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ТАФСИРИ МУХТАСАР МЕБОЯД 

 

Ҳикмат Султонович Ҳикматов  

муаллими кафедраи адабиѐтшиносии ӯзбеки Донишкадаи давлатии педагогии 

Чирчиқи вилояти Тошканд 

 

АННОТАТСИЯ 

Сухане чанд доир ба маводҳои илмию адабии омӯхташавандае,ки дар 

китобу дастуроти илмию таълимӣ ҷой доранд. Ва нуқтае чанд оид ба беҳдошти 

мазмуну мундариҷаи китобҳои дарсии адабиѐт(синфи 7) дар мавриди омӯзиши 

ҳаѐт ва фаъолияти шоирони классик ва маънидоди абѐти онон. 

Калимаҳои такягоҳӣ: май, соқӣ, ҷом, шароб, кӯза, мастӣ, ҷоми шароб, 

қадаҳи бода. 

 

A BRIEF OVERVIEW 

 

ABSTRACT 

A few words about the scientific and literary materials studied in the books and 

scientific and educational manuals. And a few points about improving the content of 

literature textbooks (grade 7) on the study of the life and work of classical poets and 

the interpretation of their poems. 

Keywords: wine, wine, glass, wine, pitcher, drunkenness, wine glass, wind 

glass. 

 

МУҚАДДИМА 

Дар боби навистани китобҳои дарсии адабиѐт муаллифонро зарур аст, ки 

ба ҳусну қубҳи маводи таълимӣ бодиққатар бошанд, зеро аз хондани баъзе 

материалҳои онҳо, табъҳои ташнаи илму хиради донишомӯзон хира нагардад. 

Инак, дар барномаи таълимии амалӣ дар китоби адабиѐт барои синфҳои ҳафтум 

ҷиҳати омӯзиши ҳаѐт ва фаълияти Умари Хайѐм ду соат ва якҷоя бо як соати 

кори назоратӣ се соат ҷудо карда шудааст. Дар дарси 27-ум мавзӯи «Ҷараѐни 

зиндагии Умари Хайѐм», дарси 28-ум бошад, «Қироат ва маънидоди рубоиѐти 

Хайѐм» ва як соат барои кори назоратӣ оварда шудааст. Агар ба китоби дарсӣ 

назар оварем, дар ҳаҷми панҷ саҳифа барои дарси аввал ҷудо карда шуда, 

ҳамагӣ як саҳифа ба дарси дуюм ҷудо карда шудааст. Ва дар боби Умари Хайѐм 
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ҳамагӣ даҳ рубоии вай ҷой дода шудаанд. Дар мавриди интихоби рубоиҳо 

чанде андешаҳои худро иброз доштаниям. Ба гумонам талқини банда танҳо ба 

манфиати кор аст.   

 Дар таърихи адабиѐти тоҷику форс масъалаи донистани асли маъниҳои 

рубоиѐти шоири ширинкалом ва фалсафамашраб Умари Хайѐм, яке аз 

умдатаринҳо маҳсуб ѐфта, солиѐни дароз диққати аҳли илму адаб, муҳаққиқони 

касбӣ ва завқмандону шавқмандонашро ба худ ҷалб кардааст. Пӯшида нест, 

маънии бикру тозаи шеъру ғазал ва рубоиѐту дубайти туғѐнест, ки аз дил ба 

дилҳо рафта мерасад. Ҳамин аст, чӣ дирӯз ва чӣ  имрӯзҳо муҳаққиқони бисѐре 

пайи дарѐфт кардани маънои асили рубоиѐти Хайѐм ва мавриди ҷудо кардани 

онҳо аз рӯи мазмун ва мундариҷаашон, гоҳе ба саҳлангорӣ роҳ додаанд ва гоҳе 

сатҳи назар карда, моҳияти асили онро кушода надодаанд. Ҳамчунин дар баъзе 

манбаъҳо маънии асили онро фаҳм карда бошанд ҳам, барои хонандагон онро 

ба таври умумӣ гуфта гузаштаанд. Аммо хонандаи нозукбин ҳангоми хондани 

байтҳо кӯшиш мекунад, ки ҷавҳари маъниҳои онро дарк намояд ва хулоса 

барорад.    

 

ТАҲЛИЛИ АДАБИЁТ ВА МЕТОДОЛОГИЯ 

Муаммои Хаѐмшиносӣ барои муҳаққиқони адабӣ масъалаи тоза нест ва 

бисѐре аз онҳо муваффақ ҳам шудаанд, ки байтҳои вайро ба таври бояду шояд 

зебову пухта ва равону содда ба завқмандон хеле хуб маънидод ҳам намоянд.  

Ҷиҳати собити фикр яке аз онҳоро ба таври қиѐсӣ дидан мумкин аст: 

Бингар зи сабо домани гул чок шуда, 

Булбул зи ҷамоли гул тарабнок шуда, 

Дар сояи гул нишин, ки бисѐр ин гул, 

Аз хок бармадасту дар хок шуда.   

Фаразан, Холиқ Мирзозода дар  китоби худ оид ба муносибати 

масъалаҳои бақои модда ва шакл иваз кардани материя дар бораи мундариҷаву 

шакл – ҷавҳару сурат ѐ ҷавҳару араз сухан ронда, дар пойоварди суханаш 

набиштаҳои Ғизолиро аз “Кимѐи саодат” оварда чунин менигорад: - ... Ҷавҳари 

ҳастиро хирад бишносад беҳад ва берасм, ки ӯро ҳад нест... ва фасл нест...” Ва 

ҷиҳати тасдиқи ин фикр, рубоии фавкуззикри Хайѐмро ҷой дода чунин 

менависад:” Чунин фикр ақидаи материалистист ва Хайѐм ин категорияи 

фалсафиро бо ифодаи образноки афкори лирикӣ ва тасвири табиат баѐн 
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кардааст”. (Холиқ Мирзозода, “Таърихи адабиѐти тоҷик”, - Душанбе, 

“Маориф”, ҷилди 1.саҳ.150). 

Ин ҷо ба мавқеъ аст, ки суханони доктори илмҳои филологӣ Мирзо 

Муллоаҳмадро доир ба ин рубоӣ аз мақолаи илмиаш айнан биѐварем, зеро ин 

олим ҳам ҷавҳари рубоиро дуруст сарфаҳм рафта, вале ба таври умумӣ 

нигоштааст: “Зебоиҳои табиат аксаран барои бозгӯи андешаҳои фалсафии 

ҳаким тасвир шудаанд. Қадимӣ будани олам ва дар тағйиру такмил будани он, 

нопойдориву зудгузарии умри инсон тавассути зебоии табиат ба қалам дода 

шудааст”.  

Дар ҳақиқат ҳар ду муаллиф дар ҷавҳар тарафдорони як маънианд. Яъне, 

яке бо истифодаи ибораҳои «ақидаи материалистӣ», «категорияҳои фалсафӣ»,  

«ифодаи лирикӣ», «тасвири табиат» мақсади худро ҷамъбаст намуда бошад, 

дигаре ҳамин маъниро бо ибораҳои «зебоиҳои табиат», «андешаҳои фалсафӣ», 

«қадимӣ будани олам», «тағйиру такмил», «зудгузарии умр» ба таври умумӣ 

гуфта гузаштаанд. Лекин дар хусуси тафсири байтҳо чизе нанавистаанд.Яъне, 

агар ин намуди фаҳмондани рубоиҳоро ба китоби дарсӣ дохил намоем, бе ҳеҷ 

шакл хулоса мекунем, ки донишомӯзони синфҳои ҳафтум дар фаҳм кардани 

маънои пурраи байтҳо мушкилӣ мекашанд. Дарди бахайр аст, ки агар омӯзгор 

аз маънои асл огоҳӣ дошта бошад, онро муфассалтар шарҳу эзоҳ медиҳад, 

вагарна хонандагон аз асли маъно бебаҳра мемонанд. Яъне, завқу шавқи 

толибилмон нисбати маъниҳои зебову суфтаи Хайѐм бедор нокарда мемонад.  

Айнан, ана ҳамин рубоӣ аз ҷониби номзади илмҳои филологӣ Малик 

Кабиров ба таври бояду шояд ва хеле аниқу мушаххас кушода дода шудааст. 

Муаллиф дар ҷараѐни тафсири рубоӣ асли мақсади Умари Хайѐмро ба 

иштиѐқмандонаш ба таври соддаву фаҳмо, яъне мурод аз васфи табиат ѐ худ 

гулу булбул сабабу оқибат буданашро ифшо намудааст. Аз ҷумла, байтҳои 

аввали онро чунин хулоса менамояд: “Мазмуни ин байт ба фикри ба ҳақиқати 

воқеии фалсафӣ доштаи шоир асос ѐфтааст, ки зодаи сабаб будани оқибат аст”. 

Ё дар баѐни мисраъи “аз хок баромадаасту бар хок шуда” чунин менигорад: 

“Дар асл Умари Хайѐм бо маънии ин мисраъ ҳамаи маъниҳои мисраъҳои 

фавкуззикрро дар хусуси ғанимат будани “сояи гул” тақвият дода, сабаби 

ғанимат будани онро иброз намудааст, ки он ба нестӣ маҳкум будани ҳастист”   

(Малик Кабиров “Субҳи вафо”, “Ӯзбекистон файласуфлари миллий жамияти 

нашриѐтӣ” Тошканд, 2019, саҳ.220-221.). 
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МУҲОКИМА 

Бояд тазаккур дод, ки мавриди баррасӣ ва тафсиру таҳлили рубоиѐти 

Умари Хайѐм зарур мешавад, ки эҷодиѐти вайро ба айниву гумонӣ ҷудо 

намоем, зеро дар фаҳмиши хонанда баъзан ҷаҳонбинии шоир ва ақидаву 

фаҳмишҳояш ба духӯрагӣ дучор мешавад. Вале асли ҳақиқат, шоир шахси 

мӯътақид аст, гарчанде, ки дар ашъораш калимаву ибораҳое монанди “май”, 

“бода”, “шароб”, “кӯза”, “сабу”, “майхона”, “пиѐла”, “мастӣ”, “хуми шароб”, 

“майкадаи даҳр”, “аз рӯи мастӣ” фаровон мавриди корбарӣ қарор ѐфтаанд, вале 

диди фалсафии шоир дар замири он ҳама гуфтаҳо нуҳуфтааст. Ҳамин буд, ки  

Ҷамолиддин Абулҳасан Алӣ ибни Қитфӣ дар китоби худ “Таърихи ҳукамо” 

рубоиѐти вайро ҳамчун мори заҳрдор медонад. Ё худ Наҷмиддини Розӣ  Умари 

Хайѐмро дар “Мирсод-ул-ибод” саргаштаву саргумзада ва фалсафию даҳрӣ 

меномад. Ва ин гуна фаҳмишҳо дар адабиѐти мо ҷиҳати шахсияти шоир 

зиѐданд. Вале ҳаминро ҳам хуб дар назар дошт, Умари Хайѐм шайх буд, на ин 

ки сӯфию саргумшуда. Мебояд аз чунин таззоди андешаҳо дар боби ҳаѐту 

фаъолияти шоир дар китоби дарсӣ ворид карда шаванд, зеро ин гуна далелу 

собитҳо завқи толибилмонро нисбати шахсият ва фаъолияти шоир зиѐда 

мегардонад.   

 

НАТИҶАҲО 

Қобили қайд аст, ки мавриди омӯзиш ва таҳлили рубоиѐти Умари Хайѐм, 

пеш аз ҳама аслияти онро ба ҳисоб гирем. Зеро бисѐр шудааст, ки рубоиѐти 

зиѐде ба номи шоир мансубият пайдо карда, дар асл бегонаанд. Дар ин бора 

ховаршиноси рус В.Жуковский аз 89 рубоии ба Хайѐм нисбат дода  шуда 39-

тоашро дар  сарчашмаи дигар ѐфтанашро маълум мекунад. Бинобар ин, вай 

рубоиҳои сайѐрро ба чор гурӯҳ тақсим намуда, гурӯҳи охиринашро ба Хайѐм 

нисбат дода, симои ӯро чунин менигорад: “Хирадмани солор, ки дар эътиқоди 

худ устувор буда, дар масоили ҳастӣ азият кашида, дар шариати исломӣ 

муаммоҳои зиндагиро пайдо намекунад, дар заминаи ирфони сӯфиҳо 

ҷаҳонбинии муназзамро эҷод мекунад; ӯ умуман харобкори имон нест...Умар 

мунодии ахлоқи пок, ҳаѐти воқеӣ ва муҳаббати гарм ба Худованд буда, ба арши 

абад, дурахшон ва зебо майл дорад”.  

Айнан, худи ҳамин тавр рубоии дигари Хайѐм низ дар китоб ва 

мақолаҳои фавқуззикр ҷиҳати ҷамъбасти фикрҳои муаллифон дуруст, вале ба 

таври умумӣ оварда шудаанд. Ба гумонам, онро возеҳу равшантар ва ба қабули 
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хонанда кушодатар карда медоданд, хубтар мешуд. Инак, боз рубоӣ ва 

навиштаҳои муаллифонро муоина менамоем:  

Дар доирае, ки омаду рафтани мост, 

Онро на бидоят, на ниҳоят пайдост, 

Кас меназанад, даме дар ин маънӣ рост, 

К-ин омадан аз куҷову рафтан ба куҷост. 

Пеш аз овардани байтҳои мазкур Холиқ Мирзозода дар китоби худ 

“Таърихи адабиѐти тоҷик”(саҳ.131) чунин менигорад: “Ин ақидаи 

материалистии табииюн, ки табиатро мабдаи ҳаѐт ва онро абадию азалӣ 

мешуморидаанд, дар рубоии зерини Хайѐм инъикос ѐфтааст ва ин рубоиро 

Шайх Наҷмиддини Розӣ дар китоби “Марсол-ул-ибод” дар ҷое, ки 

файласуфҳоро таъну лаън мекунад, овардааст. Дар ин рубоӣ бо усули баѐни 

лоадрия ѐ ки санъати таҷоҳули ориф мабдаи маоди динӣ инкор, вале ақидаи 

табииюн эътироф шудааст”.  

Ва ҳамин рубоиро доктори илмҳои филологӣ Мирзо Муллоаҳмад дар 

мақолааш ба таври мухтасар чунин меоварад: “Умари Хайѐм дар ибтидои 

рисолаи “Ҷавоб ба се масоил” дар хусуси мутанохӣ ва ғайримутанохӣ будани 

ҷисмҳо баҳс кушода, онро ҷамъбаст накардааст. Аз рубоии зайл беинтиҳо 

будани оламро таъкид карда, баҳси мазкурро ҷамъбаст намудааст”.  

   Боз меоем ба сари мақсад. Яъне, агар ифшои маънии рубоиҳоро айнан 

ҳамин тавр иқтибосан ба китоби дарсӣ кӯчонем, маънии байтҳо тафсир наѐфта 

мемонад. Зарур аст, ки онҳоро на ба таври умумӣ, балки ба тарзи возеҳу 

равшантар ва соддаву осонтар тафсир намуда, дили хонандаро ба маводи 

омӯзишӣ гарм намоем. Ва худи вай ба омӯхтани рубоиҳои дигар руҷӯ намояд. 

Паи ҷустуҷӯи рубоиҳои нави Хайѐм ба адабиѐтҳои иловагӣ муроҷиат намояд.    

 

ХУЛОСА 

Вақт расидааст, ки Хайѐмшиносони моҳир аввалан, рубоиѐти шоирро ба 

худиву бегона ҷудо намуда, сониян мисли Малик Кабиров, ки дар боло тафсири 

байтҳоро овардем, ба таври комилӣ маънидод намоянд. Ҳатто зарур аст, ки ин 

иқдоми тафсири байту мисраъҳо ба китобҳои дарсӣ мавриди омӯзиши ҳаѐту 

фаъолияти шоирон ҷойгир карда шаванд. Чунки имрӯзҳо дар макотибу 

муассисоти олӣ, маъниҳои фалсафии андешаҳои шоирон сатҳӣ баррасӣ 

мегардад. Дар натиҷа, шинохти аслии худи онҳо низ аз нигоҳи мӯътақидиву 

беэътиқодӣ ноаѐн мемонад. Ба гумонам,шоире,ки кашшофи асрори азал 
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аст,шеъри духӯра намегӯяд. Умед аст, ки муҳаққиқони адабӣ маъниҳои 

озодандешию ранг ба ранги Умари Хайѐмро зина ба зина кушода медиҳанд. 

Ба фикрам, дар ҳамкорӣ ва якдигарфаҳмии муаллифон ва муҳаққиқони 

адабӣ кори таълими адабиѐт ҳам дар барномаҳои таълимӣ боз ҳам хубтару 

рангинтар мегардад. Чунки дар вақти интихоби рубоиѐти Умари Хайѐм он 

рубоиҳоро, ки аллакай тафсирашон дар адабиѐтҳои илмиву дастурӣ ҷой 

гирифтаанд, дар китоби дарсӣ овардан баманфиат аст, зеро пӯшида нест, ки 

ҳатто бархе аз муаллимини макотибҳо ҳам дар кушода додани маъниҳои тозаи 

байтҳои Умари Хайѐм хеле оҷизанд. Чӣ расад, ки шогирдони онҳо аз он маънии 

зебову тоза дастрас намоянд. Хуб медонам, ин масъала хеле доманадор аст, 

вале вақт расидааст, рубоиѐти соддафаҳму тафсирѐфтаи шоирро дар китобҳои 

дарсӣ ҷой диҳем. Тӯтивор аз ѐд кардани рубоиѐти Хайѐм қобили қабул нест. 

Асрори маъниҳои офаридаи шоирро аз мағз андар мағзи байтҳояш дарѐфтан 

санъат аст.  
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