
 

0 

 

ISSN 2616-5899 

 

 

 

 

ЩУСТУЩӮЦОИ 

АДАБК 
Мащаллаи илмк 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ  

ИЗЫСКАНИЯ 
Наушный журнал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 5, 2019 



 

1 

 

ISSN 2616-5899 

 

ДОНИШГОЦИ МИЛЛИИ ТОЩИКИСТОН 

ФАКУЛТЕТИ ФИЛОЛОГИЯИ ТОЩИК 

КАФЕДРАИ НАЗАРИЯ ВА АДАБИЖТИ 

 НАВИНИ ФОРСИИ ТОЩИКК 

 

 

 

 

ЩУСТУЩӮЦОИ 

АДАБК 

Мащаллаи илмк 

№ 5, 2019 
 

 

 

 

 

 

 

Мащаллаи соли 2014 таъсис жфтааст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Душанбе -2019 

 

 



 

2 

 

УДК: 891. 550-1: 82. 09 + 491. 550 (082) 

ББК: 83 

Љ-94 

 

 

 

 

 

 

Сармуцаррир: Сирощиддини Эмомалк. 

Ҷонишини сармуцаррир: Муртазо Зайниддинзода. 

Котиби масъул: Қарор Нурқаев. 

 

МУШОВИРОНИ ИЛМК: 

Муцаммадюсуф Имомзода – академики АИ Тощикистон; 

Абдущаббор Рацмонзода – академики АИ Тощикистон; 

Аламхон Кӯшарзода  – узви вобастаи АИ Тощикистон; 

Цомид Мащидов – доктори илмцои филология, профессор;  

Давлатбек Хощаев – доктори илмцои филология, профессор; 

Равшан Рацмонов – доктори илмцои филология, профессор;  

Бадриддин Мақсудов – доктори илмцои филология, профессор;  

Мисбоциддини Нарзиқул– доктори илмцои филология, профессор;  

Матлуба Хощаева – доктори илмцои филология, профессор;  

Абдунабк Сатторзода – доктори илмцои филология, профессор;  

Аъзам Худойдодов – доктори илмцои филология, профессор;  

 

ЦАЙАТИ ТАЦРИРИЯ: 

Абдулцай Мацмадаминов – доктори илмцои филология, профессор;  

Абдушукури Абдусаттор – доктори илмцои филология, профессор;  

Муцриддин Низомов – доктори илмцои филология, дотсент;  

Рустам Ваццобзода – номзади илмцои филология, дотсент;  

 

Мащаллаи дар се моц якмаротиба шоп мешавад 

 
Нишонк: 734025, Ҷумцурии Тощикистон, ш.Душанбе, хижбони Рӯдакк 17, 

телефони тамос: (+992 37) 221 77 11, 224 65 03, www.tnu.tj.  

 

 Ҷустущӯцои адабк. Мащаллаи илмк. -№ 5, -2019 

Душанбе: Сино, 2019. 

 

http://www.tnu.tj/


 

3 

 

ТАСХИРГАРИ ДИЛЦО 

(Муруре ба эщодижти Шингиз Айтматов ва иртиботи он ба тощикон) 

 

Муцаммадюсуф Имомзода 

Муртазо Зайниддинзода 

Донишгоци миллии Тощикистон 

 

Аз мероси ақвоми туркизабон  маълум мегардад, ки халқи қирғиз низ 

дар қатори халқиятцои дигар дар ташаккул ва бунжди адабижти гузаштаи 

умумитуркк сацмгузор аст. Дар ждгорицои асрцои Х-ХIII-и умумитуркк аз 

қабили ※Урхон-Енисей‼, ※Қуталғу-билиқ‼ ва ※Девони луғот-ат-Турк‼ номи 

қирғизцо низ зикр гардидааст. Аммо халқи қирғиз беш аз цама ба меросии 

шифоции худ ифтихор дорад ва ацдофу вазифа ва орзуву омоле, ки дар 

халқцои дигар тариқи адабижти хаттк ифода жфтаанд, барои қирғизцо 

фолклор, яъне адабижти шифоцк ищро кардааст. Эпоси бузургцащми онцо 

※Манас‼, ки як навъ таърихномаи ин халқ аст, обрӯи щацонк дорад. 

Нависандаи шуцратжр Чингиз Айтматов дар пешгуфтори нашри тощикии 

※Манас‼ цамин матлабро ба таври возец зикр намудааст. ※< Яке аз 

қадимтарин халқцои Осижи Мижна будани халқи қирғиз ба илми таърих 

маълум аст. Халқи қирғиз дар роци сабзиши худ бисжр офатцоро паси сар 

карда, намунацои барщастаи маданияти эпикк сохт. Агар халқцои дигар 

маданияти қадим ва таърихи худро дар адабижти хаттк, цайкалтарошк, 

меъморк, театр, рассомк цифз дошта бошанд, пас халқи қирғиз идроки 

миллк, орзуву андеша, мубориза, мақсад ва дар як қатор цодисоти таърихк 

воқеияти худро дар жанри эщодижти дацонии халқ мунъакис сохтааст‼ (Манас. 

Эпоси халқи қирғиз. Аз қирғизк тарщумаи Аслам Адцам. – Душанбе: Ирфон, 

1982, сац.4). Решацои таърихии иртиботи байницамии халқцои тощику қирғиз 

низ аз цамин ждгори муцташами лафзк манша мегирад. Ғайр аз иртиботе , ки 

аз дарунмояи ин эпос маълум мегардад далели цанӯз дар асри ХIV арзи андом 

намудани варианти тощикии ※Манас‼ нишони дерина будани гуфтугӯи 

тамаддунцои тощикиву туркк ва аломати натищабардории судманди халқу 

қавмцои минтақа мацсуб мешавад. 

Бо вущуди ин цама, пешрафт ва шукуфоии адабижти миллии қирғизк ба 

замони шӯравк рост меояд. Баробари тавлиди матбуоти миллк, каломи хаттк 

ва тадрищан адабижти хаттии қирғизк низ ташаккул жфт. Адибони навқалами 

қирғиз бо такя ба назми эпикии қирғизк ва адабижти халқцои дигар адабижти 

миллии худро ташаккул доданд ва эщодкороне дар арсаи адабижт пайдо 

шудаанд, ки на танцо барои халқи қирғиз, балки барои цамаи халқцои собиқ 

шӯравк боиси ифтихор гардидаанд. 

Чингиз Айтматов аз зумраи цамин қабил адибон буда, тавассути асарцои 

цунармандона эщод намудааш обрӯи щацонк пайдо кардааст. Царшанд замони 
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кунунк номи Чингиз Айтматов цаммаъно ва цамрадифи халқи қирғиз 

гардидааст, ба цещ ващц маънои онро надорад, ки адабижти замони шӯравии 

қирғизк танцо аз осори ӯ иборат бошад. Чингиз Айтматов солцои 50-уми асри 

ХХ вориди адабижт гардид, то ин давр адибоне шун Тоқтагул Сатилғанов, 

Тоғолоқ Молдо, Аалк  Тоқонбоев, Туғолбой Сиддиқбеков, Муқай Элбоев, 

Ҷавонмард Буқанбоев, Юсуф Турусбеков, Молдоғозк Туқабоев, Малика 

Собирова, Алиқул Усмонов, Кубанишбек Маликов, Айсул Тоқомбоева, 

Қосималк Боялинов ва дигарон дар қолабцои гуногуни назму наср ва 

драматургия асарцо эщод намуда, дар рушди адабижти қирғизк цисса 

гузоштаанд. 

Аммо, Чингиз Айтматов ба адабижт бо роци нав, бо руци нав ва бо нафаси 

тоза ворид гардид. Адиби рус Константин Симонов баъди ошнок ба 

офаридацои аввалини Чингиз Айтматов бо хушнудк изцор карда буд, ки ※ба 

адабижти сермиллати советк як истеъдоди нодир ва покиза ворид шудааст‼.  

Ин ※истеъдоди нодир ва покиза‼ роци цажтии ащоиберо низ тай 

намудааст. Ба эътибори эътирофи нависанда падар ва модараш аз ацли савод 

буда, ӯ 12 декабри соли 1928 дар децаи Шакари райони Кирови Қирғизистон 

таваллуд жфтааст. Чингиз Айтматов дар ※Жддоштцо‼-яш овардааст, ки 

※Бобоям  Айтмат баъди сӯхтани осижбаш бо падари ман Тореқули 12-сола 

барои кор ба сохтмони тунели роци оцани наздикии Маймак рафтаааст. 

Падари ман дар цамин що ба мактаби руск – туземии Авлиж-Ота (цозира 

шацри Ҷамбул) меафтад ва тацсил мекунад. Солцои аввали инқилоб падари 

ман аз шахсони босавод ва яке аз нахустин коммунитсони қирғиз ба цисоб 

мерафт. Ӯ дар вазифацои роцбарикунанда низ кор карда аз сижсат ва адабижт 

огоции комил дошт. Модарам Наима Цамзаевна Айтматова низ зани босавод 

ва замонавк буд. Мацз цамонцо маро ба фарцанги рус, забони руск ва 

адабижти рус ошно намудаанд, муцаббат ба забони модариро дар дили ман 

модаркалонам бедор намудааст‼. 

Ч. Айтматов қайд намудаст, ки дар синни 5-солагк бори аввал ба сифати 

тарщумон хидмат намуда, луқмаи гӯшти общӯшро шун музди хидмат 

гирифтааст. Ин воқеа шунин будааст: Чун царвақта тобистон дар авул цамроци 

модаркалонаш зиндагк ба сар мебурду ногацон яке аспцои хушзоти колхоз, ки 

аз Россия овардаанд, дар натищаи истеъмоли алафи зацрнок цалок мешавад. 

Чӯпонони қирғиз барои исботи ин цодиса вацароси щавобгарк, аз марказ 

намоянда даъват мекунанд. Намоянда забони қирғизиро намедонаду 

шӯпонони қирғиз забони русиро. Ногацон ба ждашон Чингизи 5-сола мерасад, 

ки аз шацр ба авул, назди модаркалонаш омадаву забони русиро медонад ва 

ӯро назди намоянда меоранду ӯ матлаби щонибцоро ба цам мерасонад. 

Цамшунин нависанда дар хотирацояш овардааст, ки сарсоницои оилавии 

мо соли 1937, баъди падарамро, ки коркуни цизбк ва шунавандаи Институти 

профессурии сурхи Москва буду репресся намуданд, оғоз жфт. Дере нагузашта 
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щанг оғоз межбад ва соли 1942 Чингиз хонданро қатъ намуда боз ба деца 

бармегардад. Вақте ки ӯро цамшун нафари саводноки деца котиби шӯрои 

щамоа таъин намуданд 14 сола буд. Ӯ дар солцои щанг шун агенти шуъбаи 

молияи район ва цисобшии бригадаи тракторк низ фаъолият намудааст. 

Соли 1946 баъди хатми синфи цаштум ба техникуми зооветинарии шацри 

Ҷамбул дохил шуда онро бо бацои аъло хатм намуд ва якбора ба Институти 

хощагии қишлоқи Қирғизистон қабул шуда, институтро низ бо бацои аъло ба 

итмом расонид. 

Ба адабижт, тарзе ишора гардид, аз щавонк иштижқ дошта солцои 

донишщӯк цамин рағбат ба рукни щудонопазири цажти ӯ мубаддал гардидааст. 

Аммо ба кори адабижт машғул гардидани ӯ низ як таърихшаи ащиб дорад. 

Ман бисжр мехостам, ки дар бораи щанг ва қацрамонии халқи шӯравк 

асарцо хонам, навиштааст дар хотирацояш. Дар адабижти қирғиз ин мавзӯъ он 

замон аниқ барраск нагардида буд ва Чингиз Айтматов барои ба халқаш 

ошно намудани воқеоти щанг ихтижрк асарцои ※Сын полка‼ ва ※Белую 

березу‼-ро тарщима намуда ба нашрижт мебарад, вале аз ходимони нашрижт 

мефацмад, ки ин асарцо кайцо тарщима гардидаанд. Ӯ меафзояд, ки царшанд 

ин цодиса бароям ногувор буд, вале ибтидои кори адабии ман гардид. 

Ба эътибори гуфтаву навиштацои нависанда цикоятцои аввалинаш 

цангоми шун зоотехник кор карданаш эщод шудаанд. Соли 1956 барои тацсил 

дар курси олии адабии Институти ба номи Горкий ба шацри Москва рафта, 

соли 1958, баъди хатми он шун муцаррири мащаллаи ※Литературный 

Киргизстан‼ ва таи 5-сол шун мухбири махсуси рӯзномаи ※Правда‼ дар 

Қирғизистон адои вазифа нумудааст. 

Арзанда ба зикр аст, ки цамон даврон ба сифати мухбири махсуси 

рӯзномаи ※Правда‼ ба Тощикистон – ноцияцои Айниву Панщакент ташриф 

оварда дар маъракаи нащоти мардум аз офати обхезии шадиди руди 

Зарафшон ширкат варзида бо унвони ※Зарафшон, Зарафшон таслим шав‼ 

репортажи лииркк навиштааст, ки ба гумони ботил, ин аввалин дидор аз 

кишвари тощикон аст. 

Дар замони камолоти нависандагк ва ифои вазифа дар мақомцои 

гуногуни давлативу щамъиятк таващщӯци Чингиз Айтматов ба Тощикистон ва 

адабу фарцанги тощикк густариш пайдо кард ва мижни ӯву эщорони тощик 

риштацои дӯстиву цамкорк тақвият жфта ба цаводиси рӯзгор ва сарнавишти 

инсон назари цамгун доштани онцо ба субот расид. 

Барқияи тасаллият, ки дар иртибот ба заминларзаи шадиди Цисор ба 

унвони Мӯъмин Қаноат ва Акбар Турсунов ирсол намудааст ва щадалцои 

пайгирона барои оромии Тощикистон замони щанги шацрвандк нишони 

цамдиливу цамдардк ва андеша сари осоиши бани башар аст. 

Дар матни барқия омада, ки ※Акбари азиз! Мӯъмини азиз! Заминларзаи 

дацшатбор дар Цисор, ки шандин инсонро ба цалокат расонид мусибату 
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андӯци цамаи мост. Сарнавишти мо – халқцои сокини кӯцсорони Помиру 

Тижн-Шон цамин аст. Ман аз хеш мепурсам, ки ож замоне фаро мерасад, то 

илм ва иқтисоди бохирадона ба таври цақиқк ба дарки қонунцои цаводиси 

кӯцистон ва сукунат додани инсонцо дар асоси илми демография машғул 

хоцанд шуд? Ва ж ин ки мо цамеша қурбонижни нотавони заминларза хоцем 

буд? Инсон цамшунон цазор сол пеш аз ин комилан дар баробари цаводиси 

дацшатноки табиат бедифоъ ва ощиз мебошад. Мебояд дар тамоми минтақаи 

мо ба таври щиддиву дастщамък ва дар олитарин сатц омӯзиши илми 

зилзиласанщиро ба роц андохта, барои ин кор цещ шизро дареғ наварзем. Шумо 

ин масъаларо дар щумцуриатон ба мижн гузоред ва мо цам матрац ба мижн 

мегузорем‼. 

Чингиз Айтматов бо ду забон – руск ва қирғизк асар менависад. 

Навиштацои нахустини ӯ як навъ бардошт ва натищагирк аз зиндагии худу 

халқаш буда, бо самимият ва рангу бори тозааш афзалият дорад. Ӯ 

нависандаест, ки ранщу зацмат ва шодиву сурури мардуми оддиро тасвир 

намуда, цамроци онцо ғусса мехӯрад ва бо онцо шодмонкменамояд. Тарзе 

ишора гардид, фаъолияти эщодии ӯ аз навиштани хабару мақола ва тарщимаи 

осори адибони рус оғоз гардида, ба тадрищ ба таълифи цикояву қисса ва 

романцои калонцащм расидааст. Цикояи нахустини ӯ ※Рӯзномафурӯш 

Дзюйдо‼ буда, соли 1952 навишта шудааст. Рӯзгори рӯзномафурӯшк барои 

нависанда аз давраи башагиаш шинос буда, талхиву шириницои ин касб дар 

вущуди худи ӯ низ омезиш жфтаанд. Дар хотирацояш менигорад, ки цангоми 

шун котиби щамоа кор кардан вазнинтарин лацзацо ба цамдецагон расонидани 

хабари марги наздикони онцо дар щанг буд. Баъди таълифи ин цикоя ва 

хонанда пайдо намудани он, цикояцои ※Цошим‼ (1953), ※Сепояшк‼, ※Борони 

сафед‼ (1954), ※Царифон‼, ※Дар замини лалмк‼, ※Дар социлцои Бойдамол‼ 

(1955) ва ницоят қиссаи ※Рӯ ба рӯ‼ (1957) ба табъ расиданд. 

Аммо ибтидои шуцрати щацонк жфтани ном ва осори Ч. Айтматов 

таълифи повести ※Ҷамила‼ аст. Ин асар соли 1958 шоп гардид ва ба зудк ба 

забонцои гуногун тарщума шуда, дар олами адаб нуфуз пайдо намуд. Номи 

аввали ин асар таъбири шоиронаи ※Наво‼-ро дошт ва адиби номии рус 

А.Твардовский онро дар мащаллаи ※Новый мир‼ бо унвони ※Ҷамила‼ ба табъ 

расонид. Нависанда дар ин асар аз ишқу муцаббати ду дилдода – Ҷамилаву 

Донижр бо усули хоси бадекқисса менамояд, ки аз щицати банду баст ва 

мантиқи сюжет ва цам аз лицози сабки эщод дар адабижти советии қирғиз 

собиқа надошт. 

Дар бораи қацрамони ин повест – Донижр, нависанда менависад: ※Ӯ 

инсоне буд ницоят ошиқ. Ман цис мекардам, ки ӯцамту ба инсони дигар ошиқ 

набуд. Ин ишқи дигару бузургтар буд: ба зиндагк; ба замин. Бале, ӯ ин 

муцаббатро дар худу дар навои худ цифз мекард ва бо он мезист. Инсони 

хунсард шунин суруда наметавонист, шунин овое намедошт‼. Воқеан ин асар 
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зиндагиро бо цама амиқию нотакрорк ва талхиву шириницояш дар худ 

ғунщоиш додааст. Баъди дар мащаллаи ※Новый мир‼ шоп гардиданаш ин 

повест аз щониби нависандаи хушсалиқаи тощик Пӯлод Толис пазируфта шуд 

ва бо цидояти ӯ Ф.Муцаммадиев онро ба забони тощикк тарщума намуда 

адабижти тарщумавии тощикро бо асари тозаи щолибе ғанк гардонид.  

Нависандаи бузурги фаронсавк Луи Арагон ин повести Ч.Айтматовро 

※бецтарин дар щацон қиссаи муцаббат‼ номид. Дар воқеъ образи духтари 

подабони қирғиз Ҷамила натанцо дар насри бадеии қирғиз, балки дар 

адабижти советк низ сухани тоза буд. 

Фазлиддин Муцаммадиев ждовар шудаанд, ки ※Он вақтцо дар журнали 

※Шарқи Сурх‼ (цоло ※Садои Шарқ‼) кор мекардем ва рӯзе Толис маро ба 

кабинети худ щеғ зада, ба дастам шумораи нави журнали ※Новый мир‼-ро 

дода гуфт: Ин що ※Ҷамила‼ ном повест шоп шудааст. Цаминро тарщума 

мекардед< Майлаш, лекин кай? – цар шк зудтар, бецтар, цамин цафта тайжр 

шавад, боз хубтар‼. 

Фазлиддин Муцаммадиев ба ин хидмати худ аввалан як нависандаи 

дорои сабку услуби тозаро ба хонандаи тощик ошно намуд ва барои 

тарщумацои минбаъдаи осори Чингиз Айматов роц кушода бо ривощ жфтани 

тарщумаи асарцои ин адиби қирғиз давраи нави робитацои адабии халқцои 

тощику қирғизро низ роцандозк намуд. Ин оғози файзбахши ибтикороти 

адабк тадрищан ба ждкарди анъанацои дерин ва самар овардани цамкории 

мижни эщодкори ду халқи таърихан бо цам дӯсту бародар гардид.  

Фазлиддин Муцаммадиев баъди тарщумаи ※Ҷамила‼ (1960) ба шахсияти 

эщодк ва осори нависандаи қирғиз мецри афзун пайдо кард ва соли 1966 

повести ※Алвидо Гулсарк‼ ва соли 1984 романи ※Дуроцаи Бӯронк‼-ро бо 

камоли мацорат ба тощикк тарщима намуд. Дар щаражни тарщумаи роман, ки 

ривожту асотирцои зижд мавриди истифода қарор гирифтаанд, дар зецну 

шуури тарщумон оид ба мавқеи истифода ва сацецияти ривоятцои дерин 

андешаи дигаргуна пайдо шуд ва ба эътибори гуфтаи нависандаи халқии 

Тощикистон Саттор Турсун ин қазияи суолангез дар вохӯриву суцбати 

Фазлиддин Муцаммадиев ва Чингиз Айтматов сацецият пайдо намуданд. 

Тарзе ба гуфта омад, Фазлиддин Муцаммадиев ба шахсияти адабии Чингиз 

Айтматов низ назари худро доштанд, ки бажнгари он таълифи мақолаи 

※Чингизи мо‼, ки нахуст дар рӯзномаи ※Маориф ва маданият‼ (1977) ва баъд 

дар шакли такмил жфтааш дар мащаллаи ※Садои Шарқ‼ (1977, №4) бо унвони 

※Норинижнем мо‼ нашр гардидааст. 

Аз сӯйи дигар Чингиз Айтматов низ нигоци нек ва ихлоси худро оид ба 

адабижт ва шахсиятцои адабии тощик дар гуфтору навиштораш бажн 

намудааст, ки далелаш метавонад таълифи мақолаи кӯтоц, вале пурмецри ӯ 

※Ду устод‼ бошад. Таълифи ин мақолаи Чингиз Айтматов ва бо муцаббат оид 

ба цунари эщодк ва шахсияти абармардоне шун Садриддин Айнк ва Мухтор 
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Авезов сухан гуфтан далели равшани эътирофи таърих ва корномаи 

фарзандони фарзонаи он аст. 

Дар ин мақола бажн жфта, ки ※Имрӯз ман дар назди хонандагон 

муцаббату садоқати худро нисбат ба Мухтор Авезов ва Садриддин Айнк 

эътироф мекунам. Онцо нависандагони беназиранд. Авезов ва Айнк сифатан 

бо цам умумият доранд, аммо дар цалли мавзӯъ ва масъалацои бузурги эщодк 

дар онцо тафовути махсус дида мешавад. Айнк оддк, зоциран орому ботамкин 

аст. Вале дар симои қацрамононе, ки ин пири хирадманди шарқи мо дар 

даврони шикасту вуруни таърихк тасвир мекунад, хонандагон ғазабу 

изтироби беандозаро мебинанд. Ӯ халқро дар арсаи таърих дар шахси 

одамони нек тащассум мекунад. Ин буд, ки ба таври фавқуллода сохти кӯцна, 

цокимони ※Бухорои шариф‼ ва муцтасибу цасудони худхоци онро берацмона 

мацкум кард. Айбномаи ӯро дифоу рад кардан имконнопазир аст‼. 

Замони дигар, тарщумаи осори адиби қирғиз пайи цам ба забони тощикк 

суръат гирифта, дастраск ба эщодижти ӯ домани фарох пайдо кард ва омӯзишу 

бацрабардорк аз тасвир, цунари образофарк, сужацо ва нигоци вижа ба 

рӯйдодцои олам низ суръат гирифта эщодижти ӯ барои адибони тощик ба 

сифати мактаби мацорат  хидмат кард. Адиби номвар Мирзо Турсунзода 

замоне, ки шуцрати щацониро социб буданд, бо огацк аз истеъдод ва цунари 

нависандагии Чингиз Айтматов гуфта буданд, ки ※Таърих акнун ду Чингизро 

медонад. Чингизи аввал мехост, ки щацонро бо шамшер таслим кунад, вале 

худ бадноми щацон гашт. Чингизи дуюм Айтматов щацонро бо сухан тасхир 

кард ва некноми щацон гаштааст!‼  

Чун худи нависандаи қирғиз мӯътақиди андешае аст, ки ※халқи қирғиз 

асрцо цампацлӯи бародарони тощикаш зиндагк мекард‼ дар осори ӯ, ба вижа 

повестцояш тасвирцо ва масъалагузорк, некиву бадк, умед ба оянда, андешаи 

буду набуд, муносибат ба анъанот ва дину оин, табиат ва асрори мӯъщиавии 

он барои соири халқу миллатцо, ғолибан халқцои қирғизу тощик умумияти 

мантиқк доранд. Инро аз повестцои ※Сарвқади рӯймолсурхаки ман‼, 

※Муаллими нахустин‼, ※Роци кацкашон‼ ва дигар асарои Чингиз Айтматов ба 

мушоцида гирифтан мумкин аст. 

Яъне, агар дар ташаккули реализми насри Чингиз Айтматов таъсири 

амиқи устодони сухан С.Айнк ва М.Авезов эътироф гардида бошад, айни 

замон Ф.Муцаммадиев, С.Турсун, Сорбон, А.Самадов, Ю.Акобиров ва дастаи 

назарраси эщодкорони қазоқӯ ӯзбеку туркману тотор ва умуман минтақа аз 

осори насрнависи социбистеъдоди қирғиз бацра бардоштаанд.  

Повести ※Сарвқади рӯймолсурхаки ман‼ (1961), ки аз ишқи нобарори ду 

дилдода Илжс ва Асал цикоят мекунад аз рӯи мавзӯъ ба повести ※Ҷамила‼ 

наздикк ва қаробате дошта бошад цам нависанда дар ин асар кӯшидааст 

рӯзгори муосирони моро бо тамоми мураккабк ва ихтилофаш тасвир намояд. 

Қацраомнони ин асар Илжс ва Асал бо осонк ба цамдигар дил баста оила 
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бунжд мекунанд, вале кӯтоцандешии Илжс боиси вайронии оила мегардад. 

Нависанда дар ин повестцо, ки мантиқан цамоцанганд ду лацзаи оғозу анщоми 

ишқро табик ва боварибахш ба риштаи тасвир кашида, фалсафаи зиндагиро 

дар цалли онцо изцор намудааст. 

※Муаллими нахустин‼ (1962) повесте аст, ки аз қисмати нахустин 

муаллими авули Куркурев Дюшени хоксору фурутан цикоят мекунад. Дюшен 

дар солцои пурошуб дар авулцои дурдаст мактаб кушода ба наврасон савод 

меомӯзад ва онцоро водор месозад, ки сижцу сафедро фарқ намуда барои 

ояндаи фирӯзашон щадал намоянд. Қисмати Дюшен – ин нахустмуаллими 

авулцои қирғизкқисмати онцоест, ки пойдевори цажти имрӯзро дар он солцои 

пурошӯб ницода умрашонро дар ин роц бохтаанд. 

※Повести ※Роци кацкашон‼ (1963) як навъ қуллаи нав дар эщодижти 

Ч.Айтматов буда, дар он мунощоти зани оддк ва фурутани қирғиз Тулганой 

дар назди инсоният, дар назди замин ва дар назди онцоест, ки роци пуразоби 

щангро паймудаанд. Нависанда дили модари дилреш ва фарзандгумкардаро 

кушода, дард ва андешацои ӯро аз авули дурдасти кӯцистон ба модарони олам 

ва онцое, ки дар щанг фарзандонашонро бохтаанд, мерасонад. 

Ба таври умум асарцои дар тӯли солцои 1966-80 офаридаи Ч.Айтматовро 

шартан ба ду гуруцщудо намудаанд. Ба гуруци аввал се повести зикр гардида ва 

※Чашми уштур‼-у ※Турнацои бармацал‼ дохил шудаанд. 

Дӯсти донишманди нависанда, файласуфи тощик Акбари Турсон таъкид 

намудааст, ки ※симои адабию ғоявии ин асарцоро романтикаи инқилобк 

муайян ва мушаххас мекунад, ки аз щанбаи умда ва муштараки онцост. 

Қацрамонцои адабии ин асарцо ғолибан фардцои ищтимоан фаъол – 

щавонмардон ва наврасонеанд, ки бо тақозои рӯзгор ба пешгоци зиндагк 

баромада, ба набарди нобаробар мепардозанд ва оқибат пирӯз мешаванд‼. 

Маврид ба ждоварист, ки ※мувофиқати афкор ба зиндагк‼ ин 

донишманди фарохназари тощик ва Чингиз Айтматовро бо цам дӯсту қарин 

гардонида бо муштаракк ва цамгунии назар ва цавсала щицати бозгӯ, 

масъалагузорк ва роццалли қазияцои умумибашарк водор намудааст.Акбари 

Турсон дар мақолаву асарцояш аз арзиши умумибашарии осори Чингиз 

Айтматов бо сароцат жднишон мешавад ва решаи эщодижти ӯро аз ※фолклори 

халқцои туркизабон, адабижти классики рус ва цозираи советк ва адабижти 

щацон (махсусан адабижти Америкаи лотинк ва Япония)‼ дониста, истифодаи 

асотиру ривоятцоро аз вижагии услуби ӯ мецисобад. Ӯ бо назардошти 

тащрибаву малакаи эщодии Н.В.Гогол, Ф.Кафка, М.Манн, М.Булгаков ва 

Г.Маркс иброз медорад, ки ※барои нависандаи цунарманд асотири куцан ж 

ривояти халқ сюжети сюрреалистк ж бофтаи фантастикк фақат сароғози 

тааммули адабиест, ки бо кашфижти нави бадек анщом жфта метавонад. 

Айтматов аз щумлаи шунин нигорандагон аст. Дар эщодижти ӯ воситацои 

мазкури адабк на фақат васоити тасвирро ғанк мегардонанд, балки доираи 
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щустущӯцои ғоявию бадеии нигорандаро васеъ мекунанд. Сюжетцои офаридаи 

Айтматов аз фантастика ж ривоятцои щудогона таркиб нажфтааст; фантастика 

ва ривоят фақат ба ташаккул ва инкишофи сюжет жрк мерасонад. ва ж ба 

сурати цикояти василатк даромада шоху барги щудогонаи онро ғизои маънавк 

медицад‼. 

Ин андешаи аз назари амалк ва назариявк сацеци донишманди тощикро 

олимони ватаниву хорищк, ки оид ба пацлӯцои мухталифи эщодижти Чингиз 

Айтматов ибрози назар кардаанд, тақвият додаанд. 

Дар навбати худ Чингиз Айтматов бо қаноатмандк аз шиносок бо ин 

донишманди тощик иброз намуда, ки ※< Ва ман, бо ӯ, дар он що (дар Париж, 

М.И., М.З.) ошно шудам, эцсос кардам, ки риштацои кадомин як диди ба цам 

мутаносиби назар ва муцимтар аз цама мувофиқати афкор ба зиндагк, ба 

дирӯз ва имрӯз моро ба якдигар пайванд ва дилбанд мекунад. Алцак, афроди 

ащиб ва нащиб кам нестанд, хоса бихрадон фузунанд. Вале фарде, ки туро шун 

оцанрабо ба сӯи хеш кашад ва цузри ӯцар дафъа туро идгоц бошад, бегумон ин 

фард дорои фазиластест дигаргуна. Акбар Турсунов инсонест бацравар аз 

саршашмацои рангоранги фазлу хирад ва рӯдбори фарцанг‼. 

Цамкории эщодк ва илмии ин ду нобиғаи замон фацмиши 

щацоншиноск, вусъати назар ва дониши цамдигарро такмил дода, шун 

шахсиятцои таъсиргузор дар амали бацрабардорк аз тащрибаву дониш, 

цамдилк ва тақвияти иртиботи байницамии халқцо намунаи ибрат гардиданд. 

Чингиз Айтматов иқрор ба он аст, ки ※Мацз ӯ ба ман аввалан шандин 

иқтибос ва пасон шеърцову порацои бузурги эщоди Абӯалкибни Сино, Рӯдакк 

ва дигар нобиғацои классики назму фалсафаи Шарқро барои қироат 

пешницод кард‼.  

Ин қазияцо аз он башорат медицанд, ки нависандаи оламшумули 

қирғиз ва донишманди пурдону пуркори тощик дар давраи нави таърихк бо 

амали хеш ба робитацои адабк ва илмии халқцои тощику қирғиз мазмун ва 

сифати тоза бахшиданд. 

Повестцои ※Алвидо, Гулсарк‼ (1966), ※Киштии сафед‼ (1970), ※Саги алое, 

ки лаб лаби бацр метозад‼ (1978) ва романи ※Дуроцаи бӯронк‼ (1980) бажнгари 

тащассуми тацаввули эщодист, ки нависандаи қирғиз аз охири солцои шаст ин 

шониб аз сар гузаронидааст. Ин що сухан аз тағйир жфтани диди эстетикии 

нависанда меравад, ки дар мащрои муштараки инкишофи адабижти советк 

сурат гирифтааст. Нависанда суст гардидани щанбаи романтикию дидактикк 

ва баракс қувват гирифтани щанбаи реалистию фощиавиро дар назар дорад, ки 

дар насри солцои 70-ум зоцир мешавад. 

Таълифи романи ※Дуроцаи бӯронк‼ дар назди инсоният вазифаи нав – 

андешаи амиқи дирӯзу имрӯз ва пайванди наслцоро гузошт. Аз нашри ин 

роман фурсати зижде нагузашта истилоци ※манқурт‼ машцур гардид ва акнун 

онцоеро, ки ба муқаддасот имон намеоранд ва аслу насли худро 



 

11 

 

намешиносанд, манқурт мегӯянд. Яъне ин кашфижти нависандаи қирғиз 

моцияти умумибашарк касб намуд. 

Шоираи маъруф Гулрухсор низ ба цамин ақида аст, ки ибораи 

※манқурт‼-и муғулк тавассути адиби қирғиз цамшун рамзи одами аз 

зодубунжд, решаву асл ва падару модари хеш ғофили қимоб ба адабижти 

щацон ворид гардид. 

Адабижтцо аз дӯстк, мукотибот, диду боздид, тарщума ва арзишдоварии 

осори цамдигари адибон суд мебардоранд, доираи хонандагонашон густарда 

мешавад ва робитацои адабк сифати тоза мегирад. Хушбахтона манфиати ин 

амал собиқа дорад ва дар таърихи замони шӯравии адабижти тощик ба 

далелцои зижди масарратбахш рӯ ба рӯ шудан мумкин аст, ки ба манфиати 

адабижтцо хидмат карда, дӯстии халқцоро тақвият бахшидаанд. 

Шахсият ва эщодижти Чингиз Айтматов цам дар замони Шӯравк ва цам 

замони ба истиқлолияти давлатк расидани халқцои тощику қирғиз вазифаи 

васлгариро ищро кардааст. Муносибатцои эщодии Мирзо Турсунзода, Сотим 

Улуғзода, Фазлиддин Муцаммадиев, Мӯъмин Қаноат, Юсуф Акобиров ва 

Саттор Турсун бо Чингиз Айтматов ва натищаи файзбахши он ба адабижтцои 

тощику қирғиз ба ацли тацқиқ ва хонандагон равшан мебошад. Гурӯци дигари 

адибон ва тарщумонцои тощик мустақиман осори Чингиз Айтматовро ба 

тощикк баргардон намуда, дар ғановатмандии адабижти тарщумавии тощик ва 

тацкими робитацои адабк сацм гузоштаанд. 

Дар ин мижн шоираи номдор Гулрухсор шун ба адабижтцои пешрафтаи 

олам, ба адабижти қирғиз ва хоса ба эщодижти Чингиз Айтматов таващщуци 

вижа зоцир намуд ва мусофирати ищбории шандсолаву дар шацри Бишкек 

зиндагк ихтижр кардан ин цусни таващщуц ва ошнок ба таъриху адаби халқи 

қирғизро тацким бахшид. Дӯстк ва цамкории эщодии Гулрухсор ва Чингиз 

Айтматов боиси муцаббат ва дилгармии бештар пайдо намудани хонандаи 

тощики қирғиз ба намунаи шеъру насри цамдигар гардид.Шеъри Гулрухсор 

тавассути тарщумаи русиаш алоқамандони зижд пайдо кард ва шецрацои 

номдори адабие шун Расул Ғамзатов ва Чингиз Айтматов шоираи тощикро дар 

радифи эщодкорони сатци щацонк пазируфта, ба мащмуацои шеъри ӯ сарсухан 

навиштанд. Иштироки якщоя дар шорабиницои байналмилалк, щашнцои 

цамдигар ва цамназарк ба цаводиси рӯзгор риштацои дӯстии шоираи тощик ва 

нависандаи қирғизро мустацкам намуд, ки ин дар навбати худ ифодагари 

дӯстк ва цаммаромии ду халқи бародар аст. Гулрухсор дар суханрониаш дар 

конференсияи щумцуриявии ※Нақши Чингиз Айтматов дар тацаввули насри 

муосири тощик‼ ки 14-уми декабри соли 2018 дар ДМТ баргузор гардид, 

Чингиз Айтматовро ※нависандаи шоир‼ номид ва афзуд, ки ※ба шеър, хосса 

ба шеъри оламгири форсу тощик цусни таващщуци зижде дошт‼. Дар мақолааш 

※Кайцоннаварди дили инсон‼, зимни ждоварк аз шӯцрати оламгир ва 

фазилатцои неки инсонии адиби қирғиз нигоштааст, ки ※Чингиз Айтматов ба 
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ман цаққи устодк дошт. Навиштацои маро ба ду забон-тощикиву руск тацти 

назар дошт, цамеша дастгиру мададгор буд. Аз комжбицоям шод мешуд. Бо 

Ҷоизаи умумииттифоккк комсомол, ки ба даст оварданаш, хосса барои 

адибони Осижи Марказк, он қадар осон набуд, устод Айтматов яке аз 

аввалинцо буд, ки аз хорища занг зада маро табрик гуфт: 

Муборак бод! Ман дар синну соли ту дар адабижт гавак мекашидам, ту 

бошк дар синну соли донишщӯйии ман социби шунин щоиза гардидк. Цалолат 

бод щоизаи щавонк!‼.  

Шеъри ※Кайцони дил‼-и шоираи тощик, ки ба ин нависандаи номдор 

бахшида шудааст, ифодагари мецру ихлоси щониби дигар буда, дар адабижт 

метавонад шун далели равшани қаробати байницамии эщодкорон, ки ※ба 

лутфи сарнавишт ошнову цамзамон‼ будаанд, хидмат намояд. 

 

  Одами хокк пайи афсона бар афлок рафт, 

  Дуди оташ-оци киштк дар лиқои хок монд. 

  Боз шуд гарши даре аз цафт дарцои фалак, 

  Сад дари накшода андар хок шун афлок монд. 

 

Муцакқиқони осори Ч.Айтматов аз истифодаи бомавқеъ ва эщодкоронаи 

афсонаву гуфторцои асотирк сухан ба мижн овардаанд. Худи нависанда низ 

иқрор аст, ки ※ривожти қадим ба мо барои бо назари имрӯз шашмандоз 

кардани нижгони дур имкон медицад ва мо онцоро бояд истифода барем ва ба 

щацоншиносии цозираи худ мувофиқ гардонем‼. 

Асарцои дигари Ч.Айтматов ※Пораабри сафеди Чингизхон‼ ва романи 

※Зеркунанда‼ (※Қижмат‼) низ ба масъалацои муцими цажти инсоният, 

сарнавишт ва қисмати башар бахшида шуда, обрӯи щацонк жфтаанд. Тасвири 

сацнацои тезу тунд, дарки олами ботинии инсон ва истифодаи бамавқеи одату 

сунатцои дерин дар романи ※Қижмат‼ андешаеро тақвият медицад, ки огоции 

нависандаи ботадбир аз мероси шифоцк ва хаттии башар аз асар то асари 

дигар густариш жфтааст. Масалан дар романи ※Дуроцаи Буронк‼ як байти 

намояндаи адабижти асрцои мижнаи арман Григор Нарекатси (951-1003) 

истифода гардидааст, ки ба андешаи арманшиноси тощик Абдувалк Давронов 

(рӯцаш шод бод) дар зарфи цазор сол аз мероси бузурги ин сухангустари 

арман танцо цамин байт ба туфайли истифодаи он дар романи нависандаи 

қирғиз ба забони тощикк тарщума шудааст. Байт: 

 

   Бигир ин китобро, ки щисми ман аст, 

   Шунав ин каломро, ки щони ман аст. 

 

Дар романи ※Қижмат‼, цангоми тасвири ботину зоцири Авдий 

Каллистратови барои афкори куфрониаш аз семинарияи динк ронда шуда 
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дар ду маврид аз Хайжм жд мешавад. Дар роман омада, ки: ※ва цоло, ки бо 

дасти баста дар бордони мошин мехобад, фикрцои шӯрангези гуногун аз 

хажлаш мегузаштанд. Вале аз цама бештар олами танцокӯро азият медод. Вай 

он дам суханони пурцикмати қариб фаромӯшкардаашро аз кадом шоири 

Шарқ ва шояд цам аз Хайжм, ба жд овард: 

 

  Як қатраи об буд, бо дарж шуд, 

  Як зарраи хок, бо замин якто шуд. 

  Омад-шуди ту андар ин дунж шист? 

  Омад магасе падиду нопайдо шуд. 

 

Мавриди дигар Авдий Каллистратов дар цолати изтироби ботинк 

маънои суханони пурцикмати Хайжмро дарк мекунад, ки қаблан ин афкорро 

писанд намекарду царза мепиндошт. 

 

  Аз омадану рафтани мо суде ку? 

  В-аз тори вущуди буди мо пуде ку? 

  Чандин сару пойи нозанинони щацон 

  Месӯзаду хок мешавад, дуде ку? 

 

Роци дигари дилбастагии тощикон ба осори Чингиз Айтматов тариқи 

драматургия ва театр роцандозк гардидааст. Цанӯз солцои 70-уми асри 

гузашта аз рӯйи асари Чингиз Айтматов ва Колтай Муцаммадщонов ※Қуллаи 

Фудзияма‼ дар сацнаи театри акаедемк-драмавии ба номи Лоцутк 

намоишномае гузошта шуд, ки аз асарцои бецтарини сацнаи тощик ба шумор 

меояд. Коргардони маъруф Фаррух Қосимов намоишномацои ※Манқурт‼ ва 

※Қижмат‼-ро дар сацнаи театри Ацорун ба намоиш гузошт. ※Рӯзи дарозтар аз 

аср‼ аз щониби коргардони дигари тощик Султон Усмонов дар сацнаи Театри 

давлатии щавонони ба номи М.Воцидов ба намоиш гузошта шуд ва тадрищан 

ин иқдоми нек дар театрцои вилоятиву ноциявк низ амалк гардида, 

драматургияи миллии қирғизро ба доираи васеи иштижқмандон ошно намуд. 

Ч.Айтматов яке аз хонотарин нависандаи щацонк буда, барои хонандаи 

тощик нависандаи мацбуб ва писандида мацсуб межбад. Тарзе ба гуфта омад аз 

цикояву повестцои аввалин то асарцои тозанашри ӯцамагк ба забони тощикк 

тарщума гардидаанд. Дар тарщумаи асарцои ӯ нависандагон ва мутарщимони 

цунарманди тощик Ф.Муцаммадиев, Ц.Ацрорк, Шамси Собир, Сорбон, 

Б.Муртазоев, Т.Ботирқулов, Б.Абдурацмон, С.Салоц, Истад Қосимзода, 

Низоми Қосим, Цикмат Рацмат, Мирзо Шукурзода, Рустам Ваццобзода ва 

дигарон цисса гузоштаанд. 

Аз ин мурури кӯтоц ба рӯзгор ва эщодижти Чингиз Айтматов натищагирк 

намудан мумкин аст, ки сарнавишти инсон ва осоиши олам аз масъалацои 
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калидии эщодижти ӯ буда, пацнои огацк ва омӯзиши ӯ воқеан густарда ва 

фарох аст. 

Ва цамин диду назари фарох имкон фароцам овардааст, ки дар эщодижти 

ӯ таассур ва таъсир тавъам щаражн бигирад ва бояд цангоми зикри 

таъсирпазирии эщодкорони тощик аз Чингиз Айтматов, цамин 

қонуниятмандии робитацои адабк дар мадди назар бошад. 
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ТАСХИРГАРИ ДИЛЦО 

(Муруре ба эщодижти Шингиз Айтматов ва иртиботи он ба тощикон) 

 

Ин мақола бо назари ищмолк ба таърихи цамкорицои гуногунщабцаи халқцои тощику 

қирғиз оғоз гардида, давраи баровари он, ки ба замони нав рост меояд мавриди зикр қарор 

гирифтааст. Ба гуфта омада, ки эпоси бузурги қирғизцо ※Манас‼, бажнгари таващщӯци 

байницамдигарии халқцои тощику қирғиз буда, тариқи тарщумааш ба забони тощикк доираи 

васеи ихлосмандонро аз қаробати таърихии ин халқцо огоц месозад. Адибону олимони 

даврони дигар бо такя ба цамин суннати дерин бо таълифи асарцои назмиву насрк ва 

пажуцишцои худ робитацои адабии халқцои тощику қирғизро нерӯи тоза бахшиданд. 

Нависандаи номдори қирғиз Чингиз Айтматов дар давраи оғозини ташаккулжбии 

эщодижти худ дар радифи адабижтцои пурарзиши халқцои дигар аз адабу фарцанги форсии 

тощикк ва давраи нави он бацра бардоштаву дар давраи дигар бо насри реалистиаш ба 

эщодижти нависандагони тощик таъсир расонидааст. Ба эщодижти ин адиби номвар таващщуц 

пайдо кардани хонандаи тощик аз тарщумаи цикояву қисса ва романцои ӯ маълум мегардад. 

Дар мақола натищагирк мешавад, ки дар мисоли эщодижти Чингиз Айтматов таассур 

ва таъсир барин қонуниятцои робитацои адабк ба таври равшан падидор мегардад. 

Калидвожацо: робитацо, адабижт, эпос, тарщума, миф, асотирцо, цамкорк, 

бацрабардорк, тощикон, қирғизцо, Чингиз Айтматов, Садриддин Айнк, адабижти классикк, 

адабижти ацди нав, таъсир, таассур.     
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АБАРМАРДИ ИЛМУ АДАБ 

 

Низом Қосим 

Раиси Иттифоқи нависандагони тощикистон 

 

Аввалан, ба ташкилкунандагони ин мацфили гиромидошт, аз номи 

Ражсати Иттифоқи нависандагон ва адибони алоқаманди мавзӯъ, сидқан 

изцори сипос мекунам. Чунин щамъомади ждбуд бо ширкати адибону олимон 

охири соли гузашта дар Иттифоқи нависандагон цам барпо шуда буд, вале 

мацфили имрӯза, ки бо иштироки доираи васеи донишщӯжн сурат мегирад, 

дигар аст. Ба он маънк, ки имрӯз цама гиромидошту арщгузорк ба хидматцои 

яке аз сутунцои воқеии адабижтшиносии муосири тощик академик Абдулғанк 

Мирзоев ба щавонон, яъне, ба таващщуци ояндаи илму адабамон арзаю вогузор 

мешавад ва итминон дорем, ки онцо дар фаъолияти дурахшони ояндаашон ин 

гиромидошту арщгузориро самимона идомаю вусъат мебахшанд. 

Сониян, бояд иқрор кард, ки оид ба шахсияти нотакрор ва хидматцои 

пурбори устод Абдулғанк Мирзоев сухани тозае гуфтан амри муцол аст, 

шунки дар ин бора навиштацои зижде дастрасанд ва дӯстон, цамкорон ва 

шогирдони он абармард пацлӯцои гуногуни мавзӯъро ба цар навъ тацқиқу 

бозгӯ кардаанд. 

Сухани ногуфтаи банда ин аст, ки мо, донишщӯжни шил-шилупанщ соли 

қабл, саодати шунидани сабақцои академики номварро, ки муддате дар 

Донишгоци давлатии Тощикистон дарс медод, дарнажфтем ва бори аввал ин 

номи шарифро аз муаллимамон Социб Табаров шунидем. Он устоди тунду 

тез ва цақталош, ки табари танқиду сарзанишаш бар сари кундзецнцои 

тацсилу кундацои илму адаб цамеша боло буд ва дар бораи кам касе бо цусни 

ажни таващщуц сухан меронд, мансубацои академик ※Абдулғанк 

Муцаммадовиш‼-ро бо эцтирому ихлоси тамом ба забон меовард. Барои 

муқоиса бояд гуфт, ки мавсуф шунин рущӯи мецромезашро асосан танцо ба ду 

адиби бузургамон – устодон Турсунзода ва Улуғзода арзонк дошта, дар цозиру 

ғоиб ※Мирзо Турсуновиш‼ ва ※Сотим Улуғовиш‼ зикрашон менамуд. 

Цангоме ки цажту эщодижти Камолиддин Биноиро меомӯхтем, тибқи 

расми он замон (шояд цоло цам бошад) рисолаи бузурги академик Мирзоевро 

※конспект‼ кардем ва аз он китоби амиқмазмун, ки шун як роман бо шавқу 

осон хонда мешавад, оид ба масъалацои зижди таърих ва адабижт бацрацои 

фаровон бардоштем. Мацз тавассути рисолаи ※Бинок‼ аз қазияи 

※мухолифат‼-и ӯ бо Алишер Навок бохабар шуда, романи Ойбекро дар 

бораи сардафтари адабижти ӯзбек мутолиа намудем, даржфтем, ки 

масъалагузории ӯ воқеан сохтаву муғризона, барои муносибатцои цасанаи ду 

халқ бисжр зарарнок аст ва, баръакс, асари олими тощик, бо далелцо ин цамаро 

рад намуда, натанцо цажту осори боз як шоири социбсухани миллати худро 



 

16 

 

амиқ ба доираи тадқиқ кашидааст, балки ба ному мақоми асосгузори 

адабижти классикии халқи цамсоя цам эцтироми сазовор қоил шудааст.  

Ҷолиби таващщуц аст, ки устод Абдулғанк Мирзоев махсус барои 

даржфти унвони илмк рисолацо нанавиштааст. Барои рисолаи ※Саййидо ва 

мақоми ӯ дар таърихи адабижти тощик‼ сазовори унвони номзад шудаасту 

барои рисолаи ※Бинок‼ – лоиқи унвони доктор. ※Аз нуқтаи назари тадқиқотк 

ин асари Шумо бебацост‼ - гуфтани устод Айнк дар бораи рисолаи аввал ва 

мушовиру муцаррири рисолаи дуюм будани шарқшиноси бузурги советк 

Евгений Эдуардовиш Бертелс худ бацоцои баланду бебацси ин асарцои 

дилписанданд. 

Рисолаву мақолацои академик Абдулғанк Мирзоев дар бораи цажту 

эщоди устод Рӯдакк, Ибни Сино, Цофизи Шерозк, Камоли Хущандк, Малецои 

Самарқандк, Мулцами Бухорок, Абӯисцоқи Атъима, Мирзо Абдулқодири 

Бедил, Котибк, Амир Хусрави Децлавк, Ацмади Дониш ва дигар 

намояндагони адабижти классикиамон низ бо умқи андешаву вусъати назар 

мутамойиз ва осори бунждии адабижтшиносианд. Агар як сабаби ин падида 

огоцию салоцияти комили муцаққиқк бошад, омили дигар, ки ацамияти 

камтар надорад, бешубца, эцсоси баланди ватандориву миллатдӯстии мавсуф 

аст. 

Ин эцсоси воло хеле барвақт дар вущуди олими бузурги оянда туғжн 

намуда, хоси нигоштацои цанӯз дар айжми щавонк дар рӯзномацои ※Овози 

тощик‼ ва ※Бедории тощик‼ батабърасидааш,  аз  щумла мақолаи ※Дар атрофи 

забони Бухоро ва ацволи тощикони Қашқадарж‼-ст, ки муаллиф дар 20-солагк 

навиштааст. Дар он хислатцои барщастаи мактаби бузурги устод Айнк – 

ватанхоцк, миллатдӯстк ва щасорату цақталошк равшан мушоцида мешавад. 

Шояд яке аз сабабцои баъдан мацз ба осори ацли адаби Насафу Бухорову 

Самарқанди асрцои XV-XIX, давраи ба ифодаи академики шех Ян Рипка 

фаромӯшшудаи адабижтамон таващщуци хосса зоцир кардани Абдулғанк 

Мирзоев ноцақицои ажни тақсимоти миллию цудудии солцои XX буд, ки сахт 

мутаассиру озурдааш медошт ва устоди бузурги тадқиқу тацқиқ бо шунин 

осораш собит намуд, ки ацли бумии ин шацрцо тощикони хушзавқи 

адабижтофар ва забони роищи ин давра лафзи маъниофари тощикк будааст.  

Як лацзаи цажти академик Абдулғанк Мирзоев   низ, ки дар китоби 

ждбудаш зикр шудааст, омӯзанда аст ва цассосицои бузургворонаи устод 

Айниро дар мавриди забони модарк ба жд меорад. Ӯ ду олими забонро 

перомуни навиштащоташон – ※Институти забону адабижт‼ ба бацс кашида, 

исбот мекунад, ки пайвандакцои аз   назари   аввал   яксон – ※ва‼ ва ※-у‼  дигар-

дигаранд, вазифаи аввалк аз дуюмк васеътар аст, яъне, пайвандаки ※ва‼ 

аксаран калимаву мафцумцои гуногун, масалан, ※забон ва адабижт‼, ※таърих ва 

санъат‼, вале пайвандаки ※-у‼ калимаву мафцумцои наздик, аз щумла ※падару 

модар‼, ※жру бародар‼-ро мепайванданд. Цоло ки мутаассифона, натанцо 
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шунин тафовути ажни вожаву мафцумцо, балки бисжр щицатцои муцимтари 

забони модариамон риоят намешаванд, мулоцизацои мазкури устоди бузурги 

забону бажн дар бораи он масъалаи зоциран щузък хеле муцим ва муассиранд. 

Шогирдону цамкорон ба жд овардаанд, ки академик Мирзоев дар цар 

масъала бисжр сахтгир буд. Аз щумла, цар навиштаро намеписандид. Табиист, 

ки бояд цамин хел бошад, ба қавле, ※баъди султонк гадок хуш намеояд‼, 

албатта, пас аз мутолиаву мулоцизаи якумраи огоцонаву амиқи осори 

баланди классикк ва ташаккули табъу завқи воло кас цар гуна навиштаро 

намеписандад! 

Ба щавонон мецри зижд доштааст олими бузург, вале ин царгиз садди 

роци сахтгириаш набудааст. Таъкид мекардааст, ки ※ба щавонон аз аввал 

пухтакориву цалолкориро омӯхтан зарур аст‼. Худ натанцо бо пухтакориву 

цалолкорк сабақцо додааст, балки навиштацояшро цам, бо тақозои 

зарураташон, барои ташаккули инсониву олимии щавонон манзур намудааст. 

Масалан, дар мақолае оид ба Ацмади Дониш камтар ба шарцу бажн ва бештар 

ба овардани ақидацои худи он аллома дода шудааст, ки цушдори щиддиеанд 

аз мутолиаи сарсариву қориазжд, сарфи бецудаи вақту умр, харощоти барзижду 

бещо, таассубу хурофот ва надидани воқеияти цажт. Ажн аст, ки муцаққиқи 

борикбин ин пандгунацои Дониши бузургро, ки барои фарзандонаш 

навиштааст, махсус ба ин тарз пешницод менамояд ва цадафаш ба хонанда, 

бахусус щавонон, расондани мацз гуфтацои асли адиби мавриди тацқиқанд. 

Академик Абдулғанк Мирзоев шогирди сазовори мактаби 

рӯзноманигориву муцаққиқии устод Айнк буда, дар соцацои гуногуни илми 

филология – забоншиноск, адабижтшиноск, матншиноск, робитацои илмию 

адабк, фолклоршиноск, тацияву тацрир, тадрис дар донишгоц, дастгирии 

цамкорони шоиставу тарбияи шогирдони болажқат, тацияву тащлили щашни 

бузургони адабижтамон забардастона кор кардааст ва муцарририаш ба 

китобцои абармардони адабу илмамон Садриддин Айнк ва Бобощон Ғафуров 

худ далели ажни эътирофи салоцияти комилаш дар ин доирацост. Бешубца, 

мулоциза, муцокима, натища ва хулосацои ин устоди цақиқии тацқиқу бажнро 

метавон цамсанги дурахшонтарин корцои шарқшиносони бузурги щацонк 

донист. 

Боиси ифтихори адибон аст, ки устод Абдулғанк Мирзоев солцои зижд 

натанцо узви Иттифоқи нависандагон, балки аз зумраи аъзои Ражсати он буд 

ва дар ташаккулу тацкими пояцои адабижтшиносиву танқид, талқини симои 

маънавии адиб, сатцу сифати мацфилу щамъомадцои адабк сацми арзанда 

гузошт.  

Замон тақозо мекунад, ки барои тацкими воқеии Истиқлолияти 

кишварамон, аз щумла мероси маънавии бузургони халқамонро амиқу дақиқ 

биомӯзем ва барои имрӯзу ояндаи миллату давлатамон ба кор бибарем. 

Цадафи ницоии тадқиқоти щовидонаи академик Абдулғанк Мирзоев, 
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фаъолияти пурбори илмию адабк ва щамъиятии ӯ низ, бешубца, цамин буд ва 

метавон гуфт, ки он осор солцои сол бацри цамин мақсади воло хидмат хоцад 

кард. 

 

ЖДЕ АЗ СОЦИБҚАЛАМИ ЦАҚИҚАТНИГОР 

(Ҷумъабой дар шинохти Ҷумъабой) 

 

Мацмадаминов А.С. 

Донишгоци миллии Тощикистон 

 

Чецранигорк дар адабижту фарцанги щацонк мақоми мецвари 

дошта, дар имтидоду масири таърих аз даврони куцан то замони муосир дар 

раванди ташаккул, тацаввул ва такомулоти худ аз вижагицои хос бархӯрдор 

гашта, дар худогоцию худшиносии банк башар, алалхусус маърифати илмию 

бадек ва эстетикии таърих, идроки воқеот, билхосса щацонбинк ва мақоми 

ашрафу-л-махлуқот - инсони мутацаррики щамъиятк нақши умдае бозидааст 

ва бо гузашти айжм дар оянда низ рисолатцои нав, албатта, дар пай хоцад 

дошт. Намунацои нахустину щолиби шецранигорк тибқи манобеи то кунун 

дастрас дар ※Авасто‼, ※Катибаи Боғистон‼ ва бозжфти навтарини нодиру 

қиматбацои сангнавиштаи Яковланг (мансуб ба соли 624 мелодк, воқеъ дар 

Афғонистон) душор мешаванд, ки қобили таващщуц мебошанд. Дар тамаддуни 

Юнони Бостон дар осори пешвои фарцанги ин сарзамин Афлотун 

※Республика‼ ва таълифоти шогирди ӯ Арасту ※Метафизика‼, ※Поэтика‼, 

※Риторика‼, ※Политика‼ зимни баррасицои илмк, шецранигорицои 

мароқангезе (алалхусус дар мисоли цакими бузург Суқрот ва Афлотун) 

мавщуданд, ки аз рушду нумӯи ин жанри адабк ва фарцангк равшан гувоцк 

медицад. Дар Аврупо дар асрцои баъдина Дантеи Алигерк (※Мазцакаи 

Илоцк‼), Леонардо да Винши, Вилям Шекспир, Волтер, Иоцан Гжте (※Девони 

Ғарбию муаллифи Шарқк‼), Оноре де Балзак, Ги де Мопассан дар инкишофи 

жанри мазкур сацми босазо гузоштанд. Бамаврид зикр намудани китоби 

шавқангезш И.П.Эккерман ※Суцбатцо бо Гжте дар солцои охири цажти ӯ‼, ки 

ба шандин забонцо тарщума ва нашр шудааст. 

Суханварони тощику форс аз устод Рӯдакк, Цаким Фирдавск, Абӯалк 

ибни Сино, Носири Хусрави Қубодижнк, Цаким Низомии Ганщавк ва дигарон 

сар карда дар тӯли беш аз цазор сол дар цар давру замон дар ин щода доди 

суханвариро додаанд. Барои тақвияти фикр ба цукми мушт намунаи хирвор 

зикри шанд далелро зарур мешуморем. Суханони Одамушшуаро 

Абӯабдуллоци Рӯдакк дар марсияи Шациди Балхк: 

 

Корвони Шацид рафт аз пеш  

В-они мо рафта гиру меандеш. 
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Аз шумори ду шашм як тан кам  

В-аз шумори хирад цазорон беш. 

 

Дар фавти Абулцасани Муродк ва дигар фарзонагон: 

 

Мурд Муродк на цамоно ки мурд, 

Марги шунон хоча на корест хурд... 

Дар сафар афтанд ба цам, э азиз, 

Марвазию Розию Румию Курд. 

 

Дар сифати Абӯщаъфари Ацмад ибни Муцаммад: 

 

Он ки бад-ӯ бингарк ба цикмат гӯкк, 

Инак Сукроту цам Фалотуни Юнон. 

В-ар ту фақецшо сӯйи шарщ гаройк, 

Шофек инак ту Бӯцанифаву Суфжн. 

Гар бикушояд зуфон ба илму ба цикмат, 

Гӯш кун инак ба илму цикмати Луқмон. 

Марди адабро хирад физояду цикмат, 

Марди хирадро адаб физояду имон. 

 

Суханони цамзамони устод Рӯдакк - Шациди Балхк: 

 

Шоиронат шу Рӯдакиву Шацид, 

Мутрибонат шу Саркашу Саркаб. 

 

Дар мавриди ифтихору шуцрат аз Кисоии Марвазк: 

 

Зебо бувад ар Марв, бинозад ба Кисок, 

Чунонки щацон шумла баустоди Самарқанд... 

 

Таассуфу цасрат ва надомати ба риққат оварандаи НизомииГанщавк аз 

даргузашти нобацангомии суханвари беназир - Хоқонии Шарвонк: 

 

Цамегуфтам, ки Хоқони дарсгогуйи ман бошад, 

Дарего, ки шудам акнун дарегогӯйи Хоқонк. 

 

Ва мақому щойгоци бузургони зерин дар эътирофи Мавлоно 

Ҷалолиддини Балхк (Румк): 

Атторрӯц буду Санок ду шашмиӯ, 
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Мо аз пайи Саноиву Аттор меравем. 

 

Пазирои ва истиқболи Хоща Цофиз дар мавриди Хощуи Кирмонк: 

 

Устоди ғазал Саъдк пеши цама кас аммо Дорад 

ғазали Цофиз тарзи сухани Хощу. 

 

Гуфтори Мавлоно Абдуррацмони Ҷомк дар нисбати фазилату мартабаи 

Лисонулғайб - Цофизи Шерозк: 

 

Мақому манзилат бодо Бицишти щовидон Цофиз, 

Цазорон рацмати Цақ бод бар он хонадон Цофиз. 

Дуогӯйи ғариби туст Ҷомк дар щацон Цофиз, 

Ғазал гуфтию дурр суфтк, бижву хуш бихон Цофиз. 

Ки бар назми ту афшонад фалак Иқди Сурайжро. 

 

Суннати шецранигорк дар назму наср ва шаклу анвоигуногуни адабк 

минбаъд идома межбад ва дар садаи XIX дар фаъолияти ※доции модарзод‼ - 

Ацмадмахдуми Дониш ва пайравону муътақидони ӯ - Шамсиддини Шоцин, 

Шарифщонмахдуми Садри Зиж ва дигарон хусусияти нави сифатк пайдо 

мекунад, ки ※Рӯзнома‼, ※Тазкори ашъор‼, ※Наводири Зижия‼ ва монанди инцо 

аз щумлаи намунацои воқеънигорк дар адабижти давраи нави тощик ба шумор 

мераванд. Зимнан бояд хотирнишон сохт, ки офаридацои аллома Муцаммад 

Иқболи Лоцурк (1877-1938) бо мазмуни амиқ, моцияти ищтимок, фалсафк, 

щанбаи пурқуввати ахлоқк, цунари баланди нигорандагк ва ацаммияти 

бузурги маърифатию тарбиявии худ, дар щодаи шецранигорк як марцилаи 

нави дорои хусусиятцои ба худ хосро ба вущуд овард, ки он мавриди 

пажӯциши алоцида қарор бигирад.  

Дар замони шӯравк нахуст касе, ки ки анъанаи шецранигорк, хусусан 

тащрибаи эщодиии Ацмади Дониш ва Садри Зижро эщодкорона  

идома бахшид ва бо тақозои замони нав дар ин щода навоварицо ба вущуд 

овард, устод Айнк мебошад. Мацз ба тавассути ※Таърихи иқилоби фикри дар 

Бӯхоро‼, ※Таърихи инқилоби Бухоро‼, ※Намунаи адабижти тощик‼, 

※Мухтасари тарщумаи цоли худам‼ ва шоцкории адабии ӯ – ※Жддоштцо‼ 

хонандагон дар хусуси шецрацои маъруфи адабию фарцангк ва шахсиятцои 

бузурги таърихк огоцк ва маълумоти комил пайдо карданд, биниши тоза, 

тащдиди назар ба гузаштаву цозираи таърихи халқ, тамаддун ва адаби 

фарцанги мардуми худ насибашон гардид. 

Цанӯз аз ибтидои солцои 30-юми садаи XX шогирдони устод Айнк, пеш 

аз цама, Рацим Цошим бо эщоди осори жддоштк , аз қабили ※Пире, ки щавон 

шудааст‼ (1937), ※Садриддин Айнк дар хотироти дӯстон ва шогирдон‼ (1968), 
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※Сухан аз устодон ва дӯстон‼ (1971), ※Бо амри ӯ вищдон‼ (1979), ※Солцо дар 

сацифацо‼ (1982), ※С.Улуғзода бо ※Аз дафтаршаи жддоштцои ман‼, ※Субци 

щавонии мо‼, ※Ибни Сино‼, ※Пири цакимони Машриқзамин‼, ※Алломаи 

адцам ва дигарон‼, ※Фирдавск‼ М.Турсунзода ※Чароғи абадк‼, Ҷ.Икромк 

силсилажддоштцо ва қиссаи ※Устоди ман, мактаби ман, худи ман‼, ※Он ши аз 

сар гузашт‼, М.Миршакар ※Жди жри мецрубон‼, Р.Ҷалил ※Маъвои дил‼, 

Т.Зецнк ※Чанд сухани судманд‼, Ф.Муцаммадиев ※Дӯстон тощи сар‼, 

Р.Цодизода ※Ацмади Дониш‼, ※Сапедадам‼, ※Ситорае дар тирашаб‼, 

Муцаммадщони Шакурии Бухорок ※Равшангари бузург‼, ※Фитнаи 

инқилоб дар Бухоро. Аббос Алиев‼ анъанаи шецранигориро 

бомуваффақият идома доданд, ки таълифоти онцо бозгӯву бозтоби 

сацифацои таърихи гузаштаву цозира, цофизаи таърихиву бадеии халқи тощик 

ва фаъолиятмандии ищтимоиву фарцангии намояндагони барщастаи адабу 

фарцанг мебошанд. 

Цар он ши ки шун як экскурси адабию фарцангк дар фавқ зикр гардид, дар 

вақташ аз назари борикбини ду дӯсти щониву социбқалами 

номк - Ҷумъабой Одина ва Ҷумъабой Азизқулов дар шаклцои гуна-гуна 

гузашта ва дар ницояти кор ба сифати як гулдастаи рангорангу муаттар арзи 

вущуд кардаву ва инак дар тафаккуру хажлоти эщодиву жддоштк ба шк тарз 

рӯйи коғаз омада манзури хонанда гардидааст, сухан меравад. Ба иборати 

дигар, ду шахсияти эшодй ва социбқалами варзида, ки царду ба иттифоқи ащиб 

Ҷумъабой ном доранд, дар шинохти якдигар шк гуна зуцуру арзжбк шудаанд. 

Адабижтшиноси маъруф Абдунабк Сатторзода дар сарсухани 

пурмуцтавое, ки тацти унвони ※Суханшиноси қаламзан (Ба щойи сарсухан‼ ба 

китоби Ҷ.Азизқулов ※Андухти рӯзгор‼ (2014) навишта ва пацлуцои гуногуни 

фаъолияти серсоцаи ӯро борикбинона барраск кардаанд, бо зикру таъкиди 

афзалият, хусусияти мутафарриқа ва нафосати адабия навиштаанд, ки ※Соцаи 

дигаре, ки дар он Ҷумъабой Азизқулов барори комил дорад, хотиранависк 

аст. Хотироти ӯ ж ба таъбири худаш ※ждмондацояш‼ бартарие доранд, ки 

жддоштцои дигарон ж надоранд ва ж дар онцо камтар ба назар мерасанд. 

Муаллиф бо бисжр шоирону нависандагон, тарщумону рӯзноманигорон ва 

донишмандони номии тощик ж цамкор будааст ва ж робитаи наздики дӯстк ва 

эщодк доштааст, аз он щумла бо Абдусалом Децотк, Цасан Ирфон, Тӯрақул 

Зецнк, Цабиб Ацрорк, Боқк Рацимзода, Фотец Нижзк, Муллощон Фозилов, 

Шарифщон Цусейнзода, И.С.Брагинский, Нурк Усмонов, Муцаммадщони 

Шакурии Бухорок, Фазлиддин Муцаммадиев, Ҷумъа Одина, Убайд Ращаб, 

Юсуфщон Салимов, Аълохон Афсацзод, Цамроқул Шодиқулов ва дигарон‼ *16, 

с. 15+. 

Дар цақиқат, донишманди дақиқназар, тарщумони бомацорат ва 

нависандаи нозукбажн Ҷ.Азизқулов аз щумлаи айнишиносони муътабар 

мебошад, ки аз мактаби адабии устод Айнк дар боби бисжр муаммо ва 
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масоили эщодк бацравар гашта ва сабақ омӯхтааст. Ин щицатро цам дар 

фаъолияти илмк ва цам дар коргоци нависандагии ӯ ба хубк мушоцида кардан 

мумкин аст. Силсилаи хотироту жддоштцои Ҷ.Азизқулов ※Зикри хайр зинда 

кунад номро‼ (2011) (Дар бораи адиби наможн Абдусалом Децотк), ※Дар 

суцбати Цасан Ирфон‼ (2000), ※Шиносоии ман бо Ҷумъа Одина‼ (2001), ※Жди 

жре, ки бародар шуда буд‼ (2013) (Дар бораи адабижтшиноси машцур 

Юсуфщон Салимов), ※Синааш зеби нишон буд‼ (2013) (Дар бораи 

донишманди муътабар ва матншиноси асил Аълохон Афсацзод), ※Буду боши 

Цамроқул дар сарои сипанщ‼ (2013) (Дар бораи мунаққид ва адабижтшинос, 

зиндажд Цамроқул Шодиқулов) далели қотеъ шуда метавонанд. Цар кадоме аз 

ин хотирот хислату рафтор, муносибату гуфтор ва махсусиятцои фардии цар 

кадом симои мавриди тасвир қарор гирифтаро дар пеши назари хонанда 

равшан щилвагар месозад. Хусусан ждномаи ※Шиносоии ман бо Ҷумъа Одина‼ 

аз цар щицат бағоят хотирмон ва шавқангез мебошад. 

Ин жддошт соли 2001 иншо шуда, цам аз лицози сохтор ва цам аз щицати 

муцтавою устухонбандк ва хусусан аз нигоци хусусиятцои поэтикк бағоят 

қобили таващщуц мебошад, шун миқнотис беихтижр қалбу шуури хонандаро ба 

худ мекашад, ӯро сахт такон медицад, ба андеша водор месозад, дар тору пуди 

кас циссижту цаящони ащиб меангезад, ӯ хонандаи худро ба олами цам образи 

тасвиршаванда - Ҷумъа Одина ва цам ба щацони маънавие, ки муаллиф - 

Ҷумъабой Азизқулов бо дурри маъницои баланд оинакорк карда ворид 

месозад ва шахсияти волои бомаърифати фидокори мақсадцои бузурги 

инсонк ба вущуд меорад ва мехоцад мухотаби ғоибаш низ анбози онцо бошад, 

ки асли мақсади мусаннифи хотироти мазкур низ цамин аст. 

Ждномаи ※Шиносоии ман бо Ҷумъа Одина‼ жддоштцои 35-солаи (1947-

1982) Ҷ.Азизқуловро аз овони мактабхонк то давраи баркамолии муаллиф 

дарбар мегирад. Ҷ.Азизқулов жддоштро вобаста ба масъалаи забону 

забондонк оғоз мекунад ва мацз бо цимояту гиромидошти забону адаби 

тощикк аз щониби шахсияти маъруфи адабк ва фарцангк - Ҷ.Одина анщом 

медицад. Дар шунин тарзи тасвир ва муносибати муаллиф, цадафу матлаб, 

иншунин ғояи зершууру тацтонии ӯ баъди мутолаа ва андешацо дар зецни кас 

падид меояд, ки бағоят ащибу мароқангез аст. 

Се щумлаи аввали хотира бо назар ба иртиботи мантиқиву маънавии 

категорияи фалсафии фазо ва вақт ва объекти тасвир оғоз мегардад, ки мақсад 

шиносонидани шахсиятест, ки минбаъд тамоми хатти сужет ва рӯйдодцои 

бавуқӯъоянда дар атрофии фаъолияти ин шахсияти нотакрору фавқулода 

мутамарказонида мешаванд. Инак, гуфтори нахустини муаллиф: ※Моци 

сентябри соли 1947 ба мактаби цафтсолаи децаи Панщрӯд ба цайси муаллими 

забони руск тощикписари сабзинае ба кор сар кард. То ин дам щавонзанони 

рустаборе аз ин фан дарс медоданд, ки онцо маъмулан цамсари ягон нафар 

тощики аз щанг баргашта буданд. Муаллими нав, ки тощикписар буд, тасаввури 
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цамаро доир ба муаллими забони руск такон дод, зеро русидонк ба назари 

одамон як неъмати дастнорасе буд, хусусан, ки муаллими мо аз щумлаи 

русигӯжне буд, ки овози ※г‼-ро ※ц‼ талаффуз мекард (масалан, дар нутқаш 

таъбири ※изменение глагола‼-ро ※изменение цлацола‼ мегуфт) ва алфози 

тощикиро ба лацне талаффуз мекард, ки гӯж ғайри тощики навомӯзе бошад‼ *2, 

с.44+. 

Аз идомаи бажноти Ҷ.Азизқулов хонанда дармежбад, ки цамин муаллими 

нав Ҷумъабой Қараевиш Одинаев будааст, ки падару модари ӯро солцои 30-юм 

бегуноц бо щурми сохтаву бофтаи ※кулак‼-у ※унсур‼ аз Киштӯд ба шимоли 

Қафқоз бадарға карда будаанду хонадонашон ба наздикк озод шуда омадааст. 

Муаллиф дар сацифацои минбаъдаи хотирот муаллими нави худро бо 

ифодаву таркибцои ※муаллими хушсаводу зирак‼ *3, с.415+, ※муаллими 

цамадон‼, ※донишщӯйи аълохон‼ *3, с.416+, ※эътиборе доштани акаи Ҷумъабой 

дар пеши шарикдарсони гурӯци руск‼ *3, с.419+, ※тарщумони касбиву 

нависанда‼ *3, с.414+, ※нависандаи шинохта‼ *3, с.417+, ※адиби цимматбаланд‼ 

*3, с.433+ ба хонанда бо муцаббату самимияти бепожн муаррифк карда, шецраи 

цақиқии ин шахсияти нащиб ва санъаткори асилро бо камоли мацорат 

офаридааст, ки воқеан, инсони идеалк мацсуб мешавад. 

Дар жддошти мавриди назар дар маркази диққати муаллиф бажни 

хислатцои хусуск, сифатцои неки инсонк, одаму одамгарк, адабу 

фарцангдӯстк, қатъияту щиддият дар адои кору фаъолияти ищтимок ва эщодк, 

дар эщоди бадек истеъдоду қобилияти баланд доштани Ҷ.Одина меистад. Аз 

ин щост, ки ※Шиносоии ман бо Ҷумъа Одина‼-ро метавон аз муцимтарин ва 

бецтарин портретцои жддоштии Ҷ.Азизқулов цисобид, зеро муаллифи он 

маъмулан бештар ба цолату вазъият ва далелцое, ки худаш бевосита шоциди 

онцо будааст, такя мекунад. Чунин амалкард ва муносибат ба объекти тасвир 

барои муцаққиқони эщодижти Ҷ.Одина ва таърихи адабижт ацаммияти калон 

дорад, махсусан дар сурате ки аз мацсули қалами Ҷ.Азизқулов барин 

суханшиносу социбкаломи нозукбину мушоцидакоре бошад, қимати он, 

албатта, бамаротиб афзун мегардад. 

Донишманди маъруф А.Сатторзода мацз цамин щицати характерноки 

жддоштцои Ҷ.Азизқуловро махсус таъкид карда мегӯяд, ки ※Хотирацои 

Ҷумъабой Азизқулов бо доштани щузъижти хотирмони зижд, лацзацои 

нотакрор ва бозтобдицандаи шецраи хоно ва гӯжи касоне, ки дар бораашон дар 

онцо сухан меравад, тацлилцои амиқ ва накду баррасицои боасоси дорои 

арзиши баланди адабк ва илмк мебошанд ва барои дарки дуруст ва амиқи он 

шахсиятцои илмию адабк ва асарцояшон мусоидат менамоянд‼ *16, с.15-16]. 

Ин мулоцизацои щолиб, пеш аз цама, ба портрети адабии 

※Шиносоии ман бо Ҷумъа Одина‼ тааллуқ доранд. Дар цақиқат 

нигоштаи Ҷ.Азизқулов перомуни Ҷ.Одина цам портрети жддоштк ва цам 
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портрети эщодк мебошад, ки моцирона омезиш додани ин ду щицати тасвир 

аз цунари баланди нигорандагии муаллиф дарак медицад. 

Чашмандози Ҷ.Азизқулов ба пацлуцои гуногуни рӯзгор ва осори 

Ҷ.Одина хеле пурвусъат буда, щицатцои рангоранги корномаи ӯро фаро 

гирифтааст, ки ду щицати ба назар наможн ва багоят муцимми онро 

хотиррасон бояд кард: 

Аввалан, дар портрети офаридани Ҷ.Азизқулов аз ибтидо то 

интицо Ҷ.Одина цамшун шахсияти бомаърифат, ки бацри пойдории 

цақиқату пирӯзии адолат қурбон мешавад, дар пеши назари хонанда 

равшан мущассам мегардад. Чунонки идеали Хоща Цофиз цамин гуна 

инсон будааст, ки 

 

Дар ошиқи гузир набошад зи созу сӯз, 

Истодаам шу шамъ матарсон зи оташам [ 18, с.415]. 

 

Сониян, жддошти ※Шиносоии ман бо Ҷумъа Одина‼ бо мустанад 

буданаш хеле арзишманд ва диққатщалбкунанда мебошад. Мадраку аснод ва 

далелцои дар ин жддошт зикргардида барои воқеъбинона бажн кардани 

зиндагиномаи Ҷумъа Одина ба сифати саршашмаи муътамаду даращаи аввал 

хизмат мекунанд, зеро санадцо ва лавцацои марбути цажт ва эщодижти адиб 

бевосита аз қавли худи адиб, ки муаллиф солижни зижд бо ӯ цамсуцбат буд, 

зикр гардидаанд. 

Дар китоби ※Адибони Тощикистон‼ (нашри соли 2014) дар бораи оғози 

фаъолияти эщодии Ҷумъа Одина навишта шудааст, ки ※Асарцояш аз солцои 

60-ум ба шопшавк сар карданд‼ *1, с.171+. Ин маълумот ба куллк носацец аст. 

Зеро мувофиқи санаи дақиқе, ки Ҷ.Азизқулов зикр мекунад, нахустин 

офаридаи бадеиаш цангоми донишщӯйи курси 4-ум буданаш соли 1955 бо 

номи ※Ищоранишин‼ дар мащаллаи ※Шарқи сурх‼ ба табъ расида ва то солцои 

60-ум шандин навиштацои дигари адиб дар матбуоти даврк нашр гардида 

буданд. Он ши оид ба коргоци эшодии Ҷ.Одина, махсусан таърихи навишта 

шудани повестцои ※Авроқи рангин‼, ※Иншо дар мавзӯи озод‼ ва романцои 

※Гузашти айжм‼ ва ※Искандари Макдунк‼ ва қисмати фощиавии онцову 

муаллифаш дар жддошти Ҷ.Азизқулов омадааст, маълумот, аснод ва маводи 

қиматбацое мебошанд. 

Дар мунтацои сухан ин нукта сазовори таъкид аст, ки гуфтори саршори 

самимияту садоқат ва муцаббати беинтицои дар ждномаи рӯцафзои Ҷумъабой 

Азизқулов ※Шиносоии ман бо Ҷумъа Одина‼ ифодажфта перомуни цамноми 

озодандеш, дилсӯзи халқу кишвар, цақиқатщӯ, цақиқатгӯ ва цақиқатнигораш 

Ҷумъабой Одина аз щумлаи бецтарин ждномацоест, ки симои барщастаи адабк, 

фазилату заковат, одамияту шахсияти нотакрори ин социбкаломи 

хориқулистеъдодро бо цама щузъижт, зебоию рангорангк ва щаззобию 
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муассирк пеши назари хонандаи социбзавқ ба таври дурахшон мущассам 

месозад ва номи неки ӯро шун осори арзишманди мондагораш вирди забон 

мегардонад. Цамон гуна, ки Афсацулмутакалимин – Шайх Саъдии Шерозк 

барцак мефармояд: 

  
                                      Зиндаи щовид монд, цар ки накуном зист, 

К-аз ақибаш зикри хайр зинда кунад номро. 
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ЖДЕ АЗ СОЦИБҚАЛАМИ ЦАҚИҚАТНИГОР 

(Щумъабой дар шинохти Щумъабой) 

 

Нависандаи социбистеъдод ва навщӯю навовари тощик Ҷумъабойи Одина (1930-1982), 

ки ба воқеияти зиндагк биниши хоси эстетикк дошт, бо осори мондагору гаронарзишаш 

дар таърихи адабижти нави тощик яке аз симоцои барщаста ба шумор меравад. Матлаби 

марказк ва щавцари аслии эщодижти ӯро инсони идеалк ташкил медицад, ки худи нависанда 

тимсоли шоистаи шунин шахсият ва фардияти нащиб буд. Ин аст, ки корномаи ин адиби 

номдору дар мубориза ва кӯраи зиндагк ба таври хос обутобжфта ва осори шоистаи эщодк 

боқигузошта пайваста мавриди таващщуци ацли адабу фарцанг қарор гирифта меояд ва саъю 

талоши нигорандагон дар боби офариниши симои ӯ беш аз пеш меафзояд.  

Яке аз социбқаламони варзида, донишмандони маъруф, тарщумони бомацорат ва 

адиби нозукбажн Ҷумъабой Азизқулов мебошад, ки дар байни силсилаи хотироту 

жддоштцои ӯ ждномаи “Шиносоии ман бо Ҷумъабой Одина” (2001) аз цар щицат бағоят 

марғубу қобили таващщуц мебошад. Ждномаи мазкур фарогири жддоштцои 35-солаи (1947-

1982) Ҷ.Азизқулов мебошад, ки аз овони мактабхонк то давраи баркамолии муаллифро 

дарбар гирифтааст. Дар жддошти мазкур бажни фазилату маърифат, хислатцои хусуск, 

сифатцои неки инсонк, одаму одамгарк, ростиву цақиқатщғӯк, адабу фарцангдӯстк, матонату 

устуворк бацри пойдории адолати ищтимок, муаррифии истеъдоду қобилияти баланд 

доштани Ҷ.Одина ва шахсияти бецамто будани ин суханвари беназир дар маркази диққат 

меистад, ки аз нигоци забон ва хусусиятцои поэтикк мафтункунанда мебошад. 

Мунтацо, жддошти Ҷ.Азизқулов “Шиносоии ман бо Ҷумъа Одина” аз лицози 

мустанадк, бжни воқеъбинонаи рӯзгору осори нависандаи муборизи роци цақиқату адолат –

Ҷ.Одина аз щумлаи бецтарин ждномацои хотирмону шавқангез ба шумор меравад, ки симои 

ин суханвари асилро дар пеши назари хонанда бо цама щузъижт, рангорангк ва бо мацорати 

баланд мущассам месозад.          

 
ВОСПОМИНАНИЕ О ПРАВДИВОМ ПИСАТЕЛЕ 

(Джумабой в познании Джумабоя) 

 

Талантливый и выдающийся таджикский писатель Джумабой Одина (1930-1982), у 

которого было свое видение на действительность жизни, известен своими 

высокохудожественными прозаишескими произведениями. Основу его эстетишеского идеала 

и художественного творения составляет совершенный шеловек, образчом которого являлся 

сам писатель. К творшеству данного художника обращались большое колишество 

исследователей, литературно-художественный анализ его творений продолжается и в наши 

дни.  

Один из видных исследователей и знаменитых ушеных Джумабой Азизкулов написал 

свое воспоминание под названием ※Мож знакомство с Джума Одина‼. Данное произведение 

опубликовано в 2001 году и ошень интересно по смыслу и содержанию. Оно содержит 

воспоминания писателя в тешение 35 лет – со времен ушебы в средней школе до зрелости 

автора. В этом сошинении рассказывается о лишности и характере Дж. Одины, его 

образчовом поведении, шеловешности, гуманизме, его стремлении к поиску правды, степени 



 

27 

 

образованности и воспитанности героя, сочиальной активности, патриотизме и других 

характерных шерт лишности своего персонажа. Автор подробнейшим образом рисует 

портрет и прекрасные шеловешеские кашества героя. Язык произведения прост и доступен, 

стиль и манера привлекает шитателя.  

Данное воспоминание подкреплено необходимыми документами, архивными 

данными. Таким образом, это произведение сшитается одним из лушших воспоминаний о 

выдающемся художнике слова Джума Одины в современном этапе таджикской литературы.      
 

REMINISCENCES OF A TRUE WRITER 

(Jum'abay about Jum'abay) 

 

 The talented and outstanding Tajik writer Jum'abay Odina (1930-1982), who had his own vision of 

the reality, is known for his highly artistic prose works.  The basis of his aesthetic ideal and artistic creation 

is a perfect person, the model of which was the writer himself.  A large number of researchers have 

investigated the works of this artist, and the literary and artistic analysis of his creations continues until now. 

One of the prominent researchers and famous scientists, Jum'abay Azizqulov, wrote his memoirs 

called “My acquaintance with Jum'a Odina.”  This work was published in 2001 and is very interesting in 

meaning and content.  It contains the writer's memories for 35 years - from the time of high school to the 

maturity of the author.  This essay tells about the personality and character of J. Odina, his exemplary 

behavior, humanity, his desire to seek for the truth, the degree of education and upbringing of the hero, social 

activity, patriotism and other personality traits of his character.  The author paints a detailed picture of the 

portrait and the wonderful human qualities of the hero.  The language of the work is simple and accessible, 

it's style and manner attracts the reader. 

 

 

ДОНИШМАНДИ МИЛЛАТДӮСТИ 

ПУРКОРУ ПУРБОРУ ЩОНФИДОИ ИЛМ 

 

Равшан Рацмонк 

Донишгоци миллии Тощикистон 

 

Абдулғанк Мирзоев (1908-1976) дар воқеъ олими доно ва донишманди 

тавоно буд. Вақтро ғанимат мешуморид ва дигаронро низ талқин менамуд, ки 

умри хешро бецуда нагузаронанд. Ин олими пухтакор то охирин лацзаи 

умраш қаламро аз даст нагузошт. Фақат дар жди рушди фарцанги миллат ва 

кишвар буд. 

Профессор А.Афсацзод, ки яке аз шогирдони содиқи ин фозили фарзона 

буд бо муцаббат аз зацматцои эшон ждовар шуда, ишорат бар он намудааст, ки 

бо вущуди бемории хеле вазнин то охирин лацзаи умр кор мекард. Ба гуфти 

эшон дар яке аз рӯзцои дар бемористон хоб будани ин донишманди пуркор 

шогирдон ба аждаташ мераванд, ки ӯ он лацзаро ба жд оварда навиштааст: 

※Хилъати сафед пӯшида, ба ошжнаи дуввум баромадем ва бо эцсосоти 

мутақобил дари палатаи 18-ро кӯфтем. ※Марцамат‼ садои заифе шунида шуд. 

Дарро кушодем. Ба шашмони худ бовар намекардем. Гӯж бемористон набуду 

коргоци олим буд. Цама щоро китоб, парвандацои дастнависдор, варақцои 

нонавишта гирифта буд. Дар болои як мизша шойник ва рӯзномацои нав 
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меистод. Бо арзи салом ва ибораи ※Домулло бахайр‼ хомӯшона ба ӯ 

нигаристем. Бемор моро шинонда, аз касалкцарфе накушода, супурд, ки 

тацрир ва баъди мошинка хондани ду кори дар ин що анщом додаашро ба ӯцда 

гирем. Инцо рисолацои ※Амир Хсрави Децлавк ва мақоми ӯ‼ ва матни 

※Таърихша‼-и Ацмади Дониш буданд‼ *ниг.: 2, с. 69+. 

Бале, ӯ ба гуфти цамкорону шогирдонаш цамин гуна инсони пуркору 

пурхон, пурбору пурдон будааст. Нимаи аввали садаи ХХ, ки академик 

А.Мирзоев зиндагк мекард, бисжр пурталотум буд. Дар саросари щацон 

воқеацои дацшатбор гузашт, аз щумла ду щанги щацонк. Он солцо барои ояндаи 

тощикон ва Тощикистон сарнавиштсоз буд< социб шудан ба забон ва кишвари 

худ< Мацви бесаводк< Созандагии солцои сиюм< Шаклгирии илму маориф 

дар Тощикистон< Ҷанги Ҷацони Дуюм< Бозсозии баъд аз щанг< Охири 

солцои шил ва панщоцум ташкили муасисацои таълимк ва илмк дар 

Тощикистон ва ғайра. 

А.Мирзоев, шун шахси миллатдӯст аз вақте ки қалам ба даст гирифту 

андешаи худро менавиштагк шуд, то охирин лацзацои умраш қаламро аз даст 

нагузошт. Цар он шизи арзишмандеро, ки бо цажти сижск, ищтимок, фарцангии 

тощикон вобаста буд, фидокорна дастгирк кард, мақолацо навишт, рисолацо 

таълиф намуд, шогирдонаш ва цамкоронашро низ ба цамин роц равон намуд. 

Дар солцои бистум рощеъ фарцанги миллатцои Осижи Марказк бацсцо 

сурат мегирифт, баъзецо аз нодонк ва камдонишк ба мавщудияти забони 

тощикии беш аз цазорсола санг меандохтанд. Дониставу надониста, беасос, 

миллатеро паст мезаданд ва миллати дигарро бузург нишон медоданд. 

Маълум аст, ки фарцангдӯстон бо талошцои устоди беназир Садириддин 

Айнк дар солцои бистум барои пойдории забон, адабижт ва фарцанги миллии 

тощикон кӯшиш менамуданд, ки А.Мирзоеви 20-сола низ ба ин муборизаи 

фарцангк бипайваст. Ӯ низ, бо имзои Адулғанк, соли 1928 дар яке аз 

мақолацои худ зери унвони ※Дар атрофи забони Бухоро ва ацволи тощикони 

Қашқадрж‼ (рӯзномаи ※Тощикистони Сурх‼, 1928, 22 декабр) барои дифои 

забону фарцанги худ бархост ва навишт: ※Модоме ки масъалаи тощик ва ӯзбек 

будани забони ацолии Бухоро дар сацифаи матбуот нашр гардид, хусусан 

мақолаи рафиқ Муциддинуфро, ки дар шумораи ※Рацбари дониш‼ дида шуд, 

цақиқатан маълум мешавад, ки ацолии Бухоро тамоман тощик буда, ба сабаби 

фикри баъзе одамон ӯзбек номида шудааст. 

Чунки нависандаи мақола рафиқ Муциддинуф аз миллати тощик будани 

ацолии Бухоро ба далелцои таърихк ва щицатцои асоснок исбот намудааст, ки 

онцо тамоман тощик буда, ба забони тощикк сухан мекунанд ва бисжрии онцо 

забони ӯзбекиро мутлақо намефацманд‼ *1, с. 322+. 

Абдулғании миллатдӯст ин мақоларо дар асоси дидацо ва мушоцидацои 

дақиқи бевоситаи худ бо муцаббат навишта аст. Мақсад аз навиштаи 

ӯцақиқатро гуфтан будааст. Ӯ гуфтааст, ки ※дар вақтцои охир гузарам ба 
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шацри Бухоро афтод ва кӯшацои Бухороро сайр намудам<‼, ※иншунин ба 

якшанд мактабцо рафта, дар вақти дарсдиции муаллимон санщида назар 

намудам‼. Мувофиқи навиштааш Абдулғанк ба кумитаи ищроия меравад, ※ба 

корцои савдо ва муомилаи лафзк‼ назар меандозад, бо мардум мулоқот 

менамояд, ждовар мешавад, ки ※баъзе одамони куцансол низ тощик 

буданашонро ба далелу таърихцо исбот мекунанд, ки Бухоро дар вақтцои 

гузашта цам маркази тощикон аст‼ ва баъдан афсӯс мехӯрад, ки шаро 

※комиссари маориф‼, ※идорацои боло ин ацволро медонанду мефацманд, 

шаро шораи қатък намебинанд?!‼ *1, с.322-325]. 

А.Мирзоев дар он синни щавонк воқеиятро навишт, аз тариқи мақолаи 

худ барои барқарор намудани адолат нисбати забон ва миллати худ талош 

кард. Дар идомаи цамон мақола рощеъ ба тощикони вилояти Қашқадраж низ 

мулоцизацои хешро иброз намуд. Ӯ гуфтааст, ки ※баъзе комиссияи ташвиқот 

тощиконро ба Тощикистон муцощир мекардаанд гуфта баъзе суханцои хомро 

исбот намуданд. Аз ин сабаб бисжр тощикони Қашқадарж аз нодониву аз тарс 

миллатшонро ӯзбек номида буданд. Цатто худам, ки дар корцои идоравк 

хидмат мекардам, то соли 27 (1927 – Р.Р.) цар кас пурсад миллатамро ӯзбек 

меномидам‼ *1, с. 326+. 

Бале, аз садцо навиштацо ва одамони воқек медонем, ки мутассифона дар 

он солцо ин гуна цодисацо хеле зижд буданд. Цанӯз цам цастанд, вале фақат 

шахси ошиқи миллату кишвар ба дифои мантиқии нуқсонцо, бо санадцои 

илмк талош менамояд. Абдулғании щавон дар он мақола ба идомаи 

суханонаш ба таври мусатанад ва одилона ишорат намудааст, ки соли 1926 

ацолии вилоят ба рӯихат гирифта шуда, дар ※85 қишлоқ ва 5298 нафар хощагк 

ва щамъ 21984 тощикон зиндагонкмекунанд, ки аксар аз инцо ғайри забони 

модарии худ дигар забонро намедонанд‼ *1, с. 326+. 

Дар солцои бисти садаи ХХ талошцо барои тощик будан ва сохтани 

Тощикистон вущуд дошта бошад цам, на цар щавонмарди босаводи он солцо ба 

умқи ин масъалацо сарфацм мерафт, на цар кас ба даст қалам гирифта 

воқеиятро менавишт. Дар цамин мақолааш А.Мирзоев беғаразона ба иззати 

касе нарасида цақиқати цолро бажн доштааст ва дигаронро низ даъват ба он 

намудааст, ки барои цалли ин масъала кӯшиш намоянд, то дар натищаи 

ташкили мактаб ва нобуд нашудани забони тощикк дар канори миллатцои 

дигар, тощикон низ щойгоци худро дошта бошанд. Ӯ дар охири цамон 

мақолааш навиштааст: ※Бинобар ин лозим аст, ки ба зудк мактабцои атрофи 

шацри Бухоро, цам қишлоқцои тощикнишини Қашқадарж ба забони тощикк 

бурда шавад ва дар байни онцо щамоаву районцои тощикк ташкил кунонида, 

корцояшонро ба забони модариашон бибаранд. Аз ин сабаб хоцишмандам, ки 

хонандагони рӯзномаву нависандагон дар бораи ин масъала фикри 

худашонро дар сацифаи матбуот нависанд ва касоне, ки то алцол дар ищрои ин 
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масъала дермонк карда омадаанд, хажли хоми онцоро ошкор намоянд‼ *1, с. 

328]. 

Дар солцои 20-50 садаи ХХ тамоми бахшцои илми тощик мувофиқи 

тақозои замон аз нав шакл мегирифт. Бархе аз ин илмцо дар нимаи аввали 

садаи ХХ дар Тощикистон цанӯз шакл нагирифта буданд. Аз щумла илми 

фолклоршиноск. Агарши дар охири солцои бистум, баъд солцои сиюму шилум 

маводи фолклорк гирдоварк ва нашр мешуд, вале то солцои панщоцум оид ба 

масъалацои фолклоршиноск ягон рисолаи илмк бахшида ба ин ж он жанри 

адабижти гуфторк таълиф нашуда буд. Ин донишманди пуркор цар 

холигоцеро, ки дар илми филология медид, кӯшиш мекард, ки барои пур 

намудани он ба воситаи мақолае, рисолае ж машварате циссаи худро гузорад. 

То он замоне ки илми фолклоршиносии тощик шакл гирад А.Мирзоев 

низ мекард, ки дар ин самт амалан циссаи худро мегузошт. Ӯро аз давраи 

донишщӯк дар шацри Ленинград цам забоншиноск, цам фолклоршиноск ва 

цам адабижтшиноскщалб намуда буд. Чунки устодони эшон академику 

профессорони маъруфу машцури шарқшинос Н.Я.Марр, И.И.Мешанинов, 

И.Ю.Крашковский, Е.Э.Бертелс, А.А.Фрейман, И.И.Зарубин, А.Н.Болдирев дар 

раванди дарсцои худ аз забонцои қадим, аз забони адабк, аз гӯишцо, аз 

матнцои фолклорк, аз адабижти классик мисолцо меоварданд. Бархе аз онцо 

бо гирдоварии матнцои фолклори тощикон, эронижн ва гурӯци забонцои 

помирк низ машғул буданд. Ба ин щицат А.Мирзоев дар солцои сиюм ва 

шилум цамшун олими нозукбин ин холигоцро то цадде пур кард ва дигаронро 

ба ин самт равон намуд. Цамшун сарвари пажӯцишгоц баъзе пажӯцандагонро 

роцнамок кард, то машғули гирдоварк ва нашри матнцои фолклорк шаванд. 

Барои пур намудани ин холигоц соли 1940 дар мащаллаи ※Шарқи сурх‼ 

мақолацои эшон рощеъ ба эпоси қацрамонии халқи тощик Гӯрғулк (Гӯрӯғлк) 

мақолу зарбулмасалцо ба нашр расид. Худи цамон сол китоби А.Мирзоев 

※Зарбулмасалцои тощикк‼ (дар контекст), ки он 218 матнро дар мегирифт ва 

асосан аз асарцои С.Айнк гирдоварк шуда буд, мавриди пажӯциш қарор 

гиритфааст, шоп шуд. Бо навиштацояш дар бораи рубоижт ва сурудцои 

※Шӯриши Восеъ‼, ※Майда‼, ※Асир афтодуме‼, ※Ғарибк‼, шахсияти шоирони 

мардумк – Цикмат Ризо, Юсуф Вафо, жанрцои латифа, афсона, зарбулмасал, 

шистон ва монанди ин дар мақолацо ва китобцои дарсии мактаби мижна бо 

цаммуаллифии Р.Амонов ба хонандагон маълумот дода, барои омӯзиш ва 

пажӯциши фолклори тощикон цисса гузошт *ниг.: 4; 5; 6; 7; 8; 9+. 

Баъдцо таълифоти устод бо номцои ※Сталини мо (Мащмӯаи ашъори 

шоирони халқк)‼ (1949), ※Сайри таърихии ※Калила ва Димна‼ (1949), ※Дар 

бораи эщодижти Цикмат Ризо‼ (1950), ※Фолклоршиносии тощик‼ (1951), 

※Цикоятцо оид ба Ибни Сино ва шахсияти ӯ‼ (1953) ба нашр расиданд, ки 

рощеъ ба онцо дар мақолацои А.Афсацзод, Р.Ацмадов ва дигарон сухан гуфта 

шудааст *ниг.: 2; 3+. 
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А.Мирзоев цар падидаи наверо, ки дар бораи забон, адабижт ва фолклор 

ба мушоцида мегирифт ва он барои илм муцим буд, зуд дар бораи он 

андешаи худро бажн сохта, шогирдон ва цамкоронро ташвиқ менамуд, ки ба 

он масъалацо таващщуц намоянд. Цангоми бо диққкт хондани ин ж он асари 

А.Мирзоев метавон пай бурд, ки ӯ дар воқеъ пурмутолиа будааст. Бисжр 

мехондасту медонистааст. 

Мисоли одкцамон китоби ※Цикоятцо оид ба Ибни Сино ва шахсияти ӯ‼ 

(1953) аст. Барои он ки цақиқати илмк равшан гардад А.Мирзоев бо зацмат 

ривоятцои мардумиро оид ба Ибни Сино аз саршашмацо гирд оварда, онцоро 

бо нигоци илмк мавриди пажӯциш қарор медицад. Нахуст дар бораи 

шахсияти Ибни Сино, осори беназири ӯ дар фарцанги башарк сухан гуфта, ба 

мақсади аслии худ наздик мешавад ва мегӯяд: ※<Роли таълимоти Ибни Сино 

дар щаражни афкор, махсусан дар Шарқ ницоят дараща бузург будааст. Аз ин 

щост, ки дар байни халқцои Осижи Мижна, Эрон, Афғонистон, Шимоли 

Циндустон ва Шарқи Наздик оид ба Ибни Сино таърихан хеле афсона ва 

цикоятцо ба вущуд омадааст‼ *9, с.8+. 

Устод А.Мирзоев дар ин гуфтаи худ ду истилоцро ба кор мебарад: 

※афсона‼ ва ※цикоят‼. Дар он солцо цанӯз жанрцои фолклорк ба таври пурра 

муайян нашуда буданд. Аввалин китоби таълимк барои ғоибхонцо зери унвои 

※Фолклори тощик‼ (1952) аз щониби Н.Маъсумк шоп шуда, мацз дар он рощеъ 

махсусияти баъзе жанрцои фолклорк сухан гуфта шуда буд. Яъне илмк 

фолклоршиносии тощик оциста-оциста шакл мегирифт. Ба ин щицат 

А.Мирзоев ин ду истилоцро (афсона ва цикоятро), ки баъдцо цамшун жанр 

пазируфта шудаанд, ба маънои луғавк ва классикк ба кор бурдааст. Яъне 

нисбати нақлцои тахайюлии бофтаву сохта, дар айни замон тарбиявию 

арзишманд, дар осори классикон истилоци ※афсона‼-ро ба кор мебурданд. 

Сипас А.Мирзоев зарифона ва оқилона ба нуктаи дигар ишорат 

намудааст: ※Лекин санщида баромадани моцияти тамоми ин цикоя ва 

афсонацо ницоятдараща душвор аст‼ *9, с.8+. Ба идомаи гуфтацояш муаллиф 

ишорат бар он менамояд, ки ин гуфтацои мардум дар цеш кишваре, ғайр аз 

шанд намуна, ба таври муфассал щамъ нашудааст. Зимнан ӯ ждовар мешавад, 

ки ин навъ матнцо дар китобцо низ роц жфтаанд, вале ба зиндагии Ибни Сино 

шк иртиботе доранд, тацқиқ нашудаанд *9, с.9+ ва баъдан муаллиф ба асли 

масъала наздик шуда, таъкид менамояд: ※Аз цамин нуқутаи назар, мо 

мувофиқ донистем, ки ба шарафи щашни Ибни Сино ин рисолаи худро ба 

цамин мавзӯъ бахшем‼ *9, с.10+. 

Маълум аст, ки 1000-умин солгарди Ибни Сино соли 1952 щашн гирифта 

шуд. Пасон А.Мирзоев ба нашри ин китоб иқдом намуда, ба пажӯциши ин 

навъ матнцо машғул гардид. Эшон ин гуна матнцоро, ки аз китоб ба китоб аз 

дацон ба дацон гузаштаанд, ба ду даста щудо кард: ※Як қисми ин цикоятцо 

цамон цикоятцои афсонавии ба китобцои воқеанигорк дохил шуда мебошанд, 



 

32 

 

ки дар дигар мамлакатцои ※Шарқи исломк‼ ба вущуд омада, пас ба Осиж 

Мижна роц жфтаанд. Қисми дигари ин цикоятцои афсонавии ба китобцои 

воқеанигорк дохилшуда онцое цастанд, ки дар ватани худи Ибни Сино, яъне 

Осижи Мижна ва Хуросон ба вущуд омадаанд‼ *9, с. 10+. 

Цамин тавр А.Мирзоев зимни барраси ин навъ матнцо истилоци 

※цикоятцои афсонавк‼-ро ба кор бурда, ба он ишорат намудааст, ки аксари ин 

навъ матнцо бештар дар ※Бадоеъ-ул-вақоеъ‼-и Восифковарда шудааст. Дар 

идомаи ин пажӯциши худ А.Мирзоев ба матнцои гуфтории Восифк бештар 

таващщуц карда, онцоро бо диди мантиқк барраск менамояд. Чунки ба гуфти 

эшон аксари ин матнцо ※аз тарафи цамватанони Ибни Сино ба вущуд оварда 

шудаанд‼ *9, с. 11+. 

Хушбахтона, имрӯз дар Ганщинаи шуъбаи фолклори Пажӯцишгоци забон 

ва адабижти ба номи Рӯдакии Академияи илмцои Ҷумцурии Тощикистон, дар 

бойгоницои Афғонистон ва Эрон теъдоде аз ин қабил нақлу ривоятцо 

гирдоварк шудаанд. Намунацои дар бойгонии Шӯъбаи фолклор буда, дар 

давоми солцои тӯлонк аз шацру ноция ва децоти гуногун ва мацалцои 

тощикнишини Ҷумцурии Ӯзбекистон – шацрцои Бухоро, Самарқанд, Тошканд, 

вилоятцои Сурхандаржв ва Қашқадарж гирдоварк шудааст. Қобили ждоварист, 

ки аксарияти маводи дар Ганщинаи фолклори тощик гирдомада таи ду-се 

дацсолаи охир тавассути шанд мащмӯаи хурду калони фолклорк, аз қабили, 

※Цафт аллома‼ (1994), ※Цакими мумтоз дар қиссацои дилнавоз‼ (2005) ва 

рӯзномацо ба табъ расидаанд. Гирдоварк ва нашри миқдоре аз ин асарцо бо 

саъю кӯшиши устод С.Айнк, М.С.Андреев, В.Асрорк, А.Алимардонов, 

Ҷ.Додалишоев, Д.Обидов ва дигарон низ сурат гирифтааст. 

Цамаи асарцои А.Мирзоев бо зацмат навишта шудааст. Дар цамаи онцо 

ягон нуктаи арзишманди вобаста ба тамаддуни тощикон пажӯциш гардидааст. 

Ба хусус дар асарцои калонцащми академик А.Мирзоев ба мисли ※Сайидо ва 

мақоми ӯ дар таърихи адабижти тощик‼ (1947) ва ※Бинок‼ (1957) масъалацои 

басцталаб хеле оқилона ва одилона мавриди барраскқарор гирифтааст. Ӯцещ 

гоц як миллатр аз миллати дигар боло нагузоштааст, балки цақиқатро бо 

далелцои муътамад нишон додааст. Ин доншманди бецамто то охири умр 

тамоми вазифаи худро содиқона ищро намудааст: ※<домулло Мирзоев дар 

давоми дуним моце, ки дар бемористон мехобид, бо тамоми хастк ба 

фаъолияти илмк, маъмурк ва щамъиятии худ идома дода, дигаронро низ ба 

корцои хайр цидоят менамуд. Цар бор ба аждати ӯ мерафтем, аз иродаи матин, 

цисси вазифашиноск ва қобилияти худсафаркунии ӯқоил мешудем‼ *2, с. 70+. 

Тибқи ишорати А.Афсацзод устоди зиндажд Наврӯзи соли 1976-ро бо 

цамкоронаш бо шодиву нишот гузаронидааст: ※Ӯро дар арафаи Наврӯз ба 

хона щавоб доданд. Иди Наврӯзро дар институт бо цам гузаронидем. Домулло 

тамоми харщи зижфати ацли институро бардошт< Рӯи мизро бо анвои 

неъматцои бацор, таъомцои лазиз пур карда, онро бо цафтсин, аз щумла 
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суманак ва гулцо оро додем< Довталабон цар кадоме як шеъри пурраи 

наврӯзк, бацория, ошиқона ва ж хамрия мехонданд< Он рӯз домулло шанд бор 

дар васфи шамъ шеър хонд. Худи ӯ ба шамъе мемонд, ки охирин нурцояшро 

ба анщумани дӯстон пошида, онцоро ба кӯшиш, кор, зиндадилк ва 

дӯсткцидоят мекард‼ *2, с. 70-71]. 

Академик А.Мирзоев пас аз щашни Наврӯзи соли 1976 агарши шанд бор 

дар бемористон бистарк буд, вале то охирин лацзацои умраш барои фарцанги 

миллати тощик аз тацти дил кор кард. Устоди зиндажд то охирин рӯзцои 

умраш, ки 19 август ба хок супориданд, фидокорона зацмат кашид. Мисол: 

рӯзи 10-уми июни соли 1976 А.Афсацзодро ба наздаш даъват карда, 

мақолаеро медицад, ки ба нашр омода намояд ва мегӯяд: ※ман касал гуфта 

бекор нишастан кори одами оқил не. Ягон зарра вақт набояд, ки бецуда талаф 

шавад‼ *2, с. 71+. Ба гуфти А.Афсацзод пас шор рӯзи ин дидор: ※Домулло 

Мирзоев ба институт омада, як мащлиси шӯрои директорк гузаронд‼ *2, с. 72+. 

Рӯзи 16 июн цамроци шогирдонаш А.Афсацзод, А.Алимардонов ба 

Ленинобод (Хущанд) парвоз кард. Аз он що 19 июн баргашта, 24-уми июн ба 

Файзобод рафта, бо шахсони фозил суцбтцои гуворо дошт. Ба гуфти эшон 

афсӯс, ки моци август ӯро боз ба бемористон мебаранд. Рӯзи 15-уми август 

А.Афсацзод ба бемористон меравад. Мебинад, ки ацволи устод хеле вазнин 

аст, вале иродаи қавк, муцаббат ба миллат, садоқат ба илм буд, ки дар цамон 

лацзаи ногувор цам ба А.Афсацзод нигоц карда мепурсад: ※Он шист?‼. 

А.Афсацзод щавоб медицад: ※Шартнома‼. Ин шартномаи китоби ※Сездац 

мақола‼ будааст *ниг.: 2, с. 76+. 

Ин буд, охирин имзои ин донишманди щонфидои миллат. Академик 

Абдулағанк Мирзоев тамоми умри худро дар роци рушди илму фарцанги 

тощикон сарф кард. Корномаи эшон барои цар щавоне, ки дар ин масир равон 

аст, дарси зиндагист. 
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ДОНИШМАНДИ МИЛЛАТДӮСТИ 

ПУРКОРУ ПУРБОРУ ЩОНФИДОИ ИЛМ 

Дар мақола рощеъ ба баъзе нуктацои фаъолияти илмии академик Абдулғанк 

Мирзоев сухан гуфта шудааст. Маълум мешавад, ки ин олими тавоно вақтро ғанимат 

шумурда, то охирин лацзаи умраш қаламро аз даст нагузоштааст. А.Мирзоев, шун шахси 

миллатдӯст цар он шизи арзишмандеро, ки бо цажти сижск, ищтимок, фарцангии тощикон 

вобаста буд, фидокорна дастгирк кард, мақолацо навишт, рисолацо таълиф намуд, 

шогирдонаш ва цамкоронашро низ ба цами роц равон намуд. 

Зимнан дар мақола ишорат шудааст, ки ӯ соли 1928 дар яке аз мақолацои худ дар 

бораи забони Бухоро ва тощикони Қашқадрж сухан гуфта, ба дифои забону фарцанги худ 

бархостааст. Цамшунин оид ба масъалацои забон, фолклор ва адабижти тощик тавассути 

навиштацои худ амалан циссаи арзанда гузоштааст. 

Ӯцар падидаи наверо, ки дар бораи фарцанги маънави тощикон ба мушоцида 

мегирифт ва он муцим буд, зуд дар бораи он андешаи худро бажн месохт ва  шогирдону 

цамкоронро ташвиқ менамуд, ки ба он масъалацо таващщуц намоянд. 

Дар мақола шун мисол рощеъ ба китоби ※Цикоятцо оид ба Ибни Сино ва шахсияти ӯ‼ 

изцори назар шудааст. Барои он дар бораи шахсияте беназире ба монанди Ибни Сино сухан 

ронад, тамоми саршашмацои то замонаш мавщудро щустущӯ карда, баъдан ба пажӯциши 

масъала мепардозад. 

Цамаи асарцои А.Мирзоев арзишманд буда, дар онцо ягон нуктаи муцими вобаста ба 

тамаддуни тощикон пажӯциш гардидааст. Ин доншманди бецамто то охири умр ба 

фаъолияти илмк, маъмурк ва щамъиятии худ идома дода, дигаронро низ ба корцои хайру 

нек цидоят намудааст. 

 

Калидвожацо: Абдулғанк Мирзоев, тощикон, миллатдӯст, Бухоро, Қашқадарж, Ибни 

Сино, забон, фолклор, адабижт, афсона, цикоят. 

 

УШЕНЫЙ – ГОРДОСТЬ НАЧИИ, 

ВСЮ ЖИЗНЬ СЛУЖИВШИЙ НАУКЕ 

В статье решь идет о некоторых свойствах наушной деятельности академика Абдулгани 

Мирзоева. Выяснено, што А. Мирзоев эффективно используя время, до конча жизни не 

расставался с пером. Он, как истинный патриот своей страны, глубоко и всемерно 

исследовал историю своего народа, выявив все ченностные и сущностные материалы, 

касающиеся политико-сочиальной, культурной жизни народа. Написано им много статей, 

книг и монографий, посвященных литературе и культуре таджиков, и умело направлял 

усилия своих ушеников к активной исследовательской деятельности. 

В статье отмешается, што в 1928 году им написано статья, где говорится о языке народов, 

населяющих Бухару и Кашкадаря. Исследуя данный вопрос, он приходит к выводу, што этот 

язык нишем не отлишается от языка остальных таджиков. Также им сошинено множество 
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статей о таджикском фольклоре и литературе. Его глубоко интересовало новые подходы и 

направления касательно языка и литературы, давал ченные советы своим воспитанникам об 

особенностях и трудностях писательского труда. 

В данной статье в кашестве примера анализируется его книга ※Рассказы об Авиченне и 

его лишности‼. Прежде шем писать книгу о выдающийся лишности, каким являлся Ибн Сино, 

ушеный тщательно изушал все имеющиеся истошники и архивные материалы.  

Все творшеское наследие А. Мирзоева бесченны и в каждой из них мы находим што-то 

ченное относительно таджикской чивилизачии. Его вклад в развитие науки о культуре и 

художественного творшества таджиков огромен.   

Клюшевые слова: Абдулгани Мирзоев, таджики, любовь к начии, Бухара, Кашкадаря, 

Ибн Сино, язык, литература, сказка, рассказ. 

 

SCIENTIST - PRIDE OF THE NATION, 

ALL LIFE SERVED FOR SCIENCE 

The article deals with some сcharacteristics of the reseach activities of academician 

Abdulgani Mirzoev. It is clearifed that A. Mirzoev effectively using time, until the end of his life 

did not part with his pen. He, as a true patriot of his country, deeply and comprehensively 

investigated the history of his people, revealing all the valuable and essential materials relating to 

the political, social, cultural life of the people. He wrote many articles, books and monographs on 

the literature and culture of Tajiks, and skillfully directed the efforts of his students to active 

research. 

The article emphsises that in 1928 he wrote an article that talks about the language of the 

peoples living in Bukhara and Kashkadarya. Studying this issue, he comes to the conclusion that 

this language is of no different from the language of other Tajiks. He also wrote many articles on 

Tajik folklore and literature. He was deeply interested in new approaches and directions regarding 

language and literature, and gave valuable advice to his students about the features and 

difficulties of writing. 

In this article, as an example, his book "Stories about Avicenna and His Personality" is analyzed. 

Before writing a book about an outstanding personality, who was Ibn Sina, the scholar carefully 

studied all available sources and archival materials. 

All the creative legacy of A. Mirzoyev is priceless and in each of them we find something 

valuable relative to the Tajik civilization. His contribution to the development of the science of 

culture and the creative work of Tajiks is enormous. 

Keywords: Abdulgani Mirzoev, Tajiks, love of the nation, Bukhara, Kashkadarya, Ibn Sina, 

language, literature, fairy tale, story. 

 

БАЪЗЕ ВИЖАГИЦОИ ПУБЛИТСИСТИКАИ  

АБДУЛҒАНК МИРЗОЕВ 

  

Мурод Муродов 

Донишгоци миллии Тощикистон 

 

Абдулғанк Мирзоев аз донишмандони маъруфест, ки фаъолияти 

эщодиашонро  цамшун рӯзноманигор дар матбуоти даврк шурӯъ намуда, 

баъдан бо вущуди ба корцои дигар гузаштан, цамкориашонро бо матбуот қатъ 

накардаанд. 
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Ӯ соли 1926 баъд аз хатми мактаби усули нав фаъолияти мецнатиашро ба 

сифати котиби комищроияи кенти Ҷинидара сар карда, дар баробари корцои 

маъмурк тавассути хабару мақолацои худ бо рӯзномацои ӯзбекии ※Камбағал 

децқон‼ ва ※Овози тощик‼ цамкорк доштааст. Чорабиницои гуногуни цажти 

децот, муваффақияту камбудицои корцои ищтимоиву маъмурк, хощагиву 

кишоварзк, нишонацои зуцури цажти нави сотсиалистк аз аввалин мавзӯъцои 

нигоштацои матбуотии Абдулғании мухбир буданд. 

Фаъолияти мухбирии А. Мирзоев, аз як тараф, ба рӯцияву тақозои замон, 

аз щониби дигар, ба табиати кори идораи нашрияи ※Овози тощик‼ иртибот ва 

щаражн гирифтааст. Нашрияи ※Овози тощик‼ ба мақсади тарбияи мухбирони 

щавон 13 декабри соли 1928 иловаи худ ※Рацнамои мухбирон‼-ро ба шоп 

расонид, ки интишори он то 17 декабри соли 1932 давом кард. Ин замима дар 

тарбияи мухбирони коргару децқон, мисли   Б. Ғафуров, М. Турсунзода, А. 

Мирзоев, З. Ращабов, Н. Пощощонов, Ю. Бобоев ва дигарон хизмати босазое 

кардааст. Иловаи рӯзномаи ※Овози тощик‼ зери сижсати замон ба мухбирони 

щавон дастур медод, ки дар инъикосу тарғиби нишондодцои цизб, сафарбар 

намудани мардум барои коллективонк ва саноатикунонии хощагии халқ, 

мацви бесаводк, ташкили мактабцо, ривощи кори маориф, равшаннамоии 

сижск ва монанди ин фаъол бошанд ва ба ин масъалацо эътибори бештар 

дицанд. А. Мирзоев, ки он айжм цамагк 20 сол дошт бо щушӯ хурӯши щавонк аз 

пайи ищрои ин дастур шуд. Нигоштацои ахбориву тацлилиаш бо номцои 

мустаори ※Шацдк‼, ※Китобк‼, ※А. Китобк‼ пайицам дар ин нашрия рӯйи шоп 

омаданд. 

Аввалин нигоштацои ӯ аз қабили ※Як камбудк нест карда шуд‼ (Овози 

тощик.– 1928. – 8 август), ※Ғаллатайжркунк дар райони Шацрисабз‼ (Овози 

тощик.– 1928. – 26 сентябр), ※Баъзе аз ацволи тощикони округи Қашқадарж‼ 

(Овози тощик.– 1928. – 12 август) аз рӯйдодцо ва ацволи минтақацои 

тощикнишини Ӯзбекистон нақл мекунанд. Аз ин нигоштацо матни аввал 

хусусияти ахборк дошта, дуюмк таносубан ба мухбирнома монанд аст, 

нигоштаи савумро метавон мақола номид. Ин нигошта бо усули 

проблемагузорк иншо гардида, дар он вазъи ногувори цажти тощикони округи 

Қашқадарж инъикос шудааст. Муаллиф дар бораи тощикони ин округ 

маълумоти нисбатан муфассал дода, бо овардани фактцои мушаххас вазъи 

мавщударо ошкор менамояд ва бацри ислоци он масъалагузорк мекунад. 

Мувофиқи фактцои оморие, ки мухбир дар ин мақолааш истифода кардааст, 

маълум мешавад, ки дар округи мазкур ※75 қишлоқ, 4 298 хощагк буда, 20 671 

нуфусро тощикон‼ ташкил медодаанд. Ӯ ацволи цар як ноцияро алоцида шарц 

дода, камбудицои корцои шӯроцои мацаллацо: набудани мактаб, китоб, 

курсцои тощикк, суст ба роц мондани корцои маданиву равшаннамок, 

тандурустк, лангидани корцои артел ва хощагицои алоцидаро зикр намуда, 

масъулинро барои ислоци онцо цушдор медицад: ※Дар байни кӯццо аксаран 
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тощикон зиндагк мекунанд, ки лафзи ӯзбакиро намедонанд. Баъд аз районсозк 

корцои ононро низ ба забони худашон бурдан лозим буд, аммо ин алвақт 

ищро нашудааст. Агаршк аз тарафи комищроияи округк барои ба забони 

мацаллк гардонидани корцо тавсия шуда бошад цам, лекин комищроияи 

районцо ба ин ацаммият надоданд. Дафтару делацои ба забони мацаллк 

фиристонидашуда дар идорацои комищроия дар зери шангу хок хобидааст‼. 

Як қатор нигоштацои А. Мирзоев ба монанди ※Ба кори шӯроцо ацамият 

дода шавад‼ (1928.– 2 ноябр), ※Дар бораи интихоби шӯроцо‼ (1928. – 7 ноябр), 

※Ба ацволи мо цам нигаред‼ (1928. – 6 декабр), ※Музаммаой қурбони озодк 

гардид‼ (1928. – 14 декабр), ※Цисоботи хощагии безацмат‼ (1928. – 16 декабр) ва 

ғайра дар асоси супориш ва дархости нашрияи ※Овози тощик‼ интишор 

гардида, тацлилу баррасии пешравию камбудицои соцацои гуногуни хощагии 

халқро дар бар гирифтаанд. 

Охири соли 1928 А. Мирзоев бо тавсияи нашрияи ※Овози тощик‼ ба 

Душанбе меояд ва шанд муддат дар котиботи Президиуми комитети ищроияи 

марказии Тощикистон кор мекунад. Дар як вақт ӯ фаъолияти 

рӯзноманигориашро ба сифати мухбири махсуси ※Овози тощик‼ дар 

Душанбе, бо номи мустаори Гулханк идома медицад. 

Мавзӯву масъалацое, ки Гулханкцамшун мухбири махсус дар ※Овози 

тощик‼ интишор намудааст, асосан моцияти сижсиву ищтимок дошта, дар онцо 

проблемацои гуногуни цажти ищтимоии Тощикистони навбунжд амсоли: царшк 

бештар щалб намудани мардум ба шорабиницои давлатк, барцам додани 

амалижти тищорати хусуск, ташкили ноцияцои нави пахтакор, ташкили 

колхозцо, сохтани роццои хуби мошингард, вазъи корцои тандурустк ва 

монанди ин барраск шудаанд. Чунонши, ※Ацволи савдои давлатк ва 

кооператсияи матлуботи Тощикистон‼ (1929. – 3 апрел), ※Сохтмони колхоз дар 

Тощикистон‼ (1930. – 21 январ), ※Сохтмони роццо дар Тощикистон‼ (1929. – 24 

январ), ※Корцои тандурустии щумцурият пеш меравад‼ (1930. –  6 феврал) ва 

ғайра.  

Ин ва дигар нигоштацо, ағлаб дар қолаби жанри мақола иншо гардида, 

муаллиф барои тақвияти фикр ва асоснок намудани тацлилу баррасии 

масъалацо аз факту рақамцои оморк фаровон истифода намудааст. Чунин 

муносибат ба моцияти публитсистк ва ацаммияти таърихии матолиб фузунк 

бахшидааст. 

Мавриди зикр аст, ки А. Мирзоев цамзамон бо рӯзномаи ※Тощикистони 

сурх‼ низ цамкорк доштааст. Нахустин маводи ӯ дар ин нашрия 30 ноябри 

соли 1928 бо унвони ※Чаро аз нархи бозор хабар надоранд?‼ бо имзои 

※Гулханк‼ шоп шудааст, ки рӯцияи танқидк дорад. Мақолацои дигари ӯ ※Чаро 

вазорати хифзассица дар хоб аст?‼ (Тощикистони сурх.– 1928. – 5 декабр), 

※Ҷиноятцои калон‼ (Тощикистони сурх.– 1929. – 5 январ)  низ дар рӯцияи 
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танқидк иншо гардида, дар онцо камбудицои соцацои гуногуни цажти ищтимок 

ошкор ва цалли онцо тақозо карда шудааст. 

Нигоштацои публитсистии А. Мирзоев ифодагари рӯцияи давру тақозои 

замонанд. Ӯ гоц аз танқиди тарзи цажти ※кӯцна‼ сухан меронаду гоцо аз 

пешравию камбудицои цажти нав ва гоц аз ноадолатицо нисбат ба тощикони 

Ӯзбекистон. Мақолацои ※Баъзе аз ацволи тощикони округи Қашқадарж‼ (Овози 

тощик. – 1928. – 12 август) ва ※Дар атрофи забони Бухоро ва ацволи тощикони 

Қашқадарж‼ (Овози тощик. – 1928. –22 декабр), проблемацои тощикони 

Бухорову Қашқадаржро дар бар гирифта, моцияти худогоции миллк доранд. 

Муаллиф цамшун шоцид аз воқеияти цол сухан ронда нодуруст тарғиб шудани 

сижсати баробарцуқуқии миллатцоро аз щониби баъзе шахсони ※нохалаф‼, 

дар мисоли узбакгароии тощикони Ӯзбекистон, мацкум мекунад: ※Азбаски 

бухорижни тощик дар вақтцои охир ӯзбак номида шуданд, бинобар ин аз 

барои цақиқати ин корро фацмидан ба иштижқмандк бо онцо ба забони 

ӯзбакк сухан мекардам, дар сари роццар шизеро ки аз касе ба ӯзбакк 

пурсидам, ӯ ба забони тощиккщавоб дод‼. 

Соли 1930 А. Мирзоев пурра ба кори рӯзноманигорк мегузарад ва дар 

※Тощикистони сурх‼ дар вазифаи мудири щуъба ва сектори пахтакорк 

фаъолияташро давом медицад. Кор дар ин идора масъулияти 

рӯзноманигории ӯро душанд мекунад. Ӯ, аз як тараф, ба тарбияи сижск ва 

ихтисосии худ эътибор медицад, аз щониби дигар,  кӯшиш менамояд, ки дар 

шарци сижсии масъалацои муцимми рӯз ба иштибоц роц надицад. Дар 

баробари ин мавсуф цамшун мудири шуъба вазифадор будааст, ки кори 

кишоварзк ва роцу усулцои пахтакориро хуб омӯзад. Маввуф дар суцбаташ бо 

мухбири ※Тощикистони советк‼, ки ба муносибати 50-солагии нашрия ба 

анщом расидааст, ин лацзацоро ба жд оварда, навиштааст:  

※Бисжр хушнудам, ки роци эщодиам аз идораи ※Тощикистони советк‼ сар 

шуд. Ман ин газетаро ницоят дӯст медоштам ва цанӯз цам оташи он дар дилам 

алангаи баланд дорад. 

Аввали солцои 30-юм дар тамоми республика барои ба вущуд овардани 

пахтаи миллк ва баланд бардоштани цосили он мубориза мерафт. Фаъолияти 

мутахассисони хощагии қишлоқ бо роцбарии ташкилотцои партиявк ва 

давлатк ба цалли ин вазифи бузургу басо пуршараф нигаронида шуда буд. 

Дар ин давра ※Тощикистони сурх‼ дар районцои қафомонда рейдцо 

мегузаронд. Камбудицоро ошкор мекард ва дар асоси тащрибаи пешқадам, 

роццои бартараф кардани онро нишон медод‼ [6].   

Дар ибтидои солцои сиюми қарни ХХ доманаи фаъолияти публитсистии 

А. Мирзоев вусъат пайдо мекунад ва ӯ дар баробари мавзӯъцои хощагии 

қишлоқ, ки вазифаи асосиаш буд, ба масъалацои мактабу маориф, фарцангу 

адаб низ таващщуц намудааст. Мақолацои ※Дар гирди алифбои тощикк‼ 

(Тощикистони сурх.– 1930. – 18 феврал), ※Ба ин вазифа қуввати щиддк бояд 
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дод‼ (Тощикистони сурх.– 1930. – 8 декабр), ※Дар фронти таълими ибтидоии 

умумк‼ (Тощикистони сурх.– 1930. – 13 декабр), ※Китоби дарсиро оммафацм 

кунем‼ (Тощикистони сурх.– 1931. – 15 март) намунае аз нигоштацое 

мебошанд, ки масъалацои мактабу маорифро дар бар мегиранд.  Баъзан ӯ 

маводи адабии рӯзномацои ※Овози тощик‼, ※Бедории тощик‼ ва ※Тощикистони 

сурх‼-ро низ тацлил намуда, дар шакли мақолацои танқидк пешкаши 

хонандагон намудааст, ки матолиби мақолацои ※Дар бораи адабижти тощик‼ 

(Тощикистони сурх.– 1930. – 3 апрел), ※Ташкили иттифоқи цунармандон‼ 

(Тощикистони сурх.– 1930. – 10 феврал) намунаи онцост. 

А. Мирзоев цамшун рӯзноманигори фаъоли ※Тощикистони сурх‼ (1930-

1933) дар инъикос ва баррасии масъалацои мубрами давру замон аз 

имкониятцои жанрцои гуногуни публитсистк истифода намудааст. Аз щумла, 

шунонши ишора шуд, ӯ дар солцои 1932-1933 доир ба тащрибаи децқонони 

пахтакори водии Вахш, кору бори диловаронаи онцо ва мушкилоти 

пахтакорк як силсила нигоштацоро дар шакли мақолаву ошерк иншо 

намудааст, ки аввал дар ※Тощикистони сурх‼ ва баъдан аз щониби Нашрижти 

давлатии Тощикистон‼ дар шакли мащмӯаи ※Зироати зархез‼ (1933) бозшоп 

гардидаанд.  

 Дар муқаддимаи мащмӯа, ки унвони ※Ду калима‼-ро дорад, муаллиф 

матлабашро шарц дода, аз щумла навиштааст: ※Дар зимни вазифаи маъмурии 

худ, якуним моц бо колхозшижн ва корандагони пешқадами майдони пахтаи 

мисрк суцбатцо гузаронидаам. Тащрибацои ба даст даровардаи онцоро 

алоцида ба поршацо тартиб додам. Ва ин поршацо инак аз ин мащмӯа иборат 

аст, ки ба рафиқони аграном, колхозшк ва умуман онцое, ки дар соцаи таъмин 

намудани истиқлолияти пахтаи мисрии сарзамини сотсиалистк мубориза 

мебаранд, тақдим менамоям‼ *3, с.3+. 

Дар ин мащмӯа ошерку лавцацои ※Ман дар колхоз‼, ※Аграном мешавем‼, 

※Тащрибаи босамар – тащрибаи кор‼, ※Суцбат‼, ※Зироати зархез‼, ※Забони 

пахтаи мисрк‼, ※Ба цалво гуфтан дацон ширин намешавад‼, ※Цама гап дар 

сари мецнат‼, ※Уштуракк – корандаи пахтаи мисрк‼, ※Пири кор‼, ※Дастамба 

дастаи омош расид‼ ва ※Ваъда ищро шуд‼, ки зери рубрикаи ※Ошерки 

аграномк‼ дар соли 1932 (ағлаб дар моци декабр) иншо гардидаанд, 

гирдоварк шудааст. Дар ин силсилаи ошерку лавцацо доир ба муносибати 

мардум ба мецнат, симои мацалцои навбунжд, цажти децқонони зацматкаш, 

дигаргуницои цажти кишоварзк, маишату тарзи зиндагии фидоижни арсаи 

мецнат ва монанди ин нақл карда шудааст. Қацрамонони ин асарцо мардуми 

щабру щафодида, аммо мецнатие мебошанд, ки аз навоции кӯцистон ба ин водк 

муцощир шудаанд. Шароити зиндагониашон шандон хуб нест, аммо ба мецнат 

дилгармк ва муцаббати тоза доранд, корашон бо щушӯ хурӯш аст, ба умеди 

фардои нек щонфидок мекунанд. Аз щумла, Абдурацим, Тешабой (※Аграном 

мешавем‼), Фозил Набизода (※Тащрибаи босамар-тащрибаи кор‼), Саъдулло, 
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Мирзорацим ва Юсуфсаркор (※Ман дар колхоз‼), Фозил Тоцирзода (※Пири 

кор‼) царшанд шуғлашон гуногун буда, иштирокшии воқеацои мухталифанд, 

аммо қариб цама тақдири якхела доранд.  Онцо цама аз децацои дурдасти 

кӯцистони Балщувону Қаротегин ва Файзобод ба водии Вахш муцощир 

шудаанд. Бо вущуди сахтицои кор эшон мардуми зиждеро низ ташвиқ карда ба 

сӯйи заминцои навбунжд, ба сӯйи майдони мецнат ва ба сӯйи корнамок 

кашидаанд. Онцо шахсони рӯзгордида гармиву сардии цжтро шашида ва 

нисбат ба вазифаву пеша масъулятхоц мебошанд. 

Муаллиф дар нишон додани корнамоицои қацрамонон аз усули нақлу 

тасвир баробар кор гирифта, бо тасвири цолатцои табиию мецнатии макони 

вуқуи рӯйдод манзарацои аслро пешорӯйи хонанда гардонидааст. Царшанд 

бажнгари ин цолатцо худи муаллиф аст, аммо қацрамонони асарцо низ 

камфаъол нестанд. Ӯ шун ровии тавоно онцоро тариқи лукмапартоиву савол ба 

суцбат мекашад, ба гуфтугӯ медарорад ва ба ин васила сацнацои щолибу 

муцимро намо медицад. 

Цамин тавр, мунарищаи ошеркцои дар матбуоти даврии дацсолаи 1930 

интишорнамудаи А. Мирзоевро асосан шуғли децқонк, истифодаи заминцои 

бекорхобида, фатци заминцои нав, пешбурди корцои хощагии халқ, щамъбасти 

тащрибаи децқонони пахтакор, ба вижа парвариши пахтаи мацинах ва амсоли 

ин ташкил медицад. Ин ошеркцо царшанд аз щицати тасвир, тарзи бажн ва банду 

басти бадек шандон мукаммал нестанд, аммо аз нигоци интихоби мавзӯъ ва 

баррасии он щолибу муассир ва хотирмонанд. 

Баъд А. Мирзоев бо роцхати ※Тощикистони сурх‼ ба тацсил дар факултети 

шарқшиносии Университети давлатии Ленинград (цоло Донишгоци давлатии 

Санк-Петербург) щалб шуда, ба таъбири худаш ※тавассути цамин тащрибаи аз 

газета цосил кардааш, бо унвонцои ※Полианталогияи забон‼ ва ※Духтархона 

шист? Пайицаи ду китоб менависад‼. Царшанд баъдан ӯ ва пешаи омӯзгорк ва 

пажӯциши илмиро шуғли асосии худ қарор медицад, аммо цамкориаш бо 

матбуоти даврк тамоман канда нашудааст. Ба хусус, дар давраи Директори 

институти Шарқшиносии АИ РСС Тощикистон будан, ӯ гоц-гоц таассуроти 

сафарцояшро дар шакли асари публитсистк дар матбуот интишор намудааст. 

Масалан, сафарномацои ※Соате шанд дар Исфацон‼ (Садои Шарқ. –1968. –№4. 

– С.74-85) ва ※Бисту шор соат дар Шероз‼ (Садои Шарқ. –1968. –№5. – С.118-119) 

боздиду таассуроти ӯро дар бораи Эрон, ки барои ширкат дар Конгреси 

нахустини эроншиносон сафар карда будааст, ифода мекунанд. Муаллиф на 

танцо аз щаражни сафараш ба Эрон нақл мекунад, балки доир ба цудуди 

щуғрофк, мавқеи щойгиршавк, теъдоди ацолк, зебок, цажти ищтимоиву 

фарцангк ва муцити адабии ду шацри машцури он – Исфацону Шероз 

маълумоти муфассал ироа менамояд. ※Зебоии шацри Исфацон бештар аз 

щицати қасри олк, биноцои мущаллал ва фарацангез, корвонсаройцои васеъ, 

бозорцои бисжр зебо, нацрцо ва кӯшацоест, ки дар атрофи онцо шанорцо ва 
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дигар дарахтони баланд қад кашидаанд, дар сурате, ки кӯшацои дигар 

шацрцои Эрон танг, касиф ва кощу маш ва бидуни сангфарш аст‼. Ӯ ※шацри 

Исфацон як навъ гацвораи маданияти меъморк ва нақошии на фақат мардуми 

Эрон, балки тамоми халқцои цаммаданият‼ мецисобад. Ин асарцо бо мецру 

садоқати цаммаданиятк ва таассуроти рангин навишта шуда, ба таъбири 

муцаққиқ Н. Бозоров ※яке аз намунацои бецтарини сафарномацои муосири 

тощик аст‼ *1, с.163+. 

Умуман А. Мирзоев царшанд дар давраи щавонк ва камтащрибагии худ ба 

цайси рӯзноманигор фаъолият намуда бошад, нигоштацояш аз щицати 

интихоби мавзӯъ, мазмуну мундарища, тарзи бажн, масъалагузорк, корбасти 

аносири жанрк ва дигар аломатцо хусусиятцои барщастаи эщоди 

публитсистиро социбанд. Нигоштацои ӯ ифодагари зиндагии пурщӯшу хурӯш, 

аммо бо тарсу цароси солцои 1920-1930 мебошанд. 

А. Мирзоев аз зумраи публитсистони тощик аст, ки дар солцои пурошӯби 

муборизацои синфк барои тантанаи цақиқат мубориза бурдаанд. Ӯфаъолияти 

мецнатиашро бо рӯзноманигорк шурӯъ намуда, баъдтар ба унвонцои баланди 

илмиву мансаби олк расида бошад цам, аммо сирри муваффақияташро аз 

мактаби газета медонад. Ба ин мазмун мавсуф дар мусоцибааш бо мухбири 

рӯзномаи ※Тощикистони советк‼ (нашри махсус, 1975, март), изцор кардааст: 

※Цар як олими щавон, пеш аз шурӯъ кардан ба кори илмк бояд ба роццои 

гуногун аз мактаби газета гузарад. Газета барои олими хуб шудан жрии 

бебацое мерасонад‼. 
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БАЪЗЕ ВИЖАГИЦОИ ПУБЛИТСИСТИКАИ  

АБДУЛҒАНК МИРЗОЕВ 

 

Дар мақола фаъолияти рӯзноманигории Абдулғанк Мирзоев тацқиқ гардида, 

хусусиятцои осори публитсистии ӯ нишон дода шудааст.  

А. Мирзоев аз соли 1926 бо нашрияцои ӯзбекии ※Камбағал  децқон‼ ва ※Овози тощик‼ 

цамкориро шурӯъ намуда, баъдан цамшун мухбири ғайриштатк дар ※Овози тощик‼ ба кори 
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рӯзноманигорк машғул шудааст. Дар тарбияи фаъолияти мухбирии ӯ мактаби ※Овози 

тощик‼ ва иловаи он ※Рацнамои мухбирон‼ таъсигузор будааст. 

Аз соли 1928 ӯ ба Душанбе омада, дар як вақт цам бо ※Овози тощик‼ ва цам бо 

※Тощикистони сурх‼ бо имзоцои гуногун мақолацо интишор намуда, аз соли 1930 пурра ба 

кори рӯзноманигорк гузаштааст. 

Публитсистикаи А. Мирзоев инъикосгари зиндагии пурщӯшу хурӯш, аммо бо тарсу 

цароси солцои 1920-1930 буда, аз щицати интихоби мавзӯъ, мазмуну мундарища, тарзи бажн, 

масъалагузорк, корбасти аносири жанрк ва дигар аломатцо фарқ мекунад. Ӯцаршанд 

баъдтар ба унвонцои баланди илмиву мансаби олк расида бошад, аммо сирри 

муваффақияташро аз мактаби газета медонад. 

Калидвожацо: рӯзнома, мухбир, фаъолият, масъала, аносири жанрк, тацлил, тацқиқ, 

инъикос, мазмун, мундарища, публитсистика. 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИТСИСТИКИ  

АБДУЛГАНИ МИРЗАЕВА 

 

 В статье исследовано журналистской деятельности Абдулгани Мирзаева и 

особенности еж публичистишеской произведении.  

А. Мирзаев своей журналистской деятельности нашал с 1926 года с сотруднишеством с 

узбекской газеты ※Бедний крестян‼ (※Камбағал децқон‼) и ※Овози тоджик‼, далее 

продолжал работу в кашестве нештатного корреспондента ※Овози тоджик‼. В еж 

корреспондентской деятельности виляло данная газета и еж приложение ※Путеводитель 

корреспондентов‼ (※Рацнамои мухбирон‼). 

С 1928 года он продолжал работу как собственного корреспондента ※Овози тоджик‼ в 

городе Душанбе и одновременно опубликовало своих статей под псевдонимом ※Гулхани‼ в 

газете ※Тоджикистони сурх‼‼. С 1930 года он стал штатным корреспондентом газеты 

※Тоджикистони сурх‼.  

Еж публичистика является отражателем бурной, но и испуганной жизни 1920-1930 

годов и отлишается с тошки зрения выбора темы, смысл и содержания, способы выражения, 

постановление проблем, использование жанровые элементы и другие особенности 

журналистской материалов. Не смотря на то, што он достиг высокой наушной степени и 

руководительской должности, но связывал секрет своего достижения с газетной школы. 

Клюшевые слова: газета, корреспондент, деятельность, проблема, жанровые элементы, 

анализ, исследование, содержания, публичистика.    

 

SOME FEATURES OF PUBLICITYABDULGAN MIRZAEV 

 

The article explored the journalistic activities of Abdulgani Mirzaeva and features of her 

journalistic work. 

A. Mirzaev began his journalistic activities in 1926 with the cooperation of the Uzbek 

newspaper Poorny Kresyan (Kambakal deon) and Ovoz Tojik, then continued to work as a 

freelance correspondent for Ovoz Tojik. In its correspondent activity, this newspaper and its 

appendix "Guidebook of Correspondents" ("Raцnamoi Mukhbiron") wagged. 

Since 1928, he continued to work as his own correspondent for Ovozi Tojik in the city of 

Dushanbe, and at the same time published his articles under the pseudonym "Gulkhani" in the 

newspaper "Tozhikistoni Surkh". From 1930 he became a staff correspondent for the "Tojikistoni 

Surkh" newspaper. 
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Her journalism is a reflector of a stormy, but frightened life of 1920-1930 and differs in terms 

of the choice of topic, meaning and content, ways of expression, resolution of problems, the use of 

genre elements and other features of journalistic materials. Despite the fact that he achieved a high 

scientific degree and a managerial position, he connected the secret of his achievement with the 

newspaper school. 

Keywords: newspaper, correspondent, activity, problem, genre elements, analysis, research, 

content, journalism. 

 

САЦМИ АКАДЕМИК АБДУЛҒАНК МИРЗОЕВ ДАР ДОНИШШИНОСК 

 

Абдусамад Муллоев 

Донишгоци давлатии омӯзгории Тощикистон ба номи С. Айнк 

 

         Дар пешрафти тамаддуни цар қавму миллат афроде мавқеъ доранд, ки 

бо нерумандк фарцангсолорк ва  хизматцои шоиста шахсияти азим ва 

рисолати нащибро социб гашта,  сабабгори бақо ва цастии  фарцанги халқу 

миллати хеш мегарданд. Цамингуна расолати таърихк ва фарцангиро дар 

ибтидои садаи бистум барои миллати тощик Садриддин Айнк бар дӯш 

гирифта тавонист ва бо нерумандк фарцангсолорк ва  хизматцои шоиста 

шахсияти азим ва рисолати нащибро социб гашта,  сабабгори бақо ва цастии  

фарцанги халқу миллати хеш мегарданд. Дар баробари хидматцои бузурги 

таърихк дар поягузориву пешрафти адабижт ва фарцанги нави тощик,  

шинохти осор ва шиносонидани шахсияти шецрацои наможни адабию таърихк 

шун Абуабдуллоци Рӯдакк Абулқосим Фирдавск, Ибни Сино, Камоли 

Хущандк, Зайнидин Мацмуди Восифк , Мирзо Абдулқодири Бедил ва Ацмади 

Дониш дар тарбияи як зумра адибону олимон ва зижижни тощик, аз қабили 

Б.Ғафуров, С. Улуғзода, Ҷ. Икромк, М. Турсунзода,  А. Децотк, А. Мирзоев, Р. 

Цодизода ва дигарон низ сацми калон гузоштааст.  

Сарнавишт ва фаъолияти илмию эщодии Ацмад ибн-ан- Носир ас- 

Сиддиқк- ал- Цанафк ал-Бухорок, машцур ба Ацмад Махдуми Дониш  (1827-

1897) нависанда, шоир, донишманд, маорифпарвар, таърихнавис,  мунаққид,  

хаттоту китоборо,  наққош ва ходими наможни щамъияткдар яке марказцои 

таърихию фарцангии Осижи Мижна – Бухоро ва  дар даврони  муциму цасоси 

тақдирсози  адабу фарцанги халқцои ин сарзамин, ки бешубца ба бедориву 

худшиноск ва  инқилоби фикрии мардум дар оғози садаи бистум  заминаи 

қавк гузошта буд, щаражн гирифтааст.  

Ацмади Дониш аз худ осори гаронқадр, аз қабили  ※Наводир- ул- вақоеъ‼, 

※Рисола дар назми тамаддун ва таъовун‼, ※Номус-ул-аъзам‼   (※Меъжр-ут-

тадоюн‼),  ※Рисола фи аъмол - ул - кура‼, ※Зищ‼,  ※Рисолаи хат ва хаттотк‼, 

※Манозир-ул-кавокиб‼,  ※Таъодули хамсаи мутаццайира‼, ※Рисола ж мухтасаре 

аз таърихи салтанати хонадони мангития‼ ва ғайра ба мерос гузошт, ки  дар 
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таърихи афкори ищтимоию сижск, илмк ва адбию эстетикии мо щойгоци хоса 

доранд. 

 Ацмади Дониш аз симохои наможнтарини илму фарцанги қарни XIX дар 

аморати Бухоро мацсуб межфт. Мавзӯи мецварии афкори  Ацмади Дониш  

ислоцоти ищтимоии щомеа буд ва тацқиқи фаннии он пас аз солцои панщоцум 

ба мижн омада, андешацои ищтимоию сижск, тафриқаандозии динию мазцабк, 

ки дар осори гаронмояи Ацмади Дониш бажн шудаанд, то ин давр дар шакли 

муқоисавию татбиқк ва тацлилии бунждк омӯхта нашуда буд.  Аввалин 

муцаққиқе,  ки муцити  таърихию  илмк, адабк  ва фарцангии замони Ацмади 

Донишро дақиқ дарк намуд, устод Садриддин Айнк  буда,  ба  мероси 

гаронмояи аллома Ацмади Дониш  аз наздик шинос шуд ва  ба  омӯзиши 

шахсияту осори  ин нобиға,  “доции модарзод” ва “ситораи фурӯзон дар 

осмони тираи Бухоро” бо ихлос ва иродатмандк таващщуц зоцир намуд.  

Муцимияти мероси гаронмояи аллома Ацмади Донишро устод 

Садриддин Айнк шун аввалин пешоцанги омӯзиши шахсияту осори нобиға 

дар асарцои  таърихию адабии дар   ※Намунаи адабижти тощик‼,   ※Таърихи 

амирони манғити Бухоро‼, ※Таърихи инқилоби фикрк дар Бухоро‼ ва 

махсусан  дар   ※Жддоштцо‼  жарфназарона ба мижн гузошт.   

 Масъалаи мураккабе, ки диққати ацли илму адабро дар ин солцо ба худ щалб 

намуд,  ин омухтани осори адабй,  шахсият,  акидаву шахонбинй ва дар хамин асос 

шинохти шахсият ва офаридани симои  Ахмади Дониш буд.  Ба ин мақсад,  бо 

рацнамоии устод Айнк , нахустин ошерки илмию адабии Сотим Улуғзода ※Ацмади 

Дониш‼ ба вущуд омад [16,  с. 229-232]. 

       То ин замон осори аллома Ацмад Махдуми Дониш ба ацли щомеа дастрас 

ва шинос набуд ва  дар шакли баргузида тация ва нашр нашуда буд.  

Ташаккул ва тацаввули адабижти тощикии нимаи дуюми асри Х1Х ва ибтидои 

ХХ бештар ба фаъолият, нерӯи эщодк ва рисолати адабию  эщодии  Ацмади 

Дониш ва пайравони ӯ  вобастагк дошта, ба таври  комилу  сацец  мавриди  

тацқиқ ва баррасии дақиққарор  нагирифт буд ва шинохти шахсияту осори 

мутафаккир ва маорифпарвари  бузурги халқи тощик  Ацмади Дониш 

нигарони тацлил ва тадқиқи илмиву бадек буд. Баъдтар бо кӯшиши 

пажӯцишгарони тощик нашри илмк-интиқодии осори аллома ※Рисола ж 

мухтасаре аз таърихи хонадони манғития‼, ※Наводил-ул-вақоеъ‼, ва ※Номус-

ул-аъзам‼  (※Меъжр –ул- тадоюн‼)  манзури щомеа шуданд.  Ин осори ӯ асосан  

дар заминаи нусхацои қаламии аз рӯи нусхацои китобон рӯнавису тация шуда 

анщом жфта, матни илмии интиқодии онцо дар заминаи дасхати худи Ацмад 

Махдуми Дониш цанӯз  рӯи кор наомада буд.  Минбаъд дар омӯзиши афкори 

таърихию фалсафк, ищтимок ва бадеии Ацмади Дониш адибон ва 

муцаққиқони тощик С. Улуғзода, А. Мирзоев Х. Мирзозода,  А. Бацоваддинов, 

З. Ращабов, Р. Цодизода, Ғ. Ашӯров М. Диноршоев ва дигарон сацми арзанда 

гузоштаанд.  
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Дар ин замон академик Абдулғанк Мирзоев аз мактаби устод Айнк  ва 

ховаршиносии Аврупо ва Россия сабақи эщодк гирифта, барои пешрафти 

илму фарцанги тощик сацми назаррас  гузошт. Дар ин даврон  дар пайравии 

Айнк ба тацқиқи адабижти асрцои ХУ1-Х1Х тощик  пардохта, тадқиқоти 

судманд ва пурарзиш анщом дод. Яке аз аввалин асарцои ба адабижти ин давра 

китоби дарсии “ Адабижт”- и А. М ирзоев буда,  соли 1948 ба табъ расидааст[4, 

с. 149-153].  

Дар ин китоб бештар ба щанбацои ищтимоии осори адибон таващщуц 

зоцир шудааст. Таващщуци муцаққиқро бештар адабижти асри XIX тощик, ки 

давраи хеле пурихтилофу рангин аст ва мақому симои олим ва донишманди 

бузурги халқи тощик  ба худ мекашад, ки бесабаб нест.  Соли 1948  бо 

ибтикори щустущӯцоии илмии А. Мирзоев  асари тозаи Ацмади Дониш 

“Номус - ул-аъзам” пайдо ва таълиф мешавад, ки ғояи асосии он ба равшан 

сохтани хусусият ва тхтилофоти мазцабцои шиаву суннк бахшида шуда , дар 

баробари ин барои муайян кардани щацонбинии нависанда ва муносибвту 

таъсири ғоявии афкори Абдурацмони Ҷомк, Мирзо Абдулқодири Бедил ва 

Ацмади Дониш ацмиятнок мебошад. Мақолаи " Як асари тозаи Ацмади 

Дониш" (1950) ба ин масъалацо бахшида шудааст [5]. 

           А. Мирзоев дар тадқиқи рӯзгору осори нависанда ва мутафаккири 

барщастаи ин давра Ацмади Дониш хеле калон аст.  Вай доир ба адабижти 

нимаи дуюми асри Х1Х ва ибтидои ХХ ва эщодижти саромади аадабижти ин 

давр Ацмад Махдуми Дониш китоб ва 11 мақолацои  пурарзиши илмк ву 

рисолацо таълиф менамояд. Муцаққиқ бо мақолацои пурарзиши  

тадқиқотиаш пацлӯцои асосии эщодижти нависандаи бузургро равшан намуда, 

мақоми баланди ӯро дар цажти ищтимок ва адабижти маорифпарварк муайян 

намуд. Мақолацои ӯ аз қабили " Як асари тозаи Ацмади Дониш" (1950), “Як 

факти муцими таъсири маданияти рус дар нимаи дуюми асри Х1Х  ва шарти 

асосии омӯхтани мероси адабию илмии Ацмади Дониш” (1951), “Тацрири 

аввалини “Наводир-ул-вақоеъ” ва таълифи он (1953), “Ацмади Дониш ва 

воқеаи қатли оми қипшоқцо дар нимаи дуюми асри Х1Х  “ (1962), “Ацмад 

Махдуми Дониш ва гузориши масъалаи обжрии осижи Мижна (1962), “Як 

цущщати тоза рощеъ ба фаромӯшхона ва баъзе аз мақсадцоиацли он”(1973), 

“Щарци цоли Дониш бо қалами худаш” (1976), “Дониш ва ақидаи ӯ ба шеъру 

шоирк” (1976), “Ацмад Махдуми Дониш ва АбдурацмониҶомк”(1976)  ва 

“Равобити фикрии Дониш ва Бинок” (1976) сацми арзандае дар омӯзиши 

адабижти асри XIX ва донишшиноск гузоштааст.    

        “Наводир-ул-вақоеъ” бузургтарин ва арзишмандтарин асари Ацмади 

Дониш буда, солцои шастум таващщуци  як қатор муцаққиқонро ба худ щалб 

намуда буд, аммо цанӯз ба таври амиқцамащониба  тацлил ва тадқиқ  нашуда 

буд.  А. Мирзоев дар мақолаи “Тацрири аввалини “Наводир-ул-вақоеъ” ва 

таълифи он” (1953) ин мушкилотро то андоза мавриди тадқиққарор дода 
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махсусият, соли таълиф, ва тацлили муқоисавии еусхацои мавщударо дақиқ 

нишон додааст [7, с. 151-161].  

       Дар натищаи кӯшишу щустущӯйцои зижд ва мецнати пурмашаққат дар 

китобхонаву бойгоницои гуногуни собиқ Иттицоди Шӯравк (СССР), 

Ӯзбекистон ва Тощикистон  ба  А. Мирзоев  муяссар гардид, ки доир ба  Ацмади 

Дониш ва  вазъи цажти сижсию ищтимоии замони зиндагии Ацмади Дониш,  

зиндагинома, осор, щацонбинии мутафаккир, ақидацои сижсиву  ищтимок ва 

таъсири он ба муцити  адабижти ин даврон  маълумот ва асноди пурарзиш 

пайдо намуда, пешкаши ворисони ӯ гардонад. Ба туфайли кӯшишу зацматцои 

А. Мирзоев муцаққиқон ва толибилмон ба афкори маорифпарвариву 

ислоцотхоции интиқодии осори  Ацмад Махдуми  Дониш, махсусан тацлили 

щиддии цашт нусхаи боқимондаи матни    "Наводир-ул-вақоеъ": се нусха дар 

китобхонаи Институти шарқшиносии АФ Ӯзбекистон,  ду нусха дар китбхонаи 

миллии Тощикистон, нусхацои китобхонаи Институти забон ва адабижти ба 

номи Рӯдакии АФ Тошикистон, ва Донишгоци милии Тощикистон ва нусхаи 

қадимтарин ва дастхати худи Ацмади Дониш, ки дар собиқ  Институти 

шарқшиносии АФ СССР нигоцдорк мешавад, шинос шуданд.  

        А. Мирзоев дар натищаи муқоисаи нусхацои гуногун ва махсусаан нусхаи 

№ В-716, ки дар китобхонаи АФ СССР дар Ленинград  (цоло Санкт- Пи 

етербург) мацфуз мебошад ва соли1935 пайдо карда шудааст. Ин нусха соли 

1936 нахустин бор аз щониби донишманди маъруфи шарқшинос Е.Э. Бертелс 

муоина ва тадқиқ шудааст [3, с. 9-29].  

      Ба А. Мирзоев муяссар шудааст, ки куцнатарин дастхати “Наводир-ул-

вақоеъ” бо тацрири  худи Ацмади Дониш  мӯшикофона таъин намуда, аз ин 

бозжфт  ацли илмро ба цайрат гузорад. Мӯътамадии ин фарзияро бо шузъижту 

далелцои дақиқ, аз щумла муқоисаву монандии нусхацои мусавада ва 

дастхатцои қаблии мусаннифи асар, тарз ва нигориши варақацои асар, 

якрангии хат ва қалами навишт, таърихи навишти бобцо ва варақацо , щудо 

сохтани бобцои рисолаи сижск аз дохили асар ва монандиинцо зимни биниши 

дақиқи матншиноск муайян намудааст ва мибаъд ба омодасозии матни 

интақодии “Наводир-ул-вақоеъ” вазифа гузоштааст. Цамшунин ба андешаи А. 

Мирзоев цадафи дар дохили матни “Наводир-ул-вақоеъ” щойгир намудани 

афкори сижск ва ислоцотталабк, бинобар сабаби  бо эътирозу муқобиляти сахт 

ва щазову щабр гирифтор нагаштани мусанниф, цақиқати масъала ва ғояи 

танқиди идораи аморат ва бенизомии он пӯшида нигоц доштан мазмуни асар  

дар дохили  “Наводир-ул-вақоеъ” щойгир намудан ба мижн омадааст [15,  с. 43-

61]. 

      Ин аст, ки дар баъзе тазкирацо мусаннифро цукм ба такфир (таънаву 

маломат-А.М) намуда, дар байни хосу ом  китобро зиддидинкцисобида,    

цамзамон тазкиранависони дигар бебунждк ва нодустии ин афкори душманон 

ва иғвогаронро собит сохтаанд [1, с. 287-301]. 
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       Хидмати А. Мирзоев на танцо    дар бозжфти нусхаи арзишманд ва  тацлили 

“Наводир-ул-вақоеъ”  калон мебошад. Вай цанӯз соли 1960 бори аввал матни 

илмиву интиқодии “Рисола ж мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони 

манғития”-ро нашр намудааст.  

             Дар асари мазкур аллома Ацмад Махдуми Дониш ба масъалаи муцим 

ва тақдирсози цажти башар об ва захирацои обк ва истифодаи самараноки он 

ба нафъи цажти щомеа таващщуц зоцир  намудааст. Дар ин замина масъалаи 

обжрии заминцои цосилхези Мовароунацр – Осижи Мижна дар мисоли  

самаранок ва оқилона истифода бурдани оби даржцои қадимаи Ому (Ҷайцун), 

Сир (Сайцун) ва Зарафшон (Бутамон)  ба нафъи мардуми шацрцои Самарқанд 

ва Бухоро аз назари мутафаккири бузург дур намондааст.  Рощеъ ба ин 

масъала, матолиб ва мавзуъи муцим дар мақолаи донишманди шарқшинос 

Е.Э. Бертелс “Дастхати асарцои Ацмади Калла” ( 1936)  дахл намуда,  А. 

Мирзоев дар мақолаи “Ацмад Махдуми Дониш ва гузориши масъалаи обжрии 

Осижи Мижна” (1962)   изцори ақида намудаанд [9, с. 137-141]. 

    Дар воқеъ,  Ацмади Дониш хуб медонист, ки об аз замонцои қадим цамшун 

бузургтарин неъмати офариниши цажт дар тавлиди цажту зиндагии башар,  

набототу щонзоди табиат, тасаввури мардум, асотири халқияту ақвоми олам, 

аджни щацонк ва афкори маънавии инсоният ба сифати як мӯщиза муқаддасу 

пок парастида мешуд. Оби муқаддас, цажтбахш ва поксоз  ба зиндагии 

маънавию фарцангии инсоният ва тавлиду рушди тамаддун иртиботи 

нагусастанк дошта, дар нумуъ ва солимии цажти инсон ва ащсоми табиат 

мақоми бузург ва шоистаро социб шудааст.   Тацқиқи таърихи цажти инсоният 

собит сохтаст, ки гацворацои тамаддун, амсоли Бухоро ва Самарқанд дар 

мацалли щойгиршавии об, социли даржцои серобу водицои цосилхез, аз щумла 

Ому (Ҷайцун), Сир (Сайцун) ва монанди инцо пайдо шудааст. Дар ин робита 

иқлим ва муцит ба сарнавишт ва цажти инсоният бетаъсир набуда, нақши амиқ 

гузоштааст. Сарзамине барои цажт интихоб мешуд, ки иқлиму цавои мусоид, 

заминцои цосилхез ва обу ғизои фаровон дошта бошад. Кишвару шацрцои 

обод ва ибодатгоццо дар маконе бунжд межфтанд ва устувор мегаштанд, ки 

шунин имконият доштанд. Табиат, қувва ва доирацои он ба зиндагии инсон ва 

бақову цифзи цажт таъсири комил мегзошт. Ободиву осоиши олам аз 

мавщудиятцои захирацои табии муяссар мегардид. 

       Мутафаккири бузург Ацмади Дониш эцтижщот ва ба нафъи мардуми 

воцахои Мовароуннацр истифода бурдани оби даржцои Сир, Ому ва 

Зарафшонро цамшун мутафаккир ва донишманди гуногунсоца дарк намуда, 

талош ва мубориза бурдааст. Ба ин мақсад сабабцои комобк ва роццои аз 

манбаъцои обк обжрк намудани киштзорцои зироатии Самарқанд, Бухоро ва 

атрофии онро дар замони амир Музаффар ва писараш Абдулацад ба мижн 

гузошта, дар сафарцои ба Россия (Петербург) кардааш цалли ин мушкилотро 
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дар назди намояндагони цукумати онвақтаи императори Руссия, генерал 

губернатори Тошканд Кауфман ва цокими Самарқанд Абрамов гузоштааст.  

     Баъд аз забту истило ва ба итоати Россия даромадани вилояти Самарқанд 

ободонк ва обжрии киштзорцои тавобеи он вусъат жфта, Зарафшон ба Бухоро 

оби кофк намедод, дар фасли тобистон коштзорцои цосилхез ва мацалцои 

ободи таманцои Бухоро аз об танқиск мекашиданд. Дар ин хусус Ацмади 

Дониш шунин менависад: ※Ва аз шицати он ки Самарқанд ба цукми Русия 

даромад, оби даржи Зарафшон бештари ба сарфи цавошии ноободи он що 

номзад шуда, оби Бухоро рӯй ба камк оварда буд. Ман ба элшк гуфтам, ки цар 

вақт ки ба Кофман (Кауфман-А.М.) душор шавк, оби Бухоро биталаб, ки  

Самарқанд фи  нафеици шашмаю корез дорад, дар Бухоро се моци тобистон 

шоццо  низ об намедицанд, машки об ба ним дирам тацсил намешавад. Оби 

даржи Самарқандро ба цама вақт муқассам дорад, се рӯз дар он що ва се рӯз 

дар Бухоро, ж цафта, ж понздац руз дар Самарқанд, понздац рӯзи дигар ва ж 

цафта дар Бухоро бемонеъ биравад‼ [2, с. 82-83].  

        Ацмади Дониш дар Петербург цар що ки ба Кауфман душор мешавад, 

сухан оз таъмину тақсими оқилонаи оби Бухоро, истифодаи оби Ому меовард 

ва билохира цангоми видоъи цайати сафорат аз Петербург Кауфман ӯро 

миннатдор карда мегӯяд: ※дилхуш бошед, ки баъл аз Самарқандро мунқасим 

гардонам. Ба Абрамуф (Абрамов- А.М.) цокими Самарқанд, фармудам, ки ба 

Шумо мулоқот кунад, оби Самарқандро шунонши шумо гӯеду хоцед, тақсим 

кунал‼ [2, 83]. 

      Пешницоду таклифоти Ацмади Дониш аз щониби амир Музаффар 

мавриди омӯзиш қарор гирифта, бинобар бацонаи ※подшоцони гузаштаи 

Бухоро - ку об аз Ому нагирифтаанд, ж дацанаи онро набастаанд. Сабаб он аст, 

ки мабодо бо саъйи душмане, ж ғалабаи обхезии даржи Бухоро бо об хароб 

нагардад, аз Омуя об талабидан хилофи маслицат аст‼ [9, с. 133], щавоб 

менависад. 

        Ацмади Дониш ин сабабцоро бо далелцои қотеъ рад намуда, дар щавоб 

менависад: ※Агар дацанаи нацри мо аз муцозии Каркк бошад, фаразан, агар об 

ғалаба кунад, аз ғарбии Қаршк ва щанубии Қаровулхона ва “Наводир-ул-

вақоеъ” омощурғотк (наздикии Когон) ин об гузашта, цам аз даруни дашту рег 

ва муцозии Нарзам ва Чацорщуй боз ба дарж меразад, ки цещщойи зарар 

надорад” [9, с. 133]. 

        А. Мирзоев цангоми тацлили ин асар барбод рафтани кӯшишцои зижди 

Ацмади Донишро шицати обжрии сацрои Қаршк ва туманцои Бухоро ва 

истифода  бурдани оби Ому ба киштзорцои цосилхези он изцори андеша 

намудааст.  

       Пеш аз сафари амир Абдулацад ба Петербург (мутаассифона, дар ин 

сафар Ацмади Донишро ба цайати аморат  цамроц намекунанд) ,  панщ банд 

мусавадаи таклифномаи ба император тақдим мекардагии  амирро навишта., 
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ба дарбори амир ирсол менамояд. Дар мултамас (илтимоснома, -А. М.)- и 

аввал шунин омадааст: “вақте  ки Самарқанд ба давлати бахияи Рус мулцақ  

шуд, оби Бухоро ба нуқсон ницод, аз он ки мутасаддижну цокимони он що оби 

Самарқандро ба иморату зироат фармудаанд, ду сулси оби дарж дар ин що ба 

масраф меравад ва як сулси боқкцам вақте ба Бухоро меояд, иртифоъоти 

бацорию тобистонаи мо талаф  шуда бошад. Аз ин шицат, як марди 

донишманд дар амри об бифиристонанд, ки аз Омуя ж бацри Сир ба мо об 

щорк кунад,  ки заминцои мазраъаи мо хароб нагардад” ( Рисола с. 89). 

        Аз  мулоқоти Ацмади Дониш бо яке аз котибон, ки дар ин сафар таъин 

шуда буд, равшан мегардад, ки амир аз тарси он ки мабодо император аз вай 

биранщад,  цещ аз панщ банди мусавадаи  илтимоснома (дархост)-и пешницод 

кардаи  Ацмади Донишро дар Питербург изцор накардааст. Бинобар ин,  А. 

Мирзоев  қайд менамояд,  ки “цар он кӯшиш ва царакате,  ки Ацмад Махдуми 

Дониш барои обжрии мамлакат дар замони цукмронии амир Музаффар ва 

амир Абдулацад карда буд, бинобар белажқатк ва цамоқати ин ду амир ба 

амал татбиқ нашуд ва масъалаи оби Бухоро ва истифода бурда шудани оби 

Ому цал нашуд ”[15, с.77].  

        Дар охири рисола Ацмади Дониш зимни мулоқот бо талаби ду тан  аз 

намояндагони ихвону-с-сафо бо истифода аз қоидацои илми нущум 

(ситорашиноск) толеъи вилояти Бухороро имтицон ва пешгӯк менамояд: 

“Дар оянда касоне, ки зиндаанд, хоцанд дид, ки ши давлату моле  дар хазонаи 

омира бад-ин гуна зулму защр щамъ гардидааст, тӯшаи куффору ғанимати 

фущщор гардида, саркардагон охир сари худцоро ба дор хоцанд супорид ва  

амирону валожн цамшунон бенасиб ба хусронк абадк гирифтор хоцанд шуд.....   

Назар ба қирони кавокиб давоми салтанат низ дар Мовароуннацр ба дасти ин 

тоифа пойдор намонад ва мукотилаи азиме ва тағироти  ащибе зуцур кунад, ши 

тақобули Миррих бо Зуцал ва тақоруби Муштарк бо Уторид далел аст бар 

заъфи милали ислом ва дини цаққ ва ривощи умури ботила ва шӯйуъи куфру 

кофирк дар акнофи олам, хоса дар билоди Мовароуннацр....   Назар ба 

икроноти кавокиб,  бояд, ки дар як қарн, ки иборат аз сию шаш сол аст, дар 

арсаи зуцур бирасад ва машцуди дидаи щацонижн гардад [2, с.96-97]. 

          Ницоят,  Ацмади Дониш ба идораи аморати Бухоро ва бенизомии он, 

вущуди амирони щоцил ва олимону сипоцижни гумроци ғофил нафрат пайдо 

намуда,  фаржд мезанад ва  шунин менависад: “Цайф, афсӯс, ки дар ин аср 

гуши шунаванда ва диди нагиранда нест. Чуз ин ки цар ши маълуми хеш 

гардад  ба сицифа нақш  кардану  худ  хондан ва аз худ гиристан дигар илоще 

надорад” [2, с. 97].   

     Шинохт, шарц ва тавсифи об дар афкори файласуфон, донишмандону 

шоирон ва фарцанги шифоции мардум низ ба хубк дарщ жфтааст. Пайдо 

кардани шацор аносири табиат (обух оку отшу об), хосият ва сабабу омилцои 

падид омадани онцо дар осори Абӯабдуллоци Рӯдакк, Абулқосим Фирдавск, 
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Низомии Ганщавк, Абӯалк Ибни Сино ※Донишнома‼, ※Ал-қонун‼, ※Қурозаи 

табиижт‼, ※Осмон ва щацон‼, ※Қавн ва фасод‼, китобцои Носири Хусрав 

※Ҷомеъ-ул-цикматайн‼, ※Рӯшонинома‼, Ацмад Махдуми Дониш  ※Рисола ж 

мухтасаре аз таърихи салтанати амирони манғития‼ ва эщодижти кулли 

шоирону адибони олам тацлил ва шарц жфтааст.  

       Дар баробари ин, ин мавзӯъ дар замони муосир мубрам ва ацамиятнок аст 

ва тацаввулоти марцилацои сарнавиштсози таърихии халқцо дар замони 

муосир гувоц бар ин аст, ки масъалаи таъмини об барои мардум ва цифзи 

экологии сайжра  аз талаботи муассири цажту зиндагии башар мацсуб межбад.  

      Дар сацфаи сарнавиштсози таърихии миллат, махсусан дар ин айжми 

фархундаву фирӯзи социбистиқлолии кишвар бо ташаббуси Президенти 

Ҷумцурии Тощикистон Эмомалк Рацмон масълацои мубрам ва муцимми 

вобаста ба об, цифзу захираи он дар сатци бузургтарин минбари 

байналмиллалк бардошта шуд.  Дар натищаи идомаи босамари ин сижсат ва 

амалк намудани тадбирцои судбахш дар шацоршӯби нақшацои  щацонии ※Соли 

байналмиллалии оби тоза‼ минбаъд бо пешницоди Тощикистон солцои 2005-

2015-ро Созмони Миллали Муттацид Дацсолаи байналмилалии амалижти ※Об 

барои цажт‼ эълон намуд. Имрӯз дар доираи барномаю нақшацои дацсолаи 

амалижти ※Об барои цажт‼ дар тамоми гӯшаю каноридунж тадбирцои судбах 

татбиқ мегарданд, ки боиси ифтихори цар як шацрванди ватандӯсти 

Тощикистон аст. Дар сатци Созмони Милали Муттацид қабул шудани ин 

пешницод бори дигар собит месозат, ки Тощикистон цамеша щонибдори 

гуфтугӯйи созанда ва истифодаи пурсамари об ба манфиати инсон, ацли 

башар аст ва танцо аз нияту ормонцои неку инсондӯстонава цусни цамсоягк 

пайгирк мекунад.  

           Дар Қатъномаи Мащмаи Умумии Созмони Милали Муттацид ※Дацсолаи 

байналмилалии амал ※Об барои рушди устувор, 2018-2028‼ таъкид шудааст:  

     -Манбаъцои обк барои рушди устувор ва барои аз байн бурдани 

камбизоативу гуруснагк дорои ацамияти цалкунандаанд ва барои рушди 

захирацои инсонк ва таъмини саломатию бурдбории инсон комиланд 

заруранд ва барои расидан ба цадафцои рушди устувор ва дигар цадафцои 

марбут ба соцацои иқтисодк, ищтимок ва экологии дар сатци байналмилалии 

мувофиқашуда ацамияти аввлиндараща дорад.  

           Об ва захирацои обк дар кишвари азизамон аз масоили мубрам ва 

ацмиятнок мацсуб межбад.  Пас аз ба даст овардани Истиқлолияти давлатк бо 

дарназардошти мацдуд будани дигар намуди захирацои табик, аз щумла газ ва 

нафт, захирацои об аз захирацои стратегии кишвар ба цисоб рафта, 

истифодаи цадафманд ва босамари онцо барои рушди кишвар аз вазифацои 

асосии пешбурд ва татбиқи сижсати давлатк дониста мешавад. Масъалаи 

истифодаи захирацои об аз самтцои асосии сижсати давлатии Ҷумцурии 

Тощикистон ба шумор рафта, вобаста ба ин кишвари мо бо манзури якшанд 
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пешницодцои щолибу пурарзиш дар сатци байналмилалкцамшун пешоцанги 

равандцои глобалии марбут ба об шинохта шудааст.    

      Як қатор муцаққиқон дар бораи таъсири маданияти рус дар ташаккули 

щацонбинии Ацмади Дониш изцори ақида намудаанд. А. Мирзоев ин мавзӯъро 

идима дода бо такя аз санаду маълумоти тазкираи Афзал Махдуми Пирмастк 

вохурии Ацмади Донишро бо мунащщиму мансабдори цукумати подшоции рус 

Страмахов,  бо ӯ туцфа намудани ду курраи замин ва осмон (глобус) , истифода 

намудани ин куррацоро аз щониби Ацмади Дониш таъкид менамояд.  Дар 

натищаи щустущуцои пайвастаи илмии А. Мирзоев аз китобхонаи дастхатцои 

шарқии Ӯзбекистон “Ар-рисола фк аъмол-ул-кура” ном асари ба илми нущум 

бахшидаи Ацмади Дониш пайдо мегардад, ки соли 1871 як сол пас аз сафари 

охирини ӯ ба Россия таълиф шуда, цадафи нависанда тарғиби ақидацои сижск 

ва ищтимоии муаллиф будааст.  Хидмати А. Мирзоев дар тацлилу тадқиқ ва 

муайян кардани ғоя хусусият,  соли таълиф ва арзиши ин асар назаррас аст [6, 

с. 67-74].   

       Дар ин амри хайр ва амали нек бо кӯшишу щустущӯицои А. Ращабов ва Ф. 

Мацмудов дасхатцои ду асари Ацмад Махдуми Дониш ※Наводир-ул-вақоеъ‼ 

(тасцецу тацрири охирин ва хаттотии соли 1888 ), ※Зищ‼ (нусха-дастхати асари 

астрономии аллома)  пайдо шуданд, ки дар цақиқат  падидаи муассиру тоза 

мебошад.  Махсусан бозжфти  асари ситорашиноск – тақвимии аллома ※Зищ‼ 

то имрӯз мавриди омӯзиши пажӯцишгарон нашуда ва  суратнусхаи  

(факсимелеи дастхати Ацмад махдум) ※Зищ‼-ро манзури щомиа намудаанд.  

       А. Мирзоев то вопасин рӯзцои цажташ ба эщодижт , шахсият ва симои 

Ацмади Дониш муътақид буд, мацбубият ва таващщуци зижд дошта,  цадаф ва 

нияти тация ва нашри илмк ватаълифи асари мукаммали монографк дар 

бораи  мутафаккири бузург, алломаи замон- Ацмади Дониш буд.  Афсӯс, умр 

вафо накард ва ин нияти эщодкщомаи амал напӯшид.  
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АКАДЕМИК АБДУЛҒАНК МИРЗОЕВ ВА ТАЦҚИҚИ МАСЪАЛАЦОИ 

ТАЪРИХИ АДАБИЖТИ ТОЩИК 

 

Муцриддин Низомов 

Донишгоци миллии Тощикистон 

 

Тацқиқи илмк ба масобаи кори сангтарошест, ки цар қадар душвор 

бошад, цамон қадар диққату тавоноиро тақозо менамояд. Цамон шахсе дар ин 

раванд ба мурод мерасад, ки сабур бошад ва қуввату тавони муқобала бо 

мушкилоти пешомадаро дошта бошад. Албатта, дар ин замина шахсони 

тасодуфк кам нестанд, ки худро ба кори тацқиқу пажӯциш мезананд, вале 

щаражни таърих ва баррасии осори таълифшуда дар оянда зари холисро аз 

бегона щудо хоцад кард. 

Абдулғанк Мирзоев (1908-1976) аз зумраи донишмандони мутабаццир ва 

пуркори тощик аст, ки умри худро сарфи тацқиқи масъалацои муцимми 

забоншиноск ва адабижтшиноск кардааст. Устод Абдулғанк Мирзоев  дар 

децаи Варганзаи шацри Китоби вилояти Шацрисабз ба дунж омада, тацсили 

ибтидоиро дар зодгоцаш гузаронидааст. Баъдан дар мактаби шӯравк хонда, 

соли 1928 ба Душанбе омада, боқии умрро дар цаминщо гузаронидааст. То 

соли 1933 дар матбуоти давлатк фаъолият дошта, ботахаллусцои“Гулханк”, 

“Шацдк”ва“Абдулғанк”мақолацояш банашр расидаанд. Соли 1933 барои 

тацсил ба Донишгоци давлатии Ленинград рафта, онро соли 1939 
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бомуваффақият хатм намуда, ба Душанбе баргаштааст. Тосоли 1939 дар 

Донишгоци давлатии омӯзгории Тощикистон аз фацои забоншиносии умумк 

ва таърихи забон батадрис пардохтааст. Солцои 1942 ба сифати референт дар 

Сафоратхонаи ИҶШС дар Эрон фаъолият намуда, аз соли 1945 ба таври 

доимк ба Академияи илмцои Ҷумцурии Тощикистон ба кор омада, то пожни 

умр дар вазифацои мудири сектори адабижт (1945-47), директори Институти 

таърих, забон ва адабижти Филиали тощикистонии АИИҶШС (1947-51), 

мудири сектори адабижти классикии Институти забон ва адабижти АИ ҶТ 

(1951-58), мудири Шуъбаи шарқшиноск ва нахустин диретори Институти 

шарқшиносии АИ Ҷумцурии Тощикистон (1958 -1976)  кор кардааст. 

Ба истиноди устод Аълохон Афсацзод, аввалин асари илмии академик 

Абдулғанк Мирзоев “Дар атрофи палеонтологияи забон” (1936) мебошад [3, с. 

262]. Аз рӯйи тартиби хронологии нашри осори илмии марцум Абдулғанк 

Мирзоев ва қайдцои шогирдонашон маълум мешавад, ки эшон аввал ба 

тацқиқи масъалацои забоншиноск машғулшуда, дар ин замина шанд мақолаи 

арзишманд батабъ расонидаанд, бамонанди ※Фарқцои маъноии пасованди 

※ак‼ (соли 1939), “Семантикаи функсиявии академик Мар” (1939), “Баъзе 

мулоцизацо дар атрофи калимацои нумеративк” (1940), ※Духтархона шист?‼ 

(соли 1940), ※Грамматикаи забони тощикк‼, қисмцои 1 ва 2 (солцои 1944-1945), 

※Забони адабии классикк ва муносибати он ба забони имрӯзаи тощик‼ (соли 

1946), ки баъзе аз ин мақолацо цанӯз дар замони донишщӯии эшон таълиф ва 

нашр шудаанд. 

Аз соли 1940 академик Абдулғанк Мирзоев ба тацқиқи масъалацои 

адабижтшиноск, бавижа таърихи адабижти тощик щиддан машғул шуд, ки ин 

иқдом барои адабижтшиносии тощик бисжр муцим ва арзишманд мебошад, 

зеро дар симои эшон муцаққиқи дақиқназар ва пуркоре ба майдони тацқиқи 

адабижти тощик қадам ницод, ки дар тацқиқу нашри осори адибони зижде 

нақши бориз дошт. Худи цамин сол академик Абдулғанк Мирзоев дар нашри 

мащмӯацои “Намунацои адабижти тощик”, ки дар пайравк ба“ Намунаи 

адабижти тощик”-и устод Айнк мураттаб шуда буд, сацм гузошта, бахши 

марбут ба Цофизи Шерозиро бо мақолае дар боби цажту эщодижти шоир ва 

намунаи ғазалцои ӯ омода ва пешницод намуд. Ба назари устоди зиндажд 

Худок Шарифзода, “оғози кори адабк бо исми Хоща Цофиз фоли неке гардид 

барои пешрафти кори А.Мирзоев дар тацқиқ ва щустущӯцои илмк дар соцаи 

адабижт” *14, с. 200+. Ин фоли нек дар нашри “Девони мунтахаби Сайидо” 

(1944) ва нахустин монографияи ӯ“ Сайидо ва мақоми ӯ дар таърихи адабижти 

тощик” (1947) татбиқи амалк жфт. Ин рисолаи академик Мирзоев то имрӯз 

тацқиқи муцимми монографк доир ба рӯзгору осори Сайидои Насафк буда, 

бо фарогирии ахбори саршашмацо, вазъи сижсию ищтимок ва фарцангию 

адабии замони шоир, баррасии пацлуцои гуногуни рӯзгору осори Сайидо, 

муаррифии нусахи хаттии девони шоир, баррасии мундарищи ғоявк ва забону 
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услуби ашъори Сайидо арзиши баланди илмк дорад. Имрӯз, ки ба тащлили 

щашни 400-солагии Сайидои Насафк омодагк мегирем, тащдиди шопи 

монографияи   “Сайидо ва мақоми ӯ дар таърихи адабижти тощик”холк аз 

манфиат нахоцад буд. Монографияи мавриди назар соли 1390 ц.ш./ 2011 дар 

Эрон бо кӯшиши доктор Шациндухти Сонеък баргардон ва шоп шуд. Эшон 

дар муқаддимаи китоб навиштааст, ки “нигоранда дар пайи он буд, то 

манбаеро бижбад, ки марде олим аз цамон мамлакат Сайидо ва осорашро 

васф кунад, пас жфт ва иқдом ба тарщума намуд, то хидмате бошад ба цавзаи 

васеи адабижти форсию тощикк, бахусус, сайтараи адабижти татбиқк” *12, с. 7+.  

Бояд қайд кард, ки дар адабижтшиносии муосири Эрон рощеъ ба 

адабижти асрцои XVI – XIX иттилоот хеле кам  аст ва адабижти ин давраи 

тощик, бо сабаби щанги сулолацои Сафавию Шайбонк бо бацонаи мазцаб, 

тақсими сарзамини воциди Хуросону Мовароуннацр, аз цавзаи умумии 

адабижти форсии тощикк щудо шуд ва ин щудок сабаб шуд, ки адабижти ин 

даврон дар ду цавзаи алоцида амал намояд. Цамон тавр, ки адабижти форсии 

Эрони асрцои XVI-XIX дар адабижтшиносии тощик камомӯхта шудааст, 

адабижти ин давраи тощик низ дар Эрон хеле кам омӯхташудааст ва ин 

рисолаи академик Абдулғанк Мирзоев дар ин замина бецтарин тацқиқ аст, ки 

аз щониби донишмандони эронк истиқболи гарм жфтааст. Царшанд хонум 

Сонеък худро мутарщим муаррифк мекунад, ки саццец нест ва ин рисоларо 

барои тацқиқ дар цавзаи адабижтит атбиқк маводи мувофиқ мехонад, ки хеле 

бацснок аст, вале муаррифии рисолаи донишманди тощик ба ацли илми Эрон 

аз иқдомоти шоистаи тацсини ӯст.  

Қайд кардан бамаврид аст, ки аз оғоз академик Абдулғанк Мирзоев бо 

щасорат ба омӯзиши масъалацо ва ацволу осори шахсиятцое машғул шудааст, 

ки то ӯ кам тацқиқ шудаанд ва  ж умуман тацқиқ нашудаанд. Интихоби 

адибони цавзаи Мовароуннацри асри XVI ба баъд далели он аст, ки эшон бо 

нияти пур кардани цамин холигоц даст ба тацқиқи рӯзгору осори  онцо 

задаанд. Соли 1948 рисолаи дигари академик Абдулғанк Мирзоев бо 

номи“Мулцами Бухорок” (муосири Сайидо) аз шоп баромад, ки идомаи 

тацқиқоти эшон рощеъба адабижти асри  XVII буд. Таълиф ва нашри шанд 

мақолаи дигар доир ба Малецои Самарқандк ва “Музаккир-ул-асцоб”-и ӯ низ 

дар ин росто такмилбахши омӯзиши цажту эщодижти адибони ин давра ва 

маъхазшиносии адабижти ин давра аст. Цанӯз дар соли 1940 мақолаи 

“Муцимтарин саршашмаи таърихи адабижти асри XVII” – ро бо нияти 

омӯзиши щиддии адабижти ин ацд таълиф ва нашр карда буд.  

Бино ба таъкиди баъзе шогирдонашон академик Мирзоев доир ба 

рӯзгору осори Мулцами Бухорок рисолаи докторк навиштанк будааст, вале 

ахиран ба щойи ӯ дар бораи Бинок рисолаи докторк навиштааст. Соли 1957 

рисолаи ӯ бо номи “Бинок” аз шоп баромад, ки сацифаи наве дар тацқиқи 

зиндагиномаи Камолиддин Бинок ва цам адабижти нимаи дуюми асри XV 
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буд. Ин рисоларо ба сифати кори докторк цаминсол бомуваффақият цимоя 

намуд. 

Бояд гуфт, ки солцои 50-ум барои академик Абдулғанк Мирзоев соли 

пурборе буд. Дар соли 1958 1100-солагии устод Абӯабдуллоци Рӯдакк дар 

Тощикистон бошукӯци хоссе баргузор шуд, ки дар баргузории он сацми 

академик Абдулғанк Мирзоев бисжр бузург буд. Ба ин муносибат  ду рисолаи 

эшон бо номцои “Рӯдакк ва инкишофи ғазал дар асрцои X-XV” (1957) ва 

“Абӯабдуллоци Рӯдакк” (1958) аз шоп баромад, ки муцимтарин тацқиқ дар 

рӯдакишиноск ба цисоб мераванд. Дар рисолаи аввал, ки баъдтар дар 

мащмӯаи “Сездац мақола” тащдиди шоп шуд, сайри таърихии ғазалаз замони 

устод Рӯдакк то замони Ҷомк барраск шуда, марцалацои ташаккулу 

тацаввули ғазал бисжр дақиқ ва бо далелцои муътамад арзжбк шудааст. Ин 

рисолаи академик Абдулғанк Мирзоев аз щониби донишмандони хорищию 

ватанк истиқболи гарм жфта, зимни таълифи китобу мақолацои илмк 

перомуни сайри ғазал дар марцилацои муайяни таърихк ба он такя кардаанд. 

Чунонши, олими эронк Сируси Шамисо дар китоби “Сайри ғазал дар шеъри 

форск” ва муцаққиқи машцури руси М. Л. Рейснер дар китоби “Тацаввули 

ғазали классикии форск дар асрцои X - XIV” ба ин рисолаи академик 

Абдулғанк Мирзоев бацои баланд дода, дар мавридцои зарурк ба он истинод 

кардаанд. Рисолаи “Абӯабдуллоци Рӯдакк” баъд аз китоби “Ҷустущӯ дар ацвол 

ва осори Абӯабдуллоц Рӯдакии Самарқандк” дувумин китоби щомеъ рощеъ ба 

цажту эщодижти устоди суханварони Ащам мебошад. Ин рисолаи академик А. 

Мирзоев дар Эрону Русия шоп шуда, аз щониби ацли илму адаб шун тацқиқи 

мукаммал дар рӯдакишиноск эътироф шудааст. Илова бар ин, бо ташаббус ва 

роцбарии академик Мирзоев мащмӯаи ашъори устод Рӯдакк бо номи  “Осори 

Рӯдакк” (1958) ва ашъори муосирони устод Рӯдакк бо унвони “Ашъори 

цамасрони Рӯдакк” (1958) бахшида ба 1100-солагии устод Рӯдакк аз шоп 

баромад, ки хидмати бузурге буд дар щамъоварии ашъори устод Рӯдакк ва 

муосирони ӯ. Академик Мирзоев омӯзиши цажту эщодижти Рӯдакиро идома 

дода, дар ин замина шандин мақолаи пурарзиш ба табъ расондааст, ки дар 

онцо пацлуцои камомӯхтаи осори Рӯдакк равшан намуда ва мақоми ӯро дар 

таърихи адабижти форсу тощик муайян менамояд, ба монанди “Боз дар 

атрофи мақоми таърихии Абӯабдуллоци Рӯдакк” (1963), “Бӯи щӯи Мӯлижн” ва 

таъсир он”(1971), “Рӯдакк-асосгузори адабижти классикии форс-тощик” (1974), 

“Пайравк аз якшеъри Рӯдакк дар назми асри XIX ва ибтидои асри XX 

Покистон” (1975). 

Як бахши пажӯцишцои илмии академик Абдулғанк Мирзоевро  

робитацои адабии адибони форсу тощик бо адибони халқцои дигари щацонт 

ашкил медицад.  Дар ин замина эшон шанд рисола ва мақолае таълифу шоп 

кардаанд, ки муцимтарини онцо “Аз таърихи алоқацои адабии Мовароуннацр 

ва Циндустон дар нимаи дувуми асри XVI ва аввали асри XVII” (1964), 
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“Равобити адабк ва таърихи адабижт” (1968), ※Равобити адабии Эрон ва 

Мовароуннацр дар садацои ХVI - XVII‼ “Алишер Навок ва Абдурацмони 

Ҷомк” (1968), “Фонк ва Цофиз” (1968) мебошанд. Аз ин мижн, бахшида ба 525-

солагии  Алишер Навок рисолаи “Алишер Навок ва Абдурацмони Ҷомк”-ро 

ба табъ расонида,  бо таъкид ба цамщаворк ва равобити цасанаи халқцои 

тощику ӯзбек, робитаи Ҷомию Навоиро бецтарин намунаи муносибати ду 

халқи бародар медонад: “Алишер Навок барои мо тощикон аз он щицат азиз 

аст, ки ӯ дӯсти наздик ва цамкори тавонои Абдурацсони Ҷомк аст. Цамкории 

ин ду марди таърихк намунаи бецтарини цамкорк ва муносиботи 

бародаронаи ду халқи қадимии Мовароуннацр – тощикон ва ӯзбекон 

мебошад”*7, с. 6+. Ин рисолаи академик Мирзоев, дар баробари робитаи 

адабк ва дӯстонаи Ҷомию Навок, ба цамкорию цамгироии халқцои тощику 

ӯзбек бахшида шудааст, ки имсол баташаббуси сарварони фарзонаи ду 

кишвари цамсоя тащдиди назар шуда, тацким жфт. 

Бино бар навиштаи  устоди зиндажд Худок Шарифзода,    яке аз цадафцои 

А. Мирзоев “дар тацқиқи адабк омӯхтан ва ба вущуд овардани таърихи 

адабижти тощик ж адабижти форск-тощикии Мовароуннацр аз қарни понздаци 

мелодк ба баъд, то омадани русцо ва инқирози цукумати давлатцои кӯшаки 

Осижи Мижна ва аз щумла, хонадони Манғитияи Бухоро буд. Тацқиқи таърихи 

адабижт дар ин замон далел бар он буда метавонист, ки завқи адабк, 

маърифату дониш ва иншою китоб дар мижни ин мардум суқут нажфта, 

шунонки аз камию кӯтоции ахбор шунин тасаввур дар мижни донишмандони 

Аврупо устувор шудааст. Аз щониби дигар, таърихи ин адабижтро ба вущуд 

овардан цамшун як марцилаи мавщудияти таърихи адабижти форск ва тощикк, 

бо нишондоди цамаи сабабцои костагк ва тавонмандии он. Мавзӯи китобцои 

дар бораи Бинок, Сайидо, Мулцам, Ацмади Дониш, китобцои мактаб ва 

мақолоти фаровони А. Мирзоев дар атрофи цамин масъалацо бацс мекунанд” 

*14, с.209+.  

Як бахши тацқиқоти устод Абдулғанк Мирзоевро адабижти асри XV 

ташкил медицад. Мавсуф дар бораи шецрацо инаможни адабижти давраи 

Темурижн рисола ва мақолоти зижде навишта, рӯзгору осор, анъана ва 

навоварк, мақулацои ахлоқию ищтимок, робитаи адабк барин масъалацоро 

дар эщодижти ин адибон барраск намудааст. Диққати олимро, пеш аз цама, 

цажту эщодижт ва баъзе пацлуцои эщодижти пешвои адибони ацди темурк 

Мавлоно Абдуррацмони Ҷомк бахуд щалб кардааст. Вай соли 1954 дар 

мақолаи “Абдуррацмони Ҷомк ва щаражни зиндагии ӯ”, ки аввал б асифати 

маърӯза дар цамоиши байналмилалии “Бузургдошти 550-солагии 

Абдуррцамони Ҷомк” ироа гардида, сипас дар мащмӯаи “Сездац мақола”шоп 

шудааст, дар такя ба манобеи дастрас щаржни зиндагии Ҷомк, афкор ва осори 

ӯро ба доираи бацс кашидааст. Ин мақолаи олим дар цамон замон яке аз 

корцои тоза дар щомишиноск башумор меравад. Дар мақолаи дигари ӯ–
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“Абдуррцамони Ҷомк ва мавзӯи тарбияи фарзанд” андешацои пандуахлоқии 

Ҷомиро дар боби тарбияи фарзанд бар мабнои насицатномацои шоир дар 

бахшцои хотимавии маснавицои “Цафт авранг”тацлил намудааст. Масъалаи 

равобити адабк ва шахсии Мавлоно Ҷомк ваАлишери Навок низ мавриди 

таващщуци олим қарор гирифта, дар ин замина ду мақола–“Аз равобити 

адабии Абдуррацмони Ҷомк ва АлишерНавок”, “Образи Алишер Навок 

дар“Юсуф ва Зулайхо”–и Ҷомк” ва як рисолаи хурде бо номи“Алишер Навок 

ва Абдуррацмони Ҷомк” (1968) навиштааст, ки шомили мабоциси щолибе дар 

бораи баъзе масъалацои эщодижти ин ду адиб, лацзацои зиндагк,  равобити 

шахсию адабии онцо мебошанд. 

Бузургтарин таълифоти Абдулғанк Мирзоев дар боби адибони ацди 

темурк рисолаи “Бинок” (1957) мебошад. Заминаи муцимми ба тацқиқи 

рӯзгору осори Бинок рӯйовардани Мирзоеврод онишманди маъруф, устоди 

зиндажд Худок Шарифзода шунин бажн намудааст:   “Ба цукми тасодуф ж вазъи 

илмию адабии он рӯзгор, Абдулғанк Мирзоев ва омӯхтани зиндагк ва 

эщодижти Камолиддини Биноии Циротк рӯй овард. Дар он замон баъзе 

адибон ва муцаққиқони Ӯзбекистон цангоми омӯзиши шахсияти Алишер 

Навок ва мероси адабии ӯ тезиси барғалати душмании Бинок ба шахсияти 

Навок ва забону фарцанги ӯзбек ба мижн гузоштанд. Ин ақидаро на танцо 

пажӯцишгарони камдонишу бемоя, балки нависандаи  дар он замон номдори 

Ӯзбекистон Ойбек дар романи ※Навок‼ аз мавқеи бацси мафкуравк ва назари  

ищтимок ба воқеияти ажнии бадек овард. Цосили кор  ин шуд, ки симои 

Бинок шун як шахсияти тощики иртищок дар соцаи фарцангу адабижт ва 

асосгузори як равияи хурӯщи нодурусти муқобили забон ва адабижти ӯзбек 

дар доирацои фарцангии Ӯзбекистон тащассум жфт ”*14, с. 202+.  

Замина ва цадафи дигари устод Абдулғанк Мирзоев аз тацқиқи рӯзгору 

осори Бинок ва баъзе цамасрони дигари ӯ тацқиқи адабижти доирацои 

цунармандк мебошад. 

“Дар щаражни омӯзиши адабижти давраи Темурижн ва асрцои баъди он 

маълум шуд, ки гурӯце аз адибон аз ацли касбу пеша будаанд. Дар цамин 

замина масъалаи тацқиқи адабижти доираи адабии цунармандон пеш омад ва 

диққати ацли тацқиқи замони шӯравиро, ки щонибдории ацли касбу пешаро 

рукни идеологк мешинохтанд, ба худ щалб кард, ки яке аз онцо Абдулғанк 

Мирзоев буд” *14, с. 210+.  

Тацқиқи рӯзгору осори адибони дигари доирацои цунармандк, шун 

Абӯисцоқи Атъима, Сайфии Бухорок низ боиси вусъати омӯзиши доирацои 

цунармандк ва адибони цунарманд гардид. Дар рисолаи“Абӯисцоқи 

Атъима”ва“Сайфии Бухорок ва мавқеи ӯ дар таърихи адабижти доирацои 

цунармандк” цажти адабк дар мижни адибони цунарманд ж пешавар, сацми 

онцо дар ривощи адабижти давр, хусусиятцои бадек ва арзиши адабии шеъри 

онцо мавриди арзжбк қарор жфтаанд. Тавре ки мебинем, Абдулғанк Мирзоев 
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яке аз ташаббускорони омӯзиши адабижти доирацои цунармандк буда, кори 

оғознамудаи ӯро шогирдону пайравони вай, шун Аълохон Афсацзод дар 

тацқиқи вазъи цажти адабк дар нимаи дуюми асри XV, Мирзо Ацмадов зимни 

омӯзиши цажту эщодижти Дарвеши Децакк ва муаллифони китобцои таърихи 

адабижти асрцои XVI-ХIХ ва адибони индавраи домадодаанд [4, с. 88 -191; с. 

224-261].  

Бояд қайд кард, ки барои ба вущуд овардани китоби таърихи адабижти 

асрцои XVI-ХIХ академик Абдулғанк Мирзоев кӯшиши зижд намудааст ва дар 

ин замина китоберо бо унвони “Адабижт (жрк барои омӯзиши адабижти 

асрцои XVI, XVII, XVIII ва ХIХ-и тощик)” (1948) ба шоп расонида будааст. Дар 

муқаддимаи китоб муаллиф таъкид менамояд, ки китоби дарсии адабижти 

асрцои  XVI-ХIХ-и тощик “бояд дар муддати як-ду соли наздик дастраси 

талабгорони худ гардад”*5, с. 2+. Ин кор хеле дер анщомжфт, вале ин китоби 

академик Мирзоев цамшун аввалин васоити таълим дар ин замина эътироф 

шудааст. Тавре ки донишманди марцум Нащмк Сайфиев менависад, “тартиб 

додани китоби дарсии адабижти асрцои XVI-ХIХ ва ибтидои асри ХХ”-и тощик 

цанӯз дар солцои 40-ум ба нақша гирифта шуда, аввалин васоити таълим оид 

ба индавраи таърихи адабижти тощик соли 1948 (манзури эшон китоби 

“Адабижт”-и А. Мирзоев аст. -М.Н.) ба табъ расида буд” *13, с. 3+. 

Таъкид бамаврид аст, ки тацқиқоту таълифоти академик Абдулғанк 

Мирзоев дар мавриди даврацои гуногуни адабижти форск-тощикии баъд асри 

XV, саршашмацои муцимми адабижти ин даврон, шоирону нависандагони 

адвори мавриди назар, щаражнцои адабию намояндагони пешқадами онцо 

заминаи мусоидеро баро омӯзиши марцилаи баъди ацди классикии адабижти 

форсу тощик фароцам овард. То тацқиқтоти академик А. Мирзоев дар 

омӯзиши адабижти ин давра халои азиме вущуд дошт ва назарцо низ дар 

мавриди адабижти ин давра мухталиф ва то цадде манфк буданд. Тавре ки 

донишманди зиндажд Амрияздон Алимардонов менависад, “щустущӯцои 

бардавом ва мецнати фидокоронаи устод А. М. Мирзоев дар роци аз зери 

гарди фаромӯшк баровардани таърихи адабижти асрцои XVI-ХIХ” тощик ва 

тадқиқ кардану муайян намудани хусусиятцои характерноки адабижти ин 

давра корномаи барщастаи тамоми цажти ӯ мебошад. Зеро то вақти ба ищрои 

шунин кори мушкилу масъулиятнок камари циммат бастани донишманди 

дурандеш фақат рощеъ ба баъзе адибони давраи мазкур маълумоти кӯтоци 

сатцк ва ихтилофнок мавщуд буда, бештари тадқиқотшижн нисбат ба адабижти 

ин давра ба назари манфк менигаристанд”*1, с. 215+. 

Царшанд академик Абдулғанк Мирзоев тартиб додани китоби таърихи 

адабижти асрцои XVI- ХIХ ва ибтидои асри ХХ-и тощикро бо сабаби 

машғалацои зижди касбию фикрк  ва омилцои дигари цажтк, ба анщом 

расонида натавонист, шогирдону пайравони эшон  кӯшиши зижде барои 

анщоми ин кор кардаанд. Донишмандони маъруф Расул Цодизода, Садрк 
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Саъдиев, Усмон Каримов ва Нащмк Сайфиев ду китоб доир ба таърихи  

адабижти ин давра таълиф ва нашр карданд. Яке китоби Цодизода Р., Садриев 

С., Каримов У. “Адабижти тощик (асрцои XVI-XIX ва ибтидои асри ХХ)”(1988) 

ва дигаре китоби Сайфиев Н. “Таърихи адабижти тощик (асрцои XVI- ХIХ ва 

ибтидои асри  ХХ)” (2012) мебошанд, ки муаллифон барои омӯзиши адабижти 

тощик дар асрцои XVI-XIX сацми арзанда гузоштаанд. Иншунин, омӯзиши 

марцалацои алоцидаи ин давраи таърихи адабижти тощик ва шахсиятцои 

адабии ин даврон аз щониби Н.Маъсумк, Р. Цодизода, С. Саъдиев, У. Каримов, 

Н. Сайфиев, Т. Неъматзода, С. Амирқулов ва дигарон сурат гирифтааст, ки 

пешрафти азиме дар тацқиқи адабижти асрцои XVI-XIX мебошад. Дар ин 

замина цадафцои илмк ва цидояту роцнамоицои академик Абдулғанк 

Мирзоев хеле муассир ва самараи он цам бисжр пурбор будааст. Шарқшиноси 

маъруфи шех Ян Рипка ба тацқиқоти академик А. Мирзоев рощеъ ба адабижти 

асрцои XVI-ХIХ бацои баланд дода навиштааст, ки донишманди маъруф бо 

тацқиқоти худ“дар таърихи адабижти форск як давраи пурраи ба таври 

нодуруст фаромӯшшударо аз нав зинда гардонид”*1, с. 215+. 

Муруре бар зиндагк ва фаъолияти илмии академик Абдулғанк Мирзоев 

нишон медицад, ки эшон аз шахсиятцои барщаста ва калидии илмцои 

филологк дар солцои 40-70 асри XX буда, дар инкишофи илми 

адабижтшиносии тощик сацми бузург гузоштааст. Махсусан, тацқиқи 

масъалацои муцимми таърихи адабижти тощик, шахсиятцои эщодк, щаражнцои 

адабк  аз щониби эшон заминаи муцимме барои таълифи китобцои таърихи 

адабижти тощики асри XV ва XVI - XIX гардидаанд.Осори илмии ин олими 

тавоно натанцо дарТ ощикистон, балки дар кишварцои Русияю Эрон шоп шуда, 

бисжр муцаққиқони Ғарбу Шарқ аз осори ӯ истифодабурда, сацми ӯро дар 

адабижтшиносии форсу тощик ва эроншиноск бисжр муцим арзжбк кардаанд. 
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АКАДЕМИК АБДУЛҒАНК МИРЗОЕВ ВА ТАЦҚИҚИ МАСЪАЛАЦОИ  

ТАЪРИХИ АДАБИЖТИ ТОЩИК 

Ин мақола ба фаъолияти илмк-тацқиқии донишманди маъруфи тощик академик 

Абдулғанк Мирзоев бахшида шудааст. Академик Мирзоев, дар баробари фаъолияти 

густардаи маъмурию ищтимок ва роцбарк ба муассисацои гуногуни илмии АИҶТ ба 

тацқиқи масоили муцимми адабижтшиноск, аз щумла, проблемацои таърихи адабижти тощик 

машғул шудааст. Осори ин олими маъруф ба бештар ба тацқиқи шахсиятцо ва щаражнцои 

адабк, хусусиятцои ғоявию бадеии осори адибони асрцои XV - XIX  бахшида шуда, дар ин 

замина баъзе китобцои дарсии таърихи адабижтро низ таълиф намудааст. Таълифоти 

академик Абдулғанк Мирзоев заминаи муцимме барои омода шудани китобцои илмию 

таълимк доир ба даврацои гуногуни таърихи адабижти тощик, бахусус асрцои XV - XIX 

фароцам овардааст. Бо вущуди он ки эшон барои анщоми китоби таърихи адабижти асрцои 

XV – XIX ва ибтидои асри XX имкон нажфтанд, ин корро шогирдонаш идома доданд ва шанд 

китоби арзишманде доир ба таърихи адабижти мавриди назар навиштаанд. Дар ин замина 

цадафцои илмк ва цидояту роцнамоицои академик Абдулғанк Мирзоев хеле муассир ва 

самараи он цам бисжр пурбор будааст. 

Калидвожацо: Абдулғанк Мирзоев, тацқиқ, адабижтшиноск, таърихи адабижти тощик, 

робитацои адабк, адибон,  китобцо, мақолацо. 

 

АКАДЕМИК АБДУЛГАНИ МИРЗОЕВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИСТОРИИ ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Данная статья посвящена наушно - исследовательской деятельности известного 

таджикского ушеного академика Абдулгани Мирзоева. Академик Мирзоев, наряду с 

обширной административной и общественной деятельностью и руководством разлишными 

наушными ушреждениями Академии наук Республики Таджикистан, занимался изушением 

важных литературных вопросов, в том шисле проблем истории таджикской литературы. 

Работы этого известного ушеного посвящены изушению литературных деятелей и прочессов, 

идейных и художественных особенностей литературы XV - XIX веков. Академик Абдулгани 

Мирзоев заложил важную основу для подготовки наушных и ушебных книг по 

разлишнымпериодам истории таджикской литературы, особенно  XV - XIX веках. Хотя он не 

смог завершить книгу истории литературы XVI - XIX веков и в нашале XX века, его ушеники 

продолжая его работу, написали несколько ченных книг по истории литературы данной 
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эпохи. В этом контексте наушные чели и руководства академика Абдулгани Мирзоева были 

эффективными и плодотворными. 

Клюшевые слова: Абдулгани Мирзоев, исследование, литературоведение, история 

таджикской литературы, литературные связи, литераторы,   книги, статьи. 

 

ACADEMICIAN ABDULGANI MIRZOEV AND THE STUDY OF THE PROBLEMS OF THE 

HISTORY OF TAJIK LITERATURE 

 

This article is devoted to the scientific and research activities of the famous Tajik scientist 

academician Abdulgani Mirzoyev. Academician Mirzoyev, along with extensive political and 

social activities and the leadership of various scientific institutions of the Academy of Sciences of 

the Republic of Tajikistan, studied important literary issues, including problems of the history of 

Tajik literature. The works of this famous scientist are devoted to the study of literary personalities 

and processes, ideological and artistic features of the literature of the XV - XIX centuries. 

Academician Abdulgani Mirzoyev laid an important foundation for the preparation of scientific 

and educational books on various periods in the history of Tajik literature, especially in the XV - 

XIX centuries. Although he was unable to complete a book on the history of literature of the XVI - 

XIX centuries and at the beginning of the XX century, his students continued his work and wrote 

several valuable books on the history of literature of this era. In this context, the scientific goals 

and guidelines of Academician Abdulgani Mirzoyev were very effective and very fruitful. 

Key words: Abdulgani Mirzoev, research, literary criticism, history of Tajikliterature, literary 

connections, writers, books, articles. 

 

 

АКАДЕМИКАБДУЛҒАНКМИРЗОЕВАЗНИГОЦИАЪЛОХОНАФСАЦЗОД 

 

Холов Аълохоща 

Академияи илмцои Щумцурии Тощикистон 

 

Адабижтшинос, матншинос, мунаққид, нависанда ва донишманди бузурги 

тощик Аълохон Афсацзод (1935-1999) дар фарцангу адабижти форск-тощикк, 

бахусус щодаи щомишиноск нақши бузурге гузоштааст. Хидматцои ӯ аз кӯшишу 

талошцои устоди равоншоди ӯ Абдулғанк Мирзоев маъво гирифтаанд. 

Аълохон Афсацзод бо академик Мирзоев аз замони дар курсии мактабхонк 

буданаш ошнок дошта, то охирин нафаси устодаш цамрозу цамсафару 

цамдами ӯ будааст. Ин цама унсу улфат буд, ки А. Афсацзод пас аз шанд соли 

даргузашти Абдулғанк Мирзоев рисолаи мукаммалу мӯщазу шомил бацри 

бузургдошти хотири устодаш ба қалам дода, унвони онро ※Академик 

Абдулғанк Мирзоев‼ ницод. Дар бораи академик А. Мирзоев қабл аз 

профессор А. Афсацзод мулоцизаву хотироти шанде аз дӯстону 

цампешагонашон дар рӯзномаву мащаллацои гуногун ба табъ расидаанд, ки 

щанбацои гуногуни фаъолияту эщодижти академикро фаро мегиранд. Баъдан 

жду хотири ӯро дигар олимону муцаққиқони варзидаи тощик пос доштаанд, ки 

дар мащмӯаи бахшида ба 100-солагии Абдулғанк Мирзоев интишор жфтаанд 
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3 . Ницоят (соли 2007), олими щавон Қурбонова Сурайж дар мавзӯъи 

※Абдулғанк Мирзоев – муцаққиқи таърихи адабижти форск-тощикк‼ рисолаи 

номзадк дифоъ карда, пацлуцои мухталифи цажту фаъолияти олимро дар 

шаклу намати тоза ба риштаи тацқиқ кашидааст, ки шоистаи таващщуц аст 4 . 

Бо вущуди ин цама, рисолаи А. Афсацзод ※Академик Абдулғанк Мирзоев‼ 

арзиши илмиву ацаммияти воқеъии худро гум накарда, бо гузашти замон 

зарурати омӯзишу пажӯциши он дар шинохту муаррифии академик А. 

Мирзоевро меафзояд.  

Устод А. Афсацзод дар давоми солижни цамкорк нек мушоцада карда буд, 

ки тарщумаи цоли муфассали академик Мирзоев мавщуд нест, 

муаррифиномацое, ки цамшун цущщат навишта шудаанд, аз як-ду сацифа иборат 

буданд, дафтари қайди хотирот низ вущуд надорад, цол он ки тафсили рӯзгори 

шунин афрод цамеша барои мардум, махсусан барои наслцои щавону оянда, 

шавқангезу ибратомӯз боқк мемонад 2, с. 3 . Рисолаи ※Академик Абдулғанк 

Мирзоев‼ аз он щицат арзиши илмк-таърихк дорад, ки муаллиф дар асоси 

цущщатцои расмк, архиви шахсии академик Мирзоев, хотироту жддоштцои 

дӯстону наздикон ва шоциди воқек – худи Аълохон Афсацзод аз кору 

фаъолиятцои ӯ таълиф кардааст. А. Афсацзод дар робита бо ин менависад, ки 

※бо мақсади барқарор намудани роци зиндагк, фаъолияти мецнатк, сайри 

фикрк ва, ницоят, симои илмии устод А. Мирзоев на фақат тамоми осори 

шопию номатбӯъ ва архиви шахсии ӯро омӯхта, цущщатцои расмиро аз назар 

гузаронидем, балки жддоштцои шанде аз рафиқону цамкорони дерини ӯро низ 

щамъ овардем‼ 2, с. 3 . 

Рисола аз 14 бахш иборат буда, цар як бахши он самимона ва воқеъгарожна 

нигошта шудаанд, ки цар як марцилаи муцимми фаъолияту эщодижти 

академикро дар алоцидагк шарцу эзоц медицанд. Унвони бахшцо бо ※Зикри 

хайр‼, ※Дар щодаи илм‼, ※Муаллим‼, ※Адабижтшинос‼ оғоз жфта, бо 

※Мубориза бо марг‼ ва ※Ждгори пурарзиш‼ ба анщом мерасад. 

Устод А. Афсацзод қабл аз вуруд ба мақсади аслии хеш цикояти бо писари 

калонии А. Мирзоев – Масрур ба зодгоци академик рафтан ва васфи шацри 

Китоб – зодгоци академикро оварда, сипас ба шарци ацволи ӯ шуруъ мекунад.  

Бино бар навиштаи Аълохон Афсацзод, Абдулғанк Муцаммадовиш 

Мирзоев 22 ноябри соли 1908 дар шацри Китоби вилояти Қашқадаржи 

Ӯзбекистон таваллуд жфта, падару модари ӯ аз ацли хатту савод буданд ва дар 

таълиму тарбияи Мирғанк (яъне Абдулғанк)-и хурдсол сацми бузурге 

гузоштаанд. Падараш Мирзо Муцаммад (1865-1928) касби мирзок ва хаттотк 

дошта, модараш Офтоба (1881-1959) мактабдор буда, ба кӯдакони хурдсолу 

духтарони мацаллаи худ аз ※Цафтяк‼-у ашъори Цофиз, Ҷомк ва Бедил дарс 

медодааст 2, с. 6 .  

Тацсилоти ибтидок ва фаъолияти кории устод Мирзоев дар зодгоцаш 

гузашта, сипас, моци майи соли 1928, бо супориши идораи рӯзномаи ※Овози 
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тощик‼, ки он що ба цайси мухбир фаъолият мекард, ба Душанбе меояд, то 

барои рӯзнома обуна щамъ кунад. ※Бо аробаи кирок ба Душанбе расида, дар ин 

шацр муқимк мемонад ва бо кормандони адабижту матбуот робитаи хубтар 

пайдо мекунад 2, с. 8-9 . 

Солцои 1928-1930 дар аппарати КИМ РАСС Тощикистон мухбириашро 

давом дода, сипас комилан ба муцарририи газетацои ※Бедории тощик‼ ва 

※Тощикистони сурх‼ мепардозад. Соли 1933 китобе бо номи ※Зироати зархез‼, 

ки дар васфи бунждкорону пахташинони Вахш аст, эщод менамояд. 

Соли 1933 Комиссариати халқии маорифи щумцурк Абдулғанк Мирзоевро 

барои хондан ба Ленинград мефиристад. Ӯ тацсилро аввал дар риштаи 

забоншиноск шуруъ карда, сипас дар шуъбаи шарқшиносии Универститети 

давлатии Ленинград дар соцаи эроншиноск идома медицад. Устод А. Афсацзод 

щаражни тацсил ва устодони Мирзоевро шунин бажн кардааст: ※Цангоми тацсили 

А. Мирзоев дар шуъбаи шарқшиносии Университети Ленинград бузургтарин 

олимони рус дарс медоданд. Мирзоев дар назди академикцо Н. Я. Марр (1865-

1934) аз мадхали забоншиноск, И. И. Мешанинов (1883-1976), ки шогирди Н. Я. 

Марр буд, аз забоншиносии умумк, И. Ю. Крашковский аз сарфу нацв, таърихи 

забон ва адабижти араб сабақ гирифта, грамматикаи таърихк ва забони 

форсиро аз аъзо-корреспонденти АФ СССР А. А. Фрейман (1879-1968) 

омӯхтааст< Дарси матншиносиро аз соли 1973 сар карда (дар гуруци онцо) А. 

Н. Болдырев мебурд‼ 2, с. 10 . 

Абдулғанк Мирзоев бо профессор Е. Э. Бертельс (1890-1957) бештар 

робитаи устоду шогирдк доштааст, ки ба корцои илмиаш роцбарк мекард. ※Ин 

қаробати устоду шогирд бо муцаббати дӯстона пайванд гардида, Е. Э. Бертельс 

то охири умри худ дар муваффақиятцои А. Мирзоев шарик буд‼ 2, с. 10 . Цанӯз 

дар овони донишщӯк Абдулғанк Мирзоев тацти сарпарастии Э. Бертельс 

шандин мақола дар риштаи забоншиноск ба табъ расонидааст, ки ※Фарқцои 

семантикии суффикси ※-ак‼ (1936), ※Семантикаи функчиявии академик Марр‼ 

(1939), ※Баъзе мулоцизацо дар атрофи калимацои нумеративк (1940) ва ғайра аз 

он щумлаанд. Ницоят, соли 1934, А. Мирзоев дар 26-солагк узви Иттифоқи 

нависандагони СССР гардид.  

Професор А. Афсацзод замони хатми Донишгоцу дар Институти 

педагогии Тощикистон ба номи Е. Г. Шевшенко кору фаъолият кардани А. 

Мирзоевро батафсил бажн карда, аз щумла, менависад, ки ※А. Мирзоев солцои 

1939-1942 баробари шуғли муаллимк ва иштирок дар цажти илмиву адабк ва 

матбуоту нашрижти республика, ба таълифи китобцои дарсии забон ва 

адабижти тощик барои мактабцои мижнаи нопурра мепардозад. Цамроци Холиқ 

Мирзозода аввал ※Адабижти Ватан. Хрестоматия. Барои синфи 5‼< ва баъд 

барои синфи 6-ро тартиб медицад‼ 2, с. 13-14 . Ғайр аз ин, шанд китоби дигар, 

монанди ※Грамматикаи забони тощикк. Қисми 2. Синтаксис‼ (бо 

цаммуаллифии Шавкат Нижзк ва Муцаммадамин Ғафуров), ※Адабижт‼ (1948), 
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※Адабижти тощик. Китоби дарск барои синфи 9‼ (1951)-ро ба табъ мерасонад, 

ки ташнагии хонандагони мактабцои умумии он замонро шикастанд. ※Мирзоев 

на фақат муаллими донишкадаи олии филологии республика буд, – мегӯяд 

профессор А. Афсацзод, – балки бо китобцои дарск ва васоити таълимии 

таснифкардааш дар цажти мактабцо ширкат варзида, дар таълиму тарбияи 

насли наврас ва парвардани циссижти ватандӯстию халқпарварии хонандагон 

сацм гузошта, махсусан, дар парвардани цисси ифтихор ба гузаштаи 

қацрамононаи халқамон хизмати арзандаеро ба щой овардааст‼ 2, с. 14 . 

Пас аз ин цама кору пайкор устод Мирзоев ба куллк ба фаъолияти 

адабижтшиноск мепардозад. Аввалин дастранщи ӯ дар ин соца мақолаи 

※Шамсиддин Муцаммад Цофизи Шерозк‼ буда, ки мӯщиби ин амр соли 1939 

барпо гаштани 10-солагии РСС Тощикистон гардидааст ва ба ин муносибат 

китоби ※Намунацои адабижти тощик‼ ба цуруфи лотинк интишор межфт. 

А. Мирзоев соцаи адабижтшиносиро бо навиштани рисолаву мақолацо дар 

самти фолклоршиноск шурӯъ карда, рисолаи ※Зарбулмасалцои тощик (дар 

контекст)‼, мақолацои ※Дар бораи зарбулмасалцо‼, ※Дар бораи достони 

※Ғӯруғулк‼ таълиф намуда, асарцои фолклоршиносони варзида Цикмат Ризо, 

Ращаб Амонов ва дигаронро тацрир кардааст. 

※Муваффақиятцои барщастаи А. Мирзоев дар соцаи адабижтшиноск ба 

солцои 1945-1958 рост меояд‼ - таъкид мекунад А. Афсацзод 2, с. 19 . 

Моци декабри соли 1946 дар Универститети давлатии Москав ба номи М. 

В. Ломоносов дар мавзӯъи ※Сайидои Насафк ва мақоми ӯ дар таърихи 

адабижти тощик‼ рисолаи номзадк дифоъ намуда, ба гирифтани унвони илмии 

номзади илмцои филология мушарраф мегардад. 

Пас аз ин доир ба масъалацои гуногуни адабижти классикк ва муосири 

тощик рисолаву мақолоти зижде ба табъ расонидааст, ки рисолацои ※Сайидои 

Насафк ва мақоми ӯ дар таърихи адабижти тощик‼ (1946), ※Мулцами Бухорок‼ 

(1948), ※Бинок‼ (1957), ※Рӯдакк ва инкишофи ғазал дар асрцои X-XV‼ (1957), 

※Абӯабдуллоци Рӯдакк‼ (1958, ба забони руск – 1968), мақолацои ※Мероси 

адабии Рӯдакк ва ашъори тоза бадастдаромадаи ӯ‼, ※Назаре ба цажти устод 

Рӯдакк‼, ※Рӯдакк ва щаражни зиндагии ӯ‼, ※Ибни Сино ва ※Бадоеъу-л-вақоеъ‼-и 

Восифк‼, ※Цикоятцо оид ба Ибни Сино‼, ※Камол ва як шарти муцимми 

омӯхтани он‼, ※Ҷомк ва тацсили илму цунар‼, ※Абдуррацмони Ҷомк ва ғазали 

цунармандк‼, ※Дастхати тозаи як маснавии Цилолк‼, ※Сайфии Бухорок ва 

мавқеи ӯ дар таърихи адабижти доирацои цунармандк‼ ва садцо мақолацои 

илмии дигар аз он шумуланд. 

Профессор А. Афсацзод дар мавриди рисолаи маъруфи ※Бинок‼ 

менависад, ки ※Соли 1957 ба Мирзоев барои ин монография унвони доктори 

илмцои филология дода шуд, ки соли 1976 дар Москва ба забони руск ба табъ 

расид‼ 2, с. 38 . Илова бар ин, ба осори рӯдакишиносии академик Мирзоев 

донишмандони хорищие монанди Саъид Нафиск, Эращи Афшор, А. Н. 
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Болдырев, Иржи Бешка, А. Баузанк, М. Н. Усмонов ва дигарон бацои баланд 

доданд. 

Моци июли соли 1957 бо ташаббуси академик Б. Ғафуров дар Тошканд 

Конференсияи умумииттифоқии шарқшиносони Иттицоди Шӯравк баргузор 

гардид, ки дар баробари вазифацои шарқшиносии Иттицоди Шӯравк зарурати 

таъсиси як Институт ва ж шуъбаи шарқшиноск дар Тощикистон таъкид гардид. 

※Баъд аз ин конференсия, моци январи соли 1958, Қарори КМ ЦК Тощикистон 

ва Шӯрои вазирони щумцурк оид ба таъсиси Шӯъбаи шарқшиноск ва мероси 

хатткқабул шуд‼ *6, с. 15+. 

Устод А. Мирзоев аз рӯзи нахустини таъсиси шуъбаву пажӯцишгоци 

шарқшиноск то охири умри худ дар вазифаи мудири шуъбаю директори 

Институт кор карда *6, с. 15+, дар муддати фаъолияти самарабахши худ 

ганщинаи дастнависцоро хеле ғанк гардонидааст. 

А. Афсацзод вобаста ба ин қайд мекунад, ки устод Мирзоев ※онро 

(ганщинаро) муцофизат мекард, бой мегардонд, шахсан ба щустущуи китоб 

мерафт, моро низ цамроцаш мебурд. Дар натища, адади дастнависцо дар ин 

ганщина ба 5200 щилд ва китобцои шопи сангии камжфт ба 5500 щилд расид, ки ба 

забонцои тощикк, форск, арабк, ӯзбекк, озарк, туркманк, пашту ва ғайра 

мебошанд. Шаш щилди фецристи ластнависцои форсии дарии тощикии он 

тацти роцбарии А. Мирзоев тация шуда, аз шоп баромад‼ 2, с. 55 . 

Профессор А. Афсацзод хизматцои устодиву педагогии ӯро сидқан ситуда, 

щаражни тадриси Мирзоевро шунин иброз намудааст: ※Шарафи дар мацзари 

устод Мирзоев дарс хондан ба мо – донишщӯжни Университет низ насиб гардид. 

Дарсдиции ӯ аз омӯзгорони дигар фарқ мекард. Ӯ тақрибан як дақиқа қабл аз 

занг дар даромадгоци тадрисгоццозир мешуд. Баъди салом зуд пушти минбар 

гузашта, даме нафасашро рост карда, зуд ба дарс шуруъ мекард. Ягон касро ба 

конспект навиштан даъват намекард. Цозиру ғоиб цам намекард. Дар интицои 

соати дувум, баъди занг, аз рӯи гуфти ӯ сардорони курс журналцоро пур 

мекарданду ӯ имзо мегузошт. Муаллим шизцои дар китоб мавщудабударо дар 

дарс бажн намекард. Нуктацои сарбаста ва мавзӯъцои мубоцисавиро тавзец 

медод< Барои ба парвоз овардани фикри шогирдонаш саъй менамуд. 

Мутолиаи пажпай ва кори мустақилонаро зижд мефармуд. Барои мутолиа 

асарцои назарк, манбаъцо, асли асарцо ва адабижти илмиро пешницод мекард‼ 

2, с. 46 . 

А. Афсацзод, цамшунин, хотироту жддоштцои зиждеро, ки марбут ба устод 

Мирзоеванд, дар рисолаи хеш гувоц оварда, шахсан бо устод ба Панщакенту 

Шацритӯс сафар кардан, бо ацли илму адабу маорифи он щойцо цамсуцбат 

гардидан баъзе тадқиқотцо гузарониданашро, хам ба риштаи тасвир 

кашидааст, ки басо щолибу ибратбахшанд. 

Профессор А. Афсацзод дар идома аз иштирок ва суханроницои академик 

Мирзоев дар хорищи Тощикистон цам маълумот додааст, ки дар 
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конференсияцои илмии бонуфузи ИМА, Фаронса, Чехословакия, Булғория, 

Дания, Туркманистон, Афғонистону Эрон ва ғайра бо маърӯзацои пурмағзу 

пурмуцтаво суханронк кардааст. Олимони хорищк ба мақолаву маърӯзацои 

устод бацои баланд додаанд. Иддае аз мақолацои устод дар китобу мащаллацои 

илмии бисжре аз кишварцои Аврупову Осижи Мижна ба табъ расидаанд. А. 

Афсацзод охирин мақолаи дар хорищ шопшудаи устодро мақолаи ※Носири 

Хусрав‼ гуфтааст, ки соли 1976 дар Машцад, дар китоби ※Ждномаи Носири 

Хусрав‼, ба табъ расидааст 2, с. 63-64 . 

А. Афсацзод охирцои умри устод Мирзоевро лацза ба лацза бо як дарду 

цасрат бажн месозад. Ӯ нахуст гирифтори бемории захми рӯда шуда, баъди 

ташхис маълум гардидааст, гирифтори саратони меъда гаштааст. Сипас дар 

беморхона хобонида шудааст. А. Афсацзод зуд-зуд ба аждати устод рафта, ба 

корцои илмии устодаш, хусусан, дар масъалаи шопкунии асарцояш, хеле 

кумакаш расидааст. Яке аз рӯзцои аждаташро шунин бажн кардааст: ※Рӯзе ба 

дидани домулло рафтем< Дарро кушодем. Ба шашмони худ бовар намекардем. 

Гӯж бемористон набуду коргоци олим буд. Цама щоро китоб, парвандацои 

дастнависдор, варақцои нонавишта фаро гирифта буд. Дар болои як мизша 

шойнику рӯзномацои нав меистод. Бо арзи салом ва ибораи ※Домулло, ба 

хайр?‼ хомӯшона ба ӯ нигаристем. Бемор моро шинонда, аз касалкцарфе 

накушода, супурд, ки тацрир ва баъди мошинка хондани ду кори дар ин що 

анщомдодаашро ба ӯцда гирем. Инцо рисолаи ※Амир Хусрави Децлавк ва 

мақоми ӯ‼ ва матни ※Таърихша‼-и Ацмади Дониш буданд. Цар ду бо цуруфоти 

арабк‼ 2, с. 69-70 . 

Шогирди бовафои ӯ супоришцои устодашро анщом дода, бори дигар ба 

иждаташ меравад. Ин дафъа мақолаи ※Котибк ва ашъори цунармандон‼-ро, ки 

бо маслицати шогирдаш тацти унвони ※Мухтареи ғазалцои цунармандк магар 

Сайфии Бухорист?‼ баъди вафоташ ба табъ расид, ба дасташ дод. 

※Домулло Мирзоев – менависад А. Афсацзод, - дар давоми дуним моце, ки 

дар бемористон мехобид, бо тамоми цастк ба фаъолияти илмк, маъмурк ва 

щамъиятии худ идома дода, дигаронро низ ба корцои хайр цидоят менамуд. 

Цар бор ба аждати ӯ мерафтем, аз иродаи матин, цисси вазифашиноск ва 

қобилияти худсафарбаркунии ӯқоил мешудем‼ 2,  с. 70 . 

Цамин тариқ, устод Мирзоевро дар арафаи щашни Наврӯз ба хона щавоб 

додаанду идро дар канори цамкорону дӯстонаш гузаронидааст. Тақрибан 

баъди якуним моц боз ӯро беморхона бурдаанд. Шогирдони цамрозу 

цамдамаш боз ба аждаташ рафтаанд. Он вохӯрк бо устодашонро А. Афсацзод 

шунин қисса кардааст: ※Рӯзи 10 июн ӯ моро наздаш даъват кард. Акнун аз он 

Мирзоеве, ки мо медонистем, щисми лоғаре боқк монда буд. Фақат шашмонаш, 

бо вущуди камцаракатк ва овозаш, бо вущуди заифк, аз Мирзоеви пешин дарак 

медод. Вале дар цамин цолат низ ӯ кор мекард, аз цамон що истода, кори 

институтро идора мекард, фазлу солорк шокаронаш буданд. Пайваста 
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менавишт. Фикру иродааш хаста намешуданд. Баробари ба курск 

нишастанамон, ба дастам боз як мақоларо доду гуфт:– Инро цам тайжр карда 

супоред (мақола дар бораи Ацмади Дониш буд). Имсол ※Сайидо‼-ро аз нав 

менависам. Аз китобцои пештараам ягон бобро намегирам‼ 2, с. 71 . Вале ащал 

имконаш надод, ки бори дигар ※Сайидо‼-ро бинависад. Вақте А. Афсацзод дар 

иждат буд, ба ӯ суханони пандомезу насицатбор мегуфт. Аз насицатцои ӯст, ки 

※Ман касал гуфта бекор нишастан кори одамони оқил не! Ягон зарра вақт 

набояд, ки бецуда талаф шавад< Укащон, Шумо хуб кор мекунед, ман розк, 

лекин ба ду шиз ацамият дицед: дар фаъолияти илмию эщодии худ шизи асоск 

ва ғайриасосиро фарқ кунед, қувваро ба шизи асоск равона кунед, далелу 

мисоли меовардагиатон бояд аз даъвою фикратон боқувваттар бошад, зеро ин 

одамро аз бисжр сацву хатоцо нигоц медорад<‼ 2, с. 71 . 

Оциста-оциста бемории устод Мирзоев авщ мегирифт. Лацзацои вопасини 

умри устодро А. Афсацзод бо сӯзу гудоз шунин бажн намудааст: ※Охирин бор 

рӯзи 15-август ба мулоқоти ӯ расидем. Вай дароз кашида, нигоцашро ба сақф 

дӯхта буд. Цоли харобе дошт. Домодаш муаллим Ращаб Амонов ва духтари 

калониаш Каромат дар сари болини ӯ нишаста буданд. Бемор бецолу бемадор 

буд. Баъди салом хостам, ки баргардам. Домулло коғазро дар дастам дида, бо 

овози заиф пурсид: ※Он шист?‼. ※Шартнома‼ - гуфтам. Он шартномаи Мирзоев 

бо нашрижти ※Ирфон‼ доир ба мащмӯаи ӯ ※Сездац мақола‼ буд. ※Бале..‼ – гуфт 

базӯр Мирзоев. Ман шартномаро ба он кас додам. Ращаб Амонов аз китфашон 

доштанд. Охирин бор дар сацифаи цастк имзои А. М. Мирзоев гузошта шуд. 

Соати жздаци рӯзи дигар риштаи цажти олими маъруф гусаста шуд‼ 2, с. 76 . 

Хизматцои шоистаи тацсини устодро ба инобат гирифта, Цукумати 

Ҷумцурии Тощикистон барои абадк гардонидани хотираи ин фарзанди 

фарзонаи халқ бо қарори хеш аз 8 сентябри соли 1977 Ганщинаи дастнависцои 

шарқии АИ ҶТ-ро ба номи ӯ гузошт 3, с. 6 . 

Воқеан, цазор офарин бар шунин фидокори илм, ки то охирин нафас дар 

хидмати фарцангу дониш ва тарбияти насли щавон дар роци омӯзишу тадқиқот 

буд. Цамшунин, рӯхи профессор А. Афсацзод шод бод, ки зиндагиву хидматцои 

илмк, фаъолияти адабк, мақоми фарцангк, хислатцои инсонии адабижтшиноси 

варзидаи тощикро нукта ба нукта ба зевари табъ оростааст, ки хонанда худро 

дар мацзари академик А. Мирзоев ва профессор А. Афсацзод тасаввур мекунад. 

Дар цақиқат, 

Бузургонро бузургон зинда медоранд, 

Бузургонро бузургони дигар поянда медоранд!  
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АКАДЕМИК АБДУЛҒАНК МИРЗОЕВ 

АЗ НИГОЦИ АЪЛОХОН АФСАЦЗОД 

Академик Абдулғанк Мирзоев (1908-1976) аз донишмандони пуркори тощик буда, 

зикру жди ӯро хоссаву омма пос доштаасту медорад. Аз щумла, шогирди ӯ Аълохон 

Афсацзод (1935-1999) зиндагиву фаъолият ва хидматцои устодаш Мирзоевро дар рисолаи 

худ – ※Академик Абдулғанк Мирзоев‼ воқеъона тасвир намудааст. Мақолаи мазкур ба 

цамин мавзӯъ бахшида шудааст. 

Калидвожацо. Абдулғанк Мирзоев, Аълохон Афсацзод, донишманд ва нависанда, 

хотирот, воқеъона 

 

АКАДЕМИК АБДУЛГАНИ МИРЗОЕВ 

С ТОШКИ ЗРЕНИЯ АЪЛОХОНА АФСАХЗОД 

Академик Абдулгани Мирзоев (1908-1976) один из трудолюбивых таджикских ушеных, 

которого все вспоминали и всегда вспоминают. Среди них его ушеник Аълохон Афсахзод 

(1935-1999) реально описывал биографию, деятельность и работы своего ушителя на 

сошинении ※Академик Абдулгани Мирзоев‼. Данная статья сваязанно с этой темой. 

Клюшевые слова. Абдулгани Мирзоев, Аълохон Афсахзод, ушеный и писатель, 

воспоминание, реальность 

 

ACADEMIC ABDULGANI MIRZOEV 

FROM THE POINT OF VIEW OF ALOКHON AFSAHZOD 

 

Academician Abdulgani Mirzoyev (1908-1976) is one of the hardworking Tajik scholars, 

whom everyone remembers and always remembers. Among them, his student Alokhon Afsahzod 

(1935-1999) actually described the biography, activities and work of his teacher on the essay 

※Academician Abdulgani Mirzoev‼. This article is connected with this theme. 

Keywords. Abdulgani Mirzoyev, Alokhon Afsahzod, scientist and writer, memory, reality 

 

 

 

АДИБЕ, КИ ДАР ПАНЩҚИТЪАИ ОЛАМ ХОНАНДА ДОШТ… 

 

- МУСОЦИБАИ ЦАФИЗ РАЦМОН БО АКАДЕМИК АКБАРИ ТУРСУН 

ДАР ОСТОНАИ 90-СОЛАГИИ ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ -  

 

Дар номгӯи адибони нобиғаи садаи XX Чингиз Айтматов дар радаи аввал 

қарор дорад. Цанӯз дар нимаи солцои 80-ум осори ӯ бо 154 забони дунж ва 

шуморааш ба 40 миллион расида буд. Агар як омили мацбубияти ин адиб дар 
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усули вижаи муаррифии адибони гуногунзабон тибқи мафкураи даврони 

шӯравк бошад, бешак, омили асоск он буда, ки осори мондагораш ба ақлу 

эцсос ва рӯцияи башарият тавассути вусъати тафаккуру тааммуқи 

қацрамононаш ва роцу равиши проблемагузорицои онон таъсиргузор шуд. Ӯ 

ба василаи қиссацои машцураш – «Ҷамила», «Сафинаи сафед», «Устоди 

нахустин», «Роци кацкашон», «Сарвқомати рӯймолсурхаки ман», 

«Рӯбарӯшавк», «Турнацои бармацал», «Саги алое, ки лаб-лаби бацр медавад», 

«Алвидоъ, Гулсарк», романцои «Дуроцаи бӯронк», «Зеркунда», «Тамғаи 

Кассандра», «Вақте ки кӯццо суқут мекунанд» шун тараннумгари ормонцои 

волои башарк дар радифи бузургтарин адибони дунж маъво гирифт ва ба 

эътирофи самимонаи хонандаи панщқитъаи олам сазовор гардид.  

Аз ацли адабу андешаи тощик, ба гумони мо, аз дигарон бештар 

академики АИ ҶТ Акбари Турсун бо ин нависандаи забардаст ифтихори 

ошнок ва рафоқату цамкорицои дерина дошт. Аз ин рӯ, бо назардошти 

қавли маълуми «бузургонро бузургон зинда медоранд» бо Акбари Турсун 

мусоцибае ороста, радду бадали афкор пиромуни ацволу осори Чингиз 

Айтматов намудем.   

ЦАФИЗ РАЦМОН: Шингиз Айтматов солцои 1956-1958 курсцои олии 

адабии Маскавро хатм кард. Аз нахустин осораш - «Рӯ ба рӯ» ва баъдан 

қиссаи «Щамила» номаш цамшун нависандаи навпардоз, дорои истеъдоду 

фавқулодаи бадек дар олам машцуру маълум гардид. Шизе, ки 

навиштацои ӯро аз дигарон тафовут мегузошт, бешак, сабки хоси 

нависандагиаш буд, ки гӯж бурду бохти дунжи бузурги реалиро аз қалби 

кушаки инсонцои одк мегузаронд ва воситаи пайванди ду дунж - воқеият 

ва ривоят буд. Осори давраи аввалаш ницоят оптимистона, аммо шуруъ 

аз давраи дуюми эщод нависанда гӯж бори вазнини мушкилоти маънавии 

башариятро ба дӯш мегирад, фазои диду афкорашро ницоят васеъ 

намуда, ба цалли масоиле даст мезанад, ки цама марзцои щуғрофиро убур 

мекунанд. Айтматов дигар як адиби кишвари қирғиз нест, амиқрафти 

андешаи қацрамононаш ба андозаест, ки муаммоцои бузурги цастиро 

мавриди барраскқарор медицанд. Ин гузариш ба шк авомиле бастагк 

дошт? 

АКБАР ТУРСУН: Вақте ки дар бораи эщодижти Чингиз Айтматов суцбат 

мекунем, бояд се рукни рӯзгори вайро ба назар гирем: якум шахсияташ, дуюм 

обрӯю эътибори ищтимоияш, сеюм ормонцои ищтимок ж идеали ищтимок, ки 

ӯ дар худ дошт, вале амалк нашуд ж ин ки амалк шуду на ба цадде, ки ӯ 

мехост. Аз ин щицат, дар симои Чингиз Айтматов мо цамин вацдати рӯзгору 

эщодижти ӯро мебинем, яъне ӯ як шахсияти том буд, шунки мо дар зиндагии 

муқаррарк олимону шоирон ж ин ки нависандагону санъаткоронеро мебинем, 

ки байни ин се буди рӯзгор ва эщодижташон як навъ ихтилоф цаст. Шоироне 

цастанд, ки дар бораи ишқ шеърцои олк мегӯянд, лекин дар зиндагиашон 



 

70 

 

ишқро ж эътироф намекунанд ж баръакс инкор мекунанд, ж рафторашон ба он 

идеалцое, ки дар осорашон тасвир мешавад, мувофиқ намеояд. Ж дар 

фаъолияти ищтимоияшон як ормони ищтимоиро дар асарашон тарғиб 

мекунанд, лекин дар зиндагии худашон як шахси тамаъкору 

таммалуқписанданд. Он эътимоде, ки мо ба шахсияташон мехоцем дошта 

бошем, надоранд. Агар аз цамин нуқтаи назар, ба рӯзгору эщоди Чингиз 

Айтматов назар кунем, мебинем, ки дар воқеъ, ӯ як шахсияти тому комил 

буданд. Мо бо ӯқариб то дами фавташон, цудуди 25 сол дар тамоси цамешагк 

будем ва цамеша бацсу мунозира, ж баръакс таворуди афкор доштем. Бинобар 

ин, ман аз цар қадами эщодижти ӯ бохабар будам. Царшанд ки ӯ одат дошт, ки 

масалан, аз нақшаи ояндаи навиштани шизе ба цещ кас сухан намегуфт. 

Чингиз Айтматов эщодижташро аз равияи романтизм шуруъ кард ва 

романтизм дар эщодижти цар суханвар оғози ташаккули камолоти 

маънавижташ ба шумор меравад. Албатта, эщодижти марцилаи мижнасолк ва ж 

пирк аз давраи аввал фарқ мекунад, шунки цам щацонбинк ва цам цунари 

нависандагк, цам биниши воқеият ва арзжбии воқеият тағйир межбанд, 

меъжрцо тағйир межбанд. Агар Чингизро гирем, албатта дар давраи щавониаш 

цамон ※Рӯ ба рӯ‼, ※Муаллими аввал‼-ро навишт, ин давраи тацаввули 

марцилаи щавониаш буд. Вақте ки ӯ ба мижнсолк расид, акнун бархӯрди 

шахси ӯ, шахси бакамолрасида бо муците, ки дар давраи шӯравк буд, муцити 

ницоят идеологк ва сижсатзада рӯ ба рӯ шуд. Он замон кӯшиш мекарданд, ки 

щаражни эщодижти адибонро ба як роци муайян равон кунанд ва аз щицати 

идеологк ва сижск танзим кунанд, барои цамин қолабцо буд. Қолабцои адабк, 

қолабцои бадек буд, ки цар як нависанда ж шоир мебоист ба онцо итоат 

мекард. Цамин қолаби маълуму машцур реализми сотсиалистк буд, пеш аз ин 

буд реализми интиқодк дар асри 19-и адабижти рус ва дар давраи шӯравк 

номашро гузоштанд реализми сотсиалистк. Акнун цар шизе, ки нависанда ж аз 

номи нависанда қацрамони асар мегӯяд, бояд дар қолаби идеалцои ищтимоии 

ин низоми нав рост меомад. Дар ин цолат, албатта, нависандаи мутафаккир, 

мисли Чингиз Айтматов, як навъ байни обу оташ монда буд. Аз як щицат вай 

мехост идеалцои худро тасвир кунад, аз тарафи дигар, щомеа идеалцои 

худашро ба мижн мегузошт. Вақте ки ба шароити мавщудаи ищтимок Чингиз 

Айтматов дар синни камолоти маънавк бархурд, дид, ки ин қолабцо барои 

вай тангк мекунанд. 

ЦАФИЗ РАЦМОН:Шингиз Айтматов мацз дар давраи дуюми 

эщодижташ равиши насрро тағйир дод, образцое офарид, ки аз нигоци 

муцтаво пурғунщоишанд: модарғизол ж момогавазни шанбаршох аз 

«Сафинаи сафед», манқурт аз «Дуроцаи бӯронк», образи кӯдак аз асари 

«Саги алое, ки дар гирди бацр медавад», модагурги Акбара аз романи 

«Зеркунда»… Як силсила устураву ривоятцое шун пешзаминаи образ 

хидмат кардаанд, ки аз олами ривоятцои мардуми қирғиз истиқбол 
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шудаанд ва тавассути офаридацои ин адиби зинданом акнун сайри 

щацон мекунанд. Махсусан, образи манқурт, ки дар асоси он истилоци 

илмие цам падид омадааст, ки манқуртизм мегӯянд… 

АКБАР ТУРСУН: Бояд гуфт, ки ду тарзи истифодаи унсурцои мифологк 

ж асотирк дар адабижти бадекцаст, пеш цам буд ва цозир цам цаст. Дар баъзе 

адабижтцо инцо нуфузи бузург пайдо кардаанд ва дар баъзе осори 

нависандагон фақат воситаи жрирасонанд. Яъне ду роц аст дар истифодаи 

афсона, ривоят, устура, якумаш - цамшун воситаи обуранги бадек. Қацрамон 

дар рафти гуфтугӯ ж рафтор як шизеро цикоят мекунаду бо цамин тамом. Дар 

худи сужети асар ин цикоят нақш намебозад, як навъ иллюстратсия ж 

обуранги бадеист. Роци дуюм - вақте ки дар асоси ғояи цамин устура ж ривоят 

як консепсияи адабк сохта мешавад. Масалан, дар ※Дуроцаи бӯронк‼ авщи 

истифодаи устура аст, шунки адиб аз образи манқурт як навъ консепсияи 

бадек сохтааст, ки арзиши баланди фалсафию гуманистк дорад. Аз ин щицат, 

метавон гуфт, ки кашфижти Чингиз дар бораи манқуртигарк ба обломовшигк 

ва ганшаровгарк дар адабижти қарни 19-и рус шабоцат дорад. Баъди шопи 

роман бисжре аз мунаққидон бо назари манфк ба Чингиз менигаристагк 

шуданд, мегуфтанд, ки ин образ дар як цикояи нависандаи қазоқ Абиш 

Кигилбоев цаст, яъне цамин ривоятро ӯ аввал истифода кардааст. Лекин дар 

навиштаи Кигилбоев ин ривоят цамшун обуранги бадеист, аз ин зиждтар не, 

аммо дар романи Айтматов консепсия аст. Тибқи ин ривоят, як қавми 

муғулнажоди жуан-жуанцо аз як фарди муқаррарк одаме  месохтанд, ки вай 

аз тамоми гузаштааш бурида шудааст. Яъне на гузашта ждаш цаст ва на 

рӯзгори кунуниаш, щудо аз тамоми муцит, аз таъриху аз тамоми маънавижти 

дунж мезияд. Дар цамон щомеаи охири солцои 70-у 80 цамин масъала рӯ зад, 

яъне кӯр кардани хотираи таърихии қавму миллатцо як навъ ба расмият 

даромад. Дар щомеаи мо низ цамон давра цол вазнин буд: масалан, шизе, ки аз 

адабижти классикк шоп мекарданд, интихобан шоп мекарданд, баъдан, ба 

асарцои сару думбурида тафсирцои муғризонаи идеологк медоданд. 

Истифодаи моциронаи ривояту асотир, пеш аз цама, хидмати бузурги Чингиз 

аст, царшанд ки масалан, дар Амрикои Лотинк намояндаи барщастааш Гарсиа 

Маркес бо ривояту устура асарцо навишта буд ва дар ин щода мацорати комил 

дошт. Чингиз бо ӯцам дӯстк дошт, мукотиба цам дошт ва шанд бор 

мактубцояшро ба ман хонда дода буд. Маркес менавишт, ки ※ман фақат барои 

щоннок кардани сужети бадек устураро истифода кардаам, барои дилшасп 

кардани сужети бадек, ту бошк аз ин доира баромада, ба тафсири фалсафк 

пардохтк, хулосацои куллк баровардак, ки тамоми сарнавишти гузашта ва 

цам ояндаи инсониятро дар бар мегиранд, яъне ту бо унвони файласуфи 

ищтимок ба таърихи адаби щацонк ворид шудак‼< 

ЦАФИЗ РАЦМОН: Қисмати ғариби асар цам цамон щост, ки Найман-

она ба суроғи писараш меояд, лацзацое мешавад, ки ӯ ба писараш хеле бо 
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тааммул, ба тадрищ, зина ба зина мефацмонад, ки ту писари ман цастк, 

номи ту Жоламан асту падарат Донижлбой… Бисжр кӯшиш мекунад, ки 

ба жди фарзандаш кк будани ӯву аз кущо омадани ӯ, қавму ащдоду 

гузаштагонашро фацмонад, аммо ба мурод намерасад, зеро ин писар 

аллакай жд надорад, хотирааш тамоман аз байн рафтааст. Ӯ ба цамон 

хӯщаинаш мисли саг хизмат мекунад ва дар интицои цамон устура 

омадааст, ки Найман-она аз тири фарзандаш ба цалокат мерасад ва аз 

рӯймоли сафеди ӯпаррандае ба вущуд меояд, ки аз ӯ садое ба гӯшцо 

мерасад, ту ккцасти ва аз кущо цастк… 

АКБАР ТУРСУН: Ин ишора ба цамон солцои 80 аст, ки як навъ оғози 

худшиноск буд, худшиносии фарцангцои миллк, ки бар асари онцо як навъ 

щунбишцо низ сар шуда буд. Дар фарцанги мо масоили худшиноск дар шеър 

арзи вущуд кард. Чингиз Айтматов ба хотири худшиноск аз цамин фишангцои 

ницонии бедории миллк дар образи манқурт, ки як неруи муқобилати 

ищтимоию сижск ва идеологк буд, истифода кард ва ин цам як навъ иқдоми 

бузурге буд. Роман пеш аз оғози ба истилоц замони бозсозк нашр шуд. Вай 

барои муцитро тағйир додан ба тарзи худ хизмат кард. Бинобарин агар 

Чингизро гӯем, ки яке аз такондицандагони маънавии бозсозии щомеаи 

шӯравк буд, хато намекунем. Бояд гӯям, ки ин романро агар нависанда дар 

оғози солцои цаштодуми садаи гузашта нею дар ибтидои садаи имрӯза 

менавишт, романаш оншунон вокуниш эщод намекард. Нависанда масъалаи 

жду хотирро бад-он фарохии арзу тӯлаш замоне дар мижн гузошт, ки низоми 

цокими цамонвақта тарбияи манқуртони навбаромадро цадафи худ қарор 

дода буд. Боре ӯ бо шавқу завқ ба ман гуфта буд: ※Тасаввур мекунк, дар 

нахустин гирдицамоицои ацди Горбашжв мардум шиоре доштанд, ки дар он 

※Моро дигар фиреб дода наметавонед, мо манқурт нестем‼ навишта буданд. 

Аз ӯ пурсидам: ※Магар шумо мардумро ба инқилоби сижск даъват карда 

будед?‼. Посухаш шунин буд: ※Фақат мехостам, ки мардуми бедор дар 

цамдастк бо цукуматдорони цушжр ба ислоцу такомули щомеаи шӯравк 

камари циммат банданд, шунки медидам, ки назарияи ленинк торафт ба 

ацкоми динк табдил жфта, цамроци сижсат ба як кори ғайрицирфак табдил 

межбад‼. 

ЦАФИЗ РАЦМОН: Бисжр мунаққидон андеша доранд, ки гӯж 

номуайянии замони образи манқурт ба матои реалистии асар як навъ 

халал ворид кардааст. Гурӯци дуюми мунаққидон мегӯянд, ки не, ин 

баръакс аст, зеро ки дар ницояти асар садои қалби як одами одк шунида 

мешавад. Тавассути цамин образ, цамин ривоят, цамин гуна воситацои 

тасвир нависанда тавонистааст, ки гирудори қалбии як инсони одиро ба 

тамоми олам шунавонад. Дуюм, қисмати андешаи ман цамин аст, ки дар 

дар «Қижмат» ж «Зеркунда» цадаф аз овардани образи модагурги Акбара 
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махлут кардани олами циссу андешаи цайвонот ва инсонцост. Дар цамин 

що шк таносубе цаст, устоди азиз? 

АКБАР ТУРСУН: Истифодаи пурмаънои образи цайвонцо цам як навъ 

кашфижти бадеии Чингиз аст, шаро ки дар вай тазоди рӯякк нест. Агар 

асарцои баъдиашро бинем, цамеша муқобил гузоштан не, бо цам пайвастани 

рӯзгори цайвон ва одам мушоцида мешавад, масалан одам ва асп, одам ва 

гург. Охирин романаш - одам ва паланги кӯцк, яъне сарнавишти ин шизцоро 

бо цам пайваста, масоили куллиро мебардорад. Масъалае, ки цозир дар илм 

буцрони экологк мегӯянд. Як замон қир кардани гургцо сар шуд. Дар давраи 

рушди ба истилоц иқтисоди бозаргонкцамаи шизро ба фурӯш гузоштанд. 

Масалан, дар Қирғизистон шикор ба паланги кӯцк ба як навъи тищорати 

байналмилалк табдил жфт. Бинобар ин, ӯ масъалаи экологияро цам ба мижн 

мегузорад, яъне муносибати Чингиз Айтматов бо щамъият ва муцити ищтимок 

ва низоми сижск ба цам мехӯранд. Аслан, вазифаи адабижти бадек шист? 

Баркушодани гиреццои маънавии рӯзгори инсон, роццои бецтар кардан ва 

сарфацм рафтан ба табиати маънавии инсон, ки ин шк махлуқ аст. Ин 

проблемацо нав нест аз замони Хайжму пештар равем, аз Носири Хусраву 

Рӯдакиву Фирдавск сар шудааст, инсон худаш кист, мақсаду мароми 

зиндагияш дар ин замин шист ва замин ба унвони коинот барои инсон шк 

сарнавиште навишта, ки худи инсон хабар надорад. Нависандагони 

мутафаккир, мисли Чингиз Айтматов, ин масъаларо ба мижн гузошта 

метавонанд. Баъзе ноқидони сухан асли консепсияи бадек, бархӯрдцои 

маънавии щомеаро сарфи назар мекунанд, куллан дар бораи щомеа ж тамаддун 

ва ж фарцанг фикр намекунанд. Аз ин сабаб, ба дунжи маънавии Чингиз дар 

※Дуроцаи бӯронк‼ баъзе мунаққидон сарфацм нарафтанд, барои цамин ин 

қисми фантастикиаш дар назари онцо як шизи сунък шуд, ки гуж як навъи 

вокунише дар муқобили кайцонавардицои мо бошад< Бештарини ин 

интиқодцо аз надонистани консепсияи бадек ва фалсафии Чингиз Айтматов 

буд, ки баъзан инцоро адиб аз дилу щигараш мегузаронид ва меранщид. 

Ибтидои дӯстии мо цам аз цамин сар шуд, ки вақте ман бо ӯ соли 1981 як 

номаи дуру дароз навиштам, хусусан ин бахши кайцониашро тақдир кардам, 

гуфтам, ки Шумо масъаларо бисжр хуб гузоштед ва цатто мани файласуф қоил 

шудаам. 

ЦАФИЗ РАЦМОН: Шингиз Айтматов мегӯяд, ки шахсияти Акбари 

Турсун барои ман хеле мароқовар аст. Ман бояд бигӯям, ки дар ин синну 

сол жфтани дӯсти цақиқк хеле душвор аст. Пацлуцои ин дӯстк на фақат 

итминону боварию садоқат аст, инцо як шизцои худ аз худ маълум 

мебошанд… 

АКБАР ТУРСУН: Худаш гуфтааст, ки дар ин синну сол дӯсти цақиқк 

пайдо кардан мушкил аст, вай цақиқатро мегӯяд, ба ин маънк, ки дар 

муносибатцои инсонк лацзацое мешаванд, ки Шумо як касро бори аввал 
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мебинед, лекин якбора муцаббату эътимод дар зецни одам ба вущуд меояд, 

цамин хел ишқи маънавк пайдо мешавад. Мо аз лацзаи аввалини вохӯриамон 

дар Париж, дар цошияи як коллоквиум ба цам унс гирифтем, дӯстиамон то 

охири умраш идома жфт, цатто дар байнамон гуфтугузорцои шадид ва 

бархӯрдцо мешуд, лекин заррае ба муносибатцои дӯстонаи мо таъсир 

намекард. Жд дорам, ки симпозиуми шӯравию фаронсавк буд. Вақте ки 

рӯйхати иштирокшижнро хонданд, дар щойи аввал Чингиз Айтматов қарор 

дошт. Цангоми танаффус паймона дар даст ба назди Чингиз Айтматов, ки дар 

кунще танцо меистод, рафтам ва барои дилбардоркцамон рубоии Хайжмро бо 

руск хондам: 

Як даст ба мусфацему як даст ба щом, 

На кофири мутлақ, на мусулмони тамом. 

 

- Шумо аз цамватанони мо-ку, яъне аз Осижи Марказк?, - пурсон шуд ӯ.  

- Ман цамонам, ки ба шумо мактуб навишта будам, вале щавобаш наомад, 

- посух додам ман. Дар суцбати нахуст шунон гуфтугӯ кардем, ки гӯж шиносцои 

қадима бошем. Цамин тавр, тез-тез вомехӯрдагк шудем. Бояд гӯям, ки 

шахсияташ бисжр щолиб, ба ин маъно, ки шахси мутафаккир буду зиндагии 

хоксоронае дошт. Баъди шопи романи ※Дуроцаи бӯронк‼ баъзецо цатто 

навиштанд, ки цамон қисми фантастикии кайцонияш аз нуфузи маънавии 

ман будааст, яъне ғояашро ман ба вай гуфтаам, ки ин гапи дурӯғ аст, шунки 

таълифи ин асарро пеш аз шиносоии ман оғоз карда буд. Вақти шиносоии мо 

аллакай роман шоп шуда буд, яъне ман цещ муносибате ба ин асар надорам. Як 

нафар цатто гуфтааст, ки барои дар таърих сабт кунондани номи ман номи 

гургашро Акбара мондааст. Хуллас, цамин хел гапцои кӯшагк, лекин худи 

Чингиз, албатта, кони андешаву афкор буд ва ман цамшун файласуф аз ӯ бисжр 

бацра гирифтаам. 

ЦАФИЗ РАЦМОН: Барои ин суцбати хеле самимию мароқовар ба 

Шумо изцори сипос мекунам.  

 

ЩАНБАЦОИ ПОЭТИКИИ ОСОРИ ШИНГИЗ АЙТМАТОВ ВА 

ТАРЩУМАИОНЦО БА ЗАБОНИ ТОЩИКК 

 

Бобоалиева З. П. 

Донишгоци давлатии забоцои Тощикистон 

 

Табодули фарцангк, адабк ва илмк мижни миллатцои мухталифи олам 

амрест, ки тарщумаро ба цайси як щаражни бузург матрац менамояд. Адибону 

донишмандони тощик цамеша аз осори адабиву бадек ва илмии ақвоми дигар 

осори зиждеро тарщума кардаанд, ки цар кадоми онцо дар мавзӯву муцтаво, 
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шаклу сохтори адабижт ва диду щацонбинии эщодкорону олимон бетаъсир 

набудаанд.  

Имрӯз низ тарщума ва масъалацои он яке аз мавзӯъцои бисжр муцим 

мацсуб жфта, аз ацамияти зижд бархӯрдор аст. Цатто бархе аз муцаққиқон бар 

ин боваранд, ки тарщумаи як асар аз як забон ба забони дигар аз нигоци 

ацамият монанди таълифи як асари нав мебошад, зеро китобе, ки тарщума 

мешавад, дар истифодаи як щомеа қарор гирифта, цамон рисолатеро анщом 

медицад, ки дар щомеаи асл бар дӯш дошт.  

Яке аз нависандагоне, ки ба истиснои қиссаи ※Пегий пес, бегущий краем 

моря‼(1977) ва романи ※Тавро Кассандры*Из ересей XX века+‼ (1994)-и ӯ дигар соири 

осораш ба забони тощикк тарщума шудааст, Чингиз Айтматов мебошад. Осори ин 

нависанда, ки аз щониби мутарщимони тощик то инщониб анщом жфтаанд, аз цар 

лицоз ба шакл ва дарунмояи адабижти тощик таъсир гузошта, аз лицози сабку услуб, 

забон, бадеижт ва сифат дар сатццои гуногун қарор доранд. Мо атрофи масъалацои 

мазкур дар навиштацои дигарамон бацс кардаем. Дар ин мацдуда мехоцем, ки 

атрофи щанбацои поэтикк, падидацои цунарк, бадеижти порацои манзуму матнцои 

насри мусащщаъ, байт ва мисраъцои щудогона, ки дар осори Ч. Айтматов истифода 

шудаанд, таващщуц намуда, цунари мутарщимии тарщумононро бажн созем. 

Баъзе аз аносири тарщумаи қиссаи ※Алвидоъ, Гулсарк!‼-и Чингиз Айтматовро 

бо матни асл муқоиса намуда, ба ин натища расидем, ки Фазлиддин Муцаммадиев ба 

умқи олами нижзцо ва андешацои нависандаи қирғиз ворид гардидааст. Бо 

назардошти ин нукта, метавон гуфт, ки ӯ матни бо насри мусащщаъ навишташудаи 

※Плаш верблюдичы‼ - ※Нолаи уштур‼-ро аз таци дил дарк ва тарщума намудааст. 

Нуктаи щолиби дигар ин аст, ки нависанда-тарщумони тощик Фазлиддин 

Муцаммадиев мацорати тарщума намудани шеър ва матнцои мусащщаъро низ 

доштааст, ки цамин вижагиро метавон дар тарщумаи савти ※Плаш верблюдичы‼ - 

※Нолаи уштур‼ ва ※Песня старого охотника‼ - ※Суруди сайжди пир‼ дар қиссаи 

※Алвидоъ, Гулсарк!‼ мушоцида намуд.  

Ривояти ※Нолаи уштур‼ (※Плаш верблюдичы‼) матни мусащщаъест, ки дар 

нусхаи асл, низ дар он бадеияту лиризм, вазну қофия ва оцанги махсус цис карда 

мешавад. Аммо ин матн оцанги шеърро бештар дар нусхаи тарщума гирифтааст. 

Тарщумон онро дар қолаби насри мусащщаъ бо мацорат тарщума намудааст, ки дар 

вақти мутолиаи матн вазну оцанг ва мусиқоии каломи он ба хубк эцсос мешавад.  

Фазлиддин Муцаммадиев хеле зебову ороста, бо хажлу тасвирцои шоирона ва 

камоли устодк бо эцсоси комил ва дарки амиқи цолати рӯцк ва отифии қацрамони 

лирикк ин пораро ба тощикк баргардондааст, ки мисли таронацои мардумк содаву 

образнок аст. Бояд зикр намуд, ки дар ин маврид тарщума то цадде ба асл рақобат 

мекунад, ки ин амр на ба цар тарщумон даст медицад. Барои намуна порацои зерро 

аз асл ва тарщума нақл мекунем: 

 

Матни асл: ※Много дней бежит 

она по пустынному краю. Ищет, 

клишет детеныша. Горюет, што не 

водить его больше за собой его в 

http://fantlab.ru/work88417
http://fantlab.ru/work88417
http://fantlab.ru/work88467
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шас вешерний над обрывом, в шас 

утренний по равнинам, не 

собирать им вместе листья с веток, 

не ходить по зыбушим пескам, не 

бродить по весенним полям, не 

кормить его белым молоком. Где 

ты, темноглазый верблюжонок? 

Отзовись! Бежит молоко из 

вымени, из переполненного 

вымени, струится по ногам. Где 

ты? Отзовись! Бежит молоко из 

вымени, из переполненного 

вымени. Белое молоко...‼ *2, с. 

141]. 

Нусхаи тарщума: 

※Рӯз то шабу шаб то рӯз уштури 

бешора цар сӯдавон аст, дар суроғи 

баша давон аст, шабонгоцондар 

сари теппа, сацаргоцондар дашти 

фарох, модар акнун якка, танцо 

аст. Барги буттацоро танцо 

мехӯрад, ба сӯи регзортанцо 

меравад. Ба марғзори сабз бо кк 

равад ӯ, шири сафедро ба кк 

дицад ӯ? Уштурбашаяк, ту дар 

кущок? Оцсижцшашмак, бигӯ 

кущок? Пистони модар пур, пур аз 

шираст. Касе нахӯрад шири 

сафеда, замин бихӯрад шири 

сафеда.Шири сафеда... Шири 

сафеда...‼ *4, с. 197]. 
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Ба назари мо, матни тарщумаи пораи болоро метавон яке аз бецтарин 

қисматцои кори тарщумонии Фазлиддин Муцаммадиев дар ин асар унвон 

кард. Тарщумон дар ин қисмат аз доираи кори як тарщумон гоми фаротар 

меницад ва ба кори як шоир наздик мешавад. Фазлиддин Муцаммадиев дар 

тарщумаи ин матн аз такрори калимацо, цамцуруфк ва алитератсия истифода 

кардааст, ки ба матн вазну оцанги махсус бахшидааст ва онро ба шеър наздик 

кардааст. Махсусан, истифода аз садонокцои дарози ※о‼, ※к‼ ва ※ӯ‼ дар аксари 

калимацо ва оцанги савол бахшидан ба щумлацо ба матн, ки худ муцтавои 

цузну андӯцро дорад, оцанги нола ва мӯя бахшидааст, ки хонанда зимни 

мутолиаи он нохудогоц ба ин мӯя цамроц мешавад. Баъзе царфцо дар аксари 

калимоти матн истифода шудаанд, ба мисли овози ※а‼ ва царфи ※р‼ дар 

калимацои ※дар‼, ※сар‼, ※сацар‼, ※модар‼ ва царфцои ※о‼ ва ※р‼ дар 

калимацои ※бешора‼, ※фарох‼, ※бутацоро‼, ※регзор‼, ※сафедро‼ ва ғайра, 

ки оцангнокии мантро таъмин кардаанд. Илова бар ин, такрори таркибцо ва 

калимацои ※рӯзтошабушабторӯз‼, ※давонаст, давонаст‼, ※ширисафеда, 

ширисафеда‼ ва қаринаи лафзк мижни калимоту таркибцои ※шабонгоцон‼ 

ва ※сацаргоцон‼, ※танцомеравад‼ ва ※танцомехӯрад‼, ※боккравадӯ‼ ва 

※баккдицадӯ‼ ※уштурбашаяк‼ ва ※сижцшашмак‼ ва ※тударкущок‼-ву 

※бигӯкущок‼ сабаб шудаанд, ки матни тарщума ба унвони як насри шоирона 

щилвагар шавад. 

Бисжр щолиб аст, ки дар романи ※Қижмат‼ низ ба мисли ривояти мазкур 

ба сацнае душор мешавем, ки аз назари мавзӯъ ва муцтаво ба ривояти қаблк 

монанд аст. Мухтасари воқеа шунин аст: вақте ки аз тарфи Бозорбой 

(қацрамони манфии асар. – Б. З.) шор гургбашаи навзоди модагург-Акбара 

рабуда мешавад, нависанда цолати модагурги аз гургбашацояш щудогардидаро 

бисжр риқатовар тасвир намудааст. Модагург дар цолати ғаму андӯци бепожн 

дар хоб Худои гургон-Бӯри-Онаро мебинад ва ба ӯ аз ғаму ғуссацои худ 

шикоятомез шунин мегӯяд: 

Матни асл: 

※Взгляни на меня, волшья богиня Бюри-Ана, это я, Акбара, здесь, в 

холодных горах, несшастная и одинокая. О, как плохо мне! Ты слишишь, как я 

плашу? Ты слишишь, как я вою и рыдаю, и вся утроба моя горит от боли, а 

сосчы мои разбухли от молока, и некого вспоить мне, некого вскормить, 

лишилась я моих волшат. О, где они и што с ними? Сойди же вниз, Бюри-Ана, 

сойди ко мне, и мы сядем рядышком, повоем, порыдаем вместе...‼ *3, с. 252]. 

Нусхаи тарщума: 

※Цоли маро мебинк, эй модари гургон–Бӯри-Она? Ин манам–Акбара. 

Дар ин манзили пурях тани танцоям ман, бадбахту бенаво гаштам. Оц, агар 

медонистк, ки ши қадар сахт аст бароям! Ож ту нолацои маро мешунавк? Ту 

мебинк ва мешунавк, ки ман шкқадар лобаю тазаррӯ кардам ва щисму щони 

ман аз он бадард аст. Пистони ман аз бисжрии шир ба кафидан оид шуд. Киро 
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ман шир дицам? Кк синацои маро мемакад? Ман, охир, аз ширмак 

фарзандони худ щудо шудам. Эй Худо, ту бигӯй, ки онцо кущо шуданд? Тақдир 

бо онцо шицо кард? Охир, ту цам пожнтар фуро, Бӯри-Онащон! Биж, ба назди 

ман, бо цам наздик биншинем, бо цам оцу нолу кунем...‼ *5, с. 406] 

Пораи мазкур аз щониби Истад Қосимзода низ бо мацорати хос ба забони 

тощикк тарщума шудааст. Чуноне ки мушоцида шуд маъно ва муцтавои матни 

асл ва тарщума як аст: риқатовару ғамнок, ки хонанда зимни мутолиа он бо 

ғаму ғуссаи модагург цамроц мешавад. Аммо оцанги шоиронаи ин матн то он 

цадде, ки пораи тарщуманамудаи Ф. Муцаммадиев дорад, доро нест. 

Дар робита ба масъалаи бидуни тағйир анщом жфтан ва ж ногузир будани 

афзоишу коциш дар щаражни тарщума мо дар он андешаем, ки гоцо наметавон 

бидуни тағйир ва ихтисор ж тасарруфот дар матни асл тарщумаро ба сомон 

расонид *7, с. 52+. Аммо мутарщимони социби қарецаи баланд метавонанд дар 

ин замина ба муваффақиятцои назаррас ноил гардида, хусусиятцои миллк, 

вижагицои сабкии асар, махсусияти сохториву муцтавои асари мабдаъро ба 

забони мақсад интиқол дицанд. 

Ба андешаи мо, дар тарщумаи бисжре аз порацо щӯяндагк ва зацмати 

адабии Фазлиддин Муцаммадиев назаррас аст. Аммо цаст мавридцое, ки дар 

раванди тарщумаи қиссаи ※Алвидоъ, Гулсарк!‼ аз щониби Ф. Муцаммадиев низ 

илова, ихтисор ж худ тасарруфот дар матни асл мушоцида карда мешавад. 

Мутаассифона, дар рафти тарщумаи достони халқии ※Суруди сайжди пир‼ аз 

шк сабаб бошад, тарщумон онро мукаммал тарщума накардааст. Нависанда 

воқеацои достонро нахуст ба тариқи наср цикоя намуда, навцаи падарро дар 

қолаби назм меорад, ки дар вақти бармало намудани цолати ботинии 

Танабой ва мустацкам намудани воқеияти асар хеле муассир аст. Бо сабабцои 

ба мо номаълум Фазлиддин Муцаммадиев аз овардани қисса ба тариқи наср 

худдоркнамуда, бевосита аз навцаи падар бар марги писараш - Қарақул 

шурӯъ намудааст. Царшанд, дар марсия падар бо дасти худ куштани 

писарашро бо ғаму ғуссаи бепожн ба жд оварда месарояд, аммо шк гуна ба 

вуқӯъ омадани ин фощеаи мудциш барои хонандаи тощикзабон пӯшида боқк 

мемонад, зеро дар матни насрии он нависанда сабаби кушта шудани 

Қарақулро бо дастони падар шарц дода буд, ки он ищборан амалк гашта буд. 

Вале ин далел дар матни назмк-навцаи падар оварда нашудааст. Дар зер шанд 

байте аз асл ва тарщума замима менамоем: 

 

Матни асл: 

※Убил я тебя, сын мой Карагул. 

Один остался я на свете, сын мой Карагул, 

Судьба покарала меня, сын мой Карагул. 

Судьба наказала меня, сын мой Карагул...‼ [2, с. 214] 
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Нусхаи тарщума: 

※Худам туро куштам-ой, писарам Қарагул, 

Ман бекасу кӯям-ой, писарам Қарагул. 

Дод аз дастаки марг-ой, писарам Қарагул, 

Бедод аз фалак-ой, писарам Қарагул...‼ [4, с. 292] 

 

Ба ақидаи мо, ихтисор намудани ин цикояи щолиб цусни асарро як қадар 

коста намудааст. Аммо боиси зикр аст, ки цазф намудани матни насрии цикоя 

ба қимати тарщумаи он халал ворид карда бошад цам, дар мащмӯъ метавон 

гуфт, ки аз тарщумаи назмии он нависандаи тощик муваффақ берун 

баромадааст. Бояд қайд кард, ки марсия дар асл аз 15 мисраъ ва 7 байт иборат 

аст, ки мисраи аввали он дар мисраи шацордацум ба такрор меояд. Ф. 

Муцаммадиев бар ин матн мисраъеро илова намуда, онро дар 16 мисраъ ва 8 

байт тарщума кардааст. Царшанд, ки дар тарщумаи Ф. Муцаммадиев низ шор 

мисраъ: 1, 2, 3 ва 4 ба таркиби дигар такрор шудааст, тарщумаи ӯ бадеияту 

салосати хос дорад. Муцимтар аз цама, тарщумон тавонистааст хостацои 

бадеии нависандаро дар матни тощикк интиқол бидицад. Намунаи тарщумаи 

Ф. Муцаммадев далели он аст, ки ӯ ба кори тарщума назари сода надоштааст. 

Дар тарщумаи ин марсия низ вай ранщи шеърофариниро кашидааст, ки дарки 

ранщи ӯро метавон аз муқоисаи матни асл ва тарщума мушоцида намуд. 

Дар романи ※Қижмат‼ низ аз щониби Чингиз Айтматов порацои шеърк 

истифода шудаанд. Дар романи мавриди тацқиқ ду байт ба тахмини Чингиз 

Айтматов шояд, ки ※аз кадом як шоири Шарқ‼ *5, 59+ аст, що дода шудааст ва 

тарщумон Истад Қосимзода онцоро ба рубоицои шоири шинохтаи адабижти 

классики тощику форс Умари Хайжм иваз намудааст, ки дар зер яке аз рубоии 

истифодашударо бо матни асл дар қижс оварда, андешацоямонро бажн 

менамоем: 

Матни асл: 

※Ему припомнилось полузабытое изрешение какого-то востошного поэта: 

※И среди тысясной толпы-ты одинок, и находясь с собой наедине – ты одинок‼ 

[3, с. 37].  

 

Рубоии Умари Хайжм: 

 

※Як қатраи об буд, бо дарж шуд, 

Як зарраи хок, бо замин якто шуд. 

Омад-шуди ту андар ин дунж шист? 

Омад магасе падиду нопайдо шуд‼ *5, с. 59]. 

 

Аз рӯи муқоисаи цар ду матн маълум мешавад, ки мутарщим рубоии 

Умари Хайжмро дар ин що бемаврид истифода кардааст. Царшанд, ин 
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ибтикори нависандаро метавон пазирок намуда, далели щӯяндагии ӯцисобид, 

вале ба назари мо, он мафцумеро ки матлаби нусхаи асл дар назар дорад, 

рубоии мазкур бажн карда натавонистааст. Аммо агар мутарщим каме диққат 

мекард, ба ин мазмун дар ашъори шоирони классику муосири мо абжти зижде 

пайдо карда метавонист ва цамшунин кк будани ※шоири Шарқ‼-ро низ аниқ 

мекард. Матлаби мазкур ба сардафтари адабижти тощику форс Абӯабдуллоци 

Рӯдакк тааллуқ дошта, он байтест аз ашъори парокандаи шоир. Ин що матни 

аслро бо байти Абӯабдуллоци Рӯдакиро меорем, ки дар қижс хост ва назари 

Чингиз Айтматов баръало падид мегардад:  

 

Матни асл: 

※И среди тысяшной толпы-ты одинок, 

И находясь с собой наедине – ты одинок‼ *3, с. 37].  

 

Рӯдакк: 

※Бо сад цазор мардум танцок, 

Бе сад цазор мардум танцок‼ *1, с. 355]. 

 

Дар мавриди истифодаи рубоицои Умари Хайжм Ато Цамдам дар 

сарсухани романи фавқуззикр шунин меорад, ки: ※Дар аввали роман ишора ба 

※байтцои цикматомез‼-е цаст. Он що аз Хайжми бузург рубок ба кор бурда 

шудааст, ки бо матни аслии русиаш муофиқат мекунад‼ *5, с. 5+. Аммо ба 

назари мо, бо камтар диққат маълум мегардад, ки овардани рубоицо ба 

мазмун ва маъное, ки муаллиф дар назар доштааст, умуман мувофиқат 

намекунад. Дар амалияи тарщума ду роци тарщумаи матнцои назмк маъмул 

аст: тарщумаи сатр ба сат ва шоирона *7, с. 93+. Дар ин маврид бисжр цам 

мувофиқ медбуд, агар И. Қосимзода аз тарщумаи сатр ба сатр истифода 

мекард ва маънову муцтавои байти мазкурро ба забони тощикк интиқол 

медод. Пацлуи дигари масъала ин аст, ки Чингиз Айтматов аз адабижти 

классикии форсу тощик огоции хуб доштааст, далели ин гуфтацо истифодаи ӯ 

аз ашъори Абӯабдуллоц Рӯдакк мебошад. 

Аз қижси матни асл ва нусхаи тарщумаи онцо ба шунин натища расидем, ки 

Чингиз Айтматов дар осораш дар баробари истифода аз ривоят, цикоят, 

афсона ва қисса андар қисса аз шеъру порацои назмк низ фаровон истифода 

бурда, асарцои худро щацонк намудааст. Дар ин росто мутарщимони тощик 

тавонистаанд, ин цама офаридацои адибро ба забони ноби тощикк тарщума 

намуда, дар ин самт то щое бурд кардаанд ва щое то бохтаанд. Царшанд 

намунаи тарщумацои Фазлиддин Муцаммадиев яке аз бецтарин кори тарщума 

аз назари мо мацсуб межбад, бо вущуди ин оид ба тацқиқу пажӯциши ин 

тарщумацо ба забони тощиккцоло гуфтаницо хеле зижд аст. Зеро дар адабижти 

тощик кори тарщумацои осори ин адиб аз тацқиқу муқоисаи онцо пешдастк 
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дорад ва пажӯциш дар самти бармало намудани цусну қубци тарщумацои 

осори ӯ хеле кам аст, ба истиснои як шанд маврид. 

 
АДАБИЖТ 

1. Абӯабдуллоци, Рӯдакк. Ахтарони адаб/Абӯабдуллоци Рӯдакк. Ҷилди 1. – Душанбе: Адиб, 

2007. – 413 с. 

2. Айтматов, Чингиз. Прощай, Гулсари!/ Айтматов Чингиз. – М.: Молодая гвардия, 1967. – 

205 с. 

3. Айтматов, Чингиз. И дольше века длится день; Плаха; Пегий пес, бегущий краем моря: 

Романы, повесть/ Чингиз Айтматов. – Ф.: Кыргызстан, 1988. – 656 с. 

4.  Айтматов, Чингиз. Алвидоъ, Гулсарк! Повест. Аз руск тарщумаи Фазлиддин 

Муцаммадиев/ Чингиз Айтматов. – Душанбе: Ирфон, 1978. – 255 с. 

5. Айтматов, Чингиз. Қижмат. Роман, тарщума аз забони руск И. Қосимзода/ Чингиз 

Айтматов. – Душанбе: Деваштиш, 2006. – 474 с. 

6. Бархударов, Л. С. Язык и перевод. Вопросы общей и шастишной теории перевода / Л. С. 

Бархударов. – М.: Изд. ЛКИ, 2010. – 240 с. 

7. Федоров, А. В. Основы общей теории перевода (лингвистишеские проблемы) / А. В. 

Федоров. – М.: Высшая школа, 1983. – 303 с. 

 

ПОЭТИШЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ШИНГИЗА АЙТМАТОВА И ИХ 

ПЕРЕВОДЫ НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 

 

Статья посвящена сопоставительному анализу перевода стихотворных отрывок из 
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аспектам переводов отрывок из произведений Ч. Айтматова, выполненными таджикскими 
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произведений (※Прощай, Гульсары!‼ и роман ※Плаха‼) писателя. Также, сопоставляются 
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ШАНД АНДЕША ПЕРОМУНИ ДУ САФАРНОМАИ АКАДЕМИК 

АБДУЛҒАНК МИРЗОЕВ 

 

Нуриддин Бозорзода 

Донишгоци миллии Тощикистон 

 

Шарқшиноси маъруф, доктори илми филология, профессор, аъзои 

Иттицодияи нависандагони Тощикистон, Арбоби шоистаи илми Ҷумцурии 

Тощикистон ва Ӯзбекистон, Академики АИ Ҷумцурии Тощикистон, дорандаи 

Ҷоизаи давлатии ба номи Абӯалк ибни Сино Абдулғанк Муцаммадовиш 

Мирзоев яке аз шахсиятцои бузурги илму адабу фарцанги тощикон дар сатци 

байналмилалк мебошад, ки ба синни мубораки 110 даромад. Эшон хосатан 

дар илмцои забоншиноск, адабижтшиноск, робитаи адабк, фалсафа, 

публитсистика ва ғайра хидматцои ницоят бузург кардааст, ки нақши он то 

кунун барщост.  

Имрӯз месазад, ки академик Абдулғанк Мирзоевро дар радифи 

абармардони миллати тощик, Қацрамонони Тощикистон, академикцо 

Садриддин Айнк, Бобощон Ғафуров, Мирзо Турсунзода ва дигарон ном бурду 

арщ гузошт. 

Дар ин нигошта мо танцо дар мавриди ду сафарномаи мавсуф царф 

хоцем заду халос. 

Академик Абдулғанк Мирзоев барои ширкат намудан дар нахустин 

Конгресси щацонии эроншиноск ба Эрон сафар карда, баъди хатми щаласацои 

расмии Конгресс аз рӯйи барномаи тарцрезинамудаи мизбонон цамроци 

цайат ба тамошои ду шацри машцури Эрон – Исфацон ва Шероз меравад ва аз 

тамошои ин ду шацр ду сафарнома менависад, ки дар ду шумораи мащаллаи 

"Садои Шарқ" шоп шудаанд1. 

Яке аз онцо сафарномаи "Соате чанд дар Исфацон"2 мебошад, ки дар 

замони шӯравк шояд аз аввалин сафарномацо дар бораи Эрон, хусусан шацри 

бостонк ва зебоманзари Исфацон бошад. Дар сафарнома мавзеъцои таърихии 

шацри Исфацон хеле дақиқназарона ва моцирона ба риштаи тасвир кашида 

шудааст. Муаллиф дар бораи щолибтарин цодисаю воқеа ва мавзеъцои 

Исфацони зебоманзар батафсил сухан меронад ва онцоро нозукбинона тасвир 

месозад. “Аксарияти эроншиносон, ки тамоми умри худро ба омӯхтани 

маданияти халқцои эронинажод – таърих, забон, адабижт, осори меъморк, 

                                                 
1Ниг.: Садои Шарќ. –1968. – №. 4-5. 
2 Мирзоеа А. М. Соате чанд дар Исфањон // Садои Шарќ. – 1968. – № 4. – C. 74-85. 
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санъатцои кашикорк– наққошк, миниатюрк ва амсоли он сарф кардаанд, цанӯз ин 

ду шацрро, ки дар қатори Балх, Самарқанд, Бухоро, Ҳирот ва Хуҷанд як навъ 

гацвораи маданияти халқцои эронинажод цисоб мешавад, надида буданд”3. 

Мувофиқи барномаи тарцрезинамуда пагоцк соати 9:30 мецмононро ба 

мошинцо савор намуда, аз щойи истиқоматашон – мецмонхонаи "Целтон" ба 

фурудгоци Мецробод мебаранд. Дар соати 10:30 онцо бо цамроции якшанд 

нафар аз мецмондорони шинос ба самолижт савор шуда, озими шацри 

Исфацон мегарданд. 

Чуноне муаллиф зикр мекунад, таърихи Исфацон ба даврацои хеле 

қадимтарини пеш аз исломк рафта мерасад. Дар вақти истилои араб ин шацр 

каме хароб гардидааст, вале аз асри XI сар карда, ши аз щицати ободонк – 

бинокорк ва ши аз щицати сабзиши санъатцои цунармандк, дубора рӯ ба 

тараққк ницод. Махсусан, дар вақти салтанати давлати Дайламижн, пас аз он 

ки Алоуд–Давлаи Дайламк ин шацрро ба пойтахти давлати худ табдил дод, 

ободонк ва тараққии илму адаб бештар суръат пайдо кард. Дар таърих цам 

сабт шудааст, ки он замон дар тамоми сарзамини порсигӯжн шацре накӯтар, 

щомеътар ва ободтар аз Исфацон набудааст. Вале тақдири минбаъдаи он ба 

даврацои вазнин мувощец шудааст. Махсусан, дар асрцои XII ва XIV-и милодк 

шацри Исфацон ба ду зарбаи цалокатовар душор мегардад: дар асри XIII 

муғулцо цангоме ки шацрро забт намуданд, онро оташ зада, ацолии шацрро 

қатли ом мекунанд. Тақрибан 150 сол пас аз ин цодисаи дацшатбор амир 

Темур цангоми лашкаркашии сесолаи худ ба Эрон ин шацрро заб намуда, дар 

соли 1387 милодк бо бацонае ба қатли оми ацолии он фармон медицад. Дар 

ин қатли ом 70 цазор нафар аз ацолии Исфацон кушта мешавад ва аз сари 

онцо дар шанд щойи шацр калламанорацо месозанд. 

Дар нимаи аввали асри XVII шацри Исфацон, ши аз нуқтаи назари 

шумораи ацолк ва ши аз щицати осори таърихк ва ободонк хеле вусъат пайдо 

мекунад. Сайжци франсуз Шорден, ки дар асри XVII ба Исфацон омада 

будааст, дар сафарномаи худ дар бораи ин шацр шунин менависад: “Исфацон бо 

мацалцои атрофи он яке аз бузургтарин шацрцои дунжст. Атрофи он камтар аз 

дувоздац мил нест. Эронижн дар азамати он ба тариқи муболиға "Исфацон - нисфи 

ҷацон" мегӯянд. Ба гумони баъзецо ацолии он бештар аз як миллиону сад цазор аст, 

баъзе дигарон ацолии онро шашсад цазор мешуморанд... Ба ақидаи ман, шацри 

Исфацон ба андозаи шацри Лондон, ки пурҷамъияттарини шацрцои Аврупост, 

ҷамъият дорад... Зебоии шацри Исфацон бештар аз ҷицати қасри олк, биноцои 

муҷаллал ва фарацангез, корвонсаройцои васеъ, бозорцои бисжр зебо, нацрцо ва 

кӯчацоест, ки дар атрофи онцо чанорцо ва дигар дарахтони баланд қад кашидаанд, 

                                                 
3 Њамон љо. – С. 75. 
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дар сурате ки кӯчацои дигар шацрцои Эрон бисжр танг, касиф ва қоҷу маҷ ва бидуни 

сангфарш аст”4. 

Муаллиф баъд аз сайри таърихк дар тайжра ба хонанда мурощиат 

мекунад: “Хонандагони азиз! ... Мо тақрибан дар соати 11:30 ба Исфацон наздик 

шудем. Ҳангоме ки аз цаво ба ин шацр назар мекунед, пас аз тай намудани 

бижбонцои хушк якбора манзараи хеле зебое дар рӯ ба рӯйи чашми шумо ҷилвагар 

мешавад. Атрофи шацр цам боғоти сабзу хуррам, аз байн даржи Зояндаруд ҷорк ва 

гумбазцои баланди кабуд, ки цар як намунаи осори таърихк–меъмории хосест, аз 

байни дарахтони сарсабз қад кашидаанд. 

Манзараи хориҷи Исфацон, дар цақиқат, то як дараҷа манзараи шацрцои 

Самарқанд ва Ҳиротро ба хотир меовард. 

Дере нагузашта самолижти мо ба фурудгоци Исфацон расид. Ҳамин, ки аз 

самолжт хориҷ шудем, исфацоницо моро бо хурсандк пешвоз гирифтанд ва бо 

эцтиромоти зижд ба мошинцо савор кунонида, ба тарафи дохили шацр рацсипор 

намуданд. Мо ба хижбони Тахти фӯлод роцк шуда, аз рӯйи Пули Хоҷу аз даржи 

Зояндаруд гузаштем ва пас бо хижбони Камолиддин Исмоил, ки атрофи он цама 

дарахтзор ва сабзу хуррам аст, равон шуда ба хижбони Чацорбоғ баромадем”5. 

Муаллиф дар зимн дар бораи хижбони қашангу зебои Чацорбоғ 

маълумоти муфассал ироа медорад ва баъдан дар бораи "Мецмонхонаи Шоц 

Аббос" (асри XVII), Масщиди щумъаи Исфацон, қасри "Чицилсутун"-и машцур, 

Майдони шоц ж Майдони нақши щацон, осори таърихии "Олу Қопу", масщиди 

Шайх Лутфулло, масщиди Шоц маълумоти щолибу хонданк пешницод 

месозад. 

Баъд аз тамошои "Масщиди Шоц" шацрдори Исфацон мецмононро ба 

зижфат даъват намудааст... Баъди хатми зижфат мецмононро ба тамошои 

калисои Ҷулфо мебаранд. Ҷулфо яке аз мацалцои ободи арманнишини 

Исфацон будааст. Шоц Аббоси аввал вақто ки дар аввалцои асри XVII 

Арманистонро аз дасти туркцои усмонк халос месозад, бо мақсади 

серщамъият намудани пойтахти худ цазорцо хонаводаи арманиро ба Исфацон 

кӯшонида, онцоро дар он що щойнишин мегардонад. Цангоме ки аз тамошои 

калисои Ҷулфо ва музеи он фориғ мешаванд, вакилон ба ду гурӯц тақсим 

шуда, як қисм ба тамошои бозори Исфацон рацсипор гардида, қисми дигар, 

ки дар байни онцо Мирзоев цам будааст, зижрати оромгоци Соибро бецтар 

донистаанд. 

Оромгоци Соиб дар пацлӯйи щӯйи Нажсарм, дар боғшае воқеъ будааст. 

Анщумани осори миллии Эрон ба рӯйи қабри шоир бинои зебое сохтааст. 

Қисмати зери деворцои бино цама аз санги мармари суфта сохта шуда, 

қисмати болоии он бо кошикорк зиннат жфтааст. Шифти бино оинакорист. 

                                                 
4Асари номбурда. – С. 76. 
5Асари номбурда.  – С. 82. 
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Девори бино ба панщ тоқ тақсим шуда, дар шацор тоқи он ашъори Соиб ва аз 

щумла, шеърцои ба васфи шацри Исфацон бахшидаи ӯ навишта шуда, дар як 

тоқ бо шеър таърихи бинои тозаи оромгоцро навиштаанд. 

Академик Абдулғанк Мирзоев ин сафарномаашро ба таври зайл 

щамъбаст мекунад: “Шацри Исфацон як навъ гацвораи маданияти меъморк ва 

наққошии на фақат мардуми Эрон, балки тамоми халқцои цаммаданият аст. Он 

чизе, ки цоло ман ба осори таърихии Исфацон бароятон тасвир намудам, муште аз 

харвор мебошад. Масалан: аз 16 манораи таърихк ва даццо мадрасацои кошикорк, 

корвонсароцо, цаммомцои таърихк ва монанди он якеро цам дида натавонистам, 

умуман, барои омӯхта баромадани цатто фақат осори таърихию мадании дараҷаи 

аввали чунин як шацре моццо лозим мебошад. 

Аз тарафи дигар, дар бораи цажти тозаи Исфацон, шумораи имрӯзаи ацолии он 

ба шумо цеҷ гуна маълумоте дода натавонистам. Сабабаш чк навъе ки дар боло 

ишора намудам, ба шумо маълум аст. Дар ин шацр низ цамчун шацрцои дигар, 

мувофиқи талаботи асри ХХ тағйиротцои муцими иқтисодк, иҷтимок, ободонк, 

маданк ва адабк ба вуҷуд омадааст. Муассисацои илмк, цунарк ва анҷуманцои адабк 

мавҷуд аст. Аммо бинобар ин ки ин муассисацоро бо чашми худ дида 

натавонистам, аз масъалаи дар бораи онцо ахборот додан цоло худдорк менамоям”6. 

Цар нафаре ки сафарномаро мутолиа менамояд, дар бораи Исфацони 

қашангу зебо ва таърихк маълумоти зарурк ба даст меорад. Дар Исфацон 

баъзе тағйиротцо, дигаргуницо, пешравицо ба вущуд омада бошад цам, 

маълумотцои сафарнома кӯцна нашудаанд. Исфацон цамон Исфацонест, ки 

Абдулғанк Мирзоев бомацоратона тасвир намудааст. 

Сафарномаи дигаре, ки академик Абдулғанк Мирзоев аз сафари Эрон 

эщод намудааст, "Бисту ду соат дар Шероз"7номдорад. Рубрикаи умумии 

сацафаи мащалла – "Сафар кардан – щацон дидан" ва рубрикаи мавод 

"Хотироти сафари Эрон аст".Чуноне муаллиф нақл мекунад, вакилони 

Конгресси эроншиноск соати 7-и шом аз Исфацон ба Шероз парвоз мекунанд. 

Мирзоев афсӯс мехӯрад, ки Шерозро шун Исфацон аз цаво, аз тайжра тамошо 

карда натавонистааст, зеро цаво торик шуда, шаб фаро расида будааст. Дар 

Шероз мецмононро хуш истиқбол мегиранд ва ба цар кас як нафарк роцбалад 

– мецмондор цам таъйин карда, онцоро дар мецмонхонацои рақами як щой 

месозанд ва баъдан барои сарфи хӯроки шом ба қисмати шимолии шацри 

Шероз – ба "Боғи Ирам" мебаранд. "Дар Шероз боғцо ва мацалли сайру гашт зижд 

будааст, аммо дар байни онцо нӯц боғ – «Боғи дилкушо», «Боғи Саъдк», «Боғи 

Халилк», «Боғи гулшан», «Боғи Навок», «Боғи ҷаннат», «Боғи сафо», «Боғи Ирам» ва 

«Боғи миллк» шӯцрати зижде доштаанд. Дар айни цол дар зебокцеҷ кадом ба «Боғи 

                                                 
6Њамон љо. – С. 85. 
7 Мирзоев А. М. Бисту ду соат дар Шероз // Садои Шарќ. - 1968. - № 5. – С. 108-119. 
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Ирам» намерасидаанд ва ин боғ аз ҷицати вусъат, бисжрии дарахтони сарв ва коҷцои 

мавзун ва обшорк дар Шероз назир надоштааст"8. 

Аз рӯйи тасвири академик Абдулғанк Мирзоев, водие, ки шацри Шероз 

дар он воқеъ гардидааст, бисжр бузург нест. Дарозии он 120 ва пацноиаш 12 

километр буда, вусъати водкқадре бештар аз 1244 километри мураббаъ 

мебошад. Масофати он аз Тецрон 933 километр аст. Атрофи водиро цамшун 

девори баланде кӯццо пешонидаанд. Аз рӯи тасвири Абдулғанк Мирзоев, 

шацри Шероз аз оби ду шашма ва се қанот эцтижщи худро таъмин 

мегардондааст. Ин манбаъцои об иборатанд аз ※Чашмаи щӯшак‼, ※Чашмаи 

пирнабот‼ ва ※Қаноти Саъдк‼, ※Қаноти Зангиобод‼, ※Қаноти Рукнобод‼. 

Чашмацо дар масофати 12 километр, яке, дар шимоли ғарбк ва, дигаре, дар 

щануби шацр воқеъ гардидаанд.  

Қаноти Рукнобод баъди гузаштан аз байни сангу регцои зижд ва баланду 

пастицо дар наздикии ※Тангии оллоцу акбар‼ ном мацалле ба рӯи замин 

мебарояд ва боғу бӯстонцои ин мацал, хоки Мусалло, ※Боғи щацоннамо‼, 

боғцои ※Цафттанон‼, ※Чицилтанон‼ ва ※Цофизия‼-ро сероб мегардонад.   

Чуноне Абдулғанк Мирзоев дар сафарнома зикр кардааст, шацри Шероз, 

мувофиқи ахбори таърихнависон, цамшун шацри Кӯфа баъд аз ғалабаи Ислом 

бино шудааст. Аммо Шероз пеш аз цама бо зуцур намудани ду шоири бузург 

– Саъдк ва Цофиз машцури щацон гардидааст.Зимнан, Мирзоев дар бораи 

Шероз бо мецр царф зада, аз шоирони машцури он, шун Абӯ Исцоқ Атъамаи 

Шерозк, Шоцдок, Бобофиғонк, Мактабии Шерозк, Ацлии Шерозк, 

Саидмуцаммад Урфии Шерозк, Висоли Шерозк, Виқори Шерозк, Бисмили 

Шерозк, Қоонк, Фарцанги Шерозк, Шӯридаи Шерозк ва амсоли инцо жд 

мекунад, ки цар кадом дар асри худ дар таърихи назм мақоме доштаанд. 

Рӯзи дигар соати цашти пагоцк, мецмононро зижфат дода, бо барномаи 

рӯз ошно месозанд, ки мувофиқи он бояд панщ мацалро: ※Тахти Ҷамшед‼, 

※Нақши Рустам‼ оромгоци Саъдк, оромгоци Цофиз ва донишгоци Пацлавиро 

тамошо дицанд. Нахуст, ба тарафи ※Тахти Ҷамшед‼ рацсипор мешаванд.Аз 

хижбони Рӯдакк ба хижбони Цофиз гузашта, ба тангии хушманзарае 

мерасанд.※Тахти Ҷамшед‼ дар Марвдашт ном щое, тақрибан 90 километр ба 

тарафи шимоли шарқии Шероз воқеъ гардидааст ва мецмонондар муддати 

бештар аз ду соат ба он що мерасанд.Баъд аз каме истироцат дар музеи ※Тахти 

Ҷамшед‼ дубора ба мошинацо нишаста, роци ※Нақши Рустам‼-ро пеш 

мегиранд. Ин мацалли таърихк, тақрибан, понздац километр дуртар аз ※Тахти 

Ҷамшед‼ аст. Он осоре, ки диққати сайжцонро бештар ба худ мекашад, дахмаи 

ду подшоци цахоманишк ва оташкадаест, ки дар он вақт дар наздикии ин 

дахмацо бино карда шуда будааст. Дахмацо дар масофаи тақрибан бист метр 
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баландтар аз сатци замин даркамари кӯц канда шудаанд. Ин дахмацо низ дар 

вақти цущуми Искандар боз карда шуда ва ғорат гардидаанд.  

Ховаршиноси англис Браун дар китоби худ ※Як сол дар байни эронижн‼ дар 

бораи "Тангии аллоцу акбар" хеле хуб навиштааст. Ба гуфтаи вай, дар цақиқат 

цам ин мацал бецтарин щойи тамошобоби Шероз будааст.АбдулғанкМирзоев 

цам асари зикршудаи Браунро пайдо карда, тасвири ба ин мацал додаи ӯро аз 

назар мегузаронад. Дар цақиқат, Браун бакуллк мацви манзараи ин мацал 

гардида будааст. ※Вақто ки, - менависад Браун, - зовияи як роци дуру дарозеро 

тай кардем, ногацон манзарае ба чашм расид, ки царгиз онро фаромӯш нахоцам 

кард. Зеро то он лацза дар муддати умри худ як чунон манзараеро надида будам. Ин 

манзара чашмандози Шероз ва даштцои гирду атрофи он буд ва он нуқта, ки 

манзараи зикршуда ба чашмам расид, мацаллест, ки тамоми эронижн ва 

дӯстдорони Ҳофиз ба номи “Тангии аллоцу акбар” жд мекунанд ва сабаби дода 

шудани ин ном аз он ҷост, ки вақте мусофире аз ин мацал ба водии Шероз назар 

меафканад, тавре мацви зебоии он мешавад, ки беихтижр аз ҷицати цайрат ва 

тацсини беандоза хоцад гуфт: «аллоцу акбар‼.  

Мецмонон баъди гузаштан аз “Тангии аллоцу акбар” ба хижбони Цофиз 

дохил шуда, аз он що рост ба оромгоци Шамсиддин Муцаммад Цофиз 

мерасанд. 

Чуноне Мирзоев зикр мекунад, оромгоци шоирро шерозицо ※Цофизия‼ 

меномидаанд. Он дар қисмати шимолии шацр дар замини Мусаллои собиқ 

воқеъ гардидааст. Гирду атрофии ин мацал дар гузашта аз қабристонцои 

маъруфи Шероз будааст. Вале цоло қабристон тақрибан аз байн рафта, ба 

щойи он ※Боғи миллк‼, ※Цунаристон‼ ва дигар биноцо ба вущуд омадаанд. 

※Цофизия‼ якшанд дафъа таъмир шудааст. Цанӯз дар соли 1187/1773 бо 

фармони Каримхони Занд атрофи оромгоци шоирро девор мекашанд ва дар 

байни он иморат ва айвоне сохта, сацни оромгоцро ба ду қисм щудо мекунанд. 

Имрӯз ※Цофизия‼ аз щойцои хеле босафои Шероз ва мацалли сайру гашти 

ацолии он мебошад. 

Муаллиф зикр мекунад, ки мо дар пеши оромгоци суханвари щацонк сари 

таъзим фуруд овардем. Пас аз тамошои манзараи сацни оромгоц дар сояи 

сарве дақиқае шанд рост истода, ашъори ба девор навишташударо хондем ва 

дар пеши назари худ шунин тасаввур менамудем, ки Шамсиддин Муцаммад 

Цофиз гӯж бо ин ашъори дилпазир бо мо машғули суцбат аст. 

Абдулғанк Мирзоев афсӯс мехӯрад, ки камии вақт имконият надод, аз 

манзараи зебои ※Цофизия‼ бештар лаззат барем. Мошинацо роци оромгоци 

Саъдиро пеш мегиранд. "Ҳангоме ки ба майдони охирини хижбони Ҳофиз расидем, 

- менигорад муаллиф, - даррӯбарӯи мо муҷассамае пайдо шуд. Мошинацо барои ин 

ки муҷассамаро нағзтар тамошо кунем, суръати сайри худро қадре сустар 

намуданд. Ин муҷассамаи Саъдк буд, баландии пояи он се метру шаст сантиметр 

ва қади муҷассама се метру дац сантиметр будааст. Адиби бузург рост истода, 
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куллижти хешро ба даст медошт. Муҷассама аз санги яклухтест, ки Анҷумани 

осори миллии Эрон онро тация намуда, дар соли 1951 ба шацри Шероз тақдим 

кардааст"9. 

Мецмонон баъд аз тамошои мущассама ба оромгоци Саъдкмераванд. Ин 

оромгоц хеле боцашамат будааст. Масоцати дохилии замини оромгоц 7700 

метри мураббаъ буда, аз он 300 метри мураббаъ зери сохтмони аслии оромгоц 

ва айвонцои он воқеъ гардида,дигари онро цавзцо, боғ ва бӯстонцои дохилк 

ташкил кардаанд.  

Ба гуфтаи муаллиф, бинои оромгоц дорои ду айвон мебошад. Қабри 

Саъдии бузург дар байни бино қарор дорад. Дар бино дар деворцои шацор 

самти бино аз шацор асари манзум ва мансури Саъдк – ※Бӯстон‼, ※Гулистон‼, 

※Тайибот‼ ва ※Бадоеъ‼ суханони ӯро интихоб намуда навиштаанд. Дар девори 

самти шариқии бино таърихи оромгоц ва дар қисмати ғарбии он қитъае аз 

қасоидоти шоир низ навишта шудааст. 

Мавриди зикр ва қобили диққат аст, ки оромгоци Саъдк дар мацалли 

зиндагии худи ӯқарор гирифта будааст. Дар ин бора сухани сайжци араб Ибни 

Батута, ки дар соли 725/1324 ба Шероз омадааст, санади раднопазир аст. Ин 

сайжц дар сафарномаи худ шунин менависад: ※Аз мушоцидае, ки дар беруни 

шацри Шероз воқеъ шуд, яке қабри Шайх Солец (Муслициддин) маъруф ба Саъдист, 

ки дар забони форск саромади замони худ буда ва гоце низ дар байни суханони хеш 

шеъри арабк сурудааст. Мақбараи Саъдк зовияе дорад некӯ, боғи намакин, ки ӯ дар 

замони цажти хеш бино карда… ва шайх дар он ҷо цавзчацое аз мармар бароварда, ки 

барои шустани либос мебошад. Мардумони аз шацр барои зижрати шайх омада ва 

пас аз хӯрдани хӯрок дар суфрахонаи шайх ва шустани либос муроҷиат мекунанд ва 

ман худ низ чунин кардам‼. 

Абдулғанк Мирзоев аз сафар ва зижрати оромгоци Саъдк ба ващд омада, 

ин лацзаи хотирмонро шунин ба килки тасвир мекашад: “Мо баъд аз таъзим 

намудан ба оромгоци ин цайкали бузурги назму наср ба берун баромадем. 

Мецмондорон моро ба тамошои цавзи моцк даъват карданд. Ҳавзи моцк низ дар 

сацни оромгоц будааст. Мо ба бист зина ба зери замин пожн рафтем. Дар он ҷо аз 

санг хонае сохтаанд, ки цашт равоқ дошт, цама кошикорк ва рангин. Аз байни он 

оби қаноти Саъдк мегузашт. Дар ин об моцк зижд буд, вале барои эцтироми Саъдк 

касе ба он моцицо даст намезадааст.Пас аз тамошои цавзи моцк, - давом медицад 

муаллиф, - оромгоци Саъдиро тарк намуда, ба донишгоци пацлавк омадем. Ин 

донишгоц  аз муассисацои илмии хеле ҷавони Эрон аст, ки он дорои цамагк чацор 

факултет – донишкадаи тиббк, донишкадаи адабижт, донишкадаи илмцои зироатк 

ва донишкадаи улум мебошад. Азбаски мусофирати мо ба вақти таътили 

донишгоц рост омада буд, ба мо фақат китобхонаи донишгоцро нишон доданд. Мо 
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пас аз шиносо шудан бо бино ва таркиби мураттаб карда шудани китобцо бо 

маъмурони донишгоц видоъ намудем”10. 

Сипас, мецмононро ба бинои шацрдории Шероз мебаранд. Дар ин що 

вакилони конгресси эроншиносиро остондори Шероз қабул мекунад ва 

зижфат медицад. Ба зижфат ацли илму адаби Шероз низ даъват шуда будаанд. 

Баъдан, мецмононро ба фурудгоц бурда, бо хурсандк ва мецмоннавозона 

тавассути тайжра ба Тецрон гусел мекунанд.  

Аз мутолиаи ду сафарномаи академик Абдулғанк Мирзоев ба шунин 

хулоса расидан мумкин аст: 

1) сафарномацо бецтарин, мукаммалтарин ва щолибтарин буда, қироати 

онцо хонандаи ноогоцро бо шацрцои Исфацон ва Шероз ба таври комил ошно 

месозанд; 

2) аз эщоди сафарномацо ним аср гузашта бошад цам, то цол онцо 

ацамияти худро гум накардаанд; 

3) нависанда бецтарин ва волотарин цодисаю воқеа, щойцои таърихию 

фарцангиро бо мацорати баланд ба риштаи тасвир кашидааст; 

4) рафти сафар шунон моцирона ба қалам дода шудааст, ки хонанда 

бевосита шоциди цодисаю воқеацо мегирдад ва сафарномаро бо завқи том 

қироат мекунад; 

5) дар сафарнома  аз таърихи гузаштаи Эронзамин, хосатан шацрцои 

зебову таърихи гузаштаи онцо маълумотцои щолиб ироа гардидаанд; 

6) сафарномацо донишу щацонбинии хонандаро нисбат ба сарзамини 

шоирпарвари Эрон пурраву мукаммал месозанд; 

7) дар эщоди сафарнома диди эстетикк, завқу салиқа ва донишу 

мацорати нигоранда нақши хеле бузург бозидааст; 

8) сайжццар қадар донишманд, щацондида, варзида ва социбқалам бошад, 

сафарномаи ӯщолибу хонданк ва хотирмон мешавад. 

Сафарномацои академик Абдулғанк Мирзоев аз шунин хусусиятцо 

бархӯрдоранд. Ин гувоци он аст, ки академик Абдулғанк Мирзоев дониши 

васеъ, нигоци тоза, мацорати баланди нигорандагк дошта, таассуроти сафари 

хешро ба хонанда расонида тавонистааст. 
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Муаллиф дар мақола сафарномацои академик Абулғанк Мирзоев – “Соате шанд дар 

Исфацон” ва ※Бисту ду соат дар Шероз‼-ро цамащониба ба риштаи тацқиқ кашидааст. 

Сафарномацои мазкур ним аср пеш иншо гардида бошад цам, цоло низ ацамияти илмиву 

амалии худро аз даст надодааст. Сафарномцо аз он щицат хотирмонанд, ки дар бораи щойцои 

таърихиву фарцангк, хусусан шацрцои Исфацону Шероз ва ду пажмбари назми форск - 

Саъдиву Цофиз, мавзеъцои дилфиреби Гулгашти Мусалло, Боғи Ирам, Тахти Ҷамшед ва 

ғайра маълумоти мукаммалу боварибахш медицанд. Цамзамон ин нигоштаи академик 

Абдулғанк Мирзоев дар инкишофи жанри сафарнома дар публитсистикаи тощик цам 

нақши босазо гузоштааст ва аз щумлаи бецтарин, мукаммалтарин ва щолибтарин 

сафарномацо мацсуб межбанд. 

Калидвожа: Сафарнома, конгресс, Исфацон, Шероз, Саъдк, Цофиз, Мусалло, Боғи 

Ирам, Тахти Ҷамшед, Анщумани осори миллии Эрон. 

 

 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ДВУХ ПУТЕШЕСТВИЯХ АКАДЕМИКА АБДУЛГАНИ МИРЗОЕВА 

 

В данной статье автор глубоко проанализировал произведение академика Абдулгани 

Мирзоева – ※Несколько шасов в Исфахане‼ и ※Двадчать два шаса в Ширазе‼. Несмотря на то, 

што описание путешествие написано полвека назад, на сегодняшний день они не утратили 

своего наушно-практишеского знашения. Данние произведение знашимо тем, што в них нашли 

свое подробное описание культурно-историшеские места, в шастности городах Исфахан и 

Шираз и два гениальных персидских поэтов - Саади и Хафиз, удивительные местности - 

Гулгашти Мусалло, Сады Ирама, Трон Джамшеда и другие культурно-историшеские места. 

Произведение академика Абдулгани Мирзоева дало толшок для дальнейшего развития 

жанра путешествия в таджиской публичистике и сшитается одним из лушших, совершенных 

и притягивающих внимание описания путешествия.  

Клюшевые слова: путешествие, конгресс ирановедение, Саади, Хафиз, Мусалло, Сады 

Ирама, Трон Джамшеда, Общество начиональных памятников Ирана. 

 

A FEW WORDS ABOUT THE TWO TRAVELS OF ACADEMICIAN ABDULGANI MIRZOEV 

 

The author of the article could obviously analyse the travelling of academician Abdulghani 

Mirzoev “Twenty two hours in Shiraz”. The following travelling was written a half century ago 

and it has the great scientific and practical importance. Travelling is not forgotable because of 

giving the vivid and true description of the ancient and cultural places such as: Shiraz city and two 

messengers of the Persian poem - Saadi and Hofiz the fascinating cities of Gulgashti Musallo, 

Boghi Iram, Takhti Jamshed (Jamshed’s Throne) and others. Being up to date the description of 

academician Abdulghani Mirzoev plays the enormous role in the development of the genre of 

travelling in Tajik publicist. It is one of the best, complete and impressive travelling. 

Key words: Safarnoma, the Congress of introducing with Iran, Saadi, Hofiz, Shiraz, 

Musallo, Boghi Iran, Jamshed’s throne, the conference of the Iran national work. 
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АБДУЛҒАНК МИРЗОЕВ ДАР ИШИНОХТИ СОЦИБ ТАБАРОВ 

 

Қаландаров Наврӯз 

Донишгоци милии Тощикистон 

 

Устод Абдулғанк Муцаммадовиш Мирзоев аз щумлаи ходимони бузурги 

давлатию щамъиятк ва илмиву фарцангии миллати тощик мацсуб жфта, 

тавассути илмк адабижтшиносии тощик шуцрати щацониро социб гардидааст. 

Агаршанде ба устод умри дарози щисмк даст надодааст, вале аъмоли неки 

эщодк, тадқиқотцои бузургу арзишманди илмии эшон, ки дар заминаи асноду 

далелцои муътамади таърихк арзи вущуд карда, саршор аз масоили 

худшиноск ва цуввияти миллк мебошанд, ба ӯ умри абадк эцдо намудааст. 

Фаъолияти эщодии академик А.М.Мирзоев вобаста ба фарогирии мавзуву 

муцтаво ва масъалагузорицо ба марцилацо щудо гардида, цар яке аз онцо дорои 

хусусиятцои ба худ хоси эътирофгардида аз щониби олимону донишмандони 

ватанию бурунмарзк мацсуб межбанд. 

Махсусан, щанбацои гуногуни осори гаронбацои устод А.М.Мирзоев дар 

нигоштацои донишмандон: М.Шакурк, С.Табаров, Х.Шарифов, 

А.Алимардонов, З.Ацрорк, Р.Цодизода, А.Сатторзода, К.Олимов, 

М.Муллоацмад, Х.Отахонова, А.Кӯшаров, А.Мацмадаминов, Д.Хощаев, 

М.Зайниддинов, П.Гулмурод, Р.Ацмад ва муцаққиқони дигари кишвар 

мавриди тацқиқи илмк қарор гирифта, бацои баланд, мақоми шоиставу 

нотакрори устод мецвари асосии интишороти эшон гардидаанд. 

Вале цадафи таълифи мақолаи мо оид ба андешаву хотироти як тан аз 

дастпарварони мактаби илмии академик Абдулғанк Мирзоев, адабижтшинос 

ва мунаққиди социбмактаби маъруфи тощик, устоди шодравон Социб Табаров 

аст, ки мақому манзалат, ғамхориву дастгирк ва дигар хислатцои нащиби устод 

А.Мирзоевро бацри ба цадаф расидани шогирд дар роци илм щилвагар  

месозад. 

Пеш аз он ки бевосита ба хотироти неки устод С.Табаров нисбат ба 

устодаш сухан гӯем, ждовар мешавем, ки академик А.М.Мирзоев аз охирцои 

солцои 20-уми асри XX, давраи ницоят цассоси масоили таърихк, ки дар 

саргаци цалли фасли минбаъдаи он устод С.Айнк барин шахсиятцои фарзона 

меистоданд, цамшун мухбири рӯзномаи “Овози тощик” ба шацри Сталинобод 

омада, рисолати рӯзноманигории худро ба цайси мудири шуъбаи рӯзномаи 

“Тощикистони сурх” идома медицад. 

Мацз дар цамин давра Абдулғании щавон ба навиштани як қатор 

мақолацои публитсистк, ки ифодагари таъриху тамаддуни бой, забон, 

мактабу маориф, урфу одат ва анъанацои неки миллк буданд, ба талаботи 

давр ва олами маънавии устод С.Айнк созгор омада, мавсуфро аз рӯи 
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истеъдоду малака, худогоцк, миллатдӯстиву фарцангпарварк ва дидгоцу 

услуби хоса мижни ацли илму фарцанги кишвар ошно сохт. 

Цамин махсусиятцои эщодии устод боис гардид, ки ӯро Комиссариати 

халқи маорифи Ҷумцурии Тощикистон соли 1933 барои тацсил ба Донишгоци 

давлатии Ленинград мефиристад. Соли 1939 донишгоци номбурдаро хатм 

намуда ба Сталинобод бармегардад ва аз моци июли цамон сол то 20-уми 

декабри соли 1942 дар Донишкадаи олии кишвар ба номи Т.Т.Шевшенко аз 

фанни забоншиносии умумк ва таърихи забони тощик дарс мегӯяд. 

Худи цамин сол, яъне соли 1939 устод Социб Табаров баъди хатми 

Омӯзишгоци педагогии шацри Кӯлоб ба Институти педагогии шацри 

Сталинобод дохил шуда, таассурот ва фаъолияти гуногунщанбаашро бо 

шахсиятцои номдори давр, аз щумла А.Мирзоев пайванд медицад: “< Дар 

соли 1939 ва минбаъд якумин тощикони мактабцои олии Руссия ва махсусан 

МГУ, ЛГУ-ро хатм карда дар симои Ибодулло Қосимов, Азизови самарқандк, 

Цошим Умаровиш Содиқови самарқандк, Абдулғанк Муцаммадовиш 

Мирзоеви китобк, Эшонщонов Абдулғании паншакентк, Додощон Тощиеви 

конибодомк ва даццо дигарон зижд мешавад. Қисме аз онцо минбаъд устодони 

ман мегарданд, ки якеаш домулло Мирзоев буд< Дар он солцо дар 

Тощикистон аз сабаби набудани олимони тощик, цатто илмцои гуманитарк, аз 

он щумла, муқаддимаи адабижтшиноск, мукаддимаи забоншиноск,  

психология, педагогика, таърихи педагогика, философия, политэкономика, 

гигиенаи мактабк ва цатто фолклор, адабижти щацон ва амсоли онцоро 

олимони русзабон лексия мехонданд.Танцо курси грамматикаи нормативии 

забони тощикк, синтаксиси забони тощикк, диалектологияро 

Нижзмуцаммадов, Мирзоев, Бузургзода таълимамон медоданд<” *5+. 

Албатта, барои устод Социб Табарови дар ин айжм 15-солаи ятиму 

касалманд ва дар замони ницоят нобасомон ворид шудан ба муцити шацр 

кори осон набуд. Ин аст, ки ӯ бо эцсоси баланди одамк ва дарки амиқи 

масъулиятшиноск донишмандони муцити фарогирашро шинохта карда, 

ғамхориву дастгирии махсуси бархе аз онцоро дар мисоли устод Абдулғанк 

Мирзоев дар гушаи ақлу шуур ва қалби хеш щойгузин намуда, поси эцтироми 

онцоро то вопасин рӯзцои умраш нигоц медорад. 

Устод С.Табаров ва цамроцонаш соли 1941 курси дуввумро хатм намуда, 

баробари сар шудани Ҷанги Бузурги Ватанк  бинобар сабаби касалмандк ва 

маъюб будан ба фронт нарафта, балки ба минтақаи Кӯлоб равон карда 

мешавад. Соли 1942 боз ба Сталинобод баргашта, ба тацсилаш идома 

мебахшад. Дар щаражни соли тацсили 1942-1943 якбора ду курсро ба итмом 

расонда бозпас ба Кӯлоб рафта ба фаъолияти омӯзгорк ва мухбирк фарогир 

мешавад. Вале идомаи тацсил ва кору фаъолияти минбаъдаи илмк дар шацр 

ӯро ягон дақиқа ором намегузошт. Бисжр мехост, ки тацсилкардаи 

аспирантураи филиали Тощикистонии АИ ИҶШС бошад ва дар соли 1944 бо 
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ин мақсад ариза пешницод намуд. Устод барои амалк гардидани ин нияташ 

ба саргардоницои зижду доманадор рӯ ба рӯ гаштааст. (Ниг. ба “Жде аз 

гузаштарӯзцо” (Аз дафтари ※Таассуроти аклу дил‼, №118,аз 20.11.2013) // 

Садои шарк-2014-№5-С. 49-79). Хубии кор ин буд, ки дар айни цамин 

сарсоницо бо тавсия ва дастгирицои устодон Шарифщон Хусейнзода ва 

Носирщон Маъсумк таълими курси таърихи адабижти советии тощик дар 

Институти педагогк ба зиммаи устод С.Табаров вогузор мешавад. Устод 

С.Табаров бо арзи қаноатмандк ждовар мешаванд, ки: “< Аз ин таклифи онцо 

ман дар щомаам намеғгунщидам ва бо Тилло Пулодк расмк дар як цущра дар 

ошжнаи сеюми хобгоц щой гирифтам ва қайди паспорт намудам<Дар ин 

лацза устоди мецрубонам Абдулғанк Мирзоевро дар бинои Пединститут 

дидам, ки шанд гоц пеш аз сафоратхонаи советк (дар Эрон) баргашта будааст 

ва цоло дар Институти ЗАТ филиал кор мекардааст ва бо таклифи Бобощон 

Ғафуров ӯро ба щои Цусейнзода ба директории ИЗАТ таъин кардаанд. Акнун 

ин таклиф амалк гардида будааст. Ӯ гуфт, ки ягон шораашро межбад ва ба ман 

кӯмак мерасонад. Ин моццои зимистон ж оғози бацори соли 1945 буд<дар 

цамон сол бо мадади директори нави Институти забон, адабижт ва таърихи 

ФТАИ ИҶШС А.Мирзоев бо роцбарии Бертельс ба аспирантура қабул 

шудам<Соли 1947 аспиранти асил шудам, шунки дар цамин сол устоди 

асилам Мирзоев диссертатсияи номзадиашро дифоъ кард. Ӯ цамроци устодаш 

Бертелс, ки расман роцбари илмиаш буд, худаш дар Сталинобод доимо рафти 

корцоямро санщида меистод; ба табобатам, хусусан ба силкасалиам, щиддк 

машғул мешуд ва ба тавсияцои тубдиспансер София Михайловна 

Сазоновнаамро сад дар сад гӯш карданамро талаб мекард ва ғайра<” *5+. 

Маълум мешавад, дар рӯзцои барои С.Табарови бе пушту паноц 

муносибатцои дилсӯзонаи устод Абдулғанк Мирзоев аз тарафи шогирд 

цамшун ғамхории падарона ва рацнамоии беғаразона бецамто арзжбк гардида, 

симои устод дар цар як нигоштаи шогирд ницоят нек қаламдод мешавад. 

Устод С.Табаров пеш аз Институти педагогк ворид шуданаш аллакай ба 

доираи кори эщодк ворид гашта буд, вале сарманшаи қадами щиддк 

гузоштанашро ба доираи илм мацз дар пайвастагк бо устод А.Мирзоев 

медонад. 

Адабижтшиноси мацбуб, шогирди домулло С.Табаров, узви вобастаи АИ 

ҶТ, устод А.Кӯшаров дуруст қайд менамояд, ки “< Ба илм ошнок пайдо 

кардани олими щавон цанӯз аз синни 14-солагк оғоз жфта буд. Вале ӯ солцои 

тацсили аспирантура (1945-1949) ва сабақомӯзк аз Е.Э.Бертелс ва А.Мирзоев 

барин адабижтшиносони маъруф шун мутахассиси варзида ба камол расид, ба 

даращае, ки макотиби олк ва муассисоти илмию матбуоти щумцурк ба асару 

мақолацои ӯ рӯи нижз доштанд<” *2+. 

Баъд аз он, ки устод С.Табаров рисолаи номзадиашро бо унвони 

※Ғуломон‼-и С.Айнк цамшун романи таърихк‼ (1949) бо зацмату 
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роцбаладицои устодонаш А.М.Мирзоев ва Е.Э.Бертелс цимоя мекунад (матни 

хотироти С.Табаров дар шакли пурра бо анщоми мақола оварда мешавад) 

минбаъд фаъолияти самараноки цамщояи устоду шогирд натищацои дилхоц ба 

бор меоваранд. Аввал ин ки устод С.Табаров цанӯз дар давраи аспирантура 

тацсил намуданаш китоберо оид ба таърихи адабижти советии тощик бо номи 

“Материалцо оид ба омӯхтани адабижти советии тощик” (Жрк ба муаллимони 

адабижт-Сталинобод: Нашрдавтошик, 1948.-200с) ба шоп мерасонад.Ва ин китоб 

цамшун нахустин китоби дарск, “хрестоматия” ва “дастури таълим” аз фанни 

номбурда барои омӯзгорону толибилмони макотиби мижна ва цатто 

мактабцои олк ба шумор мерафт. Дигар ин ки давоми солцои 1950-1953 бо 

цамроции устодаш А.М.Мирзоев, иншунин А.Н.Болдирев, Б.Сирус, А.Каримов 

дар таълифи китобцои дарсии “Адабижт барои синфи 1X”, “Хрестоматияи 

адабижт”, “Программаи таърихи адабижти советии тощик” барои мактабцои 

олк сацми муносиб гузоштаанд. 

Раванд, муносибат ва таъсири дониши фаррохи устод Абдулғанк 

Мирзоев минбаъд диққати шогирдаш Социб Табаровро ба худ царши бештар 

щалб намуда, ӯро ба доираи васеи илм ва ж марцилаи нави эщодкорк рахнамун 

сохт. Ин аст, ки устод С.Табаров цамеша бо ифтихормандк аз таъсиррасонии 

устодонаш С.Айнк, Е.Э.Бертелс ва А.Мирзоев жд намуда, бо тарзу услуби хоси 

онцо пайравк намуданро саршашмаи пешравицои кори хеш медонад ва 

парастиши ин се донишманди Шарқро қарзи шогирдк мецисобад: ※Цоло дар 

назди рӯци ин се устоди безаволам-Садриддин Саидмуродзода Айнк, Евгений 

Эдуардовиш Бертелс ва Абдулғанк Муцаммадовиш Мирзоев сащда мекунам. 

Вагарна цақир цамон куцистоние мебудаму цамон кӯцистоние мемондам ва аз 

доираи Дуоби дурдастам берун намебаромадам‼ *3+. 

Маълум аст, ки асрцо боз шинохти шахсият ва осори гаронарзиши устод 

Рӯдакк аз щониби олимону донишмандони олам дар осижби тадқиқот шарх 

мезанад. Ин анъана дар ибтидои асри X1X ба афкори як зумра 

шарқшиносони аврупо ва баъдан рус сироят намуда, дар қисмати охири 

цамин сада таващщӯци донишмандони Шаркро ба худ кашид. Дар қарни XX 

бошад ин раванд аз тадқиқоту хулосацои амиқи устод С.Айнк ибтидо 

гирифта, минбаъд авщи тоза гирифт. Соли 1958 щашни 1100-солагии устод 

Рӯдакк тащлил карда шуд. Ба ин муносибат як қатор донишмандони ватанк аз 

щумла устод Абдулғанк Мирзоев дар таълифи асару мақолацои бунждк асос 

гузоштанд. 

Албатта, устод С.Табаров аз омӯзишу тацқиқи эщодижти устод Рӯдакк дар 

канор набуд. Ӯ низ мавқеи худро оид ба ин масъала дар марцилацои 

фосиладор тавассути мақолацои хеш бо номцои “Рӯдакк” (1947), “Рӯдакк 

цамзамони мо”(1958), ва “Тазмини Пайрав ба як қасидаи Рӯдакк” (1976) 

заргарона қаламдод намудааст. Вале дар заминаи омӯзиши щиддиву тӯлонии 

қижск боз цам майл ба сӯи дақиқназарк, пухтакорк ва олами маънавии 
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устодаш Абдулғанк Мирзоев намуда, бартарияти тадқиқотиро ба ӯ шоиста 

медонад: ※Бо щасорати хос гуфта метавонем, ки дар карни XX байни 

шарқшиносони мактабцои исломк се рӯдакишиноси номдор доир ба 

омӯзиши эщодижти Рӯдакк доди суханро доданд, якеаш Шиблии Нуъмонк, 

дигаре Саид Нафиск ва сеюми Абдулғанк Мирзоев мебошанд‼ *4+. 

Эътимоди комил, ихлосмандк ва андешацои комилу матиқии С.Табаров 

бозгӯи он аст, ки устод Абдулғанк Мирзоев аллакай дар ин давра ба сифати 

шахсияти комили фарцангк ва яке аз тавонотарин олимони давр шинохта 

шуда, минбаъд тадқиқотцои ӯ бацри кашфи асрори адабижти баъдк ва осори 

намояндагони он аз рӯи масъулиятшиносии миллк сурат бастааст. Яъне, цар 

як тадқиқоте, ки устод А.Мирзоев анщом медоданд бо асноду далелцои 

раднопазир рӯи кор омада, ба дилхоц мубоцисацои илмк-адабк нуқтаи 

ницоиро мегузошт. Махсусан, устод А.Мирзоев дар нақди адабижти баъди 

асри XV зацмати беандоза намуда, бо тавлид гардондани як катор асарцои 

арзишманд, аз щумла “Сайидо ва мақоми ӯ дар таърихи адабижти 

тощик”(1947), “Мулцами Бухорок”(1948), “Бинок”(1957) собит сохт, ки 

адабижти асрхои XV1-X1X тощик дар ривощу равнақи адабижти навини 

форисизабонон мақоми арзандаро социб аст.  

Устод Социб Табаров 12 апрели соли 2015 олами фониро дар синни 91-

солагк падруд гуфтанд. Ва цар як зижие, ки то ин дам ба аждати устоди зиндажд 

мерафт, хуб медонад, ки домулло цамеша атрофи илму маърифат сухан 

ронда, цатман жди устодонаш, аз щумла хизматцои устодаш А.Мирзоевро 

пеши назар оварда, кӯдаквор ашки сӯзон мерехтанд. Вобаста ба ин махсусияти 

муносибати ибратомӯзи устод Социб Табаров щоиз медонам, ки муцтавои яке 

аз мақолацои адабижтшиноси варзида, устод Муртазо Зайниддиновро цамшун 

намунае мисол оварам. Мақолаи устод бахшида ба 90-солагии адабижтшинос 

С.Табаров бо номи “Пажуцишгари нодиру камназири адабижт”(2014) таълиф 

гардида, аз се зерфасл “Сукут”, “Рӯнамоии китобцо” ва “Пайрав Сулаймонк” 

иборат мебошад. Мақолаи мазкур баъди бо цамроции устоди зиндажд, 

профессор Х.Асозода ба дидорбинк рафтани муаллиф дар заминаи хотироти 

устод С.Табаров сурат баста, бо устувории щанбцои илмк андешацои 

С.Табаровро дар бораи қадршиносии олимони наможну хизматнишондода, 

адабижт, раванд ва тақдири минбаъдаи он маънидод менамояд: “<Профессор 

Худойназар Асозода (рӯцашон шод бод) бо нармк ба сӯцбати устод луқма 

партофт ва гӯж устод С.Табаров интизори барангезандае буд, ки садояш 

баландтар ва цадаф мушаххастар гардид.”<Кк имрӯз аз Абдулғанк Мирзоев 

жд мекунад, Холиқ Мирзозодаву Шарифщон Хусейнзода, Лутфулло 

Бузургзодаву Носирщон Маъсумк, Муцаммад Осимиву Муллощон Фозилов ва 

даццо дигар фузалову фидоижни тамаддуни тощикро, ки бацри гул-гул 

шукуфии илму фарцанг ва адабижту санъати миллатамон бо дилу щон хидмат 

мекарданд ва аксарашон устодони фақир буданд, кк жд мекунад? Албатта, цар 
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кадом бо тавонии худ кор карданд, асар офариданд, щаражни корцои 

таълимиву илмиро ташкилу такмил додаанд, баъзеашон мисли нобиғаи 

бецамтои адабижтшиносии тощик устодам Абдулғанк Мирзоев яке аз 

мактабцои илми тощикшиносиро асос гузоштанд. Ӯ дар соцаи омӯзиши 

адабижти тощики асрцои XV1-X1X дар илм кашфижт кард, мақомаш дар сатци 

тадқиқоту кашфижти олимони щацонк буд ва мебошад<Қарзи худ мецисобам 

бигуям, ки А.Мирзоев дар таълими илмцои ※Мадхали забоншиноск‼ 

“Таърихи хатти тощикк” ва “Таърихи забони тощикк”дар мактабцои олии 

Тощикистон цукми асосгузориро дорад ва баъдцо дар якщоягк бо олимони 

номдори таърихи адабижти тощик Ш.Цусейнзода, Н.Маъсумк ва Х.Мирзозода 

дар таълими “Таърихи адабижти асрхои XV1-X1X цам сацми калоне гузошт” 

[1].  

Устод Социб Табаров дар тӯли умри пурбаракат ва пуршебу фарози худ 

тащрибаи хеле ғанк андӯхта, щойгоц ва мақоми цар як эщодкори асил, олимону 

донишмандон ва шоирону нависандагонро вобаста ба амалашон нишонрас 

бацогузорк намуда, дар назди устодонаш худро цамеша қарздор цисобидааст. 

Сацми олими наможни тощик, мақому манзалат ва щонфидоии академик 

Абдулғанк Миирзоев дар муаррифии илмк тощик аз щониби устод Социб 

Табаров дар як қатор асару мақолацояш, аз щумла “Сацми олими наможни 

тощик”(1972), “Социби мактаби илмк”(1972), “Маъвои цажти маънавиам”(2004), 

“Сипос ва қадрдонк”(2005), “Абдулғанк Мирзоев ва мактаби адабижтшиносии 

тощик”(2008) ва ғайра цамшун рамзи сипосу қадршиноск хеле самимк ва 

барщаста ифода жфтаанд.  

Жде аз гузаштарӯзцо (Аз дафтари «Таассуроти ақлу дил», № 118 аз 26. 

01. 2014 ) 

Солцои 1947-1948 қуллаи олитарини шабу рӯзи баландшавии шуғли илм 

дар ман буд< Ман бо усули илмии аврупок ва руск ва махсусан ба тарзу 

равияи  илмии  устоду шогирд  Е.Э. Бертелес ва А.М.Мирзоев такя карда ду 

сол беист дар болои диссертатсияи номзадиам ※Ғуломон‼-и С.Айнк цамшун 

романи таърихк‼ майна об намудам. Ман дар нимаи дуввуми соли 1948 қисм 

ба қисм бобцои щудогонаи диссертатсияамро аз назари устодам Абдулғанк 

Муцаммадовиш Мирзоев пурра гузаронидам.  

Дар он солцо дар баъзе щумцуриятцои СССР навиштани диссертатсияцо 

ба забони модарии цар миллат хеле зижд шуда буд ва аъзои ВАК он забонцоро 

кам медонистанд. Аз ин рӯ, ба онцо бацо дода наметавонистанд. Бинобар 

цамин масъалаи барои ВАК дар якшанд сацифа навиштани мундарищаву 

мазмуни диссертатсия ба забони руск цатмк гардид. Баъдцо номи онро 

реферат гузоштанд. Дар он солцо (1949-50) дар Тощикистон касе дар бораи ши 

тавр навиштани реферат цатто тасаввуре цам надошт. Ба ман дар Сталинобод 

А.Мирзоев ва дар Москва Е.Э. Бертелс маслицат доданд, ки аз цар боб 

мазмуни  диссертатсияамро дар шакли мухтасар нависам. Домулло 
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А.Мирзоев маслицатам дод, ки цащми реферати диссертатсия 8-10 сацифаи 

мошинкагиро гираду бас. Мазмуни умумии диссертатсияамро ба руск 

тарщима  ва тацрир кунонда, барои ба назди устодам Е.Э.Бертелс рафтан роци 

Москавро пеш гирифтам. Мувофиқи ваъда дар ду цафта диссертатсияамро аз 

сар то пой хонда, якумин реферати диссертатсияи тощикистонк– Табаровро 

бо диққат тацрир карда, бо шанд эроди щузъие онро ба шоп тавсия кард. 

Аввали бацори соли 1949 роци Ленинградро яккаву танцо пеш гирифтам. Дар 

Ленинград дар оилаи Яблонскийцо маъвои хуб доштам. Институти 

шарқшиносии АИ СССР гаршанде ба ман балад набуд, як худи шогирдашон 

А.М.Мирзоев ва роцбари илмии ман будани Бертелс бацри нишона 

гардиданам барои аксари олимони шарқшинос асосе гардида метавонист. 

Бинобар ин, бо ворид шуданам ба кабинети котиби илмии Институт доктори 

илмцои таърих, эронщинос Петров ӯ моро аз ин щой ба он що, аз ин дарвоза бо 

он дарвоза наронд. Петров пас аз шиносшавиаш бо цущщатцоям ба ман  дар 

масъалаи интихоби ду оппонент масъала гузошт. Устодонам Е.Э.Бертелс ва 

А.М.Мирзоев маслицат карда буданд, ки оппоненти дуввумам номзади 

илмцои филология А.Н.Болдирев ва оппоненти якумам доктори илмцои 

таърих Белинитский ж доктори илмцои таърих Рушевскийи эроншинос ва ж 

доктори илмцои таърих М.М. Дяконов шаванд. Ман бо шарму цаж ин фикри 

ду устодамро ба Петров изцор кардам. Петров неву нестон накарда цамшун 

муаррих мувофиқ будани цар шор номзадамро тасдиқ карда, аввал бо щурааш 

А.А.Болдирев ※ту‼ гӯжн телефон кард. Ӯ, ки пешакк аз щӯраи дигараш аз ин 

кор огоц буд, дарцол ба оппонент шуданаш розигк дод.  

Баъд  Петров ба Белинитский занг зад. Белинискийро борцо дар 

Сталинобод дар маъракаву корцои мавсимотк, цафрижтию археологиаш  

медидам, вале  бо ӯ шиносок надоштам. Белинитский  ба Петров посухи 

мущмал дода аз ӯ хоциш кард, ки маро бо диссертатсияам ба наздаш 

фиристад. Ман бо щону дил ин хоциши ӯро ищро кардам. Ӯ тақрибан баъд аз 

2-3 соат ба наздаш даромаданамро хоциш намуд. Ман мувофиқи соати 

муайянкардаи Белинитский ба наздаш даромадам. Ӯ бо лацни мецрубонона 

завқовар будани мавзӯи диссертатсияамро гуфта лацзае шодам карду пас 

гуфт:  

– Афсӯс, ки ман асосан археологам. Бо таърих ва махсусан таърихи 

ғуломдорк машғул нестам. Ба Петров гӯед, ки мувофиқи проблемаи шумо 

мутахассисе жбанд. Ва бо цамин оппонент шуданашро рад намуд.  

Баъд аз оби хунук рехтани Белинитский ба сарам бо сари хам аз назди 

вай диссертатсияам дар дастам ба кӯшаи Рубинштейн равон шудам. Ман 

баъди як-ду рӯз  ба худ омадан боз ба назди Петров рафтам. Ӯ андаке 

дилбардориам карда баъд ба назди Петрушевский фиристодам. Нисбатан 

хуш пешвозам гирифт. Диссертатсияамро ду-се сацифа ба цуруфи кириллк 

цищокунон хонд ва луқма партофта гуфт:  
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– Кори бисжр хуб менамояд, аммо онро ман ба алифбои кириллк бо 

мушкилк хонда метавонам. Агар ба алифбои арабк навишта мешуд, 

оппонент мешудам. Бо цамин оппонент шуданро нахост.  

Цамин тавр боз диссертатсияамро таги каш карда бо андешаи зижд ба сӯи 

поштамт ва пункти гуфтугӯи телефон рацсипор шудам. Бо устодам домулло 

Абдулғанк Мирзоев мазмуни цар ду мулоқотамро нақл намудам. Ӯ бо андаке 

щиддияти Мирзоевона маро дилбардорк карда шунин гуфт: ※Ман ба Дяконов 

занг мезанам, ту ба назди Петров рафта гӯй, ки аз Дяконов хоциш кунад, ки 

оппоненти ту шавад‼.  

Ман бо дилпурк ин супориши устодамро ба що оварда, пагоции рӯзи 

дигараш аввал ба пеши Петров, сонк ба назди Михаил Михайловиш Дяконов 

рафтам.  

 М.М. Дяконов дар он рӯзцо гирифтори бемории зуком будааст ва дар 

хонааш табобат мекардааст. Бинобар ин, маро дар хонааш қабул намуд. 

Хонаи Дяконов дар канори даржи зебоманзари Нева, дар бинои хеле 

мунаққаши Вазорати корцои хорищии Русияи подшоцк щойгир буд. Дарро 

худаш кушода, маро ба кабинеташ роцнамои намуд. Ӯ цатто ишораам кард, 

ки маро шанд бор дар назди Абдулғанк Муцаммадовиш дидааст. 

М.М.Дяконов диссертатсияамро аз рӯи мундарищааш аз назар гузаронида 

розигии худро ба оппонентк дод. Акнун цар ду нусхаи диссертатсияам дар 

дасти Дяконов ва Болдирев монданд<  

Ницоят рӯзи цимояи мани ятими бесоциб цам расид. Дар нимаи якуми 

рӯзи цимояам як-як бузургтарин ва машцуртарин  шарқшиносони рус ва олам 

паи цам ба толори цимоя омада, дар щойцои ифтихории барои цар 

кадомашон муайян гардида нишастан гирифтанд< 

Дар муддати шанд моце, ки давутози тайжриро ба цимоя медидам, танцову 

бе ягон мададгор будам. Дар он рӯзцо бештар набудани устоди асосиам 

аллома Бертелси дар Москва буда ва устоди ғамхор Мирзоеви дар Сталинобод 

будаамро цис мекардам. Тамоми корцои дифоамро танцо ва танцо худам ба що 

меовардам. Дар рӯзу соатцои цимояам ягона мухлисам аспирант Додощон 

Тощиеви конибодомк буд. Баъд аз эълони комиссияи цисобот ғайр аз ӯ бо мо 

каси дигаре набуд. Ӯ маро табрик намуд. Цар дуямон шодмонона ба яке аз 

кафецои таги заминии хижбони Нева даромада цимояамро ※тантанавор‼ қайд 

кардем.  

Чи қадар бадбахт будани мани ятим ва ғарибро касе тасаввур ва дарк 

карда метавонад, ки худаш бе восита ин рӯзцоро аз сараш гузаронида бошад<  

Ба гумонам дар он рӯзцо дар олам ягон кас маро цимоятгар набуд. Агар 

устоди бевоситаи ман Мирзоев намебуд, ман имрӯз он мақому манзалати хуб 

ж бадро, ки дорам, намедоштам. Устод Абдулғанк Мирзоев камбағалдӯст ва 

ятимпарвар буд ва ман барин шогирдонро цамшун пир ва падарвор парвариш 

мекард< 
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Пиру устоди илмиам А.М. Мирзоев намебуд, ман солцои 1939 – 1983 цещ 

гоц ба касби дуввуми иловагиам – илм социбкасб намешудам. Бо шарофати ӯ 

Бертелс маро ба шогирдк қабул кард; дар яке аз бузургтарин институтцои 

шарқшиносии дунж баъд аз худаш 2-юмин шуда ба даращаи илмии номзади 

илмцои филология дар илми адабижтшиноск дар Тощикистон сарфароз 

намуд; ба кор ба Институти забон, адабижт ва таърихи ФТ АИ СССР қабул 

кард ва ба якумин ходими калони илмк (дар соли 1949 бо мадади раиси 

филиалцои АИ СССР академик Скошинский) қабул кунонд; соли 1953, баъди 

цимояи диссертатсияи докториаш, бо мадади С.Айнк, Б.Ғафуров, 

А.А.Семжнову А.Ю.Якубовский щои аъзо корреспондентии АИ Тощикистонро 

интихоб ва қабул кунонданаш ва дигар хидматцои хайр ва цурмузонаи 

домулло Абдулғанк Мирзоев ба ман фаромӯшнашавандаанд<*6+. 
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АБДУЛЃАНЇ МИРЗОЕВ ДАР ШИНОХТИ СОЊИБ ТАБАРОВ 

Устод Абдулғанк Мирзоев фаъолияти худро аз охирцои солцои 20-уми асри ХХ дар 

шацри Сталинобод цамшун рӯзноманигор ба цайси мудири шӯъбаи рӯзномаи ※Тощикистони 

сурх‼ оғоз менамояд. Эщодижти самараноки ӯ, ки ифодагари таъриху тамаддуни бой, забон, 

мактабу маориф, урфу одат ва анъанацои неки миллк буданд, ба талабот давр созгор омада, 

мавсуфро дар як муддати кӯтоц аз рӯйи истеъдоду малака, худогоцк, миллатдӯстиву 

фарцангпарварк ва дидгоцу услуби хоса мижни ацли илму фарцанги кишвар муаррифк 

намуд. Цамин хусусиятцо боис шуд, ки Комиссариати халқи маорифи Тощикистон соли 1933 

уро барои тацсил ба Донишгоци давлатии Ленинград мефиристад. Соли 1939 ин 

донишгоцро хатм намуда ба Сталинобод бар мегардад ва то моци декабри соли 1942 дар 

ДДОТ ба номи Т.Г. Шевшенко аз фанни забоншиносии умумк ва таърихи забони тощикк 

дарс мегӯяд. Худи цамин сол, яъне соли 1939 устод Социб Табаров баъди хатми Омӯзишгоци 

педагогии ш.Кӯлоб ба ДДОТ дохил шуда, фаъолияти минбаъдаашро бо устод А.мирзоев 

пайванд медицад. 

Цамин тавр, дар ин мақола симои ходими бузурги давлатию љамъиятї ва илмию 

фарњангии миллати тољик, академик А.М.Мирзоев дар заминаи андешаву хотирањои як 

тан аз дастпарварони мактаби илмии ф адабижтшинос С.Табаров љилвагар мешавад. 

Калидвожацо: А.Мирзоев, С.Табаров, мактаби илмк, жддошт, адабижт, бадеият, 

муқоиса, типология, таърих, муосир. 
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АБДУЛГАНИ МИРЗОЕВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ СОХИБА ТАБАРОВА 

 

В данной статье подвергается исследованию огромный вклад выдающегося 

общественного и государственного деятеля, академика А.М. Мирзоева в развитие 

таджикской начиональной науки и культуры посредством воспоминаний и размышлений 

одного из последователей его наушной школы шлена-корреспондента АН РТ С.Ш. Табарова. 

Выдающийся таджикский ушеный Абдулгани Мирзоев нашал свою деятельность в 

двадчатых годов прошлого столетия в кашестве корреспондента газеты и затем – 

заведующим отделением газеты ※Тощикистони сурх‼ (Красный Таджикистан). Его 

творшество в данный период было плодотворным, оно затрагивало все сферы културы и 

науки, искусства и истории. Он был талантливым исследователем, писал о неизушенных 

сторонах таджикской чивилизачии и древней культуры, большое колишество его творений 

касаются языка, состояния школ и системы образования, нравам и начиональным обышаям.  

Вопросы начионального самосознания и развития начиональной культуры, 

традичии верования таджикского народа, история его роста на протяжении столетий и в 

результате долгой борьбы интересовали его как ушеного – историка таджикской литературы 

и культуры. В 1933 году он был отправлен Комиссариатом народного образования на ушебу в 

Ленинградский государственный университет. Оконшив университет в 1939 году, он вернулся 

в Сталинабад. Работал в Таджикском государственном педагогишеском институте имени Т.Г. 

Шевшенко до 1942 года и преподавал такие дисчплины, как общее языкознание и история 

таджикского языка.  

В 1939 году Сохиб Табаров после оконшания педагогишеского ушилища города Куляб 

поступает в Таджикский государственный педагогишеский институт. Дальнейшая судьба С. 

Таброва, нашиная с этого периода, связана с жизнью и деятельностью А. Мирзоева.  

Клюшевые слова: А.Мирзоев, С.Табаров, наушная школа, воспоминание, литература, 

художественность, сравнение, типология, история, современность. 

 

THE ACADEMICIAN ABDULGHANI MIRZOEV FROM THE VIEWPOINT OF SOHIB 

TABAROV 

The present article is about a huge contribution of the outstanding public and statesman, 

academician - A.M.  Mirzoev in the development of Tajik national science and culture through the 

memories and thoughts of one of the followers of his scientific school, corresponding member of 

the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan S.Sh.  Tabarov. 

 The prominent Tajik scientist Abdulghani Mirzoev began his work in the twenties of the 

last century as a correspondent for the newspaper and then as the head of the department of the 

※Tojikistoni Surkh‼ newspaper (Red Tajikistan).  Hisresearches in this period affected all spheres 

of culture and science, art and history.  He was a talented researcher, wrote about the unexplored 

aspects of Tajik civilization and ancient culture, a large number of his works are related to the 

language, state of schools and the educational system, mores and national customs. 

  Issues of national self-awareness and the development of national culture, the traditions of 

the Tajik people, the history of there growth over the centuries and as a result of a long struggle, 

interested him as a scientist - historian of Tajik literature and culture.  In 1933, he was sent by the 

Commissariat of Public Education to study at Leningrad State University.  After graduating from 

university in 1939, he returned to Stalinabad.  He worked at the Tajik State Pedagogical Institute 
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named after T.G.  Shevchenko until 1942 and taught such disciplines as general linguistics and the 

history of the Tajik language. 

 In 1939, Sohib Tabarov, after graduating from a teacher training college in the city of 

Kulab, entered the Tajik State Pedagogical Institute.  The further fate of S. Tabrov, starting from 

this period, is connected with the life and work of A. Mirzoev. 

Keywords: A. Mirzoev, S. Tabarov, scientific school, memory, literature, artistry, compare, 

typology, history, modernity 

 

 
AINI AND TAJIK LITERATURE AT LEIDEN UNIVERSITY, A PERSONAL NOTE 

Gabrielle van den Berg 

 

   

   

 

My first visit to Tajikistan was in 1988-1989, when I became a student of Persian at 

the Lenin University in Dushanbe. At that time I was a third year student of Persian 

language and literature at Leiden University in the Netherlands. I had become interested in 

the study of Persian through the poetical works of Khayyam and Hafiz, which had been 

translated into my language, Dutch, mostly via French, German and English. I had also 

travelled to Central Asia where in particular the historic cities of Samarkand and Bukhara 

made a great impression on me. I soon learnt that Tajik was the language spoken in these 

cities, and also in the republic of Tajikistan, which to my regret I could not visit at the time. 

Persian at Leiden Universitywas a small subject, and the professors were most 

forthcoming in offering a wide variety of possibilities – from Middle Persian to Kurdish, 

from modern history of Iran and Afghanistan to classical Persian court literature. When in 

my second year I demonstrated an interest in Central Asian Persian, one of my professors 

offered to give me a tutorial, as he had worked on Tajik too. Now I realize how remarkable 

this situation was – no fixed programmes, but true academic freedom to discover new 

directions and to plunge into entirely new topics. My professor had ordered books for our 

library from a bookshop called Pegasus in Amsterdam, where books from the Soviet Union 

could be ordered. Thus, our library had some modern Tajik literature, and we started to read 

a story from Sattor Tursun in Cyrillic script.  

About the founder of Tajik literature, the illustrious man whose 140th birthday is 

celebrated today, I knew only a little, and mainly from the histories of Persian literature, 

such as the informative passages written by Jiří Bečka in Rypka‟s History of Iranian 

Literature.
11

 Though I had visited the Registan in Samarqand already at an early stage in my 

life, the group I was with at the time was not brought to Aini‟s house and present-day 

museum nearby. Once I arrived in Tajikistan in the autumn of 1988 I realized how 

important a figure Sadriddin Aini had been, and how his legacy was celebrated in Dushanbe 

and beyond. I bought some of his works, in as far as available, in the bookshops I visited 

frequently: other books were kindly given to me by my Tajik fellow-students and friends. 

Sometimes now I open a book at home and I am always touched to read again the long 

dedications that they wrote. 

                                                 
11

Jiří Bečka, Tajik Literature from the 16
th

 century to the Present, in Jan Rypka, History of Iranian Literature. 

Dordrecht: Reidel, 1968, 483-605. 
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I shall never forget the great hospitality and warm welcome that awaited me when I 

arrived in Dushanbe in October 1988. It seems hard today with all the modern means of 

contacting one another that there were only scarce means of contacting your family at home 

as a student abroad back then. I had to make appointments with the Post Office to order an 

international phone call of a few minutes every now and then, and to wait for letters that 

arrived usually three or four weeks after they had been written. Under these circumstances it 

was wonderful to get to know and be friends with so many people, both in the khobgohin 

Giprozem where I stayed and at the University, and later on via these new friends also with 

many other people. I recall at some point also in this way having met Kamol Aini, Aini‟s 

son and a great scholar of Persian and Tajik literature – I am sorry now I did not ask him 

more questions. One of the first books I bought in Dushanbe was actuallythe 1985 edition 

he made of his father‟s work on Vosifi.
12

 

The period in which I was a student in Tajikistan now appears to have been a unique 

period of transition: of course no one could have foreseen at the time that the Soviet Union 

would collapse only a few years later, but it was already clear that great changes had begun. 

Language emancipation was at least very clearly on the agenda of most of the people I was 

in touch with. This was not surprising, as I was amidst students and professors for whom the 

position of Tajik and language emancipation was an important issue. On the other hand, I 

remember many visits to a variety of people outside these perhaps more intellectual circles 

and I remember how it slowly dawned on me how important Tajik Persian literary heritage 

was to so many. This stood in sharp contrast with my experiences back home, where 

language and literature were more or less taken for granted, and almost no one knew poems 

by heart. I obviously came from a very different society.  

In the following years I came back a few times to Tajikistan, also in the difficult years 

of the war. At that time I had started to focus on two topics: classical Persian literature and 

the oral poetry tradition of the Pamirs, the subject of my dissertation and a topic that is very 

dear to me.
13

After I graduated I started to teach at Leiden University in 1997. It was 

however only much later that I had an opportunity to integrate Tajik and Tajik literature to 

some extent in the curriculum of Persian Studies, which is part of our department of Middle 

Eastern Studies and has today a strong focus on contemporary issues and international 

relations. It is a sincere wish of a few colleagues and me to make Tajikistan, Central Asia 

and Central Asian history more visible in the curriculum at Leiden University, because we 

feel the need for more thorough knowledge on this huge region and its rich history, in view 

of its past and its present centrality on the crossroads between East and South Asia, the 

Middle East and Europe. To this end we established the „Leiden Central Asia Initiative‟, 

through which we organise lectures, events and masterclasses, with a focus on history, arts 

and culture.
14

 Because most of these activities are aimed at an audience without knowledge 

of Central Asian languages or Russian, we cannot devote as much attention as we would 

like to the languages and literatures of Central Asia. The working language at our 

University is mostly English, and the material availabe on Aini in English is still limited.  

The best and most recent work on Aini I know in a European language is Evelin 

Grassi‟s work on Tajik literature and Aini‟s Yoddoshtho in Italian; the English title is Tajik 

Literature between Reforms and Revolutions (1870-1954) with a preliminary study of the 

                                                 
12

 Sadriddin Aini. Vosifi va khulosai badoe’-ul-vaqoe’. Ed. K. Aini. Dushanbe: Irfon, 1985. 

 
13

 Gabrielle van den Berg. Minstrel Poetry from the Pamir Mountains. A Study of the Songs and Poems of the Ismailis 

of Tajik Badakhshan. Wiesbaden: Reichert, 2004. 
14

 See: https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/institute-for-area-studies/central-asia-initiative 

https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/institute-for-area-studies/central-asia-initiative
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Yoddoshtho “Reminiscences” of Sadriddin Ayni, and a bibliographical appendix.
15

This is a 

great work, but unfortunately as yet not available in English. There are a few English 

translations of works of Aini available, the one we can make use of in class is John Perry 

and Rachel Lehr‟s selection of passages from the first volume of Aini‟s Yoddoshtho, 

Ahmadi Devband and Maktabi kuhna, entitled in English The Sands of Oxus.
16

 In a class 

devoted to Persian literature in Central Asia and India, we have read in the past years 

passages from Aini‟s Yoddoshtho, also in comparison to other memoirs in Tajik, notably 

Dar juvoli sangin, the memoirs of Muhib, pen name of Mordekhai Bachayev (1911-2007).
17

 

The memoirs of both Aini and Muhib offer valuable accounts of everyday life, 

schooling and family life in late 19
th

 and early 20
th

 century Central Asia. Both of them have 

been witness to significant historical events and these have been integrated in different ways 

in their memoirs. Aini furthermore is discussed in classes on the modern history of Central 

Asia, and in those cases we first and foremost focus on Aini‟s role as a modernist and a 

reformer of language and education, in the framework of Jadidism and the rise of 

modernism in the Islamic world. The materials we can show to the students to illustrate the 

impact and the role of Aini are from our own library. Our library has a relatively small 

collection, but in this collection some interesting items can be found, amongst which the 

works of Aini that were originally published in Latin script, such as Ghulomon and 

Jallodoni Bukhoro. Only recently I discovered to my great surprise a fascinating dedication 

in one of these books, Jodgorī, what I think must be its first edition, in Latin script (see 

illustration).
18

 Written in Persian script was the following text: 

 

–23/XII

 

 

 
One word in this dedication is hard to decipher, even with the help of my Iranian and 

Afghan friends: I guess it is a Persian transliteration of the Russian word „юбилей‟. I could 

hardly believe my eyes that we had a book in our library signed by Aini, and dedicated to 

one of his pupils, the author Sotim Ulughzoda (1911-1997), who was at the time only 

twenty four years old and had just become the secretary of the Union of Writers of 

                                                 
15

 Evelin Grassi. La letterature Tagica fra riforme e rivoluzioni (1870-1954) con uno studio preliminare delle Ëddoštho 

“Memorie”di Sadriddin Ajnī e appendici bibliografiche. Napoli: L‟Orientale, 2011.  
16

The Sands of Oxus. Boyhood Reminiscences of Sadriddin Aini. Translated from the Tajik Persian with an Introduction 

by John R. Perry and Rachel Lehr. Costa Mesa, California: Mazda Publishers, 1998. 
17

Muhib. Dar juvoli sangin. Kulliyot, III/IV. Jerusalem: Tsur-Ot, 2006. 

 
18

 S. Ajnī, Jodgorī. Dushanbe: Naşrdavtoç, 1935. 
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Tajikistan.
19

 Of Sotim Ulughzoda our library has a few titles: in Persian script we have 

 (1958) and in Cyrillic script we have the third volume of his Muntakhabot (1975). 

These books both had dedications from the author Ulughzoda, in matching scripts, that is in 

Persian script for and in Tajik Cyrillic for the Muntakhabot , to the Russian 

orientalist Josif Samuilovich Braginskiy (1911-1989), who has written extensively on 

classical Persian literature, and also on the life and works of Aini. I think some of Josif 

Braginskiy‟s books must have ended up in our University Library, and I do hope to find out 

more.  

Aini has not been the focus of my research so far and my only publication on Aini is a 

brief entry for the Encyclopaedia of Islam Three.
20

 In the framework of  a research project 

on empires, ideology and culture in Central Asia and the Turko-Persian world between 

1000-1500, I am currently working with a small group on the present-day reception of 

medieval history. An eminent example of such a reception is Aini‟s Qahramoni khalqi tojik 

Temurmalik, and it is this work that I would like to discuss in a little more detail, in 

anticipation of a more extensive future study. I bought my copy of this work when I was a 

student in Dushanbe. It is a school edition, in which Aini‟s Qahramoni khalqi tojik 

Temurmalik and Is’yoni Muqanna` are brought together in one volume  published in 1978.
21

 

The illustrations are by B. Serebryanski. 

The first work in this volume, Qahramoni khalqi tojik Temurmalik („The hero of the 

Tajik people, Temurmalik‟) deals with the hero Temurmalik, the governor of Khujand for 

the Khwarazmshahs. He fiercely fought against the armies of Genghis Khan who attacked 

the city of Khujand in the 13th century. The second work in the volume, Is’yoni Muqanna`, 

is about the rise of Muqanna`, leader of a rebellious movement in Sogdiana at the end of the 

8th century. Both works follow the same structure: a historical contextualization followed 

by a fictionalized history, that reads like an historical novel.  

Aini wrote these two works during the Second World War, in 1944. Aini‟s other 

historical works, on the Manghit dynasty in Tajik and on the Bukharan revolution, written in 

Uzbek, were both published between 1920-1922. These dates are significant, and Bečka 

remarks the following on this: “All of Ayni‟s activities were always closely connected with 

the historical situation and the needs of society. The historical writings mentioned above 

[that is, Tarikhi amironi manghitiyayi Bukhoro&Bukhoro inqilobi tarikhi uchun 

materiallar] answered the questions brought up by the Revolution and explained why the 

régime had to be changed; and the writings which originated during the Second World War 

were aimed at reviving hatred of the aggressors in the Tajik people as well as respect for the 

heroes who had defended their country in the past.”
22

 

Jiří Bečka quotes in same passage Muhammadjon Shukurov, who had described 

Ayni‟s book on Temurmalik as “a combination of scholarship and literature”, while Ayni 

                                                 
19

 Keith Hitchins. “Sātim Uluḡ zāda”, in: Encyclopaedia Iranica, online edition, 2014: 

http://www.iranicaonline.org/articles/ulugzada-satim.  
20

 Gabrielle van den Berg. “ʿ Aynī, Ṣ adr al-Dīn”, in: Encyclopaedia of Islam, THREE: 

http://dx.doi.org.ezproxy.leidenuniv.nl:2048/10.1163/1573-3912_ei3_COM_24812; first published online 2014. Keith 

Hitchins‟ entry on Saddriddin Aini in Encyclopaedia Iranica, ,is more extensive, see: 

http://www.iranicaonline.org/articles/ayni-sadr-al-din.Keith Hitchins. “ʿ Aynī,Ṣ adr-al-Dīn”, in Encyclopaedia Iranica, 

online edition, 2011. 

 
21

Садриддин Айнӣ . Қаҳрамони халқи тоҷ ик Темурмалик, Исъёни муқаннаъ.Китобхонаи мактаб.Душанбе: 

Нашриёти Маориф, 1978. Қаҳрамони халқи тоҷ ик Темурмалик can be found in Куллиёт V, 141-218 and Исъёни 

муқаннаъ in Куллиёт X, 194-284. Садриддин Айнӣ , Куллиёт, Stalinabad (Dushanbe) 1958-1977. 
22

Jiří Bečka, Sadriddin Ayni. Father of Modern Tajik Culture. Naples: Istituto Universitario Orientale, 1980, 91. 
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himself had called his treatise “a literary historical sketch” that contained a relatively large 

amount of saj’, or rhymed prose passages.
23

 

It is very well possible that in Tajikistan much more has been published on Qahramoni 

khalqi Tojik Temurmalik, but I have so far not been able to trace these works. The brief 

analyses I read of this work all indicate, though without going into much detail, that Aini 

used the past in the service of the present; the present being the date of the creation of this 

work, 1944, in the midst of the Second World War. The rise of Temurmalik against Mongol 

attacks stood firm as a strong example of utter resilience against foreign invaders in modern 

times. The story of Temurmalik was used to provide a historical dimension to the ongoing 

process of the definition of Tajik identity in the Soviet period.  

How did Aini „translate‟, in the literal sense of the word, medieval Persian 

historiography? Probably the first account of Temurmalik, governor of Khujand, can be 

found for example in „Atā Malik Juvayni‟s Tārikh-i Jahāngushāin the first volume, in the 

section entitled „On the conquest of Fanakat and Khojand and on Temurmalik‟.
24

 It is a 

rather short passage in the framework of extensive reports on the Mongol conquests of cities 

in Mawarannahr, cities that were part of the empire of the Khwarazmshahs. Juvayni 

describes the extraordinary courage of Temurmalik in the following manner:  

:  

„And the Amir of that (city Khujand) was Temurmalik; if Rustam lived in his days than he 

would be nothing but the one who would take care of his saddle.‟  

Aini refers in his version of the story of Temurmalik only to another medieval history, 

Mirkhwānd‟s Rawzat al-Safā (836/1497) and quotes from this history the following 

descriptive verse:  

Агар Сом будӣ  дар айёми ӯ , 

Навиштӣ  бар андоми худ номи ӯ .
25

 

 

„If Sam would be alive in his days, he would have written his name on his body‟.  

The Shahnama is omnipresent in Persian historiography: both as a solid model of 

cultural self-identification and a treasure trove of morality and wisdom. Poetry illustrating 

history is a common feature of Persian historiography; Aini almost naturally follows this 

practice in his Qahramoni khalqi Tojik Temurmalik. 

The use of poetry is but one of the many possible topics for a further enquiry into 

Aini‟s representation of  Central Asian history, as is a closer exploration of his source 

materials and methods. Another possible avenue might be a comparative study of the 

modern retellings of the story of Temurmalik. The Iranian author Ni‟matullah Qazi Shakib 

(1925-1997) also wrote a romantic story on Temurmalik, as did the aforementioned Sotim 

Ulughzoda, who wrote a play interspersed with verse on the same hero.
26

 

The celebration of Aini‟s 140th birthday vividly demonstrates his continuing fame and 

his unique position in Tajikistan, Central Asia, and in the Persianate world at large. I do 

hope to be able, by teaching and translating, to do my bit in contributing to the further 

spread of the fame of this fascinating scholar, poet and writer in my own homeland. I would 

                                                 
23

 Ibidem. 
24

 „Alā al-Din „Atā Malik Juvayni,Tārikh-i Jahāngushā. Composed in 658/1260. Edited by Mirza Muhammad Qazvini. 

E.J. W. Gibb Memorial Series, volume XVI, I. Leyden: E.J. Brill & London: Luzac & Co, 1912, 70-74 (

). 
25

Садриддин Айнӣ . Қаҳрамони халқи тоҷ ик Темурмалик, Исъёни муқаннаъ.Китобхонаи мактаб.Душанбе: 

Нашриёти Маориф, 1978, 37. 
26

 Sotim Ulughzoda. Temurmalik. Drama dar 3 parda va 10 namoyish. In: Muntakhabot, volume 3, 375-422. 

Dushanbe: Nashriyoti Irfon, 1975. 
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like to conclude these scattered words on Aini with a bayt of the Ustod, as present in his 

Qahramoni khalqi Tojik Temurmalik:
27

 

Меравам зин шаҳру дар дил дарди ёре мебарам, 

Дарди ёре аз диёре бар диёре мебарам! 

 

 

УСТОД АЙНКДАР «РӮЗНОМА»-И САДРИ ЗИЖ 

 

А. Мацмадаминов,З. Абдулцаев 

Донишгогоци миллии Тощикистон 

 

Саршашмацои адабии нимаи дувуми асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ 

муцимтарин рӯйдодцои таърихк ва равандцои эщодии ин давраро дар худ 

тащассум кардаанд. Аз щумла, ※Рӯзнома‼-и Садри Зиж дар шинохти цажти 

адабии замон нақши равшане дорад. 

Шарифщонмахдуми Садри Зиж *1865 – 1932+, ки баъди Ацмади Дониш яке 

аз бузургтарин равшанфикрони замони худ мебошад, воқеан, дар ташаккули 

адабижту фарцанги ин давра бо таълифи осори арзишманди адабк, фарцангк 

ва таърихк дар баррасии масоили ищтимок, сижск ва маънавии замони худ 

хидматцои шожне ба сомон расонидааст. 

Садри Зиж дар як қатор таълифоташ, аз щумла дар ※Рӯзнома‼ зимни 

нақлу жддошт рощеъ ба ацли адаб ва эщодижти суханварони муосир маълумоти 

зижд фароцам овардааст. Ӯ яке аз аввалинцо шуда, доир ба рӯзгор ва эщодижти 

С.Айнк, Шоцин, Цайрат, Сацбо, Савдо ва дигарон ба сифати муцаққиқ бацои 

муносибе додааст. 

Садри Зиж бо такя ба шарци цол ва рӯзгору осори адибони номвари 

таърихи адабижти тощик ба даращаи маърифат, қареца ва истеъдоди шоирону 

фозилон мепардозад. Ӯ цангоми бацогузорк ба цунари шоирк ва мацорат 

иадабии С.Айнк бо ибораву щумлацои кӯтоцу мухтасар мулоциза ва 

андешацои илмиашро ба таври равшан бажн мекунад. Дар ин нигошта, мо 

бо бархе аз нақду назар ва ақоиди адабии Садри Зиж дар ※Рӯзнома‼ошно 

мешавем, ки дар мавриди С.Айнк иншо шудаанд. Садри Зиж аз соли 1320 ц. 

– 1904 м. дар вилояти Каркк муддати якунимсол қозии шариат буд. Дар он 

айжм аз Бухоро ва дӯстон дурмонда, жди онцоро мекард. Цамон сол ӯ социби 

духтаре гардид, ки номашро Цанифа гузоштанд. Садри Зиж цангоми ин нақл 

дар ※Рӯзнома‼ -и худ номи С. Айниро наоварда, ғазали ӯро зимнан зикр 

менамояд. Дар ин хусус Садри Зиж шунин менависад: Цангоме ки шанде 

цамроци роқими савод дар вилояти Каркк сукунатдошт, па саз мурощиат дар 

Бухоро гуфта: 

                                                 
27

Садриддин Айнӣ . Қаҳрамони халқи тоҷ ик Темурмалик, Исъёни муқаннаъ.Китобхонаи мактаб. Душанбе: 

Нашриёти Маориф, 1978, 53. 
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Ғазал 

Жди айжме, ки ман цам шамъи мацфил доштам,  

 Яъне он зебошамоил дар муқобил доштам.   

 Мезанам аз яъс бар сар ин замон дасте, ки ман  

 Пеш аз ин бар гардани щонон цамоил доштам.28  

 Дар лаби Омӯба Каркк шодмон аз васли ӯ,   

 Гац гузар дар бацру гац манзил ба социл доштам. 

Талхии айжм бар комам гуворо менамуд,29   

  

То назар бар рӯйи он шириншамоил доштам.  

 Мекунам бо мӯя жд имрӯз он айше, ки ман   

 Дар лаби Омӯя бо дилдор цосил доштам.   

 Гац ба қозихона бо ацбоб будам шодком,   

 Бо нашимангоци мирк гоц манзил доштам.30   

  

Аз тавофи турбати маъруфи ※Кархии Амом‼,    

Мешуд осонам агар царгуна мушкил доштам.31  

 Дил ба дилдор асту ман афтода аз дилдор дур,32  

 Фаррух он рӯзе, ки цам дилдору цамдил доштам.33  

 Мекушад ин цасратам охир, ки боре ӯ нагуфт,  

 Айнии мацщур, яъне зору бедил доштам.34 

 

※Жди айжме, ки ман цам шамъи мацфил доштам‼. – Ғазале, ки бо ин 

мисраъ оғоз шуда, зодаи табъи Садриддин Айнист ва тахаллус дар байти 

мақтаъ цаст. Дар дафтари мусаввадаи С.Айнк гуфта шудааст, ки ※дар 

бозгашти сафари Каркк соли 1321ц. – 1905м. тасвид жфта буд‼.35 

Садри Зиж дар ※Тазкори ашъор‼ тацти унвони ※Цангоме ки шанде бо 

роқими савод дар вилояти Каркк сукунат дошт гуфта‼ ғазали С.Айниро 

                                                 
28. Дар матни ※С.Айнк. Куллижт‼, щ. 8 (Тартибдицандагон: С.М. Айнк, Х. Айнк, К.Айнк). – Душанбе: 

Ирфон, 1981. – С. 111 мисраи боло дар шакли зерин: / Пеш аз ин дар гардани щононцамоилдоштам/ 

зикр шудааст. 
29.  Дар ※С.Айнк. Куллижт‼, щ. 8, сац. 111 мисраиболобошунинтарзомадааст:Талхии айжм дар комам 

гуворо менамуд. 
30.  Мисраи 12 -уми ин ғазалдар※С.Айнк. Куллижт‼, щ. 8. Нашризикршуда, сац. 111 дар шунин шакл: 

/Дар нашимангоцимиркгоцманзилдоштам / омадааст. 
31.  Ин байти ғазал, дарматни※С.Айнк. Куллижт‼, щ. 8, сац. 111 мавщуднест. 
32.  Дар матни ※С.Айнк. Куллижт‼, щ. 8, сац. 111 мисраи боло дар шакли зерин: /Дил ба дилдор аст, ман 

афтода аз дилдор дур /  зикр шудааст. 
33.  Мисраи фавқуззикрдар ※С.Айнк. Куллижт‼, щ. 8, сац. 111 дар шунин шакл: / Жди айжме ки 

цамдилдоруцамдилдоштам/ омадааст. 
34.Тазкори ашъор -и Садри Зиж ба тасцециСацобиддинСиддиқк, ба 

кӯшишиМуцаммадщонШакурииБухорок. –Тецрон: Суруш, 1380. – С. 157. 
35.  Цамонщо. – С. 430. 
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овардааст. Дар ※Куллижт‼-и С.Айнк щилди 8, сац. 471 бошад, маълум 

мегардад, ки дар он вақт Садри Зиж дар вилояти Каркк қозк буда, С. Айнк бо 

Абдулвоциди Мунзим аз Бухоро ба Каркк рафта мецмони Шарифщонмахдум 

мешаванд. Бояд гуфт, ки цангоми қозк будани Садри Зиж дар дигар тумону 

вилоятцо, ацли фазли Бухоро барои цолпурск назди ӯ меомаданд. 

Рӯзи панщшанбеи соли 1321 цищрк баробар бо 1905 мелодк мусибати 

сахте бар сари Садри Зиж омад. Дар як рӯз ду фарзанди ӯ аз олам 

даргузаштанд, ки Садри Зижро дар ғаму андуц қарор доданд. Ӯ ин цодисаро 

дар сацифаи 177-уми  ※Рӯзнома‼-и худ батафсил меорад ва дар зимни он як 

марсияеро низ оварда ва социби марсия, яъне С.Айниро цамшун яке аз дӯстон 

ва қадрдонони худ хитоб намудааст, ки дар цаққи фарзандони фавтидаи ӯ 

марсияе офаридааст: 

 

Марсия 

 

Эй дил, шу сустмецр бувад шархи бемадор,  

 Чашми вафо мадор, ба оцуфиғонбазор! 36  

 Пинцоннабуда кори фалак гарши пеш аз ин,  

 Имрӯзкардбоздигар бора ошкор.37  

 АқзалқузотМирШарифисудурсолор, к-он,   

 Дар илму фазлу щудукарамдорадиштицор.38   

Мебин, шкғамзицукми қазояшсудуржфт,    

Аз дида рехт, царкишунид, ашкдарнисор.39  

 Яъне ду тозагул, ки ба гулзор дошт ӯ,40   

 Пажмурд аз самум ба новақтирӯзгор.   

 Дунуридидае, кибащонпарваридабуд,  

 Рафтандумонддидаихунборщон низор.41, 42  

                                                 
36. Мисраи дувуми марсия дар матни ※С.Айнк. Куллижт‼, щ. 8. Нашри зикршуда, сац. 94 дар шунин 

шакл: /Чашми вафо мадор, ба оцу фиғон бизор!/ омадааст, ки он мазмунан ва мантиқан ғалат 

мебошад.  
37. Байти дувум, дар матни ※С.Айнк. Куллижт‼, щ. 8. сац. 94 цамшун байти севум ва дар шунин шакл:  

/Пинцон набуд кори фалак гарши пеш аз ин, / Имрӯз кард боз дигар бора ошкор/ оварда шудааст. 
38. Мисраи шашум ва цафтуми марсия дар матни ※С.Айнк. Куллижт‼, щ. 8. Нашри зикршуда, сац. 94 ба 

ин тариқ: /Ақзалқуззот  Мир Шарифи судур ки он, /Аз илму фазлу щуду карам дорад иштицор./ 

омадааст, ки мазмун ва вазни байтро хароб сохтааст. 
39.  Дар ※С.Айнк. Куллижт‼, щ. 8, сац. 94 мисраи боло дар шунин шакл: /К-аз дида рехт, цар ки шунид, 

ашк дар канор/ зикр шудааст. 
40.  Дар матни ※С.Айнк. Куллижт‼, щ. 8, сац. 94 мисраи фавқуззикр дар шакли: /Яъне ду тозагул, ки ба 

гулзори умр дошт/ омадааст. 
41.  Ин мисраи 12-уми марсия дар матни ※С.Айнк. Куллижт‼, щ. 8, сац. 94 бо шунин  шакл: / Рафтанду 

монд дидаи хунбору щонизор /оварда шудааст.        
42. Пас аз байти 6-ум дар ※С.Айнк. Куллижт‼, щ. 8, сац. 94 шунин:     

   Мушкилтар ин бувад, ки ба як рӯз шуд хароб,    

   Маъмураи вущуди ду, эй, ин шк сахткор!    
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 Осон гирифтаанд ба худ манзили адам,  

 Халқеазинмусибату шури щоншикор.43   

Гирдоби беканори адамро фитодаанд,     

Он ду гирифта то ба канори адам қарор.44    

Аз ин алам шу цолибанк навъ ин бувад,  

 Цолипадаршкгунабувад? Худ қижсдор.  

 Гӯядбасабрутоқатуоромалвидоъ,     

Хонад зи мацфилитарабуайшалфирор.  

 Аззаъфхобмекунадазрӯзтобашаб,     

Ли-л-цузнилояному мина-л-лайли ила-н-нацор.45 

 Рӯзушабашбаоцуфиғонуфусӯсрафт,   

 Инрӯзищоншикоршуовардӯнацор.     

Торихи ин мусибат пурсидам аз худ,   

 Оце кашиду гуфт:※фусуну фиғон‼ шумор.46* 

 

Чи тавре ки дар боло қайдшуд, ин марсия ба қалами С.Айнк тааллуқ 

дорад ва ӯ дар дафтари мусаввадаи худ дар бораи ин марсия гуфтааст: 

※Таърихи вафоти ду нури шашми махдум улуламо Қозк Мир 

Муцаммадшарифи Судур, ки ба як рӯз воқеъ шуда буд‼ 47 ва соли таълифи он 

1321 ц. – 1905 м. нишон дода шудааст. Ин марсия дар ※Куллижт‼-и С. Айнк 

щилди 8, сац. 94-95 аз нусхае, ки дар ※Рӯзнома‼-и Садри Зиж мебинем, андак 

фарқ дорад ва он бо далел дар боло нишон дода шуд. Дар зимн бояд гуфт, 

ки марсияи мазкур аз 13 байт иборат буда, он айнан дар сацифаи 158 ※Тазкори 

ашъор‼ бо зикри номи С.Айнк оварда шудааст. Аз ин дидгоц ва муқоиса 

метавон шунин натищагирк кард, ки Садри Зиж ин марсияро аз ※Тазкори 

ашъор‼ рӯнависк намуда, ба※Рӯзнома‼-и худ ворид кардааст.  

Пас аз овардани марсия, Садри Зиж дар сацифаи 180-уми ※Рӯзнома‼ 

такроран дар гузашти фарзандонашро зикр намуда, санаи дақиқи он рӯз, 

бегоции панщшанбеи 15 сафар рӯй додани ин цодисаи ғамангезро қайд 

мекунад. Дар цамин вақт ӯ номи Садриддинхощаи Айниро зикр намуда, 

зимнан аз ӯ як байт меоварад: ※Дар понздацуми сафар, бегоции панщшанбе 

                                                                                                                                                                  
байт оварда шудааст, ки он дар ※Рӯзнома‼ мавщуд нест. 
43.  Дар матни ※С.Айнк. Куллижт‼, щ. 8, сац. 94 мисраи фавқуззикр дар шакли: / Халқе аз ин мусибати 

душвори щоншикор / омадааст.  
44.  Дар ※С.Айнк. Куллижт‼, щ. 8, сац. 94 байти 8-ум бо шунин шакл: /Гирдоби беканори қидамро 

фитодаанд, Ин ду, гирифта то ба канори адам қарор./ зикр шудааст. 
45. Байти 11-уми марсияи боло, ин охири байт дар матни ※С.Айнк. Куллижт‼, щ. 8, сац. 95 мебошад. 
46* Мисраи охири ин  марсия моддаи таърих аст ва он ба таърихи дақиқи вафоти фарзанди Садри 

Зиж, ки дар соли 1334 цищрк мутобиқбо 1914 мелодк баробар аст, далолат менамояд. 
47. Садри Зиж.  Рӯзнома. Вақоеънигории тацаввулоти сижск-ищтимоии Бухорои шариф тайи нимаи 

пожнии амороти хоноти манғит бар асоси жддоштцои рӯзномаи Шарифщон махдуми Садри Зиж–

охирин қозикалони Бухоро. Тацқиқ ва пажӯциши Муцаммадщони Шакурии Бухорок. –Тецрон: 

Маркази аснод ва хадамоти пажӯцишк, 1382 ц. – 2003 м. – С. 322. 
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шӯришу ғавғои дигар бар сари бандаи муцаққир андохта, я кнафар ощизаи 

дувунимсола Цанифа ном, ки аз вилояти саросар кулфати Каркк нишона 

мондагк буд, якбора аз канори модар музтар ва дидатари падар бадар рафта, 

ихтижри сафар карда,ба Доруссақар шитофта, падари нотавону модари 

бещонро ба цоли ащибе дар шиканщаи цищрон гузошт. Ба маънии боғбони 

имрӯз гули сахт бебокона шид хомаи анбариншамома Садриддинхоща шунин 

менигорад ки: 

 

Бас гули умраш ба гоциғуншагкпажмурдашуд,  

Бацарторихашрақамшуд, ※ғуншапажмурдуоц!‼ 

 

Дар ин байти С.Айнк, дар мисраи дувуми он таърихи вафоти Цанифа – 

духтари дувунимсолаи Садри Зиж дарщ жфтааст. Ин байт дар щилди 8-уми 

※Куллижт‼-и С.Айнк, ки осори шоирии ӯ гирд омадааст, дида нашуд ва шояд 

※Рӯзнома‼-и Садри Зиж ягона саршаш маебошад, ки ин байтро нигоц 

доштааст. 

Дар сацифацои баъдии ※Рӯзнома‼ Шарифщонмахдуми Садри Зиж оид ба 

даъват намудани бузургони Бухоро ва ацли элшихона ба Арк ва дар назди онон 

қироат намудани матни ислоцоти амир маълумот додааст. Пас аз қироати 

матни ислоцот, ки айни ин гузориш аз сацифаи 142 то 155-и ※Таърихи 

инқилоби Бухоро‼ низ дарщ гардидааст, Садри Зиж баъд аз зикри он тоифаи 

уламо, щамоаи тищор ва фирқаи тараққиталабоне, ки аз асли мақсади амир 

Олимхон огоц буданд ва медонистанд, ки цукумати Бухоро барои цифзи 

мавқеъ ва қудрат худро як дараща ба ислоцот моил нишон дода, аммо дар асл 

хоцони судури он набуда, фирефтани щавонон ва матбуот буд, дар баробари 

дигар шахсиятцои шинохта ва зикргардида, исми Садриддинхоща Айниро цам 

меорад ва таъкид медорад, ки※... Мецмонхонаи Рацимхонк тамоми ашроф ва 

аъжн ва уламо ва умаро ва ацли қунсулхона ва шанде  аз тараққипарварон 

мущтамаъ гашта, дар соати мазкур амир ва вазир низ бад-он мащлис цозир 

шуда, як нусха аз эълоннома ба дасти роқим (манзур Садри Зиж – А.М., З.А.) 

доданд, ки аз щойи худ бархоста, ба овози баланд қироат карда, ба масомии 

цазор мащлис аз дуру наздик ва турку тощик расонидам... Аз фирқаи 

тараққиталабон Мирзо Муциддин, Мирзо Абдулқодири Мунзим, 

Ацмадщонмахдуми Цамдк, Муциддинмахдуми Рауф, Садриддинхощаи Айнк 

ва цоказо... ва алцосил, асцоби мащлис баъзецо цушжр ва аз асли масъала 

хабардор, дигарон цамашун сурати девор цайрони инкор‼монданд.48 

Аз ин нукта бармеояд, ки С.Айнк дар радифи шахсиятцои шинохта дар 

он давр ва кор огоц аз сижсатцои хукумати амирк ба цисоб мерафт ва аз асли 

масъала бохабар  буд. 
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Бояд таъкид намуд, ки ※Рӯзнома‼-и Шарифщонмахдуми Садри Зиж ягона 

саршашмаест, ки цузур жфтани Садриддин Айнк дар он мащлиси расмк ба 

цайси як тараққиталаб ва ислоцотхоц зикр шудааст. 

Ащаб ин аст, ки устод Айнк ин воқеаро дар ※Таърихи инқилоби Бухоро‼-

и худ батафсил овардаасту, аммо цузур жфтани худро дар он мащлиси расмк 

қайд наменамояд. Шояд аз сензураи сахти цукумати он давр ва ж ин ки бо 

цикмату салоцдиди худ ин нуктаро зикр накардааст. Ба цар цол, дар ※Рӯзнома‼ 

қайд гардидани С.Айнк аз щониби Садри Зиж, ин худ як маълумоти тоза ва 

дар навбати аввал зарурк барои мо ба цисоб меравад. 

Зикр жфтани номи С.Айниро дар ※Рӯзнома‼ боз метавон дар сацифаи 

268-уми ин китоб дид. Дар ин що Садри Зиж цодисаи дацшатноки рӯзи 

якшанбеи 9 апрели соли 1917-ро, ки бар сари ӯ ва С.Айнк омада буд, 

батафсил тасвир кардааст. Садри Зиж мегӯяд, ки ӯро дар Регистон аз асп 

афтонданд ва ба зарбулат кашиданд, ки либосаш цама пора-пора шуд ва 

хуншору бецуш зери лагадцо монд. Баъдан ӯро бардошта ба Арк бурданд ва ба 

як хонаи тангу торик партофтанд, ки бецуш хобида буд. Ин буд дацшате, ки ба 

сари Садри Зиж омад.  

Пас аз он ки санаи 10-11 апрел Садри Зиж озод мешавад ва дар цолати 

бецоливу бемадорк дар хонааш мешавад, шунин мегӯяд: ※Пас аз он ба ифоқа 

омада бо цолати парешон бар сари кори худ рафтам. Аз дигар вақоеи дурӯза 

хабар надоштам. Баъд амоки филщумла ба ифоқа омадам, шунидам, ки баъд 

аз вақоеи цосили дирӯза вақте ки дар Арки Бухоро ба хонаи тангу торик 

бешуур афтода будам, ※Бародари муцтарамам Садриддинхощаи Ғищдувонк 

‹‹Айнк›› тахаллус, ки назман ва насран аввал Амир Хованд ва сонк Саъдии 

Шерозк ва дар цадди зоташ ранщур ва касалманд буд, аз мадрасаи Кӯкалтош 

ба цоли ащибе оварда, ба дарвозаи Арки Бухоро берацмона ва бешарафона, 

амиру вазир ба иқтизои ацли балво цафтоду панщ шӯб таъзир кардаанд ва ба 

яке аз мацбасцои он що, ки ※Обхона‼ меноманд, ба цамон цол андохтаанд. 

Ацолии қунсулхона дар щамъи ин мавод, фақат цамин қадар карданд, ки 

мазрубин ва мащруцинро аз мацбас бароварда, ба Когон бурданд ба 

духтурхона супурданд‼.49  

Албатта, Садри Зиж дар навбати аввал аз ин кор огоц набуд, зеро худ дар 

цолати ногувор гирифтор буд. Аммо пас аз ин мебинем, ки ши тавр дар 

※Рӯзнома‼ устод Айниро ※бародари муцтарамам‼-хитоб карда, бо эцтиром ва 

самимият сухан ронда, цар ши бар сари бародараш омадааст, бо афсӯс хӯрдан 

як – як зикр менамояд. Аз ин щицат, маълум мегардад, ки С.Айнк дар назди 

ацли щомеа аз щойгоци хоссе бархӯрдор будааст ва Садри Зиж дар шахсияти ӯ 

дӯст ва цамнафаси худро тасаввур мекардааст. Чи тавре ки мебинем, Садри 

                                                 
49. Цамонщо. –С. 268. 
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Зиж дар бораи устод Айнк бо самимияти падарона ва бо як цисси мецрубонк 

сухан ронда, ӯро ифтихори худ мешуморад. 

Цамин тариқ, ※Рӯзнома‼-и Шарифщонмахдуми Садри Зиж яке аз 

саршашмацоест, ки муцимтарин рӯйдодцои таърихк ва равандцои эщодии 

нимаи дувуми асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ-ро дар худ таљассум карда, дар 

шинохти цажти адабии замон нақши равшане дорад. Дар баробари ин, ба 

василаи ※Рӯзнома‼-и Садри Зиж мо бо баъзе лацзацои зиндагии С.Айнк, 

мақому манзалат ва цунари нигорандагии ӯ ошно гардидем. Маълумоти 

Садри Зиж оид ба С. Айнк дорои ацаммияти адабиву таърихк ва илмиву 

амалк буда, аз нуфуз ва цунари нигорандагии адиб, муносибаташ бо устод 

Айнк шацодат медицанд. 

Садри Зиж дар ※Рӯзнома‼зимни нақлу жддошт дар мавриди ацли адаб ва 

эщодижти суханварони муосир маълумоти зижд фароцам овардааст ва ӯ яке аз 

аввалинцо шуда, доир ба эщодижти С. Айнк ва дигарон ба сифати муцаққиқ 

бацои муносибе додааст. 

Садри Зиж бо такя ба шарци цол ва рӯзгору осори адибони номвари 

таърихи адабижти тощик ба даращаи маърифат, қареца ва истеъдоди шоирону 

фозилон мепардозад. Ӯ цангоми бацогузорк ба цунари шоирк ва мацорати 

адабии С.Айнк бо ибораву щумлацои кӯтоцу мухтасар мулоциза карда 

андешацои худро ба таври равшан бажн месозад. 

Чи тавре ки мушоцида гардид, Шарифщонмахдуми Садри Зиж шор 

маротиба номи С. Айниро дар ※Рӯзнома‼-и худ айнан зикр намуда, танцо дар 

як цолат номи устод Айниро зикр накарда, ғазали ※шамъи мацфил‼-и ӯро 

цангоми таваллуди духтараш Цанифа ба пуррагк меорад. Махсус зикр 

кардани номи С. Айнк бажнгари он аст, ки Садри Зиж дар бораи устод Айнк 

бо самимияти хос ва бо як цисси эътимод сухан ронда, аз ӯ ифтихор 

менамояд. 

Дар охир инро бояд гуфт, ки ※Рӯзнома‼-и Шарифщонмахдуми Садри Зиж 

дар бацогузорк ба зиндагинома ва эщодижтиС.Айнк,  ғайр аз ин дар таъйини 

масъалацои мубрами замон, адабижт ва сабку салиқаи намояндагони цавзаи 

адабии Мовароуннацр дар асрцои ХIХ – ХХ ба сифати саршашмаи муътамад 

хидмат мекунад. 
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УСТОД АЙНКДАР«РӮЗНОМА»-ИСАДРИЗИЖ 

Саршашмацои адабии нимаи дувуми асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ муцимтарин 

рӯйдодцои таърихк ва равандцои эщодии он давраро дархуд тащассум кардаанд. Аз щумла, 

※Рӯзнома‼-и Садри Зиж дар шинохти цажти адабии замон нақши равшане дорад. Дар ин 

мақола маълумот дар мавриди китоби арзишманд, ※Рӯзнома‼-и Шарифщонмахдуми Садри 

Зиж ва цамзамон ши андоза бозтоб гардидани шецраи С.Айнк дар он сухан ба мижн рафта, 

мақому манзалат, цунари нигорандагии адиб ва муносибати ӯ бо Садри Зиж маълумоти 

пурқимат фароцам оварда шудааст. 

Садри Зиж дар ※Рӯзнома‼ зимни нақлу жддошт дар мавриди ацли адаб ва эщодижти 

суханварони муосир маълумоти зижд фароцам овардааст. Ӯ яке аз аввалинцо шуда, доир ба 

эщодижти С. Айнк ба сифати муцаққиқ бацои баланд додааст. Ба василаи ※Рӯзнома‼-и Садри 

Зиж мо бо баъзе лацзацои муцимми зиндагии С.Айнк, мақому манзалат ва фаъолияти 

эщодии ӯ ошно мегардем. Маълумоти Садри Зиж оид ба С. Айнк дорои ацаммияти адабиву 

таърихк ва илмиву амалк буда, аз нуфуз ва цунари нигорандагии адиб, муносибаташ бо 

устод Айнк шацодат медицад. 

Нигоштацои Шарифщонмахдуми Садри Зиж дар бацогузорк ба зиндагинома ва 

эщодижти ацли адаб,  ғайр аз ин, дар таъйини масъалацои мубрами замон, сижсат, адабижт ва 

сабку салиқаи намояндагони цавзаи адабии Мовароуннацр дар асри ХIХ ва ибтидои асри  ХХ 

ба сифати саршашмаи муътамад хидмат мекунад. 

Калидвожацо:  Садри Зиж, ※Рӯзнома‼, С.Айнк, ғазал, марсия, Цанифа, вилояти Каркк, 

Бухоро, амир Олимхон, судури ислоцот, ※Таърихи инқилоби Бухоро‼, ※Обхона‼. 

 

           УСТОД АЙНИ В «ДНЕВНИКЕ» САДРИ ЗИЯ 

Литературные истошники второй половины ХIХ и нашало ХХ вв. отражают важнейшие 

историшеские события и художественные направления данного периода. В их шисле 

※Дневник‼ Садри Зия играет огромную роль в познании литературной жизни данного 

этапа. В этой статье говорится о достоинствах данной книги и отображения в ней жизнь и 
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творшество С. Айни, его место в литературе, особенности его художественного мастерства, а 

также его отношение к Садри Зия. 

※Дневник‼ Садри Зия является лишным воспоминанием автора, однако в нем много 

ченной информачии о художниках слова, их жизни и творшества. Садри Зия является 

первым исследователем творшества Айни. Посредством этой книги мы узнаем много 

интересных вещей об Айни, о его склонностях к литературе, о его месте в сочиальной жизни 

Бухары. Таким образом, книга в познании Айни приобретает наушно-практишескую и 

историко-литературную знашимость. Также в ※Дневнике‼ автором рассмотрены вопросы 

касательно актуальных проблем жизнедеятельности общества, политики и культуры, в нем 

обсуждается много проблем о представителях литературной жизни Мовароуннахра второй 

половины ХIХ и нашало ХХ вв. 

Клюшевые слова: Садри Зия, ※Дневник‼, С.Айни, газел, элегия, Ханифа, Каркинская 

область, Бухара, эмир Алимхан, нашало реформ, ※История Бухарской револючии‼, тюрьма. 

 

USTOD AYNI IN THE «DIARY» OF SADRI ZIYA'S 

The literary source ofthe second half of the 19th century and the beginning of the 20th 

century covered the most important historical events with its respect of creative processes of that 

period. Sadri Ziya's ※Diary‼ with no exceptions play a prominent role in the recognition of literary 

life of that time. Therefore, the main purpose of this article is to provide thorough information in 

the context of the authenticity and memoir characteristics of the works of Sharifjon Makhdumi 

Sadri Ziya who lends credence to Ayni's life. The article particularly emphasizes and reinforces on 

introducing and describing Ayni's contemporary life and its existential footing of literature. It also 

covers the most vital question of Sadri Ziya's relationship with Ayni whose materials were taken 

directly from life. 

Sadri Ziya in his ※Diary‼ provided rich and in its time a significant information on the 

literature and writing of contemporary scholars. He was one of the first to give a very positive 

impression while introducing Ainy and appreciating his unique and remarkabe skills. Sadri Ziya's 

valuable memoir which has a literary, historical, scientific and practical worth testifies the author's 

reputation and his dignity. 

Memoirs of Sadri Ziya serves as a reliable source in assessing the biographies and literatures 

of the literary scholars. It also serves as a reliable source in identifying current issues, politics, 

literature and style of Movarounnahr scholars in the 19th and early 20th centuries. 

 

 

УСТОД АЙНК ДАР ТАЦҚИҚИ ПРОФЕССОР ХУДОЙНАЗАР 

АСОЗОДА 

 

Зоирова Рисолат 

Донишгоци милии Тощикистон 

 

Устод Садриддин Айнк ба сифати саромади фарцангу адаб дар адабижти 

муосири мо хидматцои мондагор анщом дода бо мероси гаронбацо ва 

фазилати мураббигии худ шандин насли нависандагону шоирон ва 

адабижтшиносонро тарбия намудааст. Агар дар асри 15 мактаби адабии 

Абдуррацмони Ҷомкшунин мавқеъ ва манзалате дошта бошад, пас аз 

инқилоб, мактаби адабиву эщодии С. Айнкшунин фазилатро доро мебошад. 
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Айнк дар тӯли цажти худ, ки ду давраи таърихиро дар бар мегирад, барои 

рушди, шеъру шоирк, пешрафти забони адабии тощикк ва мащмуан фарцанги 

миллк зацмат кашидааст. 

Устод Айнк таъриху адаби меросии миллати худро тавассути мақолаву 

асарцои мондагораш ба оламижн муаррифк намуд ва дар адабижти муосир бо 

асарцои гаронбацои худ мавқеъ ва щойгоци вижае пайдо кард. Асарцои ин 

фарзанди фарзонаи миллат ба забонцои зижде тарщума гардида тощиконро 

шун идомадицандаи анъанаи мероск ва миллати созандаву цӯшманди таърих 

муаррифк намуд. 

Дар тӯли фаъолияти эщодк ва баъд аз фавти устод С. Айнк то имрӯз 

садцо рисолаву мақола ва тақризу гузориш нашр гардид, ки цар кадом дар 

бораи рӯзгор, фаъолият ва хусусиятцои эщодии С. Айнк маълумот медицанд. 

Доираи пажуциши зиндагинома ва мероси адабиву илмии устод Айнк 

фарох буда, муцаққиқону донишиандон ва айнишиносони зижди тощику рус 

аз қабали Садри Зиж, Е.Э.Бертелс, И. Брагинский, Р. Цошим, М. Шакурк, С. 

Табаров, Х. Отахонова, Ш. Цусейнзода, А. Сайфуллоев, А. Манижзов, Ҷ. 

Азизқулов, Худок Шарифов, В. Асрорк, Х. Айнк, К. Айнк, Х. Асозода, А. 

Мацмадаминов, А. Кӯшаров, М. Имомзода. А. Набавк, Р. Рацмонзода, М. 

Абдуллозода, Н. Аслонова, донишмандони цавзацои илмиву таълимии 

Самарқанду Бухоро, Тошканд ва дигарон, доир ба осору рӯзгор ва фаъолияти 

адабии С. Айнк тацқиқот анщом додаанд ва цар кадом рӯзгору осори устодро 

бо тарзи худ шинохтаанд. Дар байни ин дастаи нерӯманди илмк щойгоц ва 

мақоми профессор Х. Асозода бо навиштацои тадрищк ва ибрози андешацои 

тоза дар мавриди рӯзгори осори С. Айнк тафовут дорад, ки хеле цам дар ин 

мухтасар аз натищаи зацматцои эшон ждовар мешавем. 

Дар мижни пажуцишгарони зижде, ки аз онцо зикри ном рафт, 

адабижтшиноси пурмацсул ва щӯяндаи пуркори тощик Худойназар Асозода бо 

диди вижаи худ оид ба устод Айнк дар адабижтшиносии тощик мавриди 

эътироф қарор гирифтааст. Воқеан Х. Асозода ба цажту эщодижти С. Айнк, 

шинохти шахсияти ӯ таващщӯци вижа доштаанд. 

Ин маврид бояд зикр гардад, ки Х. Асозода парвардаи мактаби илмии 

донишманди варзида Социб Табаров аст ва ӯ қабл аз он, ки  бо осори зижди 

илмии дар бораи С. Айнк таълиф гардида ошнок пайдо кунад огоц буд, ки С. 

Табаров цанӯз соли 1948 китоби худ ※Материалцо оид ба омӯхтани адабижти 

советии тощик‼-ро ба табъ расонид ва дар ин асари бори аввал С. Айнк бо 

осораш цамшун портрети адабк мавриди тацқиқ қарор гирифт. 

Падидаи дигар он аст, ки С. Табаров дар заминаи щусторцои худ мавзӯи 

рисолаи номзадиашро низ ба С. Айнк ихтисос дода, бо унвони ※Романи 

※Ғуломон‼-и Садриддин Айнк цамшун романи таърихк‼ ба дифоъ пешницод 

намуд, ки ба эътибори гуфтаи С. Табаров ин нахустин рисолаи номзадк оид 

ба осори Садриддин Айнк аст. 
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Царшанд то С. Табаров  донишмандоне шун О. Эрберг, М. Шевердин, Б. 

Лапин, З. Натсревин, Е. Штейберг, Л. Пенносик ва С. Метисливский оид ба 

осори С. Айнк ибрози андеша намуда дар заминаи ※Одина‼, ※Дохунда‼ ва 

※Ғуломон‼ ӯро ※аввалин нависандаи инқилобии тощик‼ гуфтаву Нарзуллоц 

Бектош бо таълифи китобшааш ※Садриддин Айнк ва эщодижти ӯ‼ эродцое низ 

ба тарзи эщоди С. Айнк гирифта буду пажуцишгаре шун Х. Асозода аз ин цама 

ва навиштацои баъдк низ огоцк дошт, вале гумони ботил ин аст, ки барои 

щиддан ба пацлӯцои  мухталифи зиндагиномаву осори С. Айнк иштижқ пайдо 

намудани ӯ навиштанцо ва суцбатцои устоди роцнамояш С. Табаров замина 

гузоштаанд. 

Аз таълифоти Х. Асозода падидор мегардад, ки ӯ бештар ба ишкелцо ва 

қазияцои ногуфтаву нонавишта ва ж камтар омӯхтаву ишора гардидаи цажт ва 

осори С. Айнк таващщӯц намудааст. Ин шеваи пажуцишро дар мақолацои зижд 

ва асарцои ба табъ расонидаи ӯ – ※Устод Айнк дар шинохти С. Улуғзода‼ 

(2001), ※Иловацо ба шарци цоли устод Айнк‼ (2004), ※Воқеият, сижсат ва устод 

Айнк‼ (2010), ※Зиндагинома ва осори С. Айнк‼, ※С. Айнк дар мижн цаст ва 

хоцад монд‼ (2013) ва мақолацои ※Устод Айнк аз худ ва  миллат дифоъ 

мекард‼, ※Сацифае аз мактаби эщодии устод Айнк‼ ва ғайра ба хубк 

мушоцида кардан мумкин аст.*9, с. 4-5]. 

Рисолацои охири Х. Асозода※Зиндагинома ва осори С. Айнк‼ ва 

※Садриддин Айнк дар мижн цаст ва хоцад монд‼, ки дар соли 2013 ба табъ 

расидаанд, оид ба зиндагинома ва осори Айнк сухани тозае дар 

адабижтшиносии тощик аз нигоци имрӯз мебошанд. Чунон ки Х. Асозода дар 

пешгуфтори китоби ※Зиндагинома ва осори С. Айнк‼ мегӯяд: ※Осори Айнк 

куцнагк надорад, балки дар цар давру замон ва сохторцо метавонад миллатро 

мусоидат намояд. Бинобар ин мо дар ин рисола ба шахсияти С. Айнк ва 

мацсули эщоди ӯ бо назари тоза ва нав нигаристем ва моцияти осори адибро 

то щое ошкор кардем‼ *3,с. 4]. 

Тарзе ба гуфта омад оид ба шахсият, тарщумаи цол ва осори С. Айнк шк 

адабижтшиносони тощику рус ва шк Эрону Аврупову Ғарб ибрози андеша 

намудаанд.  Ба вижа дар бораи шарци цоли адиб тацқиқотцои зижде сурат 

гирифтааст. Цамон тарз, ки зикр намудем яке аз аввалин адабижтшиносони 

тощик, ки доир ба мавзӯи тарщумаи цоли устод Айнк ба таври хронологк 

тацқиқот анщом додаст, мунаққид ва адабижтшиноси номдор С. Табаров 

мебошад. 

Тацқиқотцои профессор Х. Асозода аз он щицат муцим мебошад, ки эшон 

сацифацои зиндагии С. Айниро ба мисли С. Табаров дар заминаи андешацои 

худи ӯ дар асоси гуфтацои С. Айнк дар ※Жддоштцо‼ ва баъзе асарцои дигар 

муайян менамояд ва аз худ бофтану сохтанцо мушоцида намешавад. Чуноне 

ки С. Табаров қайд кардааст: ※Усули тацқиқоти Асозода, хусусан, асарцояш 
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дар бораи Лоцутк, Улуғзода, Айнк идомабахши методи илмии Айнк ва 

Мирзоев аст‼[12, с. 14+ ва ин дуруст цам цаст. 

Умуман, профессор Х. Асозода дар щодаи пажуцишу щустущӯ, ковишу 

тацқиқ  на танцо доир ба С. Айнк, балки оид ба се цавзаи адабии 

форсизабонон, бо таълифи рисолацои арзишманд  шун мутахассиси варзида 

эътироф гардидааст. Дар рисолаи ※Абулқосим Фирдавск дар шинохти Сотим 

Улуғзода‼ (1999) Асозода аз монандии рӯзгору эщодижти ин ду адиб 

мушоцидацои щолибро манзури хонандагон гардонидааст. Рисолацои ※Сотим 

Улуғзода ва фощиаи ӯ‼ (2004),  ※Кашшофи рози адабижт‼  (2004 Эцдо ба 80-

солагии узви вобастаи АИ ҶТ Социб Табаров), ※СодиқЦидоят ва дунжи эщодии 

ӯ‼ (2007), ※Саргузашти устод Лоцутк‼ (2009) ва ғайра циссае аз корцои ба 

анщом расонидаи эшон дар ин бобат мебошад, кидорои арзиши хуби илмк ва 

таълимк буда, барои тацким, рушду тацаввули илми адабижтшиноскши дар 

қаламрави Тощикистон ва ши хорищи он мусоидат менамояд. 

Беш аз 80-сол аст, ки рӯзгору осор ва фаъолияти эщодии устод Айнк 

мавриди бацси адабижтшиносону айнишиносон қарор гирифтааст. Вале, - 

мегӯяд профессор Х. Асозода, ※То цанӯз асари комиле, ки тамоми роци цажти  

С. Айниро дар тӯли 79 соли умри ӯ дар бар карда бошад, ба вущуд наомадааст 

ва ин амал ғайри имкон цам цаст. С. Айнк шацор китоби ※Жддоштцо‼-яшро 

навишт, вале он цам номукаммал монд. Зиндагиномаи С. Айнк баъд аз соли 

1900 то цанӯз норавшан аст‼ *1, с. 208. 2, с. 340. 3, с. 188. 4, с. 360. 5, с. 92. 6, с. 192. 

7, с. 300. 8, с. 114]. 

Яъне, устод Айнк бацри беканоре цаст, цар қадар дар бораи  рӯзгору осор 

ва фаъолияти адабии ӯ бацсу тадқиқотцо анщом бидицем, боз цамон бацои 

додаи Саид Нафиск ※С. Айнк ва осори ӯ дар мижн цаст ва хоцад монд‼-ро бояд 

аз мадди назар дур наандозем, балки ӯро бо осораш аз нигоци нав биомӯзем 

ва зацматцои илмиву адабии устод Айниро бо диди тоза мавриди пажуциш 

қарор дицем. Чунон ки профессор Асозода дар хулосаи китоби ※С. Айнк дар 

мижн цаст ва хоцад буд‼ овардааст: ※Цар андешаи адабии С. Айнк имрӯз цам 

аз манфиат холк нест ва дар мащмӯъ дастуре барои шахси шоир, нависанда ва 

муцаққиқи адабижт хоцад буд. Бо цама далелцо дар оғози асри ХХI устод 

Айниро бо осораш пеши назар меорем ва бо салоцият мегӯем, ки устод Айнк 

бо мо буд ва цамоно бо мо хоцад монд‼*6, с. 189]. 
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УСТОД АЙНК ДАР ТАЦҚИҚИ ПРОФЕССОР ХУДОЙНАЗАР АСОЗОДА 

 

Устод С. Айнк аз щумлаи нобиғагоне ба шумор меояд, к ибо қобилият ва истеъдоди 

фитриаш адабу фарцанги меросии тощиконро шун амонати таърихк ба наслцои дигар 

интиқол дод. Ӯ бо пажӯхиши мероси классикк собит намуд, ки миллати тощик меросбари 

илму фалсафа ва адабу фарцанги пурарзиш буда, дар тули таърих ба олами маънавии 

халқцои дигар таъсир расонидааст. 

С. Айнк бо таълифи асарцои насрии худ таърихи миллатро  тащассум намуд ва 

образцои офаридаи ӯ бо аъмол ва характери миллиашон бозгӯяндаи рӯзгори гузаштаи 

миллати тощик мебошад. 

Пажуцишгарони адабижт дар таълифоти худ бо дониш ва истеъдоди фитрии С. Айнк 

арщ гузошта ӯро шун нобиғаи асри ХХ эътироф намудаанд. Дар иртибот ба рӯзгори 

пурошубу пуртацлука ва айни замон мероси гаронбацои С. Айнк пажуцишгарони зижде 

ибрози назар намудаанд. Дар адабижтшиносии тощикк самти наве бо номи айнишиноск 

ташаккул жфт ва тавассути хидматцои донишмандони ин самт сурату симои аллома С. Айнк 

манзури хонандагон гардид. 

Дар мижни дастаи пурқуввати айнишиносон донишманди маъруф профессор Х. 

Асозода бод иду назари тоза рӯзгору осори С. Айниро мавриди пажӯциш қарор дод, ки дар 

ин мухтасар оид ба цамин масъала сухан меравад. 

Калидвожацо:Адабижт, пажуциш, таърих, осори адабк, адабижтшиноск, муқоиса, 

манаграфия, рисола, фарзона, забон, портрети адабк, зиндагинома, тацаввул, Айнк, 

Асозода, цавзацои адабк.  

 

Анотачия 

 

Устад С. Айни это гений, который посредством своего естественного таланта и умения 

передавал литературно-культурную наследственность таджикского народа последующим 

поколениям как историшескую ченность. В прочессе исследований классишеской литературы 

он доказал, што таджикский народ унаследовав науку, философию, литературу и культуру 

своих предшественников, оказал влияние формированию наушных и моральных 

мировоззрений других народностей.  

Сошинением своих прозаишеских работ, С. Айни изобразил историю народа, и 

сотворенные им образы своим начиональным характером напоминали прошлое нашего 

народа.  

Литературные критики в своих трудах высоко оченивают талант и знания С. Айни и 

признают его гением ХХ века. Многие исследователи высказывали свое мнение в связи с его 
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бесченными работами и полной опасности и тревоги жизнью. В таджикском 

литературоведении формировалось новое тешение под названием ※Айниведение‼, которое 

занимается изушением разлишных аспектов жизни и творшества Устада.  

Среди сильного общества ※айниведов‼ известный ушеный, профессор Х. Асозода 

отлишается своим новаторским мышлением и полезными исследованиями, о шем и идет 

решь в данной статье.  

Клюшевые слова: литература, исследование, история, литературные произведения, 

литературоведение, сравнение, монография, диссертачия, известный, язык, литературный 

портрет, жизнеописание, формирование, Айни, Асозода, литературные круги. 

 

 

Ustad S. Ayni is a genius who, transmitted the literary and cultural inheritance of the Tajik 

people to subsequent generations as a historical valuethrough his natural talent and ability.  In the 

process of studying classical literature, he proved that the Tajik people, having inherited the 

science, philosophy, literature and culture of their predecessors, influenced to the formation of the 

scientific and moral worldviews of other nationalities. 

By composing his prose works, S. Ayni depicted the history of the people, and the images 

created by him with their national character resembled the past of our people. 

Literary critics highly value S. Ayni’s talent and knowledge in his works and recognize him 

as a genius of the twentieth century.  Many researchers expressed their opinion about his 

invaluable works and his life full of danger and anxiety.  In Tajik literary criticism, a new trend 

was formed under the name "Aynivestigation", which deals with the study of various aspects of 

Ustad's life and work. 

 Among the strong “Aynivestigate” society, the famous scientist, Professor Kh. Asozoda, is 

distinguished by his innovative thinking and useful research, which is discussed in this article. 

Keywords: literature, research, history, literary works, literary criticism, comparison, 

monograph, dissertation, famous, language, literary portrait, biography, formation, Ayni, 

Asozoda, literary circles. 
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