
созмонњои
байналмилалии даъватшуда иштирок намуданд.
Ба њайси нозир дар љаласа намояндагони кишварњои
Афѓонистон, Белорус, Эрон ва Муѓулистон ширкат варзиданд.
Рўзномаи љаласаи Шўрои мазкур масоили рушди њамкории
тиљоратию иќтисодї ва гуманитариро дар доираи СЊШ дар бар
мегирад.
Дар
љараёни
љаласаи
Шўрои
сарони
њукуматњо
(сарвазирон)-и давлатњои аъзои Созмони њамкории Шанхай 10
қарори Шўрои сарони њукуматњо (сарвазирон)-и давлатњои аъзои
СЊШ ва 2 санади нави њамкорї байни вазорату идорањои дахлдори
давлатњои аъзои СЊШ ба имзо расиданд:
- њисоботи Котиботи СЊШ оид ба татбиқи Барномаи
бисёрљонибаи њамкории тиљоратї-иќтисодии давлатњои аъзои
СЊШ;
- дар бораи Њисоботи молиявии СЊШ оид ба иљрои буљети СЊШ
барои соли 2017;
- оид ба буљети СЊШ барои соли 2019;
- оид ба кумаки ихтиёрї барои таъмини фаъолияти мақомоти
доимоамалкунандаи СЊШ;
оид
ба
таъмини
тарљумаи
фаъолияти
мақомоти
доимоамалкунандаи СЊШ;
- оид ба ворид намудани таѓйирот ба Низомнома дар бораи
таъмини молиявї, кафолатњо ва љубронпулињои шахсони
мансабдори маќомоти доимамалкунандаи СЊШ;
- оид ба тањияи тањрири нави Барномаи њамкории бисёрљонибаи
тиљоратию иқтисодии давлатњои аъзои СЊШ;
- оид ба омода намудани Барномаи рушди њамкории
байниминтаќавии давлатњои аъзои СЊШ;
- оид ба Нақшаи тадбирњои амалї («Харитаи роњ») оид ба
њамкории муассисањои илмию тадќиќотии аъзои СЊШ барои
солњои 2019-2020;
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- оид ба татбиќи Консепсияи њамкории давлатњои аъзои СЊШ дар
соњаи њифзи муњити зист.
Баёнияи муштарак оид ба натиљањои љаласаи Шўрои сарони
њукуматњо (сарвазирон)-и давлатњои аъзои СЊШ аз љумлаи
ќарорњои ба имзорасида мебошанд.
Инчунин дар љаласа аз љониби роњбарони вазорату идорањои
дахлдори давлатњои аъзои СЊШ Барномаи њамкории СЊШ оид ба
бехатарии озуќаворї ва Ёддошти тафоњум байни маќомоти
ваколатдори давлатњои аъзои СЊШ дар бораи њамкории техникї
дар соњаи пешгирии муштарак ва назорати беморињои фаромарзии
эпизотї ба имзо расонида шуданд.5
Зикр намудан ба маврид аст, ки љаласањои Шўрои сарони
њукуматњо (сарвазирон) соле як маротиба барои муњокимаи
стратегияи њамкории бисёрљониба ва самтњои афзалиятнок дар
чорчўбаи СЊШ, њалли масъалањои принсипиалї ва рўзмарраи
њамкории иқтисодї ва дигар намуди њамкорї, инчунин барои
тасдиқи буљети солонаи Созмон баргузор мешаванд.
Ањамияти ин љаласа дар таъмини сулњу суботи љомеа,
њамкории бисёрљонибаи тиљоратию иқтисодї, рушди њамкорињои
байниминтаќавї, њамкории муассисањои илмию тадќиќотї ва
муњити зист муфид мебошад.

5
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Пирмањмад НУРОВ
ходими пешбари илмии Маркази рушди инноватсионии илм ва
технологияњои нави Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон

ЊАМБАСТАГИИ ИЛМ, ТЕХНОЛОГИЯ
ВА РАВАНДЊОИ ИННОВАТСИОНЇ
Пешбурди фаъолияти илмию технологї ва фаъолияти
инноватсионї шарти зарурии рушди равандњои инноватсионї
дар њар як давлати рушдкарда ва рушдкунанда мебошад.
Фаъолияти илмию технологї ба тавлид, рушд, густариш ва
татбиќи донишњои илмию техникї дар иќтисодиёт, аз љумла
истењсолот вобаста мебошад. Он тањќиќоти илмї ва коркардњои
илмї, тайёр кардани кадрњои илмї дар ин самт ва
хизматрасонињои илмию техникиро фаро мегирад.
Тањќиќоти илмї ва коркардњои илмї фаъолияти эљодї
мебошанд ва маќсади онњо афзун гардонидани њаљми донишњо
оид ба инсон, табиат, љамъият, љустуљўйи роњњои татбиќи онњо
мебошад. Тањќиќоти илмї ва коркардњои илмї тањќиќоти
бунёдї (фундаменталї), тањќиќоти амалї ва коркардњоро дар
бар мегиранд.
Тањќиќоти илмии бунёдї аз тањќиќоти таљрибавї ё
назариявї иборат буда, маќсад аз анљом додани онњо кашфи
алоќањои нав байни њодисањо, донистани ќонунияти рушди табиат
ва љамъият новобаста ба истифодаи мушаххаси онњо мебошад.
Тањќиќоти бунёдї дар самти инноватсия марњилаи якуми раванди
ба вуљуд овардан ва аз худ кардани техника (технологияњо)-и нав
дар асоси донишњои нави илмї ва ќонуниятњои навошкоргардида
ба њисоб меравад.
Дар ќиёс бо тањќиќоти илмии бунёдї, тањќиќоти илмии
амалї ба дарёфти натиљањои амалї ва њалли масъалањои мушаххас
равона карда шудааст. Тањќиќоти илмии амалї марњилаи дуюми
раванди ба вуљуд овардан ва аз худ кардани техникаю
технологияњои нав мебошад.
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Коркардњои илмї корњое мебошанд, ки барои ба вуљуд
овардани мањсулот, маводу таљњизоти нав, татбиќи равандњои нав,
технологияњо ва хизматрасонињо ё такмилдињии молу мањсулот ва
таљњизоти кайњо истењсолшуда ва ё татбиќгардида равона карда
шудаанд.
Технология дар маънии одї маљмўи ќоидањо ва тарзњои
сохтан ва татбиќи техника ва табдил додани моддањои табиї ба
мањсулоти саноатї ва хизматрасонињои иљтимої мебошад. Дар
маънии васеъ бошад, он татбиќи донишњои илмиро барои њалли
масъалањои амалї ифода мекунад.
Њамин тавр, тањќиќот ва коркардњои илмї аз корњои
таљрибавию конструкторї, корњои лоињавї, корњои технологї,
ба вуљуд овардани намунањои таљрибавї ва анљом додани
озмоишњо иборат аст.
Корњои таљрибавию конструкторї ба татбиќи натиљањои
корњои илмию тањќиќотї барои сохтан (ё такмил додан)-и
намунањои техника, мавод ва технологияи нав равона карда
шудаанд. Онњо марњилаи анљомёфтаи тањќиќоти илмї, гузариши
хос аз шароити озмоишгоњї ва истењсолоти таљрибавї ба
истењсолоти саноатї мебошанд. Ба ин корњо мансубанд:
коркарди конструксияи муайяни объекти муњандисї ва ё
системаи техникї (корњои конструкторї); коркарди ѓояњо ва
гунањои объекти нав; коркарди равандњои технологї, яъне,
тарзњои муттањидкунии равандњои физикї, химиявї, технологї
ва ѓайра бо равандњои мењнатї њамчун системаи комил. Маќсад
аз анљом додани корњои таљрибавию конструкторї ин сохтан
(такмилдињї)-и намунањои маснуоти наве мебошад, ки онњоро
пас аз озмоиши дахлдор ба истењсолоти силсилавї ва ё бевосита
ба истеъмолкунанда супоридан мумкин аст. Дар ин марњила
санљиши нињоии натиљањои тањќиќоти назариявї гузаронида
шуда, асноди дахлдори техникї тањия мегардад, намунањои
маснуоти нав сохтаю озмоиш карда мешаванд.
Фаъолияти инноватсионї бошад, фаъолияте мебошад, ки
ба истифодаи амалии натиљаи илмї, илмї-технологї ва нерўи
зењнї бо маќсади ба даст овардани мањсулоти истењсолшавандаи
нав ва ё хеле бењтаргардида, технологияњои истењсоли ин гуна
мањсулот ва ќонеъ гардонидани талаботи пардохтќобилии
истеъмолкунандагон дар молу хизматрасонињои баландсифат,
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такмили
хизматрасонињои
иљтимої
равона
карда
шудааст.Тањќиќоти илмї ва коркардњои илмї њамчун манбаи
ѓояњои нав дар марњилањои раванди инноватсионї амалї карда
мешаванд.
Раванди инноватсионї раванде мебошад, ки тамоми
фаъолияти
илмию
техникї,
истењсолотї,
маркетингии
истењсолкунандагонро фаро гирифта, дар нињоят ба ќонеъ
гардонидани талаботи бозор равона карда мешавад. Ба ибораи
дигар ин раванди ба инноватсия табдил додани дониши илмї
мебошад, ки онро њамчун занљираи пайдарпайи тањќиќоти илмї
(бунёдї ва амалї) - коркардњои илмї – технология – истењсолот мањсулот (ё хизматрасонї) тасвир кардан мумкин аст. Яъне, дар
рафти ин њодисањо инноватсия аз ѓоя то мањсули мушаххас,
технологияњо ва ё хизматрасонињо мерасад ва зимни истифодаи
амалї густариш меёбад. Дар умум раванди инноватсионї ба даст
овардан ва тиљоратї кардани ихтироот, технологияњои нав,
намудњои мањсулот ва хизматрасонињо, њалњои хусусияти
истењсолї, молиявї, маъмуридошта ва натиљањои дигари
фаъолияти зењнї мебошад.
Њамин тариќ, дар раванди инноватсонї ѓояњои илмї ба
мањсулоти инноватсионї табдил меёбанд. Ин раванд марњилањои
зеринро дар бар мегирад:
Марњилаи якум - анљом додани тањќиќоти бунёдї; дар ин
марњила донишњои нави илмї ба даст оварда мешаванд.
Марњилаи дуюм - анљом додани корњои илмии таљрибавї
аст, ки ба муайян кардани тарзњои татбиќи натиљањои назариявї
дар дастгоњњои техникї равона карда шудаанд; дар ин марњила
консепсияи мањсулот, технология ё хизматрасонии нав ба вуљуд
оварда мешавад.
Марњилаи сеюм - анљом додани коркардњои илмї аст;
дар ин марњила талаботи бозор ба ин гунаи мањсул омўхта шуда,
корњои таљрибавию конструкторї анљом дода мешаванд ва
намунаи таљрибавии мањсулот ё технологияи нав сохта мешавад.
Дар марњилаи чањорум намунањои мањсулоти нав сохта
мешавад.
Дар марњилаи панљум мањсулот ё технология дар
шароити бозорї бо маќсади муайян кардани сатњи
ќонеъгардонии истеъмолкунандагон, сатњи љоизи нархњо,
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коркард шудани усулњои густариши мол, усулњои ташкил
кардани реклама озмоиш карда мешавад.
Дар марњилаи шашум истењсоли тиљоратии мањсулот ё
технология ба роњ монда шуда, мањсулоти инноватсионї ба
вуљуд оварда мешавад ва пас аз фурўхта шудани онњо
истењсолкунанда даромад ба даст меорад.
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Оймањмадов
М.,
номзади
илмњои
иќтисодї
Шамсуддинов
Ш.,
корманди
илмии
ИОМДОА АИ ҶТ
РОБИТАЊОИ ТОЉИКИСТОН ВА ОЗАРБОЙЉОН
Миллати Озарбойљон ба монанди тољикон решањои
куњан ва таърихи ќадима дорад.
Дар асри X-и пеш аз мелод дар њудуди давлати
Озарбойљони кунунї заминањои бунёди аввалин давлатњои
ќудратманди он замон, ба монанди Мания ва Модия дар
сањифоти таърих сабти ном кардаанд, ки тањти тасарруфи онњо
дар тўли зиёда аз 300 сол миллат ва халќиятњои зиёд умр ба сар
бурда, барои ташаккулёбии хеш шароити мусоид фароњам
оварда буданд6 .
Таърих гувоњ аст, ки он замон бо назардошти бо суръат
пайдошавии давлатњои зиёди ғуломдорї, набардњои шадид бо
маќсади њарчи бештар васеъ намудани њудуди давлати худ ба
мушоњида мерасад.
Дар ин замина, дар асри VII-и пеш аз мелод давлати
Модњо, баъд аз задухўрдњои шадид зери тасарруфи форсњо
афтода, бо амри шоњ номи Атропатро гирифт.Бояд ёдовар шуд,
ки бисёре аз таърихшиносон дар татќиќотњои худ пайдоиши
калимаи Озарбойљонро аз вожаи Атропат бо изофаи калимаи
форсии “озар”, ки маънои оташ ва ё “замини оташпарастон”
маънидод шудааст, пайваста медонанд.
Мавриди зикр аст, ки дар њудуди имрўзаи давлати
Озарбойљон тањти итоати ќабилањои мутамаркази албанињои
6Ионе

Г. И. Мингечаурская разновидность наконечников стрел
«скифского» типа. Сб. «Материальная культура Азербайджана»,
1953, вып. 3, с. 81-97
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ќавќозї (соли 387-и пеш аз мелод), шоњигарии Сосонињо ва
Хилофати Араб афтода, дар тўли асорати зиёда аз дањасра, аз
ин миллатњо хоњу нохоњ забон, фарњанг ва дини онњоро ќабул
намуд.
Бо фарорасии асри VIII-и мелодї, таъсири ќабилањои
бодиянишини турк афзуда, бо мурури замон дар натиљаи
пайвасташавї бо ањолии мањаллї ва маљбуран мањдуд намудани
истифодабарии забони форсї, таъсири худро дар забон, фарњанг
ва сиёсати давлатдории озарињо гузошта, ба ташаккулёбии
забони озарї замина гузоштанд.Аммо таърих гувоњ аст, ки
љараёни туркикунонии миллатњои зери асорати онњо афтода,
давраи тўлониро дар бар гирифта, татбиќи он бо душворї ба
даст омада аст. Олимони бостоншинос дар натиљаи омўзиш ва
тањлили
даврањои
таърихї
таъсиррасонии
ќабилањои
бодиянишини туркро ба якчанд даврањо гурўњбандї намудаанд.
Дар асри XIII баъд аз њуљуми муғулњо њудуди давлати имрўзаи
Озарбойљон ба њайати давлати Хулагухон ва идомадињандаи
сулолаи ў, ворис Илхон то асри XV давом намуда аст.Бо њуљуми
артиши Темур њудуди давлати имрўзаи Озарбойљон ба итоати
сулолаи туркманњо вогузор карда шуд, ки онњо дар натиљаи
зиддиятњои дохилиќавмии худ, бо мурури замон њудуди
сарзамини озарнишинро ба давлати Ќара - Коюнлу ва Оќ Коюнлу таќсим намудаанд7.
Дар баробари давлатњои номбурда дар он замон, озарињо
дар натиљаи муттањидсозии миллати худ, тавонистанд нахуст
давлати худро бо номи давлати Ширвоншоњињо бунёд
намоянд.Бо афзудани нуфузи сулолаи Сафавиён ва ба маркази
тамаддун мубаддал гардидани Озарбойљон, пешвоёни миллат
дар охири асри XV дар натиљаи набардњои шадид ва татбиќи
сиёсати муттањидсозї тавонистанд давлати азими форсии
шаклан навро, ки њудуди он аз соњилњои Сирдарё то Фуротро
дар бар мегирифт, бунёд намоянд. Бояд ёдовар шавем, ки он
замон дар ташаккул ва мустањкам гардонидани давлати
Сафавиён хизмати дини ислом низ назаррас аст.Аз шароити
муфиди ба миён омада шоњ Исмоили 1 соли 1502 равияи

7 7https://ru.wikipedia.org/wiki
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шиамазњаби дини исломро расман дини давлатї эълон намуда,
бо даст кашидан аз фарњанги сулолаи Салљуќиён барои бунёд
намудани фарњанги миллати имрўзаи Озарбойљон заминаи
мустањкам гузоштю
Асрњои баъдї вобаста ба њаракати ќуввањои њарбии
давлатњои пурќудрат њудуди давлати Озарбойљон, зери асорати
империяи Усмонињо, хонигарии Озарбойљонињо, империяи Русия
ва Иттињоди Шўравї ќарор доштанд ва новобаста аз тағйир
ёфтани шаклњои давлатдорї ва сарони он, миллати озарї дар
якљоягї бо миллати куњантамаддуни тољик ќарнњо дар њудуди
сарзамини беканори империяњои номбурда, бо њам дар фазои
ягонаи сулњу дўстї умр ба сар мебурданд.8
Бо рушди тиљорати байни миллатњо, мустањкамшавии
робитањои иќтисодї, бараъло мушоњида карда мешавад. Садњо
корвонњои пур аз бор, беист дар шоњроњњои беканори мамлакат
дар њаракат буда,
бозорњои дохили мамлакатро таъмин
менамуданд. Дар он замон бунёди шањрњо ва дар онњо пояи
марказњои азими тиљорї бараъло ба мушоњида мерасад. Дар ин
замина шароити муфид барои барќарор намудани муносибатњои
дипломатї бо давлатњои дуру наздик, ављгирии муносибатњои
тиљорї ва иќтисодии байни давлатї низ ба миён омада буд. Дар
он замон дар баробари рушди соњањои гуногуни истењсолот ва
забони ягонаи давлатї будани забони форсї, пешрафти илм ва
фарњанги тамоми миллатњои муќими ин диёр мушоњида карда
мешуд. Муњим он буд, ки дар њама љо аз забони тамоми
миллатњои империяи бузург рубоиёти љовидонаи Умари Хайём,
ашъори Абўабдуллоњи Рўдакї, “Шоњнома”- и Абулќосим
Фирдавсї, ”Хамса”- и Низомии Ганљавї ва шоиру
нависандагони зиёди он замон, ки дар маљмўъ осори онњо
дўстию бародарї, шуљоату ќањрамонии тољикону озарињоро
таљассум менамуданд, шунида мешуд.
Захирањои азими табиї ва муносибати дўстонаи миллати
озарї бо миллати рус, боиси наздик шудани ин ду миллат ва

8Пути

развития феодализма (Закавказье, Средняя Азия, Русь,
Прибалтика). -М., Наука, 1972. — С. 56—57.
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равнаќу ривољ ёфтани муносибатњои тиљоратї ва иќтисодии
давлатњо гардида буд. Муносибатњои бисёрсолаи дўстона бо
русњо, дар баробари таъмини босуръати соњањои мухталифи
иќтисодиёти Озарбойљон ба љањониён шахсиятњои маъруф ва
барљастаи соњаи илму фарњанг ва ходимони маъруфи давлатиро
ба миён овард. Чунин пешрафт дар солњои мављудияти Иттињоди
Шўравї низ назаррас буд.
Озарбойљон бо хусусиятњои хоси дар боло баён гардида,
дар тўли 70 соли дар њайати Иттињоди Шўравї ќарор
доштанаш мавќеи худро аз даст надода, комёбињои азими
иќтисодиро дар баробари 14 љумњурии дигари Шўравї ба даст
оварда буд.
Дар фазои ягонаи сиёсию иќтисодї озарињо ва
тољикон дар баробари миллатњои сершумори Иттињоди Шўравї
дўстона умр ба сар мебурданд ва бо як намуди шиносномаи
шањрвандии бе мањдудият дастовардњои 15 љумњурии собиќ
Иттињоди Шўравиро истифода менамуданд.
Бо њам донишкадањои касбї ва олиро хатм менамуданд,
шањрњои навро месохтанд, корхонањои истењсолї, фабрикаву
заводњо, иншооти барќї ва шоњроњњоро сохта, дар баробари аз
худ намудани илм ва кайњон, тањкими бехатарии мамлакатро
таъмин намуда, дар вазифањои масъули давлатї фаъолият
менамуданд.
Дар ин иртибот ба ёд овардани номи фарзанди асили
озарињо, ходими бузурги сиёсї, Вазири корњои хориљии
Иттињоди Шўравї Алиев Њайдар Алиевичро шоистаи ифтихор
аст. Ў дар баробари иљрои вазифањои баланди давлатї ва бо
истифода аз он дар љањон мустањкам намудани вазъи сиёсї,
иќтисодї ва њарбии Иттињоди Шўравї доимо дар фикри рушду
равнаќи миллати ба љон баробари худ буд.
Пинњон нест, ки имрўз тамоми музаффариятњои миллати
озарї бо номи Њайдар Алиев алоќамандї бевосита дорад.
Озарбойљонињо барои хизматњои шоиста Њайдар Алиевро дўст
медоранд ва ба некї ёд мекунанд.
Бо таќозои замон, 30 августи соли 1991 Шўрои Олии
Озарбойљон Эъломияро “Оид ба барќарор намудани
истиќлолияти давлатии Љумњурии Озарбойљон” ва 18 октябри
соли 1991 санади Конститутсионї “Оид ба соњибистиќлолии
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Озарбойљон” - ро ќабул намуд, ки тибќи он барои сохтори
навини давлатдорї замина гузошт.
29 декабри соли 1991 бо баргузории референдум барои
ќонунан ба расмият даровардани соњибистиќлолии Озарбойљон
99,58% - и ањолї овоз доданд.
Баъд аз эълони Созишномаи “Беловежская пуша”,
таъљилан бо маќсади муайян намудани таќдири миллати худ 13
декабри соли 1991 дар шањри Ашќобод вохўрии сарварони 5
давлати тоза истиќлолият ба дастовардаи Осиёи Марказї
(Ќазоќистон, Ќирғизистон, Тољикистон, Туркманистон ва
Ўзбекистон) баргузор гардид. Бо љамъбасти ин вохўрї,
иштирокчиёни форуми Ашќобод якдилона бо назардошти риояи
ќонунњои байналмилалї, таъмини иштироки баробарњуќуќи
субъектњои Иттињоди Шўравии аз байн рафта ва эътироф
намудани соњибистиќлолии ба даст овардаи онњо ба ин Иттињод
њамчун сањмдор ворид шуданд.
Президенти Љумњурии Ќазоќистон Назарбоев Нурсултон
Абишевич њамфикрии сарони давлатњои тоза истиќлолият ба
даст овардаро ба назар гирифта, бо маќсади пешгирии хавфи
парокандашавии робитањои иќтисодї ва њарбї пешнињод намуд,
ки бори дигар барои ќабули ќарори якљояи ќатъї дар шањри
Алма-Ато гирд оянд.
21 декабри соли 1991 дар шањри Алма-Ато тибќи гуфтаи
Нурсултон Назарбоев вохўрии сарони 12 давлати тоза
истиќлолият ба дастоварда (Федератсияи Русия, Украина,
Белорус, Ќазоќистон. Арманистон, Тољикистон, Ўзбекистон,
Ќирғизистон, Гурљистон, Туркманистон ва Молдова) баргузор
гардид. Дар баробари сарони 11 давлати номбурда, Президенти
Љумњурии Озарбойљон- Аяз Ниязї-оглї Муталибов
низ
иштирок намуд.
Баъд аз суњбат ва музокирањои зиёди дўстона, бо
љамъбасти вохўрии таќдирсоз, 21 декабри соли 1991 Эъломияи ба
ном Алма - Аторо ќабул гардида, дар он маќсад ва принсипњои
ИДМ - ро баён намуданд. Тибќи Эъломияи ќабулгардида,
“њамкории иштирокчиёни ин вохўрї дар асоси принсипњои
баробарњуќуќї, бо бунёди сохтори якљояи идорие, ки амали
фаъолияти он дар асоси Созишномаи байни иштирокчиёни
ИДМ ба имзо расида, њуќуќи идоракунии марказии давлат ва ё
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сохтори болоии давлатњои аъзои ИДМ- ро надоранд”, ба роњ
монда шуд. Дар баробари гуфтањои боло, иштирокчиёни
вохўрии Алма-Ато ќарор ќабул намуданд, ки:
- роњбарии ягонаи ќуввањои њарбию стратегї ва назорати
ягонаи силоњи њастаиро мисли пештара нигоњ доранд;
- эњтироми тарафайн барои расидан ба маќоми давлати бе
яроќи њастаї ва бетараф ќайд гардид ;
- тамоили њамкорї ва кўшиши бунёд ва рушди фазои
ягонаи иќтисодиро сарвари Озарбойљон низ дастгирї намуд.
Аз
соли 1993 то соли 2003 сарварии Љумњурии
Озарбойљонро Њайдар Алиев ба зимма дошт ва аз соли 2003
инљониб Илњом Алиев роњбарї менамояд.
Президенти Љумњурии Озарбойљон Илњом Алиев, ки ба
тариќи раъйпурсии умумї интихоб шуда буд, такя ба таљрибаи
падар намуда, бо истифода аз иќтидори давлати худ, дар
муњлати бенињоят кўтоњ тавонист, ки дар Љумњурии Озарбойљон
тағйиротњои куллиро ба амал оварад. Њоло Озарбойљон узви
доимии Созмони Милали Муттањид, Иттињоди Давлатњои
Мустаќил, Созмони амнияти њамкорї дар Аврупо (САЊА) ва
дигар созмонњои байналмилалї мебошад. Имрўз Озарбойљон бо
таќозои замон бо Хазинаи байналмилалии асъор, Бонки Љањонї,
Бонки Аврупоии Рушд ва Таљдид њамкории васеи молиявї
дорад. Дар баробари созмонњои байналмилалї њоло Љумњурии
Озарбойљон бо давлатњои њамсоя ва аъзои Иттињоди Давлатњои
Мустаќил сиёсати дўстонаро пеш мебарад. Имрўзњо Озарбойљон
дар баробари маљрои нави иќтисодии давлатњои дуру наздик дар
раванди њамгироии тоза ба миёномада, фаъолона ширкат
менамояд. Солњои охир дар рафти њамкорињо дар доираи ИДМ
байни Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва
Президенти Љумњурии Озарбойљон Илњом Алиев муносибатњои
хоси дўстона ба миён омаданд.Муносибатњои дуљонибаи
дипломатии Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Озарбойљон 29
майи соли 1992 барќарор шуданд. Бо анљомёбии ихтилофњои
байни тољикон, 22 сентябри соли 2007 дар шањри Душанбе
ифтитоњи Сафорати Љумњурии Озарбойљон баргузор гардид. 23
марти соли 2008 дар баробари ба њукумати Озарбойљон
супоридани номаи дипломатї дар шањри Боку Сафорати
Љумњурии Тољикистон ба фаъолият шурўъ намуд. Ба
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муносибатњои иќтисодї, фарњангї ва алоќањои байни ду миллат
дар шакли нав солњои мављудияти Иттињоди Шўравї замина
гузошта шуда буд ва нињон нест, ки ин робитањо имрўз ба
муносибатњои дўстона мубаддал гардиданд. Ин љараён баъд аз
ба даст овардани соњибистиќлолї идома ёфта истодааст.
Озарбойљони ба мо бародар яке аз аввалин давлатњое мебошад,
ки соњибистиќлолии Тољикистонро эътироф намуда буд9.
Таърихи навини муносибатњои Тољикистон ва Озарбойљон
бори дигар собит намуд, ки самти интихоби дурусти ду кишвар
дар њамкорињои дарозмуддату самаранок, ки ба принсипњои
дўстї,
эътироф намудани њуќуќи соњибистиќлолї ва
муќаддасоти њудудї, аз љумла њамкорињои барои њар ду давлат
муфид бунёд ёфтаанд.
Солњои охир дар натиљаи ба роњ мондани муносибатњои
дипломатї ва иќтисодї заминаи шартномавию њуќуќї гузошта
шудааст. Имрўз дар сатњи давлатї зиёда аз 40 созишнома, ки
пешрафти муносибатњои дуљонибаи сиёсї, тиљоратї, иќтисодї,
илмию техникї, фарњангї ва гуманитариро таъмин менамояд, ба
имзо расиданд. Дар баробари ин муносибатњои байни
парлумонии ду давлат низ ба ављи камол расидааст. Тољикистон
ва Озарбойљон дар чањорчўбаи ташкилотњои байналмилалї низ
бо муваффаќият њамкории худро ба роњ мондаанд. Мавќеи
давлатњои мо дар бисёр масъалањо оид ба барномањои
байналмилалї ба хусусияти минтаќавї мутобиќанд.
Нигоњи бунёдии ин ду давлат вобаста бо рўзномаи чунин
ташкилотњои байналмилалї ва минтаќавї ба монанди Созмони
Милали Муттањид, Созмони амнияти њамкорї дар Аврупо
(САЊА), ИДМ, Созмони њамкорињои Исломї ва Созмони
Њамкории Иќтисодї барои равнаќу ривољи мунтазам ва
пайдарњам мусоидат менамояд.
Дар фаъолияти њаррўзаи тарафайн оид ба масъалањои
минтаќавї ва байналмилалї онњо фикри ягонаи омодагии худро
оид ба густариш додани њамкорињои дуљониба ва бисёрљониба
дар њалли масъалањои бехатарї, зидди террористї, экстремистї
ва хавфњои дигари љањони муосирро доранд. Имрўзњо дар њар

9
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ду давлат њам идоракунии президентї ба роњ монда шудааст.
Бештари ањолї пайравони дини ислом мебошанд. Агар дар
Љумњурии Тољикистон мазњаби суннї ва шиа (исмоилия) вуљуд
дошта бошад, пас дар Озарбойљон мазњаби шиа маќоми асосиро
дорад. Озарбойљон аз лињози нишондоди маљмўи мањсулоти
дохил нисбат ба Тољикистон хело пеш рафтааст.Агар
нишондоди маљмўи мањсулоти дохилии ба сари ањолии
Тољикистон истењсолшуда соли 2017 1041 доллари ИМА-ро
ташкил дода бошад, пас ин нишондод дар Озарбойљон ба 7399
доллари ИМА баробар мебошад. Тољикон ва озарбойљонињоро
аз ќадимулайём урфу одатњои миллию фарњангї ва санъати бо
њам монанд мепайвандад. Маданияти миллатњои ин ду давлат
аз лињози урфу одатњои миллї ва пайвастагии фарњангї наќши
бағоят муњим дорад.Аз соли 2007 то ин љониб байни ин ду
давлат гузаронидани рўзњои фарњангї, фестивалу озмунњои
муштараки њарсола ва шабњои эљодии шоирону олимони
маъруфи тољику Озарбойљон ба њукми анъана даромадааст10 .
Мусиќии миллии њар ду кишвар ба мисли “Шашмаќом” ва
“Фалак”-и тољик аз як тараф,“Муғом” ва “Ашиг”-и Озарбойљон
низ аз тарафи дигар, бо њам хеле шабоњат ва наздикї доранд.
Баргузории сафарњои пай дар
пайи фарњангии оркестри
симфонии театри академии давлатии опера ва балети ба номи
Садриддин Айнии шањри Душанбе ва оркестри синфонии
театри академии давлатии опера ва балети шањри Боку худ
далели гуфтањои болост11.
Дар замони Шўравї робитањои иќтисоди хориљии
Љумњурии Озарбойљон ва Љумњурии Тољикистон сол аз сол
тамоили рў ба афзоиш дошта, барои њарчи бештар хизмат
намудан ба миллат ва баланд бардоштани некуањолии ватани
худ равона карда шуда буд. Њаљми муомилоти ду давлат, дар як
сол зиёда аз сад миллион доллари ИМА - ро ташкил медод.
Бар ивази содироти пахта, пилла, нахи пахта ва абрешим,
яхдон, алюминий, молњои саноати сабук ва хўрокворї аз
Озарбойљон ба Тољикистон мањсулоти хом барои заводи

10
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алюминий, мањсулотњои сўзишворї, молиданї, дастгоњњои
пармакунї, таљњизотњои махсус барои коркарди нафт,
кондитсионер, номгўи зиёди молњои ниёзи мардум, махсусан чой
ворид мешуданд. Ин раванди муносибатњои иќтисоди хориљї
дар тўли 73 соли мављудияти Иттињоди Шўравї ба роњ монда
шуда, имрўз њам идома дорад ва аз тарафи комиссияи байни
њукуматї бунёд гардида, назорат ва бо маќсади таъмини рушди
самтњои гуногуни љабњањои иќтисодии ду давлат танзим карда
мешавад. Дар бозори дохилии Тољикистон мањсулоти холдингии
“Азерсун” васеъ ба роњ монда шудааст.Возењ аст, ки дар татбиќи
барномањои дуљониба, сањми наќлиёти боркаш, ќатораи роњи
оњан хеле бузург аст. Набудани шароити истифодабарии
наќлиёти бањрї боиси рушд ёфтани наќлиёти боркаш, хусусан
наќлиёти роњи оњан гардид.
Бо истифода аз роњњои мављуда, Иттињоди Аврупо бо
маќсади пайвастани манбаъњои ашёи хоми љумњурињои
тозаистиќлол ба корхонањои азими саноатии Аврупо, барномаи
ба ном “Трасека” (Аврупо – Ќавќоз – Осиё”) - ро омода намуд.
Мутобиќи ин барнома мошинањо ва ќаторањои пур аз бор аз
Тољикистон,
Ӯзбекистон,
Ќирғизистон,
Ќазоќистон
ва
Туркманистон тариќи роњњои Озарбойљон ва Гурљистон бе
истифода аз њудуди Русия ба давлатњои саноатии Аврупо бояд
пайваст гардад.
Бо маќсади татбиќи лоињаи “Аврупо - Ќавќоз - Осиё”,
Иттифоќи Аврупо маблағњои азимеро сафарбар намуда, бо
назардошти сарватњои зиёди табиии Осиёи Миёна дар он аз нав
эњё гардидани шоњроњи абрешим, раќобатнопазир ва аз лињози
самаранок истифодабарї муфидтарин ва бехатартарин лоињаро
медид ва бо хотима ёфтани он умед дошт, ки ин диёр маркази
љалби сармояи хориљии давлатњои Аврупо мегардад.Бо
назардошти иќтидори азими иќтисодии Озарбойљон ва
Тољикистон, мо имрўз бо боварии комил гуфта метавонем, ки
робитањои тиљорї ва иќтисодии сохторњои марбутаи ин ду
давлат рў ба инкишоф нињодааст.
Ќобили ќайд аст, ки сарзамини ин ду љумњурї аз лињози
захирањои азими табиии истифода нашуда, дар байни
љумњурињои тозаистиќлол мавќеи хосе доранд. Аз тарафи дигар,
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бо назардошти мустањкамшавии робитањои иќтисодї, фурсати
муносибе барои созмон додани корхонањои муштараки коркарди
маъдани тилло, нуќра, мис, никел, синк ва сурма, коркарди
мањсулоти кишоварзї, меваљот ва сабзаљот фароњам омадааст.
Мо бояд аз таљриба ва усулњои нави шањрсозии озарињо
истифода намоем ва ба сохтмони биноњои њозиразамони
истиќоматї, мењмонхонањо, маљмаањои варзишї шурўъ намуда,
ба њусни шањрњои сарсабзи Тољикистон њусни тозаи замонавї
бахшида, дар ин љода ба равнаќу ривољ додани туризми
байналмилалї ќадами устувор гузорем. Имрўзњо, аз лињози
илмию назарї созмон додани
туризми байни шањрњои
Озарбойљон ва Тољикистон, боиси равнаќу ривољи туризми
миллии ду давлат гардида (барномањои шиносоии шањрњо,
боздид аз љойњои таърихї, кўњнавардї, шикор ва ғайра), ба
зиёд шудани буљаи давлат ва бо њам наздикшавии миллатњо
мусоидат менамояд.Илова бар ин, солњои охир бо ривољу
равнаќи боғу токпарварї зарурати њамкорї дар соњаи коркард
ва истењсоли шароб бо корхонањои дахлдори озарї, бо маќсади
содирот ба миён омадааст. Аз ин лињоз, Љумњурии Тољикистон
барои љалби сармояи Озарбойљон дар татбиќи лоињањои
гуногуни муштараки иќтисодї манфиатдор аст. Махсусан,
њамкорї дар сохтмони иншоотњои барќии хурд, миёна ва бузург
боиси њавасмандгардии тарафайн мегардад.
Ширкатњои озарї ва муассисањои молиявї имконият
доранд, ки дар татбиќи лоињањои муштарак дар соњаи савдо,
сохтмон, наќлиёт, телекоммуникатсия ва сектори аграрї ширкат
намоянд.
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ПОЛИМЕРЊО ДАР ЊАЁТИ ИНСОН
1. Маводњои полимерї– масолењњои ояндасоз
Фарогирии зиндагии њаррўзаи моро бе маводњои полимерї
(пайвастагињои калонмолекулавї) тасаввур намудан хело
душвор аст. Зеро ба кадом љабњаи зиндагии њаррўза, ки назар
афканем, маводњои полимерї онро ињота намудаанд: аз борхалта
(пакет)-њое, ки њамарўза аз маѓоза маводи ниёзи авваларо
меорем, ибтидо гирифта, то ба зарфњои як маротиб
истифодашаванда, рўйпўши телефонњои мобилї ва аксар
техникаи маишї, чархњои худрав (автомобил), чорчўбаи
тирезањо ва монанди инњо њама маводњои
масолењи
полимерианд. Аз тарафи дигар полимерњо як љузъи табиии
тамоми организмњои зинда ва олами растаниро дар бар
мегиранд,ки онњо хос табиианд ва ба биополимерњо мансубанд.
Полимерњо як синфи аљоиб ва њайратоварї моддањои
химиявиянд. Ин моддањо ба худ хос бадалшавии сохт, таркиб ва
хосиятњои аљиби физикавивухимиявиродороянд. Ба полимерњо
на танњо пластикњо, ки аслан аз полимерњои синтетикї гирифта
мешаванд (расми 1), инчунин биополимерњои сафедањо,
полисахаридњо, кислотањои деокси-рибонукеотидї (КДР) ва
рибонуклеотидї (КРН), ки ќобилияти аз насл ба насл
гузаронидани
аломату хусусиятњои организмњои зиндаро
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доранд, шомиланд. Ин материяи бељон, ки моро фаро
гирифтааст, ќариб њамаи ќобилиятњои худро мањз бо шарофати
иполимерњо дорост.

Расми 1. Намунаи маводњои масолењи полимерї
Масолењњои полимерї аз сабаби дорои хусусиятњои аз
дигар моддањои кимиёвї фарќкунандаи ба худ хос, дар њаёт ва
технологияи навин мавќеи махсусро ишѓол намудаанд.
Сухан фаќат оиди пластикњо намеравад, инчунин оиди
шаклњои дигари полимерњо низ бояд аќида ронд. Масалан,
тефлон (политетрафторэтилен, истењсоли ИМА), тобањои
насўзонанда, поликарбонатњо, полиакрилонитрилњо, каучук,
кевлар (аз он љавшан месозанд) ва монанди инњо, ки дар
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технологияи навин бенињоят татбиќи васеъ ёфтаанд, масолењњои
полимериянд.
Инчунин аз масолењњои полимерї њоло барои сохтани
љузъњои њавопаймоњо низ истифода мекунанд, ки бартарияти
онњо дар он аст, ки онњо дорои мустањкамии зиёд ва њамчунин
массаи каманд.
Тањќиќотчиён аз Институти технологии Ню-Джерси (NJIT)
(ИМА) намуди нави батареяи офтобиеро дар асоси полимерњо
кашф намудаанд, ки он аз љињати нарх арзон ва бо сифат буда,
метавон онро дар лавњањои пластикии чандир чоп намуд.
Ба андешаи ихтироъкори ин намуди батареяњо- профессор,
роњбари кафедраи химия ва муњитњои ињотакунандаи Институти
NJIT - Сомнат Митра ин намуди батареяњороњар шахс
метавонад бо истифода аз принтерњоиоддїба даст оварад ва дар
болои бомњо ё деворњои хона овезон намуда, дорои истгоњи
барќии шахсї шавад.
Моњияти ин технология дар он аст, ки нанотрубкањои
карбонї бо фуллерен омехта шуда, шакли «найчаи морпече»-ро
њосил менамоянд. Нурњои Офтоб, ки ба ќисмати полимерї
меафтанд, дар полимер љараёнро меофаранд ва фуллерен
электронњоро ба худ мегирад. Аммо флурен, ки љараёнро
интиќол карда наметавонад, ин љо нанотрубкањо вазифаи
ноќилроиљро менамоянд. Электронњои забтшуда дар дохили
нанотрубкањо њаракат намуда, љараёнро ба вуљуд меоваранд. Ин
технология ба шањрвандон имконият медињад, ки дар хонаи худ
ба њосил намудани энергияи алтернативии арзон соњиб гарданд.
Имрўзњо дар њаёти мо боз як ќатор маводњои нави
полимерї истифода карда мешаванд, ки хосият ва соњаи
истифодаи онњоро дар ин маќола мухтасар ба Шумо пешнињод
мегардонем:
Поликарбонатњо – гетерозанљирї буда, аз кислотаи
карбонатии эфирњои мураккаб таркиб ёфтаанд. Карбонат дар
асоси дифлон дорои мустањкамии зиёд буда, диэлектрик
мебошад ва хусусиятњояшро дар диапазонњои калони њарорат аз
– 100 то +135 нигоњ дошта метавонад. Њудуди мустањкамияш
њангоми деформатсияи кашиш 750 МПа, фишориш 900МПа ва
њангоми хамкунї 1100МПа мебошад. Гармоѓунљоишаш 115217
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127Љ/кг∙К буда, аз он маснуотњои плепк ва лакњо истењсол
мекунанд.
Сополимерњои метилметакрилатї- дар намуди дуќабата метилметакрилат ва стирол ва инчунин сополимери сеќабатаи
метилметакрилат-стирол
акрилонитрил
истењсол
карда
мешаванд. Ин сополимерњо бо сабаби дорои мустањкамии зиёд,
хусусиятњои олии физико-механикї, гармотобоварї ва
шаффофияти зиёд аз метилметакрилат фарќ мекунанд.
Ин сополимерњоро барои истењсоли филтрњо, сарпўшњо ва
умуман барои љойњое, ки дар он љо талабот ба мањсулотњои
дорои мустањкамї ва шаффофияти баланд зиёд аст, истифода
мебаранд.
Полиакрилонитрил – полимери гуруњи акрилї ва
метакрилии кислота; барои истењсоли нахњои техникї ба сифати
пуркунандаи ќабатњои пластик истифода мешавад.
Бутадиен – ба гурўњи каучукњои синтетикї дохил шуда,
дар сохтмон барои њосил кардани ширешњо, сирешим(мастик),
герметикњо, пластобетонњо ва пластомањлулњо ва инчунин барои
истењсоли рўйкаши полњо истифода мешавад.
Полистироли зарбабардор – сополимери дучандаи стирол
бо каучук - аз полистирол бо часпакии баланд ва
зарбатобоварияш фарќ мекунад ва аз ин рў зарбабардор ё
зарбатобовар ном бурда мешавад. Сополимери сечандаи стирол
бо каучук ва акрилонитрил, ки АБС номида мешавад, аз
сополимери дучандаи стирол бо каучук мустањкамии зиёдтарро
дорост ва ин хусусияти зарбатобоварии баланд доштани ин
сополимерњо боиси татбиќи васеъи онњо ( дар истењсоли
маснуоти њаљми калон дошта, панелњо, ки зери таъсироти зиёди
беруна ќарор мегиранд ва монанди инњо) гаштааст.
Рулопит (Булѓория) – масолењи рўйкаш барои деворњо, ки
дорои зебогии хос ва аз љињати гигиенї сифаташ баланд буда,
дар намуди лўлапечњое, ки дорои дарозии 10-15 м, бари 30-500
мм ва ѓафсии 0,2-2 мм мебошанд, истењсол карда мешавад.
Трокал (Германия) – профилњои шаклњои гуногундошта
барои чорчўбаи атрофи тирезањо бо рангњои мухталиф аз ПВХ-и
сахти махсус истењсол карда мешавад ва таъсири газњо, бетон,
мањлулњои гуногун, коррозияро “њис” намекунад ва умри дароз
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мебинад. Ин масолењро барои сохтмони хонањои истиќоматї
васеъ истифода мебаранд.
Версакор (Англия) – иборат аст аз лавњаи сиёњи тунукагї,
пўлоди галванизироватсияшуда, рўйпўши эпоксидї, хок ва
плёнкаи полиэфирї. Ѓафсии умумияш 0,7-1,5мм буда, дар
намудњои гуногун ва рангњои гуногун ва њамчун профил
истењсол карда мешавад. Барои тайёр намудани панелњои
сеќабатаи конструксияњои девор ва бомпўшњо истифода
мешавад.
Садурит (ЉСЧ) – масолењ дар асоси полимерњо (эпоксидї,
фенолоформалдегидї ва ѓайрањо). Ба сифати пайвасткунандаи
бетон, дарахт, санг ва металњо барои сохтани фаршњо истифода
мешавад. Дар намуди њашт ранги љилодињанда истењсол карда
мешавад. Масолењи сахтшуда ба худ адгезияи хуб ва
мустањкамии баланди химиявиро доро мебошад. Инчунин ба
таъсири баланди механикї тобовар буда, онро бо об шустан
мумкин аст.
Теродур (ЉСЧ) – дисперсияи пигментњои ѓайриорганикї,
пуркунандаи мањлули таќсимнопазири полиэфирњо дар
њалкунандањои органикї. Бо њашт хел ранг истењсол шуда, барои
тайёр намудани рўйкашњои рангаи бетарќиш барои фаршњо ва
барои корњои дохилисохтмонї истифода бурда мешавад.
Виниплан (Финляндия) - масолењ иборат аст аз нахњои
сунъии устувор ва сатњаш бо ПВХ рўйпўшкардашуда. Аз он
барои сохтани рўйкашњо ва гунбазњои калон истифода мебаранд.
Ховн–70 (Финляндия) - тахтасанг (плитка)-и иборат аз
винилкварси фишурдашуда, ки мустањкамии худро дар њама
њолат ба таъсироти беруна нигоњ медорад. Барои рўйпўш
кардани фаршњо истифода карда мешавад ва дорои ќаишиву
часпакии зиёд буда, ба порањои алоњида таќсим намешавад ва
намуди яхлухтро дорад. Тахтасанг дар њаљми 30×30×(2,0-2,5)мм
истењсол карда мешавад.
Мелинекс (Англия) – плёнкаи ориентатсиякардашуда, ки
иборат аст аз полиэтилентерефталат ё плёнкаи полиэфирї, ки
дорои мустањкамии механикии аъло, ба таъситротњои беруна
тобовар, обљаббанда, хусусияти электроизолятсионии хуб дошта
ва аз љињати химиявї устувор мебошад. Ќариб дар њамаи
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соњањои саноат (металлизатсия, рангуборгарї, наќшу нигору
ќолаббандї... ) татбиќ карда мешавад.
Соммер (Франсия) – рўйкаши полимерї барои девор, ки
дар асоси пенополивинилхлорид офарида мешавад ва мањин
буда, њамчун маводи ороишї ва осон љобаљо шаванда ва
инчунин шусташаванда истифода бурда мешавад. Дар намуди
рангњои гуногун љилодињанда ва ба намуди лўлапечњои дарозии
40м, бари 1030мм ва ѓафсии 2,5мм дошта истењсол карда
мешавад. Онро дар хонањои истиќоматї, мењмонхонањо,
тарабхонањо, мактабњо, маѓозањо њамчун маводи ороишї
истифода мебаранд.
2. Биополимерњо ва истифодаи онњо дар ояндаи наздик
Табиати зинда аз биополимерњо, ки барои њастии одамият
наќши муњимро доранд, офарида шудааст. Аз њама
пањнгаштатарин биополимер дар табиат ин селлюлоза ба њисоб
меравад, ки 90%-и дарахтон аз он таркиб ёфтаанд. Хусусиятњои
аъло (аз љумла вайроншавандагї, пўсандагї) ва афзалияти зиёд
доштани биополимерњо боиси он гаштааст, ки онњо дар бозор ва
технологияи навин љойи масолењи полимерњоисинтетикиро, ки
ин хусусиятњоро надоранд, гирифта истодаанд ва њатто дар
соњањои мухталиф масолење нест, ки љойи онњоро иваз намояд.
Тайи солњои охир њифзи муњити атроф яке аз масъалањои
аввалиндараљаи љомеаи љањонї гаштааст. Ин масъала ба он
расондааст, ки
бояд масолењњои дар муњити атроф
вайроншаванда(пўсанда) коркард ва татбиќ карда шаванд [1-3].
Барои истењсолкунандагони маводи хўрока муњлат ва љойи
нигоњдории мавод масъалаи аввалия ба њисоб меравад. Њоло
барои бо сифати баланд ва дар муњлатњои зиёд нигоњдории
мањсулот аз масолењњои махсуси полимерї истифода мебаранд,
ки онњо дорои ќобилияти нигоњдории воридшавии њар гуна
газњо ба дохили мавод, ќобилияти нигоњдорї аз нам ва бўйро
дороянд, ки атмосфераи муътадилро барои мавод муњайё
месозанд, маводро эмин аз микроорганизмњои зараррасон ва
барои истеъмол дар оянда нигоњ медоранд. Дар алоњидагї
масолењњои полимерї наметавонанд, ки њамаи талаботњои
истеъмолиро ба љо оваранд, аз ин рў масолењњои композитсионї
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дар асоси хусусияти комплексиидодашудаи полимерњо офарида
мешаванд.
Барои бартараф намудани хавфи партовњои зараррасон,
чун партовњои маводњои полимерї истифодаи биополимерњо дар
истењсолоти хўрока барои нигоњдории мањсулот хело муфид аст.
Њоло истифодаи технологияи коркарди биополимерњоро тамоми
институтњои тадќиќотии љањон ва ширкатњои истењсолии банду
басти маводњои хўрока ба роњ монда истодаанд.
Масолењњои биополимерї, ки аз манбаъњои табиї гирифта
мешаванд ва њамчун масолењњои композитсионї дар намуди
плёнкаву рўйпўшњо истифода мешаванд, дар расми 2 оварда
шудаанд.

Расми 2. Биополимерњое, ки барои болопўш ва банду басти
маводи хўрока ва доруворї истифода мешаванд
Рўйкашњои композитсионии аз чунин биомакромалекулањо
офаридашуда дар истењсолот ва зиндагии њаррўза соњаи нав ва
бехатари масолењи борљомагиро кушоидаанд.
Полисахаридњо дорои сохт ва таркиби мураккаб буда, аз
дигар полимерњо бо рангорангии функсионалиашон фарќияти
куллї доранд [1-4]. Аз баъзе полисахаридњои сохтори хаттї
дошта, ба монанди селлюлоза ((1-4) ß-D-глюкан)), амилоза
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(сохтори воњидии крахмал, (1-4) α-D-глюкан)), хитозан ((1-4) ßD-глюкозамин) плёнкањои мустањкам, ќаиш ва шаффоф ба вуљуд
овардан мумкин аст. Плёнкањое, ки дар асоси ин полисахаридњо
омода карда мешаванд ба таъсири чарбу равѓанњо тобоваранд.
Масалан, хитозанарзї бо алдегид пайваст шуда, плёнкаи хело
устувор ва дар об њалношавандаро њосил менамоянд. Селлофане,
ки дар натиљаи коркарди (регенератсия)-и селлюлоза ба даст
оварда мешавад, дар муњити часпак коркард мешавад, ки дар ин
њолат плёнка хусусияти эластикиро доро мешавад.
Якчанде аз эфирњои мураккаби селлюлоза, чун пропионат-,
асетат- ва бутират-селлюлоза дар худ масолењи термопластикиро
таљассум менамоянд, ки љабњаи муњими тиљоратиро дороянд.
Эфири селлюлозаи анионї, карбоксиметилселлюлоза (КМС) дар
об њалшаванда буда, якљоя бо дигар (био)-молекулањо хусусияти
тафовутноки плёнкаофариро дороянд ва дар соњаи сохтмон ва
меморї васеъ истифода мешаванд.
Ба биополимерњо сафедањо, кислотањои нуклеинат,
полисахаридњо
дохил
мешаванд.
Инчунин
омехтаи
биополимерњо, масалан липопротеинњо (комплексњо аз сафеда ва
липид), гликопротеинњо (пайвастагињое, ки молекулаашон аз
занљирњои олиго ё полисахаридї, ки ковалентї бо занљирњои
пептидї пайваст њосил кардаанд),
липополисахаридњо
(пайвастагињое, ки аз липидњо, олиго ва полисахаридњо таркиб
ёфтаанд).
Пектин – полисахариди табиї, ки одатан аз боќимондаи
кислотаи галактуронан, аз меваву сабзавот, бехмевањо ва аз чанд
намуд растанињои обї ба даст оварда мешавад. Элементи
таркибии растанї буда, ќобилияти њимоявї ва худнигоњдории
бардавоми растаниро афзоиш медињад. Муттахасисон пектинро
«санитар»-и табии организм мегўянд, зеро ин модда дорои
ќобилияти нигоњ доштани тавозуни табии бактериологии
организм буда, нахи мушакњоро аз зањр, моддањои зарарноке чун
элементњои радиоактив, пестисидњо ва ионии металњои вазнин
тоза менамояд. Бартарияти дигари пектин дар он аст, ки
мубодилаи моддањои организмро ба танзим медарорад, раванди
оксиду барќароршавиро таќвият мебахшад, гардиши хунро
муътадил менамояд ва инчунин миќдори холестеринро дар хун
паст менамояд. Пектин њамчун бофтаи (клетчатка)њалшаванда
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якљоя бо масолењњои дигар ба рўда ворид гашта, моддањои
зараррасон ва холестиринро ба худ мељабанд ва якљоя бо худ аз
организм берун менамоянд. Инчунин пектин хусусияти бо
иониметалњои вазнин ва радиоактивї пайвастшавиро дорост, ки
ин хусусияти он барои мардуми дар љойњои ифлос ва бо
металњои вазнин кору фаъолият дошта бартарияти дигари онро
нишон медињад.
Бартарияти дигари пектин дар он аст, ки вай микрофлораи
рўдаро таќвият дода, инчунин дорои хусусияти рўйпўшкунии
захм ва илтињоби меъда мебошад ва шароити оптималии
шаклгирии микробиосенозро муњайё менамояд. Њамаи
хусусиятњои дар боло дарљгардидаи пектин ба он меоранд, ки
онро барои њамагон њамчун ѓизои њаррўза тавсия бояд намуд [4].
Истифодаи пектин њамчун маводи хўрока ва бо маќсадњои
табобатї аз замонњои ќадим сарчашма мегирад. Њатто дар
давраи асримиёнагї, даврае, ки фармакотерапия ба вуљуд
омадааст, олими бузург ва барљастаи форсу тољик Абўалї ибни
Сино дар бораи миќдор, сифат ва ваќти хўрок махсус таъкид
намудааст. Дар корњои тањќиќотии ў хўрокањои бофтадор
њамчун нишони банизомдарорандаи фаъолияти рўдаю меъда
њисобида мешаванд.
Пектини озод њангоми якљоя бо хўрока истифода шуданаш
дар организм манбаи энергетикїба вуљуд намеоварад, вай
нисбат ба дигар полисахаридњо аз љињати функсионалї фарќ
менамояд
[4].Дар
маводњои
косметикї
ва
дорусозї
пектинроњамчун маводи гелњосилкунанда ва устуворкунанда
истифода менамоянд.
Солњои охир аз сабаби дорои хусусиятњои беназири
физико-химиявї ва биологї доштани полимерњо соњањои
татбиќи масолењи полимерї хело афзудааст. Масалан, дар тиб
барои наќшаи офаридани системаи интиќолкунандагони
маводњои доруворї (СИД) бо маќсади паст намудани зањрнокии
доруи синтетикї ва таъсиротњои маќсаднок полимерњо татбиќи
васеъи худро ёфтаанд [5-12].
Истењсоли пектин – тиљорати пешравандаи босуръат буда,
њар сол њаљми истењсолот ба миќдори 3-4% зиёд мегардад ва
имрўз ба миќдори содироти он ба 45-50 њазор тонна расидааст.
Технологияњои ба даст овардани пектинњо пўшида мебошанд ва
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аз тарафи истењсолкунандагони асосии ин мањсулот – чун
ширкатњое ба мисли CPKelco (Дания, ИМА), Herstright&Fox KG
ва Degussa (Олмон), Danisco (ИМА), Cargill (Фаронса, ИМА),
Yantai Andre Pectin (Хитой) ва ѓайрањо,
махсус коркард
мегарданд. Марказњои асосии истифодабарандагони пектин
соњањои саноати хўрокворї ва фармасевтї мебошанд. Айни њол
доираи истифодабарандагони ватанї хеле васеъ мебошад. Инњо
корхонањои ќаннодї, ширї, консервакунонї ва дорусозї
мебошанд. Барои истењсоли он мањсулотњо маводи пектин аз
хориљ дастрас мегардад. Њоло олимони Институти кимиёи
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон технологияи коркарди
пектинро аз ашёњои гуногун-боќимондањои меваљот (себ, лиму,
зардолу, шафтолу ва дигарњо) ва сабадчаи офтопараст ихтироъ
намуданд [13, 14].
Полисахаридњои пектинї ва сафедањо њамчун полимерњои
табиии вайроншаванда ва пайвастагињоњосилкунанда дар
истењсолоти фармасевтї барои тавлиди СИД васеъ истифода
бурда мешаванд. Барои ба таври зарурї ба љойи лозимї
расонидани доруворї зарур аст, ки интиќолкунандаи полимерї
бояд дар сатњи берунаи гузаргоњи рўдаву меъда вайрон нашавад
(пањн нагардад). Аз ќобилияти гелофарии пектиникамметиллї
дар якљоягї бо ионии металњо, маводи гелшаклеро меофаранд,
ки
барои
тавлиди
СИД
дар
шакли
микросферњо,
микрокапсулањо ва композитсияњо маводи асосї њисобида
мешавад.
Аммо дараљаи баланди варамкунии гели пектинї дар
шароитњои физиологї бо сабаби васеъшавии сўрохчањои он
маводи дорувориро пеш аз муњлат аз худ озод менамояд.
Пешгирии ин равандро аз њисоби зиёд намудани ќисми
гидрофобњои тўрњои полисахаридї ва ба он бо роњи физикавї
њамроњ намудани полимерњои гидрофобї ба даст оварда шуд, ки
яке аз дастовардњои муњими олимони кимиёгарї ватанї(
Институти кимиёи АИ ЉТ) дар ин соња мебошад [5-12, 15-20].
Истифодаи полисахаридњои пектинї њамчун СИД бо
шарофати дорои хусусияти њассосияти гидродинамикї дар
мањлули обї доштани онњо, (аз њолати гурўњњои карбоксилии
звенањои полигалактуронњо вобаста аст), дорои занљирњои
шохадор аз полисахаридњои нейтрал будани онњо ва дорои
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ќобилияти њосилкунии бандњои дохилї ва байнимолекулавии
онњо, соњаи инноватсиониро барои офаридани СИД, роњњои
осон ва безарари расонидани маводи дорувориро ба роњ монд.
Онњо интиќолкунандаи потенсиалї ва ба таъсири ферментњои
меъдаю рўда тобовар буда, ба рўдаи ѓафс гузашта, дар он худ бо
моддањои
лозимаи
микрофлорањо-кислотањои
равѓанини
кўтоњзанљир табдил мегаданд[15] ва маводи доруворї дар он љо
ба хун љабида мешавад, ки ин усулї нави гузаронидани дору ба
хун аст.
Бо шарофати ин тањќиќотњои муосири илмї олимони
Институти кимиё ба он муваффаќ гардиданд, ки имрўз дар
љањони илм яке аз авалинњо шуда, аз маводи растанињои ватанї
моддањои фаъоли биологиро људо намоянд [16-20], ки аз ташхис
ва истифодабарии онњо дар рўзњои наздик шинос хоњем шуд.
Дар хулосаи ин маќола бояд ќайд намоем, ки њамаи
хусусиятњои олии биополимерњо ба тањќиќотчиён заминаи нави
илмиро ба вуљуд овардаанд ва месазад, ки дар рушд ва
инкишофи омўзиши хусусиятњои хуфяи ин синфи олии ин
масолењњои «зиндагисоз» ва «ояндасоз» бетараф набошем.
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Шогуна СОБИР

НОВЫЕ УГРОЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ
В 1927 году на экраны вышел немецкий фильм «Метрополис»,
в котором было изображено будущее человечества. В этой картине
общество состояло из двух частей — небольшой группы богатых
промышленников, бизнес-магнатов и руководителей высшего звена,
живущих в роскоши, и нищего большинства, которое управляло
машинами для поддержания жизни в городе. Это, в конечном счете,
привело к буйному восстанию против статус-кво. Сегодня
существует мнение, что события фильма могут стать реальностью.
Проект под названием «Безусловный базовый доход» (ББД)
предусматривает, что государство будет выплачивать каждому
гражданину страны определенную денежную сумму, достаточно для
выживания или больше. Предполагается, что такие выплаты будут
производиться постоянно без необходимости выполнять какую-либо
работу. Первая формулировка идеи ББД возникла в 1800-х годах.
В настоящее время введение данного проекта рассматривается
в Швейцарии, Нидерландах, Франции, Великобритании, Италии,
Японии, Южной Корее, и во многих других странах. ББД уже
тестировался в различных странах как Канада (2015-2018, $1,400 для
одиноких людей, $2,000 для супружеских пар в месяц), Намибия
(2008-2012, $12 в месяц) и сейчас тестируется в Финляндии (с 20172018, $650 в месяц), Макао в Китае (с 2008-, $1,200 в месяц), Иране (с
2011-, $45-$90), Кении (2018-2030, $22.5 в месяц), и будет
тестироваться в США (2019-2024, $1000 в месяц), и т. д.
Эти страны рассматривают возможность введения ББД в
качестве подготовки к четвертой волне промышленной революции,
которая, как говорят некоторые, начнется уже в 2025 году.
Ожидается, что ее начало будет иметь негативное влияние на
общество. Глава Всемирного банка Джим Ким на открытии пресс228
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конференции в рамках Всемирного банка в прошлом году
подчеркнул, что в развивающихся странах автоматизация
производства может уничтожить до 66% всех рабочих мест.
Причиной этой неизбежной массовой безработицы послужит
внедрение технологических достижений, таких как автоматизация
производства, квантовые компьютеры, искусственный интеллект, 3Dпринтеры и т. д. Перечисленные технологии могут с легкостью
справляться со многими задачами, выполнение которых ранее было
возможно только людьми. Особенно это касается рабочих мест для
низкоквалифицированных работников — а именно такие рабочие
места составляют основу рынка труда в развивающихся странах.
Будут появляться новые профессии, связанные с этими
технологиями, однако многие рабочие места больше не будут
нуждаться в людях и перестанут существовать. Люди, потерявшие
работу, останутся без средств к существованию.
Подсчитано, что автоматизация угрожает 42% рабочих мест в
Канаде и 54% рабочих мест в Европейском Союзе; в США риск
составляет от 38 до 50%. По данным ООН риск автоматизации в
развивающихся странах намного выше, чем в развитых странах.
Приблизительно 77% рабочих мест в Китае, 69% рабочих мест в
Индии, и 55% рабочих мест в Узбекистане находятся под угрозой.
«Это не какая-то гипотетическая возможность в будущем; это
то, что происходит прямо сейчас» считает бывший министр
финансов США и профессор экономики Гарвардского университета
Лоуренс Саммерс.
Недавно компании Otto удалось успешно отправить
беспилотный грузовик на расстояние 193 километра. Яндекс, Google,
Uber, а также службы такси в США, Японии, Арабских Эмиратах и
Китае тоже тестируют беспилотные автомобили на дорогах. В
супермаркетах происходит замена кассиров машинами. В США,
Китае и Индии уже работают магазины, в которых вообще нет
кассиров.
Однако в зоне риска находятся и работы, требующие
высококвалифицированного труда. Технологии уже доросли до
такого уровня, что программное обеспечение может справляться с
работой бухгалтера быстрее и точнее, чем живой человек. В
американском инвестиционном банке JP Morgan компьютерные
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программы за считанные секунды выполняют работу, на которую у
юристов ушло бы 350 000 часов. С 2000 года в Нью-Йорке исчезло
30% рабочих мест в финансовом секторе. «Уже сейчас в некоторых
случаях обучаемые машины описывают рентгеновские снимки
лучше специалистов-рентгенологов» говорит Мартин Форд, который
является
разработчиком
программного
обеспечения
для
автоматизированных систем и автором книги «Восстание роботов:
технологии и угроза безработицы».
Хотя все эти технологии не будут внедряться в Таджикистане
в скором будущем, их внедрение является неизбежным. Ведь они
позволяют получать лучший результат при меньших затратах.
Роботы и машины не нуждаются в зарплате, отпуске, и обеденном
перерыве. Они могут работать круглосуточно и без выходных, а
результат их работы всегда стабилен. Поэтому компании и отдают
предпочтение автоматизированному производству.
Более того, когда спрос на рабочую силу снизится, и исчезнет
стимул экономить на стоимости рабочей силы за счет переноса
производства и офисов в другие страны, международные компании
могут перестать пользоваться офшорными зонами. А это может
привести к увеличению безработицы в тех странах, которые сейчас
принимают производственные подразделения корпораций.
Перед тем, как существующие технологии будут внедрены здесь,
они будут использованы в России, куда едут миллионы граждан
Таджикистана в поисках работы. Количество доступных рабочих
мест в России может сократиться вследствие введения нового
законодательного регулирования, направленного на трудоустройство
в первую очередь безработных российских граждан, количество
которых увеличится.
Все эти изменения негативно отразятся на беднейших слоях
населения и на среднем классе. Однако новые технологии могут
принести прибыль владельцам капитала. Профессор международного
развития Гарвардского университета Калестос Юма утверждает, что:
«Роботы никогда не станут нашими хозяевами, а вот владельцы
роботов станут ими». Подразумевается, что богатые станут еще
богаче, а бедные -еще беднее. Рост безработицы и увеличение
классового неравенства приведет к конфликтам, а значит нельзя
исключить негативные последствия для политической системы.
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Политикам нужно осознать, насколько большим будет
масштаб грядущих изменений. Но что можно предпринять для
предотвращения потенциальной политической и экономической
нестабильности?
Внедрение ББД может стать возможным ответным шагом на
уменьшение рабочих мест. Для финансирования ББД можно передать
отдельные средства производства в общественную собственность.
Введение налогов на внедрение новых технологий может послужить
источником финансирования ББД, но может и ограничить
использование таких технологий. Еще одним вариантом является
полное блокирование внедрения подобных технологий.
Хочется надеяться, что введение ББД позволит людям уделять
больше времени любимым делам, таким как живопись и литература.
Однако экономику невозможно построить на искусстве. Владельцы
капитала нуждаются в потребителях, которые будут покупать товары
и услуги и приносить прибыль. Поэтому если размер ББД не будет
достаточно большим, то при увеличении безработицы и снижении
заработной платы, можно ожидать отрицательные изменения в
экономике.
Когда дешевая рабочая сила перестанет пользоваться
спросом, страна, которая не сможет решить проблему
возвращающихся мигрантов и постоянно увеличивающейся
безработицы, окажется в плачевном положении.
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ТАЌРИЗ ВА ШЕЪРИ МУОСИР

Комил БЕКЗОДА
файласуф

ИШҚИ БЕПАРВОИ МАН
(Чанд намунаи шеър)
ИШҚИ БЕПАРВОИ МАН
Маънии Зиндагї
Қиссаҳо кардам зи ишқу ошиқї ман борҳо,
Қиссаи арзандаро бояд кунем такрорҳо.
Бонги шодї мезанад дил, дар ҳавои номи ишқ,
Озмудам ин балоро дар дилам бисёрҳо.
Корвони ишқи мо пайваста бошад дар сафар,
Боз гардад сўўйи манзил, борҳову борҳо.
Рози ин пайғомро Лайливу Маҷнун фош кард,
Дар ҳавои ин Ҳақиқат хуш бувад гуфторҳо.
Гавҳари арзандаи ин Зиндагї ишқ асту бас,
Шоирон оварда дар девони худ ашъорҳо.
Ошиқи Имрўз ғофил гашта аз асрори ишқ,
Мезанад лофи вафо дар кўчаву бозорҳо.
Аз вуҷуди ишқ, осоре намебинї, вале,
Номи ошиқ сабт гашта бар дару деворҳо.
Алғараз, ишқи ҳақиқиро бибояд зинда кард,
Дур бодо ошиқони булҳавас з-ин корҳо!
(13 октябри 2018)
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Маҳфили Мавлоно дар Тоҷикистон
Мо ба ин Маҳфил сафои рўзгор овардаем,
Аҳли илму фазлро аз ҳар диёр овардаем.
Шод бодо рўҳи поки Шамсу Мавлонои Рум,
Дарди Ишқи бекаронро дар канор овардаем.
Шарқу Ғарби оламе афсурда аз фасли хазон,
Мо паёми сабзаву гул аз Баҳор овардаем.
Зиндагї гар гавҳари яктост баҳри одамї,
Арзиши волои онро чун шиор овардаем.
Масти ҷоми ишқро рақсу самоъ зебанда бод!
Чунки бо ёди руху зулфи нигор овардаем.
Маҳфили мо, эй аҷаб, дорад нишон аз Сулҳи кул,
Баҳри исботаш далели бешумор овардаем.
Зинда бодо ёдбуди аҳли Шеъру Ошиқї,
Шеъри Комилро ба расми ёдгор овардаем.
(15 октябри 2018)
Ишќи бепарвои ман
Рањ ба сўйи ёр дорад ин дили шайдои ман,
Љуръати Мансур дорад ишќи бепарвои ман.
Назди ў розу ниёзи мо надорад эътибор,
Гарчи ранге заъфаронї дид дар симои ман.
Ахгаре дар синаи имрўзи худ афкандаам,
Шўълањо хоњад дурахшид аз дили фардои ман.
Як тараф шарњу баёни њикмату илми вуљуд,
Як тараф нозу адои дилбари зебои ман.
Дўстон гўянд, Комил, охир ин девонагист,
Оре, оре, ин бувад пинњону њам пайдои ман.
(30.10.1991)
Оташи суѓдї
Тољи њиммат ин заминро Тољикистон кардааст,
Партави Хуршед оламро хуросон кардааст.
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Ќимати мулки Зарафшонро ба зар натвон шинохт,
Оташи суѓдї Зарафшонро зарафшон кардааст.
Наварўсонро, ки мебинї чу ахтар бењиљоб,
Шеваи озодагї дар ишќ љавлон кардааст.
Гарчи дарди бедавои марг домангири мост,
Љони моро кимиёи ишќ дармон кардааст.
Хоби хуш бодо њалолат, эй зи маънї бехабар!
Хоби моро маънии байте парешон кардааст.
Кўњсорони љањонро дидаї? Санганд, санг!
Шеъри Комил сангро лаъли Бадахшон кардааст!
(05.2000)
Чашмони наврўзї
Аз нигоњи сабзчашме дар љањони ишќи ман,
Лолаву себарга мерўяд саропо сабзранг.
Дар љањони ошиќї, оњанги якрангї хатост,
Шукри ин чашмон, ки мебинам навоњо сабзранг.
Фитнаи чашмони сабзинаш, чї гўям беш аз ин,
Мерасад бар гуши дил савту садоњо сабзранг.
Аќл мехонад маро бар оламе, бе рангу бў,
Дар њавои ишќ меболад адоњо сабзранг.
Кас надонад њикмати чашмони сабзу соњираш,
Љуз мани ѓофил, ки дидам ин балоњо сабзранг.
Дар љањони сокиту аз кинањо сарду хазон,
Чашми наврўзї барангезад нидоњо сабзранг.
(03.1996)
Хуштар аз бањор
Дар замири ин бањорон мењри ёре дидаме,
Хуш бањор асту вале хуштар бањоре дидаме.
Лолаву гул дар чаман ѓарќи љамоли хештан,
Хешро ѓарќи љамоли гулъузоре дидаме.
Мавсими гул мавсими озодиву озодагист,
Пои дилро бастаи зулфи нигоре дидаме.
Мефизояд накњати гул мастиву ворастагї,
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Аз лаби гулчењрае масту хуморе дидаме.
Бар мани ѓофил, ки будам ноумед аз рўзгор,
Хешро дар олами ављу бароре дидаме.
Бахти хоболудаи ман гар мададгорї кунад,
Бошадо рўзе, ки худро дар каноре дидаме!
(21.04.1991)
Ёд бод…
Ёд бод он сабзаву гул ёд бод,
Нолањои зори булбул ёд бод!
Ёд аз рўзе, ки мо њам чун бањор,
Сабзае будем дар кўи нигор,
Аз тулўи офтоби мењри ў,
Доштам бо дидаву дил гуфтугў...
Ёди он соат, ки аз девонагї,
Тарк кардам кишвари фарзонагї.
Хешро бар мављи гесўњо задам,
Ѓарќ гаштам, ѓарќ, аз сар то ќадам...
Аз куљо донам, ки дунё дар куљост!?
Шўриши ин мављи дарё аз куљост!..
Ёд бод он мављи гесў, ёд бод,
Љилвањои чашму абру ёд бод!
Таронаи ошиќон
Зиндагї болотар аз болостї,
Зиндагї дарётар аз дарёстї!
Арзиши ин лањзаро бояд шинохт!
Ќимматаш пайдои нопайдостї.
Хоса базму тўйњову сурњо,
Ояте гўётар аз гўёстї.
Њар куљо базме, ки барпо мешавад,
Мояи фахру ѓурури мостї,
Бо њузури хештан шоњу арўс,
Мањфили моро чу гул оростї.
Эй хушо, ин шўрњо ин шавќњо,
Одамиро давлати дунёстї.
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Мерасад бар гўши дил акси садо:
Бањри ту мегўям, эй марди Худо Зиндагї болотар аз болостї,
Зиндагї дарётар аз дарёстї!
Дарди ширин
Ишќи љонон дарди ширини ман аст,
Ончунон дарде, ки таскини ман аст.
Рози дил њаргиз нагўям бо касе,
Роздорї сирри тамкини ман аст.
Бо њама номењрубонињои ёр,
Мењрубонї ањди дерини ман аст.
Он ки зад бонги муњаббат дар љањон,
Муршиду пири нахустини ман аст.
Мисрањоям ќатрањои ашку хун,
Дафтарам гулбоѓи рангини ман аст.
Осмони беѓубори ошиќї,
Љилвагоњи Моҳу Парвини ман аст.
Ошиќиву шеваи озодагї,
Ояте аз расму ойини ман аст.
Гоњи мурдан њар касеву одате,
Номи љонон вирди талќини ман аст.
Марњабо, эй олами пурсўзи ишќ,
Сузу созат дину ойини ман аст.
(Тобистони 1991)
Ошиќнамо
(Дар арафаи соли нав духтари ношиносе ба воситаи
телефон ба ман изњори ишќ намуд...)
Дар хазони ишќ пайѓоми бањорам додааст,
Дар шаби ялдо нишоне аз нањорам додааст.
Гуфтугўе доштам бо њотифе аз ањли ќудс,
Аз љањони нуриён бонги шиорам додааст.
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Шуру илњоме, ки пайдо буд аз њар байти ў,
Сайр дар дунёи лутфи бешуморам додааст.
Рангу рўю ќадду басташро намедонам, ки чун,
Ин ќадар донам, ки чашми интизорам додааст.
Худфиребї олами ишќ асту мо ошиќнамо,
Дар љањони худнамоињо ќарорам додааст.
Гарчи найсоне надорад тарамоњи ошиќї,
Дилхушам, аз он ки шавќи рўзгорам додааст.
(1 июли 1991)
Маќоми шеъру шоирї
Дар дилам файзи бањорон буду њаст,
Ибрате аз рўзгорон буду њаст.
Аслу насли одамї аз хок нест!
Шўълаи Хуршеди тобон буду њаст.
Аќли оламгири мо сењри њалол!
Шўълае андар шабистон буду њаст.
Ин њама њангомањои одамї,
Гоњ зоњир гоњ пинњон буду њаст.
Кашфи асрори њаёти љовидон
Орзуи љумла инсон буду њаст.
Ин диле к -аз оташи тар беш нест!
Шўълазор аз ишќи љонон буду њаст.
Шод бош, эй мулки шеъру шоирї,
Чун маќомат ављи Кайњон буду њаст!
Соњили руди Зарафшон мактабам,
Минбарам Кўњи Бадахшон буду њаст!
Лаб-лаби дарё ба боло меравем
(Тарона)
Лаб-лаби дарё ба боло меравем,
Ванљи Болоро тамошо мервем.
I
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Нашъае дорад насими кўњсор,
Кўњсорони њамеша обшор,
Дар тароват њамчу фасли навбањор!
Лаб-лаби дарё ба боло мервем,
Ванљи Болоро тамошо мервем,
II
Чашмањои Ванљ чашмони мананд,
Љўшиши ќалби хурушони мананд,
Дар сафо њамањду паймони мананд!
Лаб-лаби дарё ба боло меравем,
Ванљи Болоро тамошо меравем.
III
Зодгоњи шоири моро бубин,
Ёрии Ванљии мазмунофарин,
Њимматаш болотар аз чархи барин!
Лаб-лаби дарё ба боло меравем,
Ванљи Болоро тамошо меравем.
IV
Сарзамини мардхези тољикон,
Номовар пањлавонони љањон,
Ифтихори ворисон то љовидон!
Лаб-лаби дарё ба боло меравем,
Ванљи Болоро тамошо меравем
V
Ќуллаи Сомониён андар сараш,
Оташи лаъли Бадахшон дар бараш,
Ишќи Комил наѓмаву шеъри тараш!
Лаб-лаби дарё ба боло меравем,
Ванљи Болоро тамошо меравем.
VI
Чун бињишт аст ин диёри нозанин,
Мо нигинему Ватан ангуштарин,
Зиндаю поянда бодо ин замин!
Лаб-лаби дарё ба боло меравем,
Ванљи Болоро тамошо меравем.
(Июн - июли соли 2002)
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Маќоми ишќ
Ишќро нозам, ки исёнпарвар аст,
Тољи исёнаш њамеша бар сар аст.
Бо њама ин дар љањон сангу хишт,
Дилрабову дилфиребу дилбар аст.
Хоса мардони зи худ огоњро,
Рањнамову рањнамуду рањбар аст.
Марњабо, эй ошиќон, эй ошиќон,
Ишќ моро сорбону сарвар аст.
Зинда бодо базму ишќу ошиќї,
Бахтро бин, ёри љонон дар бар аст.
Ёри љонон дар бар аст!
(27-28 январи соли 2001)
Ин љањон чист ва мо кистем?
Худро кунам суљуде, дунё вафо надорад,
Дар тору пуди њастї маънї садо надорад.
Бо сењри худфиребї, дил бо нигор додем,
Афсўсу сад надомат, к-он њам вафо надорад.
Бегона душман асту бо хеш дар ситезем,
Дигар чї метавон гуфт, кас ошно надорад!
Дардест дарди мурдан, одам њама гирифтор,
В-ин дарди бедаворо касе даво надорад.
Умрест корвони пайѓамбарї ба роњ аст,
Мањмил гарону акнун бонги диро надорад.
Њарчанд соддалавњист даъвии умри љовид,
Фарзанди одамї љуз ин муддао надорад.
Дар маќтаи ѓазалњо арзи умедворист,
Комил, чї метавон гуфт, дасти дуо надорад!
(22 октябр соли 1991)
Таронаи миллии Тољикистон
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Тољикистон кишвари зебову озоди манї,
Ёдгори безаволи умри аљдоди манї.
Тољи ман аз шавкати Кайхусраву Љамшедњост,
Мулки ман майдони азму рамзу базму идњост.
Роњи ман равшан зи нури фитрати воло шуда,
Њасту будам љилвагоњи партави умедњост.
Тољикистон кишвари зебову озоди манї,
Ёдгори безаволи умри аљдоди манї.
Хонадони Оли Сосон ифтихори мо бувад,
Сарзамини поки Эрон эътибори мо бувад.
Ин диёри мардхезу мактаби фарзонагон,
Аз саодатњои ќавми бурдбори мо бувад.
Тољикистон кишвари зебову озоди манї,
Ёдгори безаволи умри аљдоди манї.
Ворисони сарфарози Оли Сомонем мо,
Зодаи Хатлону Вахшону Зарафшонем мо,
Дар радифи ганљњои бекарони ин ватан,
Як шароре аз дили лаъли Бадахшонем мо.
Тољикистон кишвари зебову озоди манї,
Ёдгори безаволи умри аљдоди манї.
Ин замини нурпарвар Марзи Синои ман аст,
Хоки покаш тутиёи чашми бинои ман аст.
Сад њазорон нуќтасанљу ањли дониш дар бараш,
Ояти бедории ќавми тавонои ман аст.
Тољикистон кишвари зебову озоди манї,
Ёдгори безаволи умри аљдои манї.
(Апрели 1992)
Фирдавсї – файласуфе ношинохта
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Бар хирад бедод рафту додро нашнохтанд,
Њамзабонон њикмати Устодро нашнохтанд,
Бањри инсон мезад ў бонги адолат дар љањон,
Њамдиёрон маънии фарёдро нашнохтанд.
Бар рухи бунёди зулмат офтобе пош дод,
Шабпарсатон аз ќазо бунёдро нашнохтанд.
Номаи шоњон накўњишномаи бедодњост,
Нуктасанљон рози ин бедодро нашнохтанд.
Аз шукўњу шавкати фарри ниёгон ќисса дошт,
Ворисони нохалаф аљдодро нашнохтанд.
"Он ки бо сењри сухан мулки Аљамро зинда кард",
Камназарњо шеваи эљодро нашнохтанд.
Аз љафои давр андар кунљи танњої муќим,
Њамзамонон шоири озодро нашнохтанд.
Алѓараз, дар олами маънї расуле тоза буд,
Лек ин пайѓамбари навзодро нашнохтанд.
Фалсафаи ишќ
Муњаббат ин њама бешу ками мост,
Муњаббат шодмониву ѓами мост.
Ба њангоми висолу гоњи њиљрон,
Муњаббат тўи мову мотами мост.
Афсона гуфтанд
Дило, аҷдодњо афсона гуфтанд,
Сухан аз Кавсару паймона гуфтанд,
Тамаллуќ бар Худову банда карда,
Риёро шеваи риндона гуфтанд!
(Бањори соли 1970)
Маќоми ошиќ
Бо сењри худфиребиву аз бими зиндагї,
Дилро ба дасти дилбари неку супурдаем.
Маљнун бувад гувоњ, ки дар ќайди рўзгор,
Бе сўзу сози ошиќї дар њукми мурдаем!
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(9 ноябри соли 1972)
Эътироф
Пас аз айёми рангорангу мадњуши шароби ишќ,
Ба чашмони хуморолуди худ аз њам људо рафтем,
Биё, хоњони марги ман шаву ман маргхоњи ту,
Ки мо њарду зи кўи ошної бевафо рафтем!
(Ноябри соли 1972)
Њадафи куллии љањониён
Моем, ки бунёди аљал канда бисозем,
В-аз умри абад олами поянда бисозем.
Азму њадафи ањли љањон аст, ки рўзе
Хайём, туро бо дигарон зинда бисозем!
P.S. Шеърњое, ки байни солњои 2003 то 2013 эљод шудаанд.
Наврўзи Љамшедї
Иди Наврўз аст ёрон, бода дар соѓар занем,
Бодахоронро аз ин пас, таънањо камтар занем.
Як ќадањ бар ёди он, Љамшеди соњибдил равост,
Дар фазои некномињош, болу пар занем.
Чун дирафши Кова рамзи, нангу номи миллат аст,
Парчами озодагї, бар рўи бому дар занем.
Пири Тусї бо сухан, мулки Аљамро зинда кард,
Сењру афсуни каломаш бар њама Ховар занем.
Суннати Љамшедро Хайём авље тоза дод,
Дар њавои шеъри Лоиќ наъраи дигар занем.
Мо саропо шавќу шуру ошиќу саргаштаем,
Бо чунин мастонагї оташ ба хушку тар занем.
Баъд аз ин лофу газофу худситоињо, ки рафт,
Љои он дорад, ки гул бар гесуи дилбар занем!
(Бањори 2012)
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Бодаи Љамшедї
Меравам аз ин љањону дил ба дарё мезанам,
Пушти по бар мушкилоти њарду дунё мезанам.
Гар ту масти бодаи рўзи аластї, шод бош!
Ман зи љоми бодаи имрузу фардо мезанам.
Эй ки доим саргарон аз ишќи ирфони, вале,
Ман дам аз ёри нахусту ишќи Лайло мезанам.
Арзишу маънии Олам, њасту буди Одам аст!
Гар набудї одамї, кай лофи маъно мезанам.
Дар Замин зодиву аммо, мегурезї аз Замин!
З-ин фирори нангборат, водареѓо мезанам.
Сар ба зону мезанї, аз шўрбахтињои хеш,
Ман ба ёди Навбањорон, сар ба сањро мезанам!
Ман аминам, мерасад рўзе ки бо эъљози илм,
Бодаи Наврўзї бо Љамшед якљо мезанам!
(Бањори 2012)
Паёми Наврўз
Рўзи нав меоварад, шуру шароре нав ба нав,
Номаи лутфи њабибе бар нигоре, нав ба нав.
Тирамоњи умр дорад, рангу оњанги хазон,
Офтоби Ишќ мезояд, бањоре нав ба нав.
Ишќ бар пирони барнодил, раво бошад, раво!
Нављавонї боз гардад, бо хуморе нав ба нав.
Ин љањону сад љањон, љавлонгањи ишќ асту бас!
Дар љањони бешумор, ояд шуморе, нав ба нав.
Мо паёми Идро риндона кардем ошкор,
То ки бар Ояндагон гардад, шиоре нав ба нав!
(Бањори 2012)
Наврўзи одамї
Љабри айёму шигифтињои дунё бигзарад,
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Бодњои гармселу фасли сармо бигзарад.
Бо умеди ќиссањои ориёї зиндаем,
Ин ѓуруру нахвати ќавми Урупо бигзарад.
Аз гузашти рўгорон гоњ шоду гањ малул,
Ин шабохуни фалак аз мулки дилњо бигзарад.
Дар гулистони вуљуди мо навоњо ранг-ранг,
Булбулон сармасти созу базми гулњо бигзарад.
Баъдњо бар љои љон, ояд њаёти љовидон!
Тарсу ларзи маргу мурдан аз сари мо бигзарад.
Боз аз нав мо ба сўи љисми худ рўй оварем,
Љисм монад ёдгору љони шайдо бигзарад!
(Бањори 2012)
Зан ва бањор
Фасли бањорон мерасад, эй ЗАН бањори мо туї,
Дар базми гулњои чаман, болотар аз гулњо туї.
Олам чи нозад бо Бањор, к-аз боду борон беш нест,
Бо сели ашки шодият, туфон туї, дарё туї.
Мо мардњои хомро, дар зиндагї гумномро,
Ишќи ту созад ошкор, он оташи пайдо туї.
Њаллољи аз ЗАН бехабар, лофи Аналњаќ зад, вале:
Дору расан сўи ту гуфт: Доно туї, Доно туї!
Эй бањри њусну дилбарї, сарчашмаи шеъри дарї,
Комил бигуфтат борњо: Зебо туї, Зебо туї!
(Бањори 2012)
Њикмати Љамшедї
Фарзанди Офтобем, њамрози Моњтобем,
Нур аст фитрати мо, њамвора дар шитобем.
Афкори мо бињиштист, Гуфтори мо бињиштист,
Садњо бињишт дорем, Кирдори мо бињиштист.
Дар Љоми Љам бидидем, таќдири хештанро,
Ному нишони Миллат,Ояндаи Ватанро.
Љамшед не Худо буд, не ахтари само буд,
Танњо зи роњи Дониш, рашки ману Шумо буд!
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Гуфто, ки : «Эй азизон! Дар тору пуди Кайњон,
Болотар аз Шумо нест, деву париву Яздон…
Гар нектар бубинї, ањволи хештанро,
Аз тарси маргу мурдан пирости кафанро!...
Гар марги Тан набудї, андар љањони њастї,
Бар ёди кас наёмад, номи худопарастї…»
Њоло ки асри Илм аст, дар Шарќу Ѓарби олам,
Парвои кас набошад, аз маргу мири одам.
ТАНРО НАЉОТ бахшид, илми шабењасозї,12
Аз доми ДИН рањо шуд, Инсон ба сарфарозї.
Эй илми ориёї, эй њикмати ниёгон,
Алњаќ муборакат бод, арзанда кори шоён.
(Бањори 2012)
Наврўзи зиндагї
Одамиро мањшаре бе хайру шар, зебанда аст,
Мањшаре дур аз хурофоти башар, зебанда аст.
Бандаи мирандаро, бе илм растохез нест,
Бандаи озодаро, фатњу зафар зебанда аст.
Њељ маъное надорад, рафтани бебозгашт,
Наслњои рафтаро, умре дигар, зебанда аст.
Оќилу фарзонаро, мирандагї зебанда нест!
Амр бар сайёраву Шамсу Ќамар, зебанда аст.
Њикмату фарзонагї, бе шеър мурѓи бепар аст,
Љилвањои фикри моро, болу пар, зебанда аст.
Шоири имрўз масти бодаи кибру ѓурур,
Хушкмаѓзони замонро, кару фар зебанда аст.
Ошкоро гуфтани њаќ, кори њар бекора нест,

12

Шабењасозї-Clon
and
cloning.
Клонирование.
Њамсонасозї. Аз рўи таљрибањои илмї ва лабораторї аз
нав ба њаёти дубора баргардонидани љисми инсони
мушаххас.
(«Донишномаи
зистшиносї»,
Тењрон
1376=1997, сањ 485)
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Марди майдони суханро, ин њунар зебанда аст.
(Бањори 2012)
Васият ва даъво
Чун бимирам аз љадал гўши малоик кар кунам,
Рафтагонро бо хабар аз омади мањшар кунам.
Ќиссањои зулмату торикињои гўрро,
Бемуњобо арза бар Зардушти пайѓамбар кунам.
Бонг хоњам зад ба Исо к-ин њама таъхир чист?
Рўзи растохез ку? То базму шодї сар кунам!
Гар љавобе кофию шофї наёбам з-он тараф,
Чок хоњам зад кафанро, шиква бар Довар кунам.
Бо тане лухту диле хунину чашме ашкбор,
Ру ба сўи ањли илму донишу дафтар кунам.
К-эй азизон! Гар љањоне њаст аз мову шумост!
То ба кай бар ќиссаву афсонањо бовар кунам?
Навбати кўњнафурушон даргузашту бигзарад,
Њамдаме нав ёбаму андешаи дигар кунам!!
(Бањори 2012)

Хайма болотар задам
Дар фазои ишќи љонон, баски болу пар задам,
Осмонро паст дидам, хайма болотар задам!
Ин љањони мо ки аз сўзи дарун бегона аст,
Дар љавобаш оташи дилро ба хушку тар задам!
Њамдиёри ман чи донад, чист маргу зиндагї,
Аз хиљолат назди душман, хокро бар сар задам.
Дар суроѓи одамї, дар рўзи равшан бо чароѓ,
Хешро парвона карда, сар ба кўю дар задам.
Гоњ гоње бо дили афсурдаю фикри пареш,
Дар њавои базми ёрон, бода дар соѓар задам.
Ёрии Ванљї, ки рўњаш љовидонї шод бод,
Фикри нобашро шиоре, бар мању ахтар задам.
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То ки бар Ояндагон бошад љињодам ошкор,
Саргузашти хешро бар сафњаи дафтар задам.
Чун ѓараз аз шеъри Комил, покиву озодагист,
Хомаи озодаро дар чашмаи Кавсар задам!
(Бањори 2012)
Иди наврўзи Аљам иди љањонї мешавад.
Иди Наврўзи Аљам, иди љањонї мешавад,
Ин љањони пирро, рамзи љавонї мешавад.
Њикмати ин Рўзро Љамшеди фаррухпай нињод,
К-одами миранда рўзе љовидонї мешавад.
Илму фан меоварад, бар умри Одам рўзи нав,
Нав ба нав зистан шиори зиндагонї мешавад.
Олами атроф њам з-ин љилвањо мањрум нест,
Чашми ибратбин агар дорї, айёнї мешавад.
Сабзаву гул дар чаман мафтуни њусни хештан,
Булбули шўрида ѓарќи шодмонї мешавад.
Ѓунчањо бар лаб табассум рў ба сўи Офтоб,
Боди Наврўзї чу ояд, гулфишонї мешавад.
Ин бињишти наќдро, гар шоире бинад, яќин,
Шавќу илњоми заминаш, осмонї мешавад.
Бо назокатњои худ, Наврўз оламгир гашт,
Як љањони мо чї бошад? Сад љањонї мешавад!
(Бањори 2012)
Наврўзи истиќлол
Наврўзи ман, наврўзи ту, наврўзи вай, наврўзи мо,
Аз кўи њиљрон омада, ин шамъи худафрўзи мо.
Эй ошиќон, эй ошиќон, ўро пазирої кунед,
Фархунда бодо фурсате бар ошиќи имрўзи мо.
Эй аз гулаш моро насиб, в-эй аз њавояш бањравар,
Эй кишти моро рањмате, в-эй толеи фирўзи мо.
Тарсам, ки бемењрї кунанд ин ошиќони нимахоб,
Афсурда гардад баъд аз ин армони њастисўзи мо.
Моему кўи ошиќї, бо ошиќони сахткўш,
247

Илм ва Љомеа

Бошад, ки наврўзї шавад, имрўзаву њар рўзи мо.
(Бањори 2012)
Базми Наврўзи Аљам
Мо ба ин мањфил насими кўњсор овардаем,
Аз дили лаъли Бадахшон як шарор овардаем.
Мањфиле шоиставу боиста мебояд чунин,
Дўстону њамдилон аз њар диёр овардаем.
Сархушї бодо њалолаш масти љоми ишќро,
В-андар ин хумхонаи дилњо хумор овардаем.
Эй њарифон, як даме пайѓоми дилро бишнавед,
Ёд аз фасли гулу мењри нигор овардаем.
Эй худо, гар ишќ бахшї, бар нигори Ванљ бахш,
З-он, ки сўзи бекаронаш дар канор овардаем.
Зиндаю поянда бодо, базми Наврўзи Аљам,
Шеъри Комилро ба расми ёдгор овардаем.
(Бањори 2012)
Наврўзи Љамшедї
Рўњи Љамшедї љањонеро зи нав бедор кард,
Олами афсурдагонро чун гулу гулзор кард.
Љоми Љамшедї таљаллигоњи маргу зиндагист,
Саргузашти одамиро мў ба мў изњор кард.
Боди Наврўзї паёме мебарад аз дил ба дил,
Ошиќонро волаю шайдои гулрухсор кард.
Номаи ишќу муњаббат дафтари гулњои тар,
Хомаи Наврўз онро борњо такрор кард.
Љашни Наврўз ояте аз гавњари хайр аст, хайр,
Ворисони Ањриманро дар њама љо хор кард.
Ёдгоре аз ниёкон аст ин Наврўзи мо,
Њикмати воломаќомаш рахна дар афкор кард.
Базми Наврўз аст шоњи базмњои ин диёр,
Кишвари Озодагонро ѓарќ дар ашъор кард.
Базму шодию тараб зебандаву арзанда аст,
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Дар чунин Љашне, ки оламро зи нав гулзор кард.
(Бањори 2012)
Бигзор шеъри Мавлавї…
(Мегўянд ки донишманде дар Урупои имрўз ќурсе
(таблеткае) ихтироъ намудааст, ки умри инсонро 800 сол дароз
мекунад…Агар Мавлоно 800 сол пеш чунин ќурсе истеъмол
мекард, то њол зинда мемонд…)
Бигзор шеъри Мавлавї, аз ќурси дармонї бигу,
Имрузу фардо мондаї, аз ќабри зулмонї бигу.
Гирам ки бепарвостї, аз маргу миру нестї,
Эй Ѓофил ибни Бедарак, аз рўи нодонї бигу.
То чанд аз худ бехудї, овораи шеъру ѓазал,
Ин худфиребї асту бас, аз дарди пинњонї бигу.
Не бо Худї, не бо Худо, одам набошад инчунин!
Ё љовидон кун хешро, ё амри раббонї бигу.
Гар љовидонї маќсад аст, Комил дар ин дайри хароб,
Домони илми зист гир, ашъори ирфонї магу,
Тавњиди Яздонї магу, таќдири Кайњонї магу.
Танњо ва танњо баъд аз ин, аз Умри Инсонї бигу,
Аз Илми Кайњонї бигу, аз Ќурси Дармонї бигу!
(Бањори 2012)
Наврўзи ман
Иди наврўзи диёру гулшану гулзори ман,
Чашни фирўзи нигору дилбару дилдори ман.
Эй сароѓози туро Љамшеду Кайхусрав гувоњ,
Эй далелу шоњиди таърихи пурасрори ман.
Љустуљўи нав ба навро кардаї бар худ шиор,
Эй хушо ин фикри бикри миллати бедори ман.
Насли имрўзи љањон њам рўзи нав дорад умед,
З-ин таманнои бузурги мардуми солори ман.
Оташи Маздоии Наврўз партав афканад,
Бар шабистони хаёлу зулмати афкори ман.
Комил ин айёму даври кўњнарўзї бигзарад,
Дил гувоњї медињад, њар лањза дар ашъори ман.
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(Бањори 2012)
Мирзонасриддин
САИДЗОДА
нависанда, барандаи
љоизаи адабии ба
номи С.Айнї
ШАЪНУ ШУКУҲИ АДАБИЁТИ ҚИРҒИЗ
Аз он рўзе, ки устод Чингиз Айтматов аз мо људо шуду,
ба олами дигар рафт, аллакай њафт сол гузаштааст. Вале мо
имрўзњо мебинем, ки он озодмарди равшанзамир давру бари
моро бо қаҳрамонҳои пур aз ишқу орзуву ошуфтагиҳо чунон
пур карда будааст, ки гўё худаш њам дар ҳамин наздикињосту
алъон њозир мешавад.
Мо тайи солҳои зиёд бо Љамилаю Донёр, Асалу Илёс,
Олтинойу Душан, Тулғанойу Субњонќул, Танабойу Љойдор,
Бобои Мумин, Едигей ва дигарон бо њазорон ҳавасмандиҳо ва
сипосгузорињо шинос шудем. Ҳоло мо бо онњо мисли њамсояњои
дарбадар њастем. Медонем, ки онҳо одамони бавиљдон, шуљоъ
ва адолатљўй ҳастанд,дўстшон медорем. Тавассути онњо
нависандаро ба тањсину муњаббат ёдовар мешавем.
Воќеан, устод Айтматов марди ситорааш баланд
будааст. Дар оѓоз таќдир ўро ба одамони некхоњ рў ба рў
кард. Аз рўзе, ки нависандаи франсавї Луи Арагон қиссаи
“Љамила”-ро баргардон карду дар пешгуфтор навишт: “Баъде,
ки достони ишқи Дониёру Љамиларо хондам, ин ќадар аз худ
бадар рафтам, ки дигар дар чашмам Парижи Гюгою Бодлер,
Парижи подшоњону инќилобњо, Париже, ки њар сангаш
ќањрамонї ва афсонае дорад, нанамуд” .Айтматов ба њалќаи
адабии ашрофонианқарибљаҳон пайваст. Вале он вақт ба
сифати як љавони сисола намедонист, ки он ҳалқаи
орзубарангез,узвашроҳам шуҳратманд мекунад,ҳам бар дўшаш
бори гаронидар талош ва меҳнати љовидонро хоҳад афканд.
Акнун ў мебоист дар асарњояш ҳар њарф, њар ҳиљоро даҳҳо
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маротиба паҳлугардон ва ба њам ҳамсозу њамнаво карда, пас ба
хонандапешниҳод намояд. Суњбату маќолањояш бояд ба
сухани тоза ороиш ёфта бошанд. Дар маљлису маъракаҳо
олимона сухан гўяд. Ҳатто либоспўшї, нигоҳ, оњанги
гуфторашро таъќиб хоњанд кард. Оре, ҳалқаи ашроф мисли
шишаи рангину пурљило басонозук ва сахтгиру бераҳм аст.
Чингиз-оғо, ки соҳиби фазлу фаросат буд, инро зуд дарк
кардаю нисбат ба худаш сахтгир шуд. Мо шоњид будем, ки ў ин
кўраи сахт тафсон ва пур аз дўсту душманро ќадам ба ќадам
бо тавоної ва зебої паси сар мекард. Баъдан њар асареро, ки ба
чоп мерасонд,ҳам дар љумҳурињои собиќ Шуравї,ҳам дар
кишварҳои берун бо кунљковию шавќмандињо истиќбол
мекарданд. Маљаллаю рўзномае, набуд, ки дар он номи
Айтматов набошад. Президентњо, машњуртарин
олимону
нависандаҳо
ба
ў
роҳи
дўсти
мељўстанд.
Дар
маъракаҳоҳузурашро
орзу
мекарданд
ва
гиромї
медоштанд.Шоиру нависандаҳо кўшиш мекарданд, ки исми
Айтматов дар китобашон сабт шавад. Ин ном он китобро
шуњратёр мекард.
Ман
аввалин
маротиба
њангоми дар Техникуми
политехникї хонданам китоби устод “Роњи кањкашон”-ро, ки
дар он чанд қисса чоп шуда буд, хондам ва нахустин
маротиба таъсир
ва
ќудрати
руҳониисухани
шахси
нависандаро эҳсос кардам. Суханеро, ки њамроњат мемонду
бавиљдон ва зебоипарастат мекунад. Ќањрамонњои ин асарњо
мисли хайли мурѓоне буданд, ки гоњу бегоњ ба сањни дилам
фурўд меомаданд: ханда, садо ва нағмаҳояшонромешунидам.
Гоње
садои гиряашон
њам
ба
гўшам
мерасид.
Ва
фикрмекардам, ки оё ман њам чунин навиштаметавониста
бошам? Ва расид рўзе, ки китоби ќисса ва њикояњоям чоп
шуд. Ин яқин аст, ки мисли ман касони аз китобњои устод
илњому илтињоб гирифта зиёданд ва минбаъд ҳам зиёд хоҳанд
шуд.
Дар хабарњо мехонем, ки то имруз китобњои устод ба
170 забони дунё тарљума ва нашр шудаанд. Ин шумора, сол
то сол меафзояд. Ин чунин маъно дорад, ки нависандаи
пуркор ва пурѓайрат обу офтоб, дашту сањроњои ватанаш,
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одату суннат ватаърихи пурпечу тоби халқи ќадимаашроба ин
қадар мардуми олам њам шинос ва њамошною улфати
љовидон кардааст. Ин корест, ки аз уҳдаи њељ як сипоҳва ё
ќувваи дигаре барнамеояд. Ва барњаќ гуфтаанд, ки Айтматов
халќи кучакашро ба миллати бузурге табдил дод. Ана,
нависандаи њаќиќи чї касест! Ана, ин аст намунаи як
нависандаи асил ва мардумї!
Донишмандони Урупо ёдовар мешаванд, ки камоли
хираду маърифати мардуми мо аз шарқи куҳан аст. Дар асри
XX ба шарофати китобҳои Чингиз Айтматов бо ҳаёту
зиндагии мардуми Осиёи Шуравї шинос шудем.
Устод Айтматов, ки дар замони сотсиализим кору
зиндагї карда буд, солњои
инќилоб, колхозсозии маљбурї,
замони љанг, душмантарошиҳоито ва баъди љанг, баъдтар
давраи осоиш, ниҳоятбозсозию озодбаёнии Гарбачёвиродида,
шароиту вазъиятро мушоҳидаву муоина карда, нўшу неши
замонашро чашидаю дар асарњояшон рўзгори пургирењ ва
њам пурњавасу пурасрорро бо асотиру ривоёту мўъљизоте, ки
дар таърихи кишвараш, мисли маъдани куњ ќабат ба ќабат
хобида буданд, берун кашидаю њамаро
дар силки гуњар
андохта,пешниҳоди оламиён кард.
Танњо шахсе, ки дўстдори њаќиќии халќу ватанаш
аства аз адабиёти љањон огоњї аз уњдаи дорад чунин кори
мушкил, вале миллатсоз баромада метавонад.
Ман ин љо њаргиз нияти арзёбї ва бањо додани асарњои
устод Айтматовро надорам. Њанўз дар даврони барҳаёт
будани ин корро бисёри адабиётшиносони кишварҳои олам
мекарданд. Аз байни қаторикитобҳо ба фаҳмишашон маънї
мељустанд ва мо онҳоро мехондем. Ин љо танњо аз ќиссаи
“Алвидоъ, Гулсарї” њамчун хонанда дарку дидаеро, ки
бардоштаам, ба таври худ баён мекунам.
Нависанда дар қисса њаёти одамони колхозї ва њаќиќати
зиндагии дар дилу љони халќ нишастаи солҳои СССР-ро
тасвир менамояд
Ќањрамони асар Танабой аз гурўњи фаъолон буд,
табиатан марди беќарор аст. Вай дар айёмиљавонї, ки дар
даргоњи бойе ѓуломї карда буд, ба сохти нав, ки “њама
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баробар зиндагї ва њукумат мекунанд”, мегуфтанд, сахт дил
басту бо тамоми њастияш ба пешравии онњаёти нав миён
баст. Дар ин роњ њатто бародарашро рўи хотир накарда, ба
рўйхати бойњо дохил кард, то ки кори колхоз рўз то рўз
бењшаваду ба чашми душманони ин сохт мардона нигарад.
Ва ҳамзамон ба кадом соњае, ки кораш ќафо мондааст ва ё
касе ба он љо рафтан намехоњад, Танабой бо супориши ҳизб
меравад.
Маълум аст, ки дар он замони навсозї баробари
дигаргунињо, ба гуфти худашон, каљравињо низ рўй медоданд.
Равиши кор чунин буд, ки дар ќатори бойу муштамзўрњо
касбу
њунарњои
ќадимаро
низ
“инњо
даќиёнусианд”
гуфта,нест мекарданд. Вале баъде, ки худи Танабой ба њаёти
воқеї рўбарў шуд, фањмид, ки зиндагї ќиррањои зиёд ва
басо тез доштааст. Он чизҳое, ки нест кардан, ҳама аз
таљрибаиҳаёт гузашта, суфта шуда, зиндагии одамиро нуру сафо
мебахшиданд.
Танабой супориши ҳизб галабон шуд ва њам раиси
комиссияи тафтишотї буд. Љавон ки буд, њама корро
саранљом мекард. Њар ваќте, ки лозим мешуд аз назди гала
ба дења, ба маљлису маъракањо меомад. Бо аспи дўстдоштааш
Гулсарї, ки худаш ба воя расонда, саворї карда буд, дар
бозињои бузкашї, пойгањо иштирок кардаю љойи аввалро
соҳиб мешуд.Ҳам номи худаш ва ҳам номи аспаш вирди
забонњо буд. Аз кўчањои дења ки мегузашт, зану мард бо
њавас ба худашу аспаш менигаристанд. Гоње шабњо дар
деҳамемондва пинҳонїба назди зане, ки дўст медошт,
мерафт. Пас бо супориши партия чўпон шуд. Раиси колхоз
рафиќаш Чоро гуфт, ки љавонњо ба кори чўпонї
намераванд. Чун аз љониби колхоз ёрїнамерасид, њама корро
њамроњи занаш Љойдорба субут мерасонданд.
Дар қисса чунин лањзаеҳаст:
“Ними шаб
шудаасту бориши
барфу борон
бас
намекард. Селоба ќўраю гусфандхона, хаймаи чўпонро зер
кард. Фарши гўсфандхона аз об пур шуд. Танабой њамроњи
ёрдамчињо баррачањои нофармонранги ба даруни кулмаки
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сард ва лойи омехта бо пору
афтидаро ба хаймаи
кўњнашуда, ки аз њар љояш мечакид, мекашонанд”.
Ана дар
чунин
лањза дар
ботини
Танабой
аз
кутањфикрињои дар гузашта кардааш хурўшу ѓавѓо талотум
мекунад . “Худат њам сабабгори нест кардани њунарњои
ќадима будї. Дар маљлиси комсомолї нутќ кардї: хаймаро
нест кардан даркор, то кай ба таври куњна зиндагї
мекунем?! Хуб, ки њамин як хаймаи куњна аз галабони
пештара монда будааст. Агар хаймаи брезентї мешуд, пас
медидї њолата...”
Давоми шаби чўпон:
“Баррањои ба хайма кашонда беист маҳастмекарданду
дод мезаданд. Як ќисмашон ба касалии исњол гирифтор
шуда, бадани њамдигарро меолониданд. Бўйи бад касро
нафастанг мекард”. Танабой њамчунон дар ботлоќи саргину
шошаи гусфандон то ба зону ѓўтида, чалап-чалапкунон
баррањои мурдаро даста-даста бардошта, бароварда дар
пушти девори гўсфандхона мепартофт ва худро таъна мекард:
“Аз минбар баромада ваъда додї: ман чорводори
пешќадам њастам. Дар назди ватан ва партия ќавл медињам...
Ана акнун ба ќавлат вафо кун, мањмадоно!”
Баробари дамидани субњ Танабой манзараи ғайритабиї
ва мудҳишро мушоњида мекунад.
“Мешњои буѓўз, ки дар қўраи кушод дар зери
барфқарор доштанд, љоѓашон шах шудааст. Онњое, ки нав
зоидаанд, пайкари ларзону хурдакаки баррачаашонро, лесида
тоза мекарданд. Баъзеро дард гирифтааст. Гўсфандњое, ки
баррањои мурдаашонро бурда партофта буданд, аррос задаю
ба њар сўй метохтанд...”
Сарвати колхоз дар пеши чашми Танабой нобуд мешуду
ў коре карда наметавонист. Вай аз њамаи бохту ноомади
колхоз ѓам мехўрд. Ѓам мехўрд, ки солњо мегузаранду њељ не
ки корњо ба сомон расонад. Ѓам мехўрд, ки мардум зиндагии
хуб надоранд. Ғам мехўрд, ки одамони бегонаро оварда, раис
мемонанд, онҳо сарам-дилам кор мекунанд. Ва нињоят рўзе
мерасад, ки Танабой аз
колхозу кораш, аз зиндагии
пурмашаќқат ва беќадру бефарљомаш дилгир ва ноумед
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мешавад. Ин њолат дар утоќи кории котиби райком рўй
медињад.
Он љо барои муњокимаи чўпони коммунист Танабой
Бакасов њафт нафар аъзои бюро љамъ омадаанд.Танабой,
прокурорро, ки ба назорати кори чорводорї ба назди рамаи
онҳо омада буд, бо панљшохазаданї шудааст.Инак, котиби
райком бо ќиёфаи пурѓурур нишастааст. Вай ба чўпон
назарногирона менигарад. Прокурор каси хавфнок аст, бояд
тарафи ўро гирад. Дар он бюро чењраи тиратарин чењраи
прокурор буд. Ў нисбат ба котиб хуш надорад. Зеро ў њафт
сол боз пракурор асту ўро сарфи назар карда, аз дигар љо
котиб оварданд. Ана дар ҳамин љо ду шахси бонуфузи район
баҳри талоши мансаб Танабойро қурбон мекунанд. Касе ба ёд
намеорад: баҳри ватан ё ҳизб кї чї коре хубе кардааст.
Танабой њарчанд бо сари хам нишастааст, зоњиру
ботини њаммаслакњоро мебинад.
Дилаш огоњї медињад, ки
тарафдориаш намекунанд. Прокурор дар номае, ки бар зиддаш
навиштааст(номаро котиб хонд), чунон суханњое ёфтааст,ки
моту мабњут мемонї. Навиштааст, ки “Бакасов ба сохти
сотсиалистї нафрат дорад. Мо бояд донем, ки дар байни мо ў
чанде аст ё ба худ њамфикру њаммаслак њам дорад?” Он
номаи
даҳшатангез њамаро
тарсонд.
Фаќат љавони
лоѓарандоме, ки дар сари синааш нишони комсомол дошт,бо
содагие, ки хоси љавонї аст, тарафи Танабойро гирифта, бо
прокурор бањс кард: “Шумо чї њаќ доштед, ки ањволи
чўпонро напурсида, дарњол ба тањќир шуруъ кардед? Љойи ту
сафи ҳизб не, љоят зиндон гуфтед!” Охируламр котиб
корротарзе сохт, ки бо овози бештар Танабойро аз ҳизб
хориљ карданд. Танабой аз њамаи он чи ки тамоми умр ба
он умед дошт ва барояш давутоз мекард, ноумед шуд. Ва
дар ботин ба худ мурољиат мекунад: “Охир аз он шабњои
барфолуд, ки дар ќўрањои пурлой афту хез карда, баррањоро
њифз мекардї, ин љо касе парво надорад, - ку. Ман ањмаќ
будаам, ки ѓами колхоз, ѓами пешрафти љамъият, ғамимешу
барраро хўрда, умрамро хазон кардаам... Ў аз назди
ҳамсафон мисли каси тирхўрда берун меояд. Аз таљриба
медонад, ки минбаъд зери таънаи дўсту душман хоҳад монд.
255

Илм ва Љомеа

Медонад, ки ҳатто атрофиёнаш ба ўбо чашми таҳқирхоҳанд
нигарист. Ба бошишгоњ баргашта, худкушї карданї мешавад.
Лањзае чанд мегузараду ба худ меояд ва бемаъногии нияташро
дарк мекунад. “Оё меарзад, ки барои прокурор шудааз њаёте,
ки ба кас фаќат як маротиба насиб мешавад, худро мањрум
созад?”.
Аслан ба осори устод Айтматов назар андозем,
мебинем, ки ҳаёти аксари қаҳрамонҳо бо озурдагиву фољиа
анљом мепазирад. Дар яке аз суҳбатҳо худи устод ҳам
мегўяд:“Ман ҳаётро бештар дар фољиа эҳсос мекунам. Аммо
анљомаш бояд ғояи некбинона дошта бошад”.
Нависандаи дурбин њамон ваќт мушоњида кардааст, ки
мардуми одї ба корашон, ба давлату ҳизб содиќанд. Бархе аз
раису прокурору котибњо даруѓгўйу риёкоранд. Дар ѓами љоњу
мансабанд. Харобии давлату давлатдорї аз дасти ҳаминҳо
оѓоз мегирад.
Мо баъдњо дар солњои 80-ум медидем, ки пешвоњои
баландмаќом, як гурўњ мўйсафедони њушбохтаю маѓзњошон
хушкшуда ҳељмансабро аз даст додан намехостанд. Оќибат
давлати муќтадирро њамонњо худашонбарин фалаљу нокора
кардаю ба нестї расонданд. Ќањрамони дигари асар Љойдор
зани Танабой аст.Љойдор тимсоли зани бораъйю тадбири
шарќ аст. Вай ба шавњар аз ишќу вафо, бевафої, аз несту
њасти рўзгор шикоят намекунад. Кори рўзгорро бештар
мустақилона ва бо назокату фурўтании хос саранљом мекунад ва
њам маслињатчии бовафои шавњар аст. Аммо љояш ояд,
њукмашро мегузаронад.
Боре ќосиде хабар меорад, ки рафиќи Танабой Чоро дар
бистари марг асту Танабойро ба наздаш даъват кардааст.
Танабой, ки баъди аз ҳизб хориљ шудан аз Чоро ранљидахотир
буд, “Ман духтур нестам, рафта наметавонам” мегўяд.
-Меравад, -мегўяд зан, хиљолатманд шуда ва баъде, ки
ќосид меравад, илова мекунад: - Андеша кун Танабой, рафиќат
дар дами марг аст.
-Андеша- пандеша намекунам,- мегўяд Танабой ва сўйи
гусфандхона меравад.
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Зан мўзаю љомаашро оварда, наздаш гузошта,
илтиљо мекунад: “-Танабой, азизам, аламатро ба ман мону
рав”.
Баъд зан боз меояд ва мебинад ки Танабой либос
напўшидааст, ба сахтї фармон медињад:
-Њанўз либосатро напўшидї? Хез, зуд пўш!
Танабой дигар аз амри зан сар печида наметавонад. Либос
пўшида, ба дења меравад. Вале дўстро зинда дарнамеёбад, ба
љаноза мерасад.
Агар Танабой ба љаноза намерасид, боќии умрашро бо
дили харошу пушаймонї мегузаронд ва њам зери бори
маломат мемонд.Ба ҳар коре, ки мард сарфи назар карданї
мешавад, Љойдор роњ намедињад. Зан ќадри шавњарро азиз
медорад. Гоње, ки шавњарашро дар андуњ мебинад, дар
гўшае нишаста,чангашро менавозад. Ў медонад, ки ин савти
ќадимаи бодиянишинон ба Танабой хушоянд аст...
Љойдор мактабу мадраса нахондааст, вале бо гувоњии
дил ва њиссиёти занонааш оќибати корњоро дониста, онњоро
пештар ба ифоќа меорад. Чунин аст, ки Љойдор дар назди
хонанда чун зани мањбубу муњташам љилва мекунад.
Дар ин ќиссаи дилангез, ки дар замонаш дар олам
ѓулѓула андохта буд,ҳамаи ќањрамонњо бо касбу кору
хислатњояшон сахт хотирмонанд. Ҳам аспи дўстдоштаи Танабой
Гулсарї, ки “ баробари ќурси офтоб болзанон дар сари куњњо
парвоз мекунад”, дар њамаи пойгањо, бозии бузкашї љойи
аввалро мегирад, ҳам Иброњими чоплус, ки ба хотири
ширин кардани худашГулсариро “юрѓаи хуб дорад” гуфта, ба
раиси колхоз пешкаш мекунад. Асп аз охтахонаи колхоз њар
ваќт гурехта, назди гала меояд. Бо маслињати Иброњим аспро
ба зурї хобонда, ахта мекунанд. Ин инсон барои он, ки
мансабашро аз даст надињад, ба як махлуќи безабон чунин
љафоро раво мебинад.
Шостакович Дмитрий Дмитрович, шахси
муътабари
замонаш, дар номае ба рафиќаш менависад: “Қиссаро се
маротиба хондаю танњо дар дафъаи чорум ба худ ќувва
пайдо карда он љоеро, ки Гулсариро ахта мекунанд, хондаю
худро аз гиря кардан базўр доштам”. Урусевский низ бад-ин
мазмун ба нависанда номае менависад.
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Нависанда, ки баҳушу бадониш будани хонандаашро
медонад, аз таљриба ба ҳамқаламонфикрашро мегўяд.
“Адабиёт бояд фидокорона борашро кашад ба
мушкилиҳои ҳаёт ҳарчи бо диққат муносибат бикунад то ки
инсон он амалҳои хуби дар худ, дар дигарон, дар љамъият,
бударо, донад, дўст дорад ва онҳороқадрдонї намояд.
Вазифаи аслии санъатро ман дар ҳамин мебинам”.
Асари нависандаи тавоно рањмати Эзидист. Мардумашро ў
аз асли воќеањои замонаш огоњ мекунад. Ғурур ва тавоноїба
онҳо мебахшад.Паёми фардоро медињад:
Дар китобҳои Устод чунин суханҳои ҳакимона, ки нерўи
хуфтаро бедор мекунанд, зиёданд.
-Чи илољ, ки ними умри инсон бо орзу мегузаштааст.
Эҳтимол зиндагї аз њамин сабаб њам ин ќадар ширин
бошад, ки орзу дорад.
-Модом, ки макнуноту розҳои дили худро ба рўйи худ
ошкоро гуфта метавонем, пас барои фардои худ иќтидоре
дорем.
-Молатро бигиранд, намемурї, боз меёбї. Аммо агар
номусатро поймол кунанд, дигар дармон нест. (Дуроҳаи
буронї)
Аммо касе ки аз кори адабу адабиёт хабар дорад, медонад,
ки дар офаридани асаре, ки писанди њамагон бошад, ба
ғайр аз донишу таљрибабоз чандин чизњои дигар њам лозим
аст.
Дар байни халқ одамони шуњратёрро“назаркардаи Худо”
мегўянд. Дар русњо њам чунин маќоле њаст: “Илњом туњфаи
Худованд
аст”.Ва
ин
ҳақиқат
аст.
Чингиз-оғо дар
ёддоштҳояш меорад: “Соли пурљафои 1943 говамонро ягона
манбаи зиндагиамонро дузиданд. Ба нияте, ки говдуздро ёфта
паронам,туфангро гирифта дашту пуштањоро хеле кофтам.
Рўзи кутоњи зимистон ба поён меомад. Ногоњ муйсафеди
харсаворе рў ба рўям омад. Дар сар кулоҳи ќирѓизии љойљой мўйи рехта дошт. Ман банди фикрҳои худ
сархам
гузашта рафтам. Сипас овози мўйсафедро шунидам:
“Писарам
ист,саросема
куљо
равонаї?”
Аҳволро
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фаҳмондам.Мўйсафед гўш кард,харашро наздиктар ронда
гуфт:
-Ман азоби туро мефањмам. Ѓами ту охир надорад.
Аммо ту фикри куштанро аз сарат бирон. Бадкардаро
бадїдар синааш мемонад. Хоб равад, бихезад, њамроњаш
аст. Ту, ки фикри куштанро аз сарат берун карда, хона
рафтї, осудагию хурсандї ба дилат роњ меёбад”. Аз ин
суханњое, ки ба нармї гуфта, шудаю ѓазаби Чингизи љавон
паст шуда, аз роњ мегардад. Чанд қадам зада, ба пас
менигарад: мўйсафеду хараш дар ҳељљое наменамуданд.
Чунин воқеа бо тарзу ранги дигар ба нависандаи машҳури
рус Михаил Шолоховниз
руй додааст. Дар китоби
таърихнигор
Варансов А.В.
“Михаил Шолохов.Асрори
адабиёти даврони Шўравї” ин њолат оварда шудааст.
Албатта назари неке аз љониби осмон њам буд, ки он
азизони рафта дар овони љавонї нависандањои љањонї
шуданд.
Воқеан устод Айтматовро таќдири ҳавасбарангезе насиб
будааст. Бо аввалин қиссааш машњури олам шуд. Ба
зеботарин духтари ќирѓиз Бибисоро дилбасту њарду саршори
ишќи ҳақиқї шуданд: ин ишқ, ин чашмаи зиндагии ширин
ва
илҳому иқболбаҳамаи асарҳояш таъсир гузошт. Ў
узвиклуби Рим буд. Онљо нобиғаҳољамъ меоянд. Ва њам узви
академияњои номдори олам, барандаи
бисёр љоизањои
байналмилалї:Академикињам
умумиевропої,
њам
умумиљањонии илм ва санъат дар Стокголм ва Париж:
дорандаи медали калони тилоии ба номи Эйнштейн,
дорандаи љоизањои байналмилалии ба номи Гюго (Франсия),
Этрурий(Италия), ба номи Љавоњирлаъл Неру(Ҳиндустон),
профессори фахрии бисёр донишкадањои номї. Қаҳрамонї
мењнати сотсиалистї(1978), Қањрамони Ќирѓизистон (1997),
Президенти форуми байналхалқии Иссиқ-кул.
Дар форуми Иссиќ-кўл, ки соли 1986 баргузор шуда
буд, устод Айтматов дар суханрониаш гуфта аст: “Ояндаи
инсоният набояд фаќат ба ќонуну ќоидаи президентњову
сиёсатмадорон вобаста бошад, балки андешаи инсони
соҳибақл,тасаввуру тадбири
халќњо, ташаббусу кашфиёти
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олимон, орзуи шоирон ва мардуми одї, метавонанд таъсири
аввалиндараља дошта бошанд”.
Тақдир ўро ба одамони донишманд корафтод кард. Ба
Мухтор Авезов, Александр Твардовский, Луи Арагон, Мирзо
Турсунзода...
Боз кори зебо ва заруре, ки мекард ин буд, ки асарҳояшро
ба забони русї менавишт.
Аз рўи маълумоти ЮНЕСКО Чингиз Айтматов яке аз
нависандаҳои классики ҳозиразамон мебошад, ки хонандаи
зиёд дорад.
Мардуми Тољикистон
устод Чингиз Айтматовро аз
нависандаҳои худашон људо намекунанд. Ин љоба ғайр аз
романи “Аломати Кассандра (Тавро Касандра)” дигар ҳамаи
асарҳои ў то хурдтарин ҳикоя тарљума ва нашр гардидаанд.
Мудом китобҳояшон чоп мешаванд. Ҳатто одамони одї агар
китобҳояшро аз мағозаҳо наёбанд, дарҳол садо баланд
мекунанд: “Чаро китобҳои Айтматов нестанд?”
Оре, љойи шахсоне, ки тавоноии гуфтани ҳақиқати
зиндагиро доранд, дилу дидаи ҳамаи мардумони олам аст.
Онҳо ба фарзандони башарият табдил меёбанд.
Солњо мегузаранд,
таърихнигорон кору
пайкорњои
халќњоро давра ба давра таҳлил намуда, осори Чингиз-оѓоро
рангину дилошўб ёфта, хоњанд гуфт: Асри ХХ барои халќи
ќирѓиз асли тиллої будааст!!!
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Таджиддин Мардони, доктор
филологических наук

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБ ИРАНЦАХ И ТАДЖИКАХ
В ИСТОРИОГРАФИИ ЕВРОПЫ
Санавбарбону Вохидова, доктор исторических наук, «Развитие
иранистики и таджиковедения в историографии Европы» (XV –
начало XXI вв)- Душанбе: Эр-граф, 2015, -504 с
На протяжении всей истории человечества, народы мира
проявляли друг в другу живой интерес, хотели знать о
географических и климатических условиях жизни друг друга, об
истории производственно-экономических и социальных отношений,
образе жизни, государственном устройстве, национальных языках,
верованиях, культуре, характере, обычаях и обрядах друг друга и о
многом другом. При этом преследовались самые разные цели: от
установления
торгово-экономических
до
реализации
экспансионистских намерений. Подобные знания народов друг о
друге постоянно накапливались и со временем превращались в
определённую отрасль, страноведческой науки название которой
связывалось с той или иной страной, например отрасль науки,
изучающей все, что связано с Ираном, стало называться
«иранистикой» или «иранологией», отрасль, исследующая все, что
касается таджиков и Таджикистана, «таджиковедением». А о том как
зарождались и развивались
эти отрасли, вошедшие в такую
обширную область наук как востоковедение, мы можем узнать из
работ, относящихся
к числу исследований
по истории
востоковедения.
В предлагаемом Вам комплексном монографическом
исследовании
рассматривается
деятельность
важнейших
ориенталистических центров Европы (преимущественно Германии,
Австрии,
Швейцарии),
которые
традиционно
занимаются
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исследованием актуальных проблем востоковедения, языков и
литератур, культурологии и политологии. В течение многих лет,
автор изучал данную проблематику в центрах ориенталистики
Берлина, Лейпцига, Халле-Виттенберга, Гёттингена, Гамбурга,
Бонна, Вены и Кракова, во время стажировок, научных
командировок, в архивах, библиотеках университетов, собраниях
немецкой государственной библиотеки Берлина, Бранденбургской
Академии наук, во всемирно-известной библиотеке Готта, в
собраниях австрийской Академии наук, одном из старейших
университетов Германии –Карла-Августа, в Гёттингене, а также в
известных собраниях Парижа. Ею был собран богатейший научный
материал.
Одной из крупных работ подробного плана, вышедших в
последние годы в СНГ, является книга таджикского ученоговостоковеда, доктора исторических наук Санавбарбону Вохидовой
«Развитие иранистики и таджиковедения в историографии Европы
(XV-начало XXI вв.»-(Душанбе :Эр-граф 2015 -504 стр). С.Вохидова
вполне объективно утверждает, что западные исследователи всегда
подчеркывают, что безусловно, всегда существует взаимная
востребованность
и взаимное притяжение материальной и
духовной культуры разных народов. Частью подобных исследований
является изучение проблем иранистики и таджиковедения
немецкоязычными ориенталистами, которые одним и из первых в
Западной Европе создали научные центры и школы, исследующие
различные направления востоковедения, в том числе иранистики и
таджиковедения. Анализируя исследование немецкоязычных
ориенталистов Европы, автор монографии приходит к выводу, что
главный научный интерес для них представляют язык, литература,
искусство, философия, политическая и экологическая и правовая
история персоязычных народов.
Критически подойдя к изысканиям и концепциям
западноевропейских авторов, писавших о проблемах иранистики и
таджиковедения, С.Вохидова делит историю этих изысканий на пять
основных этапов, на протяжении которых они зарождались,
формировались, превращались в конкретные научные отрасли и
направления, развивались.
262

Илм ва Љомеа

Она отмечает, с одной стороны, проблемы, которые занимали
умы европейских ученых на том или ином этапе, а с другой,
называет имена конкретных ученых, добившихся значительных
результатов в исследовании этих проблем, перечисляет их труды,
дает развернутое изложение их работ, выносит им объективную
научную оценку.
С.Вохидова в главе первой своей книги представляет как
специалистам, так и массовому читателю, обширную информацию
об истории становления и развития научных центров
немецкоязычной ориенталистики Европы. Все эти центры прошли
весьма тяжелый путь прежде чем превратились в полноценные
научные учреждения, в частности, в университеты, ассоциации,
академии, институты и т.д. Например, историю Института
иранистики расположенного в Геттингене, принято считать с 1903
года. Основание его связано с именем известного ученого–
ориенталиста Фридриха Карла Андреаса, возглавлявшего тогда
кафедру западно-азиатских языков и воспитавшего целую плеяду
выдающихся ориенталистов, в том числе Б. Хеннинга, В.Хинца и
других.
Кстати, Вальтер
Хинц был одним из
известнейших
иранистов Европы, обладавшим широким научным интересом,
продолжившим исследования своего предшественника Г.Шедера
по иранской проблематике.
Надо сказать, что С. Вохидова дала целый ряд портретов
европейских востоковедов –иранистов, коротко охарактеризовав их
наиболее значимые труды и объективно оценив вклад каждого из
них в дело изучения исторического экономического и культурного
наследия доисламского, исламского и современного Ирана. Особо
примечательно что она освещает основные направления научной
деятельности называемых ею востоковедов и тематику их
исследований.
Она
перечисляет
основные
научно
–
исследовательские центры и учебные заведения, где проводились
иранистические
и
таджиковедческие
исследования,
функционировали многообразные кафедры, на которых работали не
только европейские ученые ,но стажировались многочисленных
специалисты, аспиранты из самых разных стран Европы, Азии и
Африки.
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Чтобы читатель имел представление о научно –
организационном строении хотя бы некоторых востоковедческих
учреждений автор книги показывает их структуру. К примеру,
Институт восточных и азиатских наук Боннского университета
включал 12 отделов: юго-восточно-азиатских наук, исламских наук,
религиозных наук, азиатской и исламской историй искусства,
идеологии, исламского и ближневосточного языков, японологии и
корееведения, монголоведения и тибетологии, синологии и
китаистики и тд. Несмотря на сходство названий некоторых отделов,
они решали разные задачи.
Примерно таковыми были структуры других научных центров
и университетских научных учреждений как в Германии, так и в
Австрии, востоковедные центры, которой также внесли ощутимый
вклад в развитие европейской тюркологии, иранистики и
арабистики. Во всех них функционировали крупные иранистические
подразделения в которых работали ученые, специализировавшиеся
по разным направлениям иранистики и таджиковедения.
Востоковедческие центры существовали и в Швейцарии,
которая дала миру целую плеяду блестящих ученых, одним из
которых является автор блистательной книги «Мусульманский
Ренессанс» Адам Мец.
Таким образом, в первом разделе своей монографии
С.Вохидова дает, можно сказать, полный очерк истории становления
и развития
немецкоязычной ориенталистики Европы, где
определенное место занимают иранистика и таджиковедение.
В монографии уделено значительное внимание исследованию
европейскими востоковедами таких выдающихся литературных
памятников как «Авеста», «Шахнаме» и другие, а также проблем
духовной культуры иранцев и таджиков, которые по словам автора,
«стали великолепными литературными памятниками мировой
цивилизации. В частности, мы поддерживаем утверждения автора о
том, что хотя Авеста была обнаружена и переведена французом
Анкетил дю Перроном, но только «младограмматической» школе,
удалось внести ясность в авестийские тексты и поставить изучение
как грамматики, так и лексики Авесты на твердую непоколебимую
основу. Что касается поэмы «Шахнаме» Фирдоусы, то достаточно
напомнить, что Европа ознакомилась с нею благодаря немецкому
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путешественнику XVII века Адаму Олеариусу. За прошедшие около
300 лет «Шахнаме» неоднократно переводилась частями и целиком,
к ней составлялись философские, литературные, и лингвистические
комментарии и словари, сложилась огромная историография этого
замечательного памятника восточной цивилизации, что нашло
отражение в работе автора. Особенно интересным является вывод
автора, который сравнивает Фирдоуси с великими художниками
эпохи Ренессанса – Леонардо да Винчи, Рафаэлем, Клодом Манэ и
Пикассо, ибо они будоражили окружающий мир, оставаясь в сердцах
людей не только европейского, но и всего мира в целом.
В самом начале XIX века европейские ученые, наряду с
иранистическими изысканиями, стали предпринимать первые
попытки литературных переводов произведений классиков
персидско–таджикской поэзии с языка оригинала. Одним из первых
к переводу приступил выдающийся ученый-востоковед
Хаммер
Фон Пургшталь, опубликовавший в Вене в 1813 году «Попытки
перевода «Шахнаме», перевод стихов Хафиза, «Историю 200
красноречивых персидских поэтов». Позднее появились переводы
стихов Мавлана Джалалуддина Руми.
Большое внимание европейское, в частности, немецкоязычное
востоковедение уделяло сбору, каталогизации и изучению
восточных рукописей. Например, в Берлинском собрании восточных
манускриптов Академии наук содержатся рукописи, количественно
превосходящие число рукописей, хранящихся в книгохранилищах
Лондона, Парижа и Санкт-Петербурга вместе взятых. Именно эти
рукописи легли в основу многотомного каталога «Истории арабской
литературы» Карла Броккельмана, опиравшегося на 10 –томный
«Каталог арабских рукописей» Альвардта Вильхельма. С.Вохидова
приводит огромный объем интересной информации об основных
рукописных хранилищах Германии и Европы, где содержатся сотни
тысяч ценнейших рукописей, многие из которых еще не описаны.
Знакомясь с этой информацией, читатель должен преклонить голову
перед тем учеными, которые собрали и сохранили для будущих
поколений это бесценное научное и культурное наследие, кладезь
человеческой мысли, продукт его ума и труды, которым ныне
пользуются новые поколения исследователей. Еще большей
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благодарности заслуживают те, кто делает нам доступным это
наследие.
Одной из острых проблем в мировом, в частности
европейском востоковедении, является проблема персидского языка,
его
происхождения,
ареала
распространения,
развития
соответственно географическим регионам, различия по диалектам и
говорам, возникновению и становления письменности и др. Автор
монографии подвергла тщательному анализу не только труды
немецкоязычных ориенталистов по этой проблематике, но показала
их конкретные идеи и версии о взаимосвязи литератур
фарсиязычных народов, об историческом соотношении персидского
и таджикского языков, о культурном взаимоотношении иранцев с
народами сопредельных стран.
Особый интерес у всех ученых –востоковедов вызывает
проблема взаимоотношении Ирана и Турана. К сожаление,
некоторые так называемые ученые противопоставляют Ирану Туран
как неиранское государство, считая туранцев древними тюрками.
Однако С.Вохидова на основе объективных исследований
европейских ученых реально продемонстрировала, что туранцы это
неотъемлемая часть арийской нации, имеющей язык аналогичный
языку древних иранцев.
С.Вохидова обращает внимание на то, что немецкоязычные
востоковеды склонны увязывать исторические проблемы с
современными, что имеет некоторое основание. Так, неверное
толкование слова «Туран» привело к тому, что оно стало
восприниматься как «Страна тюрков» отчего впоследствии и
получила название «Тюркестан». Немецкие ученые П.Г. Гейсс и К.
Пандер в своих исследованиях наглядно показали, что
территориальное деление Средней Азии представляет собой
жонглирование и импровизацию, когда были допущены грубейшие
ошибки в установлении границ между Таджикистаном и
Узбекистаном .Тем не менее, европейские ученые отмечали, что,
невзирая на то, что пантюркисты начисто отвергали существование
таджикского народа, не говоря уже о роли таджиков в развитии
культуры, литературы, искусства, науки, архитектуры и других
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областей жизни народов Средней Азии. Автор монографии на
основании объективных исторических данных и беспристрастных
изысканий немецких ученых показывает, что таджикской народ
является древнейшим народом на территории Средней Азии,
таджики на протяжении всей своей истории передавали свою
культуру и традиции соседствующим тюркоязычным народам,
всегда были толерантны к государствам –соседям в Центральной
Азии.
Автор правильно отмечает, что иранцы и туранцы, имея
общие арийские корни, единый язык, ещё в древности сформировали
свои культуры, которые взаимодействовали и обогащали друг друга.
Известно, что предания о древнем Иране и Туране отражены
также в художественных и научных произведениях таких великих
ученых и поэтов, как Дакики, Фирдоуси, Бал’ами, Беруни и др.
Автор монографии С.Вохидовой особо подчеркивает заслугу
немецкого ученого К.Пандера, который отмечает, что благодаря
находкам советских археологов Пенджикент был назван одним из
«несравненных» городов Центральной Азии.
Четвертая глава монографии посвящена «немецкоязычной
историографии о выдающихся
представителях таджикскоперсидской
литературы»
отражает
исследование
многих
немецкоязычных ориенталистов, таких, как Ф.Рюккерт, Х.Эте,
Т.Нольдекс, А.фон Шак, И.Горессе, В.Хейдуксек, Д.Хейдуксек,
А.М.Шиммель и других, которые занимались творчествами Рудаки,
Насира Хусрава, Омара Хайяма, Хафиза, Дж.Руми. Автор справился
с этой задачей, превосходно. Последний параграф полностью
посвящен проблемам современного Таджикистана. Автор весьма
интересно излагает вопросы этногенеза таджиков и их влияние на
образ жизни тюркских народов Центральной Азии, а также
современным проблемы Таджикистана и перспективы его развития.
В частности, можно отдать должное утверждениям немецкоязычных
авторов о важности правильного использования водных
энергоресурсов для экономического прогресса Таджикистана.
Проявлением высокой научной плодотворности автора
является воспроизведение биографий и жизнеописаний великих
исторических личностей – историков, дипломатов, немецких,
французских, итальянских и английских ориенталистов, внесших
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свой вклад в изучение богатейшей литературы и источников по
истории, культуре, языкам, обычаям и религии персоязычных
народов. На этих страницах можно узнать много интересного о
жизни великих людей, познакомится с их творчеством, ставшим
достоянием всех народов. Их биографическое жизнеописание с
легкостью позволяет понять мотивы творчества знаменитостей.
Жизнеописание в ее изложении не перегружены отвлечёнными
рассуждениями.
Вахидова Санавбарбону проделала огромную работу
переработав колоссальную массу разноязычных источников и
исследовательских
изысканий, показав грандиозный
труд
европейских, в особенности немецкоязычных ученых-востоковедов,
проделанный ими в области изучения истории и культуры иранцев
и таджиков. Их статьи и книги по иранистике, частью которой
является и таджиковедение, дают нам иранцам и таджикам,
возможность узнать о нас самих очень много нового. Эту
возможность
своей
замечательной
научной
монографией
предоставила нам ученый –востоковед доктор исторических наук,
заведующая отделом Европы и Америки Института Азии и Европы
АН РТ Санавбарбону Вохидова, которая надеемся, еще не раз
порадует нас своими научными открытиями.
Вне сомнения, монография С.Вохидовой серьёзный научный
труд, комплексное исследование, которое теоретически обобщает и
решает крупную научно-историческую и историографическую
проблему, имеющую важное социально-культурное и общественнополитическое значение.
Разумеется, в ограниченных рамках одной рецензии
невозможно раскрыть все грани этой большой работы
выполнявшейся на протяжении нескольких лет. Поэтому
настоятельно рекомендую взять в руки книгу
Санавбарбону
Вохидовой и воочию убедиться в том, что она не только имеет
научную ценность благодаря обилию фактологического материала,
но и интересному его изложению и анализу, идеям и версиям,
выдвигаемым автором и хорошему научному языку изложения.
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