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1. Силлабус  

1.1. Маълумотҳои умумй 

1 МТО ДДС Манзил:  Хиѐбони университет, 

15  

2 Факультет  Филология 

шўъбаи тоҷикӣ 

Манзил:  Хиѐбони университет, 

15  

3 Кафедра  Филологияи 

тоҷик ва 

забонҳои шарқи 

хориҷа 

Манзил:  Хиѐбони университет, 

15,   хонаи № 7 

4 Соҳаи таълим ва 

илм 

100 000-фанҳои 

гуманитарй ва 

санъат 

120 000-Фанҳои гуманитарй 

5 Шўбаи таълим, курс, 

гурўҳ 

5120100-

филология  ва 

омўзиши забонҳо 

(забони точикй) 

Гурўҳҳои-108-109   

6 Фан (Соатҳои 

хониш) 

Фолклори тоҷик Соатҳои хониш:  

Марўза – 24 соат 

Маш. амалй-сем. – 36 соат 

Корҳои муст.– 60 соат 

7 Давомнокии фан Семестри 1 6.09.2021 – 1.02.2022 

8 

Муаллим (лавозим 

ва унвон, манзили 

почтаи электронй) 

Маърузачи: 

Акмал 

Шерназаров 

Дотсенти кафедраи филологияи 

тоҷик ва забонҳои шарқи хориҷа, 

доктори фалсафа (PhD) 

е-mail: sh-akmal@umail.uz 

Амалиѐтчи: 

Акмал 

Шерназаров 

Дотсенти кафедраи филологияи 

тоҷик ва забонҳои шарқи хориҷа, 

доктори фалсафа (PhD) 

е-mail: sh-akmal@umail.uz 

9 Вақт ва чои дарс 

Машғулоти 

марўзавй 

Хиѐбони университет, 15, 

факултети филология, гурўҳи 

108-109, хонаи 1 Рўзи ҷамъа 

Машғулоти 

амалй 

Хиѐбони университет, 15, 

факултети филология, гурўҳи 

108-109, хонаи 1 Рўзи сешанбе 

10 
Вақт ва чои 

консултатсия  

Машғулоти 

марўзавй 

Хиѐбони университет, 15, 

факултети филология, гурўҳи 
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108-109, хонаи 1  Рўзи чоршанбе 

Машғулоти 

амалй 

Хиѐбони университет, 15, 

факултети филология, гурўҳи 

108-109, хонаи 1 Рўзи 

панҷшанбе 

11 Вақти кор дар асоси 

жадвали шахсй  

Хиѐбони 

университет, 15, 

факултети 

филология, 

кафедраи забон 

ва адабиѐти 

точик, хонаи 225  

Рўзи ҷумъа аз соати 15:00 то 

17:00 

1.2. Маълумотҳои асосй 

1 Муқаддима Мақсад аз омўхтани фанни «Фолклори тоҷик»,  иборат аз он 

аст: донишчўѐн доир ба таърих ва хусусиятҳои жанрҳои 

фолклор, инчунин дар бораи муносибати адабиѐти даҳонакй 

ва хаттй маълумот гиранд. Дар баробари ин курси мазкур 

донишчўѐни мактаби олиро бо таърих ва инкишофи илми 

фолклоршиносй шиносо менамояд. Маълумот дар бораи 

таърихи пайдоиш ва инкишофи фолклоршиносии чаҳон, аз 

он чумла фолклоршиносии точик. Пайдоиш ва инкишофи 

жанрҳои фолклорй. Муайян намудани равия, чараѐн ва 

услубҳои эчодии шоирони халқии точик ва мавқеи онҳо дар 

инкишофи адабиѐт. Фолклори маросимии точикон, мавқеи он 

дар ташаккули тафаккури миллй пайваста бо ғояҳои 

истиқлоли миллй.  

2 Мақсад ва 

вазифаҳои 

асосии фан 

 

Фолклор ҳамчун як қисми адабиѐт. Эчодиѐти 

даҳонакии халқ -  ифодакунандаи чаҳонбинии оммаи 

меҳнаткашон, орзу ва мақсади онҳо. Нақши асосии коллектив 

дар эчод кардани асарҳои фолклорй. Шоирон, ҳофизон ва 

гўяндагони халқ - эчодкунандагони асарҳои фолклорй. 

Муносибати эчодиѐти шахсони чудогона бо эчодиѐти халқ.  

Нақши анъана дар эчодиѐти дақонакии халқ. Аҳамияти 

фолклор дар таърихи маданият.  

 

 Талаботи асосй 

аз рўи фанни 

таълимй. 

Донишҷў: 

- маълумот дар бораи таърихи пайдоиш ва инкишофи 

фолклоршиносии чаҳон, аз он чумла фолклоршиносии точик. 
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пайдоиш ва инкишофи жанрҳои фолклориро бакалавр бояд 

донад ва дар амал татбиқ намояд. 

- Бобати муайян намудани равия, чараѐн ва услубҳои 

эчодии шоирони халқии точик ва мавқеи онҳо дар инкишофи 

адабиѐт; 

- фолклори маросимй, мавқеи асарҳои фолклорй дар 

ташаккули тафаккури миллй пайваста бо ғояҳои истиқлоли 

миллй малака ҳосил намуданаш лозим аст; 

Бакалавр инчунин бояд ба тачрибаҳои: 

- дар асоси таҳлили асарҳои шоирони халқй муайян 

намудани мавзўъ ва ғояи асар; 

- мавқеи муаллифи он дар чамъият; 

- аҳамияти асар барои хонандагони имрўза соҳиб бошад; 

 

3 Алоқаи фанни 

мазкур бо 

фанҳои дигар 

ва 

пайдарҳамии 

он аз чиҳати 

услубй 

 

Фани мазкур аз фанҳои асосии тахассусй буда, аз бисѐр 

чиҳатҳо таҳлил ва баррасй гардидааст. Таълими эчодиѐти 

даҳанакии халқи точик аз рўи маводи мавчуда дар 

алоқамандй бо фанҳои адабиѐтшиносй- поэтика, муқаддимаи 

адабиѐтшиносй, адабиѐти кўдакон, адабиѐти халқҳои эронй, 

адабиѐти халқҳои чаҳон, адабиѐти маорифпарварй, адабиѐти 

тасаввуф, адабиѐти муосир, назарияи адабиѐт, танқиди адабй, 

асосҳои тадқиқоти илмй тадрис мегардад. Он аз рўзи 

тасдиқшавии дастури таълимй ба амал чорй карда мешавад. 

Дастури фан дар ҳолати тағйирѐбии Стандарти давлатии 

таълим ва нақшаи таълим дигаргун карда мешавад.   

 

4 Тартиби алоқа 

бо воситаи 

почтаи 

электронй ва 

воситаҳои 

дигари алоқа 

Алоқаи муаллим ва донишчў бо воситаи почтаи электронй 

ҳам ба амал бароварда мешавад. Вақти кушодани почтаи 

электронй аз соати 15.00 то 20.00. Масъалаи баҳогузори бо 

воситаи почтаи электронй ва телефон ба амал бароварда 

намешавад. Баҳогузори фақат дар ҳудуди донишгоҳ дар 

хонаи муайяншуда ва ҳам дар чараѐни дарс (НЧ) ба амал 

бароварда мешавад.  

5 Талаботи асосй 

барои 

донишчўѐн  

Риоя намудан ба тартиб ва қоидаҳои донишгоҳ ва маданияти 

либоспўшй; 

Дар дарсҳо дар вақти муайяншуда иштирок кардан ва 

бесабаб аз дарсҳо намондан, аз худ намудани дарсҳои 

иштирокнакарда дар муддати муайяншуда; 
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Хомўш кардани телефон дар вақти дарс ва назоратҳо; 

Ба дарсҳо тайѐр омадан ва иштироки фаолона дар онҳо; 

Мавчудияти дафтарҳои алоҳида барои машғулотҳои 

маърўзавй, машғулотҳоиамалй, корҳои мустақилона ва 

вазифаҳои хонагй; 

Ичро намудани вазифаҳои хонагй ва супоришҳои илогай дар 

вақт ва сифати муайяншуда; 

Ба назоратҳо бо тайѐрии пухта омадан ва дар он ҳолате, ки 

балли зарури гирифта нашавад, назоратҳоро такроран дар 

муддати муайяншуда супоридан; 

Дар вақти назоратҳо накардани нусхабардорй (плагиат), дар 

акси ҳол аз назорат пеш карданро дар мадди назар доштан; 

Дар он ҳолате, ки ба бали гузошташуда этироз бошад, баъд аз 

эълон карда шудани бал ба муаллими фан, мудири кафедра ва 

ѐ декани факултет (ба комиссияи апелатсионии назоратҳои 

ниҳой) мурочиат намудан;  

Дар вақти дарс ва берун аз он ба муаллим ва дигарон дар 

доираи ахлоқ одоб мурочиат намудан. 
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МОДУЛ / 

СИЛЛАБУСИ ФАН  

Факултети 

филология  

5120100 – равияи 

таълимии 

филология ва 

омӯзиши забонҳо 

(забони тоҷикӣ)  
 

“Тасдиқ мекунам‖ 

Проректори ДДС оид 

корҳои таълимӣ: 

__________ 

А.С.Солеев 

―__‖_______соли 2021 

Ҷ.М. 

Номи фан: Фолклори тоҷик  

Намуди фан: Маҷбурӣ 

Коди фан: TFM1004 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Шакли таълим: Рӯзона 

Шакли машғулот ва соатҳои барои 

семестр ҷудошуда: 

120 

Маърӯза 24 

Машғулоти амалӣ 18 

Машғулоти лабораторӣ - 

Семинар 18 

Таълими мустақил 60 

Миқдори кредит: 4 

Шакли баҳогузорӣ: Имтиҳон 

Забони фан: Тоҷикӣ 

 

 

Мақсади фан (МФ) 

МФ1 

Ба донишҷӯѐн омӯзонидани фолклори маросимҳои халкӣ, 

жанрҳо ва намудҳои эҷодиѐти шифоҳии халқ, таърихи пайдоиш ва 

ташаккули адабиѐти шифоҳии тоҷик.  

МФ2 

Толибилмон бояд оиди таърихи ташаккули фолклоршиносӣ, 

асосҳои назарии илми фолклоршиносии тоҷик шиносо гарданд. 

Бобати масъалаҳои мухталифи назарии эҷодиѐти шифоҳии халқ 

шинос намудани донишҷӯѐн, ба тариқи қиѐсӣ омӯхтани мушкилот 

ва масъалаҳои муҳимтарини фолклори халқҳои ӯзбеку тоҷик.  

МФ3 
Дар бораи хусусиятҳои муҳимтарини фолклори тоҷик, 

асарҳо ва дурдонаҳои адабиѐти шифоҳӣ маълумот додан, дар 
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таҳлили асарҳои бадеии шифоҳӣ такмили малака ва маҳорати 

конструктивии толибилмон. Оиди хусусиятҳои жанрии осори 

шифоҳӣ, пайдоиш ва инкишофи жанрҳои фолклорӣ, муносибати 

адабиѐти даҳанакӣ ва хаттӣ, равобити адабии тоҷику ўзбек дар 

эҷодиѐти шифоҳӣ маълумот додан. 

 

 

Дониши ибтидоӣ барои азхудкунии фан  

1. 

Дар асоси талаботи стандарти давлатии таълим омӯзиши 

намунаҳои беҳтарини осори шифоҳӣ ва масъалаҳои марбут ба 

назарияи фолклор ва фолклоршиносӣ 

2. 

Омӯзиши ҷиҳатҳои ба худ хоси осори шифоҳӣ дар марҳилаҳои 

муайяни таърихи инкишофи адабиѐти бадеии шифоҳии халқ ва 

масъалаҳои назарии он. 

3. 

Таҳлилу баррасии мавқеи асарҳои фолклорӣ дар маросимҳои 

халқӣ ва инъикоси анъанаҳои қадима дар он, хусусияти жанрии 

асарҳои гуногуни фолклорӣ ва мазмуну моҳияти онҳо. 

4. 

Муайян намудани арзиши иҷтимоӣ, ахлоқӣ, бадеӣ, эстетикӣ ва 

фалсафии осори фолклорӣ ва таъин намудани ҷойгаҳи халқ дар 

эҷоди бадеӣ  

5. 

Вобаста ба талаботи малакавӣ муқоисатан таҳлилу баррасӣ 

намудани давраҳои таърихии ташаккули эҷодиѐти шифоҳии халқ 

ва осори бостонии он. Муайян намудани хусусиятҳои типологӣ, 

айният ва ҷойгаҳи сужетҳои сайѐр дар асарҳои фолклорӣ ва 

қиммату арзиши таърихӣ ва эстетикии онҳо. 

 

 

Натиҷаҳои таълим (НТ) 

 Аз ҷиҳати дониш: 

НТ1 

филологҳои оянда доир ба таърихи пайдоиш ва инкишофи 

фолклоршиносии ҷаҳон, аз он ҷумла фолклоршиносии тоҷик, 

мавқеи асарҳои фолклорӣ дар маросимҳо,  таърихи пайдоиш ва 

инкишофи жанрҳои фолклорӣ бояд донад ва дар амал татбиқ 

намояд;    

НТ2 

фолклори маросимӣ, мавқеи асарҳои фолклорӣ дар ташаккули 

тафаккури миллӣ пайваста бо ғояҳои истиқлоли миллӣ малака 

ҳосил намуданаш лозим аст;  
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НТ3 

мавқеи адабиѐти бадеии шифоҳиро дар инкишофи тафаккури 

миллй ва маънавию фарҳангй муайян намуда, онро дар мисоли 

асарҳои фолклорие, ки аз ҷониби башарият эътироф шудааст, 

фаҳмонидан; 

НТ4 

Дар бораи пайдоиш ва инкишофи жанрҳо ва ҷинсҳои адабй; 

муайян намудани равия, ҷараѐн ва услубҳои эҷодй ва мавқеи 

онҳо дар инкишофи адабиѐти умумҷаҳонӣ ба тасаввуроти 

муайян соҳиб будан. 

НТ5. 

Дар хусуси мавқеи фолклор дар инкишофи маърифат ва 

маънавияти мардум дар асру замонҳои гуногун маълумот 

доштан, бобати  асарҳои фолклорӣ ва мавқеи он дар ташаккули 

тафаккури миллй тавъам бо ғояҳои  истиқлоли миллй ба 

донишҳои назарӣ соҳиб шудан. 

НТ6. 

Дар асоси таҳлили асарҳои фолклорӣ бобати муайян 

намудани мавзўъ ва ғояи асар; мавқеи тафаккури бадеии халқ дар 

арсаи таърих ва ҷомеа;  муайян намудани аҳамияту арзиши ғоявӣ, 

бадеӣ, ахлоқӣ ва иҷтимоии асар барои хонандагони имрўз 

таҷрибаҳои заруриро соҳиб будан. 

НТ7.  

 

 
Мазмуни фан  

Шакли машғулот: Маърӯза (М) 

 Модули 1. СЕМЕСТРИ 1 

М1 

Фолклор ва равияҳои илми фолклоршиносӣ. Мафҳуми «фолклор» ва 

«фолклоршиносӣ». Мақсад ва вазифаи  илми фолклоршиносӣ. Хусусияти 

асосии эҷодиѐти шифоҳии халқ. Мактаб ва равияҳои фолклоршиносӣ.  

М2 Таърихи фолклори қадим ва  асримиѐнагии форсу точик. Масъалаи 

пайдоиш ва тараққиѐти эҷодиѐти шифоҳӣ ва китобии ниѐгони форсу тоҷик. 

Мифология – аввалин хаѐлоти бадеӣ ва таҷассуми ҷаҳоншиносии 

гузаштагони тоҷик.  

М3 Эпоси (достон) халқии Гўрўғлӣ. Мафҳуми луғавӣ ва истилоҳии (достон) 

эпос. Мавзўъ сужет, образ ва мундариҷаи ғоявии достон. Таҳлили қиѐсӣ-

типологии эпоси Гўрўғлӣ ва Алпомиш. Тасвири воқеаҳои таърихӣ, лаҳзаҳои 

лирикиву романтикӣ, сабку гуфтор, банду баст, оғоз ва анҷоми достон.  

М4 Фолклори маросимҳои мавсимӣ. Нақши ҳодисаҳои табиат дар пайдоиши 

сурудҳои мавсимӣ. Таҷассуми анъана, расму оин, урфу одат ва олами 

маънавии халқ дар назми маросимӣ ва намудҳои он.  Назми мавсимӣ ва 

мавзўъҳои он.  
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М5 Фолклори маросими тўи арўсӣ. Тўи арўсӣ ва давраҳои тайѐрӣ ва 

гузаронидани он: пеш аз тўӣ, тўи калон, баъди тўй. Истифодаи жанрҳои 

гуногуни фолклорӣ дар раванди маросими арўсии тоҷикон. Тарзи иҷрои  

сурудҳои тÿѐна. Хусусиятҳои бадеии сурудҳои маросими тўй. 

М6 Фолклори маросими мотам ва марсияхонӣ. Маълумот дар бораи  расму 

оини марбути маросими мотам. Хондани марсия ва навҳа (овозандозӣ) дар 

маросими мотам. Жанри марсия ва хусусиятҳои хоси он.  

М7 Чистон, зарбулмасал ва мақолҳои халқӣ. Мафҳуму маънидоди чистн, 

зарбулмасалу мақол ва хусусиятҳои жанрии онҳо. Инъикоси таърих, ҳусну 

таровати забон, афкори иҷтимоӣ, фалсафӣ ва ахлоқии халқ дар зарбулмасалу 

мақол. Мавзўъ, ғоя ва хусусиятҳои бадеии чистон ва зарбулмасалу мақол.  

М8 Байт, дубайтӣ ва рубоиѐти халқӣ. Мафҳуми луғавӣ, истилоҳӣ ва жанрии 

байт, дубайтӣ ва рубоиҳои халқӣ. Мавзӯъ, мундариҷаи ғоявӣ ва хусусияти 

бадеии онҳо.  

М9 Суруд, бадеҳа ва ашулаҳои халқӣ. Хусусияти жанрии суруд, бадеҳа ва 

ашӯлаҳои халқӣ. Сурудҳои халқӣ, мавзўъ ва шакли шеърии онҳо. Мазмуну 

мундариҷаи бадеҳа ва ашӯлаҳои халқӣ. 

М10 Афсонаҳои халқии тоҷикӣ. Афсона – насри бадеии қадимаи фолклори 

тоҷику форс. Жанри афсона ва намудҳои он.Мақоми афсона дар ҳаѐти 

гузаштаи халқ ва инкишофи хаѐлоти бадеии он. Таҷассуми муборизаи 

қувваҳои некиву бадӣ, инъикоси орзуву умедҳои халқ дар афсонаҳо. 

М11 Латифа ва нақлу ривоятҳои халқӣ. Мафҳуми истилоҳӣ ва жанрии латифа 

ва нақлу ривоятҳои халқӣ. Латифа жанри ҳаҷвии фолклор, сайри таърихӣ, 

мавзўъ ва образҳои латифа. Образ ва қаҳрамонҳои латифаҳои халқӣ Мазмун 

ва мундариҷаи ғоявии нақлу ривоятҳои халқӣ. 

М12 Фолклор бачагона. Мавқеи  суруд, чистон, тезгӯяк ва афсона дар фолклори 

бачагона. Вазн ва қофия, санъатҳои бадеӣ дар  тарона ва сурудҳои бачагона. 

Аҳамияти тарбиявӣ ва иҷтимоии  фолклори бачагона. 

 Тести санҷишӣ ва ѐ назорати хаттӣ 

Шакли машғулот: амалӣ (А) 

СЕМЕСТРИ 1 

А1.  Тартиб додани феҳристи адабиѐти илмӣ ва осори бадеии халқӣ 

А2.  Сурудҳои маросими мавсимӣ ва мавқеи он дар маросимҳои халқӣ 

А3.  Мазмуну мундариҷа ва тарзи иҷрои сурудҳои маросими тўйи тоҷикон 

А4.  Мавқеи зарбулмасал ва мақолҳо дар фолклори точик 

А5.  Чистонҳои халқӣ ва мазмуну мундариҷаи ғоявии онҳо 

А6.  Шакл, банду баст ва мундариҷаи ғоявии сурудҳо  
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А7.  Тарзи иҷро ва мундариҷаи бадеҳаҳои шифоҳӣ  

А8.  Жанрҳои насри шифоҳии фолклори тоҷик 

А9.  Эпоси (достон) халқии Гўрўғлӣ 

Шакли машғулот: семинарӣ (С) 

С1. Фолклор ва маросимҳои халқӣ 

С2.  Зарбулмасал ва мақолҳои халқй 

С3.  Чистонҳо ва хусусиятҳои бадеии онҳо. 

С4.  Байт, дубайтй ва рубоиѐти халқй 

С5.  Суруду таронаҳои халқӣ 

С6. Мундариҷаи ғоявии ашула ва бадеҳаҳо 

С7.  Афсона ва намудҳои он  

С8.  Латифаҳо нақлу ривоятҳои халқӣ 

С9.  Дуо ва шугунҳои халқӣ 

 Адабиѐти асосӣ  

1.  Амонов Р.  Лирикаи халқии тоҷик. Душанбе, 1968. 

2.  Асрорӣ В., Амонов Р. Эҷодиѐти даҳанакии халқи тоҷик. Душанбе, 1980. 

3.  Асрорӣ В. Жанрҳои хурди фолклорӣ.  Душанбе, 1990. 

4.  
Шерназаров А. Фолклори тоҷик. (Васоити таълимӣ). Самарқанд: СамДУ, 

2020 

Адабиѐти тавсияшудаи иловагӣ  

1.  
Амонов Р. Рубоиѐти халқӣ ва рамзҳои бадеӣ. – Душанбе: Дониш, 1987. –294 

с.   

2.  
Амонов Р. Очерки эҷодиѐти даҳанакии Кулоб. – Душанбе: Дониш, 1963. – 

250 с. 

3.  
Аҳмадов Р. Фолклори маросимҳои мавсимии тоҷикони Осиѐи Марказй. – 

Душанбе: Дониш, 2007. – 465 с. 

4.  
Зеҳниева Ф. Сурудҳои маросимии тўи тоҷикон. – Душанбе: Дониш, 1978. – 

156 с.  

5.  
Мавлонова М. Фолклори тоҷик. Комплекси таълимӣ-методӣ. – Хуҷанд: 

Ношир, 2016. – 156 с. 

6.  
Раҳмонӣ Р. Эҷодиѐти гуфтории мардуми тоҷик. – Душанбе: Сино, 2008. – 267 

с. 

7.  
file:///C:/Users/User/Desktop/Новая%20папка%20(3)/ustnoe-narodnoe  

-tvorchestvo.odt  

8.  www.persianacademy.ir/UserFiles/Image/naame09.pdf 

9.  
file:///C:/Users/User/Desktop/Новая%20папка%20(3)/ustnoe  

-narodnoe-tvorchestvo.odt 

../../../User/Desktop/�����%20�����%20(3)/ustnoe-narodnoe%20%0d-tvorchestvo.odt
../../../User/Desktop/�����%20�����%20(3)/ustnoe-narodnoe%20%0d-tvorchestvo.odt
http://www.persianacademy.ir/UserFiles/Image/naame09.pdf
../../../User/Desktop/�����%20�����%20(3)/ustnoe%20%0d-narodnoe-tvorchestvo.odt
../../../User/Desktop/�����%20�����%20(3)/ustnoe%20%0d-narodnoe-tvorchestvo.odt
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10.  

file:///C:/Users/User/Desktop/Новая%20папка%20(3)/Rus  

Folklore%20vol.21%201981.pdf 

 

ТАРТИБ ВА МЕЗОНИ БАҲОГУЗОРӢ 

 

Баҳогузории дониши донишҷӯѐн аз фанни “Фолклори тоҷик” тибқи 

“Дастурамал оиди ба тартиби назорат ва баҳогузории дониши 

донишҷӯѐн дар низоми кредитии таҳсил дар Донишгоҳи давлатии 

Самарқанд” сурат мегирад. 

  

 Кредит(соат)-и умумии барои фан ҷудошуда:  4 (120)  

 

 

Шакли 

назорат 

Балли 

умумӣ 

Шакли назорат 

(вазифа)  

Тақсимоти 

балл 

Балли 

гузариш 

Назорати 

марравӣ 
50 балл 

Навъи назорат:  

1. Хаттӣ (2 то 

савол) 

2. Хаттӣ (2 то 

савол) 

20 балл: 

10 балл; 

10 балл. 

30 балл 

3. Фаъолияти 

донишҷӯ (дар 

дарсҳои амалӣ 

ва семинарӣ) 

10 балл 

(мутобиқи 

шумораи 

машғулотҳо 

тақсим карда 

мешавад) 

4. Кори 

мустақилона 

20 балл 

(мутобиқи 

шумораи 

машғулотҳо 

тақсим карда 

мешавад) 

Назорати 

ниҳоӣ 
50 балл 

Кори хаттӣ (5 

то савол 

 

ѐки 

 

Teст (50 то тест) 

50 балл 

(ба ҳар як 

савол 10 

балл) 

 

50 балл 

30 балл 

../../../User/Desktop/�����%20�����%20(3)/Rus%20%0dFolklore%20vol.21%201981.pdf
../../../User/Desktop/�����%20�����%20(3)/Rus%20%0dFolklore%20vol.21%201981.pdf
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(ба ҳар як 

савол 1 балл) 

 

 

Балли умумии донишҷӯ вобаста ба фан дар асоси ҷадвали назоратҳои 

додашуда умумӣ карда, ба системаи баҳои ―5‖ гузаронида мешавад: 

 87-100 балл – 5 (аъло); 

 73-86 балл – 4 (хуб); 

 60-72 балл – 3 (қаноатбахш); 

 0-59 балл – 2 (ғайриқаноатбахш). 
 

Муаллифи дастур: Шерназаров Акмал Андиѐқулович 

E-mail: sh-akmal@samdu.uz 

Tашкилот: 
Донишгоҳи давлатии Самарқанд, кафедраи ―Забон ва 

адабиѐти тоҷик‖  

 

 

Мудири кафедра:                              проф. Ҷ.Ҳамроев 

 

Модули мазкур дар маҷлиси шӯрои факултети филология рақами ___ 

дар санаи  ___ ________ соли 2021 дида баромада ва тасдиқ гардидааст. 

 

 Раиси Шӯро:                                А.Пардаев 

 

M.Ӯ. 

 

―Созиш карда шуд‖  

Мудири бахши таълимӣ-  

усулубии ДДС: 

______________ Б.С.Аликулов 

―__‖_______соли 2021 

 

 

 

 

 

 

mailto:s.x.sirojiddin1976@mail.ru
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МАЪЛУМОТҲОИ НАЗАРӢ ОИДИ ФАН: 

 

 

 

                                   Нақша: 

1. Мафҳуми «фолклор» ва «фолклоршиносӣ».  

2. Мақсад ва вазифаи  илми фолклоршиносӣ.  

3. Робитаи фолклор бо илмҳои шевашиносӣ, таърих, санъат ва 

мардумшиносӣ. 

4. Фолклор – маҷмўаи ҷинсу жанрҳои манзум ва мансури шифоҳӣ. 

5. Хусусияти асосии фолклор 

6. Мактаб ва равияҳои гуногуни фолклоршиносӣ.  

7. Муаррихон ва бостоншиносони қадим ва асрҳои миѐна – Ҳеродот, 

Страбон, Табарӣ, Наршахӣ, Абурайҳони Берунӣ ва дигарон дар бораи 

эҷодиѐти шифоҳӣ ва анъанаҳои ниѐгони форсу тоҷик.  

8. Шарқшиносони маъруф дар бораи  фолклор.  

9. Маълумот дар бораи фолклоршиносии тоҷик; пешгомони 

фолклоршиносии тоҷик: М.Семѐнов, Андреев, О.Исматӣ, Л. Бузургзода,  Н. 

Болдирев, О. Сухарева, М.Турсунзода, Ҳ.Карим, А.Деҳотӣ, Р. Амонов, В. 

Рўзӣ Аҳмадов, Б. Шермуҳаммадов ва дигарон. 

 

Мафҳумҳои асосӣ: Фолклор, фолклоршиносӣ, эҷодиѐти даҳанакии 

халқ, жанрҳои шифоҳӣ, равияҳои фолклоршиносӣ, санъат, мардумшиносӣ, 

хусусиятҳои асосии эҷодиѐти шифоҳии халқ.  

 

Эҷодиѐти бадеии даҳанакии халқро фолклор ҳам мегўянд. Фолклор 

(Folklore) калимаи англисӣ буда, маънои ҳикмати халқ, хиради халқро 

дорад. Ин истилоҳро бори аввал соли 1846 олими англис Вилям Томс 

пешниҳод кардааст. Ў баъди шинос шудани нашри дуюми асари 

«Мифология»-и бародарони Гримм дар шумораи 928-уми рўзномаи 

«Атенеум» бо тахаллуси «А.Мертон» мақолае бо номи «The folklore» 

навишта, истилоҳи «фолклор»-ро («folk»-халқ, «lore»-хирад, хирадмандӣ, 

яъне «folklore» - «хиради халқ») истифода намудааст ва ўро бори аввал ба 

сифати истилоҳи ифодакунандаи «анъанаи кишоварзони Аврупоӣ, шеъри 

қадимаи халқӣ, урфу одат,  маросим ва эътиқодҳо» шарҳ додааст. 

Фолклор мафҳуми васеъ дорад. Чунончӣ, мусиқӣ, рақс, рассомӣ, 

наққошӣ, кандакорӣ, зардўзӣ ва ҳоказоро, ки аз ҷумлаи эҷодиѐти халқ 

мебошанд, низ фолклор мегўянд. Аммо бештар бо истилоҳи «фолклор» 

Мавзўи 1 Фолклор ва равияҳои илми 
фолклоршиносй 

 
 

маъруза 
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эҷодиѐти бадеии даҳанакии халқ машҳур аст. Илмеро, ки эҷодиѐти даҳанакии 

халқро меомўзад ва тадқиқ мекунад, фолклоршиносӣ меноманд. Дар 

фолклоршиносии тоҷик истилоҳҳои адабиѐти даҳанакии халқ, адабиѐти 

лафзии халқ, эҷодиѐти шифоҳии халқ ва ғайра низ дучор мешаванд. 

Вазифа ва мақсади асосии фанни эҷодиѐти шифоҳии халқ, пеш аз 

ҳама аз он иборат аст, ки он доир ба хусусусиятҳои ба худ хоси эҷодиѐти 

шифоҳии халқ, таърихи ба вуҷудоии жанрҳои асосии фолклор ва 

қонуниятҳои тараққиѐти он, ҷараѐни ташаккул, таркиб ѐфтани ҷинсҳо ва 

жанрҳо, поэтикаи асарҳои фолклорӣ, инчунин дар бораи мифология ва 

фолклори қадим, фолклори маросимӣ, фолклори бачагона, лирикаи халқӣ, 

робитаи фолклори тоҷик бо халқҳои дигар, муносибати адабиѐти даҳанакӣ ва 

хаттӣ маълумот медиҳад. Дар баробари ин курси мазкур донишҷўѐни 

мактабҳои олиро бо таърих ва инкишофи илми фолклоршиносӣ шиносо 

менамояд. 

Муносибати фолклоршиносӣ бо илмҳои дигар. Фолклоршиносӣ як 

қисми адабиѐтшиносӣ буда, бо хусусияти худ ба этнография низ хеле наздик 

аст. Этнография илмест, ки дар бораи зисту зиндагонӣ, расму одат ва ахлоқу 

одоби халқ баҳс мекунад. Дар айни ҳол материалҳои фолклорӣ яке аз 

манбаъҳои омўзиши этнографӣ мебошанд, зеро дар онҳо бисѐр зисту 

зиндагонӣ, расму одат ва ахлоқу одоби  миллӣ инъикос ѐфтаанд. 

Дар асарҳои фолклорӣ хусусиятҳои забони зиндаи гуфтугўӣ акс 

мешавад, бинобар ин фолклоршинос бояд лаҳҷаю шеваҳоеро, ки бо онҳо 

асарҳои халқӣ эҷод карда мешаванд, хуб донад. 

Эҷодиѐти бадеии замонҳои гузаштаро бидуни омўзиши ҳақиқати 

таърихӣ ва муҳити иҷтимоӣ фаҳмидан ва тадқиқ кардан номумкин аст. Аз ин 

рў, фолклоршинос ба таърих муроҷиат накарда наметавонад ва илми таърих 

ба фолклоршиносӣ қаробат дорад. Яке аз далелҳои барҷастаи ин даъво 

суруди халқии тоҷик дар бораи шўриши восеъ мебошад, ки дар онҳо 

муносибати узвии фолклор ва таърих хеле хуб намудор аст. Ба ҳамин тариқ  

омўзиши якҷояи фолклор ва таърих ҳам барои фолклоршинос ва ҳам  барои 

таърихшинос хеле муҳим аст.  

Шакл ва намудҳои эҷодиѐти бадеии халқ. Асарҳои эҷодиѐти бадеии 

халқ асосан ба се гурўҳ ҷудо мешаванд: лирикӣ, эпикӣ ва драммавӣ. 

Ин навъҳои асари адабӣ дар байни бисѐр халқҳо дар замонҳои қадим ба 

вуҷуд омада, дар адабиѐт мавқеъ пайдо карда, тадриҷан инкишоф ѐфта 

омадаанд.  

Аломатҳои фарқкунандаи ин се навъи асари бадеии халқ дар тарзи 

махсуси тасвири воқеият зоҳир мегардад. Дар асарҳои эпикӣ воқеа ва 

амалиѐти қаҳрамони асар нақл мешавад. Дар асарҳои лирикӣ, андешаҳо 



16 

 

эҳсосот ва ҳаяҷони шахс инъикос мегардад. Дар асарҳои драммавӣ амалиѐти 

қаҳрамон бевосита нишон дода мешавад. Ҳар кадоми ин навъи асари бадеӣ 

боз ба намудҳо ѐ жанрҳо  ҷудо мешаванд. Масалан, дар фолклори тоҷик 

чунин жанрҳои эпикӣ: достон, афсона, латифа, нақлу ривоят, дуо; лирикӣ: 

рубоӣ, байт, суруд, ашула, бадеҳа ва амсоли инҳо ба назар мерасад.  

Эҷодиѐти бадеии даҳанакии халқ, жанрҳои махсус дорад: эпос, афсона, 

чистон, зарбулмасал, суруд, тезгўяк, бадеҳа ва ғайра. Дар натиҷаи таъсири 

байниҳамдигарии фолклор ва адабиѐти бадеии китобӣ баъзе жанрҳои хоси 

фолклор ба адабиѐт (монанди дубайтӣ ва рубоӣ, байт, чистон, латифа) ва 

ҳамчунин жанрҳои ҷудогонаи адабиѐт ба фолклор (монанди ғазал, мухаммас, 

маснавӣ) гузаштаанд.  

 Ҳар як жанри фолклорӣ аҳамияти махсус дорад. Жанрҳои эпикӣ ҳаѐти 

халқро васеътар, мукаммалтар ва дар шакли ҷамъбасти бадеӣ инъикос 

мекунанд. Жанрҳои лирикӣ ҳаѐти оилавӣ-фардиро ба таври бадеӣ тасвир ва 

ҷамъбаст карда, олами ботинии шахс ва ҳиссиѐту ҳаяҷони ўро ифода 

менамоянд. Зарбулмасалу мақолҳо бошанд ҷамъбасти таҷрибаи ҳаѐт, 

ақидаҳои фалсафӣ, иҷтимоӣ, ахлоқӣ ва эстетикии омма мебошанд. Чистонҳо 

тасвири образноки ҳаѐти воқеӣ ва хулосаи мушоҳидаю тасаввуроти инсон 

оид ба табиат ва ҳодисаҳои зиндагианд. Латифаҳо воситаи танқиду 

мазаммати иллатҳои ҳаѐти ҷамъиятӣ ва шахсӣ буда, ахлоқи поки инсониро 

тарғиб мекунанд. Латифаи халқӣ хандаи маҳкумкунандаи мардум ба унвони 

нопокии одамист. 

Хусусияти фолклор. Хусусияти асосии эҷодиѐти бадеии шифоҳии 

халқ аз он иборат аст, ки вай эҷодиѐти коллективӣ мебошад. Вақте ки дар 

бораи эҷодиѐти коллективӣ сухан меравад, аввалан ҷараѐни эҷодшавӣ ва 

такмилѐбии асарҳои даҳанакиро дар назар бояд дошт: халқ дар давоми асрҳо 

осори бадеӣ офарида, онро аз даҳон ба даҳон ва аз авлод ба авлод гузаронида, 

тағйир медиҳад ва дигаргун месозад. Сониян, асарҳои фолклорӣ эҷоди 

бадеии ақлу идроки шахси ҷудогона набуда, балки маҳсули шуури 

коллективии одамон аст, ки дар ниѐгон пояи тараққиѐти ҷамъияти инсонӣ 

умр ба cap бурдаанд. 

Хусусияти коллективии фолклорро ҳодисаи асосӣ шуморидан маънои 

онро надорад, ки шахсони ҷудогона дар офаридани асарҳои фолклорӣ роле 

надоранд. Аввалан, ҳар як асари фолклорӣ аз тарафи шахси алоҳида гуфта 

мешавад. Агар ин асар ба завқи умум (коллективи одамон) мутобиқат кунад, 

аз забон ба забон интиқол ѐфта гўяндаи нахустин номаълум шуда мемонад. 

Дуюм, шароитҳои таърихӣ, ҷамъиятӣ ва ҳаѐти маишӣ ба гўяндагони фолклор 

(афсонагўйҳо, ҳофизон, ноқилон ва достонсароѐн) таъсир мерасонанд ва он 

гўяндагон асарҳои халқиро ба замон, шароит ва муҳит мутобиқан нақл 
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мекунанд, месароянд ва иҷро мекунанд. Асар вобаста ба маҳорати гўянда 

хусусияти нав пайдо мекунад. Масалан, гўрўғлихонҳои тоҷик Бобоюнус 

Худойдодзода, Қурбон Ҷалил, Одина Шакар, Хикмат Ризо, Ҳақназар Кабуд 

ва Курбоналӣ Раҷаб, афсонагўйҳо Оқилов Саидамир, Назаров Усмон, 

Ортиқов Амонулло, Додоҷонова Зулол, Тешаев Ҳафиз, Латифов Зариф ва 

дигарон ҳар кадом дар баѐни мазмуну композиция, дар тасвирҳои бадеӣ аз 

худ хусусияти хос зоҳир намуда, ганҷинаи эҷодиѐти бадеии халқро бой 

намудаанд. Ҳеҷ яке аз онҳо ҳаргиз гуфта наметавонанд, ки асари худро 

мехонанд ѐ нақл мекунанд. Онҳо эътироф мекунанд, ки гўянда ѐ сарояндаи 

асари халқӣ мебошанд. Ҳар тағйирот ва навигарие, ки ба ин ѐ он асар дохил 

карда мешавад, дар худуди жанр ва анъанаи устувори он жанр ба амал меояд. 

Хусусияти асосии дигари фолклор даҳанакӣ будани он мебошад. Аз 

сабаби он, ки эҷодиѐти бадеии халқ дар давоми асрҳо даҳанакӣ эҷод шуда, аз 

даҳон ба даҳон гузашта, бо ҳамин роҳ паҳн гардидааст, ин ҳолат ба шаклу 

мазмуни он бетаъсир намондааст. Мардум ҳамаи ҳодисаю фактҳоеро, ки дар 

асарҳо тасвир мешаванд, пурраю аниқ дар хотир дошта наметавонистанд, 

баъзеашон фаромуш мешуданд, баъзеашон ба тарзи дигар ифода меѐфтанд. 

Дар ин ҷараѐн ба хамдигар омехтани воқеаҳо, тағйир додани замони онҳо ва 

тасвири ашхосе, ки ба ҳақиқати таърихӣ мувофиқат намекунанд ва инчунин 

аз осори хаттӣ иқтибос гирифтан низ мушоҳида мешавад. Вале ин гуна 

ҳодисаҳо маънии онро надоранд, ки хусусияти даҳанакии фолклор қимати 

бадеӣ ва ғоявии жанрҳои эҷодиѐти халқро паст мезанад. Дар сурудҳои халқӣ, 

рубоию дубайтиҳо ва дар афсонаю латифаҳо ҳамчун дар ҳар асари бадеии 

ҳақиқӣ тасвири хушку холӣ ва беобу ранг буда наметавонист ва наметавонад. 

Дар эҷодиѐти ҳақиқии халқ ҳамеша муносибати халқ ба ҳаѐти воқеӣ инъикос 

ѐфта, мазмуну моҳияти ҳодисаҳо кушода дода мешавад ва мавқеи халқ 

муайян мегардад. Аз ин рў, на ҳамеша далели аниқи таърихиро дар эҷодиѐти 

даҳанакии халқ пайдо кардан мумкин аст. Дар фолклор ҳам амсоли адабиѐт 

чамъбастҳои бадеӣ ва образу персонажҳои типӣ мавқеи асосиро ишғол 

менамоянд. 

Дигар хусусияти асосии эҷодиѐти бадеии даҳанакии халқ, 

вариантнокии он мебошад. Асарҳои фолклорӣ ба сабаби бемуаллиф будан, 

ба таври даҳанакӣ эҷод шудан ва дар натиҷаи аз даҳон ба даҳон гузашта паҳн 

шудани худ вариантҳо-нусхаҳо пайдо мекунанд. Омилҳои пайдоиши 

вариантҳо замон ва мавқеи сурудан ѐ гуфтани асар, маҳорат ва ақидаи 

гўянда, вазъияти иҷтимоӣ ва муҳити ҷамъиятӣ, таҷрибаҳои эҷодӣ ва фардии 

гўянда мебошанд. Таҳлили вариантҳо барои муайян кардани ҷараѐни 

инкишофи ақидаҳои эстетикии халқ аҳамияти махсус дорад. Бинобар ин 
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омўзиши шароитҳои пайдоиш, иҷро кардан ва паҳншавии фолклор яке аз 

масъалаҳои муҳимтарини фолклоршиносӣ ҳисоб меѐбад. 

Мактаби мифологӣ. Дар ибтидои асри XIX дар Европаи Ғарбӣ, дертар 

дар Россия назарияе дар фолклоршиносӣ ба вуҷуд меояд, ки он бо номи 

мактаби мифологӣ машҳур мегардад.  

Моҳияти назарияи мифологӣ аз он иборат буд, ки вай ѐдгориҳои 

эҷодиѐти даҳанакии халқро, ки дар натиҷаи парастиши офтоб ва дигар 

ҳодисаҳои табиат ба вуҷуд омадаанд, инъикоси тасаввуроти динии инсон 

мешуморид. Мувофиқи ин назария аз тасаввуроти динӣ гуфтор дар бораи 

қувва ва ҳодисаҳои табиат, мифҳо дар бораи худоѐн пайдо шудаанд. 

Аз рўи ақидаи фолклоршиносон В.Асрорӣ ва Р.Амонов «Олимон дар 

назди худ вазифа гузошта буданд, ки ривоятҳои динию мифологиро дар 

эҷодиѐти даҳанакии халқ барқарор намоянд. Мифологҳо дар образҳои 

қаҳрамонони сурудҳои эпикӣ ва афсонаҳо ташхис ѐфтани ҳодисаҳои 

гуногуни табиат: офтоб, осмон, рўшноӣ, об, раъду барқ ва ғайраро медиданд 

ва зимистон, торикӣ, абр ва ҳоказоро душманони ин қаҳрамонон 

мепиндоштанд. Масалан, баъзе мифологҳо ҷанги қаҳрамонро бо аждаҳо 

ҳамчун ҳодисаи табиат, ҷанги офтобу абр маънидод мекарданд»
1
. 

Назарияи иқтибос ѐ мактаби муқоисавӣ-таърихӣ. Дар мубориза бо 

назарияи мифологӣ назарияи иқтибос ба вучуд омад. Тарафдорони машҳури 

ин назария дар Европаи Ғарбӣ Т. Бенфей (1809—1881), дар Россия А. Н. 

Пыпин (1833—1904), В. Ф. Миллер (1848—1913) ва дар охирҳои фаъолияти 

худ Ф. И. Буслаев (1818—1897) ва дигарон буданд.  

Тарафдорони ин назария вазифаи асосии худро дар он медонистанд, ки 

эҷодиѐти даҳанакии халқҳои гуногунро бо роҳи муқоиса омўзанд. Онҳо 

кўшиш мекарданд, ки дар асарҳои фолклории халқҳои Fapбy Шарқ сюжет, 

мотив, образҳои монанду наздикро ѐфта нишон диҳанд. 

Камбудии асосии назарияи муқоисавӣ-таърихӣ аз он иборат аст, ки 

намояндагони он асари эҷодиѐти даҳанакии халқро аз заминаи миллӣ-

таърихиаш ҷудо мекарданд, хусусиятҳои миллиашро ба эътибор 

намегирифтанд. 

Муқоисаи далелҳои фолклорӣ дар миқѐси байналхалқӣ танҳо дар асоси 

монандии зоҳирии сюжетҳо, мотивҳо, образҳо, ба ҳисоб нагирифтани 

шароитҳои иҷтимоӣ-таърихии пайдоиши онҳо ва сабабҳои шабоҳати онҳо 

барои муайян кардани ҷараѐни инкишофи таърихии эҷодиѐти халқ натиҷаи 

дуруст ва фоидаи зиѐд дода натавонист. 

                                                           
1 В.Асрорї, Р.Амонов. Эљодиёти даҳанакии халқи тољик. –Душанбе, 1980, саҳ. 31. 
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Мактаби таърихӣ. Аз охири солҳои 90-уми асри XIX дар 

фолклоршиносии рус мактаби таърихӣ мавқеи асосиро ишғол менамояд. 

Бузургтарин намояндагони ин назария В. Ф. Миллер (1848—1913), М. Н. 

Сперанский (1863—1938), Н. П. Дашкевич (1852—1908) буданд. Онҳо 

мақсад доштанд, ки решаҳои таърихии сюжету образҳои фолклориро муайян 

кунанд. В. Миллер ва ҳамфикрони ў дар асарҳои худ кўшиш мекарданд, ки 

он фактҳои таърихиро, ки дар достонҳо, афсонаҳо ва дигар жанрҳои фолклор 

инъикос ѐфтаанд, муқаррар намоянд. Намояндагони ин равияи 

фолклоршиносӣ бисьѐр фактҳои навро дарѐфтанд, хулосаҳои пурқимат ба 

даст оварданд.  

Онҳо хусусияти фолклорро ба ҳисоб намегирифтанд ва ба он эътибор 

намедоданд, ки фолклор инъикоси фотографии фактҳои ҷудогона ва 

ҳодисаҳои зиндагӣ нест, балки вай факт ва ҳодисаҳои зиндагиро эҷодкорона 

ва дар шакли ҷамъбасти бадеӣ намудор месозад. Дар асарҳои онҳо воқеаҳои 

таърихӣ ва номҳо бо сюжет ва образҳои асарҳои фолклорӣ муқоиса карда 

шудаанд, вале алоқаи ҳақиқии эҷодиѐти халқ бо ҷараѐни таърихӣ равшан 

нишон дода нашудааст. 

Мактаби антропологӣ. Асосгузорони мактаби антропологӣ (ба ибораи 

дигар «назарияи худрўии сюжетҳо») дар фолклоршиносӣ олими англис Э. 

Тейлор (1832—1917) ва олими шотландӣ Э. Лэнг (1844—1912) мебошанд
2
. 

Соли 1871 асари Э. Тейлор «Маданияти ҷамъияти ибтидоӣ» аз чоп мебарояд. 

Э. Тейлор дар асоси материали фаровон ба хулосае меояд, ки ҳамаи халқҳо аз 

ҷиҳати зисту зиндагӣ, ахлоқ, дин ва эҷоди бадеӣ умумияти бисѐре доранд. 

Шарҳи ин масъаларо Э. Тейлор дар умумияти табиати одамӣ, рўҳия ва 

тафаккур ҷустуҷў мекунад. Ў чунин масъаларо ба миѐн меоварад, ки ҳамаи 

халқҳо дар ҷараѐни тараққиѐти худ давраҳои муайяни таърихиро аз cap 

мегузаронанд, сабаби ба ҳамдигар монандӣ пайдо кардани бисѐр сюжет, 

образ ва персонажҳои фолклорӣ дар ҳамин аст.  

Таърихи пайдоиш ва ташаккули илми фолклоршиносии тоҷик 

Расму оин, тарзи рўзгордориву маросимҳои мардумӣ, хусусан, 

эҷодиѐти шифоҳии халқ, аз замонҳои бостон диққати аҳли қаламро ба худ 

ҷалб карда омадааст. Дар матнҳои бостонии тоисломӣ нишонаҳои фаровони 

анъанаи шифоҳиро метавон дид. Инро мо аз китоби бостонии ―Авесто‖ 

шурўъ намуда, то «Таърихи табарӣ»-и Балъамӣ, «Таърихи Бухоро»-и 

Наршахӣ, «Қобуснома»-и Кайковус, «Осор ул-боқия»-и Берунӣ инчунин 

таълифоти Рўдакӣ, Хайѐм, Фирдавсӣ, Берунӣ, Сино, Ҷалолиддини Балхӣ, 

                                                           
2
 Жураев М. Фолклоршунослик асослари. –Тошкент, Фан, 2009, саҳ. 125 
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Ҳофиз, Навоӣ, Восифӣ, Айнӣ ва дигарон мушохида менамоем, ки бидуни 

таъсироти фарҳанги шифоҳии мардум тасаввур кардан имконнопазир аст. 

Дар охири асри XIX ва аввали қарни XX шарқшиносону ҷуғрофидонҳо, 

низомиѐн ва баъзе аз шахсони кунҷкову ҳавасманди рус ҳангоми 

маъмурияташон дар Осиѐи Марказӣ ба забон, фарҳанг, эҷодиѐти шифоҳӣ, 

таърих ва анъанаву тарзи рўзгордории мардумони ин минтақа, аз ҷумла 

тоҷикон, мароқ зоҳир намуда, як силсила мақола, очерк ва рисолаҳо таълиф 

намудаанд, ки онҳо тавассути матбуот ва дар дохили китобҳо ба нашр 

расидаанд
3
  

Аз солҳои 1929 аз ноҳияҳо ва шаҳрҳои Осиѐи Марказӣ ҷавонони 

соҳибистеъдоди тоҷик ба маркази шаҳри Душанбе омада, дар бахшҳои 

гуногуни филология ва фанҳои дигар шуғл варзида, бо ѐрии муҳаққиқони рус 

ба монанди М. С. Андреев, А. А. Семѐнов, Е. М. Пешерева, А. Н. Болдирев, 

Я. И. Налский, Н. А. Кисляков, О. Сухарева, И. С. Брагинский, Р. Л. 

Семенова ва дигарон, дар қатори риштаҳои дигар ба омўзиши фарҳанги 

мардум низ машғул шуданд. Онҳо аз байни мардум роҷеъ ба расму оинҳо, 

маросимҳо, парастишу муқаддасот маводи фаровоне гирд оварда, бо 

муқаддимаҳои таҳлилӣ ба нашр расонидаанд.  

М. Пешерова, Н. Н. Ершов, А. К. Писарчик, А. П. Колпаков, О. А. 

Сухарев, И. А. Сухарева ва дигарон ҳангоми гирдоварии маводи этнографию 

шевашиносӣ намунаҳои зиѐди эҷодиѐти шифоҳии ин ва ѐ он маҳали 

тоҷикнишинpo сабт кардаанд, ки як қисми зиѐди онҳо тавассути асарҳои 

илмӣ ва маҷмуаҳои фолклорию этнографӣ чоп шуда, ба дасти хонандагон 

расидаанд.  

Дар солҳои 20-30 садаи ХХ ба ғайр аз донишмандони рус худи тоҷикон 

низ аз зумраи шогирдону пайравони устод Садриддин Айнӣ бо гирдоварӣ ва 

нашри фолклори тоҷик таваҷҷўҳ зоҳир карда, маводи гирдовардаи худро дар 

матбуоти даврӣ ба нашр расониданд ва дар бораи ин ѐ он масъалаи 

фолклоршиносӣ мақолаҳо навиштанд.  

Баъдан, ба таври расмӣ, дар умури гирдоварӣ ва нашри осори фолклорӣ 

дар солҳои 30-40-уми асри ХХ Институти давлатии илмиву тадқиқотии 

Иттиҳоди Шўравӣ (1931-1933), Академияи илмҳои Иттиҳоди Шўравӣ (1941), 

ки дар асоси он соли 1951 Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис 

гардида буд, саҳм гирифтаанд, ки қисме аз ин материалҳо дар ФФТ 

маҳфузанд. 

Дар ин солҳо яке аз муҳаққиқони пуркор ва заҳматкаш Лутфулло 

Бузургзода ба гирдоварии маводи фолклорӣ бештар машғул гардид. Бо саъю 

                                                           
3
 Ганљинаи фолклори тољик. 
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ибтикори ў нодиртарин нусхаи таронаи ―Ҷашни лола‖ ва сурудҳо дар бораи 

шўриши Восеъ сабт шудаанд, ки ҳоло дар ФФТ нигаҳдорӣ мешаванд. Дар он 

солҳо инчунин адибон ва муҳаққиқони тоҷик Обит Исматӣ, Абдушукур 

Пирмуҳаммадзода, Абдусалом Деҳотӣ, Тўрақул Зеҳнӣ, Лутфулло Бузургзода, 

Суҳайли Ҷавҳаризода, Ҷалол Икромӣ, Ҳабиб Юсуфӣ, Мирзо Турсунзода, 

Ҳаким Карим, Раҳим Ҷалил, Мирсаид Миршакар ва дигарон аз тоҷикони 

деҳот, ноҳия ва шаҳрҳои мухталифи Осиѐи Марказӣ афсонаҳо, ривоятҳо, 

рубоиҳо, дубайтиҳо, суруду таронаҳо, зарбулмасалу мақолҳо, чистонҳо ва 

матнҳои маросимҳои гуногунро сабт намудаанд.   

Дар солҳои чилум, ба хусус 1945 дар давраи Ҷанги Бузурги Ватанӣ, 

гирдоварӣ ва сабти осори шифоҳии мардуми тоҷик қатъ нагардидааст. 

Муҳаққиқони дилсўзи фарҳанги мардум ба монанди H. Маъсумӣ, Б. 

Раҳимзода ва M. Раҳимов дар солҳои 1943, 1944 ва 1945 ба деҳаву ноҳияҳои 

Ҳоиту Шулмак ва гирду навоҳии онҳо сафар карда, маводи арзишманди 

фолклорӣ ҷамъ овардаанд. Дар он солҳо ходимони илмӣ С. Табаров, М. 

Раҳимов ва донишҷўѐн Қодир Расулов ва Исмоил Саидов аз достонсаро 

Одина Шакар  достони «Гўрўғлӣ»- po навишта гирифтаанд.  

Дар соли 1945 бо саъю талоши Бобоҷон Ниѐзмуҳаммадов аввалин 

маҷмўаи нисбатан калонҳаҷми афсонаҳои тоҷикӣ ба забони русӣ ба табъ 

расонида шуд, ки он дар мавриди омўзиши осори шифоҳии халқи тоҷик як 

қадами ҷиддие ба пеш буд.  

Дар солҳои панҷоҳум ба таври гурўҳӣ ташкил намудани 

экспедитсияҳои фолклорӣ ба минтақаҳо шурўъ гардид. Дар ибтидои соли 

1953 Институти забон ва адабиѐти ба номи Рўдакӣ нахустин ҳайати илмии 

фолклоршиносонро ба ноҳияҳои вилояти Сўғди ҳозира фиристод. Пеш аз 

ҳама тавассути чунин кори майдонӣ аз ноҳияҳои ин вилоят, ба мисли 

Мастчоҳ, Фалғар, Панҷакент ва Шаҳристон осори шифоҳии фаровоне 

гирдоварӣ шуд. Сониян, вилояти мазкур азбаски бо ҷумҳуриҳои Ўзбекистон 

ва Қирғизистон ҳаммарз мебошад, таҳқиқу баррасии робитаҳои фарҳангиву 

иҷтимоии байни ин миллатҳо аҳамияти махсус дошт.  

Дар он солҳо таваҷҷўҳи муҳаққиқонро минтақаҳои тоҷикнишини 

Ўзбекистон низ ба худ ҷалб намуд. Ҳамин буд, ки дар солҳои 1956-1957 

Б.Шермуҳаммадов ва Р.Аҳмадов ба гирдоварии фолклори Самарқанд ва 

вилояти Қашқадарѐ оғоз намуданд. Баҳром Шермуҳаммадов дар асоси 

маводи фаровони гирдовардаи худ эҷодиѐти шифоҳии тоҷикони шаҳри 

Самарқандро мавзўи рисолаи дипломии худ қарор дод. Ў соли 1957 баъди 

хатми Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон дар шўъбаи фолклори Институти 

забон ва адабиѐти ба номи Рўдакӣ корҳои пажуҳиширо оғоз намуд.  
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Баъди муҳайѐ гардидани шароити муносиб Институти забон ва 

адабиѐти ба номи Рўдакӣ зарурати таъсиси шўъбаи мустақили фолклорро 

матраҳ намуд ва бо фармони № 30 аз таърихи 20 марти соли 1958 шўъбаи 

фолклори тоҷик таъсис дода шуд, ки бахши шевашиносӣ низ шомили он буд. 

Ба ин шўъба Раҷаб Амонов мудир таъин гардид. Дар вақти таъсиси шўъбаи 

фолклор дар ҳайъати он С.Норматов, Ф.Зеҳниева ва Б.Шермуҳаммадов кор 

мекарданд. Моҳи июни ҳамон сол, яъне пас аз ду моҳи таъсиси шўъба 

хатмкунандагони Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон М.Холов ва Р.Аҳмадов 

бо роҳхати Донишгоҳ ба шўъбаи мазкур ба кор омаданд. 

Соли 1969 дар шўъбаи фолклор 27 нафар, аз ҷумла 4 нафар корманди 

калони илмӣ, 12 нафар корманди хурди илмӣ, 3 нафар лаборанти калон, 5 

нафар лаборант ва як нафар аспирант фаъолият доштанд.                                                         

Соли 1959 як ҳайъати фолклоршинос ба шаҳри Самарқанд ва ноҳияҳои 

дуру наздики он ба муддати се моҳ ба сабти маводи фолклорӣ машғул 

шуданд. Ба он Б.Шермуҳаммадов (роҳбар), Р.Аҳмадов, Ф.Зеҳниева, 

М.Ҳодиева шомил буданд. Аз байни сокинони ин шаҳри бостонӣ, инчунин аз 

бошандагони деҳаҳои Синтоб, Ухум, Катта Эч ва маркази ноҳияи Нурато 

маводи фаровони фолклорӣ ба даст омад, ки сипас дар асоси онҳо маҷмуаҳои 

«Афсонаҳои Самарқанд» (соли 1965) ва «Таронаҳои Самарқанд» (соли 1966) 

ба табъ расидаанд. Ҳисоботи Р.Аҳмадов ва Б.Шермуҳаммадов оид ба натиҷаи 

ин сафари илмии фолклоршиносон дар ахбороти АИҶТ чоп шудааст. 

То соли 1965 чунин сафарҳои илмӣ барои гирдоварии намунаҳои 

фолклор ба вилоятҳои Бухоро, Қашқадарѐ, Фарғона ва Сурхандарѐи 

Ўзбекистон созмон ѐфт, ки маводи аз ин сафарҳои ба дастомада ФФТ ро хеле 

ғанӣ намуд. Дар вилояти худмухтори Кўҳистони Бадахшон аз соли 1960 то 

соли 1964 бо роҳбарии Н.Шакармамадов чандин сафари илмии фолклорӣ 

созмон дода шуда буд.  

Соли 1960 кормандони шўъбаи фолклор бо мақсади ҳар чи хубтар ва 

бештар ҷамъ намудани фолклори тоҷик таҳти унвони «Дастурамал оид ба 

ҷамъ кардани эҷодиѐти даҳанакии халқ» китоберо ба табъ расониданд. Ин 

дастурамал раҳнамое буд оид ба усулҳои гирдоварӣ ва шеваи сабку танзими 

матни жанрҳои фолклории фарҳанги мардум, ки аз ҷониби Р.Амонов, 

Р.Аҳмадов, С.Норматов, С.Аминова, М.Холов, Ҳ.Раҳматов, 

Б.Шермуҳаммадов, А.Сўфиев, Қ.Ҳисомов ва Т.Исроилова таълиф шудааст.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Ҳамин тавр, кормандони шўъбаи фолклор бештар аз 20 ҷилди 

Куллиѐти фолклори тоҷикро дар ду давр танзиму таҳия карданд (имрўзҳо 

миқдори ҷилдҳо зиѐд шудааст). Дар асоси маводи омодашуда чандин 

рисолаҳои номзодиву докторӣ низ таълиф гаштанд.  Ҳоло ҷамъоварӣ ва 
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пажуҳиши фолклори тоҷик аз ҷониби фолклоршиносон давом дорад ва 

паҳлуҳои равшаннагардидаи он таҳқиқу таҳлил шуда истодааст.                                      

 

                  Савол ва супоришот: 

1. Фолклор  чист? 

2. Фолклор бо кадом  фанҳо алоқа дорад. 

3. Оиди шакл ва намудҳои эҷодиѐти шифоҳии халқ маълумот диҳед. 

4. Доир ба хусусиятҳои асосии эҷодиѐти даҳанакии халқ маълумот диҳед. 

5. Мактаб ва равияҳои фолклоршиносиро маънидод кунед. 

6. Кадом муаррихон ва бостоншиносони қадим доир ба фолклор мутолиа 

намудаанд. 

7.  Фикрҳои фолклоршиносони рус дар бораи фолклор 

8.  Маълумот оиди шарқшиносони маъруф  

9.  Маълумот дар бораи фолклоршиносии точик.  

  

Саволҳои тестй: 

1. Фолклор чиро меомўзад? 

А). Адабиѐтро. В).Таърихи шифоҳиро. С).Насри шифоҳиро. *D).Эҷодиѐти 

шифоҳии мардумро. Е).Расму оинро. 

2. Фолклоршиносӣ бо кадом илмҳо иртибот дорад? 

А).Бо табиатшиносӣ. *В).Бо ҳамаи улуми иҷтимоӣ. С).Бо таърих. D).Бо 

мардумшиносӣ ва забоншиносӣ. Е).Бо адабиѐт ва мусиқӣ. 

3. Фолклоршиносӣ илм дар бораи чист? 

A).Эҷодиѐти халқ ва фалсафа. B).Эҷодиѐти мардум ва таърих. *C).Эҷодиѐти 

шифоҳии мардум. D).Эҷодиѐти адибон. E).Эҷодиѐти шоирони халқӣ. 

4. Фолклоршинос кист? 

*A).Касе, ки пажўҳандаи эҷодиѐти шифоҳии мардум аст. B).Касе, ки 

эҷодиѐти шоирони мардумиро меомўзад. C).Касе, ки эҷодиѐти адибонро 

меомўзад. D).Касе, ки эҷодиѐти оҳангсозонро меомўзад. E). Касе, ки 

эҷодиѐти донишмандонро меомўзад. 

5. Хусусиятҳои асосии фолклор кадомҳо аст? 

А).Мардумӣ, анъанавӣ, гуфторӣ, таърихӣ, фалсафӣ, равонӣ.  

В). Гурўҳӣ, варзишӣ, анъанавӣ, синкритикӣ, вариантнокӣ, бадеҳӣ, тарбиявӣ. 

С).Адабӣ, анъанавӣ, психологӣ, иҷтимоӣ.  

*D).Мардумӣ, гурўҳӣ (коллективй), анъанавӣ, гуфторӣ, синкритикӣ, 

вариантнокӣ, бадеҳӣ.  

Е).Гурўҳӣ, ахлоқӣ, адабӣ, табиӣ, анъанавӣ, синкритикӣ, бадеҳӣ. 

6. Нисбати он асаре, ки нусхаи зиѐд дорад кадоме аз ин истилоҳ ба кор 

меравад? 
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А).Намуна. В).Версия. С).Чандгона. D).Бисѐрнусха. *Е).Вариант. 

7. Кадоме аз ин истилоҳот маънии фолклорро ифода менамояд? 

А).Гуфтори одамон. В) .Дониши китобӣ. *С).Фарҳанги мардум. D).Ҳикмати 

адибон. 

Е).Нақлҳои мардумӣ. 

8. Кадоме аз ин жанрҳо ба фолклор тааллуқ доранд? 

А).Шугун, қитъа. В).Шугун, роман. С).Шугун, повест. D). Шугун, ғазал.  *Е). 

Шугун, чистон. 

9. Кадоме аз ин илмҳо ба фолклоршиносӣ хеле наздик аст. 

А).Таърих ва табиатшинсӣ. В).Забон ва журналистика. С).Адабиѐт ва 

равоншиносӣ. 

D).Фалсафа ва таърих. *Е).Мардумнигорӣ ва мардумшиносӣ. 

10. Аз тарафи кадом олим истилоҳи «фолклор» вориди илм шуд? 

A).З.Фрейд. B).В.Гримм. C).Э.Б.Тайлор. *D).В.Томс. E).Фрезер.  

11. Дар кадоме аз ин мактабҳо Э.Тайлор (Тэйлор) умумияти бисѐр 

доштани мардумони оламро таъкид мекунад. 

А).Мактаби устурашиносӣ. В).Мактаби муқоисавӣ ва таърихӣ. С).Мактаби 

инсоншиносӣ. D). Мактаби таърихӣ. Е).Марксизм. 

12. Муллифи аввалин китоби дарсӣ кист? 

A). Н.Маъсумӣ. B). *В.Асрорӣ ва Р.Амонов C).А.Сўфизода.  

D).В.Асрорӣ .E.).Б.Тилавов. 

13. Фолклоршиносӣ дар кадом сада ба вуҷуд омад? 

А).*Садаи Х1Х. В).Садаи ХХ. С).Садаи ХУ1. D). Садаи ХУ111. Е).ХУ11.  

14. Фолклоршиносӣ илм дар бораи чист? 

A).Эҷодиѐти халқ ва фалсафа. B).Эҷодиѐти мардум ва таърих. *C).Эҷодиѐти 

шифоҳии мардум. D).Эҷодиѐти адибон. E).Эҷодиѐти шоирони халқӣ. 

15. Фолклоршинос кист? 

*A).Касе, ки пажўҳандаи эҷодиѐти гуфтории мардум аст. B).Касе, ки 

эҷодиѐти шоирони мардумиро меомўзад. C).Касе, ки эҷодиѐти адибонро 

меомўзад. D).Касе, ки эҷодиѐти оҳангсозонро меомўзад. E). Касе, ки 

эҷодиѐти донишмандонро меомўзад. 

16. Кадоме аз ин истилоҳро барои омўзиш ва пажўҳиши фолклори 

муосир ба кор мебаранд? 

А).Постфолклор. В).Этнография. С).Этнология. D).Фолклайф. Е).Фоклор. 

17. Кадоме аз китобҳои Р.Амонов фолклори як минтақаро дар бар 

мегирад? 

А).Лирикаи халқи тоҷик. В).Очерки эҷодиѐти даҳанакии Кўлоб. С).Эҷодиѐти 

халқ ва замон. D.Қиссаи диѐри чашмасорон. Е).Шарораҳои меҳр. 
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18. Дар кадоме аз китобҳои Р.Амонов дар бораи ашўла маълумот дода 

шудааст? 

А).Қиссаи диѐри чашмасорон. В).Очерки эҷодиѐти даҳанакии Кўлоб. 

С).Эҷодиѐти халқ ва замон. *D.Лирикаи халқи тоҷик. Е).Шарораҳои меҳр. 

19. Дар кадоме аз ин асарҳо Наврўзро ба Ҷамшед мансуб медонанд? 

А).Осор-ул-боқия. В).Таърихи Бухоро. С).Ёддоштҳо. D).Наводир-ул-вақоеъ. 

Е).Хирадномаи Искандарӣ. 

20. «Наврўзнома» асари кист? 

А). Берунӣ. В).Рўдакӣ. С).Сино. D ).Хайѐм. Е).Восифӣ. 

21. Муаллфи асари «Сурудҳои маросими тўи тоҷикон» кист? 

*Ф.Зеҳниева, А.Сўфизода,  В.Асрорӣ, Р.Амонов 

22. Кадоме аз ин гурўҳи олимон фолклоршинос ҳастанд? 

*Р.Амонов, В.Асрорӣ, А.Сўфизода, Р.Амонов, Р.Ҳодизода, Б.Тилавов, 

В.Асрорӣ, Р.Ҳодизода, Р.А.Сўфизода, Х.Асозода 
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Нақша: 

1. Авасто  - намунаи барҷастаи осори шифоҳӣ ва китобии қадимаи 

ниѐгони форсу тоҷик.  

2. Масъалаи пайдоиш ва тараққиѐти эҷодиѐти шифоҳӣ  

3. Мақоми меҳнат дар пайдоиши фолклор.   

4. Мифология – аввалин хаѐлоти бадеӣ ва таҷассуми ҷаҳоншиносии 

гузаштагони тоҷик. 

 

Мафҳумҳои асосӣ: фолклори қадим, Авесто, мифология, асотир, 

суруди меҳнат, суруди Ҳаома Яшт, анъанаҳои ниѐгон, хидмати 

фолклоршиносони тоҷик 

Адабиѐти бадеии қадим аз ду қисм иборат аст: фолклор ва осори хаттӣ. 

Аввали каломи бадеии ҳамаи халқҳо фолклор аст. Фолклор пояи аввали 

адабиѐти хаттӣ мебошад. Халқе, ки дар замони қадим хат ва китоб дошта 

бошад, эҷодиѐти шифоҳии он боз ҳам қадимтар аст. Мавҷудияти онҳоро 

мифологияи қадим ва сурудҳои маросимӣ, ки дар китоби «Авесто» 

мавҷуданд, тасдиқ менамояд. Адабиѐтшиноси маъруф Х.Мирзозода иброз 

медорад, ки «фолклори қадим ҳам аз рўи қонуни вариантҳо инкишоф ѐфта, 

таҳаввулоти рўҳӣ ва ғоявии давраҳои гуногуни дунѐи қадимро акс 

кунонидааст, ин хазинаи бои халқ нобуд шуда бошад ҳам, қисми дигараш ѐ аз 

даҳон ба даҳон гузаштааст ва ѐ ба воситаи китобҳои оиди таърих, масалан, 

асарҳо ва хотираҳои сайѐҳони қадим Ҳеродот, Страбон, Табарӣ, Берунӣ, 

маҷмўаи ашъор ва афсонаҳо аз қабили «Худойнома», «Шоҳнома» нигоҳ 

дошта шудаанд
4
.  

Масъалаи муайян кардани пайдоиши эҷоди бадеӣ ва давраҳои 

ибтидоии тараққиѐти он хеле мураккаб аст, зеро он осори эҷоди даҳанакии 

бадеии одамони ҷамъияти ибтидоӣ ягон далеле, ки дар ин хусус маълумот 

медода бошад, дар даст надорем. Фақат дар асоси бозѐфтҳои археологӣ, 

                                                           
4
 Мирзозода Х. Таърихи адабиѐти тољик. (давраи қадим). –Душанбе, 1987, саҳ. 46 

 

Мавзўи 2 
Таърихи фолклори қадим ва  
асримиёнагии форсу точик 

 

     

          Маърўза 
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этнографӣ ва лингвистӣ доир ба ин масъала баъзе мулоҳизаҳо рондан мумкин 

аст. 

Фолклоршиносон В.Асрорӣ ва Р.Амонов иброз медоранд, ки «пайдоиши 

забон барои ба вуҷуд омадани эҷодиѐти бадеии даҳанакӣ заминаи лозимӣ 

муҳайѐ мекунад. Аммо то он вақте ки каломи бадеӣ мегардад, як давраи дуру 

дарозе мегузарад, ки вай шояд, танҳо аз давраи якҳазорсола иборат набошад, 

зеро ки дар вуҷуди инсон нисбат ба олами мавҷудот як муносибати бадеӣ 

бояд ба вуҷуд ояд, имконияте муҳайѐ шавад, ки инсон ҷаҳонро ба таври 

эстетикӣ дарк карда тавонад»
5
.  

Яке аз намудҳои қадимтарини эҷоди бадеӣ суруди меҳнат мебошад, ки 

бевосита бо фаъолияти меҳнатии инсони ҷамъияти ибтидоӣ алоқаманд аст. 

Ин навъ сурудҳо то замони мо нарасидаанд, аммо хусусияти онҳоро аз рўи 

сурудҳое, ки дар баъзе халқҳо боқӣ мондаанд, фаҳмидан мумкин аст. 

Рақсу бозиҳои одамони ҷамъияти ибтидоӣ низ бо меҳнат вобаста 

буданд. Онҳо ҳангоми киштукор, хирманкўбӣ, мевағундорӣ ва ғайра иҷро 

карда мешуданд. Дар байни халқҳои Европа ин навъ рақсу бозиҳо ба сифати 

маросимҳо то асри Х1Х нигоҳ дошта шудаанд. Аммо онҳоро дар байни 

халқҳое, ки хеле ақиб мондаанд, ҳоло ҳам дучор кардан мумкин аст.  

Дар ин бобат сурудҳое, ки К. Бюхер дар асари худ «Кор ва ритм» 

овардааст, мисол шуда метавонанд. Фолклоршиносон Р.Амонов ва В.Асрорӣ 

иброз медорад, ки «Мо аз рўи асари ин олими немис бо сурудҳое шиносо 

мешавем, ки оҳангашон бо белзании ҳангоми заврақронӣ, бо низоми шудгори 

замин, хирманкўбӣ, хамиркунӣ ва ғайра алоқаи зич дорад. Гумон меравад, ки 

сурудҳои меҳнат дар ибтидои пайдоиши худ хеле содда буда, аз нидою 

овозҳои ҷудогонаи такрор ва ѐ калимаҳои кўтоҳи алоҳида иборат буданд»
6
. 

Инсон дар асарҳои бадеии нахустини худ он чизҳоеро таҷассум 

менамуд, ки барояш хеле муҳим буданд, шуури тараққикардаистодаи ў на 

фақат дар суратҳо, балки инчунин дар суруду рақсҳо ба таври бадеӣ ифода 

мешуд. Дар баробари сурудҳое, ки ҳангоми меҳнат ба инсон ѐрӣ 

мерасониданд, сурудҳое, низ пайдо мешаванд, ки меҳнатро васф карда, худи 

ҷараѐни меҳнатро инъикос мекунанд. 

Мардум аз замони ба ҳаѐти бошуурона гузаштанаш cap карда, 

тасаввуроти худро дар бораи муҳит, зиндагӣ, ҳаѐт, табиат ва ғайра ба воситаи 

ифодаҳои образнок ва дар шакли эҷодиѐти даҳонӣ ифода карда меояд. Ба 

ҳамин восита вай таҷрибаи зиндагӣ, анъана ва донишҳои худро ба насли 

оянда пешкаш мекунад. 

                                                           
5
 В.Асрорї, Р.Амонов. Эљодиёти даҳанакии халқи тољик. –Душанбе, 1980, саҳ. 44 

6 Ҳамон асар, саҳ. 45 
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Сурудҳо яке  аз намунаҳои қадимтарини адабиѐти даҳонӣ буда, дар 

онҳо ҷиҳатҳои муҳимтарини зиндагонии гузаштагони мо инъикос ѐфтаанд. 

Намунаҳои зиѐди ин гуна сурудҳо  дар «Авасто» оварда шудаанд, ки онҳо  

барои донистани тарзи зиндагӣ, тасаввурот, орзую ҳавас ва ҷиҳатҳои дигари 

гузаштагони мо ѐрӣ мерасонанд. Яке аз намунаҳои сурудҳои қадима «Ҳаома 

Яшт» ном дошта, дар он «ҳаома» ном нўшокие, ки аз растанӣ тайѐр карда 

мешуд, васф карда мешавад. Ин нўшокӣ, аз рўи эътиқоди гузаштагони мо, 

гўѐ қувваи сеҳрангезе дошта, ба кас мардонагӣ, далерӣ ва шуҷоат ато 

мекардааст. Дар қисми «Ясно»~и «Авасто» дар ҳаққи «Ҳаома» гуфта 

мешавад: 

Аз ту зўр мехоҳем, 

Зўру фирузмандӣ мехоҳем,  

Сиҳатию  дармон мехоҳем, 

                     Фаровонию баракот мехоҳем! 

 Асотир. Асотир шакли ҷамъи «устура» аст ва маънои гуфтор, қисса, 

ривоятро дорад. Асотир офаридаҳои эҷодиѐти тахайюлии мардуми ҷамъияти 

ибтидоӣ буда, дар шакли шифоҳӣ офарида шудаанд. Мавзўъ ва навъҳои 

асосии асотир, ки аз тарафи халқҳои гуногун дар замонҳои қадим офарида 

шудаанд, асосан ба масъалаи пайдоиши олам ва ашѐҳои он, пайдоиши одам, 

ҳайвонот, ҳодисаҳои табиат ва ғайра вобаста мебошанд. Асотир дар давраҳои 

аввал тасаввуроти ҳайратангези мардумро бе рабту парешон ифода кунад, 

дертар образноки асотирии мутаносиб, муназзам ва мараттаб ба вуҷуд 

омаданд. 

Дар ҳақиқат, ҳодисаҳои табиӣ: раъду барқ, гирифтани моҳу офтоб, 

бўрон, хунукии сахт, ҳайвонҳои ваҳшии дарранда, барфу борон, тўфон, 

заминҷунбӣ, обхезӣ, қаҳтӣ, беморӣ ва марги беамон ба инсони ибтидоӣ 

даҳшатангез буд, аз ин рў, инсон ба табиат тобеъ шуда, дар вай қувваи 

фавқулодда ва фавқуттабиаро тасаввур мекард, табиат дар назари ў аз 

қувваҳои ҷондор иборат менамуд ва онро ба сари худ ҳукмрон меҳисобид.  

Асотири Митра. Аз рўи асотир Митра (Меҳр) номи худои офтоб, аҳду 

паймон, меҳру муҳаббат, дўстӣ, рўшноӣ ва ғалаба буд, ки одамони қадим 

(ҳазораи 3-2 то мелод) мепарастиданд. Вай дар шакли одами мусаллаҳи 

нуқрагине тасаввур карда мешуд, ки аз сару рўяш нур меборид. Митра ба 

одамон нур, гармӣ, бахту саодат мебахшид. Дар баробари ин Митра бо 

аслиҳаи ҷангӣ ҳам мусаллаҳ буд. Вай аз қароргоҳи худ, ки гўѐ кўҳи 

афсонавии Хара буд, кишварҳои Ориѐнро (Марв, Суғд, Хоразм ва ғайра) 

назора карда, ба некон дасти ѐрӣ дароз мекард, бадон ва бадхоҳонро тиру 

найзаборон менамуд, дар аробаи худ нишаста осмонро сайр менамуд, ба 
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муборизоне, ки рўшноиро аз ҳуҷуми худои зулмат муҳофиза мекарданд, ѐрӣ 

мерасонид.  

Асотири Анаҳита. Аз рўи асотир Аноҳита худои об мебошад. Ин исми 

хос дар ―Авесто‖ аз се калимаи ―аред‖ – маънояш боло баромадан, болидан 

ва фузун, ―сурва‖ қодир ва тавоно аст. Пас ―аноҳида‖ – пок ва беолоиш аст. 

Ба ҳамин тариқ, ба маънои қувваи тавоною поку боланда аст. Ўро ҳатто 

―Бағдухт Аноҳита‖ (духтари худо Аноҳита) ҳам номидаанд. Ин номи руд ва 

фариштаи об аст. Дар бораи ин рўд дар ―Авесто‖ чунин гуфта шудааст: ―Ин 

руд он қадар бузург аст, ки тамоми обҳои рўи замин, ки аз баландии кўҳ ба 

баҳри ―Фараҳ карт‖ мерезад, уқѐнусро ба ҷўшу хуруш меорад. Он рўд 

рўдест, ки тамоми зимистону тобистон як хел равон аст. Аз вай ҳазор рўд ва 

дарѐҳо шохоб мегиранд. Як баҳри он қодир аст саросари ҳафт кишварро 

сероб кунад‖. Аноҳита талаффузи қадимаи сайѐраи Ноҳид аст ва онро Зўҳра 

ҳам меноманд, ки дар шакли духтари зебо буда, мутрибаи фалак мебошад.  

Аноҳита зани ҷавон, хушандом, баландқад, чеҳраозода, некўсиришт 

аст. Дар болои аробаи худ нишаста лаҷоми чораспи якранг ва якқадро дошта 

меронад. Аспҳои аробаи вай – бод, абр, борон ва жола мебошанд.    

Асотири Каюмарс ва Ҷамшед. Аз рўи асотир Каюмарс  (Говмард) 

одами аввалин дар рўи олам мебошад, ки онро Ҳурмуз ба вуҷуд овардааст. 

Номи авестоии вай Гайамаритан аст, дар паҳлавӣ Гайумарт ва дар 

«Шоҳнома»-и Фирдавсй Каюмарс буда, ба маънои «ҷони нестипазир», «ҷони 

миранда», «ҷони даргузар» омадааст. 

Йима –  Ҷамшед ҳам ба монанди Каюмарс аз образҳои асотирӣ ҳисоб   

меѐбад. Ҷамшед аз рўи асотир шахси қаҳрамон ва наҷоткори                    

инсоният аст. Чунон ки дар «Авасто» тасвир меѐбад, вай ҳукмрони                    

одил буда, дар  давраи ў хунукии сахт ҳам, гармии зиѐд ҳам                   

намешавад, одамон бемор ҳам намешаванд ва намемиранд ҳам. 

Ривоят ва достонҳо. Дар адабиѐти шифоҳие, ки аз тарафи 

бошандагони Осиѐи Марказӣ офарида шудааст, эпосҳои қаҳрамонӣ ҳам ҷои 

асосиро ишғол менамояд. Гўянда ва мутрибони халқӣ дар васфи пешвоѐн, 

далерон, қаҳрамонони майдони ҷанг, ки барои муҳофизати сарзамини худ 

ҷонбозӣ мекарданд, достонҳо офаридаанд. Бисѐр достонҳои қаҳрамонӣ дар 

асоси воқеаҳои конкрети таърихӣ, дар заминаи муборизаҳои ба муқобили 

душманон бурдаи мардумони Осиѐи Марказӣ ба вуҷуд омадаанд. 

 Қиссаи Шерак. Қиссаи Шерак низ аз муборизаи қавму қабилаҳои 

Осиѐи Миѐна ба муқобили истилогарон ҳикоя мекунад. Мазмуни асар дар 

китоби таърихнависи Юнон Полиэн (асри П пеш аз мелод) баѐн шудааст. Аз 

ин баѐн маълум мешавад, ки баъди ҳалокати Кайхусрав подшоҳи дигари 

сулолаи Ҳахоманишиҳо Доро барои забт кардани мамлакат ва асир 
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гардонидани қабилаҳои суғду скиф ва массагетҳо  ҳуҷуми ҳарбии 

истилогарона кардааст. 

Лашкари форсҳо ба кишвари сокҳо наздик омад. Дар ин вақт яке аз 

саисҳои сок дар ҳолати хуншор – гўшу бинӣ бурида, тану рўй пур аз 

ҷароҳатҳои теғ ба назди подшоҳ  - Доро омада, арз кард, ки сокҳо ба вай ин 

тавр муомилаи зишту ваҳшиѐна кардаанд. ў мехоҳад лашкари форсро бо роҳи 

наздик ба ақибгоҳи сокҳо барад, то ки зарбаи ногаҳонӣ зананд. Подшоҳ ба 

ҳилаи ҳарбии ў бовар карда, бо лашкари азимаш раҳсипор шуд. Баъд аз ҳафт 

шабонарўз ба биѐбони беобу долу дарахте рафтанд, ки аз мондагӣ, ташнагӣ 

ва гуруснагӣ на имконияти пеш рафтан буд, на ақиб гаштан. Лашкари бисѐре 

ҳалок гашт. Вақто ки Шеракро марг таҳдид мекард, гуфт: «Ман ғалабаро ба 

даст овардам, зеро барои халос кардани ҳамватанонам аз оқибатҳои бади 

истило форсҳоро ба гуруснагӣ ва ташнагӣ гирифтор кардам».  

Ривояти Тумариса. Ривояти «Ҷанги Тумариса бо Куруш    

(Кайхусрав)» инъикоси бадеии муборизаи ба муқобили истилогарон бурдаи 

мардумони Осиѐи Миѐна аст. Ин асар ба воситаи «Таърих»  ном  китоби 

таърихнависи Юнон Герадот (асри У пеш аз молод) то ба мо расидааст. 

Чуноне ки дар он ҳикоя карда мешавад, дар қисми шарқии баҳри Каспӣ, дар 

соҳили   дарѐи   Аракс   (Амударѐ)   яке   аз  қабилаҳои Осиѐи Миѐна-

массагетон зиндагӣ мекарданд. Мамлакати массагетонро Тумариса ном зани 

ҷасур ва боғайрат идора мекард. Подшоҳи форс Куруши II хост, ки ин 

мамлакати осоишта ва мардуми озодихоҳи онро ба худ тобеъ гардонад. 

Аввал ба Тумариса найранге таклиф кард, ки зани ў шавад, аммо вай мақсади 

Курушро фаҳмид, ки ба ў худаш не мамлакаташ лозим. Вай таклифро рад 

кард. Он гоҳ Куруш бо лашкари 200 ҳазорнафарааш ба кишвари массагетҳо 

ҳуҷум овард. Дар ҷанг Куруш аз ҷоними Тумариса мағлуб карда мешавад.   

Дар эпосҳои қаҳрамонӣ, ривоят ва қиссаҳои халқӣ ғояҳои ватандўстӣ, 

мубориза бар зидди истилогарон, ҳимояи манфиатҳои халқу ватан ифодаи 

баръалоинаи худро ѐфтаанд. 

Чанде аз намунаҳои эҷодиѐти даҳонии халқ ба воситаи баъзе манбаъ ва 

асарҳои таърихӣ то ба мо расида омадаанд. 

Доир ба намунаҳои эҷодиѐти даҳонии халқ дар асарҳои муаррихони 

асримиѐнагӣ Саолибӣ, Берунӣ, Балъамӣ, Табарӣ, Наршахӣ, Масъудӣ ва 

дигарон низ маълумотҳои пурқимат мавҷуд мебошанд. 

Бояд қайд кард, ки асарҳои хаттии боқимонда баъзе аз намунаҳои 

эҷодиѐти даҳонии халқро дар бар мегиранду халос. Қисми асосии асарҳои 

даҳонии қадим то ба мо нарасидаанд. Бино ба маълумотҳои дастрас ба 

хулосае омадан мумкин аст, ки намунаҳои аввалини эҷодиѐти даҳонии халқ, 

аз пандҳои кўтоҳ, чистон, суруд, миф, ривоят, афсона ва достонҳо иборат 
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буда, дар онҳо тасаввуроти мардумони қадим доир ба ҳодисаҳои табиат, ҳаѐт 

ва ғайра ифода ѐфтаанд. Асотир (устура) дар бораи одами аввалин дар рўи 

замин, муборизаи рўшноӣ ва торикӣ, афсона ва достонҳо доир ба 

қаҳрамонҳои гуногун аз ҳамин ҷумлаанд. 

                 Савол ва супоришот: 

1. Масъалаи пайдоиш ва тараққиѐти эҷодиѐти шифоҳӣ ва китобии 

қадимаи ниѐгони тоҷику форс. 

2. Сурудҳои қадима ва навъҳои он. 

3. Инъикоси муборизаи некӣ ва бадӣ  дар асотир.  

4. Маълумот дар бораи устураи Митра ва Анаҳита. 

5. Маълумот дар бораи ривоят ва достонҳо. 

 

Саволҳои тестй: 

1. Пеш аз он ки «Авесто» китобат шавад, дар кадом шакл роиҷ буд? 

А).Дар шакли сангнавиштаҳо. В).Дар шакли катибаҳо. С).Дар шакли суруд. 

D).Дар шакли шифоҳй. Е).Дар шакли деворнавиштаҳо. 

2. Қадимтарин китоби динии тоҷикон ва эронитаборон кадом аст? 

А).Қуръон. В).Чор китоб. С).Авесто. D).Динкард. Е).Бундиҳишн. 

3. Ривояти шифоҳии чаҳор сол дар Ҳирот мондани Рўдакӣ дар китоби 

кадоме аз ин адибон омадааст? 

А).Балъамӣ. В).Наршахӣ. С).Низоми Арўзии Самарқандӣ. D).Восифӣ. 

Е).Низомулмулук.  

4. Нисбати гўяндаи шифоҳии «Шоҳнома» дар Эрон кадом истилоҳ ба кор 

меравад? 

А).Қиссагў. В).Афсонагў. С).Гўянда. D). Наққол. Е). Ровӣ. 

5. Кадоме аз ин достонҳои «Шоҳнома» дар миѐни мардум хеле машҳур 

аст? 

А).Рустам ва Исфандиѐр. В).Бежан ва Манижа. С).Ҳафт хони Рустам. 

D).Коваи оҳангар. Е).Рустам ва Сўҳроб. 

6. Киро бунѐдгузори ҷашни Наврўз медонанд? 

А).Сиѐвуш. В).Каюмарс. С).Афросиѐб. D).Ҷамшед. Е).Одам. 

 

7. Устура дар бораи чист? 

А).Ҳикояи воқеӣ. Б).Ҳикояи худоѐни қадиму оламу одам. С).Ҳикояи ҳаҷвӣ. 

D).Ҳикояи динӣ. Е).Ҳикояи саргузаштӣ. 

 

8. Матнҳои дар бораи худоѐни қадим марбут ба кадом жанр аст?  

А).Афсона. В).Достон. С).Устура. D).Ҳамоса. Е).Қисса. 
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9. Ҷамшеди устураӣ асосгузорӣ кадом ҷашн аст? 

А).Сада. В).Меҳргон. С).Баҳор. D).Наврўз. Е).Сайри гули сурх. 

 

10. Муродифи устурашиносӣ кадоме аз ин истилоҳ аст? 

А).Этнология. В).Антропология.С). Фолклоршиносӣ. D).Мифология. 

Е).Этнография. 

11. Ҳикояҳои асотирӣ дар бораи чист? 

А).Ҳикояҳо дар бораи ҳодисаҳои ҳаррўза. В).Ҳикояҳои таърихӣ.  С). Ҳикояҳо 

дар бораи мавҳумоти нонамоѐн. D).Ҳикояҳои хандадор. Е).Ҳикояҳои 

ваҳмангези шўх. 

Адабиѐт: 

1. Асрорй В. Адабиѐт ва фолклор,  Душанбе, 1967. 

2. Асрорй В., Амонов Р. Эчодиѐти даҳанакии халқи точик, Душанбе, 

1980. 

3. Ғафуров Б. Тоҷикон,  китобҳои 1 ва 2, Душанбе, 1983, 1985. 

4. Раҳмонов Р.  Назария ва сайри таърихии устурасозии форсй-точикй,  

Душанбе, 1999. 

5. Берунӣ Абдурайҳон. Осор-ул-боқия. – Душанбе: Ирфон, 1990. – 430 с. 

6. Аҳмад Рўзй. Фолклори маросими мавсимии тоҷикони Осиѐи марказӣ. –

Душанбе: Маориф, 2007 

7. Жураев М. Фолклоршунослик асослари. Тошкент: Фан, 2009 

8. М.Мавлонова. Фолклори тоҷик. Комплекси таълимӣ-методӣ. –Хуҷанд: 

Ношир, 2016. -156 с. 
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Нақша: 

1. Мафҳуми луғавӣ ва истилоҳии достон 

2. Хусусияти жанрии эпос 

3. Таърихи ҷамъоварии Гўрўғлӣ ва дараҷаи омўзиши он.  

4. Мавзўъ, сужет, образ ва мундариҷаи ғоявии достон 

5. Мактаби Гўрўғлихонӣ, мақоми сарояндагони номӣ дар анъанаи 

достонсароӣ. 

6. Ғояҳои ватандўстӣ, меҳнатдўстӣ, қаҳрамонӣ, озодихоҳӣ ва 

адолатхоҳӣ дар достон. 

Мафҳумҳои асосӣ: Гўрўғлӣ, достони қаҳрамонӣ, эпоси халқӣ, 

меҳнатдўстӣ, ватандўстӣ, қаҳрамонӣ, анъанаи достонсароӣ, мактаби 

Гўрўғлихонӣ 

Хусусияти жанрии эпос. Эпоси каҳрамонӣ асари эпикии бадеист, ки 

«дар замонҳои қадим, дар давраҳои муборизаҳои шадиди инсон барои 

ташкили оила ва мустаҳкаму барқарор кардани ҷамъияти падаршоҳӣ ба 

вуҷуд омада, дар марҳилаҳои баъдинаи тараққиѐти таърихӣ корномаҳои 

фарзандони беҳтарини халқро барои зиндагии озодона ва ҳимояи ватан акс 

карда омадааст»
7
. Эпоси қаҳрамониро мардуми оддӣ эҷод карда, дар он 

муроду мақсад ва орзўю умедҳои худро ифода намудааст. Эпоси қаҳрамонӣ 

ҳамчун жанр хусусиятҳои хос дорад. Қаҳрамони онро на сеҳру ҷодуву 

тилисм ѐ ашѐҳои сеҳрангез (чун дар мифҳо ва афсонаҳо), балки далерӣ ва 

иқтидор ба муроду мақсадаш мерасонад, бинобар ин дар он аз ақидаи қадимӣ 

дар бораи он, ки бунѐди ҳар як қувва сеҳру ҷоду аст, осоре дида намешавад. 

Ҳамаи корномаҳое, ки ў дар задухўрдҳо нишон медиҳад, аз фазилатҳои 

инсонӣ ва қувваи ҷисмонии ў cap мезанад, шуҷоат ва ҷавонмардӣ 

муҳимтарин ҷиҳати хислати ўро муҷассам менамояд. Хислати дигари 

баҳодурон – қаҳрамонони эпос аз он иборат аст, ки муборизаи шахсии онҳо 

                                                           
7 В.Асрорї, Р.Амонов. Эљодиёти даҳанакии халқи тољик. –Душанбе, 1980, саҳ. 242 

Мавзўи 3  

ЭПОСИ ХАЛҚИИ ГЎРЎҒЛӢ 

 

 
 

    Маърўза  

        2 соат 
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муборизаҳои коллективҳои ҷамъиятиро ифода мекунад, яъне дар шахси онҳо 

гурўҳи муайяни ҷамъиятӣ ташхис меѐбад. 

Эпоси халкӣ яке аз сарчашмаҳои муҳими асари бузурги Абулқосим 

Фирдавсй «Шоҳнома» қарор гирифтааст, ки дар шахси қаҳрамонҳои он 

муборизаи қувваҳои некӣ ҷамъият бар зидди Аҳриман, Заҳҳок, девҳо 

таҷассуми қувваҳои бад ба таври васеъ акс ѐфтааст. 

Дар адабиѐти китобӣ ва дар байни халқ бо номи «Шоҳнома», 

«Абумуслимнома», «Самаки айѐр», «Ҷомеъ-ул-хикоѐт», «Ҳазору як шаб» ва 

инҳо барин як силсила асарҳои эпикии қаҳрамонӣ ба вуҷуд омада буданд, ки 

аз тарафи қиссахонҳо ва ровиѐн дар маъракаҳои мардум хонда мешуданд. 

Вале ҳамаи ин китобҳо бо вуҷуди асоси фолклорӣ доштани қисми асосии 

сюжет ва образҳои худ, бо вуҷуди хусусиятҳои забони зиндаи гуфтугўиро ба 

таври фаровон дар бар кардани услуби баѐнашон ба эҷоди аҳли қалам 

тааллуқ доштанд ва ба ин сабаб ба адабиѐти китобӣ мансуб дониста 

мешаванд. 

Машҳуртарин эпоси қаҳрамонии халқи тоҷик, ки даҳанакӣ эҷод 

шудааст, «Гўрўғлӣ» («Гургулӣ», «Гурғулӣ») мебошад, ки дар он сарзамини 

афсонавии Чамбули Мастон ва ҳаѐту корнамоиҳои беназири  баҳодурони он 

тасвир  мешавад. Чамбули Мастон, ки макони одамони ватанпарвари озоду 

озодихоҳ аст, маҳсули хаѐлоти мардуми ҷафодида буд. 

«Гўрўғлӣ» эҳтироми халқро ба зан, ба модар, майлу рағбати онро ба 

ташкили оилаи баробарҳуқуқ, муҳаббати онро ба фарзанд ифода мекунад, 

ҳаѐти осоишта, дўстӣ ва рафоқатро тарғиб менамояд, зулм, хиѐнат ва 

худбиниро маҳкум месозад. 

Таърихи ҷамъоварии «Гўрўғлӣ». «Гўрўғлй» ҳанўз дар оғози солҳои 

сиюм диққати ходимони аввалин муассисаи илмии  Академияи Фанҳоро ба 

худ кашида буд. Барои омўхтани эпос ба як қатор маҳалҳо экспедитсияҳо 

ташкил карда шуда буд. Натиҷаи кори ин экспедитсия дар мақолаҳои А. Н. 

Болдырев ҷамъбаст шудааст. А. Н. Болдырев бо номи «Гўрўрлӣ» мавҷуд ва 

ба таври васеъ маъмул будани як силсила достонҳои қаҳрамонии халқиро 

маълум карда, ба як қатор масъалаҳои муҳимми тадқиқи ин асарҳо дахл 

менамояд. Ў қайд мекунад, ки эпоси мазкур осори зиндагии давраҳои 

гузашта ва хусусиятҳои қадимии забони тоҷикро нигаҳ доштааст. Достонҳои 

манзуми эпос махсусан дар байни тоҷикони ноҳияҳои ҷанубӣ ва марказии 

республикаи Тоҷикистон ва бештар аз ҳама дар ноҳияҳои Кулоб паҳн шуда, 

дар ин ҷойҳо бисѐр гўрўрлихонҳои забардаст вомехўранд. Достонҳоро 

бадеҳатан иҷро мекунанд, бинобар ин бе истеъдоди шоирӣ ин ҳунарро аз худ 

кардан ғайри имкон аст. Эпос вазни махсус дошта, ин вазн бо оҳанги мусиқа 

маҳкам алокаманд аст. «Хусусиятҳои асосии ҳаҷми (яъне вазни) тоҷикии 
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«Гўрўрлӣ» иборат аз он аст, ки мегўяд А. Н. Болдырев,- ин ҳаҷм фақат дар 

вақти бо дутор хондан зоҳир шуда, таъсир мерасонад. Шеър дар вақти ба 

таври наср ва ба аккомпанемент хонда шудан ҳаҷми худ, асоси вазни худро 

гум мекунад»
8
. 

Охирҳои солҳои чилум гўрўрлихони машҳури ғармӣ Қурбон Ҷалил бо 

даъвати Иттифоқи нависандагон ба Душанбе омад. Шоирон Мирсаид 

Миршакар ва Боқӣ Раҳимзода аз ў як қатор достонҳои «Гўрўрлӣ»-ро навишта 

гирифта, ба нашр тайѐр карданд. Солҳои 1941-1942 аввалин маҷмўаҳои 

достонҳои «Гўрўрлӣ» дастраси хонандагон ва аҳли илм гардиданд. 

Соли 1948 гўрўғлихони машҳури обигармӣ Ҳикмат Ризо ва баъди ў 

гўрўғлихони ғармӣ Одина Шакар ба Институти таърих, забон ва адабиѐт 

даъват шуданд. Кормандони Институт аз Ҳикмат Ризо дар давоми бештар аз 

ним сол 34 достони «Гўрўғлӣ»-ро навишта гирифтанд, ки бештар аз 100  

ҳазор мисраъро ташкил медиҳад. Репертуари навишташудаи Одина Шакар 

бошад, аз ҳазор мисраъ иборат аст. Дар ибтидои солҳои шастум шўъбаи 

навташкилшудаи фолклори тоҷик дар ҳузури Институти забон ва адабиѐт 

гирдоварии «Гўрўғлӣ»-ро яке аз вазифаҳои дараҷаи аввали худ қарор дод. 

Кормандони шўъба репертуари се гўяндаи сарихосорӣ Қурбоналӣ Раҷабро ба 

ҳачми 60 ҳазор мисраъ, Хақназар Кабудро ба ҳаҷми 55 ҳазор мисраъ ва 

Забиров Талбиро ба ҳаҷми бештар аз 60 ҳазор мисраъ навишта гирифтанд. 

Дар зимни ин дар давоми кори экспедитсияҳои фолклорӣ аз бисѐр 

гўрўғлихонҳо достонҳои ҷудогона навишта шудааст ва овози як қатор 

иҷрокунандагони эпос ба лентаи магнитофон сабт гардидааст. 

Нашриѐти «Ирфон» солҳои 1962—1963 иборат аз ду ҷилд мунтахаби 

репертуари Қурбоналӣ Раҷабро ба ҳаҷми 30 ҳазор мисраъ нашр кард, ки он 

соли 1966 бо ҳуруфоти махсус дастраси нобиноѐн карда шуд. 

Соли 1975 нашриѐти мазкур маҷмўаи нави достонҳои «Гўрўрлӣ»-ро аз 

репертуари Ҳақназар Кабуд чоп кард. 

Гўрўғлихонӣ ва мактаби гўрўғлихонҳо. Тадқиқот ва ҷустуҷўйҳои 

бисѐрсола нишон дод, ки эпоси қаҳрамонии «Гўрўғлӣ-» бештар аз ҳама дар 

ноҳияҳои Кулоб ва қисман дар ноҳияҳои Ғарм паҳн шудааст. 

Дар маҳалҳое, ки мардуми Ғарму Кулоб истиқомат доранд, 

анъанаҳои гўрўғлисароӣ то имрўз барқарору бардавом буда, 

гўяндаҳои «Гўрўғлӣ» ҳанўз гули сари сабади маъракаҳои мардум буданд ва 

маъракае, ки дар он гўрўғлигўӣ ҳузур дорад, диққати аҳли маҳалларо ҳатман 

ба худ мекашад. Гўрўғлигўе агар аз ягон ҷои дигар омада монад, меҳмони 

дилхоҳ ва азизи мардум мегардид. 
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Номи эпосро мардум бештар дар шакли «Гўрғўлӣ», «Гургулӣ», 

«Гўрўғлӣ» талаффуз мекунанд. Эпоси « Гўрўғлӣ» як силсила достонҳоро 

дарбар  мегирад, вале мардум ба ҷои достон аксаран калимаи «банд» ва 

қисман калимаи «шоха»-ро истеъмол мекунанд. 

Иҷрокунандаи эпосро «гўрўғлигўй», «гўрўғлихон» ѐ фақат «гўянда» 

меноманд. Ба ў ҳеҷ гоҳ калимаҳои ҳофиз, бахшӣ, шоир, ки умуман дар 

забони тоҷикӣ маъмул буда, маънои сароянда ва эҷодкунанда ва 

иҷрокунандагони асарҳои халқиро низ ифода менамоянд, нисбат дода 

намешаванд. 

Мундариҷа ва қаҳрамонҳои эпоси «Гўрўғлӣ». Сюжетҳои эпоси 

қаҳрамонии «Гўрўғлӣ» дар байни як қатор халқҳои Шарқ: озариҳо (ба номи 

«Кѐроглӣ»), ўзбекҳо, туркманҳо, эрониҳо ва афғонҳо паҳн шудаанд. 

Гўяндагони тоҷик сюжет, образҳо ва воқеаҳои маълуми ин эпосро 

истифода карда, дар заминаи анъанаҳои фолклори худ асари бузурге ба  

майдон овардаанд.  «Гўрўғлӣ»-и тоҷикӣ бо бисѐр хусусиятҳои худ давраи 

наверо дар тараққиѐти ин эпос таҷассум мекунад. 

«Дар асоси эпоси тоҷикӣ,-қайд менамояд И. С. Брагинский,-дар ҳеҷ 

сурат достони «Кѐроглӣ» қарор нагирифтааст, балки он тасвири шоиронаи 

ривояти қадимаеро дар бораи манзили саодати мардуми деҳқон дар шароити 

охирҳои асри миѐна дар бар мегирад. Ба сифати ин манзил дар эпос 

«Чамбули мастон» тасвир мешавад, ки баҳодуронаш онро бо сардории Аваз 

аз ҳуҷуми беинтиҳои беруна мудофиа мекунанд»
9
. 

Оре, дар ин эпос риояҳои эпоси қадимии тоҷикӣ инкишоф ва такмил 

ѐфтааст. Орзуи пойдор намудани давлати мустақилу муттамарказ, ҳамон 

навъе ки «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ низ собит мекунад, дар байни халқ беш аз 

пеш қувват гирифта омадааст.  

Гўруғлигўйҳои  тоҷик ба гўяндаҳои халқҳои ҳамсоя шарик шуда, ба 

образи Гўрўғлӣ, ки бисѐр воқеаҳои дар эпос тасвиршуда ба фаъолияти ў 

марбут аст, обу ранги тоза илова кардаанд. Гўрўғлиро бештар «султон» гўѐн 

номбар мекунанд. Аммо дар эпос ин калима маънои фақат ҳоким, 

ҳукмфармо, соҳибсалтанатро ифода намекунад. Ин унвонест, ки халқ ба 

роҳнамо, ба доҳии  худ додааст.  Гўрўғлӣ,  гарчи баҳодурзода асту маҳз ба 

туфайли паҳлавонӣ ва далерии худ ин унвонро сазовор шудааст,  асосан ба 

идора кардани мамлакат, нигоҳ доштан ва намоиш додани шукўҳу ҳашамати 

назаррабои Чамбул машғул мешавад. Мудофиаи Чамбул ва нест кардани 

шоҳони золими ҳамсояро, ки  ба Чамбул  таҳдид мекунанд, баҳодурон Аваз 

ва фарзандони ў Нураливу Шералӣ ба зимма гирифтаанд. Ин хел дар атрофи 
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як кас муттаҳид шудани баҳодурон, ба воситаи як маркази муттаҳидкунанда 

ба ҳам робита пайдо кардани  сюжетҳоро  дар   фолклоршиносӣ   сиклизатсия 

меноманд. Нишонаҳои сиклизатсия каму беш дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ 

мушоҳида мешаванд. Дар эпоси «Гўрўғлӣ» ин хусусият хеле инкишоф ѐфта, 

шакли муайяне ба худ гирифта, барои ба ҳам занҷирбанд шудани достонҳои 

сершумори он хнзмат мекунад. Аваз, писарони ў, баҳодурони дигар – Аҳмаду 

Юсуф, ки низ аз қарибони Гўрўғлианд, бе ҳукму маслиҳати Гўрўғлӣ коре 

намекунанд, аз ҳар сафаре, ки баргарданд, аз натиҷааш ўро хабардор 

мекунанд. Ба ҳамин тариқа, дар ҳар достон номи Гўрўғлӣ зуд-зуд ба забон 

меравад. 

Муаллифони китоби дарсӣ аз И. С Брагинский хислатҳои хоси 

қаҳрамони эпоси тоҷикиро иқтибос овардааст: 

«Қаҳрамонони эпикӣ тариқи иқтибос аз як эпос ба эпоси дигар 

«интиқол» намеѐбанд. Қаҳрамони эпоси тоҷикӣ-Гўрўғлӣ монанди Кѐроглии 

озарӣ низ такрори прототипи воқеӣ-таърихӣ намебошад, дар зимни ин вай 

ҳамчун Гўрўғлии тоҷик назар ба Кѐроглии эпоси озарӣ хусусиятҳои хоси 

худро дорад, чунон ки қаҳрамонони асарҳои эпикии ҳамаи халқҳо ин 

хусусиятро дороанд»
10

. 

Гўрўглӣ тоҷик аст, мисли он, ки Кѐроглии арманиҳо арманист ва ў дар 

эпоси курдҳо курд аст. Ҳар кадоми онҳо хусусиятҳои миллии худро доро 

мебошанд. 

Ғaйp аз ин, Гўрўғлӣ дар эпоси тоҷикӣ дар тафовут аз Кѐроглии озарӣ 

қаҳрамони марказии эпос намебошаду ҷои худро ба Аваз баҳодури нотарсу 

беолоиш» додааст. 

Гўяндаҳои тоҷик вобаста ба номи Гўрўғлӣ ва сарзамине, ки ў идора 

мекунад, вобаста ба Чамбул як силсила достонҳои наве ба вуҷуд овардаанд. 

Ин достонҳо, албатта, дар заминаи анънаҳои зинда ва эҷодии халқ, ба вуҷуд 

омада, эҷодкунандагони онҳо сюжет, образ ва мотивҳои эҷодиѐти даҳанакии 

халқ, забони бой ва воситаҳои гуногуни тасвири бадеии фолклори тоҷикро ба 

таври васеъ истифода кардаанд. 

Достонҳои «Гўрўғлӣ» муборизаи муттасилро барои ташкил ва 

мустаҳкам кардани оила инъикос мекунанд. Ин хусусият ҳатто дар достони 

аввали эпос ба хубӣ мушоҳида мешавад. Дар банди якуми репертуари 

Раҷабов Қурбоналӣ Гўрўғлӣ аз паи арўсе барои худ равон мешавад. Пеш аз 

сафари ў, яъне дар қисми аввали ин банд воқеаҳои зерин ба амал меоянд. Дар 

сарзамини туркман бародарон Алпомиш ва Аҳмадхон умр ба cap мебаранд. 
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Онҳо Ҳилол ном хоҳар доранд. Рўзе Ҳилол ранҷида, аз хонаашон баромада 

меравад: 

Дар хуна як рўзе ҷанҷол шид.  

Ҳилола лат кардан, малол шид. 

Ҳилол ба як деҳи дигар, ба хонаи Алӣ ном шахс рафта истиқомат 

мекунад. Соҳиби хона ўро аз қафо зани худаш пиндошта, бо себ мезанад. 

Духтар ҳомила мешавад, ва маргро аз зиндагӣ беҳтар медонад. 

Дар гўр писаре аз ў таваллуд меѐбад. Байтали тағояш Аҳмад ба кўдак 

шир медиҳад. Аз воқеа хабардор шуда, ба сари қабр буҷулу мўҳра мебаранд. 

Кўдак ба буҷул майл мекунад. Мефаҳманд, ки ў писар аст. Гўрўғлӣ ном 

медиҳандаш. Аҳмад ўро ба хонааш гирифта меорад ва ба бачагони аз худаш 

хеле калон ба осонӣ ғолиб омадани ўро мушоҳида карда, хурсанд мешавад, 

ки аз қувваи баҳодуронаи ў баҳраманд хоҳад шуд. 

Савол ва супоришот: 

1. Дар бораи  таърихи пайдоиши  достонҳои халқй ва мақоми 

«Гўрўғлӣ» дар байни  онҳо  маълумот диҳед. 

2. Ҷиҳатҳои  ҳаѐтй ва афсонавии достонро гуфта диҳед. 

3. Гўрўғлисароѐни номии тоҷикро номбар  кунед. 

4. Образҳои  асосй ва ҷойи воқеаҳои асарро  гуфта диҳед. 

 

Саволҳои тестй: 

183. Гўрўғлӣ марбути кадоме аз ҷинсҳои адабӣ аст? 

А).Лирикӣ. В).Ҳамосӣ ва лирикӣ. С).Ҳамосӣ ва драмавӣ. D).Драмавӣ. 

Е).Ҳамосӣ. 

 

184. Гўрўғлии тоҷикиро бештар месароянд ва ѐ нақл мекунанд? 

А).Нақл мекунанд. В).Месароянд. С).Ҳам нақл мекунанд ва ҳам месароянд. 

D).Мисли драма иҷро мекунанд. Е).Мисли шеър мехонанд. 

 

185. Ҳангоми сароидани Гўрўғлӣ аз кадом сози мусиқӣ истифода 

мешавад? 

А).Аз рубоб. В).Аз ғижжак. С).Аз тор. D).Аз дамбура. Е).Аз сетор. 

 

186. Ҳангоми сароидани Гўрўғлӣ кадоме аз ин садоҳо бештар ба назар 

мерасад? 

А).Оооооо. В).Эээээээ. С).Шиииии. D).Ҳиииии. Е).Виииии. 

 

187. Дар миѐни кадоме аз ин миллатҳо Гўрўғлӣ ҳаст? 
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А).Тоҷик, Ўзбек, Озар, Туркман,. В).Туркман, Арман, Гурҷӣ, рус. С).Озар, 

Арман, Ҳиндӣ. D).Ҳиндӣ, Ўзбек, Баллуч. Е).Баллуч, Ўзбек, Озар. 

 

188. Кадоме аз гўрўғлисароѐни тоҷикро «Гомери асри ХХ» номида буданд? 

А).Одина Шакар. В).Азизбек Зиѐев. С).Қурбон Ҷалил. D).Ҳақназар Пирназар. 

Е).Ҳикмат Ризо. 

 

189. Гўрўғлии тоҷикӣ дар кадом шакл иҷро шудааст? 

А).Бо назм. В).Бо насру назм. С).Бо назму наср. D).Бо назму драма. Е).Бо 

вазни арўз. 

Адабиѐт: 

1. Асрорй В., Амонов Р. Эчодиѐти даҳанакии халқи точик, Душанбе, 

1980. 

2. А.Самадов, А.Шерназаров. Тавсияҳои услубӣ доир ба чамъ кардани 

эчодиѐти даҳанакии халқ. Самарқанд, 2014 

3. Гўрўғли, чилдҳои 1-3 , Душанбе, 1963. 

4. Гўрўғлӣ, ҷилдҳои 1-5, Душанбе, 1999 
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Нақша: 

1. Маросимҳои мавсимӣ ва тарзи иҷрои онҳо. 

2. Нақши ҳодисаҳои табиат дар пайдоиши сурудҳои мавсимӣ.  

3. Ҷараѐни ташаккули маросими мавсимӣ, суруду таронаҳо бахшида 

ба маросимҳои гуногуни мавсимӣ. 

4. Назми мавсимӣ ва мавзўъҳои он.  

5. Тарона ва сурудҳо дар мавзўи наврўз, гулгардонӣ, суманак, 

сустхотун, киштукор, хирманкўбӣ, меҳргон, барфӣ.  

6. Мундариҷа ва шаклҳои шеърии онҳо.   

Мафҳумҳои асосӣ: маросимҳои халқӣ, маросими гулгардонӣ, ҷашни 

Наврўз, дарав ва хирманкўбӣ, суманак, Ҷуфтбаророн, сурудҳои маросимӣ, 

маросими хосилғундорӣ, сайри гули лола, Сусхотун 

 

Ҳар як халқ аз рўи урфу одатҳои миллии худ маросимҳои анъанавӣ 

дорад, ки аксарияти онҳо бо оин, ақида ва тасаввуроти қадимии мардум 

алоқаманд мебошанд. Бо мурури замон, вобаста ба ҳодисаҳои гуногуни 

таърихӣ бисѐр расму одат ва маросимҳо аз байн рафтанд, тағйир ѐфтанд ва 

баъзеашон бо таъсири дин хусусияти динӣ гирифтанд. 

Маросимҳои халқие, ки то замони мо расидаанд, ба се гурўҳ ҷудо 

мешаванд: маросимҳои мавсимӣ, маросими тўй ва маросими мотам. Дар 

заминаи ин маросимҳо намудҳои гуногуни эҷодиѐти бадеии халқ   ба вуҷуд 

омаданд, ки онҳоро дар илми фолклоршиносӣ фолклори маросимӣ меноманд. 

Фолклори маросимҳои мавсимӣ. Маросимҳои мавсимие, ки дар 

байни тоҷикон маъмулу машҳур будаанд, аз инҳо иборатанд: маросими 

ҷашни Наврўз (ѐ сари сол), маросими пешвозгирии баҳор: гулгардонӣ 

(бойчечак), сайри гули лола, сайри гули сурх, Сусхотун, маросими 

пешвозгирии айѐми киштукор (ҷуфтбаророн, суманак), маросими 

ҳосилғундорӣ, (дарав, хирманкўбй) ва барфӣ. 

Мавзўи 4 Фолклори маросими мавсимӣ 
 

    Маърўза 



41 

 

Ҳамаи ин маросимҳо дар фаслҳои гуногуни сол моҳ, ҳафтаву рўзҳои 

ҷудогона вобаста бо фаъолияти кишоварзии деҳқонон гузаронида 

мешудаанд, ки сабаби маросимҳои мавсимӣ ном гирифтани онҳо ҳам маҳз 

дар ҳамин аст. 

Дар рўзҳои мо ин маросимҳо чун дар замонҳои пешина дар байни 

мардуми тоҷик мавқеъ надоранд. Ба сабаби дигаргун шудани ҳаѐти сиѐсӣ, 

иқтисодӣ ва маънавии халқ аксарияти онҳо аз байн рафта, аҳамияти 

пештараи худро гум кардаанд. 

Гулгардонӣ. Гулгардонӣ яке аз маросимҳои пешазнаврўзӣ мебошад, ки 

ба муносибати шукуфтани гулҳои нахустини баҳорӣ баргузор мегардад. 

Доир ба ин маросим дар фолклоршиносии тоҷик аввалин муҳаққиқе, ки 

маълумот додааст Н.Маъсумӣ мебошад. Ў дар бораи маросими мавсимии 

гулгардонии «Бойчечак», «Сиѐҳгўш» ва «Гули наврўзӣ» таваққуф намуда, 

баъзе порчаҳои таронаҳои онҳоро намуна оварда, аз нигоҳи мазмуну 

мундариҷаи ғоявӣ таҳлил кардааст. 

Ин маросим асосан аз тарафи писарбачагон иҷро мегардад. Онҳо дар 

аввали фасли баҳор ба кўҳу саҳро баромада гули бойчечакро ҷамъ 

менамоянд. Бегоҳирўзӣ  як ҷои аниқро интихоб намуда, ҷамъ омада, ба ҳар як 

дари ҳавлии одамон рафта, суруди бойчечакро мехонанд. Бойчечакхонҳо 

одатан Бобои Деҳқонро хотирнишон сохта, аз номи вай аз соҳибони хона 

талаб мекунанд, ки инъоме диҳанд.  Чор панҷ сарбайтхонҳо ба сурудани 

таронаи бойчечак оғоз менамоянд, дигарон баробар бо овози баланд ду 

маротиба калимаи «Бойчечак»-ро такрор мекунанд: 

Сарбайтхонҳо: 

Бойчечака аслаш гул, 

Гул дар макони булбул. 

Ҳама: 

Бойчечак бойчечак. 

Сарбайтхонҳо: 

Чй алам дорӣ дар дил, 

Дар саҳроҳо нишастӣ? 

Ҳама: 

Бойчечак бойчечак. 

Соҳибони ҳавлӣ, бештар кадбонувон, баъди поѐн ѐфтани суруд барои 

гулгардонҳо аз рўи ҳиммат ва имконоти моли оилавӣ гандум, нахўд, наск, 

меваи хушк ва нону пул инъом менамуданд. Соҳибони хона гулро аз дасти 

сарбайтхон гирифта «Ба солу моҳи нав расем, гул барин беғам шавем, шукри 

Оллоҳ, ки ба баҳор расидем» барин суханони анъанавӣ мегуфтанд ва гулҳоро 

ба чашму абрўвони худ себорӣ молида, бўй намуда, сипас ба гулгардонҳо 
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бармегардониданд. Маросими «Гулгардонӣ» то соатҳои 10-11 шаб давом 

мекард. 

Фолклоршинос Р.Аҳмадов иброз медорад, ки «ин маросим (Маросими 

Гулгардонӣ А.Ш.) қариб дар тамоми гўшаву канори Осиѐи Марказӣ, ки 

тоҷикон сукунат доштанд, бо баъзе тафовутҳо анъанавӣ баргузор мегардид
11

.  

Дар сурудҳои бойчечак аввалин гули баҳор будани он ифода меѐбад. 

Сурудҳои бойчечак бештар ба вазъи ҳоли ҳамон хонадон равона карда 

мешавад. Бойчечакхонҳо орзў мекунанд, ки  хонадони онҳо бартараф аз 

камбудиҳову норасоиҳо гардаду  дар баҳори нав орзуҳои иҷронагаштаи онҳо 

амалӣ гардад ва хўшнудиҳоро истиқбол гиранд. 

Наврўз.Ҷашни Наврўз як бахши ниҳоят қадимаи фарҳанги тоҷикон 

мебошад. Ин ҷашн бузургтарин анъана ва иди солинавии мардум аз даврони 

кўҳан то рўзгори мо бо як силсила маросимҳои солинавӣ бо шукўҳу ҳашамат 

ва зебоиҳову дилрабоиҳои баҳорона баргузор мегардад. Ҷашни Наврўзро 

мардумони мо дар масири таърихи дуру дароз  бо як ҷаҳон орзу ва 

таманниѐт барои беҳбудии рўзгор таҷлил менамоянд. Ин ҷашн паѐмовари 

фасли баҳор, навшавии сол, омадани фасли гармову марги сардӣ – зимистон 

ва бозоии табиат ва замони хурўҷи инсон аз олами хамудагӣ ва пайвастан бо 

табиат ва шурўи ҳаѐти иҷтимоии дубора дар ҷомеа ва кори дастҷамъӣ дар 

берун аз хона ва дар марзаъву боғу бўстон аст. Аз ин рў, Наврўз рўзи 

фархундаву мубораке мебошад, ки оғози бедории табиат ва фасли рўишу 

шукуфоии гулҳоро навид дода, намоише аз ҷовидонагии офаринишу 

хилқати такрори табиат мебошад. Гарчанде пайдоиши Наврўзро 

сарчашмаҳои бостонӣ рангу бори асотирӣ медиҳанд, вале зуҳури он марбут 

ба дигаргуншавӣ ва гардиши фаслҳои сол иртибот дорад.  

Дар бораи таърихи пайдоиши Наврўз дар осори олимон ва шоирони 

замонҳои гузашта, аз ҷумла дар «Осор ул-боқия»-и Абўрайҳони Берунӣ, 

«Таърихи Бухоро»-и Наршахӣ, «Наврўзнома»-и Хайѐм, «Шоҳнома»-и 

Фирдавсӣ ва осори бадеии шифоҳиву хаттӣ маълумотҳои судбахше 

мавҷуданд.  

Дар ривоятҳои бисѐре давраи пайдоиши ҷашни Наврўзро ба шоҳони 

Пешдодӣ нисбат медиҳанд ва гўѐ Ҷамшед чаҳорумин шоҳи пешдодӣ 

бунѐдгузори ҷашни Наврўз мебошад. Аз ҷумла олим ва файласуфи бузург 

Абўрайҳони Берунӣ бунѐди ҷашнгирии Наврўзро ба Ҷамшед нисбат дода, 

чунин менависад:  «Чун Ҷамшед барои худ тахт бисохт, дар ин рўз ба он 

савор шуд ва ҷин ва шаѐтин онро ҳамл карданд ва ба як рўз ба кўҳи  

                                                           
11 Аҳмадов Р. Фолклори маросими мавсимии тољикони Осиёи Марказї. –Душанбе, 2007, саҳ.157  
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Дамованд ва Бобул омад ва мардум барои дидани ин амр  дар шигифт 

шуданд ва ин рўзро ид гирифтанд»
12

.  

Абулқосим Фирдавсӣ дар достони «Падид омадани Наврўз» ѐдовар 

шудааст, ки ҳангоме Ҷамшед аз корҳои давлатдорӣ биѐсуд, бар тахти каѐнӣ 

биншаст ва тамоми бузургони кишварӣ ва лашкарӣ бар атрофи тахти ў давра 

нишастанд ва бар ў гуҳар пошиданд. Шoҳ Ҷамшед он рўзро, ки нахустин 

рўзи Фарвардин ва оғози сол буд, «Наврўз» номид ва ҷашн баргузор кард: 

Ба Ҷамшед бар гуҳар афшонданд.  

Map он рўзро Рўзи Нав хонданд.  

Сари Соли Нав Ҳурмузи Фарвардин,  

Бар осуда аз ранҷ тан, дил зи кин.  

Бузургон ба шодӣ биѐростанд,  

Маю ҷому ромишгарон хостанд.  

Чунин рўзи фаррух аз он рўзгор,  

Бимонда аз он хусравон ѐдгор
13

. 

Аз рўи нақли Ибни Балхӣ ривоят ва ѐ афсонаи бар тахт нишастани 

Ҷамшед дар фасли баҳор ва Наврўз номидани он рўз чунин аст: «ба фармони 

Ҷамшед ҳамаи бузургон ба шаҳри Истахр, ки дар наздикии Тахти Ҷамшед 

воқеъ буд, гирд омадаанд ва дар соате, ки «Шамс ба дараҷаи эътидоли рабеӣ 

расид, вақти соли гардиш, дар он сарой бар тахт нишаст ва тоҷ бар cap ниҳод 

ва он рўз ҷашн сохт ва Наврўз ном ниҳод. Ва он сол боз Наврўз оин шуд. Ва 

он рўз Ҳурмуз аз моҳи Фарвардин буд ва дар он рўз бисѐр хайрот фармуд ва 

як ҳафта мутавотир ба нишот ва хуррамӣ машғул буданд»
14

. 

Роҷеъ ба Ҷамшед ва бо корнамоиву фаъолияти ў таъсис ѐфтани ҷашни 

Наврўз қариб дар аксари сарчашмаҳои адабиву таърихӣ бидуни баъзе 

тафовутҳои ҷузъӣ иттилоот шабеҳи ҳамдигаранд. Аз ин рў, чунин хулоса 

баровардан мумкин аст, ки онҳо аз як манбаи таърихии махсусияти устуравӣ 

дошта ибтидо гирифтаанд. 

То ҳол Наврўзро қариб дар тамоми гўшаву канорҳои Осиѐи Марказӣ, 

ҷашн мегиранд. Рўзи дохилшавии Наврўз ба ҳисоби солшумории Шамсӣ 

(деҳқонӣ) якуми моҳи Ҳамал ва ба ҳисоби мелодӣ 21-22- юми моҳи март, ба 

ҳисоби Сосонӣ 1-уми Фарвардин мебошад. 

Мардум бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани ин ҷашн пешакӣ тайѐрӣ 

медиданд. Барои пешвоз гирифтани Наврўз бо хоки сафед (оҳак) хонаҳои 

                                                           
12

 Берунї А. Осор-ул-боқия. –Душанбе, 1990, саҳ. 332 
13

 Абулқосим Фирдавсї. Шоҳнома.–Душанбе: Ирфон, 1964, саҳ. 25-26 
14

 «Форснома»-и Ибн-ал-Балхї. Ба чоп тайёркунандагон: Ҳ.Рауфов ва М.Љалилова. Душанбе: Дониш, 

1989, саҳ. 27 
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худро сафед мекарданд, дар девори он ҳар гуна гулу нақшу нигорҳо 

мекашиданд. Ду ҳафта пештap гандум, ҷав ва ѐ ягон зироати дигарро дар 

зарфе месабзониданд. Аз як қисми он суманак мепухтанд, қисми дигарашро 

ба ягон зарфе бардошта, дар хони наврўзӣ мегузоштанд.  

Дар Мовароуннаҳр мардум кўшиш мекарданд, ки пеш аз Наврўз ба 

ҳамдигар чизе ҳадя намоянд. Ду соат пеш аз таҳвили Соли Нав мизи 

наврўзиро тартиб медоданд, ки онро «Суфраи ҳафтсин» меномиданд. 

Мардумони доро барои тартиб додани хони наврўзӣ бо ҳам мусобиқа 

мекарданд. Ин як роҳи намоишдиҳии шукўҳ, ғановат ва тавоноӣ дар назди 

дигар давлатмандон буд. Аз ин ҷиҳат рўи мизи наврўзии онҳоро шамъҳои 

ранга, оина, ғулунгоб, нонҳои қуббадор, самбўса, мураббоҳои гуногун, 

суманак, сабзаи гандум, гулоб, оши палав ва ғайра зинат медоданд. 

Қадбонувон дар рўзи Наврўз дегҳоро то гушакаш пур карда таом мепухтанд. 

Камбағалон кўшиш мекарданд, ки ақалан дар Наврўз таомҳои дўстдоштаи 

хонаводаро омода созанд. Наршахӣ иброз медорад, ки «ҳануз дар асри X 

кишоварзон ҳар сол дар Соли Нав то фурў рафтани Офтоб дар назди қабри 

Сиѐвуш яктоӣ хурус оварда мекуштанд»
15

. Эҳтимол дорад, гўшти парранда, 

алалхусус мурғ барои тайѐр кардани таоми маросимӣ дар Наврўз ниҳоят аз 

замонҳои кадим боқӣ монда бошад. Дар охирҳои асри X I X  дар бозорҳои 

Самарқанд, Бухоро ва дигар шаҳрҳои марказии Осиѐи Миѐна дар арафаи 

Наврўз гўштҳои мурғ, кабк, бедона, моҳии зинда ва ғайраро мефурўхтаанд. 

Дар шаҳрҳои марказӣ аввали сол ҳамаи хонаҳоро бо шамъҳои ранга 

фурўзон мекарданд. Дар вақти афрўхтани шамъ ба кабудӣ (сабза, оина, ба 

рўи зебо ва ба асп нигоҳ мекарданд, ки ин одат аз давраи Сосониѐн боқӣ 

мондааст. Дар болои «хонча», ки он дар байни дастурхон гузошта мешуд, 

сипанд, себ, санҷид, сумоқ, сир, сирко, ва суманак (саману)-ро низ 

мегузоштанд. Инчунин гузоштани шири тоза ва тухмҳои рангаро низ 

фаромўш намекарданд.  

Мардум чунин маросимҳоро гузаронида, орзу мекарданд, ки Наврўзро 

бедарду ранҷ пешвоз гиранд, то Наврўзи оянда сиҳату саломат бошанд. 

Мувофиқи ақидаи онвақта агар шахсе дар арафаи Соли Нав гирифтори 

касалӣ ѐ ғаму кулфат бошад, то соли оянда аз он раҳоӣ намеѐфтааст. Бинобар 

ин бо созмон додани чунин маросимҳо одамон худро аз ҳар гуна нохушӣ ва 

бадбахтиҳо эмин нигоҳ доштан мехостанд. 

Дар шаҳрҳои марказии Осиѐи Миѐна дар арафа ва рўзҳои наврўзӣ 

сайрҳои гуногуни халқӣ барпо мегардид. Устод С.Айнӣ ва Ҷ.Икромӣ ин гуна 

сайру гаштҳои мардумони шаҳри Бухоро ва гирду атрофи онро дар асарҳои 
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 Муҳаммад Наршахї. Таърихи Бухоро. –Душанбе, 1990, саҳ. 14 
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худ хеле барҷаста тасвир намудаанд. Устод С.Айнӣ дар қисмҳои дуюм ва 

чоруми «Ёддоштҳо» се бор гаштаю баргашта дар бораи Наврўз ва сайри гул 

таваққуф намуда, халқӣ будани онро махсус қайд кардааст. Дар рўзҳои 

наврўзӣ сайргоҳи расмӣ-давлатӣ Ширбадан ном ҷое буд. Дар идгоҳ ҳаргуна 

мусобиқаҳои халқӣ баргузор мегардид. Паҳлавонон бо санъатҳои дастпечӣ, 

қалмоқӣ, қоқма, сари сурунг ва ғайра гирифта рақибони худро маглуб 

мегардониданд. 

Идгоҳи асосии мардумони Самарқанд Афросиѐб ном ҷое буд. Дар ин ҷо 

ба муносибати Наврўз дуконҳои гуногуни шираворфурўшӣ, чойхонаю 

ошхона барпо мекарданд. Дорбозҳо дор мебастанд. Бозиҳои гуногун, аз 

ҷумла намоишҳои аспак ва чархифалакбозӣ ташкил меѐфт. Навозандагону 

ҳофизони машҳур дар ҷойҳои махсус маскан гирифта, аз суруду тарона ва 

оҳангҳои дўстдоштаи халқӣ Савту Шаҳноз, Наврўзй Аҷам, Наврўзи Хоро, 

Ушшоқ ва ғайраҳоро иҷро мекарданд. Гўштӣ, бузкашӣ, пойгаҳ, чаҳчаҳбозӣ, 

давдавакбозӣ барин бозиҳои оммавӣ барпо мегардид, ки дар онҳо ҷавонони 

чолоку далер ва пурзўру тавоно қувваозмоӣ карда, тамошобинонро шод 

мегардониданд. Ҷашни Наврўз дар Самарданд як ҳафта давом мекард. 

Ҳамин тавр, мардуми мо чунин маросимҳоро ба ҷо оварда, орзу 

мекарданд, ки дар Соли Нав ҳама шоду масрур бошанд. Пою қадами Наврўз 

мисли орд сафед бошад, ранҷу кулфат ва ғаму андўҳ ба хонадонашон роҳ 

наѐбад, ҳосили кишти деҳқониашон фаровон шавад. 

Ҷашни фархунда ва ҳуҷастапаи Наврўз барои мардумони мо, хосатан 

барои тоҷикон рамзҳои зиѐдеро ифода мекунад. Ин ҷашн, пеш аз ҳама, рамзи 

бедории табиат, шукуфоӣ ва ифодагари ҷавонии Оламу Одам аст. Наврўз дар 

назди мардумони мо пирўзии нур бар торикӣ, гармӣ бар сардӣ, хубӣ бар 

бадӣ, чавонӣ бар пирӣ, покиву назофат бар касифӣ, маърифат бар ҷаҳолат, 

доноӣ бар нодонӣ, шарофат бар разолат ва дасткўтоҳӣ бар хайру саховат 

маҳсуб мешавад. Инчунин Наврўз ҷашни омад омади баҳор, иди такопўи 

Замин ва ҷунбиши зебоиҳои зиндагист, зоиш ва рўиши такрори табиат 

мебошад. Ягон иду маросимҳои мардумӣ чун Наврўз ба дилу дидаҳои 

мардум наздик намебошанд. Аз ин рў, мардуми мо ин мероси гаронмояи 

ниѐкони бофарҳангии худро, ки се ҳазор сол қабл аз зуҳури оини зардуштӣ 

пайдо шуда буд, дар масири таърихи тўлонии фарҳанги хеш бо рангу бў ва 

таровату нигориши дилчасп ҳар сол таҷлил менамоянд. Имрўзҳо бо 

шарофати истиқлолияти Ўзбекистон Наврўз бо як шукўҳ дар ҳама ҷои 

мамлакат баргузор мегардад. Рўзи Наврўз сайлҳои гуногун, мусобиқаҳо 

баргузор мегардад, таомҳои гуногун пухта мешавад ва тамоми мардуми 

мамлакат истироҳат менамоянд. Наврўз дар имрўз ба ҷашни умумхалқӣ 

мубаддал гаштааст.  
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Сурудҳои баҳорӣ баѐнгари онанд, ки дар ҳар ҳолате баҳорро гиромӣ 

доштаанд ва ба ақидаи фолклоршинос Додоҷон Обидов «баҳор фасле аст, ки 

аз оғози соли нав, зиндагии нав, аз талошҳои тоза ва пурсамар ва махсусан аз 

оғози кору фаъолиятҳои нав ва ҷунбишҳои нав навиде меоварад ва мардумро 

ба сўи корнамоиҳои нав ва комѐбии нав ҳидоят менамояд»
16

.  

Мардум, ҳамеша баҳор ва Наврўзро гиромӣ доштаанд ва фаро расидани 

ин арўси солро бо шодию хушнудӣ пешвоз гирифтаанд ва таровату зебогии 

баҳорро дар суруду таронаҳои худ бо самимият ифода намудаанд: 

Фасли Наврўз омаду саҳро ҳама шуд лолазор, 

Шодмонӣ дар дили пиру ҷавон шуд барқарор. 

То шавад роҳат муяссар мардуми бечораро, 

Бо каланду ҷуфт деҳқон мешавад машғули кор.  

Дар  баҳор замин қолини сабзро ба бар карда, табиатро ҳусни дилангезу 

ботаровате мебахшад, гулҳои зарду сафед, сурху нилгуни баҳорӣ шукуфон 

шуда, табиатро боз ҳам рангинтару зеботар, оламро дилработар менамояд.   

Устод Садриддин Айнӣ дар бораи баргузории ҷашни Наврўз дар Бухоро 

менависад: «...Ба сабаби дар аввали баҳор дар вақти ба ҳаракат даромадани 

рустаниҳо рост омадани ин ид (Иди Наврўз А.Ш.), табиати инсон ҳам ба 

ҳаракат меояд. Аз ин ҷост, ки тоҷикон мегўянд: ― Ҳамал- ҳама чиз дар амал». 

Дар ҳақиқат Наврўз ҷашни растохези олами хуфта, бедории табиат, оғози 

корҳои кишоварзӣ ва пайванди ногусастании инсон бо замин мебошад: 

Баҳор омад, баҳор омад, 

Баҳори лолазор омад. 

Ба деҳқон вақти кор омад, 

Ба чўпон тўли мол омад. 

Ҳама гулҳо қатор омад, 

Гули савсан савор омад. 

Баҳори нав муборак бод!  

Воқеан ҳам, бо омад-омади баҳор марди деҳқон синаи заминро омодаи 

кишт мегардонад ва бо дастони нерўманди худ ба замин дона кишт мекунад 

ва дар дил барои беҳрўзӣ ва зиндагии навине ба кори самарабахш умеде 

мепарварад. Бинобар ин ў омадани баҳор ва Наврўзро бесаброна интизор 

мешавад.  

Дар сурудҳои наврўрӣ ва баҳорияҳо масъалаи тараннуми баҳор ва 

тасвири хислатҳои он мавқеи асосиро ишғол менамоянд. Масалан, дар 

сурудҳои поѐн баъзе аз ҷиҳатҳои умдаи табиат аз қабили тозаю тар 

гардидани димоғи андалебон, сабзу муаттар шудан ва либоси арўсӣ 

                                                           
16 Обидов Додољон. Таҳқиқи сурудҳои мавсимии тољикони Афғонистон. –Душанбе, 2009, саҳ. 20 
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пўшидани табиат, бо омадани Наврўз дигар шудани оламу аз хок берун 

баромадани гиѐҳҳо инъикос ѐфтааст: 

Баҳор омад, димоғи андалебон тозаю тар шуд,  

Либоси наварўсони чаман сабзу муаттар шуд. 

Ё ин ки:  

Иди наврўз омаду олам дигаргун мешавад, 

Ҳар гиѐҳе, ки бувад, аз хок берун мешавад. 

Дар сурудҳои боло низ сухан, асосан, аз хусуси таърифу тавсифи 

хушгувориҳои баҳор ва фаро расидани он рафтааст. Дар ин суруд зимни 

шодмонии мардум аз фаро расидани баҳор, дамидани сабзаву аз хок берун 

шудани гиѐҳҳои «бешумор» аз бўи баҳор «тоза» шудани димоғи андалебон 

таъкид гардидааст. Ба ифодаи дигар, дар байтҳои болоӣ масъалаи эҳѐгари 

воқеии табиат будани баҳор, бо омад-омади худ ба олами ҳастӣ ҷони тоза ато 

кардан васеътар ифода ѐфтааст. 

Суруду таронаҳои ба ҷашни наврўз ва айѐми баҳор бахшидаи халқӣ, 

асосан,  мазмун ва мундариҷаи тавсифӣ доранд. Ин гуна шеъру сурудҳо 

табиати зебо ва манзараи сабзу хуррами баҳориро васф мекунанд. Инчунин, 

таронаҳои баҳорӣ ва наврўзӣ тасаввури мардумро дар хусуси табиат, рўидани 

сабзаву шукуфтани гул ифода менамоянд:  

Себарга бигуфт: «Дар замин сабза манам», 

Бунафша бигуфт: «Ҷавони пурғамза манам». 

Садбарг бигуфт: «Лофи беҳуда мазан, 

Дар кокули ошиқони пурғамза манам». 

Дар як қисми сурудҳо бо шодию нишот пазироӣ кардани мардум 

Наврўзро, ғанимат донистани лаҳзаҳои хуше, ки Наврўз ба армуғон 

овардааст, бозтоб гардидааст: 

Наврўз фаро омада бо ахтари фирўз, 

Бо ахтари фирўз фаро омада Наврўз. 

Мутриб, биѐ сози дигар боз ба по кун, 

Бошад, ки ҳар лаҳза ғанимат дар ин рўз. 

Сурудҳои баҳорӣ ва наврўзӣ ба кас рўҳияи тоза, қувват ва умед 

мебахшанд, дилҳоро ба ҷўш меоваранд ва саршор аз шодмонӣ ва фараҳ 

месозанд.  Дар онҳо на фақат ибрози табрику таманниѐт, самимият ва 

эҳтироми мардум нисбат ба якдигар, балки рўҳияи хушбинӣ, шавқу завқ ва 

эҳсоси дўстдорӣ нисбат ба табиат доштаи онҳо васф шудаанд. 

Хулоса, сурудҳои ба наврўз ва баҳор бахшидаи халқӣ сурудҳои 

нишотоваранд. Онҳо ба инсонҳо қуввату тавоноӣ мебахшанд, ғаму андўҳро 

аз дилҳо дур мекунанд, умед ва шавқу завқи одамонро нисбат ба зиндагӣ ва 

меҳнат афзун мегардонанд. Ин гуна сурудҳо шукўҳи ҷашни Наврўзро 
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меафзоянд, онро ба базми тарабу сурур табдил мегардонанд ва умри ин 

ҷашни пуршукўҳро бардавом месозанд.  

*** 

Наврўз шуду лолаи хушранг баромад, 

Булбул ба тамошои дафу чанг баромад. 

Мурғони ҳаво ҷумла бикарданд парвоз, 

Мурғи дили ман аз қафаси танг баромад. 

 

Наврўз расиду шоду хуррам гаштем, 

Аз рафтани дай ҷумла беғам гаштем, 

Дидему чашидем ба сад меҳнату ғам, 

Охир ба гули баҳор ҳамдам гаштем. 

 

Наврўз шуду омад ба таманно гули раъно, 

Пўшида ба бар хилъати зебо гули раъно. 

Дар мавсими гул бодаи рангин чй хуш омад, 

Дар соғари зар рехт ба саҳбо гули раъно. 

Ҷуфтбаророн. Маросими мавсимии дигар Ҷуфтбаророн мебошад. Ин 

маросим ҳам қадимӣ буда, низ дар аввали баҳор гузаронида мешудааст. 

Фолклоршинос Р. Қодиров қайд мекунад, ки «дар водии Қашдадарѐ вақти 

шудгори заминро мўйсафедони пуртаҷриба ва саркорони деҳа муайян 

мекардаанд»
17

. Ба маросими Ҷуфтбаророн ҳамаи аҳли деҳа-зану мард тайѐрӣ 

медидаанд. Ҳар оила аз рўи будааш таом мепухтааст. Мардон меҳмонхона ѐ 

масҷидро рўфта тоза мекардаанд ва аз мардуми деҳа палос чамъ карда, ҷои 

нишаст меоростаанд. Пагоҳии рўзи Ҷуфтбаророн ба он ҷо ҳар кас ҳар чй аз 

таомҳои пухтагиаш меовардааст. Пас аз ҷамъ омадани аҳли деҳа яке аз 

куҳансолони мўътабар «кушоиши кор, баракату барор, Бобои деҳкон 

мададгор, якашон ҳазор шавад» гуфта фотида медодааст ва таомҳои омадаро 

ба деҳқонон—ҷуфтронҳо тақсим мекардааст. Рўзи дигар деҳқонон ба 

барзаговҳо яктоӣ нон мехўронидаанд, ба шохҳои онҳо равғани зағир 

мемолидаанд. Инчунин барои зиѐн нарасидан ҳазориспанд дуд карда онро 

«дафъи бало, дафъи бало» гўѐн дар гирду атрофи барзаговҳо давр 

мезанондаанд. Баъд барои шудгор кардани замин барзаговҳоро ба саҳро 

мебурдаанд. Дар баъзе ҷойҳо ин маросим ба таври индивидуалӣ, дар ҳудуди 

як ѐ ду оила гузаронида мешудааст. Рўзи аввали заминронӣ танҳо ду-се хат 

заминро шудгор карда, ба он каме гандум ѐ ҷав кошта, бармегаштаанд. 

                                                           
17

 Ќодиров Р. Фолклори маросимии тољикони водии Ќашқадарё. Душанбе, 1963, саҳ. 41 
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Суманак. Маросими дигаре, ки дар байни мардуми тоҷик ва ўзбек 

бошукўҳ гузаронида мешавад «Суманак» ба ҳисоб меравад. Аз замонҳои 

қадим мардуми мо, аз ҷумла занон ва духтарон ин маросимро ба ўҳда 

медоранд.  

Истилоҳи «Суманак» дар фарҳангҳо ва луғатномаҳо ба шакли «Саманў» 

омадааст, ки ба маънои ҳалвоитар, ки аз шираи гандуми сабзшуда таҳия 

мешавад, эзоҳ ѐфтааст. Масалан дар «Фарҳанги Муин» оварда шудааст: 

«Саманў» монанди ҳалво чизест, ки аз гандуми сабз пазанд ва дар Хуросон 

мутаориф аст ва гирдакон (чормағз) ва бодом ва писта дар он кунанд, дар урф 

«Суманак» гўянд
18

 

Ҳамчунин дар «Бурҳони қотеъ» омадааст: «Саманў» чизест монанди 

ҳалвои тар ва онро аз шираи гандуми сабзшуда пазанд
19

.  

Истилоҳи «Саманў» дар байни мардум ба шакли «Сумалак», «Суманак» 

талаффуз мешавад. Суманак ба ақидаи мардум ҷумлаи таомҳои табаррук 

буда, пухтан ва иҷрои маросими марбути онро амри савоб, фоли нек ва 

хушбахтӣ мепиндоранд. Аз ҳамин сабаб аст, ки суманакро дар дастурхони 

Наврўзӣ бо номи «Саманў» дар ҷумлаи себ, сир, санҷид, сирко, самоқ ва 

сабзӣ қарор медиҳанд ва ба гунаи таоми мутабаррук мехўранд ва агар як оила 

пухта бошад ба ҳамсояҳо ва наздикони худ мефиристонанд.  

Дар бораи пайдоиши суманак дар байни халқ чунин ривояте мавҷуд 

мебошад, ки мазмуни он ба тарзи зайл аст: дар замонҳои қадим занаке 

будааст, он якчанд фарзанд доштааст. Онҳо дар хона барои хўрдан чизе 

надоштаанд, дар гуруснагӣ ба танг омадаанд. Модар ба мақсади тасаллии 

хотири онҳо дегеро рўи оташдон гузошта, ба даруни он як миқдор сабза ва 

чанд дона санг андохта асту сипас ба зери дег оташ афрўхтааст. Замоне занак 

вориди хона шуда дидааст, ки сӣ малоика (фариштаҳо) гирди дегро иҳота 

кардаанд, ҳалвои дохили дегро бо қудрати худованд омода гардида буд, 

«сималак» ѐ «сермалак» ном гузоштааст. Сипас малоикаҳо тартиби пухтани 

суманакро ба занак ѐд додаанд. Ин истилоҳ бо мурури замон дар талаффузи 

мардум ба «Суманак» табдил ѐфтааст. Аз ҳамон вақт то имрўз суманак гўѐ ба 

ҳайси як ғизои табаррук шинохта шуда ва маросими пухтани он ҳамчун 

ҷашни оғози баҳор аз тарафи занон гузаронида мешавад.  

Пухтани суманак имрўз яке аз суннатҳои пурифтихор ва писандидаи 

мардуми мо буда, низ дар Наврўз ва ѐ дар оғози баҳор созмон дода мешавад 

ва солҳост, ки ҳамчун анъанаи дўстӣ, ҳамкорӣ ва дилхушии занону духтарон 

гардидааст. Дар гузашта бештар суманакпазиро бо ҳамкорӣ мепухтанд. 

Хонаводае, ки пухтани суманакро пеш мегирад як миқдор гандуми пурмағз 

                                                           
18 Луғатномаи Деҳхудо, љ. 8, 1373 ҳ., с. 123 
19 Дар ҳамон љо. 
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ва сафеду покро ҷамъ карда, онро мешўяд ва сипас ба зарфе, ки он дар шакли 

лаганд, карсон бошад меандозад ва андаке об мезанад. Баъдан болои онро бо 

дока мепўшонад ва ҳамарўза ба он об мепошад. Ниҳоят, дар давоми тақрибан 

як ҳафта-даҳ рўз оҳиста-оҳиста месабзад.  Ҳангоме, ки сабзаи гандум ба 

миқдори 10-15 см нумў кард, замони гирифтани шираи он фаро мерасад. 

Хонаводае, ки маросими пухтани суманакро ташкил кардааст, занони ҳамсоя 

ва хешу табори худро ба хонааш даъват мекунад ва ба омадани меҳмонон 

марҳилаи суманаккубӣ ва гирифтани шираи гандум оғоз меѐбад.  Гандуми 

дар зарф сабзидаро ба миѐн мегузоранд ва бо корд реза мекунанд ва 

булакчаҳоро ба пеши занҳои дар гирди дастархон ҷамъшуда мегузоранд. 

Сабзаҳои гандумро занҳо ба уғурчаҳо андохта мекубанд. Чанд нафар аз 

занони дигар порчаҳои куфташудаи гандумро дар элак гирифта дар зарфи 

бузург бо дастони худ фишурда, шираи онро берун меоранд. Кўбидан ва 

фушурдани сабзаи гандум чанд навбат иҷро мегардад ва ҳар дафъа шираи он 

гирифта мешавад.  Дар дохили шираи гандум ба миқдори муайян орди 

сифатнок андохта мешавад ва баъди ин ба таги дег оташ афрўхта, қисме аз  

занону духтарон ба кори пухтани суманак банд мешаванд, боқимонда занон 

ва духтарон рақсу бозӣ намуда сурудҳонӣ ва доиранавозӣ мекунанд. 

Суманакпазӣ аз шаб то субҳ давом мекунад. Наздикиҳои субҳ оби дег 

тамоман мепазад ва занону духтарон бо ниятҳои нек ба дохили суманак 

чормағз, пиставу бодом мепартоянд ва ниятҳои худро дар дил мегўянд.  

Дар маросими «Суманак» сурудҳои гуногун хонда мешавад. Аммо дар 

ин маросим суруди «Суманак» мавқеи асосиро ишғол мекунад:  

Суманак дар ҷўш, мо кафча занем, 

Дигарон дар хоб, мо дафча занем. 

Метавон гуфт, ки суруди мазкур ба ин маросим равобити ногусастание 

дорад ва аз муҳимтарин ҷузъҳои ин маросим ба ҳисоб меравад. Ин суруд аз 

аввал то охири маросими «Суманак» ҳамроҳ ва ҳамнафас мебошад.  

Маросимои дигари баҳорӣ, монанди: сайри гули лола, сайри гули сурх, 

сайри гули биҳӣ ва ғайра хусусияти маҳаллӣ дошта, дар ин ѐ он маҳал ба 

таври анъана гузаронида мешудаанд. Ба муносибати фаро расидани 

марҳилаҳои баҳор, яъне шукуфтани ин ѐ он гул созмон ѐфтани ҳар гуна 

ҷашну дилхушӣ ва ҷашну маросимҳо яке аз одатҳои деринаи мардумони 

Осиѐи Марказӣ мебошад. Масалан, дар Бухоро «Сайри Ширбадан», «Сайри 

Баҳоваддин», «Сайри чашмаи Айюб» ва «Сайри гули сурх», дар Самарқанд 

«Сайри оби раҳмат», «Сайри гули биҳӣ», дар Нурато, Панҷакент, Тошканд 

«Сайри гули сурх» дар шаҳри Ҷалолободи Афғонистон «Сайри гули 

норинҷ», ва дар шаҳри Мазори Шарифи ин кишвар «Сайри мазор» ва «Сайри 
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гули сурх», дар Қашқадарѐ «Сайри қўшчинор», «Сайри лаби дарѐ», «Сайри 

гули беҳӣ» барпо мегарданд.  

Занҳо низ ҷойҳои махсусро сайр мекарданд. Дар бисѐр маҳалҳо идгоҳҳои 

занона буд. Дар Бухоро занҳо дар ҷашни Наврўз сайри Чашмаи Айюб 

мекарданд
20

. Занони Самарқанд ба Оби Раҳмат мерафтанд. Занони деҳаи 

Ғазғони ноҳияи Нуратои вилояти Навоӣ ҷашни Наврўзро дар кўҳи 

Чилдухтарон мегузарониданд. Ба сайргоҳи «Чилдухтарон», асосан, духтару 

занон ва инчунин бачаҳои ба балоғат ва воя норасида низ мерафтанд. Баъзе 

модароне, ки барои писаронашон арўс интихоб кардаанд, ба арўс «Сари 

кўҳӣ» гўѐн туҳфаҳо ҳадя менамуданд. Ҳангоми рақси духтарони номзадшуда 

тарафи домод туҳфаҳоро ба сару китфи арўсонашон мегузоштанд. 

Сусхотун. Ин маросим ба қатори маросимҳои баҳорӣ, Наврўз ва ѐ соли 

нав дохил намешавад. Маросими Сусхотун гарчанде бо корҳои деҳқонӣ ва 

зироат алоқаманд аст, аммо ташкили гузаронидани он ба талабот вобаста 

мебошад. Солҳое, ки борон дар сари вақд намеборидаасту дар натиҷа 

киштукор, зироат ва ҳосилот дар зери хатар мемондааст, маросими «Сус-

хотун» гузаронида мешудааст. Мувофики ақидаи мардуми деҳот маросими 

Сусхотун борон меовардааст. 

Маросими Сусхотунро занон ташкил медодаанд. Фолклоршинос Р. 

Қодиров қайд мекунад, ки дар водии Қашқадарѐ ҳангоми хушксолӣ занон 

ҷамъ шуда ва бо маслиҳат як нафар пиразани аз падару модар яккаву ягонаро 

ѐфта, ўро розӣ мекунонидаанд, ки Сусхотун шавад ва ба мардум кори хайре 

кунад. Баъд як гурўҳ занон ба сари пиразан рўймол партофта, ўро 

сурудхонон кўча ба кўча ва дар ба дар давр мезанонидаанд. Як нафар аз 

занҳо, ки унвони «Сарбайтхон»-ро доштааст, бо овози баланд бандҳои 

суруди «Сусхотун»-ро мехондааст, дигарон баъди ҳар як банди суруд 

«Сусхотун-а, сусхотун» мегуфтаанд
21

. 

Сурудҳои Сусхотун низ дар назми мавсимӣ мавқеи хос дорад. Образи 

асосии  ин сурудҳо абру борон, замин ва кишти деҳқонӣ мебошад.  

Сарбайтхонҳо: 

Борон борад зебонда, 

Алаф шавад бузонда! 

Ҳама: 

Сусхотун а сусхотун! 

Сарбайтхонҳо: 

Бузон хуран шир тиян, 

Шира ба кампир тиян! 
                                                           
20

 Икромї Љ. Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро. – Душанбе: Ирфон, 1969, саҳ. 449-451 
21

 Ќодиров Р. Фолклори маросимии тољикони водии Ќашқадарё. Душанбе, 1963, саҳ. 45 
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Ҳама: 

Сусхотун а сусхотун! 

Вақте ки суруди Сусхотун ба охир расид ҳама ба сусхотунхонҳо об 

мепошиданд, ба онҳо як миқдор хурокворӣ: чав, гандум, нон медоданд. 

Дар сурудҳои Сусхотун мазмуни шикоят аз зиндагӣ, замона, ғарибӣ, 

қаҳтӣ ва марг низ ифода ѐфтааст. Одамон маросими Сусхотунро қайд намуда 

бевосита аз зиндагии худ фикр мекарданд. Азбаски савдогарон ғаллаҳоро 

мавриди арзониаш харида дар анборҳо захира мемонданд ва онҳоро дар 

вақти хушкию қаҳтӣ ба нархи гарон мефурўхтанд, Сусхотунҳо ба инҳо 

нафрат мехонданд: 

Сусхотун а сусхотун! 

Хони анбордор сўзад! 

Хони деҳқон пур шавад 

Сусхотун а сусхотун. 

Мардум борони баҳорро «борони найсон» меномиданд. Борони найсон 

барои деҳқонон оварандаи дурру гавҳар аст, дашту саҳроро файзбор 

гардонида ғалладонҳоро фаровон мекунад: 

Эй абри найсон, 

Борон фиристон. 

Ҳосили моро 

Фаровон гардон… 

Маросими Сусхотун дар ҳар ҷо ҳар хел гузаронида мешудааст. 

Фолклоршинос Р. Аҳмадов накл мекунад, ки дар водии Сурхондарѐ 

Қашқадарѐ яке аз иштироккунандагони маросим либоси ҷанда пўшида ва 

хўсае ба даст гирифта, ба зери тарнов мерафтааст, дигарон: 

Сустохотун, сусхотун, 

Алафакон ташна монданд, 

Кампиракон гушна монданд... 

гўѐн суруд хонда ба сари он зан об мерехтаанд, Дар Кулоб ва Ғарм ин 

маросимро «Ашаглон» мегуфтаанд ва ҳангоми гузаронидани он суруди 

зеринро мехондаанд: 

Ашаглони ростина, 

Аста биҷунбон остина, 

Ғаллаи савзум қоқ, шид, 

Як бор бирез боруна. 

Дар баъзе ҷойҳо бо сурудхонӣ зани сусхотуншавандаро ба лаби дарѐ 

бурда, ба об пахш мекардаанд, Сусхотун кўшиш мекардааст, ки аз дасти 

занҳо халос шавад, вале ўро то гиря накунад, аз об берун намекардаанд. Гўѐ 

ҳар қадаре, ки Сусхотун бисѐртар гиря карда, ашк резад, ҳамон қадар борон 
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зиѐдтар меборидааст. Агар баъди гузаштани маросим борон борад, ба зани 

сусхотуншуда пул ва ҳар чӣ ҷамъ карда медодаанд. Дар ҷойҳои дигар одате 

низ будааст, ки мувофиқи он одамон чизҳои пурқимати бойҳои хасисро дар 

дарѐ пинҳон карда, онҳоро ба хашму ғазаб меовардаанд ва он чизҳоро танҳо 

баъди боридани борон ба  соҳибонашон бармегардонидаанд. Дар баъзе ҷойҳo 

дар  рўзи  маросим  занҳо дар лаби дарѐ чамъ омада, «ҳалиса» («ҳариса»)   

мепухтаанд ва онро «оши борон» меномидаанд. 

Дар баъзе маҳалҳо маросими Сусхотунро мардон ташкил мекардаанд. 

Ба яке аз мардон либоси занона пўшонда, ба сараш рафида мегузоштаанд  ва 

ин сурудро тараннум мекардаанд: 

Сусхотун, султон хотун, 

Синаҳош майдон хотун. 

Ба сусхотун чй даркор? 

Борони шарроси даркор! 

Инчунин сангпуштеро ба пояш ресмон баста, ба об мепартофтаанду дар 

мех ѐ дарахт баста мемондаанд. Танҳо баъди боридани борон сангпуштро 

раҳо медодаанд. Гўѐ бо талаби сангпушт борон меборидааст. 

Суруди «Сусхотун» вариантҳои гуногун дорад, ки матни зерин низ аз 

ҷумлаи онҳост: 

Борон борон, сусхотун, 

Борон равон, сусхотун, 

Гандумако ташна мондай, 

Гудакако гушна мондай, 

Алафако сўзон шидай, 

Бузғолако ҳайрон шидай, 

Борон борон, сусхотун, 

Борон равон, сусхотун. 

Маросими дарав ва хирманкўбӣ. Дарав ва хирманкўбӣ маросими 

тобистонӣ буда, ба ғунучини ҳосилот вобастагӣ дорад. Маълум аст, ки дар 

замони қадим дарави гандум ва куфтани он яке аз марҳилаҳои душвортарини 

ҷараѐни корҳои хоҷагии қишлоқ ҳисоб мешуд, ки онро бе дастҷамъии 

ҳамдигар ва ҳашар анҷом додан мумкин набуд. Бинобар ин маросими дарав 

ва хирманкўбӣ дар бисѐр маҳалҳо ба ҳукми анъана даромадааст.  

Даравгарон ва ҳашарчиѐн ба сароидану нақл кардани асарҳои халқӣ 

машғул мешуданд, ки низ ба сабук ва осон шудани меҳнати онҳо ѐрӣ 

мерасонид, илова бар ин сароидану нақл кардани асарҳои халқӣ одамонро 

рўҳбаланду ғайратманд карда, ба онҳо завқи эстетикӣ мебахшид. 

Яке аз сурудҳое, ки дар давоми дарав иҷро карда мешудааст, «Ман доғ» 

мебошад. Ин суруд ҳам коллективона ва ҳам дар танҳоӣ хонда мешудааст. 
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«Ман доғ»-и коллективӣ одатан вақтҳои ҳашар хонда мешудааст ва дар 

хондани он бештар шахсони хушовоз иштирок мекардаанд. Аз байни онҳо як 

нафар мегуфтааст: 

Гандумаки худрўй дарав мекардуме, ман доғам, ѐ дўст! 

Дигарон: 

Ҳе, алло, ҳе, алло, ѐре, ман доғам ѐ дўст!... 

Саркардаи суруд: 

Ба холи сиѐи ѐр ҳавас мекардуме, ман доғам, ѐ дўст! 

Дигарон: 

Ҳе, алло, ҳе, алло, ѐре, ман доғам, ѐ дўст! 

Саркардаи суруд: 

Ин беди баланд саргаҳаш корхонае, ман доғам, ѐ дўст! 

Д игарон: 

Ҳе, алло, ѐре, ман доғам, ѐ дўст. 

Саркардаи суруд: 

Як ҷон дораме, фидои даравгароне, ман доғам, ѐ дўст. 

Дигарон: 

Ҳе, алло, ҳе, алло, ѐре, ман доғам ѐ дўст!... 

Суруди «Ман доғ» боз чанд вариант дорад, ки тарзи хониш ва иҷрои 

онҳо низ тақрибан ҳамин гуна мебошад. 

Дар замони гузашта ғалларо ба воситаи галагов мекўфтанд, ки онро 

«ҳўп» мегуфтаанд. Одатан ғаллаи даравидаро дар хирманҷой ғарам карда, 

бандҳои онро гирдогирди сутуни хирманҷой паҳн менамуданду чор-панҷ 

барзагови ба ҳамдигар қатор аз гарданашон бастагиро аз болои пояҳои 

гандум ҳай мекарданд. Барзаговҳо гирдогирди сутун давр зада, бо пои худ 

донаҳои гандумро аз сарак ҷудо ва пояҳои онро коҳ мекарданд. Аз паси 

барзаговҳо шахсе гашта, суруди «Майда, майда, ҳўп»-ро мехонд: 

Галаговам, говронаме, майдае, майдае, 

Панҷ рўз будай давронаме, майдае, майдае, 

Майда-майда хирманаме, майдае, майдае, 

Аз дилу ҷон ҳайвонаме, майдае, майдае, 

Тез-тез кўб, майда кўб, майдае, майдае, 

Оҳ, хел-хел кўб, майда кўб, майдае, майдае, 

Дони хирман ба ман фойдае, майдае майдае, 

Бобои деҳқон бобомое, майдае, майдае, 

Мана да кор фармудае, майдае, майдае. 

Typo ба галагов фармудае, майдае, майдае, 

Майда кунӣ, гул барин куне, майдае, майда, 

Ба шамолҳо тайѐр куне, майдае, майдае... 
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Ў дар суруди худ нобаробарии иҷтимоӣ, истисмор, беадолатӣ ва 

камбағалию нодории худро баѐн кардааст, ки аз мазмуни суруд ғулом ѐ 

хизматгори шахси давлатманд буданаш мушоҳида мешавад 

Дар сурудҳои хирманкўбон мазмунҳои ишкӣ, шикоят аз бевафоӣ, баѐни 

ҳасби ҳол ва монанди инҳо низ ифода ѐфтаанд. Одатан ин навъ сурудҳо дар 

асоси ин ѐ он жанри лирикии халқӣ (байт, рубоӣ, ғазал ва ғайра) бо илова 

карда шудани суханони хоси анъанавии хирманкўбон «майда-майда ҳўп» 

шакл мегиранд. Масалан, асоси суруди зерин рубоиест, ки он дар шакли 

аслии худ низ суруда мешавад: 

Нигоро, аз дур дидию ханда кардӣ-е 

                                            майдае, майдае, майдае, 

Ба сад нозу карашма банда кардй-е, 

                                          майдае, майдае, майдае, 

Накардй аз таи дил ошногй-е 

                                          майдае, майдае, майдае, 

Миѐни ҷўраҳо шарманда кардй-е, 

                                          майдае, майдае, майдае, 

Аммо дар суруди зерин рубоӣ ва дубайтиҳо ба таври алоҳида истифода 

шуда, байтҳои махсус ва доимии хирманкўбон ҳамчун нақарот баъди ҳар 

банд бо оҳанги анъанавиашон тараннум мешаванд: 

Нақарот: 

Майдо, э майдо, 

Майдо кардӣ, майдо. 

Майдо, э майдо, ҷонваронум, майдо! 

Майдо, э майдо, ҳайвононум, майдо! 

Рафтум ба саропушта, ба саҳрои ҷунун, 

Дидум Лайло, нишаста дасто пури хун. 

Гуфтум:-Лайло, чӣ доғ дорӣ дар дил? 

Аҳволи дили Лайло бидонад Маҷнун. 

Агар хирманкўб рубоӣ ва дубайтиро ҳар чӣ қадар зиѐд донад, мумкин 

аст, ки суруд хамон қадар давомдор ва дароз шавад. 

Барфӣ. Дар байни тоҷикон одате буд, ки баробари боридани барфӣ 

нахустин ѐру ҷўраҳо, оилаҳо ба ҳамдигар мактуб-барфӣ фиристода, орзўи 

худро ифода мекарданд. Супоридани барфӣ қоидаю тартиби муайяне дошт. 

Барфиро шахсан ба касе супурдан лозим аст, ки он ба унвони ў навишта 

шудааст. Агар шахси супоранда бо барфии овардааш фош ва дастгир 

нашавад, дар он сурат шартҳои барфӣ иҷро карда мешавад. Аммо дар акси 

ҳол нависандаи барфӣ ѐ супорандаи он қарздор шуда, шартҳои барфиашро 

бояд худаш иҷро кунад. Ба рўи шахси бо барфӣ дастгиршуда сиѐҳии дег 
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мемолидаанд, ки ин исботи ба даст афтодани ў будааст. Барои қарздор 

нашудан ҳам шахси барфинавис ва ҳам касе, ки барфӣ ба номи ў навишта 

шудааст, баъзан аспҳои бидавро низ ба кор мебурдаанд. Барфиро ҳатто аз як 

деҳа ба деҳаи дигар, аз як шаҳр ба шаҳри дигар низ мефиристодаанд. 

Матнҳои барфӣ хеле гуногунанд ва онҳо ба ихтиѐри барфинавис 

вобаста аст. Аммо як матни халқии анъанавие ҳаст, ки онро қариб дар ҳама 

ҷо истифода мебурдаанд. Матни мазкур қарори зайл аст: 

Барф меборад басе хуш, дилрабо, 

Барфи нав аз мову барфй аз Шумо. 

                         * * * 

Лахта-лахта барф меборад сафед, 

Як зиѐфат аз Шумо дорем умед: 

Сандалиро гарм созед аз алав, 

Ширбиринҷу шўлаву оши палав, 

Нонҳои кунҷидини қуббадор, 

Себу ангуру дилафрўзу анор, 

Ҳофизи хушхону танбуру дутор, 

Наю ғижжак, ҷўраҳои беғубор, 

Рўставу лавзу мураббою набот, 

Пистаю бодому қанду қандалот, 

Чормағзу тутмавизи соягӣ 

Баҳри мо тайѐр бошад, ҷўраҷон, 

Бо салому эҳтироми ҷўрагӣ. 

(Имзо). 

Аз ин матни машҳури халқӣ одамони босаводу бесавод, ҷавонону 

калонсолон истифода мебурдаанд ва дар фасли зимистон – дар рўзҳои аввали 

бориши барф барфӣ фиристодан расму одати халқӣ будааст. 

Хулоса, маросимҳои мавсимӣ (календарӣ) ва эҷодиѐти бадеии ба онҳо 

алоқаманд хислатҳои миллӣ ва давраҳои таърихии халқро инъикос намуда, ба 

ҳамин восита аҳамияти махсуси илмиро молик гардидаанд. 

  Савол ва супоришот: 

1. Сурудҳои  мавсимӣ дар кадом маврид иҷро карда мешаванд? 

2. Сурудҳои бойчечак ва гулгардонӣ кай ва аз ҷониби киҳо иҷро 

карда мешавад? 

3. Боз дар кадом фаслҳои сол сурудҳо иҷро карда мешаванд? 

4. Дар бораи доираи мавзўъ ва мундариҷаи сурудҳои  мавсимӣ 

маълумот диҳед. 

5. Хусусиятҳои сурудҳои  мавсимӣ аз чӣ иборат аст? 

6. Дар бораи Иди Наврўз ва  сурудҳо ба ин муносибат чӣ медонед? 
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7. Сурудҳои  мавсимиро навишта гиред ва аз ѐд кунед. 

Саволҳои тестй: 

1. Кадоме аз ин ҷашнҳо ҷаҳонӣ аст? 

А).Меҳргон. В).Сада. *С).Наврўз. D).Гули сурх. Е).Сайри гули лола. 

 

2. Кадоме аз ин ғизоҳо наврўзӣ аст. 

А).Палав. Б).Шўрбо. С).Ҳалво. D).Сиѐалаф. Е).Суманак. 

 

3. Киро бунѐдгузори ҷашни наврўз медонанд? 

А).Сиѐвуш. В).Каюмарс. С).Афросиѐб. D).Ҷамшед. Е).Одам. 

 

4. Дар кадоме аз ин асарҳо Наврўзро ба Ҷамшед мансуб медонанд? 

А).Осор-ул-боқия. В).Таърихи Бухоро. С).Ёддоштҳо. D).Наводир-ул-вақоеъ. 

Е).Хирадномаи Искандарӣ. 

 

5. «Наврўзнома» асари кист? 

А). Берунӣ. В).Рўдакӣ. С).Сино. D ).Хайѐм. Е).Восифӣ. 

 

6. Роҷеъ ба таърихи пайдоиши наврўз дар кадоме аз ин асарҳо 

маълумоти бештар аст? 

А).Тўтинома. В).Осор-ул-боқия. С).Сиѐсатнома. D).Бадоеъ-ул-вақоеъ. 

Е).Ёддоштҳо. 

 

7. «Борони ҳамал, ба мўям амал, мўяма дароз кун, дарозу соз кун». Ин 

шеъри кист? 

А).Рўдакӣ. В).Робиаи Балхӣ. С).Лоиқ. D).Гулрухсор. Е).Мардум. 

 

8. Дар Бадахшон дар рўзҳои Наврўз чи гуфта якдигарро табрик 

менамоянд. 

А).Шогуни шумо табрик! В).Баҳори шумо табрик! С).Шогун баҳор муборак! 

D).Муборак, шогун ба дўстон! Е). Табрик шогунбаҳори мо! 

 

9. Дар бораи «Ҷуфтбаророн» кадом олим маълумот додааст. 

А).Обдиов Д. В).Тилавов Б. С).Раҳимов Д. D). Е).Қодиров Р. 

 

10. Маросими даъвати борон дар шимоли Тоҷикистон чи ном дорад? 

А).Ашаглон. В).Борон Биѐ. С).Хотунсус. D).Сусхотун. Е).Борон бибор. 

 

11. Дар Ҷануби Тоҷикистон маросими даъвати борон чи ном дорад? 
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А).Сусхотун. В).Борон Биѐ. С).Борон бибор. D).Алас. Е).Ашаглон. 

 

12. Ҳангоми дарав ва хирманкўбӣ кадоме аз ин сурдҳоро месароиданд? 

А).Баҳор омад. В).Ман доғ. С).Саломнома. D).Ёр-ѐр. Е).Аз ман чаро 

раҷидаӣ?. 

 

13. Суруди «Майда, майда, ҳўп»-ро кай мехонданд? 

А).Дар тобистону баҳор. В). Дар баҳор. С).Дар тобистон. D).Дар баҳор. 

Е).Дар тирамоҳ. 

 

14. Ин мисраъро ҳангоми кадом  расм истифода мекарданд: «Барфи нав 

аз мову барфӣ аз шумо?» 

А).Дар боридани барфу борон. В).Хангоми боридани барфи аввал. С).Пас аз 

барфи дуюм. D).Агар донанд, ки барф меборад. Е).Ҳар рўз, ки барф меборад. 

 

15. Ҳангоми наборидани борон кадом маросимро баргузор менамоянд. 

А). Хайрот. В).Деги дарвешон. С).Оташгирон. D).Алас. Е). Ашаглон. 

 

16. Ҳангоми кадоме аз ин фаъолиятҳо суруди «Ман доғ»-ро 

месароиданд? 

А).Ҷуфтбаророн. В).Сусхотун. С).Хирманкўбӣ. D).Суманакпазӣ.  

 

17. Суруди «Майдаѐ»-ро дар кадом фасли сол месароиданд? 

А).Баҳору тобистон. В).Зимистону тобистон. С). Тирамоҳ. D). Баҳор. 

Е).Тобистон. 

 

18. Ҷашни «меҳргон» дар кадом фасли сол баргузор мешавад? 

А).Зимистон. В).Баҳор. С).Тобистон. D). Тирамоҳ. Е).Тирамоҳу тобистон. 

 

19. Дар гузашта кадом одат ҳангоми боридани барфи аввал роиҷ буд? 

А).Барфбозӣ. B).Барфрўбӣ. C).Аз барф одам сохтан. D).Бо барф задании 

ҳамдигар. E).Барфӣ. 

Адабиѐт: 

1. Асрорй В., Амонов Р. Эчодиѐти даҳанакии халқи точик, Душанбе, 1980. 

2. Ғафуров Б. Точикон,  китобҳои 1 ва 2, Душанбе, 1983, 1985. 

3. Қодиров Р.  Фолклори маросимии точикони водии  Қашқадарѐ,  Душанбе, 1963. 

4. Таронаҳои Самарқанд,  Тошкент, 2013 

5. Фолклори   точик. Хрестоматия, Душанбе, 1989. 

6. Фолклори точикони Қашқадарѐ,  дар се чилд, Душанбе, 1998. 
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7. Аҳмадов Р. Фолклори маросими мавсимии точикони Осиѐи Марказй. Душанбе: 

Адиб, 2005 

  

 

 

Нақша: 

1. Маълумот дар бораи тўи арўсӣ ва марҳилаҳои он. 

2. Давраҳои  тайѐрӣ ва гузаронидани он.  

3. Ҷамъомади занону духтарон. 

4. Истифодаи жанрҳои гуногуни фолклорӣ дар раванди маросими 

арўсии тоҷикон. 

5. Мавқеи сурудҳо дар тўйи тоҷикон.  

6. «Саломнома», «Ёр-ѐр» ва  дигар сурудҳои тўѐна.  

7. Тарзи иҷрои  сурудҳои тÿѐна.  

 

Мафҳумҳои асосӣ: Маросими тўй, марҳилаҳои тўй, сурудҳои тўѐна, 

Саломнома, хостгорӣ, фотиҳатўй, келинфурорӣ, ҳинобандон, рақсу бозию 

сурудхонӣ 

Маросими тўй дар ҳамаи давраҳои таърихӣ ва замонҳо як хел 

набудааст. Дар натиҷаи табаддулоти ҳаѐти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва маданӣ 

расму оин ва анъанаҳо низ тағйир ѐфтаанд. Инкишофи ҷамъият ва робитаҳои 

гуногуни халқҳо ба расму оинҳо таъсир расонида, маросимҳои халқиро ҳам 

хеле тағйир додаанд. Ҳоло танҳо дар байни тоҷикон чандин шаклу намуди 

гузаронидани маъракаю маросими тўи арўсиро мушоҳида менамоем. Аз рўи 

баъзе тадқиқотҳои илмӣ ва материалҳои зиѐди фолклорӣ маълум мегардад, 

ки дар тўи арўсии мардуми маҳалҳои гуногуни тоҷикнишин баробари ҷой 

доштани ҳодисаҳои ҳамрангу муштарак тафовути зиѐде низ мавчуд аст. Ин 

тафовутҳо махсусан дар вақти дида баромадани марҳилаҳои тўй ба назар 

мерасад. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мавзўи  5 Фолклори маросими  тўи арусӣ     Маърўза 

Хостгорї, ноншиканон, фотиҳа, парчабуррон, 

љомабуррон, маслиҳатошї, тўйбарон ва 

сурфакушоён, љамъомади духтарон, ҳинобандон, 

тайёр намудани арўсу домод ба тўи калон: 

саршўёну мўйбофон, сартарошон, саллабандон, 

либоспўшон. 

 

Пеш аз 

тўй 

Маросими тўи арўсии тољиконро асосан ба се марҳила људо кардан 

мумкин аст: 
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Дар гузашта рақсу бозию сурудхонӣ, яъне истифодаи фолклор одатан 

аз тўи фотиҳа cap мешудааст. Тўи фотиҳа баъд аз хостгорӣ ва ноншиканон 

гузаронида мешавад. Масалан, фолклоршинос Р. Қодиров қайд мекунад, ки 

дар водии Қашкадарѐ тарафи домод аҳли деҳаро ба хонааш даъват намуда 

зиѐфат медиҳад
22

. Меҳмонон зиѐфатро хурда, ба саҳни ҳавлии тўйдор 

мебароянд. Чизу чораи барои тўй тайѐр кардаро ба хару аспҳо бор карда, ба 

хонаи арўс мераванд. Доирадастону сурнайчиѐн савту оҳанги шўхеро 

менавозанд, дигарон қарсақзанӣ карда, суруди «Ҳуй, бале»-ро мехонанд, се 

нафар ҷавонписар мерақсанд: 

Ҳофизон: Кокулат андархаму ҳар як хамаш сад аҷдаҳор.       

Дигарон: Ҳуй, бале! 

Ҳофизон: Рўи ту барги гулу чашмони ошиқ, интизор. 

 Дигарон: Ҳуй, бале! 

Ҳофизон: Кокулатро дар сарат беҳтар аз он гул дидаам.  

Дигарон: Ҳуй, бале! 

Ҳофизон: Ҳар ду зулфони туро монанди сунбул дидаам. 

Дигарон: Ҳуй, бале! 

Ҳофизон: Ҷононаи нағзи ман. 

Дигарон: Ҳўй, бале! 

Ҳофизон: Бодоми думағзи ман. 

Дигарон «: Ҳўй, бале! 

Ҳамин ки ба хонаи арўс расиданд, дар ҷои васеъ давра гирифта, 

сурудхонию рақсу бозӣ, дойразанию сурнайнавозиро давом медиҳанд. 

Тарафи арўс онҳоро пешвоз гирифта: «Ба нияти нек, бахташон сафед, 

ризқашон фаровон шавад» гўѐн ба сари тўйовардагон орд мепошанд. 

Духтардор тўйи овардаашро зиѐфат карда ба хешони наздики домод  ҷома 

мепўшонад. 

                                                           
22

 Ќодиров Р. Фолклори маросимии тољикони водии Ќашқадарё. Душанбе, 1963, саҳ.  58 

Никоҳ, домодбиёрон, зиёфати тўй, ба хонаи домод 

гуселкунонии арўс, нақшгўии мардон, ёр-ёргўии 

занон, рўбинон 

Тўи 

калон 

Љойғундорон, тоғканон, домодталабон, 

келинталабон.  

Баъди 

тўи 

калон 
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Ҷамъомади занону духтарон, ки ҳинобандон номида шудааст, дар 

арафаи никоҳ дар хонаи орододашудаи арўс мегузаштааст. Дар ин ҷамъомад 

рақсу бозию мусиқӣ, аскиягўӣ, шеърхонӣ мавқеи махсус доштааст. Аз ҳар 

кас, ки дар он ҷамъомад иштирок мекардааст, хоҳиш карда мешудааст, ки ѐ 

суруд хонад, ѐ рақс кунад ва ѐ ягон ҳунаре нишон диҳад. Ин корро аввал 

занони солхўрдаи шўхтабиату ширинкор cap мекардаанд. 

Намунаи сурудҳои ҳазломез, ки дар ҳамин ҷамъомад хонда мешудаанд, 

ин аст: 

Давидеме, давидем,  

Усми сиѐҳ харидем,  

Ба қоши келин молидем.  

Келин дар болохона,  

Домод дар меҳмонхона,  

Домод аспаша об дод.  

Келин зулфаша тоб дод.  

Келина бурдем сой катӣ,  

Аспи алои бой кати,  

Таги дари Ўғулой катӣ!  

Сандуқчекои чой катӣ. 

Фолклоршинос Р.Қодиров қайд мекунад, ки дар деҳаи Ғелони ноҳияи 

Шаҳрисабз арўс либосҳои нав пўшида, бо ду-се нафар дугонаҳояш деҳаро 

давр мезадаасту дугонаҳояш ва духтаронро ба тўй хабар мекардааст. 

Духтарон ба арўс ҳамроҳ шуда, аз пасаш дойразанӣ, сурудхонӣ, кафкўбӣ, 

рақсу бозикунон ба хонаи арўс меомадаанд. Дар ин вақт тарафи домод ҳам 

(ҷавонзанону духтарон) бо дойразанию рақсу суруд кўчаҳои деҳаро давр 

зада, духтаронро ба хонаи домод хабар мекардаанд. Дар хонаи домод ҳам 

базми занону духтарон ташкил мешудааст. Дар ин ҷамъомадҳо суруди 

зеринро мехондаанд: 

Ҳофизон: ...Аз Қаробоғ омадӣ, 

                   Сина ба доғ омадӣ.  

Дигарон: Ҳо, Лайлӣ, Лайлӣ, Лайлӣ 

                   Ҷонам фидои Лайлӣ.  

Ҳофизон: Мўрчамиѐн духтарак, 

                   Ҷигаркабоб омадӣ. 

 Дигарон: Ҳо, Лайлӣ, Лайлӣ, Лайлӣ 

                   Ҷонам фидои Лайлӣ.      

Ҳофизон: Ман меравам ба бозор 

                   Гапата бигў, ҷўраҷон.  

Дигарон: Ҳай, лола, лола, лола 
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                   Ҳусни ҷавон пиѐла. 

 Ҳофизон: Ҳалқи тилло оварда, 

                   Ба гўшакам андозед. 

Дигарон:  Ҳай, лола, лола, лола, 

                   Ҳусни ҷавон пиѐла.  

Ҳофизон: Ман меравам то Бухор 

                   Гапата бигў, ҷўраҷон.  

Дигарон: Ҳай, лола, лола, лола, 

                   Ангур дар боғи хола. 

 Ҳофизон: Курти атлас харида, 

                   Шоҳӣ, кимхоб биѐред.  

Дигарон: Ҳай, лола, лола, лола, 

                   Ангур дар боғи хола.  

Ҳофизон: Ман меравам то Ҳисор, 

                   Гапата бигў ҷўраҷон. 

Дигарон: Ҳай, лола, лола, лола, 

Дар арафаи тўй дар Кулоб, Ғарм ва Дарвоз ҳангоми capшуѐн занҳое, ки 

вазифаи саршўии арўсро ба зимма гирифтаанд, суруди зеринро мехондаанд: 

3 а н ҳо :                    Гуларўсак, cap бишўй, 

               Пага ваъдай рафтанай.  

   Арўс:                     Сарма шуста чӣ кунум? 

               Ношустагим  беҳтарай 

          3анҳо:                   Гуларўсак, курта бипўш, 

               Пага ваъдай рафтанай.  

Арўс:                     Курта пўшида чӣ кунум? 

                                         Нопуштанум бехтарай... 

Баъд арўс сарашро шуста истода мегуфтааст: 

Шуяк-шўяконуме, саршуяконуме,  

Оста шона куне, нареза мўякуме. 

Чунон ки аз натиҷаи ҷустуҷўҳои фолклоршиносон маълум мегардад, дар 

Қаротегин ва деҳаҳои атрофи он вақти ба хонаи домод гуселонидани арўс дар 

лаҳзаи хайрухўшӣ ва видоъкунӣ аз тарафи хешовандону дугонаҳои арўс 

суруди зерин иҷро карда мешудааст: 

Гул равонай, мерава,  

Арўс меҳмонай, мерава,  

Ёру дугонаш, гиря кунед,  

Роҳати ҷонай, мерава. 
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Дар тўйҳои Кулоб чанд суруди махсус низ аз тарафи модар дар ҳамин 

лаҳза хонда мешудаанд, ки аз ҷиҳати мазмун андўҳгин ва хеле самимӣ 

мебошанд: 

Ту меравӣ аз хона, хамира кӣ рост мекуна?  

Ҳар лаҳза пеши оча кӣ шишта ноз мекуна?  

Гулма бурдане, баргаки гулма бурдане,  

Аз миѐни духтаро румолдузма бурдане. 

Гулма бурдане, баргаки гулма бурдане,  

Аз миѐни духтаро ҷомадузма бурдане.  

Гулма бурдане, баргаки гулма бурдане,  

Аз миѐни духтаро тоқидузма бурдане...  

Як қисми калони сурудҳои тўй ҳангоми маросими тўи калон, яъне 

келинбиѐрон ѐ келинфуророн, никоҳ ва базми тўй хонда мешудаанд, ки 

ҳам сурудҳо ва ҳам вақти иҷрои онҳо дар ҳар ҷо ҳар хел аст. Масалан, 

бегоҳии тўй, вақте ки домодро ба хонаи арўс мебурдаанд, мардон-ҷўраҳои 

домод, сурудхонон мерафтаанд, ки он сурудҳоро  «Нахш», «Шаҳ омад» «Шаҳ 

муборак» меномидаанд.  

Таpaфи домод дар назди дарвоза ѐ дар рўи ҳавлӣ оташ даргиронда, 

гулхани калон мекардаанд, арўс ва ҳамроҳи арўс омадагонро бо тантана 

пешвоз мегирифтаанд ва онҳо арўсро «Ёр-ѐр»-xoнон се маротиба аз гирди 

гулхан давр мезанондаанд. Домод apўcpo аз асп бардошта, даҳ-дувоздаҳ 

қадам дуртар бурда мемондааст. Дар ҳамин вақт «Саломнома»-хонӣ шурўъ 

мешудааст. «Саломнома»-ро бибиотунҳо, бибихалифаҳо гоҳ аз ѐд гоҳ аз рўи 

қоғаз мехондаанд. Дар баъзе ҷойҳо заноне ѐфт мешудаанд, ки «Саломнома»-

хонӣ ба онҳо касб будааст. Онҳо одатан «Саломнома»-ро ба шароит ва ба 

келину домод мувофиқ карда эҷодкорона мехондаанд. Дар «Саломнома» 

оиди арўсу домод орзўҳои нек карда мешудаанд. Чунончи: 

Саломномахон: Ба келину ба домод мо салом мегўем! 

                              Ба Ширину ба Фарход мо салом мегўем!  

Ҳозирон:              Хазор алейк! 

Саломномахон: Илоҳо, то ба пиритон умур бинед,  

Ба хурсандӣ ҳаѐти боҳузур бинед.  

Шумо ҳам аз баччаҳотон тўю сур бинед,  

Ба келину ба домод мо салом мегўем!  

Ба Ширину ба Фарход мо салом мегўем! 

Ҳозирон:               Ҳазор алейк! 

Дар баъзе маҳалҳо баъд аз хондани «Саломнома» суруди 

«Келиншинонӣ» хонда мешудааст. Ии сурудро одатан модаршўй (хушдоман) 
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хонда, арўсро ба нпшастан таклиф мекардааст, ки як намунаи суруди мазкур 

ин тавр аст: 

Таги савад ширу қаймоқ,  

Келинмулло бодомқавоқ,  

Хуш омадед, шинед, келин!  

Таги чимилиқ нону мавиз, 

 Келинмулло эрка-азиз,  

Хуш омадед, шинед, келин!  

Пас аз ин арўсу домод ба таги чимилиқ медаромадаанд ва ба онҳо оина 

нишон медодаанд, то ки ҳаѐташон мисли оина беғубору равшану дурахшон 

шавад. Баъд ба онҳо шарбат мехўрондаанд, ки ин рамзи ширин гардидани 

зиндагии занушўии онҳо мебошад.  

Ба ҳамин тариқ, мавридҳои асосии иҷро намудани сурудҳои тўи арўсӣ 

тамом мешудааст. Бояд қайд кард, ки сурудҳои ҳар як марҳила ва мавридҳои 

маросими тўй дар ҳар маҳал ҳар хел будаанд. Ҳамаи он сурудҳое, ки дар 

боло зикр шуданд дар ягон маҳал пурра иҷро карда намешудаанд. Агар яке аз 

онҳо дар ягон маҳал дучор шавад, дар маҳалли дигар ба назар намерасад. 

Аммо ҳамаи онҳо дар тўйҳои арўсии тоҷикон хонда ва суруда мешудаанд. 

Дар бораи хусусиятҳои шеърии сурудҳои тўи арўсӣ ҳаминро гуфтан 

лозим аст, ки аввал на ҳамаи матни сурудҳо ба лаҳзаҳои маросими тўй ва 

мавзўю мундариҷаи онҳо бевосита алоқаманданд. Ҳофизон ва иштирокчиѐни 

тўй (занон, мардон) ҳар гуна шеър ѐ суруди нақаротдореро, ки ѐд доранд, 

хондан мегирифтаанд. Масалан, дар тўи фотиҳа суруди «Ҳуй, бале», дар 

ҷамъомади пешазтўии занону духтарон, ки онро дар баъзе ҷойҳо «оши 

занон» меноманд, суруди «Ҳо, Лайлӣ» (Ҳай, лола), ҳангоми ба хонаи домод 

бурдани арўс суруди «Ёр-ѐроне»-ро мехондаанд, ки матнҳои онҳо хеле 

қадимӣ буда, қариб аз хотирҳо фаромуш шудаанд ва ҳоло аз ин сурудҳо 

танҳо «Тўй муборак» ва «Ёр, Ёр, ѐроне» барин нақаротҳо боқӣ мондаанд. Дар 

тўй рақсу суруд, мусиқанавозӣ ҳатман лозим аст, бе ин хурсандиҳо базми тўй 

ба вуҷуд намеояд. Бинобар ин хоҳ ҳофизон бошанду хоҳ меҳмонону 

соҳибони тўй кадом сурудро, ки донанд, ба мазмунаш эътибор надода хондан 

мегиранд ва дар ин хел сурудҳо нақарот ѐ байтҳои иловагие, ки ба мазмуни 

маросими тўй вобастаанду ба таври импровизация хонда мешаванд, қимат ва 

аҳамият пайдо мекунанд. 

Дуюм ин ки дар маросими тўи арўсӣ бисѐр сурудҳо на танҳо дар 

мавриду мавқеи худ иҷро карда мешаванд, балки мазмуни ин ѐ он лаҳзаи 

расму оинро инъикос мекунанд. Онҳо ба маросим ҳамчун як қисми 

ҷудонашавандаи он ба таври табиӣ дохил мешаванд. Сурудҳои «Саршўѐн», 

«Сартарошон», «Гул равонай», «Ту меравӣ аз хона», «Шаҳ муборак», «Барор-
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барор», «Саломнома», «Келиншинонӣ», рубоии «Ман ѐри туам, намешавам 

ѐри касе» ва ғайра аз ҳамин қабил мебошанд. 

Мавзўъҳои сурудҳои маросимии тўй хеле гуногунанд. Ишқ, бевафоӣ, 

бовафоӣ, таърифу тавсифи арўсу домод ва ҳаѐти хушбахтонаи онҳо, оила ва 

мисли инҳо мавзўъҳое мебошанд, ки дар сурудҳои тўи арўсӣ инъикос 

гардидаанд. Албатта, сурудҳои маросимии тўй аз ҷиҳати вазн, қофия ва дигар 

санъатҳои шеърӣ бенуқсон нестанд, аммо азбаски матнҳо ба оҳанги мусиқӣ 

ҷўр шудаанд ва бештар коллективона хонда мешаванд, нуқсонҳои онҳо ҳис 

карда намешаванд. Ин ҳодиса умуман ба назми халқӣ, аз ҷумла, ба сурудҳо 

бисѐр хос аст. 

Дар тўйҳои замони гузашта аз ашъори шоирон низ истифода бурда 

мешуд. Дар он тўйхо на танҳо ҳофизони касбӣ, балки дигарон низ суруд 

мехонданд. Ҳоло ҳам ҳамин тавр аст ва репертуари сурудҳои маросими тўи 

замони мо махсусан аз ҳисоби шеърҳои шоирони муосири тоҷик хеле бой 

гардидааст. Худи маросими тўи арўсӣ низ тағйир ѐфта, ба тараққиѐти ҳаѐти 

ҷамъиятии мо ва  пешрафти маданият мутобиқ, гардидааст. 

       Савол ва супоришот: 

1. Маросими тўй ва марҳилаҳои он. 

2. Дар марҳилаи пеш аз тўй кадом маросимҳо дохил мешавад. 

3. Дар бораи сурудҳои маросими тўй  чиҳо медонед?  

4. Сурудҳои тўѐна дар кадом  марҳилаҳои  тўй иҷро карда 

мешаванд? 

5. Хусусиятҳои  сурудҳои «Ёр-ѐр» ва «Саломнома»-ро гуфта диҳед. 

6. Аз падару модар, бибию бобоятон сурудҳои халқиеро, ки дар тўю 

маросимҳо иҷро карда мешаванд, навишта, аз ѐд кунед. 

 

1.  Занҳо, кадоме аз ин маросимро дар ҳафтаҳои аввали ба дунѐ омадани 

тифл баргузор менамоянд? 

А).Саршўѐн. В).Парпечон. С).Чиллагурезон. D).Сартарошон. 

Е).Гаҳворабандон.  

2. Дар гузашта кадоме аз ин расмҳо марбут ба тўи хатна буд? 

А).Хирманкўбӣ. В).Сартарошон. С).Гаҳворабандон. D).Суманак пухтан. 

Е).Ноншиканон. 

3. Пас аз кадом маросим арўсу домод расман зану шавҳар ҳастанд? 

А).Хостгорӣ. В).Ноншиканон. С).Фотиҳа. D).Тўйбарон. Е).Никоҳ. 

4. Дар гузашта суруди «Саршўѐн» дар кадом лаҳза сароида мешуд? 

А).Тайѐрӣ ба тўй. В).Пас аз тўй. С).Як моҳ пеш аз тўй. D).Дар хонаи домод. 

Е).Се рўз пеш аз тўй. 
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5. Дар баъзе минтақаҳои Тоҷикистон кадоме аз ин сурудҳо дар яке аз 

маросимҳои ба домод вобаста сароида мешавад? 

А).«Саршўѐн». В).«Ёр-ѐр». С).«Барор-барор». D).«Шаҳи мо омад». 

Е).«Сартарошон». 

6. Суруди «Ҳўй бале!» дар миѐни тоҷикони кадом минтақа роиҷ буд? 

А).Қашқдарѐ. В).Сурхондарѐ. С).Бухоро. D).Самарқанд. Е).Фарғона. 

7. Дар баъзе ҷойҳо домодро чи мегуфтанд? 

А).Подшоҳ. В).Шаҳи мулк. С).Шаҳи кишар. D).Шаҳбоз. Е).Шаҳ. 

8. Нусхаи хаттии «Саломнома» дар кадом маҷалла чоп шуд? 

А).Садои Шарқ. В).Илм ва ҳаѐт. С).Тоҷикистон. D).Фирўза. Е).Мардумгиѐҳ. 

9. Суруди «Гул равонай» дар кадоме аз ҷашнҳо сароида мешавад? 

А).Наврўз. В).Арўсӣ. С).Меҳргон. D).Сада. Е).Баҳор. 

10. Кадоме аз ин сурудҳо ба домод бахшида шудааст? 

А).Барор-барор. В).Саломнома. С).Ту меравӣ аз хона. D).Ёр-ѐр. Е).Шаҳ 

муборак. 

11. «Ҳазор алейк» дар кадом суруд истифода мешавад? 

А).Ёр-ѐр. В).Саломнома. С).Гул равонай. D).Саршўѐн. Е).Тўй муборак. 

12. «Нақш» хондан дар кадоме аз ин ноҳияҳо роиҷ аст? 

А).Ваҳдат. В).Кўлоб. С).Тоҷикобод. D).Исфара. Е).Ромит.  

13. Кадоме аз ин сурдҳои арўсӣ дар Бухоро машҳур аст? 

А).Саломнома. В).Саршўѐн. С).Сартарошон. D).Барор-барор. Е).Шаҳ 

муборак. 

14. Кадоме аз ин сурудҳо махсуси ҷашни арўсӣ аст? 

А).«Саршўѐн» ва «Тарма». В). «Сартарошон» ва «Восеъ». С).«Ёр-ѐр» ва 

«Шаҳ муборак». D).«Гул равонай» ва «Усмонҷонуме». Е).«Абдулмаҷид» ва 

«Шаб бахайр». 

15. Муаллфи асари «Сурудҳои маросими тўи тоҷикон» кист? 

А).А.Сўфизода. В).Т.Зеҳниев. С).Р.Амонов. D).В.Асрорӣ В. Е).Ф.Зеҳниева. 

16. Суруде, ки барои тифл аз ҷониби модар сароида мешавад чи ном 

дорад? 

А).Аллаи оча. В).Аллаи хоҳар. С).Аллаи модаркалон. D).Аллаи хола. Е).Алла. 

Адабиет: 

1. Асрорй В., Амонов Р. Эчодиѐти даҳанакии халқи точик, Душанбе, 1980. 

2. Самадов А., Шерназаров А. Тавсияҳои методӣ доир ба ҷамъ намудани 

эҷодиѐти даҳанакии халқ. –Самарқанд, СамДУ, 2014 

3. Зеҳниева Ф. Сурудҳои маросими  тўи точикон,   Душанбе, 1978. 

4. Қодиров Р.  Фолклори маросимии точикони водии  Қашқадарѐ,  Душанбе, 

1963. 

5. Гуларўсак (Сурудҳои  тўи арўсии точикон), Душанбе, 1986. 
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6. Таронаҳои Самарқанд,  Тошкент, 2013 

7. Фолклори  Бухоро, Душанбе, 1983. 

8. Фолклори   точик. Хрестоматия, Душанбе, 1989. 

9. Фолклори точикони Қашқадарѐ,  дар се чилд, Душанбе, 1998.
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Нақша: 

1. Маълумот дар бораи  расму оини марбути маросими мотам. 

2. Ишорати Наршахӣ дар бораи сўги Сиѐвуш ва хондани навҳаҳо 

дар он замон (асри 1Х)  

3. Хондани марсия ҳангоми вафоти пирон ва ҷавонон.  

4. Марсия ва хусусиятҳои он. 

5. Таҳлили марсияи «Абдулмаҷидҷонам балам» 

Мафҳумҳои асосӣ: маросими мотам, сўзу гудоз, марсия, расму оини 

марбути маросими мотам, марсияхонӣ, овозандозӣ, марсияҳои халқӣ  

 

Дар маросими мотам аз замонҳои қадим то имрўз сурудҳои ғамангези 

босўзу гудоз гуфташуда ва инчунин марсияҳо иҷро карда мешаванд. 

Муаррихи асри миѐна Наршахӣ дар асараш «Таърихи Бухоро» маълумот 

медиҳад, ки дар вақти маросими дафни Сиѐвуш навҳаҳо мехонданд. 

Намунаҳои марсия аз асри даҳум ин ҷониб дар адабиѐти китобӣ бисѐр дучор 

мешаванд.  

 

 

 

 

 

Дар марсияҳо одатан хислату сифатҳои неки марҳум, орзую омол ва 

нокомию маҳрумияти ў ѐдоварӣ мешавад ва зимнан аз беадолатию бедодии 

тақдир, фалак ва ғайраҳо сухан меравад. Дар баъзе марсияҳои адабиѐти 

китобӣ ва эҷодиѐти даҳанакӣ оҳанги иҷтимоӣ ва ҷамъиятӣ гирифтани мазмун 

низ ба мушоҳида мерасад. Масалан, марсияи Садриддин Айнӣ, ки вай онро 

ба муносибати аз тарафи амири Бухоро кушта шудани бародараш 

навиштааст, аз ҳамин гуна марсияҳо мебошад. 

Дар маросими мотам асосан занон марсияхонӣ мекунанд ва аз байни 

онҳо касоне ѐфт мешаванд, ки дар овозандозию суханварӣ маҳорати махсус 

доранд. Ин қабил занҳоро дар аксарияти маҳалҳо овозандоз ѐ гўянда 

меноманд. Роли овозандозҳо, гўяндаҳо дар маросим хеле бузург аст: онҳо ба 

хондани марсияҳои таъсирбахш азохонаро ба мотамкадаи пуршўру 

пурҳаяҷон табдил медиҳанд, барои авҷ  додани нолаю фиғон ба азодорон 

(модар, хоҳар, амма, хола, духтар, завҷа, келин ва ғайра) ва дигар занони 

ҷамъомада ба воситаи овозандозии худ мавзўъ, мазмун, ҳатто сухану ибораҳо 

Мавзўи 6 Фолклори маросими  мотам ва 
марсияхонӣ 

    Маърўза 

Марсия ба муносибати вафоти касе навишта ё гуфта шуда, дар он 

ғаму андўҳ, нолаву фиғон ва таъзияи муаллиф ё ягон хешованди 

марҳум баён мешавад. Дар баъзе  марсияҳои адабиёти китобї санаи 

вафоти марҳум бо ҳисоби абљад зикр меёбад. 
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ѐфта медиҳанд. Овозандозҳо, ки дар рўзҳои мотам аз тарафи азодорон даъват 

карда мешаванд, суруд мехонанд, дигарон бошанд, бо овози баланд якбора 

«ҳуввв» гўѐн ва гирякунон ба онҳо ҷўр мешаванд. Чунончӣ: 

Гўянда:    Эй кошки, мурғак шуда, дар ҳаво пар мезадаме,  

                                                                                    гўеде, Умриҷоне...  

Умриҷон: Эй кошки, мурғак шуда, дар ҳаво пар мезадаме... 

                                                                        баччаякаме, баччаякаме...  

Гўянда:    Дар кофтуковат худама ба ҳар ҷар мезадаме, 

                                                                        гўеде, Умриҷоне...  

Умриҷон: Дар кофтуковат худама ба ҳар ҷар мезадаме... 

                                                                 баччаякаме, баччаякаме...  

Ҳозирон: Ҳуввв!... 

Гўянда:    Мо бе қуввати дил чӣ кор мекунем!  

Xоҳарон: Мо бе додар акнун чӣ кор мекунем? 

                                                    акаҷоне, акаҷоне... гўетоне  хоҳароне...  

Гўянда:    Мо бе қуввати дил чӣ кор мекунем! 

                                                      гўедотоне   хоҳароне...  

Xоҳарон: Мо бе қуввати дил чӣ кор мекунем, 

                                                     акаҷоне, акаҷоне...  

Ҳозирон: Ҳуввв!... 

Гўянда:    Ба ман меҳрубону ғaмхop будӣ, 

                                                       гўед, холаҷонаш.  

Хола:        Ба ман меҳрубону ғамхор будӣ, 

                                                      ҷигараме, ҷигараме,  

Гўянда:    Ҳамеша дилсўзу дастѐр будӣ, 

                                                        гўеде, холаҷонаш...  

Хола:       Ҳамеша дилсўзу дастѐр будӣ, 

                                                        ҷигараме, ҷигараме... 

Агар овозандоз аз худи оила ва хешу табори азодор бошад, ба 

овозандозу гўяндаи касбӣ, ки ба онҳо соҳиби мурда дар охири маросим 

туҳфаҳо, (куртаборӣ, рўймол ва ҳоказо) медиҳад, эҳтиѐҷ намемонад ва 

овозандозӣ беѐрдаму иштироки онҳо сурат  мегирад. 

Дар маросими мотам як лаҳзаи марсиягўӣ будааст, ки онро ҷар кашидан, 

самаъ, садир рафтан мегўянд. Ҷар кашидан намуди драмавӣ дорад ва аз расму 

оинаҳои қадимӣ ба шумор меравад. Маъракаи ҷаркашӣ, ки бо иштироки як 

гурўҳ занон мегузарад, андаке воҳиманок аст: баъзе аз занҳо муйҳои худро 

пароканда карда, ба сари китфу сандуқи синаашон партофта, ҳаракати 

махсусе мекунанд. 
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Дар ташкилу иҷрои ҷаркашӣ гўянда, ки дар мобайни давра истода 

ҳамаро  идора  мекунад, роли асосиро мебозад. Вай кўшиш мекунад, ки 

марсияи мехондагиаш пуртаъсир бошад, иштирокчиѐни ҷаркаширо ба ваҷд 

оварда, онҳоро саргарм кунад. Бо ҳамин мақсад гўянда бо оҳанги ғамангези 

ба мотам хос, cyxaнҳои гоҳ қофиядор ва гоҳ беқофия мегўяд. Дигарон 

бошанд баъди ҳар сухани ў хаму рост шуда, такроран «облоҳу, облоҳ» 

мегўянд.  

Дар замони мо дар натиҷаи тараққиѐти илму маданият, табаддулоти 

бузурги ичтимоӣ дар маросими мотам низ тағироти калоне ба амал омад. 

Бисѐр расму оинҳои ин маросим, ки асрҳо боз вуҷуд доштанд, аз миѐн 

рафтанд ва ба ҷои онҳо унсурҳои нав, ки нисбат ба марҳум иззату эҳтироми 

мардумро ифода менамоянд, ҷорӣ гардиданд. Бо вуҷуди ин дар баъзе оилаҳо 

дар шаклу намудҳои пешинааш гузаронидани маросими мотам ҳанўз ҳам ҷой 

дорад. 

Марсияи «Абдулмаҷидҷонам, балам», ки яке аз марсияҳои машҳури 

халкӣ ба ҳисоб меравад, сўзу гудози шахси гўянда хеле пуртаъсир ва 

ҳаяҷонбахш ифода гардидааст, ки бандҳои зерини он ин гуфтаҳоро пурра 

тасдиқ мекунанд: 

Аз фироқат сўхтам, эй нури чашмонам, балам,     

Соя буди бар сарам, сарви хиромонам, балам,  

Чок-чок аст, ин гиребон то ба домонам, балам,   

Нозанинам, қобилам, Абдулмаҷидҷонам, балам! 

 

Айни пирӣ бар сарам кўҳи бало андохтӣ,  

Сирри дил бо мо нагуфтӣ, кори худро сохтӣ.  

Рафтӣ аз дунѐю бо он бод хокам сохтӣ,  

Нозанинам, қобилам, Абдулмаҷидҷонам, балам! 

 

Хеҷ ғамхоре  надорам, то ки ман ҳамдам шавам,  

Қомати як хоҳарат аз бори ғам гардид хам,  

Хонаи уммеди ман барбод шуд аз ин алам,  

Нозанинам, қобилам, Абдулмаҷидҷонам, балам! 

 

Хулқи хубат мерасад, сад оҳу афғон мекунам,  

Во балам, мегўяму сад шаҳра вайрон мекунам,  

Аз ду чашмам ҷуи хунро мисли борон мекунам,  

Нозанинам, қобилам, Абдулмаҷидҷонам, балам!... 

Дар фолклори точик «Ҷони бобо», «Тарма», «Усмонҷонуме» «Мотам» 

ва инҳо барин боз чанд марсияи дигар мавҷуданд, ки онҳоро низ аз 
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намунаҳои беҳтарини марсияҳои халқӣ ҳисоб кардан мумкин аст. Бояд гуфт, 

ки одатан пас аз вафот дар рўзҳои якум, дуюм, сеюм, ҳафтум, бистум ва 

чилум, ки аз рўи расму қоидаҳо маросим гузаронида мешавад, дар мотамхона 

бештар занон гиряву нола ва овозандозӣ мекунанд, онҳо дар баробари 

истифода бурдани марсияҳои маълум ва маъмул худ низ ба таври 

импровизация сурудҳо эҷод менамоянд, ки намунаи зерин аз ҷумлаи онҳост: 

Диламро пора карда, оби чашмамро равон карда рафтиде,                         

                                                                                        дадаҷонаме... 

Чаро манро ба як дам ятиму нотавон карда рафтиде, дадаҷонаме... 

Ниҳол бишнонда аз сояи он бебаҳра монда рафтиде, дадаҷонаме... 

Шумо ҷў канда, аз обаш ягон қатра нахўрда рафтиде,             

                                                                                        дадаҷонаме... 

Ҷудо аз ҷураҳотон гашта, надонам, куҷо рафтиде, дадаҷонаме... 

Ба болиши аҷал cap монда, дигар cap набардоштиде, дадаҷонаме... 

Ин марсия ҳарчанд аз ҷиҳати вазну қофия нуқсонҳо дорад, вале аз 

нуқтаи назари мазмун, алоқамандию образнокии фикр ва ифодаҳои рамзӣ 

ҷолиби диққат аст. Хусусан дар ибораҳои «ниҳол шинонда аз сояи он 

бебаҳра  монда рафтан», «ҷў канда, аз обаш ягон қатра нахўрда рафтан», ки 

ишора ба роҳати фарзандро надидан мебошад, нолаю фиғони гўянда 

образнок ифода гардидааст. 

Сурудҳои мотамии фарзандон, падару модарон, хоҳару бародарон ва 

дигар хешовандон ин гуна суханони образноки ғамангезу пур аз нолаву 

фиғонро дар бар мекунанд. Ба ин марсияи зерин низ мисоли хуб шуда 

метавонад: 

             ...Аз боғи ман гулам рафт, гулам рафт, 

                                                                  вой гулам, вой гулам!  

                     Ширинзабонам, булбулам рафт, булбулам рафт, 

                                                                  вой булбулам, вой булбулам!  

                     Гули бехори ман бекор хазон шуд, 

                                                                  вой гулам, вой гулам!  

                    Чаро бахтам беамон шуд? 

                                                                  вой гулам, вой гулам!  

                   Дигар акнун ба ман умрам гарон шуд, 

                                                                 вой гулам, вой гулам!  

                    Аз осмонам ситорам рафт, 

                                                                вой гулам, вой гулам!  

                    Чахон торик шуда аз ман мадорам рафт, 

                                                               вой гулам, вой гулам!... 
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Дар марсияҳои халқӣ оҳанги мусиқии мотам, интонацияи ғамангезона 

ва гиряву нолаи дилхарош мавқеи асосӣ дорад. Қиммат ва аҳамияти ин гуна 

марсияҳо бештар дар ҳамин аст.  

Аз суруди зерин, ки бунѐдаш рубоии халқӣ мебошад, садои дилхароше 

ба гўш мерасад: 

Чашмакам дар роҳатон чор шуд, дадаҷонам, э-воее...  

Гулҳои ҷаҳон дар назарам хор шуд, дадаҷонам, э-воее!„.  

Гулҳои  ҷаҳона бў кунам, бўи шумо несте, дадаҷонамее...  

Сад шаҳра ба шаҳр занам, монанди шумо несте,  

                                                                  дадаҷонаме,  э-воее... 

Хулоса, маросимҳои халқии тоҷикӣ аз замонҳои қадим бо фолклор 

алоқаи зич дошта, ҳамчун заминаи пайдоиш ва инкишофи эҷодиѐти 

даҳанакии халқ роли калон бозидаанд. Фолклори маросимҳои халқӣ расму 

оин ва тафаккури одамони давраҳои гуногуни таърихиро акс менамоянд. 

Сурудҳои маросимҳои халқӣ муносибати одамонро нисбат ба ҳодисаҳои 

табиат ва ҷамъият намудор сохта, нуқтаи назари эстетикии онҳоро ифода 

мекунанд. Ин гуна сурудҳо шоҳиди онанд, ки инсон чи дар лаҳзаҳои 

фараҳмандию хурсандиаш ва чи дар мавридҳои душвори зиндагиаш эҷодиѐти 

даҳанакии худро ҳамчун як ҷузъи зарурии ҳаѐти маънавиаш ба ифодаи 

ғояҳои худ истифода кардааст. 

Савол ва супоришот: 

1. Доир ба расму оини маросими мотам маълумот диҳед. 

2. Дар бораи овозандозӣ ва ҷаркашӣ маълумот диҳед. 

3. Хусусиятҳои асосии марсияҳоро нишон диҳед. 

4. Мазмуну мундариҷаи ғоявии марсияҳои халқӣ. 

5. Сурудҳои маросими мотам  аз тарафи кӣ эҷод мешаванд? 

6. Сурудҳоеро, ки мазмуни ғамангез доранд ба хотир оварда, ба 

дафтаратон нависед. 

Саволҳои тестй: 

1. Ба гуфти Наршахӣ дар маросими дафни кӣ навҳа мехонданд? 

А).Сўҳроб. В).Ҳусейн. С).Сиѐвуш. D).Рустам. Е).Рўдакӣ. 

 

2. Суруди «Абдулмаҷидҷонам балам» ба кадом жанр мансуб аст? 

А).Рубоӣ. В).Ғазал. С).Ашўла. D).Тарона. Е).Марсия. 

 

3. Кадоме аз ин хусусиятҳо ба марсияҳои мардумӣ мувофиқ аст? 

А).Бадеҳият. В).Шеърияти баланд. С).Мусиқият. D).Вазн доштан. Е).Беоҳанг 

будан. 
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4. Барои заноне, ки дар ин ѐ он мотам «гўяндагӣ» мекунанд кадом 

истилоҳро ба кор мебаранд? 

А).Овозандоз. В).Додгўй. С). Фиғонкунанда. D).Фарѐдкаш. Е).Садодеҳ. 

 

5. Устод Рўдакӣ дар бораи кадоме аз шоирон марсия сароидааст? 

А). Дақиқӣ. В).Фирдавсӣ. С).Робиаи Балхӣ. D).Исмоили Сомонӣ. Е).Шаҳиди 

Балхӣ. 
 

Адабиѐт: 

1. Асрорй В., Амонов Р. Эчодиѐти даҳанакии халқи точик, Душанбе, 1980. 

2. Қодиров Р.  Фолклори маросимии точикони водии  Қашқадарѐ,  Душанбе, 

1963. 

3. Самадов А., Шерназаров А. Тавсияҳои методӣ доир ба ҷамъ намудани 

эҷодиѐти даҳанакии халқ. –Самарқанд, СамДУ, 2014 

4. Таронаҳои Самарқанд,  Тошкент, 2013 

5. Фолклори  Бухоро, Душанбе, 1983. 

6. Фолклори   точик. Хрестоматия, Душанбе, 1989. 

7. Фолклори точикони Қашқадарѐ,  дар се чилд, Душанбе, 1998. 

8. Ураева Д. Мотам маросими фолклори. Тошкент, Фан, 2005. 
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Нақша: 

1. Мафҳум ва маънидоди зарбулмасалу мақол ҳамчун жанр. 

2. Инъикоси таърих, ҳусну таровати забон, афкори иҷтимоӣ, фалсафӣ ва 

ахлоқии халқ дар зарбулмасалу мақол. 

3. Тафовут ва умумияти зарбулмасал ва мақол. 

4. Мавзўъ, ғоя ва хусусиятҳои бадеии зарбулмасалу мақол. 

5. Сарчашмаҳои пайдоиш, тараққиѐт ва интишори зарбулмасалу 

мақолҳои халқӣ. 

6. Мафҳуми истилоҳӣ ва таърихии чистон. 

7. Таърихи пайдоиш ва ташаккули чистон ҳамчун жанри бадеӣ. 

8. Хелҳои чистон.  

9. Чистонҳои манзум, мавзўъ ва санъати шеърии онҳо. 

10. Мавзўъ ва мундариҷаи чистонҳо. 

11. Чистон-омили хушзеҳнӣ, ҳозирҷавобӣ ва ҷаҳоншиносӣ. 

 

Мафҳумҳои асосӣ. Зарбулмасал ва мақол, сухани кўтоҳи образнок, 

хусусияти бадеии зарбулмасалу мақолҳо, ҳусну таровати забон, 

зарбулмасалу мақол ҳамчун жанр, андешаҳои халқ, сухани суфтаю 

рехта. Мафҳуми истилоҳии чистон, хелҳои чистон, чистонгўӣ, предмети 

пинҳондошташуда, воситаҳои тасвири бадеӣ, таърихи пайдоиш ва 

ташаккули чистон. 

 

 

 

 

 

 

Зарбулмасалу мақол аз жанрҳои маъмул ва машҳури эҷодиѐти бадеии 

халқ буда, ҳам дар забони гуфтугўӣ ва ҳам дар адабиѐти хаттӣ истифода 

карда мешаванд. Зарбулмасалу мақолҳо ҷиҳатҳои гуногуни муносибатҳои 

байни одамонро акс намуда, фикру зикри халқро оид ба ҳодисаҳои гуногуни 

иҷтимоӣ ва табиӣ ба таври кўтоҳ ва дар шакли рехтаю суфта ифода 

менамоянд. Чунончи, «Аввал андеша, баъд гуфтор»; «Аз дўсти нодон 

душмани доно беҳ»; «Дарро задам, девор кафид»; «Давидани гўсола то 

каҳдон»; «Буз дар ғами ҷону қассоб дар ғами чарбу»; «Оби дари хона қадр 

надорад; «Моргазида аз ресмони ало метарсад» ва ғайра. 

Мавзўи 8 Зарбулмасал ва мақол. Чистонҳои халқӣ  
 

    Маърўза  

        2 соат 

Зарбулмасал ва мақол – сухани кўтоҳи образноки ба итмом 

расидаест, ки дар он мушоҳида ва андешаҳои халқ дар бораи ҷиҳатҳои 

гуногуни ҳаёти воқеӣ ба таври хулоса ифода шудаанд.  
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Зарбулмасалу мақолҳо натиҷа ва ҷамъбасти таҷрибаю  мушоҳидаҳои 

ҳаѐтии оммаи халқанд. Дар онҳо, ки дар давоми асрҳои зиѐд гаштаю 

баргашта таҳрир ѐфтаю сайқал хўрда ҳамчун намунаи ҳайратангези осори 

адабиѐти даҳанакӣ то замони мо боқӣ мондаанд, ҳикмати халқ, фазлу хиради 

халқ ва ҷахонбинию фалсафаи халқ инъикос ѐфтааст. Олимон ба 

зарбулмасалу мақолҳо баҳои баланд дода, гуфтаанд: «Маҳз зарбулмасал ва 

мақолҳо тафаккури оммаи халқро мукаммал, махсусан, пандомез ифода 

менамоянд... Умуман, зарбулмасал ва мақолҳо тамоми таҷрибаҳои зиндагӣ ва 

иҷтимоӣ таърихии халқро ба таври ибратангез баѐн мекунанд». 

Гарчанде ки зарбулмасал ва мақолҳо дар алоҳидагӣ ҳам фикри расо ва 

маънои муайянеро ифода мекунанд, вале аҳмияти онҳо, моҳият ва қимати 

онҳо дар нутқи гўянда ѐ матни нависанда бештар ва барҷастатар аѐн 

мегардад. Бинобар ин зарбулмасал ва мақолҳоро аз фазилатҳои забон ва 

боигарию образнокии он ҳисоб кардан мумкин аст. 

Воқеан, зарбулмасалу мақолҳо бо хусусияти бадеии худ аз ҳамдигар 

фарк мекунанд. Зарбулмасалҳо бештар дорои маънои маҷозӣ буда, дар онҳо 

мақсад ва фикри асосӣ ба воситаи киноя ифода мегардад. Маънои зоҳирӣ ва 

бевоситаи зарбулмасалҳо ѐ калимаю ибораҳои дар зарбулмасал 

истифодашуда шакли бадеие мебошанд, ки танҳо барои ифодаи мақсад ва ғоя 

истиораомез хизмат мекунанд. Чунончӣ, «Забони мурғонро мурғон 

медонанд»; «Об аз cap лой»; «На сих сўзад, на кабоб»; «Як задани оҳангару 

сад задани, сўзангар». 

Мо маънои зоҳирӣ ва бевоситаи ин зарбулмасалҳоро ба назар 

намегирем ва ба фаҳми мо маънои маҷозӣ ва истиоравии онҳо зудтар 

мерасад. Дар ҳақиқат дар ин мисолҳо мақсад забони мурғонро донистани 

мурғон, аз сари ҷўй ѐ дарѐ лойолуд шуда омадани об, насўхтани сиху кабоб, 

ба як задани болғаи оҳангарӣ баробар будани сад задани болғачаи сўзангар 

набуда, он ба маънои аслӣ-маҷозӣ ва ғоявӣ марбут аст: 1. бо роҳи ишорат, ѐ 

гуфтугўи махсус ба ҳамдигар маълум шудани фикри тарафайн; 2. аз ибтидо 

вайрон ѐ бад будани кор, амалиѐт ва ғайpa; 3. наранҷонидани ду тараф (ѐ ду 

шахс), муросокорӣ, 4. муқоисаи қувва, кору амалиѐт ва ҳоказо. 

Зарбулмасал. Дар зарбулмасалҳо образи предметҳо, ҳодисаю амалиѐт 

ба воситаи тавсиф, ташбеҳ, истиора, киноя, маҷоз, ташхис ва дигар 

санъатҳои каломи бадеӣ ифода мешавад. Бинобар ин дар байни маънои 

зоҳирӣ ва дохилӣ-маҷозии онҳо муносибати мантиқӣ мавҷуд аст, ки он 

ҳамчун ҳодисаи поэтикӣ хусусияти жанрии зарбулмасалро муайян менамояд. 

Масалан, зарбулмасалҳои «Сари дарахти мевадор ҳам аст» ѐ «Санги 

вазнинро об намебарад»-ро гирем. Пеш аз ҳама, дар ин ду зарбулмасал 

предметҳо ва ҳодисаҳои интихобшуда реалӣ мебошанд, яъне бе маънои 
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маҷозӣ ва киноявиашон ҳам равшан аст, ки сари дарахти мевадор хам асту 

санги вазнинро об намебарад. Дар баробари ин ҳодиса ва хислати 

монандшаванда, яъне маънои аслии зарбулмасал (маънои маҷозӣ, киноявӣ) 

низ воқеӣ буда, ба мо мефаҳмонад, ки одами доною боақл, ки вай хоксор аст 

ва одами ботамкину бомулоҳиза, ки рафтори шоѐни таҳсин мекунад, аз 

ҷиҳати аломату хислатҳо ва вазъияти ҳол ба дарахти мевадор ва санги вазнин 

монандие доранд. Бинобар ин метавон гуфт, ки маъноҳои зоҳирӣ ва дохилии 

зарбулмасалҳо бемуносибат нестанд, онҳо мантиқан ба ҳамдигар 

алоқаманданд. 

Мақол. Аммо хусусияти мақол дигархелтар аст. Дар мақол маънои 

маҷозӣ, киноявӣ мушоҳида намешавад. Мақол мақсад ва ғояро бидуни 

истифодаи монандкунӣ барин санъатҳои бадеӣ, ки хоси зарбулмасаланд, 

ифода мекунад. Дар мақол предмет, ҳодиса, амалиѐт ва ғайра дар ҷои худ, 

дар маънои худ ошкоро, бепардапушӣ, бе хаѐлоти бадеӣ ва берун аз 

параллелизми психологию предметӣ ва мантикӣ меояд. Бинобар ин мақол 

нисбат ба зарбулмасал аз ҷиҳати шакл ва мундариҷа содда, беобу ранги бадеӣ 

аст. 

Баѐни мақсаду ғоя дар мақол конкрет буда, қариб ҳамеша ба мазмун ва 

таркиби лексикии нутқ, ва матн пурра мувофиқат мекунад. Чунончӣ, «Дар 

ҳама кор машварат бояд, кори бемашварат накў наояд»; «Дили нохоҳам, 

узри бисѐр»; «Дидӣ, ки нашуд, мон, ки равад»; «Дили одаткарда балои 

ҷон»; «Кори имрўзаро ба фардо магузор» ва ғайра. 

Вале зарбулмасал ва мақол аз ҷихати образнокии сухан ва санъатҳои 

бадеӣ аз ҳамдигар фарқ кунанд ҳам, аз лиҳози сохти синтаксисӣ ва хусусияти 

мазмунӣ (пандуҳикматнокӣ, ахлоқомузӣ, тарбиявӣ, фалсафӣ, ичтимоӣ 

ваҳоказо) ба ҳам хеле наздиканд ва дар якҷоягӣ як жанри мустақили 

фолклори тоҷикро ташкил медиҳанд. Онҳо инчунин аз нуқтаи назари вазифа 

низ ба ҳамдигар бисѐр монанданд, яъне ҳам зарбулмасал ва ҳам мақол, хоҳ 

дар нутқи гуфтугўй бошаду хоҳ дар забони адабӣ, бештар бо мақсади 

пурқуввату нишонрас шудани сухан ва беҳтару гуворотар ифода гардидани 

фикр ба кор бурда мешавад. 

Бояд гуфт, ки бисѐр зарбулмасалу мақолҳои тоҷикӣ аз ҷиҳати маъно ва 

ғоя ба зарбулмасалу мақолҳои халқҳои дигар ҳамранг мебошанд. Масалан, 

зарбулмасали тоҷикӣ: «Дар хонае, ки офтоб надарояд, табиб медарояд». 

Зарбулмасали албанӣ (тарҷумаи русиаш): «Куда не входит сонце, туда потом 

приходит врач», зарбулмасали тоҷикӣ: «Ба умеди худо нашаву буттаро дор». 

Зарбулмасали латыҳо (тарҷумаи русиаш): «Бога дожидаясь, с голода 

умрѐшь». Зарбулмасали тоҷикӣ: «Ҳар кас дарди худро гуфта менолад». 

Зарбулмасали русӣ: «У кого что болит, тот о том и говорит»: Зарбулмасли 
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тоҷикӣ: «Дўст гирѐнда гaп мезанад, душман хандонда». Зарбулмасали 

узбекӣ: Дўст ачитиб гапирар, душман кўлдириб» ва амсоли инҳо. 

Чунин монандӣ, агар аз як тараф, ба ҳамрангии тараққиѐти сохти 

ҷамъиятӣ, шароитҳои умумии ҳаѐт ва ягонагии фикрию психологии ин 

халқҳо вобаста бошад, аз тарафи дигар, ба робитаҳои маданӣ, таърихӣ. сиѐсӣ 

ва иқтисодии онҳо зич алоқаманд аст. 

Зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикӣ таърихӣ қадимӣ доранд. Таърихи 

зарбулмасал бо таърихи ташаккули халқи тоҷик ва забони тоҷикӣ алоқаманд 

аст. Як миқдор зарбулмасал ва мақолҳое, ки то замони мо маҳфуз мондаанд, 

ҳазор сол пеш аз ин ҳам вуҷуд доштанд. Мавҷудияти таърихии онҳоро аз рўи 

осори хатӣ ва эҷодиѐти классикони адабиѐти тоҷик муайян кардан мумкин 

аст.  

Таърихи пайдоиши зарбулмасал ва мақолҳо. Тамоми жанрҳои 

адабиѐти даҳанакии халқ, аз қабили зарбулмасалу мақол, чистон, суруд, 

афсона, ҳамоса, рубоӣ, латифа, тамсил дар як замон ба вуҷуд омада бошанд 

ҳам ба ҳар ҳол шубҳае нест, ки зарбулмасал ва мақолҳо ба монанди тамсил аз 

қадимтарин намунаи эҷодии бадеии халқ аст. Таърихшиноси Рим Курций 

Руф дар давраи якуми солшумории милодӣ дар китоби худ ду зарбулмасали 

аз забони зиндаи мардум шунидаи худро («Овози саги тарсончак аз 

газиданаш сахттар аст» ва «Чуқуртарин дарѐ ҳамон аст, ки ҳамвора ҷорӣ 

бошад») қайд намудааст. 

Сабаби ба вуҷуд омадани адабиѐти даҳанакӣ, аз ҷумла зарбулмасалу 

мақолҳо, ба инкишофи минбаъдаи тафаккури инсон, яъне ба тафаккури 

абстрактӣ ва дараҷаи олии он – тафаккури бадеӣ қобил шудани инсон 

вобаста аст. Сабаби дигаре, ки он боиси ташаккули адабиѐти даҳанакӣ 

гардид, ин набудани хат буд. Хат кашфиѐти бузург ва беҳтарини инсон аст, 

ки ба давраҳои нисбатан наздики ҷамъияти инсонӣ тааллуқ дорад. 

Дар адабиѐти хаттӣ андарзгӯӣ ҳанӯз дар давраи Сосониѐн (солҳои 224–

621) оғоз ѐфта, бисѐре аз он андарзҳо мазмунан ба зарбулмасал ва мақолҳо 

наздик будаанд. Гумон меравад, ки бо мурури замон баъзе аз он андарзҳо, ки 

мазмунан ва шаклан халқӣ буданашон ба назар мерасад, сайқал ѐфта, ба 

қатори зарбулмасал ва мақолҳо даромадаанд. Масалан, аз «Андарзҳои 

Озарподи Маҳраспандон‖-и Анушервон (531—579), аз ҷумла, андарзҳои 

«Шабез бош, ки корраво бошӣ», «Ҳар кӣ дигаронро чоҳ канад, худ андар чоҳ 

афтад» ва ғайра мебошанд, ки аз онҳо мақоли «Шабхез бош, то комраво 

бошӣ»
23

 ва зарбулмасали «Чоҳкан зери чоҳ», «Чоҳ макан, ки худ афтӣ, бад 

макун, ки бад афтӣ» ба вуҷуд омадаанд. 

                                                           
23 Маликушшуаро Муҳаммадтақии Баҳор, Девони ашъор. –  Теҳрон. 1945 ҷ. II, саҳ. 335—359. 
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Бояд ки шакли аввалини зарбулмасал ва мақолҳо ба монанди ҳамин 

ҷумлаҳои кӯтоҳи пандомезе, ки дар онҳо ақида, мушоҳида ва хулосаҳои 

ҳодисаҳои гуногуни зиндагии ҳаррӯза ифода ѐфтаанд, ба зуҳур омада 

бошанд. Аз ин ҷиҳат зарбулмасали то давраи сомонӣ овардаи Ҷоҳиз: «Ҳар кӣ 

раваз (равад) чараз (чарад) ва ҳар кӣ хуспад, хоб бинад» ҷолиби диққат аст. 

Албатта, на ҳамаи он пандия, балки қисме аз онҳо, хусусан онҳое, ки 

мазмунан ба ҳаѐти оммаи васеи халқ мувофиқ буданд, бо мурури замон 

сайқал ѐфта, ба зарбулмасал ва мақолҳо мубаддал гардиданд. 

Ҳар давр зарбулмасал ва мақолҳои хос ба вуҷуд меоварад. Бо мурури 

замон ин чакидаҳо табақа-табақа болои ҳам шуда, як ганҷинаи пурбаҳоеро 

фароҳам меоваранд, ки ҳар як табақаи ин ганҷина аз ҳамдигар фарқ мекунад. 

Дар зарбулмасал ва мақолҳо ақидаю ҷаҳонбинии офарандагони онҳо инъикос 

меѐбад. Азбаски макон, замон ва ҳаѐти маишӣ ва иҷтимоии одамон бо 

расидани замони дигар тағир меѐбад, нуқтаи назари онҳо ҳам нисбат ба ҳаѐт 

дигар мегардад.  Аз ин ҷост, ки зарбулмасал ва мақолҳое ба вуҷуд меоянд, ки 

онҳо аз зарбулмасал ва мақолҳои замони гузашта тафовут доранд, ҳатто 

чунин зарбулмасал ва мақолҳое офарида мешаванд, ки онҳо аз ҷиҳати ақида 

ва ғоя ба зарбулмасал ва мақолҳои замони гузашта муқобиланд. 

Сабаби дигари гуногунии онҳо дар он аст, ки ақидаи худи 

офарандагони зарбулмасалу мақолҳо гуногун аст. Табиист, ки ба ҳамон як 

ҳодисаю воқеа аҳли илму дониш, арбобони дину сиѐсат ва ғайра ба тарзи худ 

муносибат мекунанд ва он гуногунии ғоявӣ боиси ба вуҷуд омадани 

зарбулмасал ва мақолҳои мухталифмаъно мегардад. 

 Агар мазмуни зарбулмасалу мақолҳои китобатӣ ва ѐ даҳанакии форсу 

тоҷик аз назар гузаронида шавад, ба назар мерасад, ки дар онҳо воқиа ва 

ҳодисаҳои гуногуни ҳаѐти гузаштаи мардумони Мовароуннаҳр, Хуросон, 

Эрон ва ғайра акс ѐфтаанд, ки ин барои омӯхтани таърихи он халқҳо 

аҳамияти хеле калон дорад. Аз ин рӯ, зарбулмасал ва мақолҳо воқианомаи 

хеле муҳиме мебошанд, ки дар онҳо дар давоми садҳо сол аксари ҳодисаҳои 

ҷамъияти инсонӣ сабт ѐфтаанд. Онҳо инчунин инъикоскунандаи мафкура, 

савия, ҷаҳонбинии мардумони давраҳои гузаштаанд. Маълум аст, ки халқи 

тоҷик аз сари худ давраи мудҳиши ғуломдориро дар давраи ҳохоманишиҳо 

(асрҳои VI—IV то милодӣ) гузаронидааст. Вуҷуд доштани ин факти 

таърихиро бо зарбулмасал ва мақолҳо тасдиқ кардан мумкин аст: «Ғулом аз 

ситам чӯб бар хар шикаст, ба подоши он хоҷааш сар шикаст», «Ғулом ба 

моли хоҷа нозад, хоҷа ба ҳар ду», «Ғуломи оқил беҳ аз шайхи ҷоҳил», 

«Ғулом мехарам, ки маро соҳиб бигӯянд», «Ғулом пир шавад, хоҷааш кунад 

озод» ва ғайраҳо. Бешубҳа, на ҳамаи ин зарбулмасал ва мақолҳо дар давраи 
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ғуломдорӣ ба вуҷуд омадаанд, вале онҳо вуҷуд доштани ғуломдориро тасдиқ 

менамоянд. 

Миқдори зарбулмасал ва мақолҳои китобатиро зиѐда аз даҳ ҳазор 

тахмин кардан мумкин аст, ки дар давоми асрҳои зиѐд ба вуҷуд омада, 

бисѐрашон то имрӯз вирди забонанд. Дар офаридани онҳо тамоми табақаҳои 

ҷамъиятӣ иштирок кардаанд, барои ҳамин ҳам доираи онҳо ниҳоят васеъ ва 

мазмунан гуногунанд. Дар онҳо муносибатҳои иҷтимоии давраҳои гузашта 

ва ҳозира инъикос ѐфтаанд. Аксари он зарбулмасал ва мақолҳо дар бораи 

ҳаѐт, давлат, дин, ватандӯстӣ, озодихоҳӣ, илму ҳунар ва дӯстиву рафоқат ва 

ғайраҳо акс ѐфтаанд. Инчунин зарбулмасал ва мақолҳое мавҷуданд, ки дар 

онҳо ҳар гуна фикрҳои иртиҷоӣ ифода шудаанд. Онҳо бо мурури замон аз 

сабаби номувофиқ будани мазмунашон аз байн рафта, ба ҷои онҳо 

зарбулмасал ва мақолҳои нав ба вуҷуд омадаанд. Хулоса, ҳар зарбулмасал ва 

мақоле, ки эҷод карда мешавад, ҳақиқати ҳоли замон ва ақидаи офарандагони 

онҳоро инъикос менамояд.  

Намунаҳо аз зарбулмасалу мақол 

Гунҷишкро кӣ кушад? – Қассоб. 

Санги вазминро об намебарад. 

Аз бекор ҳама безор. 

То меҳнат накунӣ роҳат набинӣ. 

Дўст гирѐнда гап мезанад, душман хандонда. 

Олими беамал, замбўри беасал. 

Дара задам девор кафид. 

Нодон ба кори худ ҳайрон 

Аввал андеша, баъд гуфтор. 

 

Чистонҳои халқӣ 

Чистон жанри қадимии эҷодиѐти даҳанакии халқ мебошад. Чистонро 

дар адабиѐти классикӣ луғз номидаанд. Калимаи «чистон» аз «чист он» сохта 

шудааст. Таърихи чистон аз асри Х ба мо маълум аст. Дар байни осори то 

замони мо боқимондаи Рўдакӣ ду чистон дар бораи найқалам ва ревоҷ дучор 

мешавад.  

 

 

 

 

 

 

Чистон - чизи пинҳон дошташуда, ба воситаи ташбеҳ, истиора, 

киноя, маљоз, муболиға, тасвир мешавад. Сифат, хосият, аломат, 

нишона, хислат, ҳолат, ҳаракат барин љиҳатҳои барљастатарини 

љавоби чистон – предмети пинҳондошташуда зикр мешаванд, то ки 

ёбандаи чистон аз рўи онҳо он предметро тасаввур карда тавонад.  
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 Чистон аз савол ва ҷавоб иборат аст. Дар қисми савол сурати маҷозии 

ашѐ ва ҳодисаҳои зиндагӣ тавсиф шуда, дар қисми ҷавоб маънии аслии ашѐ 

ва ѐ ҳодисаҳо ифода карда мешавад. 

Чистонҳо, ки саволи басо нозуку оқилонаро дар замир доранд, барои 

инкишофи зиракӣ, ақлу заковат, нозукфаҳмӣ, ҳозирҷавобӣ ва дигар 

хислатҳои неки инсонӣ ѐрӣ мерасонанд. Чистонҳо аз таҷрибаҳои бои халқ 

ҳосил шудаанд. 

Чистонгўӣ дар гузашта бештар дар байни деҳқонон ва ҳунармандон 

одат буд. Одамон чистонро шабона-дар вақти истироҳат ва рўзона ҳангоми 

дамгирӣ мегуфтаанд.  

Чистон дар байни бачаҳо низ хеле бисѐр истифода мешавад. Ёбанда ва 

кушояндаи чистон бояд тамоми хосиятҳои предметҳоро донад. 

Гоҳо барои ѐфтани ҷавоби чистонҳои нисбатан мураккаб саволҳои 

иловагӣ талаб карда мешавад. Ёбанда ва гўяндаи чистон дар хусуси ҷондору 

беҷон, хурду калон будани ашѐи пинҳон дошташуда ва дигар ҷиҳатҳои ба 

худ хоси он як қатор саволҳо дода, бо ѐрии онҳо аломат ва хусусиятҳои онро 

равшантар менамояд. Вақте ки ҷавоби ин саволҳо гирифта шуд, ѐбанда 

фикрашро ба як тараф равона мекунад ва чизи пинҳоншударо пайдо карда 

метавонад. 

Дар чистон баъзан масъалаҳои математикӣ ҳам дода мешаванд. Дар ин 

гуна чистонҳо ѐбанда дар бораи ташбеҳу истиораҳо фикр накарда, бевосита 

ба муайян намудани ин ѐ он адади номаълум диққат мекунад. 

Чистонҳои халқӣ одатан, аз ду-чор сатр зиѐд нестанд. Чистонҳои дар як 

сатр гуфташуда зоҳиран наср бошанд ҳам, ботинан ба қонунҳои назм 

тобеъанд.  

Дар байни бачаҳо як навъи чистонгўӣ ҳаст, ки онро чистон-булбулон 

мегўянд. Онро як навъ бозии бачагона гуфтан ҳам мумкин аст.  

Рафти  ин бозӣ чунин аст: 

Саволдиҳанда бошандагони хонаеро интихоб карда, савол медиҳад: 

—  Чистон, чистон, булбулон хонаи кист? 

Бачаҳои дигар мепурсанд: 

—  Чанд марду чанд зан? 

Саволдиҳанда миқдори зану мардҳои хонаи дар назар доштаашро 

мегўяд. Дигарон хонаҳои деҳаашонро як-як ба хотир оварда, муайян 

мекунанд, ки саволдиҳанда кадом хонаро дар назар дорад. Каси ҷавоби аниқ 

гуфта навбат мегирад. Агар ѐфта натавонад,  ба чистонгўй «таслим шуда», 

қишлоқашро «пешкаш» мекунад, яъне «шаҳрашро медиҳад», яъне бозиро бой 

медиҳад. Чистонгўй: «Ман бихўрам қанду асал, шумо бихўред ғўраи талх, 
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ман биафтам рўи зар, шумо биафтед ба поруи хар», гуфта ҳарифонашро 

мазаммат мекунад ва пас ҷавоби чистонро мегўяд. 

Чистон аз ҷиҳати мавзўъ ва мундариҷаи ғоявӣ ҳамеша ба ҳақиқати 

зиндагӣ, ҳодиса ва ашѐҳо вобаста аст. Чистонҳо, асосан оиди олоту 

воситаҳои меҳнатӣ, асбобу ашѐҳо, табиат ва ҳодисаҳои он, ҷирмҳои осмонӣ, 

зироату сабзавот, ҳайвоноту паррандагон, узвҳои одамӣ ва ғайра  гуфта 

шуда, дар онҳо ташбеҳ,  киноя, истиора барин воситаҳои тасвири бадеӣ 

истифода мегарданд. 

Як қатор чистонҳое ҳастанд, ки онҳо хусусияти афсонавӣ доранд. Чунин 

чистонҳоро  чистон-афсона мегўянд.  

Ғайр аз чистонҳои хурдакаки кўтоҳмисраъ боз чистон-шеърҳое низ 

мавҷуданд, ки ба тавсифи ин ѐ он предмет, ҳайвон ѐ инсон бахшида шудаанд. 

Ин гуна шеър-чистонҳо бештар дар адабиѐти хаттӣ дучор мешаванд ва  

муаллифи муайян доранд. Онҳо нисбат ба чистонҳои халқӣ калонтар 

мебошанд. Ба ин чистонҳои Восифӣ «Шоҳмот», «Шафтолу», «Шатранҷ», 

«Офтоб» чистони Лоҳутӣ «Тўдаи булбулон», чистонҳои Деҳотӣ «Трактор», 

Латофат Кенҷаева «Нилуфар» ва монанди инҳоро дохил кардан мумкин аст. 

НАМУНАҲО АЗ ЧИСТОНҲОИ ХАЛҚӣ  

Як суфача, панҷ бибича. 

                                      (Кафи дасту панҷаҳо) 

Аз саг паст, аз асп баланд. 

                                             (Зини асп) 

Худаш якта, чашмаш садта. 

                                              (Ғалбер) 

Як чодари зангорй, 

Шабҳо пуру рўз холй. 

                                (Осмон ва ситораҳо) 

Мепараду болаш нест, 

Мегардаду пояш нест, 

Ҷингиласар, мўяш нест, 

Ранг дораду бўяш нест. 

                                       (Абр) 

Як саволе аз ту дорам, эй рафиқи боҳунар, 

Дар биѐбоне бидидам як аҷоиб ҷонвар. 

Морчашму мўрпо, лайлакпару аждаршикам, 

Шутурзону, филгардан, шерсина, аспсар. 

                                                                     (Малах) 

Дар биѐбон як гиѐҳе ҳаст, ки онро хар хўрад, 

Гар ба дасти шоҳ афтад, мулки Искандар хўрад. 
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Меравад роҳи сафед, қай мекунад хуни сиѐҳ, 

Гар зи раҳ рафтан бимонад, бар сараш ханҷар хўрад. 

       (Қалам) 

Ҳамдаме дорам, ки беовоз сўҳбат мекунад, 

Бе даҳону бе забон нақлу ривоят мекунад. 

Хуш ақлу завқ афзун мекунад гуфтори ў, 

Аз кадомин фан, ки хоҳӣ ў ҳикоят мекунад. 

                     (Китоб) 

Чистон-масъалаҳо 

Аз осмон як гурўҳ ғозҳо парида мегузаштанд. Як ғоз аз поѐн ба онҳо 

муроҷиат карда гуфт: 

- Ҳой, сад ғози паррон, маро низ ҳамроҳатон баред! Яке аз ғозҳо аз 

осмон гуфт: 

- Рафиқ, мо садто нестем. Агар ба мо боз баробари худамон ва нисфи 

худамон ва нисфи нисфамон ғоз ҳамроҳ шавад ва боз ту ҳамроҳ шавй, баъд 

сад ғоз мешавем. 

Шумо гўѐд, ки ғозҳои парвозкунанда чандто буданд? 

Ҷавоб: 

Ғозҳо 36-то буд, ба онҳо боз 36, 18, 9 ва як ғози дигар ҳамроҳ шавад, 

миқдораш ба 100 мерасад. 

Рўзе аз як мўйсафед пурсиданд: 

- Бобо, канӣ гўед,  писаратон чандсола шудааст? 

- Набераам чандрўза, ки шуда бошад, писарам ҳамин қадар ҳафта 

зиндагй кардааст. 

- Набераатон ба чанд расидааст? 

- Ман чандсола, ки бошам,  вай ҳамин қадар моҳ зиндагонй кардааст. 

- Шумо чандсола шудаед? 

- Ману писару набераам - ҳар се якҷоя сад сол дорем. Ана акнун ҳисоб 

карда фаҳмед, ки синну соли ҳар яки  мо чанд аст? 

Ҷавоб: 

Набераи бобо панҷсола, писараш сиюпанҷсола ва худи ў шастсола 

шудааст. 

ЧИСТОН АФСОНАҲО 

Духтари подшоҳ 

Буд, набуд, як подшоҳ буд. Подшоҳ духтаре дошт, ки  бо ақли расо ва 

ҳусни беҳамтои худ машҳури  олам гардида буд. 

 Як вақт аз се кишвари бузург се шаҳзода ба духтар талабгор шуда 

омаданд. Духтар ҳар сеи онҳоро ҷеғ зада гуфт: 



83 

 

 - Ман касеро ба худ шарики зиндагӣ интихоб мекунам, ки 

пурқиматтарин чизи дунѐро ѐфта, ба ман тақдим кунад. 

 Шоҳзодагон ба ҷустуҷўи чунин чиз баромада рафтанд. Яке аз онҳо 

кофта-кофта як аспи парранда ѐфт, ки дар як нафас оламро тай менамуд, 

шоҳзодаи дуюм оинаи ҷаҳоннаморо  ба даст овард. Шоҳзодаи сеюм себе ѐфт, 

ки себи ҳаѐт  мегуфтанд ва ҳар касс онро хўрад,  умраш дароз мешуд. 

 Дар вақти бозгашт онҳо дар як шаҳр ба ҳамдигар  вохўрда монданду аз 

чизҳои ѐфтагиашон хабардор шуданд. Баъд онҳо хостанд, ки аз аҳволи 

духтар хабар гиранд. Ба оинаи ҷаҳоннамо назар андохта диданд, ки духтар ба 

бемории марговар гирифтор аст. Ҳамон замон ҳар се ба аспи парранда саво 

шуда,  ба ѐрии духтар шитофтанд. 

Асп дар як нафас онҳоро ба манзил расонид. Себро зуд ба духтаре 

доданд. Духтар онро хўрда аз марг наҷот ѐфт. 

Вақте ки духтар сиҳат шуд, ҳар се шаҳзода даъвои домодӣ карданд. 

Шоҳзодаи якум  мегуфт, ки агар аспи ман намешуд,  маликаро наҷот додан 

мумкин набуд. Шоҳзодаи дуюм мегуфт, ки агар оинаи ҷаҳоннамо намешуд, 

бемории маликаро магар фаҳмида метавонистем? Шоҳзодаи сеюм мегуфт, ки 

агар себ намешуд,  малика аз марг халосӣ надошт. 

Пас малика кадом шоҳзодаро ба худ шарики зиндагонӣ интихоб кард? 

Ҷавоб: 

Духтар ба орандаи асп миннатдорӣ изҳор карда, аспро гардонда дод, ба 

орандаи оина ҳам ташаккур гуфта, оинаро гашта дод. Аммо себи ҳаѐтро, ки 

хўрда буд ва гардонда дода наметавонист, орандаи себро ҳамболини худ 

интихоб кард. 

Савол ва супоришот: 

1. Мафҳуми жанрии зарбулмасал ва мақолҳоро шарҳ диҳед. 

2. Чаро зарбулмасал ва мақолҳоро суханҳои пандомези халқӣ мегўянд? 

3. Фарқи  мақол аз зарбулмасал дар чист? 

4. Зарбулмасалу мақолҳоро аз ҷиҳати мазмуну мундариҷаи ғоявӣ ва 

истифодаи санъатҳои бадеӣ шарҳ диҳед. 

5. Дар кадом маврид гуфта шудани зарбулмасал ва мақолҳоро мушоҳида  

намоед. 

6. Таърихи пайдоиши зарбулмасал ва мақолҳо 

7. Нақли мухтасар тартиб дода, дар он аз зарбулмасал ва мақолҳо 

истифода баред. 

8. Мафҳуми истилоҳии чистонро шарҳ диҳед. 

9. истонҳоро аз рўи мазмуну мундариҷаи ғоявиашон таҳлил намоед. 

10. Чистонҳоро таҳлил намоед ва мавқеи санъатҳои бадеиро дар онҳо 

муайян намоед. 
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11. Аҳамияти чистонҳо барои хушзеҳнӣ, ҳозирҷавобӣ ва ҷаҳоншиносии 

бачаҳо. 

Саволҳои тестй: 

1. Дар байни зарбулмасал ва мақол чи фарқ гузоштаанд? 

А).Зарбулмасал маънои маҷозӣ дорад. В).Мақол маънои маҷозӣ дорад. 

С).Зарбулмасал хурофот аст. D).Мақол бадеият дорад. Е).Зарбулмасал 

бадеият надорад. 

 

2. «Об аз сар лой» ба кадоме аз ин жанрҳо мансуб аст? 

А).Мақол ва панд. В).Зарбулмасал ва машварат. С).Мақол. D).Андарз. 

Е).Зарбулмасал. 

 

3. «Дили нохоҳам узри бисѐр дорад» марбути кадом жанр аст? 

А).Мақол. В).Машварат. С).Панд. D).Андарз. Е).Насиҳат. 

 

4. Мавзўи зарбулмсали «Шохи дарахти мевадор хам аст» кадом аст? 

А).Ғурур. В).Хоксорӣ. С).Сарбаландӣ. D).Табиат. Е).Нодонӣ. 

 

5. Муаллифи китоби «Поэтика таджикских пословиц и поговорок» кист? 

А).Б.Тилавов. В).Р.Амонов. С).В.Асрорӣ. D).А.Сўфизода. Е).Р.Ахмадов. 

 

6. «Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ»-ро кӣ 

таълиф намудааст? 

А).В.Асрорӣ. В).Р.Амонов. С).Б.Тилавов. D).М.Фозилов. 

Е).Н.Шакармамадов. 

 

7. Зарбумасалшиноси машҳури тоҷик кист? 

А).Р.Амонов. В).В.Асрорӣ. С).Б.Тилавов. D).Б.Шермуҳаммадов. 

Е)Қ.Ҳисомов. 

 

8. Кадоме аз ин зарбулмсалҳоро Рўдакӣ ба кор бурдааст? 

А).То шамол нашвад шохи дарахт намеҷунбад. В).Ба як даст ду харбуза 

бардошта намешавад. С).Об аз сар лой. D).Забони мурғонро мурғон 

медонанд. E).Санги вазнинро об намебарад. 

9. Ҷавоби чистони «Зард асту зардолу не, сафед асту шафтолу не» чист? 

А).Себ. В).Тухм. С).Олу. D).Лўбиѐ. Е).Ҳандалак. 

 

10. Мавзўъи ин чистонро муайян намоед: «Гилеми калони ранга, 

дарунаш пури танга». 
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А).Ашѐ. В).Олот. С).Ашѐи рўзгор. D).Муҳит. Е).Кайҳон. 

 

11. Истилоҳи китобии чистон кадом аст? 

А).Луғз. В).Чистон. С).Чистонѐбӣ. D).Муаммо ва чистон. 

Е).Чистобулбалакон. 

 

12. Муаллифи китоби «Чистонҳои халқии тоҷкӣ» кист? 

А).ВАсрорӣ. В).А.Сўфизода. С).Р.Амонов. D).Ф.Муродов. Е).Б.Тилавов. 

 

13. Кадоме аз ин санъатҳои бадеӣ дар чистон зиѐд ба кор меравад? 

А).Маҷоз, истиора, тавсиф. В).Ташбеҳ, такрор, иғроқ. С).Маҷоз, ташхис, 

муболиға. D).Такрор, лоф, истиора. Е).Маҷоз, рамз, лоф. 

 

14. Кадоме аз ин навъи чистон дар миѐни мардум роиҷ буд? 

А).Булбулчистон. В). Чистон-булбулакон. С).Чистон-муаммо. D).Чистон-

шўхӣ. Е).Афсона-чистон. 

 

Адабиѐт: 

1. Асрорй В., Амонов Р. Эчодиѐти даҳанакии халқи точик. Душанбе, 1980. 

2. Асрорй В. Жанрҳои хурди фолклорй.  Душанбе, 1990. 

3. А.Самадов, А.Шерназаров. Тавсияҳои услубӣ доир ба чамъ кардани 

эчодиѐти даҳанакии халқ. Самарқанд, 2014 

4. Куллиѐти фолклори  точик, чилди 5,, Зарбулмасалҳо. Душанбе, 1992 

5. Баѐзи фолклори   точик:  зарбулмасал, мақол, чистонҳо,   чилди 2, Душанбе, 

1990. 

6. Таронаҳои Самарқанд,  Тошкент, 2013. 

7. Фолклори   точик. Хрестоматия, Душанбе, 1989. 
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Нақша: 

1. Мафҳуми луғавӣ, истилоҳӣ ва жанрии байт, дубайтӣ ва рубоиҳои 

халқӣ 

2. Мавқеи байт, дубайтӣ ва рубоиҳои халқӣ дар фолклор ва адабиѐти 

хаттии форсу тоҷик. 

3. Мавзўи ишқу ошиқӣ, ҷудоӣ ва ғарибӣ, ватандўстӣ, фалсафӣ дар 

рубоиву дубайтиҳо 

4. Мафҳуми суруд ҳамчун савту наво ва матни бадеӣ 

5. Сурудҳои халқӣ, мавзўъ ва шакли шеърии онҳо 

6. Хусусияти жанрӣ ва тарзи иҷрои бадеҳа 

7. Мавзўъ, ғоя ва шакли шеърии бадеҳа 

 

Мафҳумҳои асосӣ. лирикаи халқӣ, рубоӣ, дубайтӣ, байт, рубоиҳои 

халқӣ, адабиѐти шифоҳӣ, вазну қофия, мундариҷаи ғоявӣ, фарқи рубоӣ аз 

дубайтӣ, сурудҳои шодӣ, сурудҳои ҳаҷвӣ, сурудҳои ғамангез, сурудҳои 

таърихӣ, жанри суруд, бадеҳаҳои халқӣ, шакли бадеҳаҳо 

  Байт аз забони арабӣ гирифта шуда, маънояш хона, хонаи 

истиқоматӣ гуфтан аст. Дар шеърият ду мисраъ як байтро ташкил мекунад. 

Ҳаҷми шеърҳоро одатан бо байтҳо ҳисоб мекунанд. Зеро як мисраъ шеъри 

мукаммал шуда наметавонад. Шеъри думисрагии ҷудогона ва мустақил 

фардбайт аст. Дар адабиѐти замони гузашта ин навъ шеърро ―муфрад‖, 

ҷамъашро ―муфрадот‖ номидаанд.  

Чунончи суруди зерини халқӣ аз ду байт иборат аст: 

1. Баҳор омад, баҳор омад, 

                            Ба деҳкон вакти кор омад. 

                     2.    Ба бўстон гул қатор омад, 

                            Баҳори нав муборак бод! 

Рубой ва дубайтӣ. Рубоӣ аз жанрҳои паҳншудатарини адабиѐти хаттиву 

даҳанакии халқи тоҷик мебошад. Он аз калимаи арабии «арбаа», ки маънии 

луғавиаш чоргона, чор гуфтан аст, сохта шудааст. Рубоӣ жанри мўъҷази 

лирикӣ аст, ки аз чор мисраъ ѐ ду байт ташкил меѐбад. Аз ҷиҳати шакл рубоӣ 

се мисраи ҳамқофия ва як мисраи беқофия (мисраи сеюм) дорад, ки инро дар 

шакли ААБА ифода намудан мумкин аст. Масалан, рубоии зерини халқӣ низ 

дар ҳамин шакл қофиябандӣ шудааст. 

             Ёри мана бин мошинаша мерона,                         (а) 

             Рўймолчаи дастакша меларзона,                           (а) 

Мавзўи 8       Жанрҳои лирикии фолклори тоҷик 

(Рубоӣ, суруд ва бадеҳаҳои халқӣ) 

 
 

    Маърўза  

        2 соат 
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             Рўймолчаи дастакша худум духта будум,           (б) 

             Аз минаи шоферо хуш карда будум.                          (а) 

Вале рубоиҳое ҳам ҳастанд, ки қофиябандиашон дар шакли АААА буда, 

онҳоро рубоиҳои тарона меноманд. 

Вазни рубоии адабиѐтро ба ду шаҷара ҷудо кардаанд: шаҷараи ахраб ва 

шаҷараи ахрам. Ҳар шаҷара аз дувоздаҳ навъ иборат буда, ҳамагӣ бисту чор 

навъ вазнро дар бар мекунад.  

Мазмуни рубоиҳои халқӣ гуногун мебошад. Рубоиҳои халқиро ҳангоми 

мувофиқи мавзўъ бо мавзўъҳои иҷтимоӣ ва маишӣ тақсим намудан 

мувофиқи мақсад аст.  Дар рубоиҳои китобатӣ низ мазмуни фалсафӣ, 

иҷтимоӣ, ишқӣ, панду ҳикмат ва ғайра ба назар мерасанд. Рубоӣ дар давоми 

асрҳо қариб дар тамоми эҷодиѐти шоирони гузаштаамон дида мешавад. 

Рубоӣ дар назми имрўза ва эҷодиѐти даҳанакии халқи тоҷик низ мавқеи 

калон дорад. 

Аз рўи масъалаҳои асосии ҷамъиятӣ ва ҳаѐтӣ, ки рубоиҳо дахл 

кардаанд, онҳоро ба якчанд гурўҳ ҷудо кардан мумкин аст, ки ин гурўҳҳо дар 

навбати худ боз ба як қатор қисматҳои алоҳида ҷудо мешаванд:  

1. Рубоиҳои ишқӣ.  

2. Рубоиҳои оид ба камбағалӣ.  

3. Ғарибӣ.  

4. Дар бораи марг.  

5. Оид ба тақдир.  

Рубоиҳои оид ба ишқу оила. Рубоиҳои ишқиро аз ҷиҳати изҳори 

ҳиссиѐт, орзу ва умеди одамӣ, аз ҷиҳати ба ҷилва овардани ҳолатҳои 

гуногуни рўҳӣ қисми бойтарини сурудҳои халқӣ шуморидан мумкин аст. 

Норизоии инсон аз зиндагии худ, ҳасрати ў аз номуродӣ, фикр, андеша, 

талаб, кўшиш ва хитобҳои тезутунди ў дар ин қисми рубоиҳо хеле васеъ ва 

барҷаста ифода гардидаанд.  

Яке аз калонтарин мавзўъҳои рубоиҳои ишқиро шартан изҳори 

муҳаббат номидан мумкин аст. Изҳори муҳаббат аз ду тараф ба амал меояд. 

Аз як тараф, ҷавонписар ба духтари дўстдоштааш ишқи худро маълум 

мекунад. Вай ба духтар муроҷиат карда, ҳусни ўро ситоиш намуда, ѐ бо як 

эҳтиѐти шармгинона ва ѐ кушоду равшан, ҳисси дили худро ошкор менамояд.  

Ай зулфи сиѐ бўса ба нодон надиҳӣ, 

Лабҳои ту қиматанд, арзон надиҳӣ. 

Як бўса агар бар мани ғамнок диҳӣ, 

Гўѐ, ки ҳазор ташнаро об диҳӣ. 

Дар гурўҳи рубоиҳо фақат орзўи дидор баѐн мегардад: 

Эй куртасафед, сафед напўшӣ, чӣ шавад, 
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Моро ба сари зулфат насўзӣ, чӣ шавад 

Мо раҳгузарем, ба роҳи худ мегузарем, 

Аз раҳгузарон рўта напўшӣ, чӣ шавад. 

Дар мавзўи лаззати дидори ѐр бисѐр рубоиҳои аҷибу ғариб эҷод 

шудааст:   

Қадди алифи алифнамота садқа, 

Дандони дури садафнамота садқа. 

Раҳ мегардие, баргаки гул меларза, 

Хокой қадаму қафои пота садқа. 

Рубоии ишқӣ, бо вуҷуди ҳамаи ин асосан шикоятомез, ғамгинона ва 

пурэътироз аст. Мавзўи асосии он азоби ишқ, ғами фироқ, душвории мулоқот 

бо ѐр, сарсонӣ ва ноумедӣ, сўзу гудози дил, дарду ҳасрат, изтиробу беқарорӣ 

ва монанди инҳост. Ошиқон худро Маҷнун номида, шикоят мекунанд, ки 

зиндагӣ барояшон пурмашаққат аст, аз дили зорашон хун мечакад. «Об аз ду 

рухам резаду хун аз ҷигарам» мегўяд ҷавони ошиқ. Ў бедармон будани дарди 

дилашро таъкид карда, раҳмовар будани ҳоли худро изҳор менамояд: 

Офтоб расид дар лаби ҷу вақти саҳар, 

Аз сўзиши дил пора шудас ними саҳар. 

Ёрам мегуфт: ҷигари садпората дўз, 

Ман дўзам агар, пора шавад ҷои дигар. 

Мавзўи қисми калони рубоиҳо муҳаббати бебарор аст. Ҷавоне аз он 

менолад, ки муҳаббаташро духтар қабул накардааст. Духтаре навмедона рад 

шудани муҳаббаташро изҳор мекунад.  

Пушти хони очаҷон регистонай, 

Ишқи бачаи мардум балои ҷонай. 

Мардум мегўн: ошуқӣ осонай, 

Гўр осонай! Дардаки бедармонай! 

Шикоят аз камбағалӣ.  Аксарияти рубоиҳои ин гурўҳ аз муроҷиати 

ҷавонон ба духтарон оғоз меѐбад. Ҷавоне ба духтаре муроҷиат карда, масти 

ишқ будани худро маълум мекунад ва ба ғаму ҳасрат изҳор менамояд, ки 

бинобар камбағалиаш ҳатто орзўи дидори ўро карда наметавонад: «Моле 

мара нест, падарта розӣ кунум, Мўбоф шавум ба қадакат бозӣ кунум».  

Ғарибӣ. Силсилаи калони рубоиҳое, ки дар назми халқии тоҷик мақоми 

махсус доранд, рубоиҳои ғарибианд. Рубоиҳои ғарибӣ ҳаѐт ва фикру орзўи аз 

ватан дурафтодагон ва хешу табори онҳоро акс менамояд.  Тарки ватан 

карда, дар мамлакатҳои бегона азоби ғарибиро аз сар гузаронидани мардум 

аз замонҳои қадим вуҷуд доштааст.  

Бешубҳа, сурудҳои ғарибӣ таърихи дуру дароз доранд. Ҳанўз дар 

дубайтиҳои Бобо Тоҳири Ҳамадонӣ дар бораи ғарибӣ сухан меравад.  
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Ғарибӣ сахт маро дилгир дора, 

Фалак бар гарданам занҷир дора. 

Фалак, аз гарданам занҷир бардор, 

Ки ғурбат хоки домангир дорад.  

 Рубоиҳои ғарибӣ мувофиқи мазмунашон, пеш аз ҳама, ба ду гурўҳ, 

ҷудо мешаванд: 

1. Рубоиҳое, ки ба тасвири ҳасби ҳоли худи мусофирон – ғарибон 

бахшида шудаанд. 

2. Рубоиҳое, ки ҳолу аҳволи хешу табор ва ѐру ошноҳои ғарибонро 

ифода мекунанд.  

Насиби мусофир ғаму кулфат, ҳоли табоҳ ва ранги зард буд: 

Ай хона баромадай ҷавони гули нор, 

Дастори калон дораду рангаш гули хор. 

Гуфтам ки: Ҷавон ранги ту ай чӣ зардай? 

Гуфто ки: мусофирему кулфат бисѐр! 

Орзўи ягонаи вай халос шудан аз ғарибӣ, расидан ба дидори ѐру дўст ва 

баргаштан ба ватан аст: 

Сарчашмаю боғи булбулонай ватанам, 

Хушбодуҳавои бўстонай ватанам. 

Як бор агар боз барад бар ватанам, 

Дил пора кунам, ѐди ғарибӣ накунам. 

Дар бисѐр рубоиҳо ба орзўяш нарасида, мурда рафтани ғариб қайд 

мегардад: 

Ҳар гоҳ бимурам, хок кунед зуд ба зуд, 

Хоктудаи ман нақш кашед нилу кабуд. 

Корвон гузарад, бипурсад: «Ин хоки кӣ буд?» 

«Ин хоки ғариби навҷувон», - гўед зуд. 

Барои ғариб ватан аз тахти бузургтарин ва машҳуртарин подшоҳон, аз 

ҳама гуна боғу чаманҳои биҳиштосо хуштар аст. Мусофир ватанашро омили 

зиндагӣ, манбаи рўҳу қувваи дили худ медонад. 

Хоки ватан аз тахти Сулаймон хуштар, 

Хори ватан аз лолаю райҳон хуштар. 

Юсуф, ки ба Миср подшоҳӣ мекард, 

Сад кош гадо буд ба Канъон хуштар. 

Рубоиҳое, ки ҳолу аҳволи хешу табор ва ѐру ошноҳои ғарибонро ифода 

мекунанд, низ дар лирикаи халқии тоҷик мавқеи хосе доранд. Падару 

модарро ба ким куҷо мусофир шуда рафтани фарзанд азоби зўрист: 

Бача дорум, ай инҷа ғофил шуду рафт, 

Бо мардуми Ховалинг моил шуду рафт. 
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Гуфтум: биравум ура суроғуш бикунум, 

Кима ба кадом куча мусофир шуду рафт. 

Марг. Марг яке аз мавзўъҳои қадимӣ ва доимии лирикаи тамоми 

халқҳои дунѐст. Ҳар як халқ дар сурудҳои худ муносибати худро ба марг 

ифода мекунад.  

Пеш аз он ки ақидаҳои дар ин хусус дар рубоиҳои халқӣ аксгардидаро аз 

назар гузаронем, ҳаминро бояд қайд кард, ки қисми асосии ин рубоиҳо як 

навъ марсияҳоеанд, ки аз забони модар, зан, хоҳар, духтар, падар, бародар ва 

наздикони фавтида гуфта шудаанд. Дар ин сурудҳо, асосан, нисбати марҳум, 

мавқеи ў дар оила, воқеаҳои назарраси рўзгори ў сухан меравад, фикру зикри 

наздикони марҳум нисбати ғаниматии дунѐ, бешафқатии марг, бераҳмии 

Худои Мутаол тариқи оҳу нолаи мотамзадагон ифода меѐбад. Мавзўи ин хел 

рубоиҳо асосан  характери шикоятӣ дошта, аз ҷудоиву зиндаҷудоӣ ҳикоят 

менамояд.  

Дар рубоиҳои мазкур вафоти бемаҳали наздикони худро аз тақдир ва аз 

фалак дониста бар зидди фалак эътироз мекунанд: 

Бишканад чархат фалак, муҳтоҷу зор кардй маро! 

Аввалан саршор кардӣ, пас хазон кардӣ маро! 

Мафҳуми «фалак» дар рубоиҳову дубайтиҳои тоҷикӣ, пеш аз ҳама ба 

сифати қазову қадар, сарнавишт, мусаннифи тақдири инсон намоѐн шудааст. 

Онҳое, ки дар ҳаѐт рўзи нек надидаанд ва азобу уқубати зиндагӣ бар дўш 

кардаанд нисбати фалак суханони пурэътироз гуфтаанд. Ибораҳоеро мо дар 

рубоиҳои халқ во мехўрем, ки бо «бишканад чархад фалак»  «фарѐд аз дасти 

фалак», «эй вой аз дасти фалак», шурўъ мешавад, барои пурқувват шудани 

оҳангҳои эътирозӣ, норизоӣ,  шиковоӣ ва сарнавишти талху пурсўзи худро аз 

фалак донистан, вазъияти аламзадагон хеле ҳузнангез зоҳир мегардад. Ба 

андешаи академик Раҷаб Амонов «ҳамин фалак аст, ки қаноти одамро 

мешиканад ва қомати ўро хам мекунад».  

Академик Раҷаб Амонов дар ҷои дигар қайд мекунад, ки «фарзанде аз 

дидори модараш маҳрум шудани худро кори фалак дониста, ин корро кори 

носазо ҳисобида, фалакро золим донистааст»
24

. Мардум фалакро оварандаи 

ғаму кулфат меҳисобанд. Ба фалак  хитоб карда, арзи ҳол намудаанд, ки маҳз 

фалак онҳоро аз ҳам пош дода, ҷигарашонро кабоб, ҳолашонро хароб ва 

дидаашонро пуроб кардааст. Дар натиҷа фалак ба тақдири инсон бераҳму 

бепарво буданаш таъкид меѐбад. Мардум худову фалакро дар як ҷо монда ба 

ҳардуи онҳо баробар эътироз кардаанд. 

                                                           
24 Амонов Р. Лирикаи халқи тоҷик. –Душанбе, 1963, саҳ. 62 
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Дар рубоии дигар, шикоят аз ҳаѐти пурмашаққат ва дар доғи марҳум 

афтидани худро изҳор мекунад, ифода ѐфтааст: 

Мусулмонон, дили озурда дорам, 

Фироқи зинда, доғи мурда дорам. 

Ба ин толеи пасти бемурувват, 

Хазорҳо наълату нафрат бихонам! 

Бародар, ки ба доми марг афтидаасту ўро аз марг халосӣ нест, бо оҳу 

афсуси дилхароше ин аҳволро хоҳар изҳор мекунад: 

Дар хирмани тоза донае нест акама, 

Аҷал омадай, баҳонае нест акама. 

Аҷал омадай, ҷони акам дар тапу тез, 

Сад вою дареғ, нишонае нест акама. 

Ҳаминро бояд гуфт, ки ҳеҷ як муносибати хешовандон, ҳатто модар ҳам 

ба марҳум дар рубоиҳо амсоли хоҳар амиқ ва ҳартарафа акс наѐфтааст.  

Дуруст, баъзе рубоиҳо ғаму алами модар ѐ духтарро акс менамоянд, аммо 

мавқеи хоҳар дар рубоиҳои халқӣ хеле баланд аст. Ҳамаи ин яқинан ба он 

вобаста аст, ки бародар дар ҳаѐти хоҳар ва фарзандони ў мавқеи махсус 

доштааст.  Духтаре, ки дар ҳаѐт беака бошад худро оҷизу нотавон ҳис 

мекардааст: 

И пуштаву у пушта, пушти дастам, 

Акам, ки будак, ба қаноташ мегаштам. 

Акам мурдай, қанотакаш дар даштай, 

Ай аламои у шикаст шасту бастам.  

Агар ин хел рубоиҳо як навъ марсия бошанд ба хулоса омадан мумкин 

аст, ки марсияҳоро бисѐртар хоҳарон нисбати бародар мегуфтаанд. Аз ин рў 

мо бевосита гуфта метавонем, ки мавқеи  ака дар ҳаѐти хоҳар баланд аст. 

Рўзҳои сахтӣ, танҳоӣ, бенавоӣ хоҳар акаи худро пушту паноҳ меҳисобад. 

Инро мо дар рубоиҳои аз тарафи зани ба рўзи сахт гирифторшуда суруда 

шудааст хеле нағз мушоҳида карда метавонем.  

Дар лирикаи халқӣ рубоиҳоеро мо мушоҳида мекунем, ки муносибати 

халқ нисбати марг (аҷал) акс ѐфтааст. Аҷал гўѐ дар тасаввури одамон 

махлуқест, ки онро ҳеҷ кас мағлуб карда наметавонад. Марг чун ҳодисаи 

даҳшатнок ва хонумонсўз қайд гардида, қувват гирифтани дарду алами 

одамй ба саргардонию парешонҳолй ва вайрон шудани оила бо эътироз қайд 

мегардад.  

Ин моҳа бубин дар осмон кам будас, 

Сад дарду алам бар сари одам будас. 

Сад дарду алам бар сари шахсе нарасид, 

       Ин мурдани одамӣ ба як дам будас. 
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Қисми зиѐди сурудҳои халқӣ дар шакли рубоӣ гуфта шудааст. Зеро ин 

шакл дар эҷодиѐти даҳанакии халқ, яъне фолклори тоҷик хеле қадима буда, 

бинобар ин ҳам дар мавзўъҳои гуногуни ишқӣ, оилавӣ фаровон истифода 

бурда мешавад. Аз ин ҷихат рубоӣ барои ифода намудани ҳиссу фикри 

одамон бисѐр мувофиқ буда, дар байни халқ хеле васеъ паҳн шудааст. Онро 

ба осонӣ эҷод кардан, ба тезӣ ба хотир гирифтан мумкин аст. Рубоиҳоро ҳама 

– хурду калон медонанд. Дар ҷамъомадҳо онро одатан бо дутор, думбура 

барин асбобҳои (созҳои) мусиқӣ месароянд. Мардум ба воситаи рубоиҳо дар 

бораи масъалаҳои гуногуни замона ва зиндагӣ фикру мулоҳизаҳои худро 

баѐн мекунанд. 

Дар давоми асрҳо бисѐр шоирони форсу тоҷик низ дар рубоисароӣ 

шўҳрат пайдо кардаанд. Аз ҷумла, Умари Хайѐм, Бедил, Аминҷон Шукўҳӣ, 

Лоиқ ва дигарон бо рубоиѐти худ хеле машҳуранд, ки он рубоиҳо имрўз низ 

вирди забони мардуми шеърдўсти мо мебошанд. 

Дубайтӣ ҳам жанри лирикӣ мебошад. Ба мисли рубоӣ дубайтӣ ҳам аз 

чаҳор мисраъ (ду байт) иборат аст. Аз нуқтаи назари қофиябандӣ ҳам 

дубайтӣ ба рубоӣ монанд аст. Яъне аксаран сохти қофияи дубайтӣ ҳам ААБА 

мешавад.  

Дубайтӣ аз рубоӣ дар масъалаи вазн фарқ мекунад. Мисраъҳои дубайтӣ 

ҳамеша бо мафоилун сар мешавад. Мисраъхои  дубайтӣ ҳеҷ гоҳ бо ҳиҷои 

дароз оғоз намеѐбад. Дубайтӣ дар як вазни анъанавӣ навишта мешавад. Ин 

вазни ҳазачи мусаддаси мақсур (ѐ маҳзуф) мебошад, ки баробари мафоилун 

// мафоилун// фаўлун (У---//У---//У--) ду бор дар ҳар байт мебошад. Рубоӣ 

бошад, баръакс асло бо ҳиҷои кўтоҳ сар намешавад. Одатан рукнҳои аввали 

мисраъҳои он дар шакли ахрам ѐ ахраби баҳри ҳазач сурат мегирад. Ҳамин 

тавр, дубайтӣ ва рубоӣ дар як баҳри шеъри арўзӣ - ҳазаҷ гуфта шаванд ҳам, 

аммо дар шохаҳои тамоман мухолифи ҳамдигар эҷод мешаванд.   

Дубайтӣ дар таъсирбахш ифода намудани эҳсосоти қалбию андешаи 

қаҳрамони лирикӣ хеле мувофиқ аст. Дубайтӣ асосан мазмуни ишқӣ дорад. 

Вай дар адабиѐти мумтози форсу тоҷик низ мавқеи калонро соҳиб буд. 

Шоири маъруфи асри Х1 Бобо Тоҳири Урѐн дар ин дубайтӣ ҳиссиѐти 

самимонаи худро дар мавзўи ишқу муҳаббат ин тавр таъсирбахш баѐн 

кардааст: 

           Диле дорам харидори муҳаббат, 

           К-аз ў гарм аст бозори муҳаббат. 

           Либосе бофтам бар қомати дил 

           Зи пуди меҳнату тори муҳаббат. 

Ин жанри кўҳна, ки асосаш халқӣ аст, дар лирикаи садаи ХХ-и тоҷик 

ҳам мавқеи калонро соҳиб буд. Аз шоирони ин давр махсусан Абулқосим 
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Лоҳутӣ, Аминҷон Шукуҳӣ, Лоиқ Шералӣ, Гулназар дар ин жанр 

муваффақият пайдо кардаанд.  

СУРУДҲОИ ХАЛЌӢ. Калимаи «суруд» дар матни китоби «Авесто» 

ба шакли Sraata ва дар осори паҳлавӣ ба сурати srot ва srut истифода 

шудааст
25

, ки ин аз замонҳои қадим дар байни мардуми мо роиҷ будани 

калимаи мазку рва аз ҳама муҳимтаринаш масъалаи таърихи тўлонӣ доштани 

шеъру суруди тоҷикиро ба субут мерасонад.  

Калимаи суруд дар луғатҳо ва осори адибони классикии тоҷику форс ба 

маънои калом, сухан, гуфтор, тағаннӣ, самоъ, рақс, овоз ва амсоли инҳо эзоҳ 

ѐфтааст
26

.   

Агар дар луғатҳо ва дар осори адибони гузаштаи форсу тоҷик калимаи 

суруд ба маънои калом, сухан, тағғаннӣ, самоъ ва ғайра эзоҳ ѐфта бошад, дар 

истилоҳ суруд иборат аз шеъре ѐ манзумае аст, ки сарояндагон ва ҳофизони 

маслакию ғайримаслакӣ онро тавъам бо оҳанге месароянд ва ҳофизони 

маслакию ғайримаслакӣ онро тавъам бо оҳанге месароѐнд ва замзама 

мекунанд.  

Суруд яке аз намудҳои қадимаи санъати бадеии халқ буда, бо як қатор 

хусусиятҳои худ аз рубоӣ, байт ва ашўла барин навъҳои назм фарқ мекунанд. 

Бисѐр сурудҳо аз ҷиҳати ҳаҷм нисбатан калон, шаклан гуногун ва аз ҷиҳати 

сохт нисбат ба жанрҳои мазкур мураккабтаранд. Сурудҳо аз 4-10 то ба 30-40 

мисраъ мерасанд. Баъзе сурудҳо дорои сюжети мукаммал буда, ба достонҳои 

хурди лирикӣ шабоҳат доранд.  

Сурудҳоро аз рўи мундариҷаашон ба чор гурўҳ ҷудо кардан мумкин 

аст:  

 Сурудҳои шодӣ,  

 Сурудҳои ҳаҷвӣ,  

 Сурудҳои ғамангез,   

 Сурудҳои таърихӣ. 

Сурудҳои шодӣ. Суруд яке аз омилҳои дилхушии мардум аст. Чи дар 

вақтҳои базму зиѐфат, тўю сур ва гапхўрию гаштакҳо ва чи дар маъракаҳои 

мавсимӣ сурудҳое иҷро мешаванд, ки бо мазмуни хурсандибахш ва оҳанги 

шўху шавқангези худ ба иҷрокунандагон ва шунавандагон шавқу фараҳ 

мебахшанд.  

Оҳанги шўху шўрангези бисѐр сурудҳо шунавандаро ба рақс моил 

мегардонад, бинобар ин бисѐр сурудҳоро рақсӣ ҳам гуфтан мумкин аст, вале 

                                                           
25

 Ниг.: Соколов С.Н. «Язык Авесты». Л., 1964, саҳ. 216-317 
2 Ниг.: Фарҳанги Нафисї. Таълифи Алиакбар Нафисї, Бурҳони қотеъ, Фарҳанги забони тољикї.   
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ин истилоҳ танҳо як ҷиҳати ин қисми муҳими лирикаи халқиро ифода 

мекунад. 

Сурудҳои шодӣ аз ҷиҳати мазмуну оҳанг ба ҳамдигар наздик бошанд 

ҳам, аз ҷиҳати шакл, махсусан аз ҷиҳати сохти худ гуногунанд. Аз ин рў аз 

рўи сохт ва таркиби худ сурудҳои мазкурро ба ду қисм ҷудо кардан лозим 

мешавад: 

1. Сурудҳое, ки матни нисбатан устуворе дошта, дар шакли монолог ва ѐ 

муроҷиат гуфта шудаанд.  

2. Сурудҳое, ки аз рубоӣ, ашўла ва дубайтиҳои халқӣ (бештар ба воситаи 

нақаротҳои сайѐре, ки мазмуни шўх доранд) таркиб ѐфтаанд.  

Ин ду навъи сурудҳо, бо вуҷуди тафовути шаклӣ, аз ҷиҳати мавзўъ ва 

мазмун байни худ шабоҳати муайян доранд, бинобар ин тафовути шаклӣ дар 

таҳлили мундариҷаи ғоявии онҳо аҳамияти махсус пайдо намекунад. Чи 

мавзўе дар онҳо тасвир нашуда бошад, мазмунашон сурурангез ва шўх аст. 

Барои мисол мехоҳем як суруди халқиро аз назар гузаронем, ки дар 

вариантҳои он дар бораи азоби шахси ранҷуре сухан меравад. Яъне дар суруд 

ҳодисаи ногуворе тасвир шуда бошад ҳам, ин тасвир бо вуҷуди он аз рўи 

шавқ ва ҳазлу шўхӣ сурат гирифтааст. Шахсеро дар саҳро каждум мегазад. Ў 

суханони хандаовар ба сўи хона раҳ пеш гирифтани худро нақл мекунад. 

Зорӣ гуфтам нагазад, 

Зоре яке газидам. 

Ҷошам маҳкам қапидам, 

                        Бибиҷунам бубине! 

Чангак-чангак давидам, 

Бехи ғанак ғалтидам, 

Паша кофта наѐфтам, 

                     Бибиҷунам бубине! 

Аҳволи он шахс, муносибати ў дар ин аҳвол ба хешу табор ва ба 

муолиҷакунандагон дар суруд бо оҳанги ҳазл баѐн шудааст. Ҳазл аз баѐни 

соддадилӣ ва ҳатто соддалавҳии ҳам шахси зарардида ва модару зани ў ва 

ҳам табибу мулло тавлид мешавад. Табиб ба заҳри каждум пашшаи модаро 

даво медонад: 

Э холаи Давлатбӣ, 

Тура меган табибӣ, 

Луч ку, ҷоҳакша бубӣ, 

                          Бибиҷунам бубине! 

Давлатбибии содда, 

Фармидаӣ пашшаи мода, 

Сур кунед деволода, 
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                      Бибиҷунам бубине! 

Сурудҳои шодӣ шавқу ғайрат, зиндадилӣ ва мароқи зўри мардумро ба 

ҳазлу шўхӣ нишон медиҳад ва собит мекунад, ки мардум ба тасвири 

ҷиҳатҳои дилкушои ҳаѐташон ҳамеша кўшиш мекарданд ва дар ногувортарин 

ҳодисаҳои зиндагӣ низ лаҳзаҳои хушро меҷустанд ва ноумед намешуданд.  

Шавқи дили ошиқони хушбахт, хуррамиҳои зиндагӣ, зебоиҳои табиат ва 

ҳазлу шўхиҳои одамони вақтчоқ муҳимтарин мавзўъҳои сурудҳои шодӣ 

қарор гирифтаанд.  

Бисѐр сурудҳои шодӣ бо рақс иҷро мешаванд. Дар хусуси рақсӣ будани 

як қатор сурудҳои халқӣ ва дар маъракаҳои хурсандӣ ҳангоми иҷрои рақс 

хонда шудани онҳо ва ѐ ба муносибати иҷрои ин сурудҳо ба шавқ омада, ба 

рақс даромадан ѐ ба рақс дароварда шудани ҳозирон дар тавзеҳоти маҷмўаи 

«Таронаҳои Самарқанд» маълумоти муҳим гирд оварда шудааст. Дар 

Самарқанд ва дигар маҳалҳои тоҷикнишини ин вилоят сурудҳои «Эй ҷони 

ман ҷонони ман», «Аз ман чаро ранҷидаӣ», «Бар ҷонам занад», «Ту садбарги 

кадом боғӣ», «Сокина», «Фармоед» ва ғайраҳо машҳуртарин ва маъмултарин 

сурудҳои рақсӣ ба шумор мерафтаанд. Б.Шермуҳаммедов  дар тавзеҳот ба 

ҳавои рақс дар маъракаҳои занон ва духтарон иҷро шудани бисѐрии ин 

сурудҳоро қайд карда, дар бораи суруди «Сокина» ин тавр менависад: 

«Гурўҳи духтаракон ҳар банди онро месароянд ва яке аз дугонаҳояшон ба 

рақс даромада, нақаротро мегўянд ва тарзи раҳ рафтан, курта пўшидан, 

рўймол бастан, ҳалқа овехтан ва ғайраҳоро бо ҳаракат ва ишораҳои дасту по, 

сар ва китф намоиш медиҳад»
27

.  

Дар воқеъ, ҳатто аз мутолиаи матни ин суруд манзараи рақсу бозӣ 

равшан тасаввур мешавад: 

Э Сокина э Сокина 

Бозорба рафтас Сокина. 

Усма овардас Сокина, 

Чутур мемолад Сокина? 

-Интура мемолад Сокина, 

Интура мемолад Сокина… 

 

Э Сокина э Сокина 

Бозорба рафтас Сокина. 

Ҳалқа овардас Сокина, 

Чутура мекунад Сокина? 

-Интура мекунад Сокина, 

                                                           
27

 Таронаҳои Самарқанд. Бо таҳрир ва такмили ва иловаҳои А.Ќамарзода. –Тошканд, 2013, саҳ. 15 
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Интура мекунад Сокина… 

Сурудҳои ҳаҷвӣ. Як қисми сурудҳо, мазмунан хандаоваранд. Барои ин 

гуна хусусият пайдо кардани онҳо чизе ѐ ҳодисае мавзўи тасвир қарор 

гирифтааст, ки моҳиятан қобили ҳазлу шўхӣ ва ҳаҷву тамасхур аст.  

Сурудҳои ҳаҷвӣ барои вақтхушкунии мардум, фаромўш намудани ғаму 

ғурбати рўзғор, фароғат ва дамгирӣ воситаҳои муҳим ба шумор мераванд. 

Қисме шавқи рақс, қисми дигар шавқи ҳазлу шўхиро ба амал меоваранд ва 

дар ҳар сурат шунавандагонро дилхуш ва фараҳманд мекунанд. Зимнан бояд 

қайд кард, ки ин гарўҳ сурудҳо мазмунан бо ҳаѐти иҷтимоӣ алоқаи зич 

дошта, пеш аз ҳама, муносибати ҷамъиятиро акс намудаанд. 

Вазъияту лаҳзаҳои қобили масхара ва хандаву ҳазл дар муносибатҳои 

оилавӣ, алалхусус, дар муносибати байни зану шавҳар бештар заминаи 

иҷтимоӣ доштанд ва ба аҳволи зиндагии мардум реша андохта буданд.  

Дар суруди «Нимча ресмон», ки мавзўяш моҷарои зану шавҳар аст, 

орзуи ба амал набарояндаи зани камбағал тасвир ѐфтааст. Орзуи зан, ки аз 

ҳадди оддитарин чизҳои зарурии рўзгор берун намеравад, дар шароити 

гузашта ба назар аз ҳад зиѐд намуда, моҳияти ҳаҷвӣ пайдо кардааст. Зан ба 

шавҳараш нимча ресмон дода, хоҳиши худро изҳор мекунад: 

Гуфт бо мард, ки «Дор дар сар ҳуш, 

Ресмонро ба нархи хуб бифрўш. 

Аввало, гир се либоси чит, 

Дуюмин гир наботу ҳам қанфит, 

Косаю кўзаю табақ ҳам гир, 

Набарорӣ зи хотират кафгир. 

Сабадчўбу қаламфуру ишқор, 

Кун хариду зи хотират набарор. 

Мўҳраю гўшвору чала ҳам бихар».   

Ресмон бар даруни лой афтод, 

Рафт он мояи «калон» барбод. 

Зани камбағал хислатҳои муқаррарии инсониро зоҳир намуда, хостааст, 

ки чун одами муқаррарӣ зисту зиндагии мўътадил дошта бошад. Аз ин рў, 

дар суруд на хислати ў, балки вазъияте, ки муносибатҳои ҷамъиятӣ ба миѐн 

овардааст, мавзўи ҳаҷв қарор гирифтааст.  

Мавзўи як қатор сурудҳои ҳазломез, ки дар бораи ҳайвоноти хонагӣ 

(буз, хар, гов, мурғ, шутур ва ғайра) гуфта шудаанд, низ ҳамин орзўи хом аст, 

вале ин сурудҳо бо услуби хоси худ аз дигар сурудҳои ҳазломези халқӣ ба 

куллӣ фарқ мекунанд. Онҳо дар шакли мотам-марсияҳо гуфта шудаанд. 

Чунон ки дар марсияҳо ҳамаи фазилатҳои марҳум номбар мешавад, дар ин 

сурудҳо фазилатҳои гуногун, аз ҷумла, манфиате, ки мардум аз ҳайвони 
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хонагӣ доштанд, таъкидан, бо муболиғаву иғроқ қайд мегардад ва ба 

муносибати фалокати ногаҳонӣ такрор ба такрор оҳу афсус изҳор мешавад. 

Дар суруди «Бузи кабуд», ки воқеаи талаф шудани буз аз номи соҳиби он 

нақл мегардад. Сўзу гудози гўянда ба ҳадде зўр аст, ки кас гумон мекунад, ки 

ў давлати бисѐреро бе бозгашт талаф додааст.  

Суруди «Бузи кабуд» аз 14 банд иборат буда, дар поѐни ҳар банд 

нақароти «Вой алами бебузим» такрор меѐбад ва танҳо худи ҳамин нақарот 

ҳам аҳволи шахси аламрасидаро бахубӣ нишон медиҳад. Соҳиби буз аввал 

фазилатҳои бузашро васф мекунад: 

Буз харидум ай Боқӣ, 

Синаҳош мисли тоқӣ. 

Шир медодак қаймоқӣ 

Вой алами бебузим! 

Баъд хабари талаф шудани онро шунида, мисли шахсе, ки аз ҳалокати 

ягон хеш ва ѐ дўсти наздикаш хабар ѐфта бошад, бо дили пурандўҳ ба ҷои 

воқеа рафтани худро нақл мекунад: 

Рафтум, кофтум ҷоҳоша, 

Ёфтум ҷои поҳоша. 

Зоғо кофтан чашмоша, 

Вой алами бебузим!... 

Пас аз ин дар суруд бисѐр сифаҳои дигари буз: мисли гов бузург 

будани он, чолокию ҳушѐриаш, манбаи фаровонии зиндагӣ будани шираш бо 

муболиға баѐн мешавад. Ба тарзи тасвир муносиб афтодани муболиға, ба 

мояи орзўи шахси камбағал мансуб шудани он ҳаҷвро ба дараҷаи мазоҳу 

писханди нешдор мерасонад. 

Суруди «Бузи кабуд» инчунин бо номи «Хари кабуд», «Хараки ман», 

«Харам-е!»¸ «Бузакам-е!» назира дорад. Мавзўи назира ҳам аз даст рафтани 

хар ва оҳу афғони соҳиби он аст.  

Ҳамин тариқ, халқ ба шўхию бозию ҳазлу мазоҳ ва кинояву тамасхўр 

майли тамом зоҳир намуда, бо ин мақсад дар сурудҳои ҳаҷвии худ санъатҳое 

ба кор мебарад, ки дорои обу ранги ба худ хосанд ва завқи баланду табъи 

равонро муҷассам мекунанд.  

Сурудҳои ғамангез.  Як ҷузъи муҳимми сурудҳои халқӣ, чун қисми 

калони байту рубоӣ ва ашулаҳо, оҳу нола ва арзи ҳоли ошиқони ноком, 

аҳволи ситамдидагон ва кулфатзадагонро тасвир менамояд. Дар назми халқ, 

сурудҳое, ки дар бораи ишқ, фироқ, бевафоӣ ва бераҳмии ѐр ва монанди инҳо 

гуфта шудаанд, мавқеи махсус доранд. Дар ҳамаи ин сурудҳо ҳисси дили 

ашхоси номуроду ноком изҳор мешавад. Қаҳрамони лирикӣ аҳволи зори 

худро баѐн намуда, аз маҳбуба хоҳиш мекунад, ки ба сўи ў назаре андозад: 
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Рафтам ба кўят борҳо, 

Бо нолаю зориҳо. 

Бар ман нигаҳ кун дилрабо, 

Сад бор гардам ас сарат.  

 Садоқату вафодорӣ, ҷону дилро нисори ѐр кардан, зебоии ҳусну 

фазилатҳои беназири ў ва орзўи висол барин мавзўъҳои анъанавӣ дар 

сурудҳо бо оҳу фиғон ва яъсу андўҳ тасвир мешавад. Ошиқон, ҳам мақсаду 

орзў ва ҳам мафтун шудани худро ба ҳусни ѐр бо дидаи гирѐн арз мекунанд: 

Ошиқи покам ба рўят, эй маҳи тобони ман, 

Хоки поят тутиѐ, эй сурмаи чашмони ман. 

Ошиқ шахси овораи кўи ишқ, шайдои ҳусну ҷамоли ѐр, муҷассамаи 

меҳру вафо, дилдодаи ҷафокашу фидокор аст, ки одатан ҳоли парешону 

дидаи гирѐн дорад.  

Як қисми сурудҳои ғамангези халқӣ дар мавзўъҳои ғарибӣ гуфта 

шудаанд. Ин қисм ҳам мисли сурудҳои ишқӣ дар шаклҳои тарона, ғазал, 

мухаммас, маснавӣ эҷод шуда, ҷиҳатҳои гуногуни ҳаѐти ашхоси мусофириву 

ғарибро тасвир мекунанд.  

Яке аз ин хел суруд, ки бо номи «Ғарибӣ» машҳур аст ва борҳо дар 

маҷмўаҳои фолклорӣ чоп шудааст, чанде аз вариантҳои машҳури ин суруд ба 

шакли ғазал буда, дар онҳо аз забони мушоҳиде дами вопасини як нафар 

ҷавони ғариби барҷомонда тасвир мешавад:  

Ғарибӣ кўи сахт аст, эй бародар, 

Ғарибонро накў дору маѐзор!... 

Аҷаб расмест расми одамизод, 

Ғарибафтодаро кай мекунад ѐд! 

Ғарибафтода ҳукми мурда дорад, 

Ки хоки мурдаро кай мебарад бод. 

Дар суруд чӣ навъ ва дар чӣ шароит фавтидани ғариб ва оқибати 

дилрешкунандаи он амиқтар ва пурратар акс ѐфтааст. Ҷавоне дар кунҷи хона 

бемору нотавон хобидаасту мурдани худро яқин медонад ва хешу табори 

интизорашро ба ѐд оварда илтиҷокунон мегўяд: 

Бародар бишнавад, ғамнок гардад, 

Бигиряд хоҳари мискини ман зор. 

Манзараи марги ғариб равшан ва ҳаққонӣ тасвир шудааст: 

Ҷавон мурдаст, рўҳ аз вай паридаст, 

Танаш пурҳасрату рўяш ба девор. 

Ба зери паҳлуяш чизе надидам, 

Ба тори сар ниҳода кафшу дастор. 

Ба пешаш косаи бишкаста дидам, 
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Ду пора нони қоқу нимаи нор.  

Сурудҳои  таърихӣ. Дар назми халқӣ як навъ асарҳое хастанд, ки онҳо 

дар илми фолклоршиносӣ номи сурудҳои таърихиро ба худ гирифтаанд. Дар 

гузашта мардуми мо на танҳо дар бораи бахту саодат ва ҳаѐти осоишта 

орзуву умед кардааст, балки барои ба даст овардани он мубориза бурдааст. 

Аз ҷумла халқи мо ба муқобили истилогарони аҷнабӣ, барои ҳимоя ва озодии 

Ватан, барои адолат бар зидди золимон ҷангидааст, шўришу ошўбҳо 

бардоштааст, ки қисме аз онҳо дар сурудҳои таърихӣ акси худро ѐфтаанд. 

Хусусияти ба худ хоси сурудҳои таърихӣ ин аст, ки онҳо хислати 

афсонавӣ надоранд ва ба ҳақиқат хеле наздиканд. Дар онҳо воқеаҳои таърихӣ 

хеле равшан ифода ѐфтаанд. Аз онҳо рафти воқеаҳои таърихиро фаҳмидан 

мумкин аст. Ин сурудҳо бо ҳамин хусусияташон аз дигар асарҳои эҷодиѐти  

даҳанакии халқ фарқ мекунанд. 

Дар сурудҳои таърихӣ ҳам унсурҳои асарҳои эпикӣ ва ҳам унсурҳои 

назми лирикӣ ба назар мерасанд. Сурудҳои таърихӣ аз асарҳои эпикӣ, 

масалан, аз достон, аз он ҷиҳат фарқ мекунанд, ки дар онҳо сюжети яклухт ва 

устухонбандии воқеаҳо дида мешавад. Дар сурудҳои таърихӣ масъалаҳои 

иҷтимоӣ барҷастатар ифода гардида, нуқтаи назари халқ, дар бораи 

ҳодисаҳои ҷамъиятии ҳаѐт ва амалиѐти таърихии ашхоси ҷудогона 

конкреттар ва реалитар инъикос меѐбанд. Қисме аз қаҳрамонони сурудҳои 

таърихӣ сардорони шўришҳои халқианд, одамонеанд, ки дар роҳи мубориза 

барои озодӣ ва истиқлолияти халқ, ҷони худро фидо кардаанд. Халқ 

мувофиқи одати худ дар бораи сардори муборизони зидди Искандари 

Македонӣ, дар бораи Муқаннаъ, Темурмалик ва бисѐр баҳодурони дигар 

яқинан сурудҳо эҷод кардааст, ки мутаассифона гузашти рўзгор ин гуна 

осори пурқиматро аз байн бурдааст. Меросе, ки аз сурудҳои таърихӣ ба мо 

расидааст, чанд намунаи сурудҳои оиди «Шўриши Восеъ», «Шўриши 

Қаландар», «Шўриши Усмон» ва амсоли инҳо мебошанд, ки таърихи 

пайдоиши онҳо ба давраҳои нисбатан хеле наздик, ба охирҳои асри XIX ва 

аввалҳои асри XX рост меояд. 

Дар эҷодиѐти даҳанакии халқи тоҷик, хусусан, дар байни асарҳои 

манзуми он суруди «Шўриши Восеъ» мавқеи махсус дорад. Гуфтан мумкин 

аст, ки суруди «Шўриши Восеъ» ягона суруди нисбатан мукаммали таърихӣ 

дар фолклори тоҷик мебошад. Ин суруд аз 318 мисраъ ва ѐ аз 100 банди 

семисраъгию чормисраъгӣ, ки ҳар кадом дорои мазмуни томе буда, бо ғояи 

умумии суруд комилан мутобиқат мекунад, таркиб ѐфтааст. 

Силсилаи ин сурудҳо дар охирҳои асри XIX ба муносибати рух додани 

шўриши халқие, ки бо сардории Восеъ ном марди ҷувозкаш дар Балҷувон 

(вилояти Хатлони Тоҷикистон) ва атрофи он сар зада буд, гуфта шудааст. 
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Ин шўриш аз калонтарин шўришҳои халқӣ буда, дар байни солҳои 

1883-1885 дар кўҳистони тоҷик рўй додаст ва ҳокимияти амири Бухороро ба 

ларза оварда буд.  

Шўришгарон аскарони амир ва ҳокими Балҷувонро гурезонда, қалъаро 

соҳибӣ карданд. Таъсири шўриш ба ноҳияҳои дигари Кўлоб ҳам расид. 

Лекин ба туфайли ҷосусӣ ва хоинӣ шўриш пахш карда шуда, сардори он – 

Восеъ ба дор овехта мешавад. 

Ана ҳамин воқеаи аламнок асоси сурудҳои халқиро дар бораи шўриши 

Восеъ ташкил кардааст, ки дар он ҳиссу ҳаяҷони мардум нисбат ба беадолатӣ 

ва зулм ифодаи худро ѐфтааст. Бесабаб нест, ки ҳоло ҳам порчаҳои ин суруд 

дар байни мардум иҷро карда мешавад: 

Ай ҷавру зулми мирон, 

Гардида мулк вайрон. 

Ҷазир гаштан факирон. 

* * * 

Чй туфонай имрўзо? 

Даргирифт кўҳу санго 

Офтоб наздики моҳо. 

Хусусиятҳои шаклии сурудҳо. Сурудҳои халқӣ шаклан гуногунанд, 

вале ин шаклҳо дар ифодаи мундариҷа аҳамияти махcyc надоранд, бинобар 

ин хусусиятҳои жанриро акс намекунанд. Як қисми сурудҳои халқӣ дар 

шакли ғазал, қисми дуюм дар шакли мусаммати мураббаъ (шеъри ҳар бандаш 

чор-мисраъгӣ) эҷод ѐфтаанд. Сурудҳои лирикии дар шакли мусаддас 

эҷодшуда нисбатан кам дучор мешаванд. Ин шакл, аз рўи кор, бештар ба 

сурудҳои таърихӣ хос аст. Мусамматҳои бандашон шаш ѐ ҳафтмисраъгӣ 

(мусаддас ва мусаббаъ) ва як қатор шаклҳои дигар, ки мансуби адабиѐти 

хаттӣ мебошанд, дар назми лирикии халқ, мавқеъ надоранд. 

Як қисми сурудҳо таркиби нисбатан устувор дошта, аз миқдори 

муайяни бандҳои робитадори мавқеашон устувор иборатанд, ки ҷой  иваз 

кардан ва ѐ ихтисор шудани банд ба маъно халал ва ба сохти суруд вайронӣ 

меоварад. Ин хусусият бештар ба сурудҳое хос аст, ки сюжете доранд. 

Сюжет банду басти матнро яклухт ва устувор мекунад.  

Устуворӣ дар банду басти бисѐр сурудҳо дар натиҷаи силсилаи 

муайяни санъатҳои тасвирро дарбар гирифтани онҳо ва бо тақозои мавзўъ ва 

мазмун ҳатмӣ будани истеъмоли ин санъатҳо ба амал меояд. Аз ин ҷиҳат дар 

сурудҳои халқӣ санъати такрор махсусан рОЛИ муҳим мебозад. Ба тавассути 

ин санъат одатан сохти ба худ хоси суруд ҳосил мегардад. 

file:///H:\ia\cyc
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Роли нақарот дар сурудҳо. Аксарияти сурудҳои халқии тоҷикӣ ба 

воситаи нақарот ташкил ва тартиб меѐбад. Ба воситаи нақарот қариб ҳамаи 

сурудҳои тўй, мотам, суруди модарон -  «алла», сурудҳои ишқӣ ва ҳаҷвӣ, 

бадеҳа ва ғайраҳо шакл гирифтаанд. Нақаротро муҳимтарин ҷузъи сурудҳои 

лирикии тоҷикӣ шуморидан мумкин аст. 

Нақаротҳо а з  ҷихати шакл, мазмун ва вазн басо гуногунанд. Ин 

гуногунӣ ба он мавқее, ки нақарот дар суруд дорад, ба он вазифае, ки он дар 

суруд иҷро мекунад, алоқаманд аст. Дар замонҳои қадим, вақте ки бисѐр 

сурудҳо аз нидою хитоби такрорѐбанда иборат буданд, нақарот дар айни 

замон вазифаи матнро ҳам адо менамуд. Минбаъд, бо мурури инкишофи 

матни суруд нақарот шакли махсусро соҳиб шуда, дар суруд чӣ аз ҷиҳати 

маъно ва чӣ аз ҷиҳати вазн хизмати муҳиммеро ба зимма мегирад. 

Шакли қадимии нақарот, ки аз маҷмўи такрорѐбандаи нидоҳо ва ѐ 

калимаҳои якхела иборат аст, дар сурудҳои маросимӣ боқӣ мондааст. 

Чунончӣ, сурудҳои мотам аз рубоиҳо ва порчаҳои машҳури шеърӣ: байт, 

китъа, дубайтиҳои маъмул тартиб меѐбанд. Нақарот дар онҳо дар шакли 

нидоҳо ва калимаҳои ҷудогона, монанди: 

Ҳей, ҳей, ҳей, ҳей, ҳей, 

                              Ой, ой, ой-ой-ой-ой. 

Ё ки: 

Гулумой, гулумой, гулумой,  

Boҳ, балам, воҳ балам, воҳ балам, 

омада, шиддати ғаму андўҳро равшан ва ҳаяҷонбахш акс менамояд. 

Тадқиқотчиѐн нақаротҳоро ба ду гурўҳ тақсим мекунанд: 1). Нақаротҳое, 

ки бо мундариҷаи суруд алоқаи мантиқӣ надошта, барои ороиши суруд ва 

қувват додани таъсири он ба ҳиссиѐти одамӣ хизмат мекунанд; 2). 

Нақаротҳое, ки як ҷузъи суруд буда, бо матн шаклан ва мазмунан алоқаи узвӣ 

доранд. 

Қофия дар сурудҳо. Қофиябандӣ дар сурудҳо асосан аз рўи хусусияти ин 

ва ѐ он намуди шеърӣ: ғазал, мухаммас, мураббаъ, маснавӣ ва монанди инҳо 

ба амал меояд, вале худи қофия, чун дар рубоӣ, байт ва ашула на ҳамеша аз 

рўи қоидаҳои мустаъмали назми хаттӣ, яъне мутобиқати пурраи овозҳо ва 

ҳарфҳои охири калимаҳои ҳамқофия такя мегирад. Аз ҳисоби ҳамоҳангӣ, 

шабоҳат ва ҷўршавии овозҳои дохилӣ мисраъ ҳосил шудани қофия ва ҳамаи 

навъҳои қофия, ки дар байту ашуллаву рубоӣ мушоҳида кардем, дар сурудҳо 

низ ҷой дорад. 

Ба ҳамин тариқ муҳимтарин хусусиятҳое, ки дар мундариҷаи ғоявӣ ва 

услуби бадеии сурудҳо зоҳир мегарданд, сурудро аз рубоӣ, байт, ашула ва 

бадеҳа барин жанрҳои лирикаи халқӣ фарқ мекунонанд. 
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Ба ҳамин тариқа, сурудҳо шаклан ва мазмунан ба он вазифае, ки дар 

назди омма адо мекунанд, мувофиқ шудаанд. Суруд барин жанре, ки бо 

назми китобӣ алоқаи васеъ дошта, таъсири ин назмро аз дигар жанрҳо дида 

зиѐдтар қабул кардааст, дар замони мо, ҷои худро торафт бештар ба эҷодиѐти 

аҳли қалам дода истодааст. 

Хусусияти жанрии бадеҳа ва тарзи иҷрои он. Бадеҳа суруди 

ҳазломезу шўхест, ки аз гуфтугў фароҳам омада, мавзўъҳои мансуби 

ҳодисаҳои қобили ҳаҷву мазохро дар бар мекунад ва дар иҷрои худ иштироки 

бештар аз як нафарро талаб намуда, ҳатман дар саҳна, дар ҳузури тамошобин 

бо рақсу бозӣ сароида мешавад. Ба сабаби он, ки аксарияти бадеҳаҳо дар 

мавзўъҳои ишқ бо оҳанги ҳазлу шўх  гуфта шудаанд, инҳоро сурудҳои ишқии 

ҳазломез низ номидан мумкин аст. Р.Амонов дар китоби «Лирикаи халқии 

тоҷик» доир ба жанри бадеҳа сухан ронда чунин иброз медорад:  «Маъсумӣ 

аз хусуси вазифаи ин гурўҳ сурудҳо сухан ронда, қайд мекунад, ки «бадеҳаҳо 

рўҳияи хурсандиро ба амал меоваранд, зеро аксарияти онҳо мазмунан ба 

ишқу муҳаббати ҷавонӣ бахшида шудаанд»
28

. Дар мавриди ба эътибор 

гирифтани тарзи иҷрои бадеҳа ин масъала ба хубӣ равшан мегардад. 

Бадеҳа, одатан, аз тарафи ду кас дар маъракаҳои хурсандӣ: тўю зиѐфат, 

яъне дар ҳузури тамошобинон, дар «саҳна» иҷро мешавад. Иҷрокунандагон 

бояд зану мард бошанд, яъне иҷрои бадеҳа як лавҳаи драмавиест, ки 

манзараҳои мулоқоти дилдодагон, муносибатҳои оилавӣ, талошу моҷароҳои 

ишқию маиширо муҷассам менамояд. Дар иҷрои бадеҳа рақс ва ҳар гуна 

ҳаракатҳои шавқовару сурурангез, ишораҳои маънидор ба воситаи чашму 

абрўю даст ва ҳаракати пайкар ва мусиқии шўх ҷихати ҳатмӣ ба шумор 

меравад. 

Дар гузашта, чун дар драмаҳои халқӣ, роли занро марди бозингари 

ширинкор адо менамуд. Либоси занона пўшида, дар ҳаракат ва овоз ба занҳо 

тақлид намудани мардон хандаву ҳазлу шўхиро қувват медод. 

Дар яке аз бадеҳаҳои халқӣ духтаре дар ҷавоби саволҳои падараш 

либосу пойафзол хостани худ ва сазовори зару зевар будани гўшу дасту 

ангуштонашро рақскунон бо таманнову нозу ишва намоиш медиҳад. Дар 

бадеҳа ҳар сухан ҷилваи ҳаракати пайкар, нигоҳ ва дасту пою бозувонро 

тақозо мекунад: 

Падар:             Куҷо меравӣ, бибиҷон? 

Куҷо меравӣ, бибиҷон? 

    Духтар:             Бозор меравам, отаҷон.  

                              Бозор меравам, ҳой, ҳой.  

                                                           
28 Амонов Р.Лирикаи халқи тољик. –Душанбе, 1968, саҳ. 340 
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(Духтар тарзи бозорравиро рақскунон намоиш медиҳад)        

               Падар:               Чиҳо мехарӣ, бибиҷон? 

                      Чиҳо мехарӣ, бибиҷон? 

 Духтар:                Рўмол мехарам, отаҷон, 

                               Барои сарам, ҳой-ҳой. 

            (Духтар чӣ хел ба cap бастани рўймолро нишон медихад)  

                           Падар:                Чӣ тар, чи тар, мендозӣ? 

                Чӣ тар, чӣ тар мегардӣ?  

        Духтар:                  Итар, итар мендозам, 

                Итар, итар мегардам... 

Бадеҳаи мазкурро дар гузашта ду мўйсафед, яке ба cap рўймол партофта 

роли духтарро ва дигаре роли падарро иҷро мекардаанд. Иҷрокунандаи роли 

духтар ҳар як чизи мефармудагиашро бо ишора, имо ва ҳаракатҳои дасту 

сару абрў нишон дода, рақс мекардааст ва ба назари тамошобин як саҳнаи 

шавқовар ба ҷилва меомадааст.  

Иҷрои ҳунармандонаи ҳар як бадеҳа ба саҳнаи дилчаспу шўрангез табдил 

мешавад. Ба ин сабаб аз рўзҳои аввали ба вуҷуд омадани театр бадеҳахонӣ 

яке аз шавқовартарин номераҳои консертҳои ҳунармандон қарор гирифтааст.  

Мазмуни ғоявӣ ва санъатҳои бадеии бадеҳаҳо. Бадеҳаҳо мазмунан 

гуногунанд. Н. Нурҷонов, пеш аз ҳама, мазмуни лирикӣ доштани онҳоро 

таъкид карда ва аз ин нуқтаи назар ў бадеҳаҳои «Секинак», «Дълкоко» ва 

«Дари дарвоза»-ро таҳлил намуда, хулоса мебарорад, ки дар онҳо ба воситаи 

саволу ҷавоби ҳазломез аҳволи одамон ошкор мешавад
29

.
 
Ин ақида дуруст 

аст, вале бояд илова намуд, ки бадеҳаҳои то асри ХХ воқеаҳои гуногуни 

ҳаѐти шахсӣ ва ҷамъиятиро дахл кардаанд. Дар онҳо лаҳзаҳои шиносшавӣ, 

баҳсу мунозира, бозию шўхӣ, шикояту эътироз, қаҳру ғазаб ва муносибати 

ҷавонон ба ин ѐ он ҳодисаи ҷамъият тасвир мешавад. 

Як бадеҳа гуфтугўи пур аз ҳазлу шўхии байни духтару писарро ифода 

мекунад. Духтар мепурсад, ки оѐ у бародаре дорад. 

Писар:    Додараки хуб дорам,  

Сағираи  нокорӣ,  

Эй духтар, туро пурсам,  

Ҳеҷ молу ҳол  дорӣ? 

Писар ба саволи духтар дар бораи молу ҳолаш мегўяд, ки ба ҷуз «як 

буққаи кўри исқотию нокорӣ ва курпае аз пахоли шолӣ» чизи дигар надорад. 

Дар ин хел бадеҳаҳо дар хусуси урфу одатҳои номусоиди оиди никоҳу оила 

                                                           
29

 Нурджонов Н. История таджикского театра. –Душанбе, 1969, саҳ.87 



104 

 

сухан меравад ва бо тамасхўру истеҳзо қайд шудани урфу одатҳои кўҳна, 

алалхусус талаби мол ба ивази духтар, мавриди хазлу ҳаҷв қарор мегирад. 

Бисѐр бадеҳаҳо ҳаѐти шахсии оилавӣ: муносибати модару духтар (ѐ 

падару духтар), додару хоҳар, ҷавону духтари ошиқ ва монанди инҳоро 

тасвир мекунанд. Дар онҳо одатан хоҳишу орзўи дили ҷавонон хеле пуршавқ, 

самимӣ ва табиӣ ифода шуда, ба шунаванда завқу сурур мебахшад. Мақсади 

ин бадеҳаҳо ҳам шунаванда (тамошобин)-ро хурсанд кардан ва дар димоғи ў 

хушию хуррамие ба вуҷуд овардан аст. Духтараке дарди дили худро ба 

модараш арз мекунад. 

   Д у х т а р :                 Дълкоко дорум, оча,  

Дарди дил дорум, оча.  

И дардаке ма дорум,  

Охир мемурум оча. 

Модар ба ў рўймол хариданӣ мешавад, духтар рад мекунад: 

Бозорум нарав, оча,  

Румолум нахар, оча,  

Дар саракум намепоя,  

Дълкокома намеброра. 

Модар курта, гўшвор, кафш ва ғайра гирифта доданӣ мешавад, духтар 

қабул намекунад. Ниҳоят, модар ба вай шавҳар таклиф мекунад. Духтар 

хурсанд мешавад. 

Чунон ки мебинем, образҳои ин гурўҳи сурудҳои халқӣ дилчасптарин 

ҷиҳатҳои феълу атвори одамӣ: майл ба шўхию бозӣ, нозу таманно, хазлу 

мазоқи мароқангез ва ғайраро таҷассум кардаанд.  

Як хусусияти дигари бадеҳа зимнан далели қадими будани ин жанр 

шуда метавонад. Шеъру суруд дар давраҳои қадим бадеҳатан эҷод мешуд ва 

дар он нисбат ба дигар унсурҳои шеърӣ, алалхусус вазну қофия, оҳанг ва 

савту наво аҳамияти бештаре дошт. 

Ин хусусият дар бадеҳаҳо, аз ҷумла, дар ҳамон бадеҳаи машҳури 

«Шоҳдухтар» мушоҳида мешавад, ки иҷрояшро устод С Айнӣ дар романи 

нахустини худ «Дохунда» бо шавқи тамом тасвир карда, аз забони 

қаҳрамонони асосии роман, ду нафар фарзандони деҳоти тоҷик Ёдгор ва 

Гулнор якчанд бандашро зикр намудааст. 

Дар бадеҳа оғоз, инкишоф ва хатми воқеа, зуҳурот ва вусъати зиддият 

маҳз ба воситаи гуфтугў (диалог) сурат мегирад. Гуфтугў барои падид 

овардани кайфият ва ҳасби ҳоли одамӣ, шавқу мароми ў аҳамияти хос дорад. 

Аз ин рў, пайваста суръат гирифтан ва диққатангез шудани он шарт аст, ки ба 

ин бо саволу ҷавоб ва ѐ хитобан ва бо таъкид изҳор ѐфтани фикр ѐрӣ 

мерасонад. 
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Савол ва супоришот: 

1. Доир ба маънои луғавӣ ва истилоҳии байт, рубоӣ ва дубайтӣ 

маълумот диҳед. 

2. Фарқи рубоиро аз дубайтӣ нишон диҳед. 

3. Мазмуну мундариҷаи рубоиву дубайтиҳо кадомҳоянд. 

4. Доир ба рубоиҳои ишқӣ, ғарибӣ, шикоятӣ, марг маълумот диҳед. 

5. Мавқеи жанрҳои рубоиву дубайтӣ дар осори шоирони имрўзи 

тоҷик.  

6. Доир ба мазмуну мундариҷаи ғоявии сурудҳо маълумот диҳед. 

7. Оиди сурудҳои шодӣ, ҳаҷв ва ғаму андўҳ маълумот диҳед. 

8. Мавзўъ, ғоя ва шакли сурудҳои таърихӣ 

9. Мавқеи нақарот ва қофия дар сурудҳои халқӣ 

10. Доир ба хусусияти жанрӣ ва тарзи иҷрои бадеҳаҳа маълумот 

диҳед. 

11. Мавзўъ, мазмун ва мундариҷаи ғоявии бадеҳаҳо маълумот диҳед. 

12.  Аз бобою момоҳоятон ва пиронсолони деҳаатон бадеҳаҳои  

халқиро навишта гиред.  

Саволҳои тестй 

1. Байт бештар дар кадом минтақаи Тоҷикистон машҳур аст? 

А).Бадахшон. В).Хатлон. С).Зарафшон. D).Рашт. Е).Ҳисор. 

 

2. Муҳаққиқи байтҳои Зарафшон кист? 

А).Р.Амонов. В).Р.Аҳмадов. С).С.Мирсаидов. D).В.Асрорӣ.. Е).А.Сўфизода. 

 

3. Тафовути дубайтӣ ва рубоӣ дар чист? 

А).Дар вазн. В).Дар баѐн. С).Дар қофия. D).Дар радиф. Е).Дар теъдоди 

мисраъҳо. 

 

4. Дар гузашта кадоме аз ин мавзўъҳо дар рубоиҳои тоҷикӣ бештар ба 

назар мерасид? 

А). Ҳаҷв, ғарибӣ, шикоят аз тақдир, ишқ. В).Ситоиши офтоб, ғарибӣ, шикоят 

аз тақдир, ишқ. С).Меҳнат, шикоят аз тақдир, ҳаҷв. D).Ситоиши моҳтоб, 

шикоят аз тақдир, ишқ. Е). Ғарибӣ, шикоят аз тақдир, ишқ. 

 

5. Кадоме аз санъатҳои бадеӣ дар рубоиҳои тоҷикӣ бештар ба назар 

мерасад? 

А).Талмеҳ. В).Ташхис. С).Маҷоз. D).Киноя. Е).Рамз. 

 

6. Дар ин байт  «беди баланд» ба рамзи чӣ омадааст? 
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 - Эй беди баланд, саргаҳат шерозӣ, 

 Ошуқ набудам чӣ гуна санг меандозӣ? 

 

А).Чеҳра. В).Ёри хушсурат. С).Қади зан. D).Қомати писар. Е).Одами 

қадбаланд. 

 

7. Мавзўи ин рубоӣ чист? 

 

Дар пушт камину дар миюнат ханҷар, 

 Бо нозу карашма меравӣ лаб-лаби ҷар! 

 Рў ҷониби ман кардӣ, дил ҷои дигар, 

 Дар ҳаққи ту мешинам се соли дигар. 

 

А).Ватандўстӣ. В).Бевафоӣ. С).Иҷтимоӣ. D).Ишқӣ. Е).Ғарибӣ. 

 

8. Ин рубоӣ дар кадом мавзўъ гуфта шудааст? 

 

Дар роҳ будум, ки марг омад ай пасум, 

Э марг, бимон, ки ман ба хона расум! 

Ма ба хона бирасум, ҷамъ шаван дўстонум, 

То дида ба дўст афтад, барояд ҷонум. 

 

А).Ватандўстӣ. В).Бевафоии ѐр. С).Дўстӣ. D).Ишқӣ. Е).Ғарибӣ. 

 

9. Дар ду мисраи аввали ин рубоӣ кадом санъати бадеӣ ба назар 

мерасад? 

 

Дар лаваки ов як беди ларзун моем, 

Як очаву як духтари ҳайрун моем. 

 

А).Ташбеҳ. В).Тавсиф. С).Рамз. D).Ташхис. Е).Маҷоз. 

 

10. Қофияҳои ааба дар кадом жанр бештар дида мешавад? 

А).Байт. В).Суруд. С).Маснавӣ. D).Ғазал. Е) Рубоӣ. 

 

11. Дубайтиҳои кадоме аз ин шоирон бо дубайтиҳои мардумӣ омезиш 

ѐфтааст? 

А).Рўдакӣ. В).Хайѐм. С).Мавлоно. D).Бобо Тоҳир. Е).Лоиқ. 
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12. Чигуна матнҳоро метавон суруд номид? 

А).Фақат ғазале, ки сароида мешавад. В).Ҳар матне, ки сароида мешавад. 

С).Ҳамаи осори манзум. D).Дубайтиҳое, ки сароида мешаванд. Е).Достонҳое, 

ки сароида мешаванд. 

 

13. Навъи суруди «Ту садбарги кадом боғӣ»-ро муайян намоед? 

А).Шодӣ. В).Ғамангез. С).Ҳаҷвӣ. D).Таърихӣ. Е).Ғарибӣ. 

 

14. Дар суруди «Бузи кабуд» кадом мавзўъ ба назар мерасад? 

А).Ҳаҷв. В).Ишқ. С).Марг. D).Ғам. Е).Таърих. 

 

15. Ин мисраъҳо ба кадоме аз ин шўришҳо мансуб аст? 

 

Ай ҷаври зулми мирон, 

Гардида мулк вайрон, 

Ҷазир гаштай фақирон. 

 

А).Шўриши Усмон. В).Шўриши Қаландар. С).Шўриши Восеъ. D).Шўриши 

Муқаннаъ. Е).Шўриши соли 1905. 

 

16. Сатрҳои зерин марбути кадом суруд аст? 

 

Гулизор монад ҳайрон, 

Кўзачаш сари сангон, 

Хун мегиря чу борон. 

 

А).Шўриши Усмон. В).Шўриши Қаландар. С).Усмонҷонуме. D).Тарма. 

Е).Шўриши Восеъ. 

 

17. Нисбати сатрҳои такрории суруд кадом истилоҳ ба кор бурда 

мешавад? 

А).Такрор. В).Нақарот. С).Байти такрор. D).Мисраи такрор. Е).Банди такрор. 

 

18. Кадоме аз ин асарҳо ба баррасии жанрҳои назми гуфтории мардуми 

тоҷик бахшида шудааст? 

А).Чистонҳои халқии тоҷикӣ. В).Назми халқии бачагонаи тоҷик. С).Адабиѐт 

ва фолклор. D).Лирикаи халқи тоҷик. Е). Фолклор — санъати сухан. 

 

19. Муаллифи китоби «Назми халқии Бадахшон» кист? 



108 

 

А).Д.Карамшоев. В).С.Маҳдиев. С).Р.Амонов. D).Б.Шермуҳаммадов. 

Е).Н.Шакармамадов. 

 

20. «Даргилик» аз чанд мисраъ иборат аст? 

А).Ду мисраъ. В).Чор мисраъ. С).Се мисраъ. D).Панҷ мисраъ. Е).Як мисраъ. 

 

21. Навъи суруди «Восеъ»-ро номбар кунед. 

А).Ҳаҷвӣ. В).Лирикӣ. С).Ғамангез. D).Таърихӣ. Е). Маишӣ. 

 

22. Нисбати сурудҳои шўхе, ки аз ҷониби ду нафар (зану мард) сароида 

мешаванд, кадом истилоҳ ба кор бурда мешавад? 

А). Ошиқона. В).Дунафарӣ. С). Бадеҳа. D).Тарона. Е).Дугонахонӣ. 

23. Нисбати сурудҳои шўхе, ки аз ҷониби ду нафар (зану мард) сароида 

мешаванд, кадом истилоҳ ба кор бурда мешавад? 

А). Ошиқона. В).Дунафарӣ. С). Бадеҳа. D).Тарона. Е).Дугонахонӣ. 

24. Бадеҳаро чанд нафар месарояд? 

А).Ду нафар. В).Се нафар. С).Чор нафар. D).Як нафар. Е).Гурўҳ. 

25. «Секинак» марбути кадом жанр аст? 

А).Суруд. В).Тарона. С).Ашўла. D).Бадеҳа. Е).Дуэт. 

26. «Гулпарӣ» аз ҷониби кадоме аз ин шахсон суруда мешавад? 

А).Зану мард В).Ду духтар. С).Ду мард. D).Ду бобо. Е).Ду зан. 

27. Духтару писар кадоме аз ин жанри шўхиомезро месароянд? 

А).Таронаро. В).Сурудро. С).Гўрўғлиро. D).Достонро. Е).Бадеҳаро. 

 

Адабиѐт: 

1. Амонов Р. Лирикаи халқии тоҷик,  Душанбе, Дониш, 1968. 

2. Амонов Р. Рубоиѐти халқй ва рамзҳои  бадей,  Душанбе, 1987. 

3. Асрорй В., Амонов Р. Эчодиѐти даҳанакии халқи точик, Душанбе, 

1980. 

4. Асрорй В. Жанрҳои хурди фолклорй,  Душанбе, 1990. 

5. А.Самадов, А.Шерназаров. Тавсияҳои услубӣ доир ба чамъ кардани 

эчодиѐти даҳанакии халқ. Самарқанд, 2014 

6. Куллиѐти фолклори  точик, чилди 4, Рубоиѐт,  Душанбе, 1986 

7. Баѐзи фолклори   точик,: рубой, байт,  чилди 1, Душанбе, 1985. 

8. Сухане аз даҳане. Душанбе, 1972. 

9. Таронаҳои мардумии Эрон,  Тошканд, 2006. 

10. Таронаҳои Самарқанд,  Тошкент, 2013. 

11. Фолклори   точик. Хрестоматия, Душанбе, 1989. 
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Нақша: 

1. Афсона – насри бадеии қадимаи фолклори тоҷику форс 

2. Мақоми афсона дар ҳаѐти гузаштаи халқ ва инкишофи хаѐлоти 

бадеии он. 

3. Афсонаҳои сеҳрангез, тамсилӣ, ишқӣ-романтикӣ ва қаҳрамонӣ 

мавзўъ, образ ва мазмуни иҷтимоии онҳо. 

4. Инъикоси орзуву умедҳои халқ дар афсонаҳо 

5. Мафҳуми истилоҳӣ ва жанрии латифа ва нақлу ривоятҳои халқӣ. 

6. Латифа жанри ҳаҷвии фолклор, сайри таърихӣ, мавзўъ ва образҳои 

латифа. 

7. Образ ва қаҳрамонҳои латифаҳои халқӣ (Ҷуҳо, Талхак, Хоҷа 

Насриддин, Афандӣ, Мушфиқӣ ва дигарон). 

8. Мазмун ва мундариҷаи ғоявии нақлу ривоятҳои халқӣ. 

Мафҳумҳои асосӣ: насри бадеии халқӣ, афсонаҳои тамсилӣ, афсонаҳои 

сеҳрангез, афсонаҳои маишӣ, афсонаҳои ҳаҷвӣ, афсонаҳои саргузаштӣ, 

афсонаҳои ишқӣ, латифаҳои халқӣ, қаҳрамони латифаҳо, нақлу ривоятҳои 

халқӣ 

Афсона. Афсона яке аз қадимтарин ва маъмултарин намуди эҷодиѐти 

даҳанакаии халқ мебошад. Афсонаҳое, ки ҳоло ҳам дар байни мардум 

ҳастанд, гувоҳӣ медиҳанд, ки таърихи онҳо ба замонҳои қадим рафта 

мерасанд. Дар афсонаҳо ҳодисаю воқеаҳои бофтаю хаѐлӣ ва саргузаштҳои 

аҷоибу ғароиб тасвири худро ѐфтаанд. Асоси онҳоро боварӣ ба ғалабаи 

қувваҳои некӣ бар бадӣ, ҷомаи амал пўшидани орзую умеди мардум, беҳтар 

шудани зиндагӣ, тарғиби накўкорӣ ва инсофу адолат, даъват ба мубориза 

барои озодии инсон ташкил медиҳанд. 

Дар илми фолклоршиносии тоҷик  зимни истилоҳи «афсона» як навъ 

асарҳо    ҳикояҳои эпикии дар шакли наср ва ба таври    шифоҳӣ эҷодшудаи 

халкӣ, ки маъмулан мазмунҳои рамзию тамсилӣ, сеҳромезӣ  ва саргузаштию 

маишӣ доранд ва сюжети онҳоро ҳодисаҳои бофтаю хаѐлӣ ва тасвирҳои 

фантастикию ғайриоддӣ ташкил медиҳанд, дар назар дошта мешаванд. Вале 

ҷой доштани  ин  гуна ҳодисаҳои бофтаю хаѐлӣ ва тасвирҳои  ғайриоддию аз 

ақл берун ҳаргиз маънои онро надорад, ки афсонаҳо аа унсурҳои ҳаѐтию 

воқеӣ маҳруму бебаҳраанд. Баръакс, дар онҳо аз  хурдтарин   масъалаҳои  

зиндагӣ  cap  карда,  то  муҳимтарин ҳодисаю руйдодҳои ҳаѐтӣ сиѐсӣ, 

иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии инсонҳои давраҳои гуногуни таърихӣ инъикос 

ѐфтаанд. Халқ дар афсонаҳо дар бораи касбу кор ва талаботу дархостҳои дар 

Мавзўи 9 Жанрҳои насрии фолклори тоҷик 

(Афсона, латифа ва нақли ривоят) 
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пеш гузоштаи   худ,   инчунин   дар   хусуси   муборизаҳои   бар   зидди 

қувваҳои зараровари табиат ва ҷамъият бурдааш, суханҳо мегўяд. Қариб ҳамаи 

афсонаҳо бо ғалабаи қувваи некӣ -  бо пирўзии намояндаи  халқи заҳматкаш 

ба охир мерасад, ки   ин ифодаи ҳамон орзую ормонҳои аҳли заҳмат дар 

бораи зиндагии осудаю ором ва ба ҷои беадолатӣ пойдору устувор гардидани 

адлу инсоф мебошад.   Гузашта аз ин дар афсонаҳо тарзи зиндагонӣ, муноси-

батҳои   шахсию   ҷамъиятӣ   ва  фаъолиятҳои   меҳнатии   одамон муфассалтар 

инъикос ѐфта, ҳиссиѐт, фикр  ва андешаю ҷаҳонбинии оммаи халқ 

барҷастатар ҷамъбаст гардидааст. 

Афсонаҳои тоҷикӣ дорои навъҳои гуногунанд, ки 

муҳимтаринашон инҳоянд: якум афсонаҳои тамсилӣ ѐ афсонамасалҳо; 

дуюм - афсонаҳои сеҳромез; сеюм - афсонаҳои ҳаѐтӣ-маишӣ ва чаҳорум - 

афсонаҳои ишкӣ-романтикӣ. Ин навъи афсонаҳо бо вижагиҳои хоси худ аз 

ҳамдигар фарқ мекунанд, ки ин тафовут ғолибан дар тарзи инъикоси воқеаҳо, 

системаи образҳо ва дар истифодаи унсурҳои услубию воситаҳои тасвири 

бадеии онҳо эҳсос мегардад. 

Афсонаҳои тамсилӣ ѐ афсонамасалҳо. Ин навъи афсонаҳо хеле 

қадимаанд ва яқинан бо таъсири ақидаҳои тотемистию анимистии одамон ба 

вуҷуд омадаанд. Онҳо аксаран хусусияти рамзӣ доранд ва ба воситаи маҷоз 

ва образҳои рамзӣ (дар сурати ҳайвонот, парандагон. ҳашарот, наботот ва 

ашѐҳо) хислатҳои гуногуни инсониро бозтоб менамоянд. Масалан, рубоҳ, ки 

аз ҷумлаи ҳайвоноти ваҳшӣ аст, дар афсонаҳо ҳамчун рамзӣ макру фиреб, 

найрангу риѐкорӣ, дуруғгўӣ, бевафоӣ. ҳарисӣ, чашмгуруснагӣ ва назири инҳо 

амал мекунад. Гург бошад, ҳамчун рамзӣ гуливу нодонӣ, ҳамокат, кундзеҳнӣ, 

содалавҳӣ, зудбоварӣ ва ғайра пеши назар меояд. Кўтохандешӣ, 

қадрношиносӣ, бераҳмӣ, ҷинояткорӣ ва ҳарисию баднафсӣ низ аз хислатҳои 

умдаи гурганд. 

Дар афсонаҳои тамсилӣ боз як силсила ҳайвоноти аҳлию ваҳшӣ аз 

қабили шер, паланг, шағол, хирс, саг, харгўш, бузғола, мурғ, мурғобӣ, акка, 

каждум, мўрча, қурбоққа ва амсоли инҳо ба ҳайси персонажҳои асосӣ ширкат 

меварзанд, ки ҳар кадоме аз онҳо низ бо рафтор ва кирдори худ ин ѐ он 

хислати муайяни одамиро таҷассум менамоянд. Чунончи, дар аксарияти 

афсонаҳо шеру палангу шағол ҳамчун рамзи бераҳмию хунхорӣ ва ҳарисию 

чашмгуруснагӣ, хирс ҳамчун рамзи танбалию коргурезӣ ва зуроварӣ, харгўш 

ҳамчун рамзи буздилию тарссончакӣ, саг ҳамчун рамзи садоқату вафодорӣ, 

мурча ҳамчун рамзи заҳматкашиву тифоқӣ, фароштурук ҳамчун рамзи дўсти 

одамизод ва каждум, ҳамчун рамзи бадкинӣ намудор мешавад. 

Як ҷиҳати қобили мулоҳизаи афсонаҳои тамсилӣ ин аст, ки онҳо 

аксаран моломоли ғояҳои пандомўзианд. Хусусан, эҳсоси эҳтирому садоқат 
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нисбат ба онҳое, ки меҳнатдўстӣ, ростию накўкорӣ, вафодорӣ, олиҳимматӣ 

ва дўстию бародариро пешаи худ қарор додаанд, аз ғояҳои асосии ин навъи 

афсонаҳо ба ҳисоб мераванд. Дар ин афсонаҳо рашку ҳасад, хиѐнат ва инҳо 

барин хислатҳои зишту зарарнок, ки дар замири иддае аз персонажҳои 

асосии онҳо нуҳуфтаанд, низ маҳкум карда мешаванд.  

Афсонаҳои сеҳромез. Ба ин силсила афсонаҳое мутааллиқанд, ки дар 

онҳо тасвири ҳодисаҳои бофтаю хаѐлӣ, лаҳзаҳои ғайритабиӣ, фавқулодда ва 

корнамоиҳои аҷоибу ғароиб ҷойгоҳи мумтозе доранд. Дар онҳо аксар вақт 

ҷодугарон ва махлуқҳои тахайюлию фавқуттабиа аз қабили дев, аждаҳо, 

парӣ, аспи болдор, рубоҳи заррин, мурғи сухангў, симурғ ва як силсила 

ашѐҳои сеҳрнок, монанди гилеми худпар, ойинаи ҷаҳоннамо, дастархони 

неъмат, ангуштарин, шамшер, асо, сўзан, мўй ва ғайра амал мекунанд, 

одамон аз ҳолати одамиашон ба қолаби ҳайвонӣ дароварда мешаванд, 

ҳайвонҳо бо забони одамӣ гап мезананд ва аз худ ҳар гуна муъҷизаҳо нишон 

медиҳанд.  

Чунин ҳол, яъне ҷой доштани тасвирҳои хаѐлию бофта ва дар 

образҳои фантастикӣ - тахаюлию типҳои мавҳум (абстракт) инъикос 

намудани ҳодисаҳо ҷиҳати ба худ хоси афсонаҳои сеҳромез буда, иддаои ба 

ҳаѐти воқеӣ алоқаи мустаҳкам доштани онҳоро ҳеҷ гоҳ инкор намекунад. 

Дар  афсонаҳои сеҳромез тасаввуроту ақидаҳои қадимии одамон дар 

бораи некию бадӣ ва орзую умедҳои оид ба ҳаѐти осудаю ором доштаи онҳо, 

ки ба анимизм, тотемизм, фетишизм, магия ва ғайра алоқаманданд, баѐн 

гардидаанд. 

Қисми зиѐди ин афсонаҳо хусусияти саргузаштӣ доранд ва 

қаҳрамонони онҳо аз паи иҷрои вазифаҳои азиму шартҳои муҳим дар 

шаҳрҳою мамлакатҳои бегона ва дар кўху биѐбонҳои пурхатару дурдаст 

оворагардӣ мекунанд, бо кўмаки ѐрдамчиѐни мўъҷизакору вафодори худ ба 

осмон мераванд, ба зери замин медароянд, бар зидди дев. аждар ва 

кўрбарзангӣ барин махлуқҳои бадҳайбату фавқуттабиа ва инчунин ба 

муқобили подшоҳони золиму худсар ва дигар одамони маккору ҳарис 

мубориза бурда, бар онҳо ғолиб меоянд, асиронро аз зиндонҳо озод 

мекунанд, ба камбағалон ва хоҷатмандон ѐрӣ мерасонанд ва ғайра. 

Афсонаҳои сеҳромез мавзўъҳои гуногунро аз бар кардаанд.   Вале 

ташкили оила ва пойдору устувор намудани бунѐди он аз мавзўъҳои асосӣ ва 

хеле доманадори ин навъи жанри афсона аст. 

Афсонаҳои ҳаѐтӣ-маишӣ. Ин афсонаҳо аз он ҷиҳат ҷолибанд, ки дар 

онҳо фикру андешаҳои иҷтимоӣ ва мафҳумҳои ахлоқии одамон равшантар 

ифода ѐфта, масъалаҳои муҳимми шахсию ҷамъиятӣ ва муносибатҳои хаѐти 

оилавӣ бештар ва барҷастатар бозтоб мешаванд. 
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Амалиѐт дар ин афсонаҳо на дар ким-кадом мамлакати дурдасти хаѐлӣ 

ва манзилҳои мавҳум (абстракт), балки дар ҷойҳои муайяну мушаххас - 

ҳавлии бой ѐ мулло, дар хонаи деҳқони камбағал, дар муҳит ва шароитҳои 

муқаррарӣ ба миѐн омада, низ дар ҳамин гуна ҷойҳо ва муҳиту шароитҳо ба 

охир мерасад. Ба воситаи симоҳои иҷтимоӣ ва образҳои асосноку воқеӣ 

нишон додани муносибатҳои шахсию ҷамъиятии одам он ва ифода намудани 

ҳиссиѐт, ҷаҳонбинӣ, орзую умед ва мафҳумҳои ахлоқии табақаҳои гуногуни 

ҷомеа низ аз ҷиҳатҳои хоси ин қабил афсонаҳо аст. 

Қаҳрамонони афсонаҳои ҳаѐтӣ-майшӣ, ки аксаран аз табақаҳои поѐни 

ҷамъиятанд, одамони нисбатан фаъолу ташаббускоранд. Онҳо мушкилиҳои 

пешомадаро на бо ѐрии кувваҳои ғайр ва ашѐҳои мўъҷизакору сеҳрнок, балки 

танҳо ба туфайли чусту чолокӣ ва зиракию ўҳдабароии худ бартараф намуда, 

ба мақсад мерасанд. Илова бар ин онҳо монанди қаҳрамонони афсонаҳои 

сеҳромез дар ҷустуҷўи шоҳдухтари зебо ба сафарҳои дуру дарози пурхатар 

намераванд. ба тоҷу тахти подшоҳӣ соҳиб шуда, қасру боғҳои пурҳашамат 

намесозанд ва дар роҳи иҷрои вазифаҳои азиму шартҳои муҳим бар зидди 

душманони фантастикӣ - дев, аждар, мори ҳафтсар ва кўрбарзангӣ барин 

махлуқҳои бадҳайбати бадбахтиовар мубориза намебаранд, баръакс мазмуну 

муҳтавои амалиѐт ва вазифаи асосии онҳоро муборизаи зидди душманони 

реалӣ-иҷтимоӣ ва пойдору устувор гардонидани адлу инсоф дар ҳар ҷое, ки 

лозим аст, эҳтиво менамояд. 

Қобили ѐдоварист, ки дар як қисми калони афсонаҳои ҳаѐтӣ-майшӣ 

ҲАҶВ ва тасвирҳои ҳаҷвии ҳодисаҳои зарарноки давраҳои гузашта мавқеи 

бузург дорад. Дар ҳаҷви ин афсонаҳо на танҳо эътироз ва хашму ғазаби халқ 

нисбат ба ҳама гуна ҷабру зулми ҷисмонӣ ва маънавӣ баѐн ѐфтааст, балки 

рўҳи оптимистӣ -орзую умедҳои он дар бораи ҳаѐти хушбахтона низ ифода 

гардида аст. Ҳаҷв ва тамасхўру истеҳзо хусусан дар силсилаи афсонаҳое, ки 

ба саргузашти машҳуртарин қаҳрамони  мусбати ин афсонаҳо  -кал 

алоқаманданд ва дар онҳо золимӣ, фиребгарӣ, хасисӣ, беадолатӣ, муфтхўрӣ, 

дурўягӣ, бехирадӣ, бадахлоқӣ ва фосиқии намояндагони синфи ҳоким - 

подшоҳ, бой, қозӣ, мулло ва амсоли инҳо маҳкуму мазаммат карда мешаванд, 

басе пуркувват мебошад. 

Аммо на ҳамаи афсонаҳои мавриди назар дорои ҳаҷви иҷтимоианд. 

Дар байни ин намуди насри шифоҳӣ асарҳое низ ҳастанд, ки дар оҳанги 

ҳаҷвиѐти онҳо ба ҷои тамасхўру истеҳзои тезу тунд ва писханду кинояҳои 

нешдор юмор-ҳазлу шўхиҳои нарму сабук падид омада, барои танкид 

намудани гуливу нодонӣ, танбалию фориғболӣ, шитобкорӣ, зудбоварӣ ва 

дуруғгўию буздилӣ барин нуқсону камбудиҳои намояндагони ҷудогонаи 

худи халқ, ки ин иллатҳо ва нуқсону камбудиҳо дар айни замон характери 
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умумиинсонӣ доранд, хизмат мекунад. Вазифа ва ҳадафи ин навъ афсонаҳо, 

ки як гурўҳи махсусро ташкил медиҳанд ва силсилаи афсонаҳои марбут ба 

Лаку Пак аз ҳамин қабиланд, маҳз аз ислоҳ намудани нуқсонҳои 

номбаршудаи халқ иборат асту бас. 

Афсонаҳои ишкӣ-романтикӣ. Ин гурўҳи афсонаҳо низ дар силсилаи 

асарҳои насрии халқӣ ҷойгоҳи намоѐнро ишғол менамоянд. Гурўҳи мазкур аз 

нуқтаи назари мавзўъ, образ ва истифодаи унсурҳои услубӣ ва воситаҳои 

тасвири бадеӣ ба афсонаҳои ҳаѐтӣ-маишӣ шабоҳати зиѐд доранд, яъне дар 

онхо низ тарзи зиндагонӣ ва муносибатҳои шахсию ҷамъиятии одамон, 

ҳиссиѐт, ҷаҳонбинӣ ва мафҳумҳои ахлоқии табақаҳои гуногуни ҷомеа на дар 

образҳои хаѐлию бофта ва типҳои мавҳум, балки дар симоҳои иҷтимоӣ ва 

образҳои асосноку воқеӣ ба тасвир омадаанд. Асоси мундариҷаи ин навъ 

афсонаҳоро низ мавзўъҳои иҷтимоӣ ва масъалаҳои муҳиме, ки дар заминаи 

ҳаѐти воқеии ҷамъият ба миѐн омадаанд, ташкил медиҳанд. Дар ин қабил 

афсонаҳо асосан муҳокимаю баррасии мавзўъҳои марбут ба ишқу ошиқӣ, 

тараннуми муҳаббати поку самимии инсонӣ ва талошу ҷонфидоиҳои 

дилдодагон дар роҳи ташкили оила ва зиндагонӣ якҷояи заношўӣ мавқеи 

устуворе дорад. Воқеаҳое, ки дар ин гурўҳ афсонаҳо васфу ситоиш меѐбанд, 

яке аз дигаре дилработару ҳаячонбахштаранд. Дар афсонаҳои мазкур изҳори 

ишқ, дарди дил ва мақсаду мароми дилдодагони кўи ишқ-ошиқон ва 

маъшуқаҳои некниҳоду покният аксаран тавассути суруду таронаҳо ва 

дубайтиҳои дилнишину хотирмон ба зуҳур меоянд.   Истифодаи   чунин   

асарҳои   ошиқонаи   манзум   нақли афсонаро ба саҳнаи драмавии шавковар 

табдил медиҳад ва муҳтавои онро ғанӣ мегардонад. 

Афсонаҳои ишқӣ-романтикӣ, ки «Тоҳир ва Зўҳро», «Фарҳоду Ширин», 

«Тошӣ», «Ориф ва Олим», «Девонаҳусайнӣ» ва «Девонанаҷмон» аз ҷумлаи 

онҳоянд, комилан ба бевичдонӣ, сустиродагӣ, бадахлоқӣ, булҳавасӣ, зудбоварӣ, 

бераҳмӣ, фиребгарӣ ва маишатпарастӣ барин ахлоқи вайрону кирдорҳои 

нопоку нафратовари ҷамъият муқобил гузошта шудаанд. 

Ва ҳамин тариқ, афсонаҳо дар адабиѐти шифоҳии мардуми мо ҷойгоҳи 

махсусро ишғол менамоянд ва яке аз кадимтарин ва маъмултарин анвои ин 

адабиѐт ба шумор мераванд. Ин падидаҳои завқию бадеӣ, ки дар заминаи 

таҷрибаҳои дуру дарози зиндагӣ, муборизаҳо, талошҳо ва афкори демократии 

омма дар шароитҳои муайяни сиѐсӣ ва иҷтимоӣ бо мазмуну ғояҳои гуногун 

эҷод гардида, дар тамоми давру замонҳо бо xaѐтӣ моддӣ, фарҳангӣ ва 

фаъолияти одамон равобити ногусастание пайдо карда омадаанд, аз 

маънавиѐти волои инсонӣ ва рўҳияи бузурги оптимистӣ серобу саршоранд. 

Дар онҳо алалхусус ғояҳои дорои аҳамияти умумиинсонӣ ва ақидаҳои 

башардўстона гаштаю баргашта таъкид гардидаанд. 
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Афсонаҳо ба мо имконият медиҳанд, ки тарзи зиндагонӣ, расму оинҳо, 

касбу кор, ақидаҳои сиѐсӣ, рўҳия, ахлоқу одоб, фарҳанг ва таърихи бойи 

халқамонро амиқтар дарк намоем. Беҳуда нест, ки афсонаҳои тоҷикӣ кайҳо боз 

диққати муҳаққиқони риштаҳои гуногуни илм - муаррихон, адабиѐтшиносон, 

мардумшиносон ва донишмандони соҳаҳои забон, фолклор, санъат ва ғайраро 

ба худ ҷалб карда меоянд. Ба вуҷуд омадани асарҳои илмӣ-тадқиқотии 

фолклоршиносони тоҷик  дар бораи баъзе навъҳои ин жанри фолклорӣ ва дар 

шакли маҷмўаҳои хурду калон бо теъдоди зиѐд ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва 

ғайра чоп шудани намунаҳои афсонаҳо баѐнгари он аст, ки жанри мазкур 

ҳамчун василаи муҳими тарбиявӣ ва маърифатӣ аҳамияти махсусро доро аст. 

Ҳар гуна афсонае, ки маҳсули эҷодиѐти даҳанакии халқ аст, қатъи 

назар аз кӣ ва чӣ будани қаҳрамонаш марому мақсад ва орзуву ҳавас, хуллас 

ақидаҳои халқиро ифода мекунад. 

Афсона дар адабиѐти хаттӣ ҳам дида мешавад. Нависандагоне ҳам 

ҳастанд, ки бо афсонапардозии худ машҳур гардидаанд. 

Аз адибони давру замонҳои гуногуни олам Низомии Ганҷавӣ, Салмони 

Соваҷӣ, Бедил, Пушкин, Лермонтов, Толстой, бародарон Гримм, Андерсен, 

Горкий ва дигарон афсонаҳои зиѐде навиштаанд. Аз адибони муосири тоҷик 

Адаш Истад бо афсонапардозии худ машҳур аст. Дар китоби «Чароғи 

сеҳрнок» беҳтарин афсонаҳои ин нависандаи самарқандӣ чоп шудааст. 

Гарчанд афсонаҳо бо тасвирҳои муболиғанок гуфта ва ѐ навишта 

мешаванд, вале дар замири онҳо ҳақиқати ҳаѐт ниҳон аст. Бисѐр афсонаҳо 

дар заминаи умеду орзуҳое, ки халқ дар дил мепарваранд, ба вуҷуд омадааст. 

Аз ин ҷост, ки дар бораи воқеа ва шахсони таърихй, аз қабили Эраҷи 

тилисмшикан, Шерак, Спи-тамен, Искандар, Ибни Сино, Фирдавсй, Навой, 

Улуғбек ва дигарон афсонаҳо офарида шудаанд.  

Латифа. Латифа хурдтарин жанри эпикӣ мебошад. Мухтасарбаѐнӣ яке 

аз шартҳои асосии латифа буда, вай тавсифу шарҳи муфассалро 

намепардозад. Зеро латифа танҳо як лаҳзаи хурди зиндагиро ифода 

менамояд. Асоси онро ҳодиса ва воқеаи муайяни ҳаѐтӣ ташкил медиҳад ва он 

ба воситаи образҳои конкрет (масалан, Афандӣ, Мушфиқӣ, Мулло 

Насриддин ва ғайра) гоҳ бо лутфу зарофатҳои нарм, гоҳ бо суханҳои аксу 

духўра, хилофи мантиқ ва гоҳо ба хатту ҳаракатҳои нозебу ночаспони қасдан 

кардашудаи қаҳрамон поѐн меѐбад. Сужет дар латифа ба ғоят содда мебошад. 

Муколама дар латифаҳо серистеъмол аст. Зиддияти тезу тунд хоси латифа 

мебошад. Дар латифа характери мукаммал офарида намешавад, танҳо як 

паҳлўи характер намоиш меѐбад. Таърифу тавсиф ва панду насиҳат хоси 

латифа намебошад. 
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Персонажи латифа гоҳо зирак ва баъзан гўлу гумроҳ мешавад. Образҳояш асосан аз 

ду кас ва баъзан аз се кас иборат аст. Дар латифа воситаҳои баѐн – саволу ҷавоб, 

кинояву муболиға, маҷозу ташбеҳот васеъ истифода мешавад.  

Лутфу суханбозӣ дар латифаҳо аз муҳимтарин воситаҳои тасвири бадеӣ 

ба шумор меравад. Зотан, латифа калимаи арабӣ буда, маънояш лутф 

мебошад. Асоси як гурўҳ латифаҳо маҳз дар ҳамин санъат аст. Ин санъат ба 

калимаву ҷумлаҳо маънӣ ва тобишҳои нав дода, диққати шунаванда ва 

гўяндаро ба мазмуни маҷозии ин ѐ он калимаю таъбир ҷалб месозад. Яъне 

калима ѐ иборае, ки гўянда ба маънои аслии онҳо кор фармудааст, 

ҷавобдиҳанда онро ба маънии дигар таъбир мекунад. Чунин ҷавоб хусусияти 

ҳаҷву зарофатро касб намуда, пурсанда ва ѐ хонандаро ба ҳайрат меорад. 

Зеро онҳо ин гуна ҷавобро чашмдор набуданд.  

Латифа яке аз намудҳои васеъ паҳншудаи эҷодиѐти даҳанакии  халқ 

мебошад. Вай дар адабиѐти ҳамаи халқҳои ҷаҳон дучор меояд. Истилоҳи 

латифа аз забони арабӣ гирифта шуда, маънояш сухани нозук гуфтан аст. 

Ҳикоятҳои хурдеро, ки мазмуни ҳазломез, лутф ва ҳаҷвӣ доранд, латифа 

меноманд. 

Дар латифаҳо одатан бо лутфе, яъне гуфтори нозуки ҳозирҷавобона 

фикри асосӣ ҷамъбаст карда мешавад. Эҷодкунандагони латифа бештар 

муаллифони номаълуманд, ки аз байни халқ баромадаанд. Қаҳрамонони 

асосии латифаҳои халқии тоҷик Насриддин Афандй ва Мулло Мушфиқӣ 

мебошанд. Инчунин латифаҳое ҳастанд, ки ба номи маҳалҳои ҷудогона 

вобастаанд. Аз ҷумла дар Самарқанд маҳаллатиҳо, дар Бухоро шириниҳо, дар 

Хуҷанд румониҳо, дар Ургут камонгарониҳо бо хусусиятҳои соддалавҳӣ, 

ҳозирҷавобӣ, поктинатии худ ҳамчун қаҳрамони латифаҳои халқӣ ном 

баровардаанд. 

Баъзе нависандагон латифаҳои халқиро ҷамъ ва таҳрир намуда, 

маҷмўаҳо тартиб додаанд. Китобҳои  Муҳаммад Авфии Бухорой «Ҷавомеъ-

ул-ҳикоѐт»,  Убайди Зоконӣ «Рисолаи дилкушо» аз ҳамин қабиланд. Баъзе 

адибон баробари ҷамъ овардани латифаҳои халқӣ худашон низ латифаҳо 

офаридаанд. Дар адабиѐти тоҷики асри бистум Абдусалом Деҳотӣ, Самад 

Ғанӣ, аз адибони муосири мо Бахтиѐр Ҷумъа аз ҳамин қабил адибон 

мебошанд. 

Дар асарҳои адибони мумтоз, аз ҷумла, дар «Маснавӣ»-и Ҷалолиддини 

Румӣ (Балхӣ), «Гулистон»-и Саъдӣ, «Баҳористон»-и Абдураҳмони Ҷомӣ, 

«Бадоеъ-ул-вақоеъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ, «Ёддоштҳо»-и 

Садриддин Айнӣ низ истифода бурдан аз латифаҳои халқӣ ба назар мерасад. 

Латифаҳо дар мавзўъҳои гуногуни иҷтимоӣ, сиѐсӣ, маишӣ гуфта 

мешаванд. 
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Дар латифаҳои дорои мазмуни иҷтимоӣ ғояи ғалабаи ҳақиқат, адолат, 

тантанаи ақлу ҳунару меҳнат, ҷасорату виҷдони пок ва ғайра ифода 

гардидаааст. 

Ин саллаю ҷомаи ман набудааст... 

 Мушфиқӣ шабе аз як пасткўчаи Бухоро гузашта истода дид, ки дар сари 

роҳ як маст чурт парида хобидааст. Мушфиқӣ он мастро ин тараф ва он 

тараф ғелонда диду шинохт, ки раиси шаҳр будааст. Ба даҳону биниаш боб 

карда се-чор лағад фуровард. Аммо маст ҳушѐр нашуд. Баъд Мушфиқӣ 

саллаю ҷомаи вайро кашида гирифту ба роҳаш рафт. 

 Саҳарӣ раис ҳушѐр шуда, ба раисхона рафту ба мулозимонаш гуфт: 

 — Имшаб аз хона саллаю ҷомаи маро дуздида рафтаанд. Шумоҳо дар 

кўчаю бозорҳо диққат карда гардетон, ҳамин чизҳои маро дар даст ѐ дар сару 

тани ягон кас дида шиносетон, ҳамон одамро ба пеши ман гирифта биѐретон! 

 Мулозимони раис дар кўчаҳо гашта истода буданд, ки баногоҳ 

чашмашон ба Мушфиқӣ афтоду дар сару тани вай саллаю ҷомаи раисро 

шинохтанд ва ўро кашола карда ба раисхона бурданд. Раис Мушфиқиро дида 

дарғазаб шуду дўғ зад: 

 — Саллаю ҷомаи ман аз куҷо ба дасти ту расид? 

 Мушфиқӣ бо оромӣ ҷавоб дод: 

 — Тақсир, аввал пурсиш, баъд кушиш гуфтаанд. Ман дина шаб аз фалон 

пасткўча гузашта истода, ба як маст вохўрдам, ки дар сари роҳ ба хоку лой 

ҷўлида хобидааст, се-чор лағад кўфтам, ҳушѐр нашуд. Охир саллаю 

ҷомаашро кашида гирифтам. Агар ҳамон маст шумо бошед, ин саллаю ҷома 

ҳам аз они шумо буда-гист, марҳамат карда гиред! 

 Раис дид, ки аз ин гап шарманда мешавад, гуфт: 

 — Не, не, ин саллаю ўомаи ман набудааст, ба корат рафтан гир! 

Фақат дар даруни тобут набошед! 

Аз Мушфиқй пурсидаанд, ки дар вақти ба қабристон бурдани тобути 

мурда аз рўи ҳукми шаръ ба кадом тарафи тобут истодан ҷоиз аст? 

 Мушфиқй ҷавоб додааст. 

 — Ба ҳар кадом тарафи тобут истед — ихтиѐр ба худатон, фақат дар 

даруни тобут набошед шудааст! 

Луч гўронед ҳам майлаш 

Мушфиқй аз хўҷаинаш пурсид: 

 — Агар ман мурам, чй навъ мегўронед? 

 Чй навъ мегўронам. Чор газ карбос мегираму кафан дўзонда 

мурдаатонро ба вай печонда, ба мазор мефиристонам, ба гўре метиқонанду 

мемонанд-дия, — гуфт хўҷаин дар ҷавоб. 
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 — Ин тавр бошад, — гуфт Мушфиқй, — биѐед дар вақти зиндагиам ба 

ман як курта-эзори карбос дўзонда диҳед. Баъд аз мурданам луч гўронед ҳам 

майлаш. 

*** 

Нақлу ривоятҳо яке аз намудҳои эҷодиѐти даҳанакии  халқ ба шумор 

меравад. Дар онҳо фаҳмиш, дониш, андеша, фикру мулоҳиза, хуллас ақидаи 

мардум дар бораи зиѐратгоҳҳо, ѐдгориҳои қадимии таърихӣ, сардору 

сарварон ва арбобони намоѐни давлатӣ, пешвоѐни барҷастаи илму адабиѐт, 

паҳлавонон ва ғайра нақл карда мешаванд. Аз ин рў, дар гуфтугўи одамон 

гоҳо ба ҷои калимаи «ривоят» калимаи «нақл» омада, гоҳо ҳардуи ин калима 

якҷоя барои ифодаи як фикр хизмат мекунанд. 

Бисѐр нақлу ривоятҳо аз хусуси қаҳрамонӣ ва корнамоиҳои паҳлавонон 

ва дигар шахсони таърихӣ маълумот медиҳанд. 

Як қатор ривоятҳои дигар бошанд, дар бораи қувваҳои бадӣ ва 

бадбахтиовар нақл мекунанд, ки дар ин қабил ривоятҳо одатан дев, ҷин, парӣ, 

албастӣ ва ғайраҳо амал мекунанд ва онҳо то андозае ба афсонаҳои сеҳрнок 

монандӣ доранд. Яке аз қаҳрамонони ин қабил ривоятҳо Хўҷаи Хизр аст. Гўѐ 

касе, ки ба дидани Хўҷаи Хизр муваффақ гардад, ба муроду мақсади худ 

мерасад. Хўҷаи Хизр дар тасаввуроти халқ ҳамчун раҳнамо, мушкилкушо, ба 

амал оварандаи тамоми орзую ҳавасҳои одамон нақш бастааст. 

Қисме аз ривоятҳо бошанд, ба Луқмони Ҳаким, Сино, ки дар байни 

халқ ҳамчун табиби  ҳозиқ, дармонбахши беҳамтою одами доно машҳур 

гардидааст, бахшида шудааст. 

Дар бораи ҳайвонот, паррандагон, хазандаҳо низ бисѐр нақлу ривоятҳо 

мавҷуданд. 

Ривоятҳое низ ҳастанд, ки дар онҳо на танҳо аз хусуси пайдоиши 

ҳайвонҳо, балки инчунин дар бобати рафтору кирдор ва хусусиятҳои онҳо 

сухан меравад. 

Чунончи, дар ривояте гуфта шудааст, ки чаро гунҷишк ҳангоми роҳ 

гаштан қадам намемонаду ду пояшро баробар бардошта, ҷаҳида-ҷаҳида 

мегардад.. 

Қариб тамоми нақлу ривоятҳое, ки маҳсули эҷодиѐти даҳанакии  халқ 

мебошанд, фикру андеша эътиқод ва нуқтаи назари мардумро оид ба ҳаѐт 

ифода менамоянд. 

НАМУНАҲО АЗ НАҚЛУ РИВОЯТҲО 

Нақлу ривоятҳои халқӣ дар бораи 

Абўалӣ ибни Сино 

Дар аксар ривоят ва ҳикоятҳои халқие, ки то ба мо омада расидаанд, 

лаҳзаҳои ҷудогонаи ҳаѐт ва  фаъолияти Ибни Сино баѐн мешавад, ки онҳо аз 
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хушзеҳнй, соҳиби ҳофизаи баланд, табиби ҳозиқ, марди ҳозирҷавоб ва тезбин 

будани ў, инчунин аз фазилатҳои дигари вай ба мо маълумот медиҳанд. Ҳоло 

чанде  аз ин ривояту ҳикоятҳо  оварда мешаванд. 

Танга дар зери курсӣ 

Нақл мекунанд, ки рўзе Амири Сомонй Абўалиро имтиҳон карданй шуд. 

Ў ба пешхизматони худ амр намуд, ки дар зери чор пои курсии Абўалй чор 

танга гузоранд. Онҳо амри ўро ба ҷо оварданд, вале Абўалй аз ин кор 

қатъиян хабаре надошт. 

Вақте ки Абўалй омада, ба рўи курсии худ нишаст, рўй ба ҷониби осмон 

кард ва боз ба ҷониби замин нигоҳ карда аз тааҷҷуб ва ҳайрат сари худро 

ҷунбонидан гирифт. 

Амири Сомонй гуфт: 

— Ҳакими замонро чй ба тааҷҷуб андохтааст, ки ин қадар дар 

ҳайратанд? 

Абўалй гуфт: 

— Ман имрўз чунин дармеѐбам, ки тахти ман ба миқдори пушти корде 

баланд гашта ѐ худ осмон ҳамин миқдор ба замин наздик шудааст. 

Амири Сомонй ва аркони давлаташ бар камоли ҳис ва эҳсосоти ў таҳсин 

ва офарин намуданд. 

Бемор, мор ва косаи шир 

Нақл мекунанд, ки беморонро аз ҳар куҷо оварда, дар сари раҳи Абўалй 

мешинониданд. Вақте ки Абўалй ҳар субҳ аз хонаи худ берун мебаромад, 

аввал ба як тараф нигоҳ карда, беморони дар ҳамон ҷониб нишастаро 

ҳолпурсй мекард ва мегуфт: «Ин фалон мариз аст, илоҳи вай ин аст». Дар 

вақти бозгаштан ба ҷониби дигар нигоҳ мекард ва бо дастури боло илоҷи 

дарди беморонро муқаррар мегардонид. 

Рўзе бемореро бо диққат нигоҳ карда истода, дар бораи илоҷи дарди вай 

чизе нагуфт ва ба тарафи дигари беморон гузашта рафт. 

Аз ин муомилаи Абўалй дар он бемор ҳолати аҷибе рўй дод. Вай аз 

зиндагонй тамоман дил канд ва аз сиҳат ѐфтан даст шуста, хоҳиш намуд, ки 

ўро ба зудӣ бардошта ба хонааш баранд. Дар хона ба наздикони худ гуфт: 

— Эй азизон, дар фикри тобуту кафани ман бошед, кори ман нашуд. 

Абўалй донистааст, ки дарди ман бедавост, бинобар ба ман аҳамияте надода 

гузашта рафт... 

Бемор марги худро интизор шуда, нишаста буд, ки аз сўрохии кунҷи 

хона море берун шуда, ба давродаври хона сайр карда истод. Ҳамон вақт дар 

миѐни хона косаи шир меистод. Мор бо оҳистагй худашро ба косаи шир 

наздик карда, шири косаро тамоман дам кашид, пас чанде ба замин ғалтида 
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печутоб хўрд ва дубора даҳонашро ба лаби коса ниҳода, шири хўрда-гиашро 

тамоман қай кард. 

Вақте ки мор ба сўрохии хона даромада аз назар пинҳон шуд, бемор ба 

чунин андешае афтод: «Чун ман дигар умедворй надорам, ҳолам соат ба соат 

бад мешавад, беҳтар он аст, ки ин ширро хўрда, қонамро аз азоб халос 

кунам». 

Ў ба пеш ҳаракат кард ва косаи ширро гирифта тамоман дам кашид. 

Вале бар акси интизории бемор, дарди ў сабук гашта, соат ба соат сиҳат 

гаштан гирифт. Баъд аз чанд рўз, ҳангоме ки худашро тамоман дуруст ҳис 

кард, фармуд ки ўро дубора бурда ба сари роҳи Абўалй гузоранд, то ки ба он 

муомилаи Абўалй эътироз баѐн кунад. 

Хоҳиши ўро ба ҷо меоранд. Вақте Абўалй аз хона баромад ўро дучор 

омада, ба таачҷуб афтода фавран мепурсад: 

— Эй мард, ту мори афъиро аз куҷо ва ба чй кайфият пайдо кардй? 

Илоҳи касалии ту вобаста ба хўрдани қайи мори афъи буд. Азбаски ҳосил 

кардани он бисѐр душвор ва ғайриимкон буд, ман он рўз ба касалии ту дахл 

накарда будам. 

Марди бемор воқеаро ҳамон навъе, ки рўй дода буд, нақл карда  

                                  Самари қироати «Шоҳнома» 

Як марди сарватманд ҳама чизро дошту фарзанд надошт. Аз байн чанд 

сол гузашту худо як писари нозанин дод. Ягона фарзандро пуф-пуфу суф-суф 

карда калон карданд. Кўдаки нозпарвар аз шамоли қаноти пашша ҳам шамол 

мехўрд, аз шақ-шақи кафгиру дег метарсид. Мактабрав шуд. Ўро ба мактаб 

бурданд.  Бо талабаҳо ҷўр нашуд. Бачаҳо вайро «ту писар не, ту духтар» 

гуфта мазоҳ мекарданд.  Модараш ҳафтаи дигар ўро ба мактаби духтарона 

бурд.  Моҳу солҳо гузаштанд. Писарак калон шуд. Калон шуду лекин 

мизоҷаш духтарона, аз кори вазнин мегурехт, аз ҳар як чизу ҳодиса метарсид. 

Пайкараш ҳам латифу лоғар. Гап заданҳояш ҳам духтарона, шишту хезҳояш 

ҳам. 

Падарашро ғам гирифт. Пеши ҳакимон, донишмандон, мардони 

рўзгордида рафт. Пурсид: 

— Маслиҳат диҳед, чӣ кор кунам, ки писарам ҷавони далер, паҳлавон, 

бардам, ҷасур, нотарс шавад. 

Яке маслиҳат дод, ки: 

— Шогирди паҳлавон шавад. 

Падараш пеши паҳлавони номдор бурд. Писарак ба варзишу гўштин, 

тарбияи бадан машғул шуд, каме обу тоб ѐфт. 

Дигаре маслиҳат дод, ки: 

Ҳамроҳатон ба шикор баред, тирандозй омўзед.  
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Писарак шикорчии моҳир ва тирандози хуб шуд. 

Сеюмй маслиҳат дод, ки: 

—Шиноварй биомўзонед. 

Писарак дар чанд моҳи машқ шиновари моҳир шуд. 

Бо вуҷуди ин ҳама заҳматҳо он тарсу шарми духтарона аз писарак дур 

нашуд. Хислатҳои хосаи мардона — шуҷоат, ҷасорат ва мардонагй 

намерасиданд. 

Падари писарак пеши мударриси мадраса рафта, муроди дилашро гуфт. 

Мударрис гуфт: 

— Писаратонро ду-се моҳ ба тарбияи ман гузоред. 

Падар розй шуд ва писарашро ба мадраса бурд. Мударрис зуд ҳис намуд, 

ки зеҳни писарак тез аст. Ба вай фармуд, ки китоби «Шоҳнома» пайдо кунад. 

Писарак ҳам «Шоҳнома»-ро ҳозир кард ва устод аз «Шоҳнома» дарс гуфт. 

Дусе моҳ гузашту писарак «Шоҳнома»-ро хонда тамом кард. 

Дар ин мўҳлати шоҳномахонй писарак тамоман тағйир ѐфт. Як навраси 

далер, паҳлавон, ҷасур, нотарс шуд. Гуфтор, рафтор, кирдор ҳама 

ҷавонмардона. Падараш бо ҳадяи зиѐд пеши мударрис рафта сипосгузорй 

карду гуфт: 

— Агар махфй набошад, гўед ки шуморо чй тавр муяссар шуд, ки 

писараки тарсончаку заифмизоҷ ва бечораи маро ба ин ҷавонмарди 

паҳлавону нотарс, ҷасуру далер табдил додед? 

Мударрис гуфт, ки: 

— Аз Ҳаким Фирдавсй миннатдор шавед. Писаратонро «Шоҳнома» 

мард кард.  Мардум беҳуда нагуфтаанд: 

            Ҳар он кас, ки шоҳномахонй кунад, 

            Агар зан бувад, паҳлавонй кунад. 

Ривояти мазори ҳазрати Султон 

Ҳамино, ки мегунд, ки ҳамун сари имом Ҳасану Ҳусена буридагиянд, ки 

урусо сара мезананду, мезананду, мезананд. Ҳамун дуппи карда. Ман аз 

китобашам ҳамин-а шунидагиям. Ҳамун манмент-да каллайа даст-да 

дароварда, мусулмоно, ҳамун кофира, ки ғалаба мекунад… Калли йак одди 

одама бурда метиянд. Ҳамун урусо мезананду (калла) пала-пала шуда мерад. 

(Ин) кала ки гуфта ҳамин мусулмоно-да ҳуҷум мекунадурус. Ба туфайли 

ҳамун кала-йа гирифта гурехтан баъд… (шунаванда: урус нейу кофиро 

гуед)… Кофиро, кофиро. Ҳамун ҷанги бисѐр пайдо шудан баъд, баъд ҷанг 

карда, ҷанг карда гурехта, гурехта омада, ҳамин-о ҳамигийошон ҳамин 

мазоройи, ки қадди Ғелону манна Қизилимчаку (Сарчашма), Йаккахона-да 

ҳай, ба туфайли ҳамун саҳобо хок шуда, хок шуда, хок шуда ҳамин ҷо-да 
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азизо шуда, ҳамин роҳбарошон, ҳамин Султон, ҳазрати Султон-да рафта 

ҳамун-ҷа-да гум шудагийанд. 

Ҳамун қоти, илоҷ нӣ акун, дасти урус-да меғалтем гуфта. Мақсади ино 

ҳамин ҷо-да ғалтидагийошон ба туфайли ҳамун кали Ҳасану Ҳусен. Ино ҷанг 

шуда омадаги, ҳамун ҷанг-да ҳамин хил, мурда-мурда омадан баъд, гуфти 

китоб … Ҳамун ки зури мекунад кофиро,, ҳамун аз куҳ паноҳ металабанд. 

Ҳамун куҳ мегуд паноҳ додагӣ. Ҳамунҷа-да ғор-ам ҳаст, ҳолэ. Ҳамун зинда, 

ҳамун хил шуда мондагэ. Аз ҳамун сабаб ҳамин Ҳасану Ҳусенам ҳаминҷа-да 

гуйо, ки инойам оддӣ, манну шумо барин одам-дийа. Ҳамунҷа-да хок шуда, 

мана ҳамунҷа-да мазор шуда мемонан. 

Савол ва супоришот: 

1. Хусусияти жанрии афсонаҳои халқиро нишон диҳед.  

2. Мақоми афсонаро дар ҳаѐти гузаштаи халқ ва инкишофи хаѐлоти 

бадеии он фаҳмонда диҳед. 

3. Доир ба образҳои асосӣ ва мазмуну мкндариҷаи ғоявии 

афсонаҳои тамсилӣ, сеҳрангез, ишқӣ-романтикӣ ва қаҳрамонӣ 

маълумот диҳед. 

4.  Оиди образҳои асосии латифаҳои халқӣ маълумот диҳед. 

5.  Мазмуну мундариҷаи ғоявии нақлу ривоятҳои халқӣ 

6. Аз бобоѐну калонсолон афсона, латифаҳо ва нақлу ривоятҳои 

доир ба мавзўъҳои гуногун гуфташударо навишта гиред. 

Саволҳои тестй: 

1. Истилоҳи афсонаро дар фарҳангҳо ба кадом маъно шарҳ додаанд? 

А).Саргузашти машҳуру шўҳраѐфта. В).Қисса ва ривоятҳои имрўз. 

С).Ривоятҳои имрўз. D).Нақлҳои китобӣ. Е).Ҳикоятҳои нависандагон. 

 

2. Форсизабонони ҷазираи Қишми Эрон нисбати афсона кадом 

истилоҳро ба кор мебаранд? 

А).Ривоят. В).Чичико. С).Саргузашт. D).Қисса. Е).Ҳикоя. 

 

3. Тоҷикони Бухоро афсонаро чӣ мегўянд? 

А).Нақлак. В).Афсонаяк. С).Шуг. D).Достон. Е).Ҳикоят. 

 

4. Мураттиби «Афсонаҳои Самарқанд» кист? 

А).Р.Амонов. В).Ф.Муродов. С).С.Улуғзода. D).Ҷ.Рабиев. 

Е).Б.Шермуҳаммадов. 

 

5. Анвои афсонаҳои тоҷикиро номбар кунед. 
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А).Афсонаҳои сеҳромез, афсонаҳои тамсилӣ; В).Афсонаҳи маишӣ-новелӣ, 

афсонаҳои ошиқона; С).Афсонаҳои сеҳромез, афсонаҳи маишӣ-новелӣ, 

афснаҳои ошиқона; D).Афсонаҳи маишӣ-новелӣ, афсонаҳои ошиқона, 

Афсонаҳои сеҳромез, Е). Афсонаҳои сеҳромез, афсонаҳои тамсилӣ, афсонаҳи 

маишӣ-новелӣ, афсонаҳои ошиқона. 

 

6. Кадоме аз ин истилоҳ барои ифодаи афсонаҳо ҳайвонот, ҳашарот ва 

чизҳои беҷон муносибтар аст? 

А).Афсонаҳои тамсилӣ. В).Афсонаҳо дар бораи ҳайвоноту ҳашарот. С).Ҳар 

ду дуруст. D).Ҳар ду дуруст нест. Е). Истилоҳи нав лозим аст. 

 

7. Асоси афсонаҳои сеҳромез чист? 

А).Саргузашт. В).Сарнавишт. С).Афсуну ҷоду. D)Афсуну ҳаҷв. Е).Афсуну 

ҳила. 

 

8. «Духтари ҷасур» ба кадоме аз ин навъи афсонаҳо мансуб аст? 

А).Ошиқона. В).Ошиқона ва ҳаҷвӣ. С).Сеҳромез. D).Тамсилӣ. Е).Маишӣ-

новелӣ. 

 

9. Афсонаи «Тўтии сухангў» ба кадом навъ шомил аст? 

А).Маишӣ-новелӣ. В).Тамсилӣ. С).Ҳаҷвӣ. D).Ошиқона. Е).Сеҳромез. 

 

10. Кадоме аз ин афсонаҳо сеҳромез ҳастанд? 

А).«Булубули саргашта». В).«Малахак». С).«Лаку Пак». D).«Хари зирак».  

Е).«Панди арзон». 

 

11. Дар афсонаҳои тамсилӣ нақши асосиро чи мебозад? 

А).Ташбеҳ. В).Ташхис. С).Рамз. D).Символ. Е).Тамсил. 

 

12. Кадоме аз ин матнҳо марбути «афсонаҳои тамсилӣ» ҳастанд? 

А).«Рўбоҳи зарин». В).«Оқибати ҳамоқат». С).«Донак». D).«Малахак». 

Е).«Боз як Ҳасанак». 

 

13. Дар бораи афсонагўи машҳур Оқилов Саидамир дар кадом китоб 

иттилоъ дода шудааст? 

А).Фолклори Норак. В).Фолклори Кўлоб. С).Очерки эҷодиѐти даҳанакии 

Кўлоб. D).Афсонаҳои Самарқанд. Е).Ҳазору як шаб. 
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14. Дар Сари Хосор нисбати афсона кадоме аз ин истилоҳ истифода 

мешавад? 

А).Қисса. В).Саргузашт. С).Ҳикоят. D).Ёддошт. Е).Кампирафсона. 

 

15. Афсонаҳои Бухороро кӣ гирдоварӣ ва нашр кардааст? 

А).Р.Аҳмадов. В).Р.Қодиров. С).Д.Обидов. D).Р.Раҳмонӣ. Е).С.Норматов. 

 

16. Афсонаҳои ҳаҷвӣ марбути кадом гурўҳ мебошанд? 

А).Новеллӣ-маишӣ. В).Сеҳромез. С).Тамсилӣ. D).Саргузаштӣ. Е).Ошиқона. 

 

17. Кали зирак қаҳрамони кадоме аз ин навъи афсонаҳо аст? 

А).Ишқӣ. В).Сеҳромез. С).Тамсилӣ. D).Саргузаштӣ. Е). Новеллӣ-маишӣ. 

 

18. Кадоме аз ин афсонаҳо ошиқона аст? 

А).Духтари зирак. В).Зани Ҳунарманд. С).Лаку Пак. D).Тоҳир ва Зўҳро. 

Е).Духтари доно. 

 

19. Тафовути афсонаҳои халқӣ аз китобӣ дар чист? 

А).Дар вариантнокӣ. В).Дар хаттӣ будан. С).Дар шўҳрат доштан. D).Дар 

китобӣ будан. Е).Дар дурўғ будан. 

 

20. Мавзўи кадоме аз ин афсонаҳо ишқ аст? 

А).«Салимпаҳлавон». В).«Тўтии сухангў». С).«Хурўс». D).«Наҷмо». Е).«Зани 

ҳунарманд». 

 

21. Афсонаҳои саргузаштӣ ба кадоме аз ин навъҳо шомил аст? 

А).Афсонаҳои сеҳромез. В).Афсонаҳои тамсилӣ. С).Афсонаҳи маишӣ-

новеллӣ. D).Афсонаҳои ошиқона. Е).Мустақил аст. 

 

22. Пеш аз афсонаҳо гоҳе чанд мисраъ ба монанди «Буд, набуд, будгор 

буд, замин набуд шудгор буд, як бобои шалғамокр буд, шалғамакаш 

нокор буд…» оварда мешавад, ки нисбати он чи истилоҳе ба кор 

меравад? 

А).Оғоз. В).Саршавӣ. С).Пешгуфтор. D).Сарсухан. Е).Сарафсона. 

 

23. Кадоме аз ин афсонаҳо суруд доранд? 

А).Хари ҳилагар. В).Рўбоҳи маккор. С).Хоҷасагпараст. D).Девонаҳусайнӣ. 

Е).Духтари ҷасур. 
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24. Ҷилди аввали «Куллиѐти фолклори тоҷик» дар асоси кадоме аз 

анвои афсонаҳо таҳия шудааст? 

А).Афсонаҳои сеҳромез. В).Афсонаҳои занҷираӣ. С).Афсонаҳи маишӣ-

новелӣ. D).Афсонаҳои ошиқона. Е).Масалҳо ва афсонаҳо дар бораи ҳайвонот. 

 

25. «Рўбоҳи маккор» ба кадоме аз анвои афсонаҳо марбут аст? 

А).Афсонаҳои сеҳромез. В).Афсонаҳои тамсилӣ». С).Афсонаҳи маишӣ-

новелӣ. D).Афсонаҳои ошиқона. Е).Афсонаҳои ахлоқӣ. 

 

26. Табақабандии афсонаҳои кишварҳои гуногуни оламро кӣ бори аввал 

анҷом дод? 

А).Томпсон. В).Пропп. С).Аникин. D).Аарне. Е).Левин. 

 

27. Кӣ табақабандии афсонаҳои кишварҳои оламро такмил дод. 

А).Томпсон. В).Пропп. С).Аникин. D).Аарне. Е).Левин. 

 

28. Муаллифи табақабандии афсонаҳои эронӣ кист? 

А).Марзулф. В).Пропп. С).Анҷавии Шерозӣ. D).Аникин. Е).Мейҳандўст. 

 

29. Асари сохторшиносии афсонашиноси рус В.Пропп чӣ ном дорад? 

А).Руская народная саказа. В).Поэтика фольклора. С).Волшебная сказка. 

D).Структура сказки. Е).Морфология сказки. 

 

30. Шаҳрзод ва Шаҳриѐр қаҳрамони кадоме аз ин китобҳо аст? 

А).«Ҷомеъ-ул-ҳикоѐт». В).«Ҳазору як шаб». С).«Афсонаҳои тоҷикӣ». 

D).«Афсонаҳои туркӣ». Е).«Афсонаҳои форсӣ». 

 

31. Нисбати китоби «Чор дарвеш» ба кор бурдани кадом истилоҳ 

муносиб аст? 

А).Афсона. В).Қисса. С).Достон. D).Китобҳои мардумӣ. Е).Насри ривоятӣ. 

 

32. Китоби «Таърихи гирдоварӣ, нашр ва пажўҳиши афсонаҳои мардуми 

форсизабон» аз кист? 

А).Р.Амонов. В).Д.Обидов. С).Р.Раҳмонӣ. D).В.Асрорӣ. Е).М.Мейҳандўст. 

 

33. Кадоме аз ин ҳайвонҳо, дар афсонаҳо, ҳилагар аст? 

А).Хар. В).Муш. С).Шағол. D).Рўбоҳ. Е).Гурба. 
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34. Дар афсонаҳо кадоме аз ин образи паррандаҳои афсонавӣ дида 

мешавад, ки дар асл вуҷуд надорад? 

А).Кабўтар. В).Уқоб. С).Ҳуд-ҳуд. D).Парасту. Е).Симурғ. 

35. Тафовути афсона ва қисса дар чист? 

А).Қисса динӣ аст. В).Қисса ҳам афсона аст. С).Тафовут надорад. D).Қисса 

китобӣ аст. Е).Қисса рост аст. 

 

36. Қаҳрамонҳои қиссаҳои гуфторӣ киҳо ҳастанд? 

А).Авлиѐҳо. В).Паҳлавонҳои қадим. С).Одамони номдор. D).Шахсони 

мўътабари мазҳабӣ. Е).Муллоҳо. 

 

37. Кадоме аз ин китобҳо қиссаҳоро дар бар мегиранд? 

А).«Қиссас-ул-анбиѐ». В).«Чор дарвеш». С).«Ҳазору як шаб». D).«Амир 

Ҳамза». Е).«Ҷомеъ-ул-ҳикоѐт». 

 

38. Дар кадоме аз ин қиссаҳо ҳама чизи пайғамбарро худо мегирад ва боз 

медиҳад? 

А).Қиссаи Лут. В).Қиссаи Довуд. С).Қиссаи Аюб. D).Қиссаи Мўсо. Е).Қиссаи 

Сулаймон. 

 

39. Қаҳрамонҳои асосии қиссаҳои гуфтории тоҷикӣ аз ҳама бештар кист? 

А).Муҳамад(с). В).Алӣ. С).Исо. D).Аюб.  Е).Мўсо. 

 

40. Нишонаи аслии ривоят аз анвои дигари насри шифоҳӣ дар чист? 

А).Дар мазҳабӣ будан. В).Дар кўтоҳ будан. С).Дар саргузаштӣ будан. D).Дар 

хабарӣ будан. Е).Дар ахлоқӣ будан. 

 

41. Нақлҳои кўтоҳе, ки дар бораи мазорҳо иттилоъ медиҳанд марбут ба 

кадом жанр ҳастанд? 

А).Қисса. В).Афсона. С).Уструа. D).Достон. Е).Ривоят. 

 

42. Нишонаҳои кадоме аз ин илмҳо дар ривоят бештар ба назар мерасад? 

А).Биология. В).Адабиѐт. С).Фалсафа. D).Ҷуғрофия. Е).Таърих. 

 

43. Ривоятҳои ҷуғрофиро чи тавр ном бурдан мумкин аст? 

А).Ривоятҳои адабӣ. В).Ривоятҳои топонимӣ. С).Ривоятҳои ахлоқӣ. 

D).Ривоятҳои қадимӣ. Е).Ривоятҳои эстетикӣ. 
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44. Ҷилди дуюми маҷмўаи «Фолклори Помир», чанд асотир, ривоят ва 

нақлро дар бар мегирад. 

А).110. В).112. С).122. D).128. Е).132. 

 

45. Бахши «Ҳодисаҳои табиат»-и китоби «Фолклори помир» (ҷилди 2) 

чанд ривоятро дар бар мегирад. 

А).9. В).10. С).11. D).12. Е).14. 

 

46. Китоби «Фолклори Помир» (ҷилди 2) аз чанд бахш иборат аст? 

А).2 В).3 С).4 D).6 Е).8. 

 

47. Дар фолклори тоҷик дар бораи ривоят кӣ рисолаи илмӣ навиштааст? 

А).Р.Амонов. В).Нанавиштаанд. С).Р.Аҳмадов. D).Б.Тилавов. Е).А.Сўфизода. 

 

48. Мазмуни нақл (ѐ ҳикояҳои шифоҳӣ) бештар чиро дар бар мегирад? 

А).Афсонавӣ аст. В).Ба қисса монанд аст. С).Дар он афсун зиѐд аст. D).Ба 

латифа монанд аст. Е). Воқеиятро дар бар мегирад. 

 

49. Маҷмўаи нақлҳои шифоҳиро кӣ дар шакли китоб ба чоп 

расонидааст? 

А).Д.Раҳимов. В).А.Мавлонов. С).Ф.Муродов. D).Нашр нашудааст. 

Е).Р.Амонов. 

 

50. Албастӣ персонажи кадоме аз ин жанрҳо аст?  

А).Афсона. В).Роман. С).Қисса. D).Достон. Е).Ҳикояҳои асотирӣ. 

 

51. Кадоме аз ин персонажҳо марбут ба «Ҳикояҳои асотирӣ» аст? 

А).Аждаҳо ва Симурғ. В).Бало ва Аҷина. С).Симурғ ва Мор. D).Рўбоҳ ва 

Аҷина. Е).Аҷина ва Фил. 

 

52. Кадоме аз ин нуктаҳо дар латифа муҳим аст? 

А).Шўхӣ ва гиря. В). Лутфу ханда. С).Ҳаҷв ва бозӣ. D).Ҳазл ва масхара. 

Е).Ханда ва  нола. 

 

53. Китоби С.Маҳдиев, дар бораи латифа, чӣ ном дорад. 

А).Проблемаи латифа. В).Проблемаи латифаҳо. С).Проблемаи латифаҳои 

тоҷикӣ. D).Проблемаи латифаҳои форсу тоҷик. Е).Проблемаи жанри латифа. 

 

54. Мушфиқӣ қаҳрамони кадоме аз ин жанрҳо аст? 
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А).Ҳикоя. В).Афсона. С).Латифа. D).Достон. Е).Қисса. 

 

55. Машҳуртарин қаҳрамони латифаҳои тоҷикӣ кист? 

А).Зан. В).Мард. С).Мулло. D).Афандӣ. Е).Подшоҳ. 

 

56. Лутфу латифа дар осори кадоме аз ин адибони классик намоѐн аст?  

А).Рўдакӣ. В).Убайди Зоконӣ. С).Ҳофиз. D).Низомӣ.  Е).Хусрави Деҳлавӣ. 

 

Адабиѐт: 

1. Амонов Р. Афсонаҳои халқи точик,  Душанбе, 2001. 

2. Асрорй В., Амонов Р. Эчодиѐти даҳанакии халқи точик, Душанбе, 

1980. 

3. Асрорй В. Жанрҳои хурди фолклорй,  Душанбе, 1990. 

4. А.Самадов, А.Шерназаров. Тавсияҳои услубӣ доир ба чамъ кардани 

эчодиѐти даҳанакии халқ. Самарқанд, 2014 

5. Куллиѐти фолклори  точик, чилди 1,  Масалҳо ва афсонаҳо дар бораи 

ҳайвонот,  Душанбе, 1981 

6. Раҳмонй Р.  Афсона ва жанрҳои дигари насри шифоҳй, Душанбе, 1999. 

7. Раҳмонй Р. Қиссаҳо, ривоятҳо ва дуоҳои Бухоро, Душанбе, 1998 
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Нақша: 

1. Фолклор бачагона ва хусусиятҳои он. 

2. Мавқеи  тарона ва суруд дар фолклори бачагона. 

3. Ваз ва қофия, санъатҳои бадеӣ дар  тарона ва сурудҳои  

             бачагона. 

4. Мавқеи чистон ва афсона дар фолклори бачагона.. 

5. Аҳамияти тарбиявӣ ва иҷтимоии  фолклори бачагона. 

 

Мафҳумҳои асосӣ: фолклори бачагона, назми бачагона, бозиҳои 

бачагона, суруд, алла, чистон, тезгўяк, асарҳои насрии фолклори бачагона, 

афсонаҳои тамсилӣ, сурудҳои оиди ҳодисаҳои табиат, ҳашарот, ҳайвонот, 

паррандаҳо 

Хусусияти фолклори бачагон. Асарҳои фолклорӣ аз давраҳои қадим на 

фақат барои калонсолон, инчунин барои бачагон низ фаҳмо ва  наздик 

буданд. Фолклори бачагон як қисми эҷодиѐти даҳанакии халқ аст. Мафҳуми 

фолклори бачагон хеле васеъ аст. Асарҳои бачагонаи халқӣ махсусан дар 

ташаккули завқи бадеӣ ва инкишофи нутқи кўдакон таъсири калон доранд. 

Бачагон ба воситаи асарҳои фолклорӣ бо муҳит, предмет ва ҳодисаҳои 

гуногуни табиат шиносоӣ пайдо мекунанд. Роли фолклор дар инкишофи 

нутқу идрок, зиракии хурдтаракон ва солиму муътадил сабзидани организми 

онҳо бузург аст. Аз ин рў, гуфтан мумкин аст, ки қариб тамоми асарҳои 

фолклории бачагона маҳз бо мақсади ба кори таълиму тарбия кўмаке 

расонидан эҷод карда шудаанд. 

Фолклори бачагонро на танҳо хурдтаракон инчунин калонсолон низ ба 

вуҷуд овардаанд. Асарҳое ҳастанд, ки онҳо дар эҷодиѐти калонсолон 

аҳамияти худро тамоман гум карда, ба моли бачагон табдил ѐфтаанд. Аз ин 

ҷиҳат, эҷодиѐти даҳанакии бачагонро ба се қисмат ҷудо кардан мумкин аст: 

1. Асарҳои фолклорие, ки калонсолон барои хурдтаракон эҷод кардаанд. 

2. Асарҳои фолклорие, ки аҳамияти худро дар эҷодиѐти калонсолон гум 

карда, ба асарҳои хоси бачагона табдил ѐфтаанд. 

3. Асарҳои фолклорие, ки худи бачагон эҷод кардаанд. 

Ба қисми якум пеш аз ҳама, як силсилаи сурудҳои «Алла» дохил 

мешаванд, ки эҷодкунанда ва сарояндаи онҳо занон мебошанд. «Алла» матни 

нисбатан устувор ва шаклу вазни муайян надорад, балки бадеҳатан, ҳангоми 

хобидани кўдак аз тарафи модар ѐ доя гуфта мешавад. Мундариҷаи ин навъ 

сурудҳо гуногун аст. Дар онҳо модар кўдакро аллагўѐн орзуву умеди худро 

Мавзўи 10     Маърўза Фолклори бачагон 
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изҳор менамояд ва ба предметҳои гуногуни табиат, ҳатто ба қувваи илоҳӣ 

муроҷиат намуда, илтимос мекунад, ки барои солиму бардам ба воя расидан, 

хушѐр, қобил, паҳлавон ва доно шудани кўдакаш ѐрӣ расонад.  

Баъди саридастӣ шудани бача, ба ғайр аз модар акнун дояву модаркалон, 

падару бобо ҳам кўдакро навозиш ва парасторӣ мекунанд. Калонсолон 

кўдакро ба сари зону шинонда, ѐ дар   алвонҷ хобонда, ѐ худ дар оғуш 

кашида меҳру муҳаббати худро изҳор мекунанд. Ин қабил асарҳоро сурудҳои 

навозишӣ номидан лозим мешавад. 

Масалан, модар кўдакашро ба рўи каф нигоҳ дошта суруди зеринро 

месарояд: 

Ҳо гул, гули оча,  

Kи дорад инту бача?  

Барорам  сари кўча,  

Гўянд, ки «Мирзобача»! 

Дар баробари раҳгарду гапзан шудани бачаҳо доираи фолклори онҳо 

васеътар мегардад. Дар ин марҳилаи хаѐташон бачагон низ ба калонсолон 

тақлид карда сурудҳо мегўянд ва аксарияти ин сурудҳо бо бозиҳои оддии 

бачагона ҷўр мешаванд. Ин қабил суруд ва бозиҳое, ки ҳаракатҳои кўдакон 

бо онҳо вобаста мегарданд, барои муътадил   сабзидани организми  бача ѐрии 

калон мерасонанд. 

Дар фолклори бачагона суруде бо номи «Ҳавзак-ҳавзак» хеле машҳур 

аст, ки онро калонсолон барои навозиш кардани кўдак мегўянд: 

Хавзак,ҳавзак,  

Гирдакои ҳавзак сабзак.  

Орў биѐд, об хўрад.  

Ин гов кушад,  

Ин пўст канад,  

Ин пазаду соз кунад,  

Ин хўраду ноз кунад.  

Ин калбача куҷо буд,  

Ки шурбо нарасид? 

Шахси калонсол дар вақти гуфтани ин тарона аз кафидасти кўдак 

(ҳавзак) cap карда, ҳамаи ангуштони ўро ба навбат қат мекунад. 

Барои бачагони синни томактабӣ (аз 5 то 7 сола) калонсолон суруд ва 

таронаҳои мундариҷаашон мураккабтарро низ мегўянд, ки онҳо бо бозиҳои 

бачагона вобаста набуда, бо мазмуни худ афсонаҳои хурди манзумро ба 

хотир меоранд. Бачагон бо шунидан ва ѐ аз ѐд кардани сурудҳо дар бораи 

ҳайвонот, парранда, ҳашарот ва дигар предмету ҳодисаҳои табиат шиносоӣ 
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пайдо намуда, дар бораи ин ва ѐ он ҳодисаву воқеа мустақилона 

муҳокимаронӣ мекунанд. 

Хурдтаракон ақидае доранд, ки гўѐ ҳайвону парранда ва ҳашароту 

растанӣ дорои ақлу идрок ва эҳсосу забон мебошанд. Бинобар ин дар нақли 

онҳо ҳайвону паррандаҳо ва ҳашароту наботот чун инсон бо ҳам гуфтугў 

мекунанд, хоҳиш, илтимоси бачагонро ба ҷо оварда метавонанд. Чунончӣ, 

бачаҳо вақте ки гаҳвораҷунбонро диданд, пеши роҳи онро мегиранд ва 

суруди зеринро сароида, аз «гаҳвораҷунбондану хамир мушт кардан»-и он 

завқ мебаранд: 

Гаҳвораҷунбон,  

Бачета ҷунбон.  

Гаҳвораҷунбон,  

Хамира мушт кун. 

Баромадани моҳи нав, боридани барфи аввалин, борони баҳорон, дар 

ҷўй омадани об, дар баҳорон аз мамлакатҳои гарм парида омадани 

паррандаҳои гуногун, сабзидани гулҳои баҳорӣ, умуман, ҳар як фасли сол бо 

нозу неъмат ва манзараҳои худ ба бачагон як ҷаҳон хурсандӣ мебахшад. 

Бачагон ба ҳар як ҳодисаи табиат суруду тарона бахшидаанд. Бачагон суруду 

нақлу ривояти ба ҳодисаҳои табиат оидро аз калонсолон бо мароқи хосе 

мешунаванд ва такрор мекунанд. Дар вақти омади об суруди зеринро 

месароянд: 

Об омаду об омад,  

Ҷўянда,
1
 китоб омад.  

Ду мурғи заррин омад,  

Яктеша қафас кардем.  

Яктеша нафас кардем.
2  

—Э бобои пир, -гуфтем,  

Дарвозаро гир гуфтем.  

Ё худ, тахминан, охириҳои моҳи апрел ва аввалҳои моҳи май турнаҳо аз 

фазои Самарқанд парвоз карда, аз ҷануб ба шимол ва тирамоҳ аз шимол ба 

ҷануб мегузаранд. Бачаҳо, вақто ки турнаҳоро мебинанд, то аз чашм пинҳон 

шудани онҳо байти зеринро такрор месароянд: 

Турна қатор, арғамчин,  

Болохонадор, арғамчин. 

Фолклори бачагон аз жанрҳои чистоӣ, зарбулмасал, суруд, афсона, 

тезгўяк, қофия ва бозиҳо иборат аст. 
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    Асарҳои фолклори бачагон аз ҷиҳати шакл хеле гуногунанд, вале аз 

ҷиҳати мазмун на чандон бой буда, бештар ҳаѐти маишй, расму оинҳои 

халқиро инъикос менамоянд. 

Хусусияти фолклори бачагонро ғояи тарбиявӣ ва истифодаи воситаҳои 

тасвири бадеие, ки барои бачагони синну солашон гуногун мувофиқанд, 

муайян мекунанд. Агар баъзе жанри фолклор, монанди: тезгўяк, қофиябозӣ, 

суруди бозиҳо ва ғайра маҳз хоси бачаҳо бошанд, чистон, зарбулмасал, 

афсона ва ашула барин жанрҳо танҳо аз рўи мазмун, мавзўъ ва забону 

услубашон ба фолклори бачагон дохил мешаванд. 

    Фолклори бачагон аз ду қисми асосӣ: назм ва наср иборат аст. Назми 

халкии бачагонро асосан сурудҳо ташкил медиҳанд. Сурудҳо ҳангоми 

маросимҳои халқӣ (истиқболи соли нав, Наврўз, гулгардонӣ, ҷашни арўсй), 

ҷамъомаду меҳмонӣ ва бозиҳо хонда мешаванд. Баъзе сурудҳо ба 

маросимҳои мазкур ва бозиҳо мазмунан алоқаманданд. Қисми дигари 

сурудҳо дар вақтҳои изҳори шодию хурсандӣ ва машғулиятҳои бачагона 

хонда мешаванд. 

     Суруди «Соли нав» дар замони гузашта дар байни аҳолии Хуҷанд ва 

гирду атрофи он хеле машҳур буд ва онро бачагон (хусусан духтаракон) ба 

болои бом ѐ ягон ҷои баланд баромада, дар шаби соли нав коллективона 

месуруданд. 

Мазмуни суруди «Соли нав» бештар ба ҳаѐти маишӣ-оилавӣ алоқаманд 

буда, хусусияти хроникавӣ ва танқидӣ дорад. Чунончӣ: 

Эсуни дайро араба,  

Усуни дайро араба,  

Миѐни дайро ҷазаба,  

Чазабаҳо об шуд,  

Мирзо Неъмат ѐфт шуд.  

Мирзо Неъмати хосагй,  

Себи сурхи косагй,  

Себа ѐфту бўй накард,  

Писар ѐфту тўй накард,  

Очаш мурду гўр накард,  

Як дег оша дам накард…  

Соли нав мурак бошаде! 

Дар сурудҳои дигари солинавӣ ҳамин гуна масъалаҳо ва рафтору 

кирдори шахсони ҷудогона бо оҳанги танқиду истеҳзо зикр мешаванд: 

Кучаи Денав шамол шуд,  

Усмонбой навдомод шуд.  

Усмонбои пирдомод,  
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Кайба ақлаш медарод, 

                 Соли нав мурак бошаде!  

Дар як катор ноҳияҳои тоҷикнишини Осиѐи Миѐна (водиҳои 

Фарғона, Самарқанд, Қашқадарѐ) маросими гулгардонӣ бо 

номи «Бойчечак» машҳур аст. Ин маросим дар аввали баҳор 

(охири ҳут ва аввали ҳамал), вақти гули бойчечаку сияҳгўшу 

қароқош гузаронида мешудааст. Бачаҳо барои ҷустуҷўи гул ба 

саҳро мебаромадаанд ва ѐ хезумкаше вайро аз саҳро оварда, 

ба бачаҳо медодааст. Бачаҳои маҳалла ѐ гузар ва ѐ деҳа бегоҳирўзӣ ба 

гулгардонӣ шурўъ мекардаанд. Яке аз пурдонтари онҳо решаи пиѐзмонанди 

гулро ба латтаи тар печонда (то ки 

зуд пажмурда нашавад) ба пеш мегузаштааст ва аз паси худ 

сурудхонон бачаҳои дигарро ҳавлӣ ба ҳавлӣ мебурдааст. Соҳиби ҳавлӣ ба 

бачаҳо ҳар чӣ аз бозѐфти худ (мош, нахуд, ҷуворимакка, биринҷ, зардолуи 

хушк, мавиз, ҷигда, нон ва ҳоказо) андаке тўҳфа дода, гулро мебўсидаасту ба 

чашму абрўи худ мемолидааст. Боз бачаҳо сурудхонон ба ҳавлии дигар 

мерафтаанд.  

Тўҳфаҳо дар халта, дар доман, дар тўппӣ ва дар рўмол алоҳида-алоҳида 

андохта мешудаанд ва дар охир бачаҳо маслиҳат карда, чизҳои ҷамъ 

кардаашонро ба хонаи ягон кампири бевазан бурда медодаанд. Бевазан рўзи 

дигар аз он хуроквориҳо барои бачаҳо ягон чиз пўхта медодааст  Ё ҳамон 

бегоҳ тўҳфаро бачаҳо байни худ тақсим мекардаанд. 

Матни асосии сурудро сардори бачаҳо бо овози баланд ва бо оҳанги 

махсус мехондааст, дигарон бошанд пас аз ҳар банд бо як овоз «Бойчечак! 

Бойчечак!» гуфта, ҳамон оҳанги сурудро такрор мекардаанд. Чунончи: 

Сардор:   Бойчечака аслаш гул, 

                   Гулзор макони булбул.  

Дигарон: Бойчечак! Бойчечак!  

Сардор:   Таги остона ғур-ғур, 

                   Хонаи мо нонба пур.  

 Дигарон: Бойчечак! Бойчечак! 

 Сардор:    Таги остона дутор, 

                    Будем баҳорба хумор. 

 Дигарон: Бойчечак! Бойчечак! 

Дар баъзе ҷойҳои вилояти Самарканд бо номҳои «Гули сияхгўш» 

(қароқош) ва «Баҳор омад» одати гулгардонӣ мушоҳида мешавад, ки он ба 

маросими «Бойчечак» монанд аст. Аммо матни маросимҳои «Баҳор омад» ва 

«Гули сияҳгўш» аз «Бойчечак» фарқ   дорад. Чунончи: 
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Сардор:   Баҳор омад, баҳор омад,                

                 Баҳори лолазор омад, 

                  Баҳори сабзапўш омад,  

                  Гули лола ба ҷўш омад. 

          Дигарон:  Баҳори нав муборак бод! 

Айѐми бачагиро бебозӣ тасаввур кардан мумкин нест. Бачаҳо, аз ду-

сесолагӣ cap карда, ҳамроҳи калонсолон ѐ мустақилона ба бозиҳои гуногун 

фаъолона иштирок мекунанд. Онҳо оҳиста-оҳиста аз бозиҳои оддӣ ба 

мураккабтарини он мегузаранд. Бозӣ барои обу тоб ѐфтан ва муътадил 

сабзидани хурдтаракон аҳамияти фавқулодда бузург дорад. Вай мушакҳоро 

мустаҳкам мекунад, чусту чолокӣ ва зиракии бачагонро афзоиш медиҳад. Дар 

натиҷаи якҷоя ба бозӣ машғул шудани бачагон, ҳисси рафоқат ва дўстӣ дар 

байни онҳо қувват мегирад. 

Бозӣ дар фолклори бачагон мавқеи хоси худро дорад. Ин намуди 

фолклор якҷоя бо калонсолон эҷод карда шуда бошад ҳам, бештар дар байни 

духтаракон ва писарбачагон паҳн шудааст. 

Қисми зиѐди бозиҳо суруду тарона ва шеърҳои хурдро дар бар доранд, 

суруду шеър бозиро шавқовар ва иштирокчиѐни онро фаъол мегардонанд. 

Чунончӣ, духтаракон ҳангоми арғунчакпарӣ, ки як намуди бозии бачагона 

аст, суруди зеринро месароянд: 

Ҳай-ҳай,  ҳаводора 

Барги сафедора,  

Нуқранамакдона,  

Тиллосўзандона,  

Як чумча ҳалвоя.  

Ҷонам таваллоя. 

 

Бозиҳои бачагона лавҳаҳои хоси худро доранд. Гурўҳе бачагон дар сари 

кўча, назди бинои мактаб ѐ дар ягон майдонҷой ҷамъ мешаванд. Онҳо сармир 

интихоб мекунанд. ѐр даромада, ба ду гурўҳ тақсим мешаванд ва ба иҷрои 

бозии интихоб кардаашон шурўъ мекунанд. 

Савол ва супоришот: 

1. Хусусиятҳои фолклори бачагона аз чиҳо иборат аст? 

2. Фолклори бачагона бештар дар кадом жанрҳо офарида мешаванд? 

3. Аҳамияти фолклори бачагона аз чӣ иборат аст? 

 

Саволҳои тестй: 

1. Роҷеъ ба фолклори бачагона кӣ рисолаи илмӣ таълиф намудааст? 
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А).Н.Шакармамадов. В).Б.Шермуҳаммадов. С).Р.Аҳмадов. D).Р.Қодиров. 

Е).Ф.Муродов. 

 

2. Кадоме аз ин жанрҳо марбути фолклори бачагона аст? 

А).Қисса. В).Достон. С).Тезгўяк. D).Дубайтӣ. Е).Рубоӣ. 

 

3. Кадоме аз ин сурудҳоро бачагон дар даромади баҳор месароянд? 

А).Ашаглон. В).Сусхотун. С).Баҳор. D).Гули садбарг. Е).Бойчечак. 

 

4. Мавзўи суруди «Сарак-сарак» кадом аст? 

А).Навозишӣ. В).Маросимӣ. С).Ахлоқӣ. D).Машваратӣ. Е).Ғайримаросимӣ. 

 

5. Дар кадоме аз ин афсонаҳои бачагона қаҳрамони он дар ҷустуҷўи 

шавҳар меравад? 

А).«Бузаки ҷингилапо». В).«Бибигамбусак». С).«Рўбоҳак». D).«Кайкак». 

Е).«Хурўс». 

Адабиѐт: 

1. Асрорй В., Амонов Р. Эчодиѐти даҳанакии халқи точик. Душанбе, 1980. 

2. Асрорй В. Жанрҳои хурди фолклрй.  Душанбе, 1990. 

3. Дастуруламал оид ба чамъ кардани эчодиѐти даҳанакии халқ.  Сталинобод, 

1960. 

4. Куллиѐти фолклори  точик, чилди 1,  Масалҳо ва афсонаҳо дар бораи 

ҳайвонот.  Душанбе, 1981 

5. Сўфиев А. Чистонҳои халқии точикй. Душанбе, 1972. 

6. Самадов А., Шерназаров А. Тавсияҳои методӣ доир ба ҷамъ намудани 

эҷодиѐти даҳанакии халқ. –Самарқанд, СамДУ, 2014 

7. Афсонаҳои Самарқанд. Самарқанд, 2012. 

8. Шермуҳаммадов Б. Назми халқии бачагонаи тоҷик. Душанбе: Дониш, 1973. 
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Нақша: 

1. Яке аз манбаъҳои асосии адабиѐти  бадей  будани фолклор.  

2. Мавқеъ ва таъсири судбахши асарҳои шифоҳӣ дар эҷодиѐти 

саромадон ва бузургони адабиѐти овозадори тоҷику форс.  

3. Дар асоси осори эчодиѐти даҳанакии халқ таълиф шудани як қатор 

асарҳои адибони маъруфи форсу точик  Абÿабдуллоҳи Рÿдакӣ,  

Абулқосими Фирдавсӣ, Низомии Ганҷавӣ,  Носири Хисрав,  Умари 

Хайѐм,  Саъдии Шерозӣ,  Убайди Зоконӣ, Ҷалолиддини Балхӣ,  

Хусрави Деҳлавӣ, Абдураҳмони Чомӣ, Алишери Навоӣ, Биноӣ, 

Восифӣ, Ҳилолӣ, Бедил, Аҳмади Дониш,  Айнӣ, Лоҳутӣ, 

Турсунзода, Болта Ортиқзода ва дигарон.  

4. Ба осори фолклор табдил ѐфтани асарҳои адибон.  

 

Мафҳумҳои асосӣ: адабиѐти бадеӣ, эҷобиѐти шифоҳӣ, таъсири асарҳои 

шифоҳӣ ба адабиѐти хаттӣ, муносибати фолклор ба адабиѐти бадеӣ, дар 

асоси фолклор таълиф шудани асарҳои адибони маъруф 

 

Дар ташаккул ва инкишофи адабиѐти бадеии хаттӣ эҷодиѐти даҳанакии 

халқ роли бузург бозидааст. Аз рўи гуфтаи академик В. В. Виноградов 

«эҷодиѐти бадеии даҳанакии халқ ва забони он ҳамчун қувваи бузурги 

мадании муттаҳидкунанда, ҳамчун омили муттафиқшавии миллй хизмат 

кардаанд». 

Дар байни эҷодиѐти даханакии халқ ва адабиѐти бадеии китобӣ алоқаи 

доимии қатънашаванда ва таъсири калон дида мешавад. Аз замонҳои қадим 

то имрўз бо таъсири ҳамдигар бойшавии эҷодиѐти коллективӣ ва 

индивидуалӣ идома дорад. Беҳтарин асарҳои адабиѐти классикии тоҷик дар 

заминаи материалҳои фолклорӣ офарида шудаанд. 

Дар зери таъсир ва дар асоси материалҳои мифологӣ ва фолклории 

халқҳои эронинажод «Шоҳнома»-и безаволи Абулқосим Фардавсӣ эҷод 

шудааст. «Шубҳае нест, ки,— мегўяд проф. Е. Э. Бертельс,— дар адабиѐти 

асри X бисѐр чизҳо (ҳатто дар сурати истисно кардани эпоси қаҳрамонии 

пурҳашамат) бо эҷодиѐти омма алоқаманд аст, образҳо ва ташбеҳҳои 

ҷудогонаи он замонро ҳоло ҳам дар эҷодиѐти даҳанакии халқ пайдо кардан 

мумкин аст». 

Достонҳои «Лайлй ва Маҷнун», «Вис ва Ромин», «Хисраву Ширин», 

«Юсуф ва Зулайхо», «Саломон ва Абсол», «Толиб ва Матлуб» ва ғайра дар 

Мавзўи 11 Муносибати фолклор бо адабиёти 
хаттӣ 

 

    Маърўза 
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заминаи образу сюжетҳои фолклори машриқзамин офарида шудаанд. Дар 

эҷодиѐти Рўдакӣ, Носири Хисрав, Низомии Ганҷавӣ, Ҷалолиддини Румӣ, 

Ҳофиз, Камол, Саъдӣ, Убайди Зоконӣ, Ҷомӣ, Восифӣ, Мушфиқӣ, Ҳилолӣ, 

Бедил, Сайидо, Савдо, Шоҳин, Аҳмади Дониш ва дигарон таъсири фолклор 

ва истифода бурдани фолклор равшан мушоҳида карда мешавад. 

Муаллифони мазкур аз сюжет, образ, ғоя ва жанрҳои фолклор эҷодкорона ва 

навоварона истифода бурда, асарҳои оригиналии баландсанъату чуқурмазмун 

ба вуҷуд овардаанд ва онҳоро ба шароитҳои нави таърихии ҷамъияти худ 

мувофиқ сохтаанд. Н. Г. Чернышевский дуруст қайд кардааст: «Маълум аст, 

ки қувваи асосии ҳам Милтон, ҳам Шекспир, ҳам Боккаччо, ҳам Данте, ҳам 

Фирдавсӣ ва ҳамаи дигар шоирони дараҷаи аввал дар он аст, ки онҳо 

омўзандаи эҷодкори афсонаҳои халқӣ буданд». 

Муҷассамаҳои бадеии безавол ва ѐдгориҳои бузургтарини адабии ҳамаи 

замонҳо ва халқҳо дар пояи эҷодиѐти халқ устуворанд. Дар адабиѐти Ғарб 

ҳам дар асоси мифология ва афсонаю ривоятҳои халқӣ эпоси Хомер, 

фоҷиаҳои Эсхил ва Софокл, қиссаи «Донкихот»-и Сервантес, достони 

«Донжуан»-и Байрон, фоҷиаи «Отелло»-и Шекспир ва «Фауст»-и Гѐте 

офарида шудаанд. 

И. С. Брагинский унсурҳои эҷодиѐти даҳанакии бадеии аҷдодони халқи 

тоҷикро, ки дар осори хаттии то охири ҳазорсолаи якуми пеш аз милод ва 

ҳазорсолаи якуми милодӣ, инчунин дар адабиѐти асримиѐнагии тоҷик мавқеъ 

доранд, тадқиқ намуда, ба чунин хулоса омадааст: «Унсурҳои эҷодиѐти 

даҳанакии бадеии халқ дар осори хаттӣ асосан ду хел зоҳир мешавад: 

а) Чун тенденсияи халқи дар асари адабӣ, ки одатан дар 

шакли тағйирѐфтае умеду орзу, ақидаҳо, рўҳияи халқро ифода 

карда, ҳақиқатро ҳаққонӣ ва воқеӣ инъикос менамоянд; 

б) Чун истифода бурда шудани сюжетҳо, образҳо, воситаҳои 

тасвири фолклорӣ одатан дар шакли аз ҷиҳати бадеӣ аз нав кор кардашуда». 

Ин ду тарзи зоҳиршавии эҷодиѐти даҳанакии халқ дар осори адабии 

хаттӣ, бешубҳа, ба ҳамдигар алоқаманд буда, дар як-ҷоягӣ халқият ва 

миллияти адабиѐтро ба вуҷуд меорад ва ин масъала яке аз масъалаҳои 

муҳимтарини адабиѐтшиносӣ ва фолклоршиносӣ мебошад. 

Дар адабиѐти муосири тоҷик анъанаи муносибат ва таъсири 

байниҳамдигарии фолклор ва адабиѐти бадеӣ идома ва инкишоф дорад. Ин 

анъанаро, пеш аз ҳама, саромадони адабиѐти муосири тоҷик С. Айнӣ ва А. 

Лоҳутӣ эҷодкорона қабул карда, давом додаанд. Дар асарҳои С. Айнӣ 

«Дохунда», «Ғуломон», «Марги судхўр», «Ёддоштҳо.», «Ятим» ва ғайра 

зарбулмасал, суруд, латифа, афсонаҳои халқӣ барои ифодаи ғоя, тасвири 

барҷастаи образ, кушодани характер ва пурқувват сохтани обу ранги бадеии 
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асар ба таври фаровон истифода шудаанд. С. Айнӣ дар «Деви ҳафтсар», 

«Хари бедум», «Бадбўй будаст» ва А. Лоҳутӣ дар «Достони Мардистон», 

«Паҳлавон Оштӣ», «Ҳамсафарон», «Кулоҳ ва асал», «Парии бахт», «Шалғам-

бобо», «Оташи кўдаксўзро хомўш кунем» ва ғайра сюжетҳои фолклориро аз 

нав кор карда, ғояву мазмуни онҳоро такмил дода, ба муаммоҳои замони 

имрўза тобеъ кунонидаанд. Ҳамин навъ эҷодкорона истифода кардани 

фолклорро дар эҷодиѐти Мирзо Турсунзода («Тоҳир ва Зуҳро»), Мирсаид 

Миршакар («Қишлоқи тиллоӣ»), Суҳайлӣ Ҷавҳаризода («Робиаи 

чилгазамўй»), Муҳаммадҷон Раҳимӣ («Афсонаи Симурғ»), Ғаффор Мирзо 

(«Чилдухтарон», «Достак») ва дигарон низ мушоҳида мекунем. 

Дар асарҳои лирикӣ ва ҳаҷвии шоирону нависандагони муосири тоҷик 

оҳангу сабки фолклорӣ мавқеи махсус дорад. Дар рубоиѐт, ғазалиѐт ва 

ашъори гуногуншакли А. Лоҳутӣ, М. Турсунзода, Ҳабиб Юсуфӣ, М. 

Аминзода, М. Миршакар, А. Деҳотӣ, Б. Раҳимзода, М. Раҳимӣ ва дигарон 

таъсири забон, усули тасвири фолклорӣ намоѐн аст. Шоир ва нависандае 

нест, ки эҷодиѐти ў бо фолклор алоқаманд набошад.  

Савол ва супоришот: 

1. Яке аз манбаъ ва омилҳои инкишофи адабиѐт будани эҷодиѐти 

даҳанакии халқро нишон диҳед. 

2. Муносибати фолклорро бо адабиѐти хаттӣ бо мисолҳо нишон 

диҳед. 

Адабиѐт: 

1. Асрорй В. Адабиѐт ва фолклор.  Душанбе, 1967. 

2. Асрорй В., Амонов Р. Эчодиѐти даҳанакии халқи точик. Душанбе, 1980. 

3. Асрорй В. Жанрҳои хурди фолклрй.  Душанбе, 1990. 

4. Амонов Р.  Қиссаи диѐри чашмасор.  Душанбе, 1995. 

5. Мирзоев А. Ҳикоятҳо оид ба ибни Сино ва шахсияти ў. Сталинобод, 1953. 

6. Ҳазору як шаб. Душанбе, 1992 

7. Ҳодизода Р. Ҳикоятҳои  халқй дар «Маснавй»-и Чалолиддини Румй. 
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Таълими мустақилона ва корҳои мустақилона 

Аз рўи фанни мазкур мавзўъҳои зерин пешниҳод карда мешавад: 

1. Таҷассуми анъана, расму оин, урфу одат ва олами маънавии халқ дар 

назми маросимӣ 

2. Мазмун ва мундариҷаи ғоявии сурудҳои маросими мавсимӣ 

3. Хусусиятҳои бадеӣ ва услубии фолклори мавсимӣ 

4. Мазмун ва хусусияти жанрии сурудҳои маросими тўй 

5. Воситаҳои тасвири бадеӣ дар сурудҳои маросими тўй 

6. Жанри марсия ва хусусиятҳои хоси он.  

7. Инъикоси таърих, ҳусну таровати забон, афкори иҷтимоӣ ва ахлоқии 

халқ дар зарбулмасал ва мақолҳо 

8. Санъатҳои бадеӣ дар зарбулмасалу мақолҳо 

9. Таърихи пайдоиш ва ташаккули чистон ҳамчун жанри бадеӣ  

10. Истифодаи воситаҳои тасвири бадеӣ дар чистонҳо 

11. Таҳлили рубоиҳои халқӣ оид ба ишқу оила 

12. Таҳлили рубоиҳои халқии доир ба мавзўи ғарибӣ эҷодшуда 

13. Рамзҳои бадеӣ дар рубоиҳои халқӣ 

14. Воситаҳои тасвири бадеӣ дар рубоиҳои халқӣ  

15. Вариантнокӣ дар рубоиҳои халқӣ   

16. Таърихи пайдоиш ва инкишофи бадеҳаҳои халқӣ   

17. Хусусияти жанрӣ ва санъатҳои бадеӣ дар таронаҳои (ашула) халқӣ 

18. Муносибати латифа бо мутоиба ва ҳикояҳои тамсилӣ 

19. Образ ва қаҳрамонҳои асосии латифаҳои халқӣ 

20. Образ ва моҳияти иҷтимоии афсонаҳои тамсилӣ 

21. Образ ва моҳияти иҷтимоии афсонаҳои ҳаҷвӣ 

22. Образ ва моҳияти иҷтимоии афсонаҳои воқеӣ-саргузаштӣ 

23. Образ ва моҳияти иҷтимоии афсонаҳои тамсилӣ 

24. Таҷассуми муборизаи қувваи некӣ ва бадӣ дар афсонаҳо  

25. Мундариҷаи ғоявии эпоси Гўрўғлӣ  

26. Образҳои асосии эпоси Гўрўғлӣ  

27. Аҳамияти фолклори бачагона дар инкишофи доираи назар ва завқи 

бадеии кўдакон ва наврасон 

28. Фолклор ва адабиѐти китобӣ 

29. Мифология – аввалин хаѐлоти бадеӣ ва таҷассуми ҷаҳоншиносии 

гузаштагони мо  

Аз рӯи мавзӯъҳои мустақилона ба донишҷўѐн навиштани реферат ва 

гузаронидани тақдимот тавсия карда мешавад.   

 

 

 

 

ТАВСИЯҲОИ МЕТОДЙ ДОИР БА ГУЗАРОНИДАНИ 

МАШҒУЛИЯТҲОИ АМАЛЙ ВА СЕМИНАРӢ 
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Дар нақшаи таълими «Фолклори тоҷик» барои дарсҳои амалй 16 соат 

ва дарсҳои семинарй 14 соат чудо карда шудааст. Маълуми ҳамагон аст, ки 

дар чараѐни машғулиятҳои амалй толибилмон бо роҳбарии устодон 

донишҳои назарии худро дар амал месанчанд, яъне донишҳои худро зимни 

баѐн ва ҳаллу фасли масъалаҳои назарй ва таҳлили осори бадеии халқӣ 

зина ба зина дар амал татбиқ менамоянд. Ин қобили қабули умум асту 

афзалиятҳои зиѐде дорад. Зеро ягонагй ва пайвастагии доимии илму амал 

шарти аввалиндарачаи донишандўзй, вусъати чаҳонбинй, заковат ва 

равнақи камолоти маънавй аст.  

Дар чараѐни гузаштани машғулиятҳои амалй ба донишчўѐн ѐд додани 

тарзи омўзиши сарчашмаҳои илмию назарй, усули сабти манбаъҳо ва 

махсусан роҳҳои таҳлили асари бадей маҳаки асосй мебошад. Аз ин рў, 

донишчўѐнро лозим аст, ки ҳангоми тайѐрй дидан ба машғулиятҳои амалй 

ба ин нуктаҳо эътибори чиддй диҳанд. Ба ҳамин мақсад дар дастури 

методии мазкур аз рўи ҳар як мавзўъ барои амалиѐт масъалаҳои муҳиме 

чудо карда шуданд, ки онҳоро донишчў бояд амиқ сарфаҳм равад ва 

моҳияташро равшан баѐн кунад. Барои ичрои ин вазифа ўро лозим аст, ки 

манбаъҳоро бодиққат мутолиа кунад, ба саволҳои худ аз онҳо чавоби саҳеҳ  

ѐбад.  

Донишчў бояд сараввал манбаъҳои илмиро бодиққат мутолиа кунад, 

ба моҳияти масъалаҳо дуруст сарфаҳм равад ва баъди тайѐрии пухта ба 

баѐну шарҳи онҳо шурўъ намояд. Ин чо таъкид кардан равост, ки сарфаҳм 

рафтан ба моҳияти масъалаҳои назарии дар адабиѐти илмй баѐншуда 

корест заҳматталаб. Зеро он аз асари бадей фарқ мекунад ва он маҳсули 

тафаккури илмист. Аз ин рў, донишчў бояд нуктаҳои асосии ин масъаларо 

якчанд маротиба бодиққат аз худ кунад, то ки ба вай моҳияти масъала 

равшан шавад. 

Дар феҳрасти адабиѐти тавсияшуда номгўи асарҳои бадей низ тавсия 

шудаанд. Ин барои он лозим аст, ки донишчў мулоҳизаҳои назарии хешро 

дар асоси ҳамин асарҳои бадей пурқуввват кунад ва ҳангоми шарҳи 

масъалаҳо аз онҳо мисолҳо биѐрад. Ин чо бо назардошти аҳамияти ғоявию 

бадеии осори бадеъ ба ҳукми донишчў асарҳои беҳтарини адабиѐти нафиса 

тавсия карда шудааст. 

Сари вақт ва пухта тайѐрй дидан ба машғулиятҳои амалй талаботи 

чиддист, ки дар асоси он сатҳи дарсазхудкунй ва муваффақияти донишчў 

муайян мегардад. Устод аз сифати тайѐрии донишчў фаҳмида метавонад, 

ки толиби илм материали тавсияшударо ба кадом дарача аз худ кардааст.  

Ҳоло ба диққати шумо мавзўъҳои машғулоти амалй бо нуктаҳои 

муҳимашон ин тавр пешниҳод карда мешаванд: 
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МАШҒУЛОТИ 1. ХУСУСИЯТҲОИ МИЛЛӢ ВА БАЙНАЛМИЛАЛИИ 

ФОЛКЛОР. ФОЛКЛОР ВА МАРОСИМ 

 

Нақша: 

 Хусусиятҳои миллии фолклори тоҷик. 

Фолклор ва маросим 

Хусусиятҳои байналмилалии фолклори тоҷик 

Адабиѐт: 

1. Каримов И. А. Туркистон - умумий  уйимиз, «Ўзбекистон», Тошкент, 

1995. 

2. Асрорй В., Амонов Р. Эчодиѐти даҳанакаи халқи точик, Душанбе, 1980. 

3. Фолклори   точик. Хрестоматия, Душанбе, 1989. 

4. Фолклори точикони Қашқадарѐ,  дар се чилд, Душанбе, 1998. 

5. Зеҳниева Ф. Сурудҳои маросими  тўи точикон,   Душанбе, 1978. 

6. Қодиров Р.  Фолклори маросими тореволюционии точикони води  

Қашқадарѐ,  Душанбе, 1963. 

Фолклори ҳар халқу миллат маҳсули тафаккури иҷтимоиву бадеии он 

аст  ва рўҳияи милли онро дар худ ифода мекунад. Объекти тасвир дар осори 

фолклорӣ худи халқ бо зиндагонӣ, меҳнат, муборизаҳо ва орзую мақсадҳои 

неки ўст. 

Дар як минтақа зистан, шароити мушобеҳи иқтисодӣ ва сиѐсӣ доштан, 

дину мазҳаби ягонаро пайрави кардан ва алоқаҳои ҳамешагии иҷтимоӣ-

иқтисодӣ ва фарҳангии халқҳои Осиѐи Миѐна боиси дар намунаҳои 

фолклориии онҳо пайдо шудани ҷиҳатҳои умумӣ гаштаанд, чунончи дар 

сужетҳои афсонаҳо, латифаҳо ва маросимҳои халқӣ гувоҳи ин ҳодиса 

мешавем. Бо вуҷуди ин  ҳар як халқ  вобаста ба шароити таърихӣ, маҳалли 

зист, муносибатҳои иҷтимоӣ, маданияти миллӣ чеҳраи хоси худашро дар 

оинаи фолклори инъикос менамояд. 

Яке аз хусусиятҳои хоси эҷодиѐти даҳонакии халқ нусхабардорӣ 

доштан ва ѐ вариантнокии он аст. Ҳодисаи аз даҳон ба даҳон гузашта паҳн 

шудани фолклор барои дар забонҳои ашхоси дигар падид омадани 

вариантҳои дигари як асари фолклорӣ замина мегузорад. Ин ҳолатро бештар 

дар мавриди хондани афсонаҳо, рубоиву дубайтӣ, суруду зарбулмасалҳо 

мушоҳида мекунем.  
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МАШҒУЛОТИ 2. СУРУДҲОИ МАРОСИМИ МАВСИМӣ 

Нақша: 

-Сурудҳои маросими мавсимӣ, шакли шеърӣ ва мавзуоти он.  

     -Тарона ва сурудҳо дар мавзўи наврўз, гулгардонӣ, киштукор, суманак, 

сусхотун, дараву хирманкўбӣ, барфӣ  

     -Таҷассуми анъана, расму оин, урфу одат ва олами маънавии халқ дар 

назми маросимӣ ва намудҳои он.  

Адабиѐт: 

1. Асрорй В., Амонов Р. Эчодиѐти даҳанакии халқи точик, Душанбе, 

1980. 

2. Дастуруламал оид ба чамъ кардани эчодиѐти даҳанакии халқ,  

Сталинобод, 1960. 

3. Қодиров Р.  Фолклори маросими тореволюционии точикони водии  

Қашқадарѐ,  Душанбе, 1963. 

4. Таронаҳои Самарқанд,  Душанбе, 1966. 

5. Фолклори   точик. Хрестоматия, Душанбе, 1989. 

6. Фолклори точикони Қашқадарѐ,  дар се чилд, Душанбе, 1998.  

 

НАМУНАҲО АЗ СУРУДҲОИ МАРОСИМИ МАВСИМӣ 

Наврўз 

Наврўз шуду лолаи хушранг баромад,  

Булбул ба тамошои дафу чанг баромад.  

Мурғони ҳаво ҷумла бикарданд парвоз,  

Мурғи дили ман аз қафаси танг баромад. 

 

Наврўз расиду шоду хуррам гаштем,  

Аз рафтани дай ҷумла беғам гаштем,  

Дидему чашидем ба сад меҳнату ғам,  

Охир ба гули баҳор ҳамдам гаштем. 

 

Наврўз шуду омад ба таманно гули раъно,  

Пўшида ба бар хилъати зебо гули раъно.  

Дар мавсими гул бодаи рангин чй хуш омад,  

Дар соғари зар рехт ба саҳбо гули раъно. 

 

Ман рўи туро бинаму Наврўз кунам,  

Шабро ба сари санги сиѐ рўз кунам.  

Шабум ба сари санги сиѐ рўз нашуд,  
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Ҷонакма фидои ѐри дилсўз кунам.  

 

Оби раҳмат омаду Наврўз шуд,  

Бор сабзу лола дилафрўз шуд.  

Дар кй аз ҷон хизмати устод кард,  

Ёфт илму дар ҷаҳон фирўз шуд. 

 

Наврўз шуду гул ба чаман ҷилвагар омад,  

Аз пунбаи ҳар шоҳ нидои самар омад. 

Наврўз шуду ҷумла ҷаҳон гашт муаттар,  

Аз бўи гулу сабзаву райҳону санавбар. 

 

Наврўзу навбаҳорон,  

Фасли гул асту лола.  

Булбул ба ҷўши мастй,  

Қумрй ба оҳу нола. 

           

            Гули сияҳгўш 

Гули зардак, гули сиѐҳгўш,  

Миѐни сабза мезад ҷўш,  

Бихон, эй булбули хомуш,  

Баҳори нав муборак бод1. 

Гули зардак дуранг афтод,  

Миѐни хору санг афтод,  

Б'а руи лола чанг афтод,  

Бахори нав муборак бод! 

Бахор омад ба се рузй,  

Ба борони шабопрузй,  

Лчаб гулкой Наврузй,  

Бахори нав муборак бод'
30

. 

 

    Саманак 

Саманак дар чуш  

Мо капча заним, 

Дигарон да хоб.  

Мо дафча заним. 

                                                           
30

 Оид ба тасвири муфассали чашнгирии Навруз ба китоби Р. Ахмадов Наврузй 

оламафруз» (Душанбе — 1978) мурочиат карда шавад. 
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                     Сусхотун 

С а р б а й т х о н:  Борон борад зибанда, 

                                Алаф шавад бузанда!  

Дигарон: Сусхотун-а, сусхотун!  

Сарбайтхон: Бузон хуранд, шир диханд, 

                     Шира ба кампир диханд  

Дигарон:    Сусхотун-а, сусхотун! 

 Сарбайтхон: Кампир хўрад, сер шавад, 

                      Дарду ранҷаш нест шавад.  

 Дигарон:       Сусхотун-а, сусхотун 

          

               **** 

Борон борон, сусхотун,  

Борон равон, сусхотун,  

Гандумако ташна мондай,  

Гудакако гушна мондай,  

Алафако сўзон шидай,  

Бузғолако ҳайрон шидай,  

Борон борон, сусхотун,  

Борон равон, сусхотун. 

 

            Ман доғ 

Ҳе, алло, ѐре, ман, доғам, ѐ дўст!  

Мандоғгўйҳои дигар ба ў ҳамроҳ, шуда мегуфтаанд: 

 Ҳе, алло, ҳе, алло, ѐре, ман доғам ѐ дўст!...  

Саркардаи суруд мегуфтааст:  

Гандумаки худрўй дарав мекардуме, ман доғам, ѐ дўст! 

Дигарон: 

Ҳе, алло, ҳе, алло, ѐре, ман доғам ѐ дўст!...  

Саркардаи суруд:  

Ба холи сиѐи ѐр ҳавас мекардуме,  

                          ман доғам, ѐ дўст! 

Дигарон: 

Ҳе, алло, ҳе, алло, ѐре,  

          ман доғам, ѐ дўст!  

Саркардаи суруд:  

Ин беди баланд саргаҳаш корхонае,  
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                                   ман доғам, ѐ дуст! 

Д игарон: 

Ҳе, алло, ѐре, ман доғам, ѐ дўст. 

Саркардаи суруд:  

Як ҷон дораме, фидои даравгароне,  

                                ман догам, ѐ дуст. 

Д и г а р о н: 

Ҳе, алло, ҳе, алло, ѐре, ман доғам ѐ дўст!...  

 

                          Майда 

Галаговам, говронаме, майдае, майдае,  

Панҷ рўз будай давронаме, майдае, майдае,  

Майда-майда хирманаме, майдае, майдае,  

Аз дилу ҷон ҳайвонаме, майдае, майдае,  

Тез-тез кўб, майда кўб, майдае, майдае,  

Оҳ, хел-хел кўб, майда кўб, майдае, майдае,  

Дони хирман ба ман фойдае, майдае майдае,  

Бобои деҳқон бобомое, майдае, майдае,  

Мана да кор фармудае, майдае, майдае.  

Typo ба галагов фармудае, майдае, майдае,  

Майда кунӣ, гул барин куне, майдае, майда,  

Ба шамолҳо тайѐр куне, майдае, майдае... 

 

                                  *** 

Хирмане дорему худ як дон намегирем мое, 

                                 майда, майда, ҳўп, ҳўп, майда, майда кўб!  

Дар лаби оби равон лабташна мемирем мое, 

                                 майда, майда, ҳўп, ҳўп, майда, майда кўб!  

Дар биѐбон нола кардам, хирмани гул даргирифто 

                                 майда, майда, ҳўп, ҳўп, майда, майда кўб!  

Ҳайфи рўи беғуборам, чангу хокистар гирифто, 

                                 майда, майда, ҳўп, ҳўп, майда, майда кўб!  

Дарди дандон дораму дандон ба дандон мондамо, 

                                майда, майда, ҳўп, ҳўп, майда, майда кўб!  

Рози дил дорам, забонам баста ҳайрон мондамо, 

                               майда, майда, ҳўп, ҳўп, майда, майда кўб!  

 

 

  Майдо, э майдо,  
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Майдо кардй, майдо.  

Майдо, э майдо, ҷонваронум, майдо!  

Майдо, э майдо, ҳайвононум, майдо!  

Рафтум ба саропушта, ба саҳрои ҷунун,  

Дидум Лайло, нишаста дасто пури хун.  

Гуфтум:—Лайло, чй доғ дорй дар дил?  

Аҳволи дили Лайло бидонад Маҷнун. 

                          Нақарот: 

Шави маҳтов ранҷурй кашидум,  

Чилими нуқрагй холй кашидум,  

Чилими нуқрагй дар дасти мо нест?  

Магар занҷири ѐр дар пои мо нест?... 

       

 

                               Барфӣ 

Барф меборад басе хуш, дилрабо,  

Барфи нав аз мову барфй аз Шумо. 

* * * 

Лахта-лахта барф меборад сафед,  

Як зиѐфат аз Шумо дорем умед:  

Сандалиро гарм созед аз алав,  

Ширбиринҷу шўлаву оши палав,  

Нонҳои кунҷидини қуббадор,  

Себу ангуру дилафрўзу анор,  

Ҳофизи хушхону танбуру дутор,  

Наю ғижжак, ҷўраҳои беғубор,  

Рўставу лавзу мураббою набот,  

Пистаю бодому қанду қандалот,  

Чормағзу тутмавизи соягй  

Бахри мо тайѐр бошад, ҷўраҷон,  

Бо салому эхтироми ҷўрагӣ. 

                                             (Имзо). 
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МАШҒУЛОТИ 3. СУРУДҲОИ МАРОСИМИ ТЎЙИ ТОҶИКОН 

 

Нақша: 

1. Истифодаи жанрҳои гуногуни фолклорӣ дар раванди маросими арўсии 

тоҷикон.  

2. Мавқеи сурудҳои «Саршўѐн», «Сартарошон», «Ту меравӣ аз хона», «Гул 

равонай», Ҳуй бале, «Шаҳ муборак, «Барор-барор, Ёр-ѐр, Саломнома ва 

амсоли ин дар раванди тўй.  

3. Бадеияти сурудҳои арўсӣ». 

  

Адабиѐт: 

1. Асрорй В., Амонов Р. Эчодиѐти даҳанакии халқи точик, Душанбе, 

1980. 

2. Дастуруламал оид ба чамъ кардани эчодиѐти даҳанакии халқ,  

Сталинобод, 1960. 

3. Гуларўсак (Сурудҳои  тўи арўсии точикон), Душанбе, 1986. 

4. Зеҳниева Ф. Сурудҳои маросими  тўи точикон,   Душанбе, 1978. 

5. Қамаров А. Мавқеи сурудҳо дар тўи точикони  Самарқанд,  Самарқанд, 

1978. 

6. Қодиров Р.  Фолклори маросими тореволюционии точикони води  

Қашқадарѐ,  Душанбе, 1963. 

7. Таронаҳои Самарқанд,  Душанбе, 1966   

 

НАМУНАҲО АЗ СУРУДҲОИ МАРОСИМИ ТЎЙ 

               Ҳуй бале 

Ҳофизон: Кокулат андархаму ҳар як хамаш сад аҷдаҳор.       

Дигарон: Ҳуй, бале! 

Ҳофизон: Рўи ту барги гулу чашмони ошиқ, интизор. 

 Дигарон: Ҳуй, бале! 

Ҳофизон: Кокулатро дар сарат беҳтар аз он гул дидаам.  

Дигарон: Ҳуй, бале!  

Ҳофизон: Ҳар ду зулфони туро монанди сунбул дидаам. 

Дигарон: Ҳуй, бале! 

Ҳофизон: Ҷононаи нағзи ман. 

Дигарон: Ҳўй, бале! 

Ҳофизон: Бодоми думағзи ман. 

Дигарон «: Ҳўй, бале! 
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Ҳофизон: Бодом, ки ду мағз дорад, 

Ҳофизон: Ку чўраи нагзи ман? 

Дигарон: Ҳуй, бале! 

 

 

Давидеме, давидем 

Давидеме, давидем,  

Усми сиѐҳ харидем,  

Ба қоши келин молидем.  

Келин дар болохона,  

Домод дар меҳмонхона,  

Домод аспаша об дод.  

Келин зулфаша тоб дод.  

Келина бурдем сой катӣ,  

Асии алои бой кати,  

Таги дари Ўғулой катӣ!  

Сандуқчекои чой катӣ. 

 

         Ҳо, Лайлӣ, Лайлӣ, Лайлӣ 

Ҳофизон: ...Аз Қаробоғ омадӣ, 

                 Сина ба доғ омадӣ.  

Дигарон: Ҳо, Лайлӣ, Лайлӣ, Лайлӣ 

                Ҷонам фидои Лайлӣ.  

Ҳофизон: Мўрчамиѐн духтарак, 

                 Ҷигаркабоб омадӣ. 

 Дигарон: Ҳо, Лайлӣ, Лайлӣ, Лайлӣ 

Ҷонам фидои Лайлӣ.      

Ҳофизон: Ман меравам ба бозор 

Гапата бигў, ҷўраҷон.  

Дигарон: Ҳай, лола, лола, лола 

Ҳусни ҷавон пиѐла. 

 Ҳофизон: Ҳалқи тилло оварда, 

Ба гўшакам андозед. 

Дигарон: Ҳай, лола, лола, лола, 

Ҳусни ҷавон пиѐла.  

Ҳофизон: Ман меравам то Бухор 

Гапата бигў, ҷўраҷон.  

Дигарон: Ҳай, лола, лола, лола, 

Ангур дар боғи хола. 
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 Ҳофизон: Курти атлас харида, 

Шоҳӣ, кимхоб биѐред.  

Дигарон: Ҳай, лола, лола, лола, 

Ангур дар боғи хола.  

Ҳофизон: Ман меравам то Ҳисор, 

Гапата бигў ҷўраҷон. 

       Дигарон: Ҳай, лола, лола, лола, 

Ҳусни ҷавон пиѐла.  

Хофизон: Сурми сиѐҳ харида, 

Марҷони боб биѐред. 

 Дигарон: Ҳо, Лайлӣ, Лайлӣ, Лайлӣ 

Ҷонам фидои Лайлӣ. 

 

САЛОМНОМА 

Бисмиллоҳир Раҳмонир Раҳим 

Аввал ба номи қодири қудрат салом мегўем! 

Дуюм ба номи ояти Қуръон салом мегўем! 

Сонй ба ҳамди воҳиди ваҳдат салом мегўем! 

Ба ҳукми ҳокими ҳикмат салом мегўем! 

Ба баҳри қулзуми раҳмат салом мегўем! 

Ба Подшоҳи ҳақиқат салом мегўем! 

 

Ва ба хизмати калонони ҷамоат салом мегўем! 

Ва ба хизмати падарону модарон салом мегўем! 

Ва ба устозону муаллимон салом мегўем! 

Ва ба хизмати падарўсу модарўс салом мегўем! 

Ва ба калонону хурдону ин маҷлис салом мегўем! 

Ва ба ҳамаи обидону ошиқон салом мегўем! 

 

Илоҳй нахли наварўсон пурсамар гардад, 

Ба меҳр ҳарду дар оғўши ҳамдигар гардад, 

Шаванд хушдилу якдигарро ҳамрозе, 

Илоҳй то дами пирй шаванд дамсозе, 

Ба ошиқони покдоман салом мегўем! 

 

Чй мешавад, ки хизмат баҷо кунед имшаб, 

Муносиб аст, ки ҷонро фидо кунед имшаб, 

Ба муддаои дилаш корҳо кунед имшаб, 

Ки дўсту душмани мо шодмон кунед имшаб, 
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Ба шафиқи ҷумла ҷаҳон салом мегўем! 

 

Илоҳй келину домодро саломат кун, 

Саҳар батоату рўзона бофароғат кун, 

Бидеҳ давлати бис¸ру ҳам баиззат кун, 

Ҳамеша ҳар дуро  соҳиби ҳурмат кун, 

Ба ҳар ду ғунчаи бўстон салом мегўем! 

 

Мисоли ду гули баҳор келину домод, 

Ба рўи ҷаҳон нашаванд хор келину домод, 

Кунанд шодии бис¸р келину домод, 

Ба ҳамдигар нашаванд зор келину домод, 

Ба ҳамаи калонони хонадон салом мегўем! 

 

Илоҳи ин келину домод сурхрў бошанд, 

Мудом ба айш нишинанду рў ба рў бошанд, 

Ми¸ни халқи ҷаҳон аз ҳама накў бошанд, 

Ба ин ду навгули хандон салом мегўем! 

 

Илоҳй сабзу мунаввар шаванд ин ҳар ду, 

Дуввўм ба шираю шарбат шаванд ин ҳар ду, 

Илоҳй, бар ҳама сарвар шаванд ин ҳар ду, 

Ба ҷамъи бузургони ҷаҳон салом мегўем, 

 

Чу шаҳду ширу шаккар шаванд ин ҳар ду, 

Чу ситораи вақти саҳар шаванд ин ҳар ду, 

Мисоли Вомиқу Узро шаванд ин ҳар ду, 

Нашаванд ҷудо аз васли якдигар ин ҳар ду, 

Ба ин ду гавҳари якто салом мегўем! 

 

Азизи ҳар ду сарой кун ин сари келин, 

Ҳазор шукр кунанд хешу хоҳари келин, 

Ки ¸ру дўст ҳастанд баробари келин, 

Либосҳои мурод аст дар бари келин, 

Ба орзуи лиқобаш салом мегўем! 

 

Илоҳи, келину домодро бадаврон кун 

Зи бахту давлату фарзанд фаровон кун, 

Баобрўи ҳама хешу ақрабо¸н кун, 
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Қадам бар хок ниҳанд, замин гулистон кун, 

Ми¸ни халқ ҳама чун гулшан намо¸н кун, 

Ба ин ситораи осмон салом мегўем! 

 

Ниҳоли қомати домод баҳравар гардад, 

Дуо кунед, ки ў шохи пурсамар гардад, 

Ба назди халқ дилафрўзу мўътабар гардад, 

Ҳамеша аз иззату давлат нашъабар гардад, 

Ба аҳли байту ҷамоат салом мегўем! 

 

Илоҳй, дар каромат нигаҳ дор келину домод, 

Ба лутфи хеш марҳамат  дор ту келину домод, 

Ту дар паноҳи худат нигаҳ дор келину домод, 

Кунанд шодии бис¸р келину домод, 

Ба фазли раҳмати халқат салом мегўем! 

 

 

Ҳай лола лола 

Аз дур дидам туро, 

Пурнур дидам туро. 

 

Ҳай лола-лола–лола, 

Ҳусни  ҷавон пиѐла. 

 

Коҳиш ба ҷонам кардй, 

Охир гирифтам туро. 

 

Ҳай лола-лола-лола, 

Ангур да боғи боло. 

 

Аз Қарабоғ омадй, 

Сина ба доғ омадй. 

 

Ҳо  Лайлй-Лайлй-Лайлй, 

Ҷонам  фидои  Лайлй. 

 

Духтараки мўрчамиѐн, 

Ҷигаркабоб омадй. 
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Ҳо Лайлй-Лайлй-Лайлй, 

Ҷонам фидои  Лайлй. 

 

Ман меравам суни бозор, 

Ёр , ҷўраҷон гапата гў? 

 

Ҳай лола- лола-лола, 

Ҳусни ҷувон пиѐла. 

 

Ҳалқи тилло оварда, 

Ба гўшаком андохта. 

 

Ҳай лола-лола-лола, 

Ҳусни ҷувон пиѐла. 

 

Ман меравам суни ҳисор, 

Ёр, ҷўраҷон гапата гў? 

 

Ҳай  лола-лола-лола, 

Ангур да боғи боло. 

 

Курти атлас харида, 

Шоҳи кимхоб биѐред. 

 

Ҳай лола-лола-лола, 

Ангур да боғи боло. 

 

Ман меравам суни Бухор, 

Ёр, ҷўраҷон гапата гў? 

Ҳай лола-лола-лола, 

Ҳусни  ҷувон пиѐла. 

 

Ўсми сиѐҳ харида, 

Марҷону ҳино биѐред. 

 

Ҳо Лайлй-Лайлй-Лайлй, 

Ҷонам фидои Лайлй. 

 

Чапакиѐ, чапакӣ 
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Чапакиѐ,чапакӣ, 

Духтара бурдем шабакӣ. 

Кулчаша хўрдем хапакӣ, 

Арўса бурдем сой катӣ. 

Аспи сиѐи бой катӣ, 

Курти гули нор катӣ. 

Изори пўсти мор катӣ, 

Фаранҷи банду бор катй. 

Маси амрикои катӣ, 

Кавши пўпакдор катӣ. 

Шама гир, шамдона гир, 

Келини хушандома гир. 

Бўға гир, бўғчая гир, 

Келини сер бўғчая гир. 

 

                     Муборак 

Дар сар лулаҳои зарин, дар тан қаво муборак, 

Дар дасту пои домод, ранги ҳино муборак, 

Эй Ҳамзамуту Зайнаб, номи худо муборак, 

 

Духтар ба рўи хона, зулфаш ба рўи шона, 

Домоди рўи хона, шарму ҳаѐ муборак, 

Эй Ҳамзамуту Зайнаб, номи худо муборак. 

 

Дар дасти ин шонойна оварда тўҳфа келин, 

Бубин аз ин арўсон  номи худо муборак, 

Эй Ҳамзамуту Зайнаб, номи худо муборак. 

 

Эй шоҳи тоза домод, тўи шумо муборак, 

Эй сарву қадди шамшод  ҳусни шумо муборак, 

Эй Ҳамзамуту Зайнаб, номи худо муборак. 

 

 

 

 

 

 

МАШҒУЛОТИ 4. МАВҚЕИ ЗАРБУЛМАСАЛ ВА МАҚОЛҲО ДАР  

ФОЛКЛОРИ ТОЧИК 
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Нақша: 

1. Мавзўъ, ғоя, ва хусусиятҳои бадеии зарбулмасалу мақол. 

2. Таҳлили мавзўи ғоявӣ, иҷтимоӣ, тарбиявӣ ва бадеии зарбулмасалу мақол. 

3. Санъатҳои бадеӣ дар зарбулмасалу мақол. 

Адабиѐт: 

1. Асрорй В., Амонов Р. Эчодиѐти даҳанакаи халқи точик, Душанбе, 1980. 

2. Асрорй В. Жанрҳои хурди фолкдорй,  Душанбе, 1990. 

3. Куллиѐти фолклори  точик, чилди 5,, Зарбулмасалҳо,  Душанбе, 1992 

4. Баѐзи фолклори   точик,:  зарбулмасал, мақол, чистонҳо,   чилди 2, 

Душанбе, 1990. 

5. Зарбулмасал ва мақолҳои точикй, Душанбе, 1960 

6. Таронаҳои Самарқанд,  Душанбе, 1966. 

7. Фозилов М. Зарбулмасал ва мақолҳо дар тамсилу ҳикояҳо, Душанбе, 

1973. 

 

НАМУНАҲО АЗ ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛ 

Гунҷишкро кӣ кушад? – Қассоб. 

Санги вазминро об намебарад. 

Аз бекор ҳама безор. 

То меҳнат накунӣ роҳат набинӣ. 

Дўст гирѐнда гап мезанад, душман хандонда. 

Олими беамал, замбўри беасал. 

Дара задам девор кафид. 

Нодон ба кори худ ҳайрон 

Аввал андеша, баъд гуфтор. 

Аввал бубин ҷои худ баъд бимон пои худ. 

Аввал пурсиш баъд кўшиш. 

Дили оча ба бача, дили бача ба кўча. 

Хонаи бачадор бозор, хонаи бебача мазор. 

 

МАШҒУЛОТИ 5. СУРУДҲО ВА БАДЕҲАҲОИ ШИФОҲӣ 

Нақша: 

 1. Шодиву фараҳ, ҳаҷв ва ғаму андўҳ – мавзўи сурудҳои мардумӣ.  

2. Санъатҳои бадеӣ, вазн, қофия ва нақароти сурудҳои лирикӣ  

3. Мавзўъ, ғоя ва шакли шеърии бадеҳа.  

4. Таҳлили порчаҳо аз сурудҳо ва бадеҳаҳои шифоҳӣ  

Адабиѐт: 
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1. Асрорй В., Амонов Р. Эчодиѐти даҳанакаии халқи точик, Душанбе, 

1980. 

2. Сухане аз даҳане. Душанбе, 1972. 

3. Байту рубоиѐти кўҳистони Зарафшон,  Душанбе, 1982. 

4. Фолклори   точик. Хрестоматия, Душанбе, 1989. 

5. Асрорй В. Жанрҳои хурди фолкдорй,  Душанбе, 1990. 
 

НАМУНАҲО АЗ СУРУДҲОИ ҒАЙРИМАРОСИМӣ 

               

             Намуна аз сурудҳои шодӣ  

Наботе, чи наботе, 

Ба лаб хандиданоте, 

Зиѐда шавқи ман шуд, 

Бисўхтам дар ғамоте. 

Ду лаълат оби кавсар, 

Ду зулфат мори бесар, 

Ду рухсорат мунаввар, 

Мурам дар хоки поте. 

Дар пеши хонат хафай, 

Ду синат мисли барфай, 

Ошиқат талхакафай, 

Парешон кокулоте 

Бирафтум лав-лави ҷар, 

Бар моҳи мунаввар, 

Задӣ гулҳора бар сар, 

Миѐни зулфакоте. 

Пушидай куртаи чит, 

Ба сад нозу сад инҷид. 

Бичин гулҳои санҷит. 

Бибусам абруҳоте 

 

Намуна аз сурудҳои хазлу шўхӣ 

Имшаб то рўз дар хона, 

Шуд ҷанги рустамона. 

Лашкари кайк ҳамла кард, 

Аз чор тараф тала кард. 

Кимчӣ шуду ба нохост, 

Кайк аз поѐн боло тохт. 

Даста бурдам ба пуштам, 
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Як кайки маста куштам. 

Пусташ кардум нуҳ қулоч, 

Ҳам сурфа шуд, ҳам саноч. 

Аввал задум бо теша, 

Теша шуд тика-тика. 

Баъд задум бо найза 

Найза шуд пора-пора. 

Зуд гурзро гирифтам, 

Чунон задан гирифтам. 

Ки дар ҷога, ҷураҷон, 

Дарѐи хун шуд равон 

       

                 Намуна аз сурудҳои ғамангез 

Боғ ба боғ мегардаму ѐдам ба ѐди дадекам, 

Кошки як бор медидам рухсори шоди дадекам. 

Дадаҷонам рафтану ман мондаям танҳову зор, 

Зору ҳайрон мондаям мисли гуле дар байни хор, 

Ошама кашта монам, хурда натонам чо кунам? 

Роҳатон дурӣ кунад, рафта натонам чо кунам? 

Хокакои поятон бар чашмакам сурма шавад, 

Мўякои каҷатон бар гарданам халқа шавад.        

 

                           Намунаҳо аз дубайтиҳои халқӣ 

Аз ин ишқи ту расвои ҷаҳон гаштам, намепурсӣ,  

Маломатҳои мардум, нотавон гаштам, намепурсӣ.  

Ба cap рафтам, намеоӣ, хазон гаштам, намепурсӣ,  

Муҳаббатхоҳи даврони замон гаштам, намепурсӣ. 

                    *** 

Илоҳо то ҷаҳон бошад, ки бошӣ,  

Замину осмон бошад, ки бошӣ.  

Ҳамеша ман дуогуйи ту бошам,  

Ба илму маърифат дойим ту бошӣ. 

                    *** 

Ҳар гоҳ, ки харе соҳиби дунѐ шуд,  

Уро ба ҷаҳон номи наку пайдо шуд.  

Норафта ба мактабу нафамида сухан,  

Аз каҷравии худаш домулло шуд. 

        *** 

Гурбаи мискин агар пар доштӣ,  
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Тухми гунҷишк аз ҷаҳон бар доштӣ.  

Ин ду шохи гов агар хар доштӣ,  

Ҳеҷ касро назди худ нагзоштӣ. 

 
 

МАШҒУЛОТИ 6. ШУГУНҲОИ ХАЛҚЙ ВА МАВҚЕИ ОН ДАР 

ЗИНДАГЙ 

Нақша: 

1. Масъалаи истилоҳи шугун дар манобеи китобӣ, шифоҳӣ ва 

тафовути он аз жанрхои хурди фолклорӣ. 

2. Таҳқиқ ва таҳлили шугун аз ҷиҳати шакл, мундариҷа, сохтори 

забонӣ, бадей ва дар иртибот бо маросиму лаҳзаҳои гуногуни зиндагии 

мардум. 

3. Вазифаи шугун дар зиндагии моддӣ ва маънавии мардуми точик. 

4. Таҳқиқи поэтикаи шугун аз ҷиҳати забон, услуб, персонаж, образ, 

вариантнокӣ ва монанди инхо. 

Адабиѐт: 

1. Дастуруламал оид ба чамъ кардани эчодиѐти даҳанакии халқ,  

Самарқанд,  2013 

2. Қамарзода А. Адабиѐт, китоби дарсй барои синфи 5, Тошканд, 2005. 

3. Раҳмонов Р.   Шугунҳои Бухоро дар сабти Равшани Раҳмонй,  Москва,  

1997. 

4. Д.Раҳмонов. Чинори пургул. Душанбе, 2005. 

5. Шерназаров А. Баъзе бовар ва ақидаҳои қадима дар маросими мотами 

водии Қашқадарѐ. (Маҷмуаи мақолаҳо) Самарқанд, 2012.  

6. Фолклори точикони Қашқадарѐ,  дар се чилд, Душанбе, 1998.  
 

Мухтасар оиди шугунҳои мардумй 

Имрўзҳо давлати соҳибистиқлоли мо  имкон медиҳад, ки ба таври 

алоҳида корҳоеро ба анҷом расонем ва аз ҷумла он жанрҳои адабиѐти 

шифоҳиро, ки дар гузашта ба мавҷудияти онҳо чандон таваҷҷўҳ надоштанд, 

гирд оварем, дар бораи маросимҳо ва сурудҳое, ки мазмуни динӣ доранд, 

шугуну боварҳо, дуоҳо,  қассам,  ва дигар анвои боварҳои мардум  ибрози 

назар кунем 

Шугуну боварҳо яке аз чунин жанрҳои ҳурофотӣ мебошад, ки то ба 

имрўз дар зиндагии иҷтимоии мардуми тоҷикон фаровон ба кор меравад.  

Бовару эътиқодҳо низ як қисми анъанавии мардум мебошад, ки дар 

офаридани он оммаи мардум иштирок карда, аз насл ба насл интиқол 

медиҳад, илова ба ин дар мундариҷаи қариб ҳамаи шаклҳои эътиқод 
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унсурҳои бадеӣ дида мешавад, ки хоси объекти таҳқиқи илмҳои филологӣ 

мебошад.  

Боварҳо матни муайяни шифоҳист, ки ба мисли зарбулмасалу мақол 

шаклан хурд буда, хусусияти асосии он аз рўи ягон нишона, ҳодиса, рафтори 

ҷонварон ва ҳолатҳои инсон фол гирифтан, пешгўй кардан аст. Масалан, 

«Рўзи Наврўз ба дил кинаву адоватро роҳ намедиҳанд, кушодарўву 

хушгуфтор будан фоли нек аст».  Ё ин ки «Рўзи Наврўз дастурхонро бо нозу 

неъмат оро дода ба аҳли оила гулоб нўшонидан ва ҳафтсаломро бо оби 

заъфарон тар карда нўшидан фоли нек аст», «Тифлро дар гаҳвораи зани 

кўдакаш мурда намебанданд»,  «Дар вақти мурда шудан доду фарѐд намуда, 

худро задан хосияти хуб надорад» ѐ «дар маросими арўсбиѐрон дар зери 

чодар (чимилиқ) ба онҳо оина нишон медиҳанд, шарбат мечашонанд, аз 

гирди сари арўсу домод чароғ мегардонанд», «Дар сумалакпазй ғамгин будан 

фоли бад аст». ва ғайра. 

 Воқеан ҳам ин жанр моро водор месозад, ки ба решаҳои асотирии 

мардуми худ бештар таваҷҷўх намоем. Ҳамчунин дар пайванди имрўзу 

гузашта чй нақше доштани онро муайян кунем. Чунки маҳз шугун чун 

эътиқод ва бовари мардум барои бештар ва дақиқтар омўхтани ин ѐ он 

ҳодисаву падидаҳои зиндагӣ ва табиат ѐрӣ мерасонад.  

 

НАМУНАҲО АЗ БОВАРҲОИ МАРДУМ 

1. Агар саг пушташро ба соҳибони хона гардонад, ин фоли нек аст, ки 

меҳмон ба он хонадон меояд. 

2. Агар пишак (гурба) рўяшро шўяд, дониста бошед, ки меҳмон меояд. 

3. Агар саг алу кашад, бисѐр бад аст, аз ҳамон хона (оила) касе мемурад, 

ѐ фалокате рўҳ медиҳад.  

4. Агар хурўс рўзона ҷеғ занад, ин беҳад шум аст. Ба ҳамон хонадон 

фалокате рўй медиҳад.  

5. Шахс бояд то баромадани офтоб аз хоб бедор шуда, дастурў бишўяд. 

Агар баъди тулўи офтоб хезад ва ѐ шустушў накунад, рўяшро шайтон 

мелесидааст. 

 6. Ба болои остонаи дар ѐ дорвоза нишастан хосият 

надорад. 

 7. Дарро қулоч кардан увол аст, хосият надорад. 

 8. Заминро бо чўб ѐ пой задан увол (гуноҳ) аст. Замин 

пои ҳамон шахсро мегазидааст. 

 9. Дар замин нону намакро партофтан, пош додан гуноҳ аст. 

 10. Остонаи дарвоза ва дарро кўфтан хуб нест. 
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 11. Хуштак кашидан ва ушпулоқ задан (хушт-хушт кардан) хосият 

надорад. 

 12. Бо дасти рост хобидан савоб аст, вале бо дасти чап хобидан хосият 

надорад, увол аст. 

13. Агар нохуни даст аз қадди ҷав дароз шавад, аз дасти он шахс хурок 

хурдан ҳаром будааст. 

14. Агар мўйлаби кас дароз шуда, ба даҳонаш дарояд, хурдагии он шахс 

ҳаром буда, хосияти бад доштааст 

15. Муйсарро дароз гузоштан увол будааст, бинобар дар вақт вақташ 

онро ислоҳ намудан хосияти хуб дорад. 

16. Обро рост истода хўрдан ва нонро роҳравон хурдан хуб нест, 

хосияти бад дорад. 

17. Ба болои болишт нишастан ѐ болиштро кўфтан хосият надорад. 

18. Дар хонаи дўст набояд нохун гирифт, ҷомашўй 

намуд.  Иҷрои ин корҳо касофат меовардааст ва хосияти шум доштааст. 

19. Ҷорубро набояд рост гузошт. Хосияти хуб надорад. 

20. Мўи сарро сўзондан хосият надорад. 

21. Рўзи чоршанбе беморбинӣ рафтан хосият надорад. 
 

 

 

МАШҒУЛОТИ 7. ЖАНРҲОИ НАСРИ ШИФОҲИИ ФОЛКЛОРИ ТОҶИК 

Нақша: 

1. Таснифи жанрҳои насри шифоҳӣ ва муносибати он бо жанрҳои китобӣ. 

2. ХУсусияти жанрии устура, ҳикояҳои асотирӣ, афсона, қисса, ривоят, 

нақл, латифа ва насри ривоятӣ 

 

               Адабиѐт: 

1. Амонов Р. Афсонаҳои халқи точик,  Душанбе, 2001. 

2. Асрорй В., Амонов Р. Эчодиѐти даҳанакии халқи точик, Душанбе, 1980. 

3. Асрорй В. Жанрҳои хурди фолклорй,  Душанбе, 1990. 

4. Дастуруламал оид ба чамъ кардани эчодиѐти даҳанакии халқ,  Самарқанд, 

2012. 

5. Куллиѐти фолклори  точик, чилди 1,  Масалҳо ва афсонаҳо дар бораи 

ҳайвонот,  Душанбе, 1981 

6. Латифаҳо, Душанбе, 1994. 

7. Маҳдиев С. Проблемаи жанри латифа,  Душанбе, 1977. 

8. Обидов Д. Афсонаҳои ҳачвй-маишии точикй, Душанбе, 1978. 

9. Раҳмонй Р.  Афсона ва жанрҳои дигари насри шифоҳй, Душанбе, 1999. 
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10. Раҳмонй Р.  Таърихи гирдоварй, нашр ва пажўҳиши афсонаҳои мардуми 

форсизабон,  Душанбе, 2001. 

11. Фолклори   точик. Хрестоматия, Душанбе, 1989. 

12. Афсонаҳои Самарқанд. Тошкент, 2012.  

13. Мирзоев А. Ҳикоятҳо оид ба ибни Сино ва шахсияти ў, Сталинобод, 1953. 

14. Раҳмонй Р. Қиссаҳо, ривоятҳо ва дуоҳои Бухоро, Душанбе, 1998 

 

НАМУНАҲО АЗ НАСРИ ШИФОҲӣ 

ҲИКОЯТИ РЎБОҲ 

 Як рўбоҳе буд, доим чизи камро назараш нагирифта, чизи  бисѐрро 

кофта, сарсон ва саргардон шуда аз чизи кам ҷудо мешуд. Рўзе вай 

саѐҳаткунон ба гўшаи биѐбоне расида аз ҳамон ҷой пўсти ҷонвареро ѐфт. 

 Дар ҳамин вақт мурғе чанд чўҷаи худро парво карда гашта буд. Рўбоҳ 

пўсти ҷонварро дар як ҷой монда аз паи ҳамон чўҷаҳо рафт ва пойда истод. 

Вақтро ғанимат дониста аз ҳамон чўҷаҳо якеашро гириифа дар ҷои пўст 

мондагиаш омада  дид, ки пўст нест. Чўҷаро  дар ҳамон ҷой монда пўстро 

кофт. Хеле  кофт, пўстро наѐфт. Гашта омад  ки чўҷа ҳам нест. 

 Боз рафта  хост, ки аз ҳамон чўҷаҳо яктаи дигар гирад, вале мурғ 

ҳамроҳи чўҷаҳо рафта буд. Бисѐр кофт, наѐфт. Ба ҷои дигаре рафт, ки як 

ҷонвар чизеро хўрда истодааст. «Пўсти ҳамин ҷонварро монда меравад» – 

гуфта поида истод. ҷонвар ҳамаи чизҳоро хўрду фақат устухонро монда рафт. 

Рўбоҳ  ҳамон устухонро гирифта дар  як ҷои дигаре рафт. Дид, ки қаноти 

бозе шикаста, парида намтеавонад. Устухонро як ҷой монда аз оқиби ҳамон 

боз сарсону саргардон шуда гашта ў   ташна ба лаби як дарѐ омада расид. 

 Боз аз дарѐ гузашта рафт, вале рўбоҳ гузашта натавонист, ноумед шуда 

дар ҷои устухон мондагиаш омад, дид  ки устухон ҳам нест. 

 Камро назар накарда аз чизи бисѐр ҷудо шуда гашта вай ташнаю гушна 

ва бо сад  азобу уқубат ба хонаи худ баргашт. 

 

 

МУШИ ДОНО 

 Дар шаҳри Ҳабаш як муш буд. Муш бисѐр доно буд. Дар ҳамин 

мамлакат ба сари ҳар кас  ҳар мушкилие афтад, ба пеши ҳамин муш омада 

маслиҳат мекард. Ҳамон муш  маслиҳат медод ва корҳои  пурмашаққат ҳал  

ва иҷро мешуд. 

 Муш як рўз ба тариқи саѐҳат ба биѐбон баромад  Вай роҳи бисѐр рафта 

ба ҷое расид, ки дар он ҷо дарахти сафедоре буд. Ба  ҳамон  дарахт нигоҳ 

кард,  ки кар-кар-карак    истодааст. Вай  дар муш ниҳоят дараҷа душмани 

қаттол буд. 
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 Муш  ба оқибаш нигоҳ кард, ки як акка гурусна аст, дар рў ба рўяш 

нигоҳ кард, ки пишак истодааст. 

 Акка ва пишак ҳам душмани мушҳо буданд. Муш дар мобайни ин 

душманон монд . Ҳайрон шуд, хаѐл кард, ки: «ҷоямро кар-кар-карак омада 

мегирад, оқиб равам акка гирифта мехўрад, ба пеш равам, пишак гирифта 

мехўрад». 

 Муш бисѐр доно буд. Тахминан ним соат фикр карда гуфт, ки бо 

ҳамроҳи пишак созиш кардан даркор. Агар бо ҳамроҳи пишак ман созиш 

кунам, кар-кар-карак ва акка дар ҳаққи ман  ҳеҷ кор карда наметавонанд». 

 Аз таги дарахт истода ба ҷониби пишак овоз кард, ки: 

- Ист, пишак . Имрўз ман дар мусибат мондам , ту ба ман ѐрдам деҳ,як 

вақте ман ба ту  ѐрдам медиҳам. 

 Дар ҳамин биѐбон сайѐде буд. Барои шикор кардан дар ҳар ҷо – ҳар ҷо 

дом мемонд. Пишак дар ҳамин дом банд шуда буд. 

 Пишак ба муш гуфт: 

 -Пеш  биѐ, маро халос кун. 

 Муш ҷониби пишак равон шуд. Кар-кар-карак ва акка диданд, ки муш 

ҷониби пишак рафта истодааст, умедашонро канда, парида аз паи кори худ 

рафтанд. 

 Муш рафта банди пишакро буррид. Як торро набурида монд. 

  Пишак ба муш гуфт, ки мондагй як торро ҳам бур! 

 Муш гуфт: 

 -Ту бо ман айлоқи дўстй карда бошй ҳам , дар фикр коми душманй  

дорй, аз барои ҳамин ин торро набуридам. Аз қадим сухане ҳаст, ки: 

- «Бо ҳар кас дўстй кунй, камтар душманй ҳам дар назар доштан 

даркор. Ба ҳар кас душманй кунй ба он кас як қадар дўстй ҳам лозим» гуфту 

ба хонаи худ рафт. 

                   

ШЕР ВА ХАРГЎШ 

  Дар бешае як шер зиндагй мекард. Дар ҳамон беша харгўшҳои 

бисѐре низ буданд, ки доимо ба ин шер ҳар рўз як харгўш медоданд. Охир як 

харгўш барои аз ғуломии шер халос шудан ҳилае сохт. Ба пеши шер рафт ва 

гуфт: 

 - Ту подшоҳи ҳайвонот ҳастй, лекин дар  қабилаи мо як  шер омада ҳар 

рўз аз мо якеро  мебарад. Ин ба ризқу рўзии ту футур мебиѐрад. 

 Шер  аз ин хабар оташин шуда гуфт: 

- Ту ўро ба ман нишон деҳ! 

Харгўш шерро  гирифта ба лаби чоҳе бурд. Ҳар ду ба об  нигаристанд. 

Акси  шер ва харгўш ба об афтод. 
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- Ин ҳамон шер! 

- Шер акси шер ва харгўшро дар чоҳ дида, калланокй худро ба  чоҳ 

партофт ва мурд. Онро дар  ҳамон ҷо гўр карданд. Бо ҳамин харгўшҳо аз марг 

халос шуданд. 

 

ТОЙЧА 

  

Дар замоне як подшоҳе гузашта буд. Ин подшоҳ як писар дошт. 

Подшописар як рўз мегўяд, ки: 

- Ман ба дашт ва саҳроҳо ба сайр мебароям. 

Вай дар вақти худаш давр зада, сайр карда гаштанаш як тойчаро дида, 

онро даст мегирад. Вай тойчаро ба хона  оварда парво карда гаштан мегирад. 

Фақат  шабу рўз ҳуш ва ѐдаш бо тойча банд. 

Як рўз мешуд ки зани подшоҳ, яъне модари бача аз дунѐ ҷашм 

мепўшад. Чанд вақт мегузарад ва подшоҳ дигар зан мегирад. Аз мобайн як, 

ду сол мегузарад. Ин  зани подшоҳ, модари ўгаяш ба бача душман мешавад 

ва як камбағалкампирро ѐфта ба хонааш оварда хурсанд карда, бо маслиҳат 

писарро куштанй мешаванд. 

Кампир мегўяд, ки: 

- Ба хўрокхўрй ки омад, ба хўрокаш заҳар андохта тед, кампир инро 

гуфта баромада меравад. 

Рўзи дигар подшоҳписар ба пеши хўрок меояд, мебинад, ки аз чашми 

аспаш об шорида истодааст. Рўю чашмони аспро пок мекунад. Ба асп худо 

забон метияд, асп: 

- Хўрокро нахўр, - мегўяд. Бача ба хона медарояд, модари ўгай хўрок 

оварда мемонад. Бача бошад, нонро хўрда, хўрок нахўрда баромада меравад. 

Рўзи дуюм боз кампир меояд ва мегўяд, ки: 

- Акнун аввал аспашро куштан даркор, баъд бачаро куштан мемонад. 

Зани подшоҳ мегўяд, ки: 

- Чй нав кушам? 

Кампир мегўяд, ки: 

- Худатонро касал кунед, нонҳои тунук пухта ба таги кўрпача монед. 

Подшоҳ , ки омад, ба ин сў -он сў паҳлў гардед, нонҳо қасар – қасар мекунад. 

Подшоҳ мегўяд ки «чй шуд?», баъд гўед, ки аҳволам бисѐр бад, ҳама мегўяд, 

ки «ҳамин аспи дар  ҳавлй будагиро кушта хўред, нағз мещавед», - гуфта 

кампир баромада рафт. 

Зани подшоҳ ба канизаконаш нонҳои тунук пазонда гирифта мебиѐрад. 

Як вақт писараш меояд ба пеши аспаш. Мебинад, ки боз аспаш хафа. 

- Чй шуд? – гуфта мепурсад ва аз рўи аспаш мучй мекунад. 
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 Баъд аспаш ба вай мегўяд, ки: 

- Акнун ман мемурам.  Вақте, ки манро куштанй  шаванд, ман се бор 

чир мезанам: якумаш дар вақти  ресмонро кушодан, дуюмаш дар вақти аз 

оғил баровардан, сеюм дар вақти  ғалтонида поямро бастан, ҳамон вақт 

омадй, омадй – наомадй, ман мемирам, суханам ҳамин. 

Зани подшоҳ ҷояшро тахт карда ба  болои кўрпачаҳо баромада хоб 

меравад. Подшоҳ омада инро мебинад: 

 -Ҳа, чй шуд - гуфта мепурсад подшоҳ. 

Занаш ин тавр меҷунбад, ки  нонҳои қоқ қасаррй мекунад.  

Занаш мегўяд, ки: 

- Аҳволи ман тамоман бад. ҳама мегўянд, ки ба ман гўшти тойи дар 

ҳавлй будагй даво. Агар ҳамонро кушта хўрам, нағз мешавам. 

Подшоҳ даррав ба қассоб кас мемонад, қассоб меояд. Қассоб  аспро 

куштанй мешавад,  асп як чир мезанад. Дар вақти аз оғул бароварданаш боз 

як чир мезанад.  Вақти пояшро бастан боз як чир мезанад. Писари подшоҳ 

фаҳмида даррав меояд. Ба  падараш дармеафтад, ки: 

 -Падарҷон, ҳамин қадар рўз боз  ман ин аспро парво кардам, як 

маротиба савор шуда бинам, роҳаш чй хел, баъд кушед майлаш , - мегўяд ва 

аспашро мегирад ва  савор шуда мебарояд ва  ба падараш мегўяд, ки: 

- Хайр падарҷон, то дидана, саломат бошед. Модарам ба ман душманй 

кард, - ва баромада меравад. 

 Подшоҳ дарҳол омада мебинад, ки ҳақиқатан занаш бардурўғ худашро 

касал карда, душманй карда будааст. 

 Ҷаллодҳоро ҷеғ зада, занашро ба куштан ҳукм мекунад. Худи подшоҳ 

бошад барои аз писараш ҷудо шудан гиря карда кўр мешавад. 

 Писар ба як давлати дигар рафта мефарояд ва се тор аз ѐли аспаш 

гирифта дар рўмолча баста ба кисааш мемонад ва аз пешонаи аспаш мучй 

карда аспашро сар медиҳад. 

 Худаш як қабат либосҳои кўҳнаро пўшида, кал барин шуда дар дарбори 

подшоҳ рафта хизматгор шуда мегардад. Як рўз подшоҳи шаҳр касал 

мешавад. Ба касалии подшоҳ як дона оруи зарринро даво таъин мекунанд. 

Ору аз ҳеҷ ҷо ѐфт намешавад. 

 Як рўз подшоҳ ҳамаро ҷеғ зада маҷлис карда мегўяд, ки: 

 - Ҳар кас як дона оруи заррин ѐфта биѐрад, то мурданаш хона ва ҷо, пул 

ва давлат медиҳам. Ҳеҷ каси «ман меравам» мегуфтагй ѐфт намешавад. Баъд 

ин подшоҳ  «калбача» – ро ҷеғ зада меорад ва ба вай – ту меравй! – мегўяд. 

 «Кал» аз шаҳр берун баромада, мўйи аспашро дуд мекунад. 

 Аспаш дарҳол ҳозир мешавад. Ба аспаш мегўяд, ки: 

- Ҳозир аз куҷо набошад, чорто оруи заррин даркор, ѐфта меорй! 



163 

 

Аспаш оруи зарринро дар мобайни ду соат ѐфта меорад. Вай аспашро 

боз сар дода, оруро ба подшоҳ гирифта мебиѐрад ва месупорад. 

Подшоҳ дарҳол вайро чи қадар бардор- бардор карда ба вай хонаҳои 

кори калон сохта медиҳад. Акнун подшоҳ ба вай зан гирифта медиҳам гуфт. 

Писар гуфт, ки: 

- Тақсир, ман аз шумо як илтимос дорам, ки маро чор рўз ҷавоб диҳед. 

Ман ба мамлакати худам рафта, падарамро гирифта мебиѐрам, баъд тўй 

мешуд. Даррав подшоҳ хазиначиро ҷеғ зада мегўяд,ки : 

- Ба ин бача ду қабат либоси подшоҳй ва як аспи кори калон диҳед. 

Писар бо подшоҳ хайру хуш карда ба роҳ мебарояд. Рўзи дигар ба 

ҳавлии подшоҳ даромада меояд, ки падараш кўр шуда дар хона нишастааст, 

аз подшогй ҳам маҳрум шудааст. Аз дар  даромадан замон  «падарҷон» гуфта 

ба падараш дармеафтад, ҳамдигарро оғўш мекунанд, ҳамон шаб дар хона хоб 

меравад, пагоҳй ба падар мегўяд, ки: борҳоро гиред, аз ин ҷо меравем. 

Даррав ҷизҳои даркориро мегиранд, писараш дар аспи худаш, падар 

дар аспи  подшоҳ додагй савор мешавад ва ба роҳ мебароянд. Рўзи чорум ба 

шаҳри он подшоҳ рафта мерасанд. Дарҳол подшоҳ онҳоро пешвоз мегирад. 

Мебинад, ки ду чашми падари бача кўр, даррав ба як хизматгораш мегўяд, 

ки: 

- Аз фалон ҷой, аз фалон дарахт ду дона барг гирифта биѐр! 

Даррав хизматгор рафта мебиѐрад, ба чашми падари бачча мемоланд, 

ки чашмонаш кушода мешавад. Подшоҳ бо писараш аз нав вохўрй мекунад. 

Баъд се шабу се рўз  духтари вазирро ба бача тўй карда медиҳанд ва ба 

муроду мақсадаш мерасад. 

 

    ТИФОҚЙ 

 

Як бои бадавлат  буд, аз хонадони вай давлат «меравам» мегўяд. Ин 

соҳибхона се писар дошт. Падар аз писари калонй мепурсад, ки: 

- Аз хонадони мо давлат «меравам» мегўяд, ту чй мегўй? 

Писараш мегўяд, ки: 

- Равад, рафтан гирад, давлат чй даркор?! 

Баъд аз писари миѐна мепурсад, ин ҳам ҳамон гапро мегўяд. Баъд аз 

писари хурдй мепурсад. 

 

- Давлат аз хонаи мо «меравам» мегўяд, ту ба ин чй мегўй? 

Писари хурдй мегўяд, ки: 

- Хайр , давлат равад раваду  тифоқй наравад, моѐн тифоқ зиндагй 

кунем, давлат ҳам пайдо мешавад. 
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Падар ба пеши давлат меравад ва мегўяд, ки: 

- Ана, писарони ман ҳамин тавр мегўянд. 

Давлат мегўяд, ки: 

- Он ҷое, ки дар хонадон тифоқй бошад, ман ҳам  ҳамдами ҳамон 

хонадон ҳастам, ман ба ҳеҷ ҷое намеравам, дар хонадони шумо зиндагй 

мекунам. 

Бо ҳамин давлат аз хонаи бой ба ҷои дигар намеравад. 

 

РИВОЯТҲО ОИДИ ЛУҚМОНИ ҲАКИМ 

Ривояти шикорчй, ду кабўтар ва Луқмони Ҳаким 

Дар замонҳои хеле қадим дар сарзамине подшоҳе будааст, ки ў илму 

донишро хеле парасторй менамудааст. Дар дарбори ў шикорчие хизмат 

мекард, ки шоҳро аз гўшти сайд доимо таъмин менамуд. 

Дар яке аз рўзҳои охири тирамоҳ баъд аз барфи аввалин шикорчй сўи 

кўҳ ба шикори навбатй мебарояд. Ногоҳ аз қуллаи кўҳ тармае кўчида ўро 

мебарад. Тарма пас аз чанд метр ба поѐн ҳаракат кардан ногаҳон ба даруни 

ғоре пинҳон мегардад. Шикорчй аз зарбу воҳимаи тарма беҳуш мегардад. 

Пас аз чандин вақт ба ҳуш омада, худро тамоман дар олами дигар мебинад. 

Дар он дунѐи наве, ки тамоми муҳит сабзу хуррам буд, Ў барои истироҳат 

зери дарахтеро интихоб намуда, менишинад ва аз он зебогй ҳаловат мебарад. 

Ногаҳон ў сўҳбати байни якдигарии ду кабўтарро мешунавад, ки дар болои 

шохи дарахт нишаста бу-данд. Онҳо бо забони ба мард фаҳмо ҳарф зада, ба 

якдигар мегуфтанд, ки ин одамизод аз дунѐи дигар омадааст ва бо вай чй хел 

бояд рафтор кард? 

— Биѐ, аввал аз худи одам пурсон шавем, ҷавоб дод кабўтари дуюм. Бо 

ин мақсад аз одамизод пурсиданд: 

— Бигўед, шумо дар кадом олам: дар ин ҷо ѐ дар дунѐи дигар 

зиндагонй кардан мехоҳед? 

Шикорчй ҷавоб дод: 

  — Ман дунѐи худро мехоҳам, вале афсўс, ки имконияти ба дунѐи худ 

баргаштанро надорам. 

Яке аз кабўтарон омада аз шикорчй боз пурсид: 

— Агар шумо ба дунѐи худ баргаштанро хоҳед, мо ба шумо кўмак 

мерасонем. 

Кабўтар боз ба мусофири аз ҷаҳони дигар омада муроҷиат намуда гуфт: 

— ¢ам махўред, барои ба он дунѐ баргаштан ба шумо тўшаи лозимиро 

ҳам медиҳем. 

Кабўтари дуюм бошад, як пиѐла орди гандумро оварда ба ҷайби марди 

омада андохт ва аз ўхоҳиш намуд: 
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— Чашмонатонро пўшед ва ба атроф назар накунед, мо iуморо ба 

маконатон мерасонем. 

Шикорчй чашмонашро пўшид ва баъди чанд дақиқа пас аз 

чашмонашро кушодан худро дар он қуллаи кўҳе дид, ки аз он ҷо ўро тарма 

фурў бурда буд. Мард бо тарсу ваҳм ва нобоварона ба атроф назар карда дид, 

ки аллакай дар ин ҷо фасли баҳор оғоз ѐфтааст. Кабўтарҳо аз назди шикорчй 

ғоиб шуданд. Мард хур-сандона роҳи шаҳрашро пеш гирифт. Ҳангоме, ки ба 

гўшаи шаҳраш расид дид, ки дар ин ҷо марде замини худро шудгор мекунад. 

Деҳқон шикорчиро дида ҳайрон шуд ва ба ў савол дод: 

— Ту ин муддат дар куҷо будй, ки мо аллакай худоии туро додем ва 

ҳама туро дар он дунѐ ҳисоб кардем... Ҳангоме, ки мард ба шаҳр расид, 

атрофиѐн шикорчиро дида хурсанд шуданд ва хабари зиндаву саломат 

баргаштани ўро ба шоҳ расониданд ва аз ў шодиѐна талаб мекарданд... 

Подшоҳ аз зиндаву саломат баргаштани шикорчй хурсанд шуд ва ўро 

ба назди худ даъват карда аз аҳволи ў пурсон шуд. Шикорчй ҳамаи воқеаро, 

ки аз сар гузаронида буд, пурра ба шоҳ нақл кард. Баъди аҳволпурсй ордеро, 

ки он ду кабўтар дода буданд, бароварда пеши подшоҳ ниҳод. Подшоҳ ордро 

ба нонпаз дод, ки алоҳида хамир карда нон пазад. Бо фармони подшоҳ нонпаз 

он ордро алоҳида хамир карда, аз он кулчае тайѐр намуд ва ба танўр часпонд. 

Дар назди дарбори подшоҳ хоркаше мезист, ки ҳар рўз аз ҷангал хор ва 

ҳезум мекашонд. Аз маъракаи дарбориѐн ба хоркаш ҳар рўз ҳар кас аз пеши 

худ, дар табақ луқмае ба ў медоданд. Ва маҳз аз ҳамин сабаб номи ўро 

Луқмак меномиданд (яъне аз луқма — луқмахўр, ак — хурдакак). Он рўз, ки 

нонпаз орди шикорй овардагиро хамир карда, кулчаро ба танўр мечаспонд, 

ҳамин Луқмак дар пеши танўр нишаста ба оташдон ҳезум меандохт. Ногаҳон 

кулчаи аз орди шикорчй тайѐр кардашуда ба болои хокистари танўр афтид. 

Нонпаз аз ин ҳодиса бар ҳарос монда, аз тарсу ваҳм доду фиғон бардошт ва 

ба сараш муштзанон хитоб кард: 

— Хонаам сўхт! Акнун ба подшоҳ чй мегўям?! Луқмак он кулчаи 

афтидагиву хокистаролуд ва нимпухтаро ба доманаш андохта ба нонпаз гуфт: 

— Аҷоиб одам будай. Подшоҳ аз куҷо медонад, ки нон аз кадом орд 

пухта шудааст. 

Нонпаз маҷбур шуд, ки аз сари нав аз орди худ хамир карда, кулчаи 

дигар бипазад ва онро ба дастархони подшоҳ бигузорад. Подшоҳ онро хўрд, 

вале дар тану руўи ў ягон навигарй ва дигаргуние ба амал наомад ва 

гумонбар шуд, ки орди аз ҷои дигар оварда ва нони аз он тайѐр шуда, аз орди 

нону намаки заминаш ҳеҷ фарқе надорад. 

Луқмак бошад, он кулчаи ба хокистар олударо тоза карда, ба хўрдан 

шурўъ намуд. 
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Пас аз тановул кардани нон дар руҳу вуҷуди ў як ҷунбише ба вуҷуд 

омад, ақлу ҳушу хотира ва фаҳмишаш доир ба ҷаҳону муҳити атроф тамоман 

дигар шуд. Акнун ҳар як растанй ба вай сари таъзим фуруд меовард ва ба 

кадом иллати инсон даво будани худро ҳикоя мекард. Паррандаҳо ба Луқмак 

хабарҳои гуногуни дунѐро нақл мекарданд. Баъд аз чанд рўз овозаи 

донишмандиву ҳамадонии Луқмак бо зудй дар ҳама ҷо паҳн гашт. Беморони 

гуногун аз тамоми гўшаву канори дунѐ ба назди ў мерафтанд. Луқмак ҳамчун 

табибу пизишки моҳир ва ҳозиқ ба онҳо доруву дармон медод. Шахсони 

нотоб аз дасти сабуки ў сиҳат мешуданд. Номи Луқмак ҳамчун донишманд 

машҳур гашт. Одамон бо ҳурмату эҳтироми баланд номи ўро аввал Луқмон 

пас аз он Луқмони Ҳаким номиданд. Мардум аз тамоми кишварҳо ба назди 

Луқмони Ҳаким ба умеди шифо меомаданд. Ҳакими бузург ба яке бо панд, ба 

дигаре бо даво, ба сеюми бо суханҳои меҳрубонона кўмак мерасонд. Вазъият 

ба ҷое расид, ки одамон ба дарбору назди подшоҳ камтар мерафтанд. Ҳамин 

тавр, обрўи Луқмони Ҳаким аз қадру қимати подшоҳ баландтар гардид. 

Чунин вазъият ба подшоҳ ва махсусан ба аҳли дарбор хуш намеомад. Онҳо ба 

Луқмон бо нафрату ғазаб назар мекарданд. 

Вазирон ва маслиҳатчиѐни подшоҳ ин ҳолатро дида, подшоҳро таъкид 

карданд, ки Луқмони Ҳаким бо шўҳрату ҳамадонии худ имрўз ѐ фардо 

оқибат тахти подшоҳиро аз дасти шумо мегирад. Барои сари роҳи онро 

гирифтан шумо бояд дар бораи Луқмони Ҳаким ягон чораи ҷиддиро 

андешед. Подшоҳ ҳамон замон сухани вазиронашро гирифт ва фармон дод, 

ки Луқмони Ҳакимро бо ду писараш зиндонй  карда шавад.. Ҳамин тавр, 

Луқмони одилу хайрхоҳ — муаллифи панду ҳикмат, дўстдори халқҳои 

бечораву заҳматкаш зиндонй шуд. Баъди чанд сол ҳар ду писари ў бо азобу 

машаққати зиѐде дар зиндон вафот карданд. 

Баъди мотами ду фарзанд дар зиндони торику камҳаво саломатии 

Луқмон хеле бад ва чашмонашш қариб нобино шуданд. 

Рўзе подшоҳ хўрок мехўрд ва дар вақти таомхўрй тасодуфан як 

устухон дар гулўи вай дармонд. Табибони дарбор ва табибони номдори 

кишварҳои ҳамсоя ба дарбори шоҳ даъват шуданд. Вале илоҷи дарди шоҳро 

ҳеҷ кас намеѐфт. Оқибат шоҳ маҷбур шуд ба вазирони худ фармояд, ки 

Луқмони Ҳакимро аз зиндон наздаш биѐранд, то ки ў чорае дарѐбад. Вазирон 

сухани шоҳро тарафдорй намуда гуфтанд, ки дар ҳақиқат ғайр аз Луқмони 

Ҳаким дигар ҳеҷ кас дарди шуморо даво карда наметавонад. Подшоҳ аз 

ноилоҷй маҷбур шуд фармон диҳад, ки Луқмонро аз зиндон озод намуда, ба 

сари бистараш биѐранд, то ки он ҳакими ҳозиқу ҳамадон ўро даво намояд. 

Вакилони шоҳ ба зиндон рафта, хабар ва мақсади озод шуданашро ба Луқмон 

расониданд. 
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Луқмони Ҳаким ба вакилони шоҳ гуфт:  

—  Чашмонам аз сабаби дар зиндони торик рўзҳову солҳои дароз 

хобидан хира шуданд ва ман набояд аз ин торикии зиндон якбора ба равшанй 

бароям. Илтимос аввал дари зиндонро боз кунед, то ки ман дар муддати як 

ҳафта худро ба ҳавои равшану тозаи беруна мутобиқ созам. Дар акси ҳол ман 

аз ин торикй баромада наметавонам. Соҳибзиндон бо фармони дарбориѐн ин 

амрро иҷро кард. Баъди як ҳафта Луқмони Ҳаким бо чашмони бино ба хонаи 

худ баргашт, вале аз сабаби тамоман беҳолу бемадор буданаш имконият 

надошт, ки ба дарбор рафта, шоҳро муолиҷа намояд.  Баъд аз даҳ рўзи 

дамгирй вай каму беш ба худ омад, дар пойҳояш қувват пайдо шуд ва ў назди 

шоҳ рафт. Шоҳ ин муддат аз сабаби гуруснагиву ташнагй хеле лоғару 

бемадор шуда буд. Дарду гуруснагии бардавом саломатии шоҳро хеле харобу 

сусту заиф намуда буданд. 

Луқмони Ҳаким чунин ҳолати шоҳро дида, ба вай хитоб намуд: 

— Дард, гуруснагиву ташнагй, бехобиву беҳолй тани шуморо лоғару 

фартут намудааст. 3-ин сабаб давои дарди шумо хеле мушкил шудааст, вале 

имконияти табобати иллататон ҳоло аз миѐн нарафтааст ва он асосан ба амру 

розигии шумо вобаста аст. 

Шоҳ: 

—  Бигў, илоҷи дарди ман дар чист? Ва барои он чй бояд кард? 

Луқмони Ҳаким:  

—  Ба шумо бояд бигўям, ки танҳо марги писаратон ба дарди аз ҳад 

гузаштаатон метавонад дармон шавад... 

Подшоҳ:  

—  Чй тавр марги писарам? 

Луқмони Ҳаким:  

— Шумо агар ба буридани сари писари худ розй шавед, сиҳату саломат 

хоҳед шуд. Агар ба ин розй нашавед, дигар илоҷе нест.  

Подшоҳ ба Луқмони Ҳаким назар андохта, бо ғазаб хитоб кард: 

—  Фаҳмидам. Шумо аз ман интиқоми фарзандони худро, ки дар 

зиндон мурдаанд, гирифтан доред! Акнун мехоҳед, ки писари маро аз ҳаѐт 

маҳрум намоед... 

Луқмони Ҳаким оромона ҷавоб дод:  

—  Розй набошед, ихтиѐр ба дасти бахтиѐр. Дигар ягон илоҷе барои 

шифо ѐфтанатон нест. 

Шоҳ ба дарбориѐни худ фармон дод, ки Луқмони Ҳакимро аз даргоҳаш 

биронанд.  Дарбориѐн чунин ҳам карданд.  Шоҳ худ ба худ бо садои хеле 

паст паи ҳам такрор мекард: 
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— Бигузор ман бимирам, вале барои наҷоти ҳаѐти худ ҳаргиз фарзанди 

азизи худро қурбон нахоҳам кард. 

Аз байн боз ду рўзи дигар гузашт. Бемории шоҳ бадтар шуд. Дарду 

тангии нафас ўро бисѐртар азоб медоданд. Оқибат ҷон ба лаб омаду маҷбур 

шуд, ки ба қурбон намудани фарзанди худ розй шавад. Ў ба вакилон фармон 

дод, ки ба зудй Луқмони Ҳакимро ба наздаш оранд. 

Онҳо ба зудй Луқмонро пайдо карда, ба назди шоҳ оварданд. 

Луқмони Ҳаким баробари омадан фармуд ки дар пеши назари шоҳ 

чодир кашанд. Пас фармуд, ки шаҳзодаро аз назди падараш ба паси он чодир 

шинонанд, то ки ў чй тавр қатл кардани фарзандашро набинад. 

Дили подшоҳ аз ин лаҳзаи мудҳишу ғамангез тез мезад. Аз тарафи 

дигари чодар Луқмон таъкид намуд, ки як бузро бо пинҳонй ба он ҷо 

гузоранд, дасту по ва даҳанашро сахт банданд ва сарашро гиранд. «Ҷаллод» 

аз рўи супориши Луқмон амал карда, бузро сар зад. Бузи бечора ҷон медод ва 

хуррос мезад. Подшоҳ садои хурроси вазнини бузро шунида, чунин пиндошт, 

ки сари писарашро буридаанд. Аз ғами фарзанд андўҳгин шуда, бо шиддат ва 

садои баланд фарѐд мезад: 

— Оҳ, писарам ҷавонмарг шуд... оҳ... оҳ, оҳ писарам. 

Ҳангоми бо овози баланд оҳу фарѐд задани шоҳ устухон аз гулўи ў 

парид ва ба замин афтид. Пас аз раҳо ѐфтан аз устухон шоҳ боз дод зада, 

хитоб кард: 

— Сад афсўс, ки писари худро аз даст додам. Алвидоъ, писараки азизи 

ман... 

Дар ҳамин лаҳза Луқмони Ҳаким чодирро аз пеши шоҳ гирифт. Шоҳ 

писари зиндаву саломати худро дида, аз ҳад зиѐд хурсанд шуд ва хитоб кард: 

— Илоҳо ҳазор шукр, ки ҳам устухон аз гулўям афтод ва ҳам писарам 

зинда монд. Ў ба Луқмони Ҳаким наздик шуда, дар назди ў сари таъзим 

фуруд овард. 

Подшоҳ аз марг раҳо ѐфта, ба Луқмон тўҳфаҳои зиѐд дод, инчунин 

вазириро пешниҳод намуд. Вале Луқмони Ҳаким ҳам аз дарбор ва ҳам аз 

боигариҳо рў гардонд. Вай ба кулбаи вайронаи худ баргашт. Камбағалон аз 

зиндон озод шудани ўро бо хурсандй пешвоз гирифтанд. Луқмони Ҳаким 

бошад, то охири умраш ба халқ ҳамчун табиб ва хирадманд хизмат кард. 

Пас аз вафоташ аз ў ба одамон панду ҳикматҳои бисѐре боқй монд, ки 

одамон дар мавриди даркорй аз он баҳра мебаранд. Дар бораи Луқмони 

Ҳаким  боз  ривоятҳои зиѐде гуфта шудаанд, ки аксари онҳо  аҳамияти 

бузурги тарбиявй-ахлоқй доранд 

Ихтирои доруи  номурданй ѐ ҳаѐтбахш 
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Луқмони Ҳаким  наздик шудани маргашро ҳис карда бо мақсади наҷот 

додани ҳаѐташ доруи номурданй (зиндакунандаро) ихтироъ кард. Бо он  дору 

ў ба пеши худ мақсад гузошт, ки сари роҳи аҷалро бигирад. Вай рўзе 

шогирдонашро ба назди худ гирд оварда ба онҳо чунин васият кард: 

- Умри ман ба охир расида истодааст. Ман аз ҳазор гиѐҳ доруе ихтироъ 

ва тайѐр кардам, ки онҳо метавонанд тани нимҷонро зинда ва ҷони касро аз 

марг наҷот диҳанд. Манн онро дар ибтидо бо худ санҷида диданй ҳастам. 

Барои ин кор бояд шумо гуфтаҳои маро иҷро намоед. 

Шогирдонаш бо эҳтироми баланд гуфтанд: 

- Бифармоед, ҳар чизе ки шумо, пири хирадманд, тавсия менамоед мо 

ҳатман иҷро намуда аз рўи гуфтаҳои шумо амал менамоем. 

Луқмон: 

- Бале, ман шодам, ки чунин шогирдони  бовафо дорам. Аммо барои 

падид намудани дору ҳоҷат ба саргардон шудани шумоѐн намешавад. 

Тамоми доруҳои заруриро ман пешакй худам тайѐр кардам. 

Шогирде: 

- Ба мо нишон диҳед ва усули истифодаи онҳоро муфассал нақл кунед, 

ҳамаашро ба  ҷо меорем. 

Луқмони Ҳаким се халтачаи пур аз доруи гардакро (ҳамчун орд маҳин) 

бароварда ба шогирдонаш нишон дод ва ба онҳо гуфт: 

- Ҳар яки ин доруҳо аз садҳо гиѐҳҳо тайѐр карда  шудаанд. Ин се 

доруро шумоѐн паи ҳам бо чунин усул бояд истифода баред: 

Вақте ки ман мемурам ва тани ман нимҷон (нимзиндаву ниммурда аст,  

шумоѐн халтачаи якумро кушода доруи дохили он бударо ба тани ман 

бипошед ва кам-кам оби ширгарм аз болояш рехта ба тамоми пўстам шакед 

ва сахт-сахт бимолед. Пас аз он, ки тани  нимкола сардам гарм шуд,  

мушакҳоям ба ҳаракат медарояд,  шумоѐн бо зудй доруи дар халтачаи дуюм 

бударо ба танам бимолед ва бо оби гарм боз хамирак карда ба тамоми пўстам 

бимолед. Баъди таъсири ин дору  чашмонам кушода шуда, дасту поям ба 

ҳаракат хоҳанд даромад. Дар чунин ҳолат шумоѐн доруи дар халтачаи сеюм 

бударо ба танам пошед ва то зинда шуда ба гап даромаданам бимолед. 

Шогирдон ваъда доданд, ки ин ҳидоятҳоро бе чуну чаро ба ҷо меоранд. 

Оқибат чунин рўзи сиѐҳ пеш омад. Шогирдон дар сари бистари 

Луқмони нимҷон ҷамъ  шуданд ва ба  зинда намудани ў шурўъ намуданд. Пас 

аз  пошидан ва бо оби гарм хамирак намудани доруи якум  тани нимсарди 

Луҳмон гармтар шуд ва дар чеҳрааш сурхй пайдо шуд. Шогирдон он доруро 

бо оби гарм шустанд ва боз доруи дар халтаи дуюм будар бо ҳамин усул ба 

тани нимҷони устод молиданд.  Пас аз чанд дақиқае чашмони Луқмон 

кушода шуданд ва дасту пояш ба ҳаракат даромад, вале ў ҳарф зада 
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наметавонист. Луқмон бо ишорат ба шогирдон фармуд, ки доруи сеюмро  

зудтар ба тани ў бипошанд. Шогирдон аз зинда шудани пири худ хеле 

хурсанд шуданд. Вале ҳангоми кушодани халтаи сеюм шамоле ба миѐн омад  

ва доруи хокаро ба атроф паҳн намуд. Луқмони Ҳаким бо назари ғамангез ба 

шогирдонаш назар андохта аз зинда шуданаш ноумед гашт. Шогирдон чй 

бояд кард, афмўс, ки доруро шамол бурд гўѐн дар  ҳайрат монданд ва ба гиря 

даромаданд. Оқибат пас аз чанд дақиқае чашмони Луқмон пўшида, дасту 

поҳояш бе ҳаракат ва танаш абадйсард гашт… 

Ҳамин тавр якҷоя бо марги Луқмони Ҳаким  асрори чй тавр тайѐр 

кардани доруи зидди маргу ҳаѐтбахш низ аз миѐн рафт… 

Васиятҳои Луқмони Ҳаким ба писараш 

 Луқмон ба писараш васият намудааст: 

 - Мағлуб гардон ғазаби худро ба ҳилм, сабукии худро ба сангинй, 

ҳавову ҳаваси нафсро ба тақво, шакро ба яқин, ботилро ба ҳақ ва бухлро ба 

моли худ. 

 Бош дар сахтй ба тамкин ва виқору (муомила) ва  дар макруҳоте, ки  

рух намояд ба сабр ва дар фарохиву неъмат ба шукр ва дар намоз ба 

шикастагию ниѐз ва дар ҷониби хайрот кардану садақа додан бо суръату 

шитоб. 

 Иҳонат макуну хор масоз касеро, ки тоату итоати ҳақ мекунад ва 

икрому эъҷоз макун касеро, ки бо худои  таоло осй аст, гуноҳ мекунад. 

Даъво макун ҳақи чизеро, ки на аз туст, 

Инкор макун ҳақро ки бар  ту ҳаст 

 Дар миѐни ботилу ноҳақ дар маѐ ва ноҳақ макун. 

 Аз он чи ҳаққу воқеъ аст шарм макун. 

 Магў он чй намедонй. 

 Ба такаллуфу меҳнат худро мадор бар коре, ки наметавонй. Худро бо 

бузургй мадор, бузург мадон. Ба мардум бузургй макун ва азаммат мафрўш, 

такаббур манамо. Фахру муҳобот  макун ва аъроз уғавғо бо мардум макун. 

Изҳори аламу бетоқатй пеши мардум макун. 

Оҳ макаш, уф магўй. Хешро қатъ макуну ҳамсояро маъюсу ноумед 

магузор. Хушҳолй ба мусибатҳо макуну розҳои пинҳониро фош макун. 

Ҳасад мабар. Бадии мардум ба ҳузури ғайбат магўй. Ва агар  ба ту бад 

кунад биѐмурз ва агар некй кунад шукр гўй ва агар ба балое афтй сабр кун. 

Нигоҳ дор ашкро ва ҳазар кун аз ғайр ва насиҳат кун мўъминонро ва аѐдат 

кун беморонро ва ҳозир шав ба намози мурдаҳои эшон ва бирас мотам ва 

азои эшонро. Ва тавонгар  кун фақирон ва мўҳтоҷонашонро ва қарз деҳ 

мусоҳибони худро ва интизор деҳ қарздорони худро ва лозим гир хонаи 
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худро ва қонеъ шав ба қути худ. Ва хўй кун ба хулқҳои некону азизон ва 

парҳез кун аз хулқҳои лаимон. 

Ва  бидон эй писари  ман, ки мақом кардан дар дунѐ андак аст ва 

эътимод кардан ба дунѐ ғуруру фиреб аст ва сарфау ғабта варзидан маҳз хобу 

хаѐл аст. 

Пас, агар инҳо кунй ҷавонмарду осонгиру наздику аминй! Ва калимаи 

ҷомеаи ҷамеи  хубиҳо ин аст, ки бипарҳез дар ҷамеи аҳволи худ ва исѐн 

макун худоиро дар ҳеҷ чиз аз умури худ. 

 

 

НАҚЛУ РИВОЯТҲОИ ХАЛҚЙ ДАР БОРАИ  

АБЎАЛЙ ИБНИ СИНО 

 

Дар аксар ривоят ва ҳикоятҳои халқие, ки то ба мо омада расидаанд, 

лаҳзаҳои ҷудогонаи ҳаѐт ва  фаъолияти Ибни Сино баѐн мешавад, ки онҳо аз 

хушзеҳнй, соҳиби ҳофизаи баланд, табиби ҳозиқ, марди ҳозирҷавоб ва тезбин 

будани ў, инчунин аз фазилатҳои дигари вай ба мо маълумот медиҳанд. Ҳоло 

чанде  аз ин ривояту ҳикоятҳо  оварда мешаванд. 

Танга дар зери курсй 

Нақл мекунанд, ки рўзе Амири Сомонй Абўалиро имтиҳон карданй 

шуд. Ў ба пешхизматони худ амр намуд, ки дар зери чор пои курсии Абўалй 

чор танга гузоранд. Онҳо амри ўро ба ҷо оварданд, вале Абўалй аз ин кор 

қатъиян хабаре надошт. 

Вақте ки Абўалй омада, ба рўи курсии худ нишаст, рўй ба ҷониби 

осмон кард ва боз ба ҷониби замин нигоҳ карда аз тааҷҷуб ва ҳайрат сари 

худро ҷунбонидан гирифт. 

Амири Сомонй гуфт: 

— Ҳакими замонро чй ба тааҷҷуб андохтааст, ки ин қадар дар 

ҳайратанд? 

Абўалй гуфт: 

— Ман имрўз чунин дармеѐбам, ки тахти ман ба миқдори пушти корде 

баланд гашта ѐ худ осмон ҳамин миқдор ба замин наздик шудааст. 

Амири Сомонй ва аркони давлаташ бар камоли ҳис ва эҳсосоти ў 

таҳсин ва офарин намуданд. 

Бемор, мор ва косаи шир 

Нақл мекунанд, ки беморонро аз ҳар куҷо оварда, дар сари раҳи Абўалй 

мешинониданд. Вақте ки Абўалй ҳар субҳ аз хонаи худ берун мебаромад, 

аввал ба як тараф нигоҳ карда, беморони дар ҳамон ҷониб нишастаро 

ҳолпурсй мекард ва мегуфт: «Ин фалон мариз аст, илоҳи вай ин аст». Дар 
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вақти бозгаштан ба ҷониби дигар нигоҳ мекард ва бо дастури боло илоҷи 

дарди беморонро муқаррар мегардонид. 

Рўзе бемореро бо диққат нигоҳ карда истода, дар бораи илоҷи дарди 

вай чизе нагуфт ва ба тарафи дигари беморон гузашта рафт. 

Аз ин муомилаи Абўалй дар он бемор ҳолати аҷибе рўй дод. Вай аз 

зиндагонй тамоман дил канд ва аз сиҳат ѐфтан даст шуста, хоҳиш намуд, ки 

ўро ба зудй бардошта ба хонааш баранд. Дар хона ба наздикони худ гуфт: 

— Эй азизон, дар фикри тобуту кафани ман бошед, кори ман нашуд. 

Абўалй донистааст, ки дарди ман бедавост, бинобар ба ман аҳамияте надода 

гузашта рафт... 

Бемор марги худро интизор шуда, нишаста буд, ки аз сўрохии кунҷи 

хона море берун шуда, ба давродаври хона сайр карда истод. Ҳамон вақт дар 

миѐни хона косаи шир меистод. Мор бо оҳистагй худашро ба косаи шир 

наздик карда, шири косаро тамоман дам кашид, пас чанде ба замин ғалтида 

печутоб хўрд ва дубора даҳонашро ба лаби коса ниҳода, шири хўрда-гиашро 

тамоман қай кард. 

Вақте ки мор ба сўрохии хона даромада аз назар пинҳон шуд, бемор ба 

чунин андешае афтод: «Чун ман дигар умедворй надорам, ҳолам соат ба соат 

бад мешавад, беҳтар он аст, ки ин ширро хўрда, қонамро аз азоб халос 

кунам». 

Ў ба пеш ҳаракат кард ва косаи ширро гирифта тамоман дам кашид. 

Вале бар акси интизории бемор, дарди ў сабук гашта, соат ба соат сиҳат 

гаштан гирифт. Баъд аз чанд рўз, ҳангоме ки худашро тамоман дуруст ҳис 

кард, фармуд ки ўро дубора бурда ба сари роҳи Абўалй гузоранд, то ки ба он 

муомилаи Абўалй эътироз баѐн кунад. 

Хоҳиши ўро ба ҷо меоранд. Вақте Абўалй аз хона баромад ўро дучор 

омада, ба таачҷуб афтода фавран мепурсад: 

— Эй мард, ту мори афъиро аз куҷо ва ба чй кайфият пайдо кардй? 

Илоҳи касалии ту вобаста ба хўрдани қайи мори афъи буд. Азбаским ҳосил 

кардани он бисѐр душвор ва ғайриимкон буд, ман он рўз ба касалии ту дахл 

накарда будам. 

Марди бемор воқеаро ҳамон навъе, ки рўй дода буд, нақл карда 

медиҳад. 

Кўдак ва ангуштарини модар 

Овардаанд, ки Абўалй ҳангоме, ки аз модар таваллуд шуд, доя ўро дар 

тағорае шустушў намуд. Ҳамин вақт ангуштарини модараш, ки нигини вай 

фирўзаи пурқимат буд, гум шуд. 
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Наздикони хонавода аз канизаке бадгумон шуда, ўро бисѐр заданд «ва 

бегуноҳро монанди ҳалқаи ангуштарин дар қўраи уқубат андохтанд ва 

баданашро аз зарби чўб чун нигини фирўзаи ангуштарин кабуд сохтанд». 

Ҳамин вақт ҳолати аҷибе рўй дод: ҳар гоҳе ки ба ҷафо ва изои канизак 

машғул мешуданд, Абўалй фарѐд кашида, ба гиря медаромад ва беором 

мегардид. Ҳангоме, ки аз ҷафои канизак даст нигоҳ медоштанд, Абўалй аз 

гиря истода, хомўш мешуд. 

Наздикони Абўалй ин ҳолро дида, ба тааҷҷуб афтоданд, маҷбуран аз 

озори канизак даст кашида, ангуштаринро гумшуда ҳисоб карданд. 

Он замоне, ки лаъли дурафшони Абўалй ба такаллум даромад, яъне ба 

гап задан сар кард, аввалин сухане, ки ба забони ў ҷорй гашт, ин буд: 

— Шумо, — гуфт у ба наздикони худ нигоҳ карда, — дар ҳаққи он 

канизак аҷаб зулм ва ситаме намудед. Вақте ки маро модарам шустушў 

мекард, дидам, ки ангуштарини вай дар тағора афтод, ман сухан карда 

наметавонистам, ки шуморо хабардор гардонам. 

Пас фармуд, ки ҷойи оби тағора рехташударо кофта, ҷустуҷў намоянд. 

Дар ҳақиқат, ангуштарини гумшуда аз он ҷо ѐфт шуд. 

Абўалй ва кудунгарони Самарқанд 

Нақл мекарданд, ки рўзе Абўалй ба амири Сомонй гуфт, ки «вақти 

мутолиаи илмии ман саҳар аст, лекин айнан ҳамин вақт ҷамоаи рангрезони 

Бухоро тавассути кудунг ба ман халал мерасонанд ва ташвиш медиҳанд». 

Амири Сомонй амр кард, ки рангрезҳо минбаъд дар вақти саҳар ин 

корро накунанд. Баъд аз чанде Абуалй гуфт, ки «Кудунгарони Самарқанд ба 

ман халал расонида, хотири маро мушавваш мекунанд». Амири Сомонй дар 

тааҷҷуб афтод ва ба худ гуфт: «Ин чй навъ будааст, ки кас дар Бухоро истода, 

овози кудунгарони Самарқандро шунавад». Аммо дар ин бора ба Абўалй 

чизеро изҳор накард. 

Абўалй донист, ки Амири Сомонй ин сухани ўро дурўғ пиндошт, вале ў 

низ чизе нагуфт. 

Ҳамин ки якчанд вақт гузашт, Абўалй ба пеши Амири Сомонй омада: 

— Имшаб, — гуфт ў, — овози кудунг маро беором накард. 

Амири Сомонй фармуд, ки дарҳол ҳамон таърихро нависанд. Пас ба 

Самарқанд кас фиристода амр на-муд, ки ҳақиқати ҳолро санҷида, ба ў хабар 

диҳанд. Каси фиристодашуда боз омад ва хабар расонид, ки «дар ҳамон шаби 

ишораткардаи Абўалй калонтарин кудунгарони Самарқанд вафот намуда 

будааст. Бино-бар ин онҳо ҳамон шаб кудунг назада будаанд». 

Ҳангоме Амири Сомонй ин ҳолатро мушоҳида на-муд, эътиқоди ў 

нисбати Абўалй хеле афзуд. 

Самари қироати «Шоҳнома» 
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Як марди сарватманд ҳама чизро дошту фарзанд надошт. Аз байн чанд 

сол гузашту худо як писари нозанин дод. Ягона фарзандро пуф-пуфу суф-суф 

карда калон карданд. Кўдаки нозпарвар аз шамоли қаноти пашша ҳам шамол 

мехўрд, аз шақ-шақи кафгиру дег метарсид. Мактабрав шуд. Ўро ба мактаб 

бурданд.  Бо талабаҳо ҷўр нашуд. Бачаҳо вайро «ту писар не, ту духтар» 

гуфта мазоҳ мекарданд.  Модараш ҳафтаи дигар ўро ба мактаби духтарона 

бурд.  Моҳу солҳо гузаштанд. Писарак калон шуд. Калон шуду лекин 

мизоҷаш духтарона, аз кори вазнин мегурехт, аз ҳар як чизу ҳодиса метарсид. 

Пайкараш ҳам латифу лоғар. Гап заданҳояш ҳам духтарона, шишту хезҳояш 

ҳам. 

Падарашро ғам гирифт. Пеши ҳакимон, донишмандон, мардони 

рўзгордида рафт. Пурсид: 

— Маслиҳат диҳед, чй кор кунам, ки писарам ҷавони далер, паҳлавон, 

бардам, ҷасур, нотарс шавад. 

Яке маслиҳат дод, ки: 

— Шогирди паҳлавон шавад. 

Падараш пеши паҳлавони номдор бурд. Писарак ба варзишу гўштин, 

тарбияи бадан машғул шуд, каме обу тоб ѐфт. 

Дигаре маслиҳат дод, ки: 

— Ҳамроҳатон ба шикор баред, тирандозй омўзед.  

Писарак шикорчии моҳир ва тирандози хуб шуд. 

Сеюмй маслиҳат дод, ки: 

—Шиноварй биомўзонед. 

Писарак дар чанд моҳи машқ шиновари моҳир шуд. 

Бо вуҷуди ин ҳама заҳматҳо он тарсу шарми духтарона аз писарак дур 

нашуд. Хислатҳои хосаи мардона — шуҷоат, ҷасорат ва мардонагй 

намерасиданд. 

Падари писарак пеши мударриси мадраса рафта, муроди дилашро гуфт. 

Мударрис гуфт: 

— Писаратонро ду-се моҳ ба тарбияи ман гузоред. 

Падар розй шуд ва писарашро ба мадраса бурд. Мударрис зуд ҳис 

намуд, ки зеҳни писарак тез аст. Ба вай фармуд, ки китоби «Шоҳнома» пайдо 

кунад. Писарак ҳам «Шоҳнома»-ро ҳозир кард ва устод аз «Шоҳнома» дарс 

гуфт. Дусе моҳ гузашту писарак «Шоҳнома»-ро хонда тамом кард. 

Дар ин мўҳлати шоҳномахонй писарак тамоман тағйир ѐфт. Як навраси 

далер, паҳлавон, ҷасур, нотарс шуд. Гуфтор, рафтор, кирдор ҳама 

ҷавонмардона. Падараш бо ҳадяи зиѐд пеши мударрис рафта сипосгузорй 

карду гуфт: 
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— Агар махфй набошад, гўед ки шуморо чй тавр муяссар шуд, ки 

писараки тарсончаку заифмизоҷ ва бечораи маро ба ин ҷавонмарди 

паҳлавону нотарс, ҷасуру далер табдил додед? 

Мударрис гуфт, ки: 

— Аз Ҳаким Фирдавсй миннатдор шавед. Писаратонро «Шоҳнома» 

мард кард.  Мардум беҳуда нагуфтаанд: 

 

Ҳар он кас, ки шоҳномахонй кунад, 

Агар зан бувад, паҳлавонй кунад. 

Намуна аз латифаҳо 

Ин саллаю ҷомаи ман набудааст... 

 Мушфиқй шабе аз як пасткўчаи Бухоро гузашта истода дид, ки дар сари 

роҳ як маст чурт парида хобидааст. Мушфиқй он мастро ин тараф ва он 

тараф ғелонда диду шинохт, ки раиси шаҳр будааст. Ба даҳону биниаш боб 

карда се-чор лағад фуровард. Аммо маст ҳушѐр нашуд. Баъд Мушфиқй 

саллаю ҷомаи вайро кашида гирифту ба роҳаш рафт. 

 Саҳарй раис ҳушѐр шуда, ба раисхона рафту ба мулозимонаш гуфт: 

 — Имшаб аз хона саллаю ҷомаи маро дуздида рафтаанд. Шумоҳо дар 

кўчаю бозорҳо диққат карда гардетон, ҳамин чизҳои маро дар даст ѐ дар сару 

тани ягон кас дида шиносетон, ҳамон одамро ба пеши ман гирифта биѐретон! 

 Мулозимони раис дар кўчаҳо гашта истода буданд, ки баногоҳ 

чашмашон ба Мушфиқй афтоду дар сару тани вай саллаю ҷомаи раисро 

шинохтанд ва ўро кашола карда ба раисхона бурданд. Раис Мушфиқиро дида 

дарғазаб шуду дўғ зад: 

 — Саллаю ҷомаи ман аз куҷо ба дасти ту расид? 

 Мушфиқй бо оромй ҷавоб дод: 

 — Тақсир, аввал пурсиш, баъд кушиш гуфтаанд. Ман дина шаб аз фалон 

пасткўча гузашта истода, ба як маст вохўрдам, ки дар сари роҳ ба хоку лой 

ҷўлида хобидааст, се-чор лағад кўфтам, ҳушѐр нашуд. Охир саллаю 

ҷомаашро кашида гирифтам. Агар ҳамон маст шумо бошед, ин саллаю ҷома 

ҳам аз они шумо буда-гист, марҳамат карда гиред! 

 Раис дид, ки аз ин гап шарманда мешавад, гуфт: 

 — Не, не, ин саллаю ўомаи ман набудааст, ба корат рафтан гир! 

Фақат дар даруни тобут набошед! 

Аз Мушфиқй пурсидаанд, ки дар вақти ба қабристон бурдани тобути 

мурда аз рўи ҳукми шаръ ба кадом тарафи тобут истодан ҷоиз аст? 

 Мушфиқй ҷавоб додааст. 

 — Ба ҳар кадом тарафи тобут истед — ихтиѐр ба худатон, фақат дар 

даруни тобут набошед шудааст! 



176 

 

Луч гўронед ҳам майлаш 

Мушфиқй аз хўҷаинаш пурсид: 

 — Агар ман мурам, чй навъ мегўронед? 

 Чй навъ мегўронам. Чор газ карбос мегираму кафан дўзонда 

мурдаатонро ба вай печонда, ба мазор мефиристонам, ба гўре метиқонанду 

мемонанд-дия, — гуфт хўҷаин дар ҷавоб. 

 — Ин тавр бошад, — гуфт Мушфиқй, — биѐед дар вақти зиндагиам ба 

ман як курта-эзори карбос дўзонда диҳед. Баъд аз мурданам луч гўронед ҳам 

майлаш. 

Фақат шумо кати ман мондем 

 Падари Мушфиқй молу ашѐи зиѐде дошт. Вақте ки вай мурд, 

қозикалони шаҳр Мушфиқиро ҷеғ зада пурсид: 

 — Аз падарат чиҳо мерос монданд? 

 Мушфиқй гуфт: 

 — Аз падарам бисѐр чизҳо мерос монд, аммо аз меросхўрҳо фақат шумо 

кати ман мондем. 

Дузд ва Мушфиқй 

Шабе ба хонаи Мушфиқй дузд даромад, ҳар чанд чор тарафро кофт, чизе 

наѐфт. Аммо дузд умедашро наканда токчаҳо, зери болорҳо ва тагҳои 

синҷҳоро даст-даст карда медид... 

 Мушфиқй, ки бедор буд, баъд аз хеле саргардон шудани дузд ба вай 

гуфт: 

 — Бародар, беҳуда ташвиш накашед! Ман аз ин хона дар рўзи равшан 

чизе намеѐбаму шумо дар шаби торик чй мекобед? 

Гапи ту ҳам ҳақ аст! 

 Мушфиқй ба мансаби қозии шаҳр таъин шуда буд ва аксар вақт арзи 

мардумро дар хонаи худаш мепурсид. Як рўз касе омада аз ҳамсояи худ 

шикоят карда гуфт: 

 — Вай бачаи маро бегуноҳ зад, баъд ман ҳам вайро задам. Ҳамин кори 

ман ҳақ аст ѐ не? 

 — Ҳақ аст! — гуфт Мушфиқй. 

 Баъд аз баромада рафтани ин арзкунанда ҳамсояи вай даромада арз 

кард: 

 — Ман бачаи вайро назадаам. Аммо вай маро беҳуда зад. Ҳамин кори 

вай ҳақ аст ѐ ноҳақ? 

 — Ҳақ аст! Ҳақ аст! — гуфта сухани вайро ҳам тасдиқ кард Мушфиқй. 

 Зани Мушфиқй, ки аз ин «арзпурсии» шавҳараш хабардор буд, ҳайрон 

шуда гуфт: 
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 — Шумо чй хел қозй, ки ба ҳар ду арзкунанда ҳам як ранг ҷавоб дода 

фиристодед. Охир гапи кадоми онҳо ҳақ буду кадомаш ноҳақ? 

 Мушфиқй дар ҷавоб гуфт: 

 — Занак, ин гапи ту ҳам ҳақ аст! 

Масъала ранги дигар мегирад 

 Насриддин Афандй чанд рўз дар шаҳри худ қозй шуда буд. Дар аснои 

қозигии Афандй касе ба пеши ў омада арз кард: 

 — Ман ба худи шумо як мурофиаи шаръй дорам, ин мурофиаро кй 

мепурсад? 

 — Худам мепурсам! — гуфт мулло Насриддин. — Даъвоятро бигўй. 

 — Барзагови шумо дар кўча гови маро зада кушт, бояд аз рўи шариат 

шумо товони гови маро диҳед! — гуфт он одам. 

 — Ҳайвон як ҷонзоди беақл аст, аз рўи шариат ба кори беақлон касе 

ҷавобгар намешавад! — гуфт Афандй. 

 — Не, ман саҳв кардаам, — гуфт он одам, — гови ман гови шуморо зада 

кушт. Дар ин бора шумо чй мегўед? 

 — Ин тавр бошад, масъала ранги дигар мегирад, — гуфт Афандй бо 

ҳаяҷон, — дар ин сурат соҳиби ҳайвони зананда ҷавобгар мешавад. 

Бояд имсол баробар шуда бошем 

 Аз Афандй пурсиданд: 

 — Шумо калонед ѐ занатон? 

 Афандй гуфт: 

 — Соли гузашта падарам гуфта буд: «занат аз ту як сол хурд аст». Бояд 

имсол баробар шуда бошем. 

Моҳ манфиатноктар аст ѐ офтоб 

 Аз Афандй пурсиданд, ки моҳ манфиатноктар аст ѐ офтоб? 

 Афандй ҷавоб дод: 

 — Азбаски офтоб рўзона мебарояд ва дар рўз ба рўшной эҳтиѐҷ нест, 

вай он қадар манфиат надорад. Моҳ, ки дар шаби торик баромада рўи дунѐро 

равшан мекунад, албатта манфиактноктар аст! 

 

«Бузам ба хотирам омад...» 

 Мушфиқй як рўзи ҷумъа аз пеши масҷиде гузашта истода шунид, ки 

имом бо овози баланди ларзишнок қироат карда истодааст. Даромада ба 

қатори қавмҳо истоду дар айни авҷи қироат гиря карда сар дод. Баъд аз 

тамом шудани намоз имом ба Мушфиқй гуфт: 

— Аз афташ қироати ман бисѐр таъсир кард, ки гиряатон омад? — гуфт 

Мушфиқй, — як бузи фарбеҳ доштам, ки ба наздикй ҳаром мурд. 

Овозаш монанди овози шумо ларзон ва ришаш худди риши шумо 
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барин дарози тунук буд. ҳамон бузам ба хотирам омаду гиря 

кардам...» 

 

МАШҒУЛОТИ 8. НАЗМИ ТАЪРИХӣ, МАВЗЎЪ, ҒОЯ ВА ШАКЛҲОИ 

ШЕЪРИИ ОН. 

Нақша: 

1. Мазмун ва мундариҷаи сурудҳои  таърихӣ 

2. Сурудҳои таърихӣ ва марсия 

Адабиѐт: 

1. Асрорй В., Амонов Р. Эчодиѐти даҳанакаии халқи точик, Душанбе, 

1980. 

2. Дастуруламал оид ба чамъ кардани эчодиѐти даҳанакии халқ,  

Сталинобод, 1960. 

3. Фолклори   точик. Хрестоматия, Душанбе, 1989. 

4. Фолклори  Бухоро, Душанбе, 1983. 

5. Фолклори точикони Қашқадарѐ,  дар се чилд, Душанбе, 1998. 

6. Л.Бузургзода. Инъикоси шўриши Восеъ дар фолклор. Душанбе, 1972 

 

Намуна аз сурудҳои таърихӣ доир ба шўриши Восеъ 

Ай ҷавру зулми мирон, 

Гардида мулк вайрон. 

Ҷазир гаштай фақирон. 

* * * 

Чй туфонай имрўзо? 

Даргирифт кўҳу санго 

Офтоб наздики моҳо. 

* * * 

Кўҳо читу нолонай, 

Офтоб гирифт зулмонай, 

Охири зулм вайронай. 

* * * 

Восеъ ғазост имрўз, 

Ҷон мубталост имрўз, 

Ғавғои рўзи маҳшар 

Бар факирост имрўз 
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МАВЗЎҲОИ МАШҒУЛОТИ СЕМИНАРӢ АЗ ФАННИ  

ФОЛКЛОРИ ТОҶИК 

Фолклор ва маросимҳои халқӣ 

Адабиѐт: 

Асрорй В., Амонов Р. Эчодиѐти даҳанакии халқи точик, Душанбе, 1980. 

Қодиров Р.  Фолклори маросими тореволюционии точикони водии  Қашқадарѐ,  

Душанбе, 1963. 

Фолклори точикони Қашқадарѐ,  дар се чилд, Душанбе, 1998. 

Асрорй В., Амонов Р. Эчодиѐти даҳанакии халқи точик, Душанбе, 1980. 

Зеҳниева Ф. Сурудҳои маросими  тўи точикон,   Душанбе, 1978. 

Гуларўсак (Сурудҳои  тўи арўсии точикон), Душанбе, 1986. 

Фолклори точикони Қашқадарѐ,  дар се чилд, Душанбе, 1998. 

Шерназаров А. Суруди «Ёр-ѐр» ва робитаи шифоҳии тоҷикону ўзбекони 

водии Қашқадарѐ. Анҷумани байналхалқӣ. Тошкент, 2012. 

 

Зарбулмасал ва мақолҳои халқй 

Адабиѐт: 

Асрорй В., Амонов Р. Эчодиѐти даҳанакии халқи точик, Душанбе, 1980. 

Асрорй В. Жанрҳои хурди фолклорй,  Душанбе, 1990. 

Дастуруламал оид ба чамъ кардани эчодиѐти даҳанакии халқ,  Самарқанд, 2012. 

Куллиѐти фолклори  точик, чилди 5,, Зарбулмасалҳо,  Душанбе, 1992 

Баѐзи фолклори   точик,:  зарбулмасал, мақол, чистонҳо,   чилди 2, Душанбе, 1990. 

Гулханй, Зарбулмасал, Тошканд, 1989. 

Зарбулмасал ва мақолҳои точикй, Душанбе, 1960 

Таронаҳои Самарқанд,  Душанбе, 1966. 

Фозилов М. Зарбулмасал ва мақолҳо дар тамсилу ҳикояҳо, Душанбе, 1973. 

 

Чистон ва хусусияти бадеии онҳо 

Адабиѐт: 

Асрорй В., Амонов Р. Эчодиѐти даҳанакии халқи точик, Душанбе, 1980. 

Асрорй В. Жанрҳои хурди фолклорй,  Душанбе, 1990. 

Баѐзи фолклори   точик,: зарбулмасал, мақол, чистонҳо,   чилди 2, Душанбе, 1990. 

Сўфиев А. Чистонҳои халқии точикй, Душанбе, 1972. 

Шермуҳаммадов Б.  Назми халқии бачагонаи точик, Душанбе, 1973. 

Чистонҳо, Душанбе, 1962. 

Байт,  дубайтй ва рубоиѐти халқй. 

Адабиѐт: 

Амонов Р. Рубоиѐти халқй ва рамзҳои  бадей,  Душанбе, 1987. 

Асрорй В., Амонов Р. Эчодиѐти даҳанакии халқи точик, Душанбе, 1980. 

Асрорй В. Жанрҳои хурди фолклорй,  Душанбе, 1990. 

Дастуруламал оид ба чамъ кардани эчодиѐти даҳанакии халқ,  Самарқанд, 2012. 
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Куллиѐти фолклори  точик, чилди 4, Рубоиѐт,  Душанбе, 1986 

Шермуҳаммадов Б.  Назми халқии бачагонаи точик, Душанбе, 1973. 

Баѐзи фолклори   точик,: рубой, байт,  чилди 1, Душанбе, 1985. 

Баѐзи рубоиѐт, Душанбе,  1976. 

Байту рубоиѐти кўҳистони Зарафшон,  Душанбе, 1982. 

Таронаҳои мардумими Эрон,  Тошканд, 2006. 

 Фолклори   точик. Хрестоматия, Душанбе, 1989. 

Фолклори  Бухоро, Душанбе, 1983. 

Фолклори точикони Қашқадарѐ,  дар се чилд, Душанбе, 1998. 

 

Суруду таронаҳои халқй 

Адабиѐт: 

Асрорй В., Амонов Р. Эчодиѐти даҳанакии халқи точик, Душанбе, 1980. 

Асрорй В. Жанрҳои хурди фолклорй,  Душанбе, 1990. 

Шермуҳаммадов Б.  Назми халқиии бачагонаи точик, Душанбе, 1973. 

Гуларўсак (Сурудҳои  тўи арўсии точикон), Душанбе, 1986. 

Фолклори   точик. Хрестоматия, Душанбе, 1989. 

Фолклори точикони Қашқадарѐ,  дар се чилд, Душанбе, 1998. 

Афсона, латифа ва нақлу ривоятҳои халқӣ. 

Адабиѐт: 

Амонов Р. Афсонаҳои халқи точик,  Душанбе, 2001. 

Асрорй В., Амонов Р. Эчодиѐти даҳанакии халқи точик, Душанбе, 1980. 

Асрорй В. Жанрҳои хурди фолклорй,  Душанбе, 1990. 

Дастуруламал оид ба чамъ кардани эчодиѐти даҳанакии халқ,  Самарқанд, 2012. 

Куллиѐти фолклори  точик, чилди 1,  Масалҳо ва афсонаҳо дар бораи ҳайвонот,  

Душанбе, 1981 

Латифаҳо, Душанбе, 1994. 

Маҳдиев С. Проблемаи жанри латифа,  Душанбе, 1977. 

Обидов Д. Афсонаҳои ҳачвй-маишии точикй, Душанбе, 1978. 

Раҳмонй Р.  Афсона ва жанрҳои дигари насри шифоҳй, Душанбе, 1999. 

Раҳмонй Р.  Таърихи гирдоварй, нашр ва пажўҳиши афсонаҳои мардуми 

форсизабон,  Душанбе, 2001. 

Фолклори   точик. Хрестоматия, Душанбе, 1989. 

Афсонаҳои Самарқанд. Тошкент, 2012.  

Мирзоев А. Ҳикоятҳо оид ба ибни Сино ва шахсияти ў, Сталинобод, 1953. 

Раҳмонй Р. Қиссаҳо, ривоятҳо ва дуоҳои Бухоро, Душанбе, 1998 

«Гурўғлй» ва дигар достонҳои халқй 

Адабиѐт: 

Асрорй В., Амонов Р. Эчодиѐти даҳанакии халқи точик, Душанбе, 1980. 

Дастуруламал оид ба чамъ кардани эчодиѐти даҳанакии халқ,  Самарқанд, 2013 

Гўрўғлӣ, чилдҳои 1-3 , Душанбе, 1963. 

Фолклори  точик. Хрестоматия, Душанбе, 1989. 
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АДАБИЁТ: 

1.  Амонов Р. Лирикаи халқи тоҷик. –Душанбе: Дониш, 1968.  

2. Амонов Р. Рубоиѐти халқӣ ва рамзҳои бадеӣ. Душанбе: Дониш, 1987. 

3. Амонов Р. Очерки эчодиѐти даҳанакии Кўлоб, Душанбе, 1963. 

4. Амонов Р. Афсонаҳои халқи точик,  Душанбе, 2001. 

5. Асрорй В. Адабиѐт ва фолклор,  Душанбе, 1967. 

6. Аҳмадов Р. Фолклори маросимҳои мавсимии тоҷикони Осиѐи Марказӣ. 

–Душанбе: Дониш, 2007 

7. Аҳмадов Р. Оид ба таърихи тадқиқи фолклори маросимҳои мавсимӣ. 

Дар кит.: Фолклори тоҷик, ҷ 1. -Душанбе: Дониш, 1973 

8. Афсонаҳои Самарқанд. Бо таҳрир ва такмили А.Қамарзода. –Тошкент, 

Муҳаррир, 2012 

9. Бадеҳаҳои халқй, Душанбе, 1968. 

10. Баѐзи фолклори   точик,: рубой, байт,  чилди 1, Душанбе, 1985. 

11. Баѐзи фолклори   точик,:  зарбулмасал, мақол, чистонҳо,   чилди 2, 

Душанбе, 1990. 

12. Баѐзи рубоиѐт, Душанбе,  1976. 

13. В.Асрорӣ, Р.Амонов. Эҷодиѐти даҳанакии халқи тоҷик. –Душанбе, 

Маориф, 1980. 

14. В.Асрорӣ. Жанрҳои хурди фолклори тоҷик. –Душанбе, 1983. 

15. 6. Зеҳниева Ф. Сурудҳои маросимии тўи тоҷикон. –Душанбе: Дониш, 

1978. 

16. Куллиѐти фолклори  тоҷик, ҷилдҳои 1-5. -Душанбе, 1986 

17. Қодиров Р. Фолклори маросимии тоҷикони водии Қашқадарѐ. 

Душанбе, 1963,  

18. Маҳдиев С. Проблемаи жанри латифа.  Душанбе, 1977. 

19. Мирзоев Х. Таърихи адабиѐти тоҷик. (аз давраи қадим то асри VIII). –

Душанбе, 1989. 

20. Муродов О. Дар пардаи сеҳру ҷоду. –Душанбе: Ирфон, 1990. 

21. Нурҷонов Н. Драмаи халқии тоҷик, Душанбе, 1985. 

22. Обидов Д. Афсонаҳои ҳаҷвӣ-маишии тоҷикӣ, Душанбе, 1978. 

23. Обидов Д. Сурудҳои мавсимии тоҷикони Афғонистон. Душанбе: 

Дониш, 2000. 

24. Раҳмонӣ Р.  Афсона ва жанрҳои дигари насри шифоҳӣ. Душанбе, 1999. 

25. Раҳмонӣ Р.  Таърихи гирдоварӣ, нашр ва пажўҳиши афсонаҳои 

мардуми форсизабон,  Душанбе, 2001. 

26. Самадов А., Шерназаров А. Тавсияҳои методӣ доир ба ҷамъ намудани 

эҷодиѐти даҳанакии халқ. –Самарқанд, СамДУ, 2014 
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27. Сўфиев А. Чистонҳои халқии точикй, Душанбе, 1972. 

28. Таронаҳои Самарқанд, Тошканд, 2013 

29. Фолклори  Бухоро, Душанбе, 1983. 

30. Фолклори  води Қаротегин,  Душанбе, 1986. 

31. Фолклори Норак, Душанбе, 1963. 

32. Фолклори сокинони саргаҳи Заафшон, Сталинобод, 1960. 

33. Фолклори   точик. Хрестоматия, Душанбе, 1989. 

34. Фолклори точикони Қашқадарѐ,  дар се чилд, Душанбе, 1998. 

35.  Шермуҳаммадов Б. Назми халқии бачагонаи тоҷик. – Душанбе, 1973 
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МАТЕРИАЛҲОИ ИЛОВАГЙ: 

 

МАРОСИМҲОИ ДИГАР  

(Гаҳворабандон, Бибисешанбе, Бибимушкилкушо) 

Дар байни халқ боз маросимҳои дигаре низ ҳастанд, ки онҳо ба расму 

одат табдил ѐфтаанд. Инҳо «Бибисешанбе», «Бибимушкилкушо», 

«Гаҳворабандон», «Алас-алас» ва дигарҳо мебошанд. Дар рафти иҷрои онҳо 

афсонаву ривоят ва суханҳои анъанавие гуфта мешаванд, ки хеле бофасоҳату 

образноканд, сурудҳо мехонанд, менавозанд, ҳар гуна ҳаракатҳо мекунанд, 

ки унсурҳои драмаи халқиро соҳиб мебошанд.  

 Яке аз онҳо гаҳворабандон аст. Бояд гуфт, ки гаҳвора аз қадимулайѐм 

дар байни мардум маъмул мебошад. Онро аз чўби бед, чормағз, зардолу ва 

пояашро бештар аз чўби дарахти тут месозанд. Одатан дарозии гаҳвора 1 - 

1,5 метр, бараш 35 - 45 ва баландиаш зиѐда аз 50-60 сантиметр мешавад. Он 

дастбанду побанд дорад ва барои хушк хобидани кўдак мувофиқ гардонида 

шудааст. 

  Маросими гаҳворабандон яке аз анъанаҳои хуби мардуми Самарқанд 

аст. Дар ин шаҳри бостонӣ одатан кўдаки навзоди 7-10-рўзаро ба гаҳвора 

мебанданд. Дар ин маросим аз тарафи арўс қудоҳо – модару хола ва аммаву 

хешони дигар низ меоянд. Даъвати қудоҳо ва иштироки онҳо дар 

гаҳворабандон яке аз омилҳои асосии мустаҳкам гардидани оилаи 

навхонадорон аст. Ба туфайли фарзанд қудо шахси аз ҳама наздики оила 

мегардад.  

    Дар бораи маросими гаҳворабандон Аълочии маорифи халқи 

Ўзбекистон, сокини деҳаи Рустами ноҳияи Самарқанд Раъно Бойбекова 

чунин нақл кардааст: «Пеш аз кўдакро ба гаҳвора бастан кўдакро бо собун, 

обрезак, тағораи махсус оббозӣ медоранд. Одатан тифлро бибии табаррук ба 

гаҳвора мебандад. Ў аввалан муборакбодӣ менамояд. Яъне. муборакбодии 

амри хайр, сиҳату саломатии якдигар, ободии макон, хушнудии хонадон, 

рўзи муроду фирўзии аҳли оила Худованд кўдаки навзодро бо умраш, 

ризқаш, бо пою қадам дода бошад, хушақлу хушрафтор шуда ба воя расад, 

падару модараш роҳату фароғаташро бинанд. Илоҳо, аз ин даргоҳ ва ҳам аз 

хонадони ҳар яки меҳмонҳои азиз овози хуш, завқу шавқи кўдакон канда 

нашавад. Аллоҳу Акбар. 

 Бибӣ мурғро ба роҳи Худо хун карда, ба ҳаққи пиру устодон, 

гузаштагони сарманзил, умедворон, ба ҳаққи чилтан, яктан, сесаду шаст тан 

пирҳои комили забардаст, хунаш ба хун, ҷонаш ба ҷон, пўсташ ба пўст, 
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гўшташ ба гўшт гуфта аввал пешона, сипас  кафу болои даст, пой, 

тахтапушти кўдак, гаҳвора, пас модари навзодро хун мекунад. 

  Модар андаке пиѐзро хоида ба дохили қошуқи сиѐҳидор оҳиста 

мепартояд. Бибӣ онро омехта карда, як-як ба кўдак, гаҳвора, модар бо 

мақсади аз зараркунандаҳо, ҷинҳо дур кардани Худованд мемолад. 

  Шодию хурсандии хурдтаракон ҳадду канор надорад, ҳама атрофи 

бибиро иҳота мекунанд. Бибӣ оинаро, гўѐ, ки он кўдак бошад, ба даст 

гирифта, ин сў, он сў нодуруст гузошта, ин тавр монам-мӣ, он тавр монам-

мӣ, мегўяд. Бачагон бо як овози шавқмандона «не», - гўѐн ҷавоб медиҳанд. 

Бибӣ ба тарзи дигар ва охиру охирон ба тарзи дуруст мемонад. Ҳама баробар 

«ҳа» мегўянд. Пас ў шонаро мисли оина як-як гирифта, амали пешинаи худро 

такрор намуда, ба таги болиштчаи сари кўдак мегузорад. Бо таманнои ризқу 

насиба – кулча, бо орзуи аз санг шудани сари он – қайроқ, бо мақсади 

натарсиданаш – кордча, барои аз чашми бад эмин будан – қаланфур, пиѐзро 

низ зери сари тифл мемонад, ки ҳамаи ин бо ниятҳои нек аст. 

 Сипас бибӣ Бисмиллоҳир раҳмонир раҳим гўѐн кўдакро ба даст 

гирифта, ўро низ ин сў, он сў нодуруст гузошта, бастанӣ мешавад. Бачагон 

завқмандона ба тарзи дуруст ба гаҳвора бастанашро нишон медиҳанд. Баъзан 

занон ҳам ба онҳо ҳамроҳ мешаванд. 

Рахти хобат муборак, 

 Бахту тахтат муборак. 

                                               Тақу туқаш овора, 

                                               Хоби хушаш гаҳвора, 

- гўѐн бибӣ кўдакро ба гаҳвора мебандад. 

Бибӣ ба болои сари гаҳвора чормағзро тақ-тақ зада шикаста мегўяд, ки 

падарат баланд гап зананд, хоҳару бародаронат ҳазлу шўхӣ кунанд, натарс. 

Ба болои сари гаҳвора бо таманнои бисѐр шудани фарзандон ва аз бемориҳо 

эмин будани кўдак дастурхони қуроқ, бо орзуи хоболуд шудани тифл куртаи 

шахси серхоби яке аз аҳли оиларо мепартоянд. Бо маслиҳати ў модари кўдак 

пеши гаҳвора мешинад. Модар ба кўдакаш шир медиҳад. Бибии гаҳворабанд 

ба як лаби нон равған молида, ба ў газонида (бо мақсади ба ризқу насиба 

шудан) ба дасти яке аз бачагони далертар медиҳад. Вай нонро гирифта 

мегурезад. Ҳамаи хурдтаракон аз ақиби вай давида, ўро медоранд, нонро аз 

дасти ў гирифта, ба ҳамаи ҳозирон як луқмагӣ тақсим карда медиҳанд. Гўѐ ин 

нонро тановул кунанд, дарди дандон намешаванд. Пас модаркалонҳои  кўдак, 

яъне модари навхонадоршудагиҳо ба ҳама – пиру барно шодиѐна медиҳанд. 

Дар охир бибӣ боз дар ҳаққи кўдаку аҳли хонадон дуои нек мегўяд. Ба ҳаққи 

ҳамсояҳо ва хешу табор нону буғурсоқҳои гарму нарм тақсим мекунанд, ки 

хайри кўдак аст. 
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Чун анъана гаҳворабандон ба зиммаи волидони домод асту гаҳвора бо 

ҷиҳозаш (сари гаҳвора), чиллагурезон (гаҳворатўй) ба гардани падару модари 

келин. Дар мавриди гаҳворабандон бибӣ ва ѐ занҳои дигар ба кўдак алла 

гуфта хобонданро низ ба келин гўшрас мекунанд. Агар надонад, худашон 

намуна нишон медиҳанд». 

                 Инак, як намуди маъмули алла. 

                                 Калон шавӣ, аллаѐ алла, 

                                 Ба кўчаҳо давон шавӣ, аллаѐ алла. 

                                 Ҳамроҳи ҷўраҳо шавӣ, аллаѐ алла, 

                                 Рафиқи некраҳон шавӣ, аллаѐ алла. 

                                                         НАҚАРОТ: 

                               Ман алла гўм, аллеш биѐд, аллаѐ алла, 

                               Мўнисҷона хобаш биѐд, аллаѐ алла. 

                               Далеру ҷасур шавӣ, аллаѐ алла, 

                               Закию зирак шавӣ, аллаѐ алла. 

                              Чаққону боғайрат шавӣ, аллаѐ алла, 

                               Қобилу маъқул шавӣ, аллаѐ алла. 

                                                     НАҚАРОТ: 

                                Дастѐри модар шавӣ, аллаѐ алла, 

                                Шогирди падар шавӣ, аллаѐ алла. 

                                Боақлу хушрафтор шавӣ, аллаѐ алла. 

                               Соҳиби касбу кор шавӣ, аллаѐ алла. 

                                                        НАҚАРОТ: 

                                Сўи мактаб равон шавӣ, аллаѐ алла, 

                                Хонию мулло шавӣ, аллаѐ алла. 

                                 Олиму доно шавӣ, аллаѐ алла, 

                                 Фахри хонадон шавӣ, аллаѐ алла. 

                                                        НАҚАРОТ: 

                                  Посбони Ватан шавӣ, аллаѐ алла, 

                                  Ғамхори мардум шавӣ, аллаѐ алла. 

                                  Аз ту умедам калон, аллаѐ алла, 

                                  Малҳами ҷони волидон шавӣ, аллаѐ алла. 

 

 

 

ДУОҲОИ МАРДУМ 

 Дуо навъест дар адабиѐти шифоҳӣ, ки дар шаклҳои ҳам манзум ва 

мансур баѐн мегардад ва аз лиҳози мақсаду муроди гўянда ва контексти он 

гунаҳои рангин дорад. Дар рўзгори мардуми тоҷик дуо вобаста ба вазифаи 
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он, эътибору таъсирнокии сухан ва арзиши муҳими иҷтимоӣ доштанаш хеле 

зиѐд ба кор меравад. Тақрибан ҳар як фард рўзе нест, ки дуое нагўяд ва ѐ 

нашунавад. 

Жанри дуо яке аз навъҳои серистеъмоли фолклори тоҷик мебошад. 

Ҳарчанд ки он дар шакли назм низ баѐн мешавад, аммо дуо асосан мутааллиқ 

ба насри шифоҳист. Дуо ба мисли дигар жанрҳо вазифа, сохтор ва хусусияти 

худро дорад.  

Дуоҳо гуногун мешавад. Дуои дастархон, дуои сафар, дуои файзи хона, 

дуои саршавӣ ва тамомшавии маросимҳои ―Бибисешанбе‖ ва Мушкилкушо, 

дуои ѐдбуд, дуои бастани дастурхон, дуои поѐни намоз, дуои файзу баракати 

қадам, дуои роҳу мусофират, дуои хоб, дуои таом, дуои қироати Қуръон, 

дуои бодронӣ, дуои оби дамӣ, дуои кушодани банд ва ғайра.  

Дуои дастурхон 

Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим. Илоҳи омин, шукрони неъмат, тани 

сиҳат, хотири ҷамъ, муборакбоди амри хайр, худо хайру муборак гардонад. 

Поко парвардигор ба баҳори буромада, кори кардагийотон, илойи кишту 

риштотон ба туй, ба тамошо тағдир гардонад Ҳамая дар амонаш нигаҳ дор. 

Омин! 

Дуои дастурхон 

Ҳар киро талабист, мақсудист, ҳоҷотист 

Муродист, баровардайи хайр гардон 

Илойим худоѐ худовандо 

Инсофу тавфиқ ба ҷавонҳо тӣ. 

Бар хонадонҳо барака ато кун 

Дар муйсафедҳо имона ҳамроҳ кун 

Оқибати кора ба хайр кун 

Сари волидин, сари давлат, 

Тани сиҳҳат, хотири ҷамъу дили биғам 

Ҳамайа тани сиҳҳат, хотири ҷамъ 

Дили биғам тӣ. Овлоҳу акбар! 

 

Дуои сафар 

Аъузу биллоҳи минаш-шайтонир-раҷим.  

Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим.  

Тиловати Қуръон.  

Арвоҳи гузаштагон.  

Падару модарон,  

Йору буродаро.  

Худойо худовандо.  
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Дар замири ту ҳар чи хоҳад буд,  

Худо расонад ба он мақсуд.  

Эй бор худойи пур инойат,  

Покиза карими биниҳойат.  

Худойо худовандо.  

Ман амонати худ ба ту супурдам.  

Ту ба мамлакаташ супур  соқу саломат.  

Омин. Овлоҳу акбар! 

 

 

Намунаҳо аз чистонҳои халқй 

Як суфача, панҷ бибича. 

(Кафи дасту панҷаҳо) 

Аз саг паст, аз асп баланд. 

(Зини асп) 

Худаш якта, чашмаш садта. 

(¢албер) 

Як чодари зангорй, 

Шабҳо пуру рўз холй. 

(Осмон ва ситораҳо) 

Мепараду болаш нест, 

Мегардаду пояш нест, 

Ҷингиласар, мўяш нест, 

Ранг дораду бўяш нест. 

(Абр) 

Дуто дорад осмонкўб, 

Якто дорад заминрўб. 

Чорто дорад рўғанй, 

Чорто дорад заминкўб. 

(Модагов) 

Як саволе аз ту дорам, эй рафиқи боҳунар, 

Дар биѐбоне бидидам як аҷоиб ҷонвар. 

Морчашму мўрпо, лайлакпару аждаршикам, 

Шутурзону, филгардон, шерсина, аспсар. 

(Малах) 

Чист он гирдгунбади бепўст, 

Пўст дар пўст гирди якдигар. 

Ҳар ки бикшояд ин муамморо, 

Рухаш аз оби дида гардат тар? 
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                 (Пиѐз) 

Дар биѐбон як гиѐҳе ҳаст, ки онро хар хўрад, 

Гар ба дасти шоҳ афтад, мулки Искандар хўрад. 

Меравад роҳи сафед, қай мекунад хуни сиѐҳ, 

Гар зи раҳ рафтан бимонад, бар сараш ханҷар хўрад. 

       (Қалам) 

Ҳамдаме дорам, ки беовоз сўҳбат мекунад, 

Бе даҳону бе забон нақлу ривоят мекунад. 

Хуш ақлу завқ афзун мекунад гуфтори ў, 

Аз кадомин фан, ки хоҳй ў ҳикоят мекунад. 

            (Китоб) 

Мисли тарбуз лўнда аст,  аммо нарўяд аз замин, 

Бе замин асло намешуд шакли вай тарбуз барин. 

Гар ту ҳастй бохабар аз илми  олам чист он? 

Бе ҳамон ҳаргиз надонй рўи олам инчунин. 

                        (Глобус) 

Чистон-масъалаҳо 

Аз осмон як гурўҳ ғозҳо парида мегузаштанд. Як ғоз аз поѐн ба онҳо 

муроҷиат карда гуфт: 

- Ҳой, сад ғози паррон, маро низ ҳамроҳатон баред! Яке аз ғозҳо аз 

осмон гуфт: 

- Рафиқ, мо садто нестем. Агар ба мо боз баробари худамон ва нисфи 

худамон ва нисфи нисфамон ғоз ҳамроҳ шавад ва боз ту ҳамроҳ шавй, баъд 

сад ғоз мешавем. 

Шумо гўѐд, ки ғозҳои парвозкунанда чандто буданд? 

Ҷавоб: 

Ғозҳо 36-то буд, ба онҳо боз 36, 18, 9 ва як ғози дигар ҳамроҳ шавад, 

миқдораш ба 100 мерасад. 

* * * 

Рўзе аз як мўйсафед пурсиданд: 

- Бобо, канй гўед,  писаратон чандсола шудааст? 

- Набераам чандрўза, ки шуда бошад, писарам ҳамин қадар ҳафта 

зиндагй кардааст. 

- Набераатон ба чанд расидааст? 

- Ман чандсола, ки бошам,  вай ҳамин қадар моҳ зиндагонй кардааст. 

- Шумо чандсола шудаед? 

- Ману писару набераам - ҳар се якҷоя сад сол дорем. Ана акнун ҳисоб 

карда фаҳмед, ки синну соли ҳар яки  мо чанд аст? 

Ҷавоб: 
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Набераи бобо панҷсола, писараш сиюпанҷсола ва худи ў шастсола 

шудааст. 

 

Чистон афсонаҳо 

ДУХТАРИ ПОДШОҲ 

Буд, набуд, як подшоҳ буд. Подшоҳ духтаре дошт, ки  бо ақли расо ва 

ҳусни беҳамтои худ машҳури  олам гардида буд. 

 Як вақт аз се кишвари бузург се шаҳзода бу духтар талабгор шуда 

омаданд. Духтар ҳар сеи онҳоро ҷеғ зада гуфт: 

 - Ман касеро ба худ шарики зиндагй интихоб мекунам, ки 

пурқиматтарин чизи дунѐро ѐфта, ба ман тақдим кунад. 

 Шоҳзодагон ба ҷустуҷўи чунин чиз баромада рафтанд. Яке аз онҳо 

кофта-кофта як аспи парранда ѐфт, ки дар як нафас оламро тай менамуд, 

шоҳзодаи дуюм оинаи ҷаҳоннаморо  ба даст овард. Шоҳзодаи сеюм себе ѐфт, 

ки себи ҳаѐт  мегуфтанд ва ҳар касс онро хўрад,  умраш дароз мешуд. 

 Дар вақти бозгашт онҳо дар як шаҳр ба ҳамдигар  вохўрда монданду аз 

чизҳои ѐфтагиашон хабардор шуданд. Баъд онҳо хостанд, ки аз аҳволи 

духтар хабар гиранд. Ба оинаи ҷаҳоннамо назар андохта диданд, ки духтар ба 

бемории марговар гирифтор аст. Ҳамон замон ҳар се ба аспи парранда саво 

шуда,  ба ѐрии духтар шитофтанд. 

Асп дар як нафас онҳоро ба манзил расонид. Себро зуд ба духтаре 

доданд. Духтар онро хўрда аз марг наҷот ѐфт. 

Вақте ки духтар сиҳат шуд, ҳар се шаҳзода даъвои домодй карданд. 

Шоҳзодаи якум  мегуфт, ки агар аспи ман намешуд,  маликаро наҷот додан 

мумкин набуд. Шоҳзодаи дуюм мегуфт, ки агар оинаи ҷаҳоннамо намешуд, 

бемории маликаро магар фаҳмида метавонистем? Шоҳзодаи сеюм мегуфт, ки 

агар себ намешуд,  малика аз марг халосй надошт. 

Пас малика кадом шоҳзодаро ба худ шарики зиндагонй интихоб кард? 

Ҷавоб: 

Духтар ба орандаи асп миннатдорй изҳор карда, аспро гардонда дод, 

ба орандаи оина ҳам ташаккур гуфта, оинаро гашта дод. Аммо себи 

ҳаѐтро, ки хўрда буд ва гардонда дода наметавонист, орандаи себро 

ҳамболини худ интихоб кард. 

ПОДШОҲ ВА ПОСБОНИ Ў 

  

Подшоҳе як рўз ба сафари баҳр баромаданй шудааст. Акнун ба роҳ 

баромаданй мешавад, ки яке аз посбонони хазинааш бошитоб омада мегўяд: 

 Подшоҳи олам, имрўз сафар накунед, ман имшаб хоб дидам, ки тўфони  

сахте хеста, киштиҳоро ғарқ мекунад. 
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Подшоҳ ин гапро шунида, як рўз сонитар сафар карданй мешаваду ба 

одамонаш мефармояд, ки рафта фаҳмида оянд, ки дар баҳр тўфон мешавад ѐ 

не. Надимон хабар меоранд, ки дар баҳр тўфони сахте ба амал омадааст. 

Баъд аз ин подшоҳ ба посбон тўҳфаҳои қиматбаҳо медиҳаду аммо 

ҳамон замон аз посбонй пеш мекунад. 

Барои чй подшоҳ ин тавр кард? 

Ҷавоб: 

Подшоҳ ба посбон барои он тўҳфаҳои қиматбаҳо дод, ки гапи ўро 

гирифта, аз ҳалокат халос шуд. Аммо ў барои он посбонро аз вазифааш холй 

кард, ки шабона дар вақти посбонй хоб кардаасту боз хоб ҳам дидааст. 

Чистонҳои  китобй 

ОФТОБ 

Кист он султони  гардунрифъати олампаноҳ, 

Мулки оамро мусаххар карда бе хайлу сипоҳ? 

Гарчи бошад бениҳоят фасҳати иқлими ў, 

Пеши рахши хинг сайри ў бувад якрўза роҳ? 

Душманаш бошад сипоҳи шому дар ҷавлонгаҳаш –  

Шаб ҳама  шаб резаҳои шиша мерезад ба роҳ?.. 

Зайниддин Маҳмуди Восифй 

ТРАКТОР 

Аспе дорам беозор, 

Хушсурату хушрафтор, 

Монда намешавад ҳеҷ, 

Доим ба гаштан тайѐр. 

Хўрокаш обу бензин, 

Поҳош бошад – аз резин. 

  Абдусалом Деҳотй 

ГУЛИ ЗЕБО 

Ҳафт ҳарфу як калима, 

Номи хушрў, номи духтар. 

Як гул аз гулҳои обй, 

Ҳамсадо бо номи «ахтар». 

Маънии се ҳарфи аввал 

Мешавад як номи дарѐ. 

Як ҳиҷо, лекин биѐбй, 

Ҳам гиѐҳу ранги зебо. 

«Ҳусн» дар се ҳарфи охир, 

Маъниаш ҳам «нур» бошад. 

Чор ҳарфаш созу рақсе, 
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К-он ба дил манзур бошад. 

       Латофат Кенҷаева 

 

 

 

Намунаҳо аз рубоѐти халқй: 

 

Ҷон дар тани марди беадаб ларзон аст, 

Сад ҷон бидиҳй, адаб харй арзон аст. 

Аз беадабй касе ба ҷое нарасад, 

Гўѐ ки адаб тоҷи сари мардон аст. 

* * * 

Ба ѐр ситам макун, ки бе ѐр шавй, 

Бисѐр талаб макун, ба кам зор шавй. 

Бисѐр қадам намон дар хонаи дўст,  

Ҳарчанд азизй,  оқибат хор шавй. 

* * * 

Себарга бигуфт: «Рўи замин сабза манам, 

Бунафша бигуфт, ки ҷавони пурғамза манам. 

Садбарг бигуфт, ки лофи беҳуда мазан, 

Тоҷи сари ошиқони пурғамза манам. 

* * * 

Чашми бади кас ба чашми мастат нарасад,  

Офат ба лабони майпарастат нарасад. 

Дар пеши худо ҳамин мурод металабам, 

Бар қадди муборакат шикаст нарасад. 

* * * 

Дар шаҳри мусофирй дилам ҳаст хиҷил, 

Бечораю бекасам, биѐ, дастам гир. 

Не дўсти наздик дораму не ѐри қарин, 

Дар мулки шумо мисоли ман нест фақир. 

* * * 

Мо булбули мастему чаман нест моро, 

Мо марди мусофирем, ватан нест моро, 

Ин умри азиз, ки бе ватан мегузарад, 

Кардем сафари дуру кафан нест моро. 

* * * 

Лаънат ба касе, ки аз ватан канда шавад, 

Афтад ба гарибию ба кас банда шавад! 
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Чархи фалако гардида ояд ба ватан, 

Ин мурдаи садсола зи нав зинда шавад. 

* * * 

 

Дар гарибй гашта-гашта ранги зард овардаам, 

Ранги зардамро ба пеши аҳли дард овардаам. 

Ранги зардамро бубину аз хазонам ѐд кун, 

Бар сари қабрам нишину як даме фарѐд кун. 

* * * 

Аз кўча гузар кунй, нигоҳи ту кунам, 

Андеша ба чашмони сиѐҳи ту кунам, 

Ман мол надорам, ки закоти ту кунам, 

Як ҷони азиз дорам, ки фидои ту кунам. 

* * * 

Сиѐҳдона сиѐҳ холат шавам ман, 

Асири қадди шамшодат шавам ман, 

Кадом хона, ки овозат баромад, 

Балогардони овозат шавам ман. 

* * * 

Гули сурху сафед дар ҳар ду дастам, 

Миѐни сад ҷавон дил бар ту бастам, 

Миѐни сад ҷавон бошй саломат 

Дуогўи ту бошам то қиѐмат. 

* * * 

Чашмони сиѐҳи содда дорад ѐрам, 

Модар дораду падар надорад ѐрам. 

Бозор раваму падар харам биѐрам, 

Тоби падари ўгай надорад  ѐрам. 

* * * 

Чашмат да ситораи саҳар мемонад, 

Рўят ба гулу шамсу қамар мемонад, 

Ҳар кас ки ба болини ту сар мемонад 

Дар нозу карашмаи ту дар мемонад. 

* * * 

 

Сиѐҳчашмак, чашмак  мезанй ту, 

Диламро бурдиву гап мезанй ту, 

Диламро бурдиву  бошй саломат, 

Дуогўи ту ҳастам то қиѐмат. 
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* * * 

Янгамуло кам-кам ўсма кашед, 

Рўмолчаи акамлома аз бухча кашед. 

Рўмолчаи акем байту ғазалҳо дорад, 

Дили  янгамулом аламҳо дорад. 

 

ОҲО-ОҲО ЯЛЛОЛЙ 

 

Як ѐр дорам гандумгун, 

Мўи сараш аз сумбул. 

Оҳо-оҳо яллолй. 

 

Аз ишқи вай ман  булбул, 

Саҳар ба шохаи гул. 

Оҳо-оҳо яллолй. 

 

Рафтам ѐра бўяшба, 

Даромадам қўйнашба. 

Оҳо-оҳо яллолй. 

 

Ғунча барин шукуфтам, 

Дилбар ѐра бўяшба. 

Оҳо-оҳо яллолй. 

 

ҲО, ГУЛИ БОҒИ МАН БИЁ 

 

Гуфтам, ки ман бандаи ту, 

Қурбони сар то пои ту. 

Ҳо, гули боғи ман биѐ. 

 

Аз ман чаро ранҷидай? 

Аз ман гуноҳ чй дидай? 

Ҳо, гули боғи ман биѐ. 

 

Куштй ба ғамза эй, парй, 

Ошиқи дилкабобро 

Ҳо, гули боғи ман биѐ. 

 

Парда бигир, рухат намо, 
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Аз рў кушо ниқобро. 

Ҳо, гули боғи ман биѐ. 

Бор борон тез – тез, 

Қасар – қасар рез – рез, 

Дар заминҳо об те, 

Пахтаҳо шавад ҳосилхез 

* * * 

Имшаб шаби борон аст, 

Домод дар хиѐбон аст, 

Дастони сари домод, 

Марвориди ғелон аст. 

* * * 

Имшаб шаби яхбанд аст, 

Домод дар Самарқанд аст 

Нумоли дасти домод, 

Пури шакару қанд аст. 

* * * 

Ҳазоруспанд ҳазор дона, 

Дудаш дар шифти хона, 

Ёру ҷураҳояш мебиѐд, 

Дар бахшандаш парвона. 

 

Духтар дар рўи хона, 

Зулфаш дар рўи шона, 

Духтара гардаде она. 

Духтар дорем чй резад, 

Касро бинад гурезад, 

* * * 

 

Да раҳи дураш натед, 

Да марди пираш натед. 

Раҳаки дур пичан аст, 

Мардаки пир ғичан аст. 

* * * 

Да осиѐбон метем, 

Қабат- қабат фатир –нон аст. 

Да баққолбача метем, 

Ки қанду қурс арзон аст, 

* * * 
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Ўсми сиѐҳ харидем, 

Да қоши келин молидем, 

Келин да болохона, 

Домод да меҳмонхона, 

Домод аспаша об дод, 

Келин зулфаша тоб дод. 

* * * 

Опе, опе  анҷир, 

Дарвозеко занҷир. 

Як духтар дорем гул барин, 

Мурчу қаланфур барин. 

Пиѐзи мастур барин, 

Донаи ангур барин. 

Себи Самарқанд барин, 

Анори  Тошканд   барин. 

* * * 

                        Оҳу, оҳуи сафед дорем, 

Модгови думкалта дорем. 

Модгова бастем да охур, 

Охур ба мо нурй дод. 

Нури бурдем да замин 

Замин да мо гандум дод 

Гандума бурдем да харос 

Харос да мо ордаке дод. 

Ордака бурдем да нонвой, 

Нонвой да мо кулча дод. 

Кулча бурдем ба чўпон, 

Чўпон да мо барра дод. 

Барра бурдем да мулло, 

Мулло ба мо китоб дод. 

 

КАҶМА КАҶАК 

      

Каҷма каҷак рост нарафтй чаро? 

Рў ба мани зор накардй чаро? 

Садқаи абрўи камонат шавам, 

Ўсмаро бисѐр накардй чаро? 

 

Каҷма каҷак, рост нарафтй чаро? 
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Рў ба мани зор накардй чаро? 

Садқаи чашмони сиѐҳат шавам, 

Сурмаро бисѐр накардй чаро? 

 

Каҷма каҷак, рост нарафтй чаро? 

Рў ба мани зор  накардй чаро? 

Садқаи мўҳои дарозат шавам. 

Оразаш бисѐр нарафтй чаро? 

 

АЗ МАН ЧАРО РАНҶИДАЙ? 

 

Ай сарви хушболои ман, 

Ай дилбари раънои ман, 

Лаъли лабат  ҳалвои ман, 

Аз ман чаро ранҷидай? 

 

Ман ошиқи зори туям, 

Бо ҷон харидори туям, 

То зиндаам ѐри туям, 

Аз ман чаро ранҷидай? 

 

Гар ман бимирам дар ҳамат, 

Хунам фитад дар гарданат. 

Фардо бигирам доманат, 

Аз  ман чаро ранҷидай? 

 

Ман ошиқи девонаям, 

Андар ҷаҳон афсонаям. 

Ту шамъу ман парвонаям, 

Аз ман чаро ранҷидай? 

 

Ай ҷони ман, ҷонони  ман, 

Наздам биѐ, хубони ман, 

Шав як нафас меҳмони ман 

Аз ман чаро ранҷидай? 

 

Бингар зи ишқат ҷун шудам, 

Саргаштаву Маҷнун шудам. 

Чун Лайлии дилхун шудам, 
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Аз ман чаро ранҷидай? 

 

НОМА 

     Навистам тоза  иншое, 

      Ба номи шўх барное. 

      Ба он мавзун доное, 

      Ба он таннози яктое, 

      Ба он шўхи дилорое, 

      Ба он лаъли Бадахшоне, 

      Ба он хуршеди тобоне, 

      Ба он моҳи сухандоне, 

      Ба он гулдасти зебое, 

      Ба он Юсуфи Канъоне, 

      Ба он моҳи дурахшоне. 

            

РИВОЯТҲО ОИДИ ЛУҚМОНИ ҲАКИМ 

Ривояти шикорчй, ду кабўтар ва Луқмони Ҳаким 

Дар замонҳои хеле қадим дар сарзамине подшоҳе будааст, ки ў илму 

донишро хеле парасторй менамудааст. Дар дарбори ў шикорчие хизмат 

мекард, ки шоҳро аз гўшти сайд доимо таъмин менамуд. 

Дар яке аз рўзҳои охири тирамоҳ баъд аз барфи аввалин шикорчй сўи 

кўҳ ба шикори навбатй мебарояд. Ногоҳ аз қуллаи кўҳ тармае кўчида ўро 

мебарад. Тарма пас аз чанд метр ба поѐн ҳаракат кардан ногаҳон ба даруни 

ғоре пинҳон мегардад. Шикорчй аз зарбу воҳимаи тарма беҳуш мегардад. 

Пас аз чандин вақт ба ҳуш омада, худро тамоман дар олами дигар мебинад. 

Дар он дунѐи наве, ки тамоми муҳит сабзу хуррам буд, Ў барои истироҳат 

зери дарахтеро интихоб намуда, менишинад ва аз он зебогй ҳаловат мебарад. 

Ногаҳон ў сўҳбати байни якдигарии ду кабўтарро мешунавад, ки дар болои 

шохи дарахт нишаста бу-данд. Онҳо бо забони ба мард фаҳмо ҳарф зада, ба 

якдигар мегуфтанд, ки ин одамизод аз дунѐи дигар омадааст ва бо вай чй хел 

бояд рафтор кард? 

— Биѐ, аввал аз худи одам пурсон шавем, ҷавоб дод кабўтари дуюм. Бо 

ин мақсад аз одамизод пурсиданд: 

— Бигўед, шумо дар кадом олам: дар ин ҷо ѐ дар дунѐи дигар 

зиндагонй кардан мехоҳед? 

Шикорчй ҷавоб дод: 

  — Ман дунѐи худро мехоҳам, вале афсўс, ки имконияти ба дунѐи худ 

баргаштанро надорам. 

Яке аз кабўтарон омада аз шикорчй боз пурсид: 
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— Агар шумо ба дунѐи худ баргаштанро хоҳед, мо ба шумо кўмак 

мерасонем. 

Кабўтар боз ба мусофири аз ҷаҳони дигар омада муроҷиат намуда гуфт: 

— ¢ам махўред, барои ба он дунѐ баргаштан ба шумо тўшаи лозимиро 

ҳам медиҳем. 

Кабўтари дуюм бошад, як пиѐла орди гандумро оварда ба ҷайби марди 

омада андохт ва аз ўхоҳиш намуд: 

— Чашмонатонро пўшед ва ба атроф назар накунед, мо iуморо ба 

маконатон мерасонем. 

Шикорчй чашмонашро пўшид ва баъди чанд дақиқа пас аз 

чашмонашро кушодан худро дар он қуллаи кўҳе дид, ки аз он ҷо ўро тарма 

фурў бурда буд. Мард бо тарсу ваҳм ва нобоварона ба атроф назар карда дид, 

ки аллакай дар ин ҷо фасли баҳор оғоз ѐфтааст. Кабўтарҳо аз назди шикорчй 

ғоиб шуданд. Мард хур-сандона роҳи шаҳрашро пеш гирифт. Ҳангоме, ки ба 

гўшаи шаҳраш расид дид, ки дар ин ҷо марде замини худро шудгор мекунад. 

Деҳқон шикорчиро дида ҳайрон шуд ва ба ў савол дод: 

— Ту ин муддат дар куҷо будй, ки мо аллакай худоии туро додем ва 

ҳама туро дар он дунѐ ҳисоб кардем... Ҳангоме, ки мард ба шаҳр расид, 

атрофиѐн шикорчиро дида хурсанд шуданд ва хабари зиндаву саломат 

баргаштани ўро ба шоҳ расониданд ва аз ў шодиѐна талаб мекарданд... 

Подшоҳ аз зиндаву саломат баргаштани шикорчй хурсанд шуд ва ўро 

ба назди худ даъват карда аз аҳволи ў пурсон шуд. Шикорчй ҳамаи воқеаро, 

ки аз сар гузаронида буд, пурра ба шоҳ нақл кард. Баъди аҳволпурсй ордеро, 

ки он ду кабўтар дода буданд, бароварда пеши подшоҳ ниҳод. Подшоҳ ордро 

ба нонпаз дод, ки алоҳида хамир карда нон пазад. Бо фармони подшоҳ нонпаз 

он ордро алоҳида хамир карда, аз он кулчае тайѐр намуд ва ба танўр часпонд. 

Дар назди дарбори подшоҳ хоркаше мезист, ки ҳар рўз аз ҷангал хор ва 

ҳезум мекашонд. Аз маъракаи дарбориѐн ба хоркаш ҳар рўз ҳар кас аз пеши 

худ, дар табақ луқмае ба ў медоданд. Ва маҳз аз ҳамин сабаб номи ўро 

Луқмак меномиданд (яъне аз луқма — луқмахўр, ак — хурдакак). Он рўз, ки 

нонпаз орди шикорй овардагиро хамир карда, кулчаро ба танўр мечаспонд, 

ҳамин Луқмак дар пеши танўр нишаста ба оташдон ҳезум меандохт. Ногаҳон 

кулчаи аз орди шикорчй тайѐр кардашуда ба болои хокистари танўр афтид. 

Нонпаз аз ин ҳодиса бар ҳарос монда, аз тарсу ваҳм доду фиғон бардошт ва 

ба сараш муштзанон хитоб кард: 

— Хонаам сўхт! Акнун ба подшоҳ чй мегўям?! Луқмак он кулчаи 

афтидагиву хокистаролуд ва нимпухтаро ба доманаш андохта ба нонпаз гуфт: 

— Аҷоиб одам будай. Подшоҳ аз куҷо медонад, ки нон аз кадом орд 

пухта шудааст. 
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Нонпаз маҷбур шуд, ки аз сари нав аз орди худ хамир карда, кулчаи 

дигар бипазад ва онро ба дастархони подшоҳ бигузорад. Подшоҳ онро хўрд, 

вале дар тану руўи ў ягон навигарй ва дигаргуние ба амал наомад ва 

гумонбар шуд, ки орди аз ҷои дигар оварда ва нони аз он тайѐр шуда, аз орди 

нону намаки заминаш ҳеҷ фарқе надорад. 

Луқмак бошад, он кулчаи ба хокистар олударо тоза карда, ба хўрдан 

шурўъ намуд. 

Пас аз тановул кардани нон дар руҳу вуҷуди ў як ҷунбише ба вуҷуд 

омад, ақлу ҳушу хотира ва фаҳмишаш доир ба ҷаҳону муҳити атроф тамоман 

дигар шуд. Акнун ҳар як растанй ба вай сари таъзим фуруд меовард ва ба 

кадом иллати инсон даво будани худро ҳикоя мекард. Паррандаҳо ба Луқмак 

хабарҳои гуногуни дунѐро нақл мекарданд. Баъд аз чанд рўз овозаи 

донишмандиву ҳамадонии Луқмак бо зудй дар ҳама ҷо паҳн гашт. Беморони 

гуногун аз тамоми гўшаву канори дунѐ ба назди ў мерафтанд. Луқмак ҳамчун 

табибу пизишки моҳир ва ҳозиқ ба онҳо доруву дармон медод. Шахсони 

нотоб аз дасти сабуки ў сиҳат мешуданд. Номи Луқмак ҳамчун донишманд 

машҳур гашт. Одамон бо ҳурмату эҳтироми баланд номи ўро аввал Луқмон 

пас аз он Луқмони Ҳаким номиданд. Мардум аз тамоми кишварҳо ба назди 

Луқмони Ҳаким ба умеди шифо меомаданд. Ҳакими бузург ба яке бо панд, ба 

дигаре бо даво, ба сеюми бо суханҳои меҳрубонона кўмак мерасонд. Вазъият 

ба ҷое расид, ки одамон ба дарбору назди подшоҳ камтар мерафтанд. Ҳамин 

тавр, обрўи Луқмони Ҳаким аз қадру қимати подшоҳ баландтар гардид. 

Чунин вазъият ба подшоҳ ва махсусан ба аҳли дарбор хуш намеомад. Онҳо ба 

Луқмон бо нафрату ғазаб назар мекарданд. 

Вазирон ва маслиҳатчиѐни подшоҳ ин ҳолатро дида, подшоҳро таъкид 

карданд, ки Луқмони Ҳаким бо шўҳрату ҳамадонии худ имрўз ѐ фардо 

оқибат тахти подшоҳиро аз дасти шумо мегирад. Барои сари роҳи онро 

гирифтан шумо бояд дар бораи Луқмони Ҳаким ягон чораи ҷиддиро 

андешед. Подшоҳ ҳамон замон сухани вазиронашро гирифт ва фармон дод, 

ки Луқмони Ҳакимро бо ду писараш зиндонй  карда шавад.. Ҳамин тавр, 

Луқмони одилу хайрхоҳ — муаллифи панду ҳикмат, дўстдори халқҳои 

бечораву заҳматкаш зиндонй шуд. Баъди чанд сол ҳар ду писари ў бо азобу 

машаққати зиѐде дар зиндон вафот карданд. 

Баъди мотами ду фарзанд дар зиндони торику камҳаво саломатии 

Луқмон хеле бад ва чашмонашш қариб нобино шуданд. 

Рўзе подшоҳ хўрок мехўрд ва дар вақти таомхўрй тасодуфан як 

устухон дар гулўи вай дармонд. Табибони дарбор ва табибони номдори 

кишварҳои ҳамсоя ба дарбори шоҳ даъват шуданд. Вале илоҷи дарди шоҳро 

ҳеҷ кас намеѐфт. Оқибат шоҳ маҷбур шуд ба вазирони худ фармояд, ки 
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Луқмони Ҳакимро аз зиндон наздаш биѐранд, то ки ў чорае дарѐбад. Вазирон 

сухани шоҳро тарафдорй намуда гуфтанд, ки дар ҳақиқат ғайр аз Луқмони 

Ҳаким дигар ҳеҷ кас дарди шуморо даво карда наметавонад. Подшоҳ аз 

ноилоҷй маҷбур шуд фармон диҳад, ки Луқмонро аз зиндон озод намуда, ба 

сари бистараш биѐранд, то ки он ҳакими ҳозиқу ҳамадон ўро даво намояд. 

Вакилони шоҳ ба зиндон рафта, хабар ва мақсади озод шуданашро ба Луқмон 

расониданд. 

Луқмони Ҳаким ба вакилони шоҳ гуфт:  

—  Чашмонам аз сабаби дар зиндони торик рўзҳову солҳои дароз 

хобидан хира шуданд ва ман набояд аз ин торикии зиндон якбора ба равшанй 

бароям. Илтимос аввал дари зиндонро боз кунед, то ки ман дар муддати як 

ҳафта худро ба ҳавои равшану тозаи беруна мутобиқ созам. Дар акси ҳол ман 

аз ин торикй баромада наметавонам. Соҳибзиндон бо фармони дарбориѐн ин 

амрро иҷро кард. Баъди як ҳафта Луқмони Ҳаким бо чашмони бино ба хонаи 

худ баргашт, вале аз сабаби тамоман беҳолу бемадор буданаш имконият 

надошт, ки ба дарбор рафта, шоҳро муолиҷа намояд.  Баъд аз даҳ рўзи 

дамгирй вай каму беш ба худ омад, дар пойҳояш қувват пайдо шуд ва ў назди 

шоҳ рафт. Шоҳ ин муддат аз сабаби гуруснагиву ташнагй хеле лоғару 

бемадор шуда буд. Дарду гуруснагии бардавом саломатии шоҳро хеле харобу 

сусту заиф намуда буданд. 

Луқмони Ҳаким чунин ҳолати шоҳро дида, ба вай хитоб намуд: 

— Дард, гуруснагиву ташнагй, бехобиву беҳолй тани шуморо лоғару 

фартут намудааст. 3-ин сабаб давои дарди шумо хеле мушкил шудааст, вале 

имконияти табобати иллататон ҳоло аз миѐн нарафтааст ва он асосан ба амру 

розигии шумо вобаста аст. 

Шоҳ: 

—  Бигў, илоҷи дарди ман дар чист? Ва барои он чй бояд кард? 

Луқмони Ҳаким:  

—  Ба шумо бояд бигўям, ки танҳо марги писаратон ба дарди аз ҳад 

гузаштаатон метавонад дармон шавад... 

Подшоҳ:  

—  Чй тавр марги писарам? 

Луқмони Ҳаким:  

— Шумо агар ба буридани сари писари худ розй шавед, сиҳату саломат 

хоҳед шуд. Агар ба ин розй нашавед, дигар илоҷе нест.  

Подшоҳ ба Луқмони Ҳаким назар андохта, бо ғазаб хитоб кард: 

—  Фаҳмидам. Шумо аз ман интиқоми фарзандони худро, ки дар 

зиндон мурдаанд, гирифтан доред! Акнун мехоҳед, ки писари маро аз ҳаѐт 

маҳрум намоед... 
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Луқмони Ҳаким оромона ҷавоб дод:  

—  Розй набошед, ихтиѐр ба дасти бахтиѐр. Дигар ягон илоҷе барои 

шифо ѐфтанатон нест. 

Шоҳ ба дарбориѐни худ фармон дод, ки Луқмони Ҳакимро аз даргоҳаш 

биронанд.  Дарбориѐн чунин ҳам карданд.  Шоҳ худ ба худ бо садои хеле 

паст паи ҳам такрор мекард: 

— Бигузор ман бимирам, вале барои наҷоти ҳаѐти худ ҳаргиз фарзанди 

азизи худро қурбон нахоҳам кард. 

Аз байн боз ду рўзи дигар гузашт. Бемории шоҳ бадтар шуд. Дарду 

тангии нафас ўро бисѐртар азоб медоданд. Оқибат ҷон ба лаб омаду маҷбур 

шуд, ки ба қурбон намудани фарзанди худ розй шавад. Ў ба вакилон фармон 

дод, ки ба зудй Луқмони Ҳакимро ба наздаш оранд. 

Онҳо ба зудй Луқмонро пайдо карда, ба назди шоҳ оварданд. 

Луқмони Ҳаким баробари омадан фармуд ки дар пеши назари шоҳ 

чодир кашанд. Пас фармуд, ки шаҳзодаро аз назди падараш ба паси он чодир 

шинонанд, то ки ў чй тавр қатл кардани фарзандашро набинад. 

Дили подшоҳ аз ин лаҳзаи мудҳишу ғамангез тез мезад. Аз тарафи 

дигари чодар Луқмон таъкид намуд, ки як бузро бо пинҳонй ба он ҷо 

гузоранд, дасту по ва даҳанашро сахт банданд ва сарашро гиранд. «Ҷаллод» 

аз рўи супориши Луқмон амал карда, бузро сар зад. Бузи бечора ҷон медод ва 

хуррос мезад. Подшоҳ садои хурроси вазнини бузро шунида, чунин пиндошт, 

ки сари писарашро буридаанд. Аз ғами фарзанд андўҳгин шуда, бо шиддат ва 

садои баланд фарѐд мезад: 

— Оҳ, писарам ҷавонмарг шуд... оҳ... оҳ, оҳ писарам. 

Ҳангоми бо овози баланд оҳу фарѐд задани шоҳ устухон аз гулўи ў 

парид ва ба замин афтид. Пас аз раҳо ѐфтан аз устухон шоҳ боз дод зада, 

хитоб кард: 

— Сад афсўс, ки писари худро аз даст додам. Алвидоъ, писараки азизи 

ман... 

Дар ҳамин лаҳза Луқмони Ҳаким чодирро аз пеши шоҳ гирифт. Шоҳ 

писари зиндаву саломати худро дида, аз ҳад зиѐд хурсанд шуд ва хитоб кард: 

— Илоҳо ҳазор шукр, ки ҳам устухон аз гулўям афтод ва ҳам писарам 

зинда монд. Ў ба Луқмони Ҳаким наздик шуда, дар назди ў сари таъзим 

фуруд овард. 

Подшоҳ аз марг раҳо ѐфта, ба Луқмон тўҳфаҳои зиѐд дод, инчунин 

вазириро пешниҳод намуд. Вале Луқмони Ҳаким ҳам аз дарбор ва ҳам аз 

боигариҳо рў гардонд. Вай ба кулбаи вайронаи худ баргашт. Камбағалон аз 

зиндон озод шудани ўро бо хурсандй пешвоз гирифтанд. Луқмони Ҳаким 

бошад, то охири умраш ба халқ ҳамчун табиб ва хирадманд хизмат кард. 
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Пас аз вафоташ аз ў ба одамон панду ҳикматҳои бисѐре боқй монд, ки 

одамон дар мавриди даркорй аз он баҳра мебаранд. Дар бораи Луқмони 

Ҳаким  боз  ривоятҳои зиѐде гуфта шудаанд, ки аксари онҳо  аҳамияти 

бузурги тарбиявй-ахлоқй доранд 

Ихтирои доруи  номурданй ѐ ҳаѐтбахш 

Луқмони Ҳаким  наздик шудани маргашро ҳис карда бо мақсади наҷот 

додани ҳаѐташ доруи номурданй (зиндакунандаро) ихтироъ кард. Бо он  дору 

ў ба пеши худ мақсад гузошт, ки сари роҳи аҷалро бигирад. Вай рўзе 

шогирдонашро ба назди худ гирд оварда ба онҳо чунин васият кард: 

- Умри ман ба охир расида истодааст. Ман аз ҳазор гиѐҳ доруе ихтироъ 

ва тайѐр кардам, ки онҳо метавонанд тани нимҷонро зинда ва ҷони касро аз 

марг наҷот диҳанд. Манн онро дар ибтидо бо худ санҷида диданй ҳастам. 

Барои ин кор бояд шумо гуфтаҳои маро иҷро намоед. 

Шогирдонаш бо эҳтироми баланд гуфтанд: 

- Бифармоед, ҳар чизе ки шумо, пири хирадманд, тавсия менамоед мо 

ҳатман иҷро намуда аз рўи гуфтаҳои шумо амал менамоем. 

Луқмон: 

- Бале, ман шодам, ки чунин шогирдони  бовафо дорам. Аммо барои 

падид намудани дору ҳоҷат ба саргардон шудани шумоѐн намешавад. 

Тамоми доруҳои заруриро ман пешакй худам тайѐр кардам. 

Шогирде: 

- Ба мо нишон диҳед ва усули истифодаи онҳоро муфассал нақл кунед, 

ҳамаашро ба  ҷо меорем. 

Луқмони Ҳаким се халтачаи пур аз доруи гардакро (ҳамчун орд маҳин) 

бароварда ба шогирдонаш нишон дод ва ба онҳо гуфт: 

- Ҳар яки ин доруҳо аз садҳо гиѐҳҳо тайѐр карда  шудаанд. Ин се 

доруро шумоѐн паи ҳам бо чунин усул бояд истифода баред: 

Вақте ки ман мемурам ва тани ман нимҷон (нимзиндаву ниммурда аст,  

шумоѐн халтачаи якумро кушода доруи дохили он бударо ба тани ман 

бипошед ва кам-кам оби ширгарм аз болояш рехта ба тамоми пўстам шакед 

ва сахт-сахт бимолед. Пас аз он, ки тани  нимкола сардам гарм шуд,  

мушакҳоям ба ҳаракат медарояд,  шумоѐн бо зудй доруи дар халтачаи дуюм 

бударо ба танам бимолед ва бо оби гарм боз хамирак карда ба тамоми пўстам 

бимолед. Баъди таъсири ин дору  чашмонам кушода шуда, дасту поям ба 

ҳаракат хоҳанд даромад. Дар чунин ҳолат шумоѐн доруи дар халтачаи сеюм 

бударо ба танам пошед ва то зинда шуда ба гап даромаданам бимолед. 

Шогирдон ваъда доданд, ки ин ҳидоятҳоро бе чуну чаро ба ҷо меоранд. 

Оқибат чунин рўзи сиѐҳ пеш омад. Шогирдон дар сари бистари 

Луқмони нимҷон ҷамъ  шуданд ва ба  зинда намудани ў шурўъ намуданд. Пас 
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аз  пошидан ва бо оби гарм хамирак намудани доруи якум  тани нимсарди 

Луҳмон гармтар шуд ва дар чеҳрааш сурхй пайдо шуд. Шогирдон он доруро 

бо оби гарм шустанд ва боз доруи дар халтаи дуюм будар бо ҳамин усул ба 

тани нимҷони устод молиданд.  Пас аз чанд дақиқае чашмони Луқмон 

кушода шуданд ва дасту пояш ба ҳаракат даромад, вале ў ҳарф зада 

наметавонист. Луқмон бо ишорат ба шогирдон фармуд, ки доруи сеюмро  

зудтар ба тани ў бипошанд. Шогирдон аз зинда шудани пири худ хеле 

хурсанд шуданд. Вале ҳангоми кушодани халтаи сеюм шамоле ба миѐн омад  

ва доруи хокаро ба атроф паҳн намуд. Луқмони Ҳаким бо назари ғамангез ба 

шогирдонаш назар андохта аз зинда шуданаш ноумед гашт. Шогирдон чй 

бояд кард, афмўс, ки доруро шамол бурд гўѐн дар  ҳайрат монданд ва ба гиря 

даромаданд. Оқибат пас аз чанд дақиқае чашмони Луқмон пўшида, дасту 

поҳояш бе ҳаракат ва танаш абадйсард гашт… 

Ҳамин тавр якҷоя бо марги Луқмони Ҳаким  асрори чй тавр тайѐр 

кардани доруи зидди маргу ҳаѐтбахш низ аз миѐн рафт… 

Васиятҳои Луқмони Ҳаким ба писараш 

 Луқмон ба писараш васият намудааст: 

 - Мағлуб гардон ғазаби худро ба ҳилм, сабукии худро ба сангинй, 

ҳавову ҳаваси нафсро ба тақво, шакро ба яқин, ботилро ба ҳақ ва бухлро ба 

моли худ. 

 Бош дар сахтй ба тамкин ва виқору (муомила) ва  дар макруҳоте, ки  

рух намояд ба сабр ва дар фарохиву неъмат ба шукр ва дар намоз ба 

шикастагию ниѐз ва дар ҷониби хайрот кардану садақа додан бо суръату 

шитоб. 

 Иҳонат макуну хор масоз касеро, ки тоату итоати ҳақ мекунад ва 

икрому эъҷоз макун касеро, ки бо худои  таоло осй аст, гуноҳ мекунад. 

Даъво макун ҳақи чизеро, ки на аз туст, 

Инкор макун ҳақро ки бар  ту ҳаст 

 Дар миѐни ботилу ноҳақ дар маѐ ва ноҳақ макун. 

 Аз он чи ҳаққу воқеъ аст шарм макун. 

 Магў он чй намедонй. 

 Ба такаллуфу меҳнат худро мадор бар коре, ки наметавонй. Худро бо 

бузургй мадор, бузург мадон. Ба мардум бузургй макун ва азаммат мафрўш, 

такаббур манамо. Фахру муҳобот  макун ва аъроз уғавғо бо мардум макун. 

Изҳори аламу бетоқатй пеши мардум макун. 

Оҳ макаш, уф магўй. Хешро қатъ макуну ҳамсояро маъюсу ноумед 

магузор. Хушҳолй ба мусибатҳо макуну розҳои пинҳониро фош макун. 

Ҳасад мабар. Бадии мардум ба ҳузури ғайбат магўй. Ва агар  ба ту бад 

кунад биѐмурз ва агар некй кунад шукр гўй ва агар ба балое афтй сабр кун. 
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Нигоҳ дор ашкро ва ҳазар кун аз ғайр ва насиҳат кун мўъминонро ва аѐдат 

кун беморонро ва ҳозир шав ба намози мурдаҳои эшон ва бирас мотам ва 

азои эшонро. Ва тавонгар  кун фақирон ва мўҳтоҷонашонро ва қарз деҳ 

мусоҳибони худро ва интизор деҳ қарздорони худро ва лозим гир хонаи 

худро ва қонеъ шав ба қути худ. Ва хўй кун ба хулқҳои некону азизон ва 

парҳез кун аз хулқҳои лаимон. 

Ва  бидон эй писари  ман, ки мақом кардан дар дунѐ андак аст ва 

эътимод кардан ба дунѐ ғуруру фиреб аст ва сарфау ғабта варзидан маҳз хобу 

хаѐл аст. 

Пас, агар инҳо кунй ҷавонмарду осонгиру наздику аминй! Ва калимаи 

ҷомеаи ҷамеи  хубиҳо ин аст, ки бипарҳез дар ҷамеи аҳволи худ ва исѐн 

макун худоиро дар ҳеҷ чиз аз умури худ. 

 

 

НАҚЛУ РИВОЯТҲОИ ХАЛҚЙ ДАР БОРАИ  

АБЎАЛЙ ИБНИ СИНО 

 

Дар аксар ривоят ва ҳикоятҳои халқие, ки то ба мо омада расидаанд, 

лаҳзаҳои ҷудогонаи ҳаѐт ва  фаъолияти Ибни Сино баѐн мешавад, ки онҳо аз 

хушзеҳнй, соҳиби ҳофизаи баланд, табиби ҳозиқ, марди ҳозирҷавоб ва тезбин 

будани ў, инчунин аз фазилатҳои дигари вай ба мо маълумот медиҳанд. Ҳоло 

чанде  аз ин ривояту ҳикоятҳо  оварда мешаванд. 

Танга дар зери курсй 

Нақл мекунанд, ки рўзе Амири Сомонй Абўалиро имтиҳон карданй 

шуд. Ў ба пешхизматони худ амр намуд, ки дар зери чор пои курсии Абўалй 

чор танга гузоранд. Онҳо амри ўро ба ҷо оварданд, вале Абўалй аз ин кор 

қатъиян хабаре надошт. 

Вақте ки Абўалй омада, ба рўи курсии худ нишаст, рўй ба ҷониби 

осмон кард ва боз ба ҷониби замин нигоҳ карда аз тааҷҷуб ва ҳайрат сари 

худро ҷунбонидан гирифт. 

Амири Сомонй гуфт: 

— Ҳакими замонро чй ба тааҷҷуб андохтааст, ки ин қадар дар 

ҳайратанд? 

Абўалй гуфт: 

— Ман имрўз чунин дармеѐбам, ки тахти ман ба миқдори пушти корде 

баланд гашта ѐ худ осмон ҳамин миқдор ба замин наздик шудааст. 

Амири Сомонй ва аркони давлаташ бар камоли ҳис ва эҳсосоти ў 

таҳсин ва офарин намуданд. 

Бемор, мор ва косаи шир 
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Нақл мекунанд, ки беморонро аз ҳар куҷо оварда, дар сари раҳи Абўалй 

мешинониданд. Вақте ки Абўалй ҳар субҳ аз хонаи худ берун мебаромад, 

аввал ба як тараф нигоҳ карда, беморони дар ҳамон ҷониб нишастаро 

ҳолпурсй мекард ва мегуфт: «Ин фалон мариз аст, илоҳи вай ин аст». Дар 

вақти бозгаштан ба ҷониби дигар нигоҳ мекард ва бо дастури боло илоҷи 

дарди беморонро муқаррар мегардонид. 

Рўзе бемореро бо диққат нигоҳ карда истода, дар бораи илоҷи дарди 

вай чизе нагуфт ва ба тарафи дигари беморон гузашта рафт. 

Аз ин муомилаи Абўалй дар он бемор ҳолати аҷибе рўй дод. Вай аз 

зиндагонй тамоман дил канд ва аз сиҳат ѐфтан даст шуста, хоҳиш намуд, ки 

ўро ба зудй бардошта ба хонааш баранд. Дар хона ба наздикони худ гуфт: 

— Эй азизон, дар фикри тобуту кафани ман бошед, кори ман нашуд. 

Абўалй донистааст, ки дарди ман бедавост, бинобар ба ман аҳамияте надода 

гузашта рафт... 

Бемор марги худро интизор шуда, нишаста буд, ки аз сўрохии кунҷи 

хона море берун шуда, ба давродаври хона сайр карда истод. Ҳамон вақт дар 

миѐни хона косаи шир меистод. Мор бо оҳистагй худашро ба косаи шир 

наздик карда, шири косаро тамоман дам кашид, пас чанде ба замин ғалтида 

печутоб хўрд ва дубора даҳонашро ба лаби коса ниҳода, шири хўрда-гиашро 

тамоман қай кард. 

Вақте ки мор ба сўрохии хона даромада аз назар пинҳон шуд, бемор ба 

чунин андешае афтод: «Чун ман дигар умедворй надорам, ҳолам соат ба соат 

бад мешавад, беҳтар он аст, ки ин ширро хўрда, қонамро аз азоб халос 

кунам». 

Ў ба пеш ҳаракат кард ва косаи ширро гирифта тамоман дам кашид. 

Вале бар акси интизории бемор, дарди ў сабук гашта, соат ба соат сиҳат 

гаштан гирифт. Баъд аз чанд рўз, ҳангоме ки худашро тамоман дуруст ҳис 

кард, фармуд ки ўро дубора бурда ба сари роҳи Абўалй гузоранд, то ки ба он 

муомилаи Абўалй эътироз баѐн кунад. 

Хоҳиши ўро ба ҷо меоранд. Вақте Абўалй аз хона баромад ўро дучор 

омада, ба таачҷуб афтода фавран мепурсад: 

— Эй мард, ту мори афъиро аз куҷо ва ба чй кайфият пайдо кардй? 

Илоҳи касалии ту вобаста ба хўрдани қайи мори афъи буд. Азбаским ҳосил 

кардани он бисѐр душвор ва ғайриимкон буд, ман он рўз ба касалии ту дахл 

накарда будам. 

Марди бемор воқеаро ҳамон навъе, ки рўй дода буд, нақл карда 

медиҳад. 

Кўдак ва ангуштарини модар 
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Овардаанд, ки Абўалй ҳангоме, ки аз модар таваллуд шуд, доя ўро дар 

тағорае шустушў намуд. Ҳамин вақт ангуштарини модараш, ки нигини вай 

фирўзаи пурқимат буд, гум шуд. 

Наздикони хонавода аз канизаке бадгумон шуда, ўро бисѐр заданд «ва 

бегуноҳро монанди ҳалқаи ангуштарин дар қўраи уқубат андохтанд ва 

баданашро аз зарби чўб чун нигини фирўзаи ангуштарин кабуд сохтанд». 

Ҳамин вақт ҳолати аҷибе рўй дод: ҳар гоҳе ки ба ҷафо ва изои канизак 

машғул мешуданд, Абўалй фарѐд кашида, ба гиря медаромад ва беором 

мегардид. Ҳангоме, ки аз ҷафои канизак даст нигоҳ медоштанд, Абўалй аз 

гиря истода, хомўш мешуд. 

Наздикони Абўалй ин ҳолро дида, ба тааҷҷуб афтоданд, маҷбуран аз 

озори канизак даст кашида, ангуштаринро гумшуда ҳисоб карданд. 

Он замоне, ки лаъли дурафшони Абўалй ба такаллум даромад, яъне ба 

гап задан сар кард, аввалин сухане, ки ба забони ў ҷорй гашт, ин буд: 

— Шумо, — гуфт у ба наздикони худ нигоҳ карда, — дар ҳаққи он 

канизак аҷаб зулм ва ситаме намудед. Вақте ки маро модарам шустушў 

мекард, дидам, ки ангуштарини вай дар тағора афтод, ман сухан карда 

наметавонистам, ки шуморо хабардор гардонам. 

Пас фармуд, ки ҷойи оби тағора рехташударо кофта, ҷустуҷў намоянд. 

Дар ҳақиқат, ангуштарини гумшуда аз он ҷо ѐфт шуд. 

Абўалй ва кудунгарони Самарқанд 

Нақл мекарданд, ки рўзе Абўалй ба амири Сомонй гуфт, ки «вақти 

мутолиаи илмии ман саҳар аст, лекин айнан ҳамин вақт ҷамоаи рангрезони 

Бухоро тавассути кудунг ба ман халал мерасонанд ва ташвиш медиҳанд». 

Амири Сомонй амр кард, ки рангрезҳо минбаъд дар вақти саҳар ин 

корро накунанд. Баъд аз чанде Абуалй гуфт, ки «Кудунгарони Самарқанд ба 

ман халал расонида, хотири маро мушавваш мекунанд». Амири Сомонй дар 

тааҷҷуб афтод ва ба худ гуфт: «Ин чй навъ будааст, ки кас дар Бухоро истода, 

овози кудунгарони Самарқандро шунавад». Аммо дар ин бора ба Абўалй 

чизеро изҳор накард. 

Абўалй донист, ки Амири Сомонй ин сухани ўро дурўғ пиндошт, вале ў 

низ чизе нагуфт. 

Ҳамин ки якчанд вақт гузашт, Абўалй ба пеши Амири Сомонй омада: 

— Имшаб, — гуфт ў, — овози кудунг маро беором накард. 

Амири Сомонй фармуд, ки дарҳол ҳамон таърихро нависанд. Пас ба 

Самарқанд кас фиристода амр на-муд, ки ҳақиқати ҳолро санҷида, ба ў хабар 

диҳанд. Каси фиристодашуда боз омад ва хабар расонид, ки «дар ҳамон шаби 

ишораткардаи Абўалй калонтарин кудунгарони Самарқанд вафот намуда 

будааст. Бино-бар ин онҳо ҳамон шаб кудунг назада будаанд». 
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Ҳангоме Амири Сомонй ин ҳолатро мушоҳида на-муд, эътиқоди ў 

нисбати Абўалй хеле афзуд. 

Самари қироати «Шоҳнома» 

Як марди сарватманд ҳама чизро дошту фарзанд надошт. Аз байн чанд 

сол гузашту худо як писари нозанин дод. Ягона фарзандро пуф-пуфу суф-суф 

карда калон карданд. Кўдаки нозпарвар аз шамоли қаноти пашша ҳам шамол 

мехўрд, аз шақ-шақи кафгиру дег метарсид. Мактабрав шуд. Ўро ба мактаб 

бурданд.  Бо талабаҳо ҷўр нашуд. Бачаҳо вайро «ту писар не, ту духтар» 

гуфта мазоҳ мекарданд.  Модараш ҳафтаи дигар ўро ба мактаби духтарона 

бурд.  Моҳу солҳо гузаштанд. Писарак калон шуд. Калон шуду лекин 

мизоҷаш духтарона, аз кори вазнин мегурехт, аз ҳар як чизу ҳодиса метарсид. 

Пайкараш ҳам латифу лоғар. Гап заданҳояш ҳам духтарона, шишту хезҳояш 

ҳам. 

Падарашро ғам гирифт. Пеши ҳакимон, донишмандон, мардони 

рўзгордида рафт. Пурсид: 

— Маслиҳат диҳед, чй кор кунам, ки писарам ҷавони далер, паҳлавон, 

бардам, ҷасур, нотарс шавад. 

Яке маслиҳат дод, ки: 

— Шогирди паҳлавон шавад. 

Падараш пеши паҳлавони номдор бурд. Писарак ба варзишу гўштин, 

тарбияи бадан машғул шуд, каме обу тоб ѐфт. 

Дигаре маслиҳат дод, ки: 

— Ҳамроҳатон ба шикор баред, тирандозй омўзед.  

Писарак шикорчии моҳир ва тирандози хуб шуд. 

Сеюмй маслиҳат дод, ки: 

—Шиноварй биомўзонед. 

Писарак дар чанд моҳи машқ шиновари моҳир шуд. 

Бо вуҷуди ин ҳама заҳматҳо он тарсу шарми духтарона аз писарак дур 

нашуд. Хислатҳои хосаи мардона — шуҷоат, ҷасорат ва мардонагй 

намерасиданд. 

Падари писарак пеши мударриси мадраса рафта, муроди дилашро гуфт. 

Мударрис гуфт: 

— Писаратонро ду-се моҳ ба тарбияи ман гузоред. 

Падар розй шуд ва писарашро ба мадраса бурд. Мударрис зуд ҳис 

намуд, ки зеҳни писарак тез аст. Ба вай фармуд, ки китоби «Шоҳнома» пайдо 

кунад. Писарак ҳам «Шоҳнома»-ро ҳозир кард ва устод аз «Шоҳнома» дарс 

гуфт. Дусе моҳ гузашту писарак «Шоҳнома»-ро хонда тамом кард. 

Дар ин мўҳлати шоҳномахонй писарак тамоман тағйир ѐфт. Як навраси 

далер, паҳлавон, ҷасур, нотарс шуд. Гуфтор, рафтор, кирдор ҳама 
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ҷавонмардона. Падараш бо ҳадяи зиѐд пеши мударрис рафта сипосгузорй 

карду гуфт: 

— Агар махфй набошад, гўед ки шуморо чй тавр муяссар шуд, ки 

писараки тарсончаку заифмизоҷ ва бечораи маро ба ин ҷавонмарди 

паҳлавону нотарс, ҷасуру далер табдил додед? 

Мударрис гуфт, ки: 

— Аз Ҳаким Фирдавсй миннатдор шавед. Писаратонро «Шоҳнома» 

мард кард.  Мардум беҳуда нагуфтаанд: 

 

Ҳар он кас, ки шоҳномахонй кунад, 

Агар зан бувад, паҳлавонй кунад. 

Намуна аз латифаҳо 

Ин саллаю ҷомаи ман набудааст... 

 Мушфиқй шабе аз як пасткўчаи Бухоро гузашта истода дид, ки дар сари 

роҳ як маст чурт парида хобидааст. Мушфиқй он мастро ин тараф ва он 

тараф ғелонда диду шинохт, ки раиси шаҳр будааст. Ба даҳону биниаш боб 

карда се-чор лағад фуровард. Аммо маст ҳушѐр нашуд. Баъд Мушфиқй 

саллаю ҷомаи вайро кашида гирифту ба роҳаш рафт. 

 Саҳарй раис ҳушѐр шуда, ба раисхона рафту ба мулозимонаш гуфт: 

 — Имшаб аз хона саллаю ҷомаи маро дуздида рафтаанд. Шумоҳо дар 

кўчаю бозорҳо диққат карда гардетон, ҳамин чизҳои маро дар даст ѐ дар сару 

тани ягон кас дида шиносетон, ҳамон одамро ба пеши ман гирифта биѐретон! 

 Мулозимони раис дар кўчаҳо гашта истода буданд, ки баногоҳ 

чашмашон ба Мушфиқй афтоду дар сару тани вай саллаю ҷомаи раисро 

шинохтанд ва ўро кашола карда ба раисхона бурданд. Раис Мушфиқиро дида 

дарғазаб шуду дўғ зад: 

 — Саллаю ҷомаи ман аз куҷо ба дасти ту расид? 

 Мушфиқй бо оромй ҷавоб дод: 

 — Тақсир, аввал пурсиш, баъд кушиш гуфтаанд. Ман дина шаб аз фалон 

пасткўча гузашта истода, ба як маст вохўрдам, ки дар сари роҳ ба хоку лой 

ҷўлида хобидааст, се-чор лағад кўфтам, ҳушѐр нашуд. Охир саллаю 

ҷомаашро кашида гирифтам. Агар ҳамон маст шумо бошед, ин саллаю ҷома 

ҳам аз они шумо буда-гист, марҳамат карда гиред! 

 Раис дид, ки аз ин гап шарманда мешавад, гуфт: 

 — Не, не, ин саллаю ўомаи ман набудааст, ба корат рафтан гир! 

Фақат дар даруни тобут набошед! 

Аз Мушфиқй пурсидаанд, ки дар вақти ба қабристон бурдани тобути 

мурда аз рўи ҳукми шаръ ба кадом тарафи тобут истодан ҷоиз аст? 

 Мушфиқй ҷавоб додааст. 
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 — Ба ҳар кадом тарафи тобут истед — ихтиѐр ба худатон, фақат дар 

даруни тобут набошед шудааст! 

Луч гўронед ҳам майлаш 

Мушфиқй аз хўҷаинаш пурсид: 

 — Агар ман мурам, чй навъ мегўронед? 

 Чй навъ мегўронам. Чор газ карбос мегираму кафан дўзонда 

мурдаатонро ба вай печонда, ба мазор мефиристонам, ба гўре метиқонанду 

мемонанд-дия, — гуфт хўҷаин дар ҷавоб. 

 — Ин тавр бошад, — гуфт Мушфиқй, — биѐед дар вақти зиндагиам ба 

ман як курта-эзори карбос дўзонда диҳед. Баъд аз мурданам луч гўронед ҳам 

майлаш. 

Фақат шумо кати ман мондем 

 Падари Мушфиқй молу ашѐи зиѐде дошт. Вақте ки вай мурд, 

қозикалони шаҳр Мушфиқиро ҷеғ зада пурсид: 

 — Аз падарат чиҳо мерос монданд? 

 Мушфиқй гуфт: 

 — Аз падарам бисѐр чизҳо мерос монд, аммо аз меросхўрҳо фақат шумо 

кати ман мондем. 

Дузд ва Мушфиқй 

Шабе ба хонаи Мушфиқй дузд даромад, ҳар чанд чор тарафро кофт, чизе 

наѐфт. Аммо дузд умедашро наканда токчаҳо, зери болорҳо ва тагҳои 

синҷҳоро даст-даст карда медид... 

 Мушфиқй, ки бедор буд, баъд аз хеле саргардон шудани дузд ба вай 

гуфт: 

 — Бародар, беҳуда ташвиш накашед! Ман аз ин хона дар рўзи равшан 

чизе намеѐбаму шумо дар шаби торик чй мекобед? 

Гапи ту ҳам ҳақ аст! 

 Мушфиқй ба мансаби қозии шаҳр таъин шуда буд ва аксар вақт арзи 

мардумро дар хонаи худаш мепурсид. Як рўз касе омада аз ҳамсояи худ 

шикоят карда гуфт: 

 — Вай бачаи маро бегуноҳ зад, баъд ман ҳам вайро задам. Ҳамин кори 

ман ҳақ аст ѐ не? 

 — Ҳақ аст! — гуфт Мушфиқй. 

 Баъд аз баромада рафтани ин арзкунанда ҳамсояи вай даромада арз 

кард: 

 — Ман бачаи вайро назадаам. Аммо вай маро беҳуда зад. Ҳамин кори 

вай ҳақ аст ѐ ноҳақ? 

 — Ҳақ аст! Ҳақ аст! — гуфта сухани вайро ҳам тасдиқ кард Мушфиқй. 
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 Зани Мушфиқй, ки аз ин «арзпурсии» шавҳараш хабардор буд, ҳайрон 

шуда гуфт: 

 — Шумо чй хел қозй, ки ба ҳар ду арзкунанда ҳам як ранг ҷавоб дода 

фиристодед. Охир гапи кадоми онҳо ҳақ буду кадомаш ноҳақ? 

 Мушфиқй дар ҷавоб гуфт: 

 — Занак, ин гапи ту ҳам ҳақ аст! 

Масъала ранги дигар мегирад 

 Насриддин Афандй чанд рўз дар шаҳри худ қозй шуда буд. Дар аснои 

қозигии Афандй касе ба пеши ў омада арз кард: 

 — Ман ба худи шумо як мурофиаи шаръй дорам, ин мурофиаро кй 

мепурсад? 

 — Худам мепурсам! — гуфт мулло Насриддин. — Даъвоятро бигўй. 

 — Барзагови шумо дар кўча гови маро зада кушт, бояд аз рўи шариат 

шумо товони гови маро диҳед! — гуфт он одам. 

 — Ҳайвон як ҷонзоди беақл аст, аз рўи шариат ба кори беақлон касе 

ҷавобгар намешавад! — гуфт Афандй. 

 — Не, ман саҳв кардаам, — гуфт он одам, — гови ман гови шуморо зада 

кушт. Дар ин бора шумо чй мегўед? 

 — Ин тавр бошад, масъала ранги дигар мегирад, — гуфт Афандй бо 

ҳаяҷон, — дар ин сурат соҳиби ҳайвони зананда ҷавобгар мешавад. 

Бояд имсол баробар шуда бошем 

 Аз Афандй пурсиданд: 

 — Шумо калонед ѐ занатон? 

 Афандй гуфт: 

 — Соли гузашта падарам гуфта буд: «занат аз ту як сол хурд аст». Бояд 

имсол баробар шуда бошем. 

Моҳ манфиатноктар аст ѐ офтоб 

 Аз Афандй пурсиданд, ки моҳ манфиатноктар аст ѐ офтоб? 

 Афандй ҷавоб дод: 

 — Азбаски офтоб рўзона мебарояд ва дар рўз ба рўшной эҳтиѐҷ нест, 

вай он қадар манфиат надорад. Моҳ, ки дар шаби торик баромада рўи дунѐро 

равшан мекунад, албатта манфиактноктар аст! 

 

«Бузам ба хотирам омад...» 

 Мушфиқй як рўзи ҷумъа аз пеши масҷиде гузашта истода шунид, ки 

имом бо овози баланди ларзишнок қироат карда истодааст. Даромада ба 

қатори қавмҳо истоду дар айни авҷи қироат гиря карда сар дод. Баъд аз 

тамом шудани намоз имом ба Мушфиқй гуфт: 

— Аз афташ қироати ман бисѐр таъсир кард, ки гиряатон омад? — гуфт 
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Мушфиқй, — як бузи фарбеҳ доштам, ки ба наздикй ҳаром мурд. 

Овозаш монанди овози шумо ларзон ва ришаш худди риши шумо 

барин дарози тунук буд. ҳамон бузам ба хотирам омаду гиря 

кардам...» 

Намуна аз фолклори бачагон 

                                        ЯК ДОНА МАРВОРИД 

Се духтаракон будем, 

Лолачинакон будем. 

Давидему – давидем, 

Да сари ҷў расидем, 

Ҷўи нава обаш нест, 

Малоҳҷона тобаш нест, 

Як дона марворид, 

Ду дона марворид, 

Рехтани марворид, 

Чиндани марворид. 

 

Як дона марворид, 

Ду дона марворид, 

Дастои сафед дораме, 

Соата фармоед. 

 

Як дона  марворид, 

Ду дона марворид, 

Дандони сафед дораме, 

Сақича фармоед. 

 

Як дона марворид, 

Ду дона марворид, 

Кифтои базеб дораме, 

Кастума фармоед. 

 

Як дона марворид, 

Ду дона марворид, 

Бадани сафед дораме, 

Куттая фармоед. 

 

Як дона марворид, 

Ду дона марворид, 
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Писари хушрў дораме 

Келина фармоед. 

 

БОЙЧЕЧАК 

Бойчечаким аслидур, 

Асли самарқандидур. 

Бойчечак, бойчечак. 

Таги остона ғур - ғур мекунад, 

Биеки мо тавоқчая пур мекунад, 

Бойчечак, бойчечак. 

Таги  қала асп метозад, 

Духтари  қассоб пеш метозад. 

  Бойчечак, бойчечак. 

Таги қала се тори кавут, 

Духтаро шиштен бо ўсмакавут. 

Бойчечак, бойчечак. 

Таги воиш ангури сиѐ, 

Мо наметарсем аг гурги  сиѐ. 

Бойчечак, бойчечак 

Ас  Сафедй омадем, сафеду афед, 

Митиетон - мй, не - мй як пули сафед? 

Бойчечак, бойчечак.    

Ал  Луччакон омадем, луччаку пуччак, 

Митиетон-мй, не-мй як пули пуччак? 

          Бойчечак, бойчечак. 

  Бойчечаким иллодур,  

  Ҳамѐн тўла тиллодур. 

   Бойчечак, бойчечак. 

  Сафедори бутоқдор, 

  Худо тияд се  писари кокулдор. 

   Бойчечак, бойчечак. 

  А осмон мерезад қанд-қанд, 

  Мо баччекони Самарқанд. 

   Бойчечак, бойчечак.  

АЛЛА ВА НАВОЗИШ 

 

Ман аллагўм, хобад биѐд, аллаѐ, 

Қодир худоя раҳмаш биѐд, аллаѐ. 

Коси чинй лойолуд, аллаѐ, 
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Қосимҷонам хоболуд, аллаѐ. 

Ман алла гўм, калон шавй, аллаѐ, 

Ҷонакамба дармон шавй, аллаѐ, 

Ширини ширадорам , аллаѐ, 

Майизи думчадорам, аллаѐ. 

Туя ҷону мана ҷонона гўян, аллаѐ. 

Туя шаму мана парвона гўян, аллаѐ, 

Алла гўм, худо ѐрат шавад, аллаѐ, 

Пиро мададгорат шавад, аллаѐ. 

 

   ЯЛЛАЛИ БОБО, ЯЛЛЕ 

 

Аз косагарон коса, 

Аз кўзагарон кўза, 

Кўзаю коса  ба дастаме 

Яллали бобо, ялле. 

Аз бофандагон моку, 

Аз сартарошон поку, 

Мокую покую кўзаю коса ба дастаме, 

Яллали бобо, ялле. 

Аз оҳангарон занҷир, 

Аз боғдорон анҷир. 

Занҷиру анҷиру косаю кўзаю 

Мокую поку ба дастам, 

Яллали бобо, ялле. 

Аз  баззозо парча, 

Аз боғбоно арча. 

Парчаю арчаю анҷиру занҷиру 

Покую мокую кўзаю коса ба дастам, 

Яллали бобо, ялле. 

Аз чўпоно қурут, 

Аз алавмоно бурут. 

Қуруту буруту анҷиру занҷиру парчаю 

Арчаю кўзаю косаю покую моку ба дастам, 

Яллали бобо, ялле. 

 

ҲАЙ ЛОЛА ЛОЛА 

 

Аз дур дидам туро, 
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Пурнур дидам туро. 

 

Ҳай лола-лола–лола, 

Ҳусни  ҷавон пиѐла. 

 

Коҳиш ба ҷонам кардй, 

Охир гирифтам туро. 

 

Ҳай лола-лола-лола, 

Ангур да боғи боло. 

 

Аз Қарабоғ омадй, 

Сина ба доғ омадй. 

 

Ҳо  Лайлй-Лайлй-Лайлй, 

Ҷонам  фидои  Лайлй. 

 

Духтараки мўрчамиѐн, 

Ҷигаркабоб омадй. 

 

Ҳо Лайлй-Лайлй-Лайлй, 

Ҷонам фидои  Лайлй. 

 

Ман меравам суни бозор, 

Ёр , ҷўраҷон гапата гў? 

 

Ҳай лола- лола-лола, 

Ҳусни ҷувон пиѐла. 

 

Ҳалқи тилло оварда, 

Ба гўшаком андохта. 

 

Ҳай лола-лола-лола, 

Ҳусни ҷувон пиѐла. 

 

Ман меравам суни ҳисор, 

Ёр, ҷўраҷон гапата гў? 

 

Ҳай  лола-лола-лола, 
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Ангур да боғи боло. 

 

Курти атлас харида, 

Шоҳи кимхоб биѐред. 

 

Ҳай лола-лола-лола, 

Ангур да боғи боло. 

 

Ман меравам суни Бухор, 

Ёр, ҷўраҷон гапата гў? 

Ҳай лола-лола-лола, 

Ҳусни  ҷувон пиѐла. 

 

Ўсми сиѐҳ харида, 

Марҷону ҳино биѐред. 

 

Ҳо Лайлй-Лайлй-Лайлй, 

Ҷонам фидои Лайлй. 

 

 

ҲИКОЯТИ РЎБОҲ 

 Як рўбоҳе буд, доим чизи камро назараш нагирифта, чизи  бисѐрро 

кофта, сарсон ва саргардон шуда аз чизи кам ҷудо мешуд. Рўзе вай 

саѐҳаткунон ба гўшаи биѐбоне расида аз ҳамон ҷой пўсти ҷонвареро ѐфт. 

 Дар ҳамин вақт мурғе чанд чўҷаи худро парво карда гашта буд. Рўбоҳ 

пўсти ҷонварро дар як ҷой монда аз паи ҳамон чўҷаҳо рафт ва пойда истод. 

Вақтро ғанимат дониста аз ҳамон чўҷаҳо якеашро гириифа дар ҷои пўст 

мондагиаш омада  дид, ки пўст нест. Чўҷаро  дар ҳамон ҷой монда пўстро 

кофт. Хеле  кофт, пўстро наѐфт. Гашта омад  ки чўҷа ҳам нест. 

 Боз рафта  хост, ки аз ҳамон чўҷаҳо яктаи дигар гирад, вале мурғ 

ҳамроҳи чўҷаҳо рафта буд. Бисѐр кофт, наѐфт. Ба ҷои дигаре рафт, ки як 

ҷонвар чизеро хўрда истодааст. «Пўсти ҳамин ҷонварро монда меравад» – 

гуфта поида истод. ҷонвар ҳамаи чизҳоро хўрду фақат устухонро монда рафт. 

Рўбоҳ  ҳамон устухонро гирифта дар  як ҷои дигаре рафт. Дид, ки қаноти 

бозе шикаста, парида намтеавонад. Устухонро як ҷой монда аз оқиби ҳамон 

боз сарсону саргардон шуда гашта ў   ташна ба лаби як дарѐ омада расид. 

 Боз аз дарѐ гузашта рафт, вале рўбоҳ гузашта натавонист, ноумед шуда 

дар ҷои устухон мондагиаш омад, дид  ки устухон ҳам нест. 
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 Камро назар накарда аз чизи бисѐр ҷудо шуда гашта вай ташнаю гушна 

ва бо сад  азобу уқубат ба хонаи худ баргашт. 

 

 

МУШИ ДОНО 

  

Дар шаҳри Ҳабаш як муш буд. Муш бисѐр доно буд. Дар ҳамин 

мамлакат ба сари ҳар кас  ҳар мушкилие афтад, ба пеши ҳамин муш омада 

маслиҳат мекард. Ҳамон муш  маслиҳат медод ва корҳои  пурмашаққат ҳал  

ва иҷро мешуд. 

 Муш як рўз ба тариқи саѐҳат ба биѐбон баромад  Вай роҳи бисѐр рафта 

ба ҷое расид, ки дар он ҷо дарахти сафедоре буд. Ба  ҳамон  дарахт нигоҳ 

кард,  ки кар-кар-карак    истодааст. Вай  дар муш ниҳоят дараҷа душмани 

қаттол буд. 

 Муш  ба оқибаш нигоҳ кард, ки як акка гурусна аст, дар рў ба рўяш 

нигоҳ кард, ки пишак истодааст. 

 Акка ва пишак ҳам душмани мушҳо буданд. Муш дар мобайни ин 

душманон монд . Ҳайрон шуд, хаѐл кард, ки: «ҷоямро кар-кар-карак омада 

мегирад, оқиб равам акка гирифта мехўрад, ба пеш равам, пишак гирифта 

мехўрад». 

 Муш бисѐр доно буд. Тахминан ним соат фикр карда гуфт, ки бо 

ҳамроҳи пишак созиш кардан даркор. Агар бо ҳамроҳи пишак ман созиш 

кунам, кар-кар-карак ва акка дар ҳаққи ман  ҳеҷ кор карда наметавонанд». 

 Аз таги дарахт истода ба ҷониби пишак овоз кард, ки: 

- Ист, пишак . Имрўз ман дар мусибат мондам , ту ба ман ѐрдам деҳ,як 

вақте ман ба ту  ѐрдам медиҳам. 

 Дар ҳамин биѐбон сайѐде буд. Барои шикор кардан дар ҳар ҷо – ҳар ҷо 

дом мемонд. Пишак дар ҳамин дом банд шуда буд. 

 Пишак ба муш гуфт: 

 -Пеш  биѐ, маро халос кун. 

 Муш ҷониби пишак равон шуд. Кар-кар-карак ва акка диданд, ки муш 

ҷониби пишак рафта истодааст, умедашонро канда, парида аз паи кори худ 

рафтанд. 

 Муш рафта банди пишакро буррид. Як торро набурида монд. 

  Пишак ба муш гуфт, ки мондагй як торро ҳам бур! 

 Муш гуфт: 

 -Ту бо ман айлоқи дўстй карда бошй ҳам , дар фикр коми душманй  

дорй, аз барои ҳамин ин торро набуридам. Аз қадим сухане ҳаст, ки: 
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- «Бо ҳар кас дўстй кунй, камтар душманй ҳам дар назар доштан 

даркор. Ба ҳар кас душманй кунй ба он кас як қадар дўстй ҳам лозим» гуфту 

ба хонаи худ рафт. 

                   

ШЕР ВА ХАРГЎШ 

   

Дар бешае як шер зиндагй мекард. Дар ҳамон беша харгўшҳои бисѐре 

низ буданд, ки доимо ба ин шер ҳар рўз як харгўш медоданд. Охир як харгўш 

барои аз ғуломии шер халос шудан ҳилае сохт. Ба пеши шер рафт ва гуфт: 

 - Ту подшоҳи ҳайвонот ҳастй, лекин дар  қабилаи мо як  шер омада ҳар 

рўз аз мо якеро  мебарад. Ин ба ризқу рўзии ту футур мебиѐрад. 

 Шер  аз ин хабар оташин шуда гуфт: 

- Ту ўро ба ман нишон деҳ! 

Харгўш шерро  гирифта ба лаби чоҳе бурд. Ҳар ду ба об  нигаристанд. 

Акси  шер ва харгўш ба об афтод. 

- Ин ҳамон шер! 

- Шер акси шер ва харгўшро дар чоҳ дида, калланокй худро ба  чоҳ 

партофт ва мурд. Онро дар  ҳамон ҷо гўр карданд. Бо ҳамин харгўшҳо аз марг 

халос шуданд. 

 

ТОЙЧА 

  

Дар замоне як подшоҳе гузашта буд. Ин подшоҳ як писар дошт. 

Подшописар як рўз мегўяд, ки: 

- Ман ба дашт ва саҳроҳо ба сайр мебароям. 

Вай дар вақти худаш давр зада, сайр карда гаштанаш як тойчаро дида, 

онро даст мегирад. Вай тойчаро ба хона  оварда парво карда гаштан мегирад. 

Фақат  шабу рўз ҳуш ва ѐдаш бо тойча банд. 

Як рўз мешуд ки зани подшоҳ, яъне модари бача аз дунѐ ҷашм 

мепўшад. Чанд вақт мегузарад ва подшоҳ дигар зан мегирад. Аз мобайн як, 

ду сол мегузарад. Ин  зани подшоҳ, модари ўгаяш ба бача душман мешавад 

ва як камбағалкампирро ѐфта ба хонааш оварда хурсанд карда, бо маслиҳат 

писарро куштанй мешаванд. 

Кампир мегўяд, ки: 

- Ба хўрокхўрй ки омад, ба хўрокаш заҳар андохта тед, кампир инро 

гуфта баромада меравад. 

Рўзи дигар подшоҳписар ба пеши хўрок меояд, мебинад, ки аз чашми 

аспаш об шорида истодааст. Рўю чашмони аспро пок мекунад. Ба асп худо 

забон метияд, асп: 
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- Хўрокро нахўр, - мегўяд. Бача ба хона медарояд, модари ўгай хўрок 

оварда мемонад. Бача бошад, нонро хўрда, хўрок нахўрда баромада меравад. 

Рўзи дуюм боз кампир меояд ва мегўяд, ки: 

- Акнун аввал аспашро куштан даркор, баъд бачаро куштан мемонад. 

Зани подшоҳ мегўяд, ки: 

- Чй нав кушам? 

Кампир мегўяд, ки: 

- Худатонро касал кунед, нонҳои тунук пухта ба таги кўрпача монед. 

Подшоҳ , ки омад, ба ин сў -он сў паҳлў гардед, нонҳо қасар – қасар мекунад. 

Подшоҳ мегўяд ки «чй шуд?», баъд гўед, ки аҳволам бисѐр бад, ҳама мегўяд, 

ки «ҳамин аспи дар  ҳавлй будагиро кушта хўред, нағз мещавед», - гуфта 

кампир баромада рафт. 

Зани подшоҳ ба канизаконаш нонҳои тунук пазонда гирифта мебиѐрад. 

Як вақт писараш меояд ба пеши аспаш. Мебинад, ки боз аспаш хафа. 

- Чй шуд? – гуфта мепурсад ва аз рўи аспаш мучй мекунад. 

 Баъд аспаш ба вай мегўяд, ки: 

- Акнун ман мемурам.  Вақте, ки манро куштанй  шаванд, ман се бор 

чир мезанам: якумаш дар вақти  ресмонро кушодан, дуюмаш дар вақти аз 

оғил баровардан, сеюм дар вақти  ғалтонида поямро бастан, ҳамон вақт 

омадй, омадй – наомадй, ман мемирам, суханам ҳамин. 

Зани подшоҳ ҷояшро тахт карда ба  болои кўрпачаҳо баромада хоб 

меравад. Подшоҳ омада инро мебинад: 

 -Ҳа, чй шуд - гуфта мепурсад подшоҳ. 

Занаш ин тавр меҷунбад, ки  нонҳои қоқ қасаррй мекунад.  

Занаш мегўяд, ки: 

- Аҳволи ман тамоман бад. ҳама мегўянд, ки ба ман гўшти тойи дар 

ҳавлй будагй даво. Агар ҳамонро кушта хўрам, нағз мешавам. 

Подшоҳ даррав ба қассоб кас мемонад, қассоб меояд. Қассоб  аспро 

куштанй мешавад,  асп як чир мезанад. Дар вақти аз оғул бароварданаш боз 

як чир мезанад.  Вақти пояшро бастан боз як чир мезанад. Писари подшоҳ 

фаҳмида даррав меояд. Ба  падараш дармеафтад, ки: 

 -Падарҷон, ҳамин қадар рўз боз  ман ин аспро парво кардам, як 

маротиба савор шуда бинам, роҳаш чй хел, баъд кушед майлаш , - мегўяд ва 

аспашро мегирад ва  савор шуда мебарояд ва  ба падараш мегўяд, ки: 

- Хайр падарҷон, то дидана, саломат бошед. Модарам ба ман душманй 

кард, - ва баромада меравад. 

 Подшоҳ дарҳол омада мебинад, ки ҳақиқатан занаш бардурўғ худашро 

касал карда, душманй карда будааст. 
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 Ҷаллодҳоро ҷеғ зада, занашро ба куштан ҳукм мекунад. Худи подшоҳ 

бошад барои аз писараш ҷудо шудан гиря карда кўр мешавад. 

 Писар ба як давлати дигар рафта мефарояд ва се тор аз ѐли аспаш 

гирифта дар рўмолча баста ба кисааш мемонад ва аз пешонаи аспаш мучй 

карда аспашро сар медиҳад. 

 Худаш як қабат либосҳои кўҳнаро пўшида, кал барин шуда дар дарбори 

подшоҳ рафта хизматгор шуда мегардад. Як рўз подшоҳи шаҳр касал 

мешавад. Ба касалии подшоҳ як дона оруи зарринро даво таъин мекунанд. 

Ору аз ҳеҷ ҷо ѐфт намешавад. 

 Як рўз подшоҳ ҳамаро ҷеғ зада маҷлис карда мегўяд, ки: 

 - Ҳар кас як дона оруи заррин ѐфта биѐрад, то мурданаш хона ва ҷо, пул 

ва давлат медиҳам. Ҳеҷ каси «ман меравам» мегуфтагй ѐфт намешавад. Баъд 

ин подшоҳ  «калбача» – ро ҷеғ зада меорад ва ба вай – ту меравй! – мегўяд. 

 «Кал» аз шаҳр берун баромада, мўйи аспашро дуд мекунад. 

 Аспаш дарҳол ҳозир мешавад. Ба аспаш мегўяд, ки: 

- Ҳозир аз куҷо набошад, чорто оруи заррин даркор, ѐфта меорй! 

Аспаш оруи зарринро дар мобайни ду соат ѐфта меорад. Вай аспашро 

боз сар дода, оруро ба подшоҳ гирифта мебиѐрад ва месупорад. 

Подшоҳ дарҳол вайро чи қадар бардор- бардор карда ба вай хонаҳои 

кори калон сохта медиҳад. Акнун подшоҳ ба вай зан гирифта медиҳам гуфт. 

Писар гуфт, ки: 

- Тақсир, ман аз шумо як илтимос дорам, ки маро чор рўз ҷавоб диҳед. 

Ман ба мамлакати худам рафта, падарамро гирифта мебиѐрам, баъд тўй 

мешуд. Даррав подшоҳ хазиначиро ҷеғ зада мегўяд,ки : 

- Ба ин бача ду қабат либоси подшоҳй ва як аспи кори калон диҳед. 

Писар бо подшоҳ хайру хуш карда ба роҳ мебарояд. Рўзи дигар ба 

ҳавлии подшоҳ даромада меояд, ки падараш кўр шуда дар хона нишастааст, 

аз подшогй ҳам маҳрум шудааст. Аз дар  даромадан замон  «падарҷон» гуфта 

ба падараш дармеафтад, ҳамдигарро оғўш мекунанд, ҳамон шаб дар хона хоб 

меравад, пагоҳй ба падар мегўяд, ки: борҳоро гиред, аз ин ҷо меравем. 

Даррав ҷизҳои даркориро мегиранд, писараш дар аспи худаш, падар 

дар аспи  подшоҳ додагй савор мешавад ва ба роҳ мебароянд. Рўзи чорум ба 

шаҳри он подшоҳ рафта мерасанд. Дарҳол подшоҳ онҳоро пешвоз мегирад. 

Мебинад, ки ду чашми падари бача кўр, даррав ба як хизматгораш мегўяд, 

ки: 

- Аз фалон ҷой, аз фалон дарахт ду дона барг гирифта биѐр! 

Даррав хизматгор рафта мебиѐрад, ба чашми падари бачча мемоланд, 

ки чашмонаш кушода мешавад. Подшоҳ бо писараш аз нав вохўрй мекунад. 
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Баъд се шабу се рўз  духтари вазирро ба бача тўй карда медиҳанд ва ба 

муроду мақсадаш мерасад. 

 

    ТИФОҚЙ 

 

Як бои бадавлат  буд, аз хонадони вай давлат «меравам» мегўяд. Ин 

соҳибхона се писар дошт. Падар аз писари калонй мепурсад, ки: 

- Аз хонадони мо давлат «меравам» мегўяд, ту чй мегўй? 

Писараш мегўяд, ки: 

- Равад, рафтан гирад, давлат чй даркор?! 

Баъд аз писари миѐна мепурсад, ин ҳам ҳамон гапро мегўяд. Баъд аз 

писари хурдй мепурсад. 

 

- Давлат аз хонаи мо «меравам» мегўяд, ту ба ин чй мегўй? 

Писари хурдй мегўяд, ки: 

- Хайр , давлат равад раваду  тифоқй наравад, моѐн тифоқ зиндагй 

кунем, давлат ҳам пайдо мешавад. 

Падар ба пеши давлат меравад ва мегўяд, ки: 

- Ана, писарони ман ҳамин тавр мегўянд. 

Давлат мегўяд, ки: 

- Он ҷое, ки дар хонадон тифоқй бошад, ман ҳам  ҳамдами ҳамон 

хонадон ҳастам, ман ба ҳеҷ ҷое намеравам, дар хонадони шумо зиндагй 

мекунам. 

Бо ҳамин давлат аз хонаи бой ба ҷои дигар намеравад. 

 

 

 

 

 


