УДК: 891.550
УСТОД АЙНЇ НАХУСТИН КАМОЛШИНОСИ ТОЉИК
Усмонова Гулбањор
Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдулло Рўдакии АМИТ
Доир ба Камоли Хуљандї дар Тољикистон аввалин бор устод Айнї соли 1926
дар «Намунаи адабиёти тољик» маълумот додааст. Маълумоти устод Айнї дар бораи
Камоли Хуљандиро адабиётшинос Абдухолиќи Набавї нуктасанљона баррасї
кардааст [8, 378-386]. Бинобар ин, мо ба тањлили гуфтањои устод Айнї танњо дар
мактубњояшон иктифо мекунем.
Аз тањќиќотњо бармеояд, ки соли таваллуди Камол даќиќ маълум карда
нашудааст. Устод Айнї дар маќолаи соли 1939 навиштаи худ чунин менависад:
«Номи ин шоири бузурги тољик Камолиддин, лаќабаш Масъуд ва тахаллуси адабиаш
Камол буда, дар аввалњои асри XIV дар Хуљанд (Ленинободи имрўза) таваллуд
ёфта…» [5, 284].
Аз тањќиќу љустуљўњои устод Айнї бармеояд, ки дар бораи соли таваллуд ва
тарљумаи њоли ў маълумоти муфассале нест ва дар маќолаи зикршуда чунин мегўяд:
«Дар бораи соли таваллуд ва тарљумаи ањволи ин адиби бузург дар тазкирањои
шуаро ва дигар маълумотномањо (китобњои таърихи кўњна) маълумоти муфассале
нест» [5, 284].
Дењотї дар маќолаи худ, ки дар асоси «Камоли Хуљандї» ном маќолаи худи
устод Айнї дар «Намунањои адабиёти тољик», навишта шудааст ва яке аз
муњарриронаш устод Айнї мебошад, овардааст:
«Девони Камол чоп нашудааст. Аммо нусхањои дастхати он дар байни мардум
хеле пањн шудаанд. Дар Ќироатхонаи Давлатии Сталинобод дар ваќти њозира 3-4
нусхаи дастхаташ мављуд аст. Ѓайр аз девонаш, ки дар он ѓазалњо, ќитъањо ва
рубоиёташ љой гирифтаанд, будан ё набудани асари дигараш маълум нашуд»1 [9,
130].
Устод Айнї ѓазалњои Камолро на танњо дўст медошт, балки баъзе абёти ўро чун
шиори њамешагии худ ќарор додааст, ки гуфтањои писари устод – Камоли Айнї,
баёнгари он аст:«…Вале домулло С.Айнї фаъолияти хешро њеч гоњ кам накарда, ба
ќавли худашон «бо иродаи айниёна» то охири лањзањои њаёт амали хешро идома
додаанд. Мисраи дўстдоштаи эшон аз ѓазали Камоли Хуљандї «То њаст ба љонам
рамаќе кори ман ин аст», – шиори њамешагии эљодиёти пурсамари эшон буд» [1, с.
74].
Аз рўйи гуфтањои муњаќќиќон ва соњибони тазкира Камол кўдакї ва
нављавониро дар ватани худ – Хуљанд гузаронида, баъд ба зиёрати Каъба меравад.
Айнї мегўяд: «Назар ба навиштаи тазкирачиён Камол аз шањри худ ба њаљ – ба
Арабистон рафта ва дар бозгашт обу њавои Табрезро писандида дар он љо мондааст.
Аммо муайян накардаанд, ки ин сафари ў дар кадом сол воќеъ шудааст. Мо гумон
мекунем, ки бояд ин сафари ў дар миёнаи солњои 1350-60 бошад…» [5, 285].
Устод Айнї соли ба Сарой бурдани Камолро аз рўйи тахмин дар маќолаи
худмегўяд: «… мо бо далеле, ки дар поёнтар нишон дода мешавад, тахмин карда
метавонем, ки ин њуљум ва бурдани Камол дар соли 1372 воќеъ шудааст.» [5, 286].
Он далели устод Айнї ин аст, ки дар њамон маќола овардааст ва мо онро ба
таври мухтасар ин љо меорем:
«Дар соли 1376 Уруљхон ном аз хонњои кўчманчї бо Тўќтамиш љанг карда, ба ў
ѓолиб омад. Тўќтамиш маљбур шуд, ки аз мамлакати худ гурехта ба паноњи Темур ба
Самарќанд равад. Ана ин фурсат барои Камол, ки дар Сарой маљбуран мањбусвор
меистод, барои баргашта рафтан ба Табрези дўстдоштаи худаш фурсати муносиб буд
ва аљаб нест, ки аз њамин фурсат фоида бурда бошад. … (агар мо аз 1376 чор соли
Дар ваќти навиштани ин маќолача «Камоли Хуљандї», ном маќолаи рафиќ С.Айнї асос гирифта
шуд.
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Камол дар Сарой мондагиро барорем, таърихи аз Табрез ба Сарой бурдани Камол
1372 мешавад…)» [5, 287].
Баъд аз Сарой баргаштани Камол ба Табрез аз рўйи гуфтаи устод Айнї, султон
Њусайн барои ў як бино сохтааст, ки шоир дар пеши он бино боѓе расонида буд, ки
дар он аксар касони бехонаву љой ва мусофиронро љой дода, аз даромади он боѓ
мењмононро зиёфат медодааст. Камол дар Табрез зиндагии дарвешонае доштааст:
«Дар ваќти ба Табрез гашта омадани Камол, дар Ироќ ва Озарбойљон ва аз ин
љумла дар Табрез султон Њусайн Љалойирї њукмронї мекард (муддати њукуматаш аз
соли 1375 то соли 1383). Султон Њусайн барои Камол дар Табрез як бино сохта,
вайро ба ў дод.
Дари манзили Камол барои оянда ва равандагон њамеша кушодагї буд,
бештарин ба хонаи ў касони бехонаву љой ва мусофирони бекасу кўй меомаданд. …
Манбаи харољоти ин гуна зиёфатњои мењмонони нохонда даромади он боѓ буд.
Камол бисёр ваќтњо барои ин гуна харољотњо ќарздор мешуд ва ба ќавли худаш аз
«ѓаримони мушаннеъ» (аз ќарзхоњони бадмуомила) ба ваъдаи фурўхта додани меваи
боѓ пешакї ќарз мегирифт ва ба њамин тариќа ў дар Табрез як зиндагонии
дарвешонае мегузаронид» [5, 287-288].
Мегўянд, ваќте ки Шайх Камол як ѓазалашро ба Њофизи Шерозї мефиристад,
шоир баъд аз хондан аз ѓояти таъсири он ѓазал њатто гиря кардааст, ки ду мисраи
охири он ѓазалро ин љо меорем:
«Гуфт: Агар сар дар биёбони ѓамам хоњї нињод,
Ташнагонро муждае аз мо бубар! – Гуфтам: Ба чашм» [9, 129].
Устод Айнї дар номањояш дар бораи дар куљо тањсил кардану ба куљо сафар
кардани Шайх Камол ишорањо дорад. Дар хусуси ин ки Болдирев Камоли
Хуљандиро «шоири Олтин Ўрда» гуфтааст, устод Айнї дар номаи дар таърихи
19/03/49 навиштааш ба Камол Айнї фикри худро чунин баён мекунад:
«Масъалаи Камоли Хуљандї ва Лоњутї хандаовар аст. Як ваќт рафиќ Болдируф
Камоли Хуљандиро «шоири Олтин Ўрда» гуфта навишта баромада буд. Таклифи
њозирааш њам аз њамон таклиф кам фарќ мекунад. Дар љавонї аз Мовароуннањр
рафтани Камоли Хуљандї хатост. Ман ин маъниро ба рафиќ Ѓафуров њам навишта
будам».
Аз навиштаи устод Айнї маълум мегардад, ки дар навиштањои тазкирачиён
ѓайр аз Хуљанд дар кадом шањрњои Осиёи Миёна зиндагонї кардани ў маълумоте
пайдо нагардидааст. Ва дар хусуси дар Самарќанд њам зиндагї кардани Камоли
Хуљандї њам дар маќолаи мазкур ва њам дар њамин номааш аз маќтаи як ѓазалаш, ки
бо радифи «то ба кай» гуфтааст, мисол меорад:
«Камол тањсили аввалии худро дар Хуљанд, баъд аз он тањсили олии худро дар
Самарќанд гирифта ва як ќисми осори адабии худро дар њамин ду шањр эљод
кардааст. Масалан, дар охири як ѓазали худ мегўяд:
Гўиям њар дам, ки берун шав зи шањри мо, Камол
Ин самарќандигарињо бо хуљандї то ба кай?2
Дар Хуљанд гузаре буд, ки вайро «Гузари Шайх Камол» меномиданд (њоло љои
он гузар гостинитса шудааст).
Камоли Хуљандї дар калонсолиаш – баъд аз такмили дарс ва шоири комил
шудани худ ба нияти сафари њаљ аз ин љо њиљрат кардааст (албатта, як љавони
хурдсол ба сари худ ба њаљ намерафт) ва дар бозгашти сафари њаљ обу њавои
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Дар китоби «Мунтахаби асарњои илмї», љилди 2:
Гўиям њар дам, ки «берун шав зи шањри мо, Камол»,
Ин самарќандигарї бо як хуљандї то ба кай?
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Табрезро писандида, дар он љо мондааст ва як бор Тўќтамишхон ўро асир карда ба
Олтин Ўрда – Сарой бурдааст. Ва баъд аз чанд сол дар он љо мондан Камол аз асирї
халос шуда ба Табрез баргаштааст. Акнун куљои ин одамро ба Озарбойљон ё Эрон ва
ё ин ки ба Олтин Ўрда мебандем?
Лоњутї чунон ки ту гуфтаї, зиндаанд ва аз худи эшон пурсидан даркор аст.
Охир на Камол ва на Лоњутї асир ва ѓуломи њеч кас нестанд, ки мо инњоро бо
якдигарашон мубодила кунем. Ман њайрон њастам, ки аз забони олимони калон чї
гуна ин тавр суханони бемантиќи хандаовар мебарояд.
Бо саломи падарона, Имзо (С.Айнї) 19.03.49» [1, 191-196].
Мактуби дигар низ бо њамин мазмунро дар таърихи 14/IV-49 устод Айнї ба
Мирзо Турсунзода навиштааст. Устод баъд аз шунидани ин суханон дар ѓазаб шуда
навиштааст:
«Ман ин суњбатро шунида њам дар ѓазаб шудам, њам хандаам гирифт.…
Албатта, як бачаи хурдсол њеч гоњ ба сафари њаљ намерафт, бояд барои њавас
кардани сафари њаљ одам бояд камаш 30-сола бошад [3, 8-10].
Устод Айнї Камолро устоди забон мегўяд ва менависад: «Бо вуљуди бикр ва
баланд будани мазмун, хеле сода, равон ва њамафањм будани забони шеърњояш
натиљаи њамин мањорат аст. Дар аксарияти байтњои вай санъати ду ё чанд маънидор
дида мешаванд». Ва ду байтро аз шайх Камол мисол меорад, ки яке аз онњо чунин
аст:
«Гуфтам: Давои дарди диламро хате навис,
Гуфто: Давот чун бинависам? Давот нест» [6, 41].
Ин байт баёнгари мањорати шеъргўии шоир аст ва чуноне ки устод Айнї иброз
медоранд, дар ин байт «санъати думаънидор» ифода шудааст. Ибораи «давот нест»,
ки дар мисраи дувум омадааст, «давот»-ро ба ду маънї фањмидан мумкин аст –
«давои ту» ва «сиёњидон».
Аз рўйи тањќиќоти муњаќќиќон бармеояд, ки Камол њеч гоњ касеро мадњ
накардааст. Ва устод Айнї низ њаминро дар маќолаи соли 1939, ки дар Самарќанд
навишта шудааст, ќайд карда буд:
«Назар ба иттифоќи тазкирачї ва таърихчиён Камол њеч гоњ подшоњон ва
соњибдавлатонро мадњ накардааст ва мегўянд, ки дар девони Камол ду чиз нест: яке –
саг, дувум – мадњи подшоњон» [5, 288].
Мегўянд шоир умри дароз дидааст. Аммо дар маќолаву«Намунаи адабиёти
тољик»-и устод Айнї дар ин хусус чизе ба чашм нарасид. Дар номањои устод низ дар
бораи чанд сол умр доштани шоир ишорае нашудааст.
Устод Айнї дар номаи ба писараш (дар таърихи 19.03.49) навишта ва номаи ба
Љалол Икромї (ки онро поёнтар иќтибос меорем) дар хусуси писанд будани
ѓазалиёти Камоли Хуљандї ба ў ва мухаммас бастанашчунин менависад:
… ваќте ки дар аснои навиштани ин мактуб барои ёфтани ѓазали дар
Самарќанд навиштаи Камол «Девон»-и ўро вараќ мезадам, як ѓазалаш ба чашмам
вохўрд, ки бисёр писандидам ва ду байти он ѓазалро дарбадења мухаммас кардам, ки
ин аст.
Айнї:
Дар боѓи љањон нахли шакарбори ман ин аст,
Дар хони амал лаълии хушбори ман ин аст.
Љони ману љонони ману ёри ман ин аст.
Камол:
Гў халќ бидонанд, ки дилдори ман ин аст,
Дилдори љафокори ситамгори ман ин аст.
Айнї:
Эй бод, расон дар ќадамаш мултамаси ман!
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Шояд шавад ин лутфи ту фарёдраси ман,
Дар олами имкон ба љуз ў нест каси ман.
Камол:
Мањбуби ману љони ману њамнафаси ман,
Хеши ману пайванди ману ёри ман ин аст.
Ман инсоф мекунам ва бояд дигар суханшиносон њам иќрор кунанд, (ки) дар ин
мухаммас мисраъњои Камол аз мисраъњои ман ба забони оммаи халќи тољик
наздиктар аст, њар тољик њарчанд бесавод бошад њам, ин мисраъњои Камолро бе њеч
фикр мефањмад, аммо маљбур мешавад, ки «олами имкон» ва «мултамас» барин
калимањои маро аз ягон кас пурсад. Агар Камол бо ин мисраъњои худ эронї њам
мебуд, мо ўро аз худ мешумурдем, чї љои он ки ў хуљандї бошад. Имзо (С.Айнї)» [1,
191-196].
Дар ин љузъи нома, тавре маълум мешавад устод Айнї ба содабаёнии забони
шеъри Камол ишораи равшане кардааст.
Аз номаи дигари устод Айнї, кидар таърихи 23/VII-49 ба Љалол Икромї
навиштааст, бармеояд, ки устод дар синни 15-16-солагї дар баробари дигар шоирон
ба шеъри Камоли Хуљандї низ таваљљўњи беандоза доштааст:
«Ман дар айёми љавонии худ (15-16-солагиам) 5 байти як ѓазали Соибро
мухаммас карда будам, ки њамин рўзњо дубора кор кардам ва инчунин аз як ѓазали
Њофиз 4 байтро ва аз як ѓазали Камоли Хуљандї 4 байтро интихоб карда мухаммас
намудам. Инњоро барои ин тайёр кардам, ки хонандагон дар ваќти классикхонї
њамин байтњоро хонанд њам, мешавад» [4].
Аз мактубњо маълум мешавад, ки аз устод Айнї дар хусуси мушаххас кардани
чењраи тахминии классикњо, аз љумла Рўдакї, Абўалї Сино, НосириХусрав ва
Камоли Хуљандї барои ёрї ва маслињат ба ў мурољиат мекардаанд ва хоњиш
мекардаанд, ки тасаввуроти худро дар бораи классикњои номбаршуда тариќи нома
маълум намояд. Бовар доранд, ки бе ёрии ў иљрои ин кор ѓайриимкон аст. Љумлањои
дар номаи 11 октябри соли 1940 навиштаи Миршакар ба устод Айнї тасдиќи ин
гуфтањост:
«Союзи нависандагони Тољикистон аз комиссияи њукуматї оид ба
гузаронидани Декодаи санъати халќи тољик, талаб кард, ки барои Декода расми
(портрети) клоссикњои адабиёти тољик, Рўдакї, Абўалї Сино, Носири Хусрав ва
Камоли Хуљандї тайёр карда шавад. Комиссияи њукуматї ва идораи санъат розї
шуда ба кори илмї сар карданї њастанд. Вале барои ин роњбарии љиддї лозим аст.
Дирўз дар ин бора ба рафиќ Дењотї мурољиат кардам, он кас оромона гуфт ки: – Ба
ѓайр аз домулло дигар њеч кас аз уњдаи ин кори масъул намебарояд, маслињати
домуллоро гирифтан даркор аст!...»
Устод Айнї дар таърихи 21-уми октябри њамон сол ба Миршакар љавоб
навиштааст:
«Рафиќ Миршакар!
Бо мактуби 11 уктабриатон ба ман як хидматеро њавола кардед, ки барои адо
кардани он ё фолбин шудан даркор аст, ё «хољаи хоббин», ман њам дар иљрои як
ќисми он «хоббин» мешавам.
Ман њар ваќт ки як клоссикро бисёртар хонам ќиёфаи ў ба як шакли муайян дар
хаёлам тасвир меёфт. Чунончи дар бачагии худ чанд гоњ ман ба хондани
Абдурањмони Љомї дода шудам. Шакли ў дар хаёлам як одами баландќомати
камриши ќоќи хоксор, ки либосњои сода дорад љилвагар шуд.
Ваќте ки баъзе навиштаљоти замони ўро дидам, ин шакли хаёлиам аз њаќиќат
бисёр дур нарафт. Ин шакл гоњо дар хобам њам намоён мегардид.
Ман гумон мекунам бояд ин шакл аз таъсири гуфтањои ў пайдо шуда бошад, ки
аз оњанги суханаш ва мазмуни он, чизе ба ман пайдо шуда бошад. Дар њар њол ин аз
як хаёли хушк, ё хоби мањзе чизи дигаре набуд» [2, 1].
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Устод Айнї дар њамин нома дар бораи симои зоњирии Камоли Хуљандї ва
либоси ў низ андешаронї намудааст. Маълум мешавад, ки Устод Айнї ба шахсият ва
эљодиёти шайх Камол дилбастагии хосе доштааст:
«Барои Камоли Хуљандї бисёр дур намеравем. Шакли ўро агар ба шакли
Њаким Карим наздиктар кашетон, аз њаќиќат бисёр дур намешавад. Лекин бояд ў як
риши миёна (на калон, на хурд) мошу биринљ дошта бошад, љуссааш баробари
Њаким Карим шавад кифоя аст….
Шакли Камоли Хуљандї бояд чунонки ман тасвир кардам шавад, лекин
саллааш хурди чапу рост, либоси зеринаш (аз рўи курта) ќабо, яъне як либоси
тангтаре, ки пешаш бо тикањои лундаи ресмонибасташуда бошад. Либоси рўяш њам
бояд тангтар, аммо сода ва якранг бошад, агар рангаш чормаѓзї бошад, боз њам
бењтар аст, чунки дар хаёли ман њамин тарз мегузарад.
Баъд аз тайёр шудани заминањои расм, як бор ба ман фиристонед њам мешавад,
зеро мумкин аст, ки боз баъзе фикрњоро илова кардан лозим шуда монад.
Бо саломи рафиќона: Айнї
21/X-40, Самарќанд» [2, 4; 7, 13].
Њамин тавр, сањми устод Айнї дар тањќиќу баррасї ва шиносондани нуктањои
муњимми марбут ба зиндагинома, осор ва хоса забони ноби ашъори Камоли Хуљандї
ба хонандаи тољик чашмгир аст. Бинобар ин, устод Айнї нахустин муњаќќиќест, дар
Тољикистон дар роњи шинохт, тањлил ва тањќиќи рўзгору осори Камоли Хуљандї
гуфтааст.
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УСТОД АЙНЇ НАХУСТИН КАМОЛШИНОСИ ТОЉИК
Дар маќола асосан андешањои устод Айнї дар бораи Камоли Хуљандї баррасї шудаанд.
Устод Айнї нафаре мебошад, ки аввалин бор дар бораи Камол дар «Намунаи адабиёти тољик»
маълумот додааст. Андешањои устод Айнї дар бораи Камол натанњо дар маќолањояш, инчунин
дар номањои ў ба дигар адибон баён шудааст.
Устод Айнї дар навиштањояш дар хусуси дар куљо тарбия ёфтани шоир, тањсил кардани
ў, сафарњояш, мањорати шоирї ва ѓайра сухан гуфтааст. Аз навиштањои устод Айнї
бармеояд, ки ў ѓазалњои Камолро натанњо дўст медошт, балки њатто ўро чун шиори
дўстдоштаи худ ќарор дода будааст. Њамчунин дар хусуси мушаххас кардани шакли тахминии
классикњо барои маслињат ба устод Айнї мурољиат мекардаанд ва ў ба воситаи нома ба онњо
маслињат медодааст. Яке аз онњо Камоли Хуљандї мебошад, ки устод Айнї дар хусуси шаклу
симо ва либоси ў тасаввуроти худро баён доштааст.
Вожањои калидї: Камоли Хуљандї, адабиёти классикии тољик, устод Айнї, мањорати
шоирї, назм.
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САДРИДДИН АЙНИ - ПЕРВЫЙ ТАДЖИКСКИЙ ЭКСПЕРТ
ПО КАМОЛУ ХУДЖАНДИ
Статья посвящена высказываниям Садриддина Айни о Камоле Худжанди, в частности
рассматриваются статьи и письма Айни к другим писателям, вкоторых обсуждаются
различные вопросы касательно Камола Худжанди. Айни является одним из первых
библиографов, который в своей работе«Образец таджикской литературы» приводит
информацию о Камоле Худжанди. Письма и статьи Садриддина Айни показывают его
трепетноеотношение к произведениям Камола Худжанди, двустишия которогонеоднократно
становились своего рода жизненным девизом для Айни. Содержание писем и статей
Садриддина Айни, посвященных жизни идеятельности Камола Худжанди, говорят о его
увлеченности деятельностью и творчеством поэта – классика.
Ключевые слова: Камол Худжанди, таджикская классическая литература, устад Айни,
поэтические навыки, поэзия.
SADRIDDIN AINI - THE FIRST TAJIK EXPERT ON
KAMОL KHUJANDI
The article is devoted to the statements of Sadriddin Aini about Kamol Khujandi, in particular,
articles and letters from Aini to other writers are discussed, which contain various issues regarding
Kamol Khujandi. Aini is one of the first bibliographers who provides information on Kamol Khujandi in
his work “Sample ofTajik Literature”. The letters and articles of Sadriddin Aini show his
reverentattitude to the works of Kamol Khujandi, whose couplets have repeatedly become akind of
motto for Aini. The contents of the letters and articles of Sadriddin Aini, devoted to the life and work
of Kamol Khujandi, speak of his passion for theactivities and work of the poet.
Keywords: Kamоl Khujandi, Tajik classical literature, Ustad Aini, poetic skills, poetry.
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