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Дар асоси таҳлилу баррасии тадқиқотҳои собиқа ва асноди 

ҷадиди дастёфта муаллиф  манбаъ ва  густариши ривояти ”Калила ва  

Димна”,  дараҷаи фарқияту қаробати  нусхаҳои форсӣ ва арабии онро  

бо диди тоза муоина   менамояд.. 
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  Афсахзод А.А.   

 Источники и мировое распространение персидских и арабских 

версий книги “Калила и Димна”. На основе  комплексного  изучения      

предыдуғих     исследований, пересматриваются  вопросы 

возникновения, степени сходства и оригинальности персидских и   

арабского          вариантов    “Калилы  и Димны”. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ба рўҳи пурфутўҳи падари бузургворам, 

ки дар сояи давлаташон комрониҳо кардаам, 

бахшида мешавад. 
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Адабиёти куҳани форсу тоҷик дар ганҷинаи гаронбаҳои худ дурҳое 

дорад, ки то ба имрўз аз ҷониби аҳли башар чун муҷаллотарину 

олитарин дастоварди инсонӣ ҳифзу пуштибонӣ карда шуда, дар 

шоҳкулоҳи фарҳанги ҷаҳонӣ сахт маҳкаманд. Дар ин мақоми воло 

"Калила ва Димна", ки аз оғози пайдоиши худ то ин дам даст ба даст 

гашта, мавриди хонишу ҳифзу пажўҳиш қарор гирифтааст, ҳамтои 

худро надорад ва халқе нест, ки ло ақал боре аз бархўрдории худ бо он 

ифтихор накарда бошад. Ин аст, ки ҳатто бо вуҷуди эътирофи умуми 

уламову фузало ҳақиқати “фарҳанг комгори халқ асту шоҳкорӣ (шедевр) 

марзу бум надорад” - дар мансубияти он ба халқу қавму миллати худ то 

ҳол талошҳо намуда, санадҳо меоваранду баъзан ба ифрот ҳам 

расидаанд. 

Таҳқиқотҳоеро, ки то ба имрўз ба майдон омадаанд метавон ба ду 

гурўҳи калон ҷудо кард: онҳое, ки ба нусхаҳои арабӣ мансубанду ононе, 

ки ба нусахи форсӣ-тоҷикӣ. Вале, бо вуҷуди ин, баҳси асосӣ ҳамоно 

перомуни сарчашмаи асосӣ, мусаннифии Барзуяи пизишку Ибни 

Муқаффаъ, дараҷаи духули онон бар тартибу таркиби асли асар аст. 

Муқоисаву мушоҳидаҳо нишон доданд, ки баҳси мазкур ба 

интишори "Калила ва Димна"-и Ибни Муқаффаъ, аз суханони “ва 

ҳиндувон бар он асос гузоштанд” такя намуда, тавассути боби “Барзуя ва 

сафари ў ба Ҳинд”, ки мутарҷимии ўро гўё ба исбот мерасонаду тақвият 

меёбад, оғоз мегирад. 

Чуноне маълум гардид, аввалин нуктаи баҳсӣ дар ин асос нисбат ба 

асли "Калила ва Димна" дар асари Абўрайҳони Берунӣ “Китоб фӣ 

таҳқиқи мо ли-л-Ҳинд” дида мешавад. Дар он муаллиф мушоҳидаву 

мутолиъаҳои бевоситаи хешро роҷеъ ба урфу одат, таъриху маданияти 

ҳиндувон гирд оварда, минҷумла аз хусуси “Панчатантра”, ки дар хориҷи 

Ҳинд бо номи "Калила ва Димна" шўҳрат пайдо кардааст, изҳори ақида 

менамояд. ва ба хусус тадвини арабии Ибни Муқаффаъро бинобар 

вуҷуди бобҳои фавқаззикр ва санаду маводҳои дигар чун “аз асл дур ва 

беэътимод”, яъне на “Панчатантра” меҳисобад. 

Пасон мутарҷимону муҳаққиқон бар ин гуфтаҳо такя намуда, бо 

пардози тозае онро тақвият додаанд. Таҳқиқи ҷиддии асли пайдоиши 

"Калила ва Димна" бошад дар асри XIX бо интишори матни комили он 

аз тарафи барон Силвестер де Сасӣ (Calila et Dimna ou Fables de Bidpai en 

arabe; precedees d’une memoire sur l’origine de ce livre et sur les diverses 
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traductions qui ete faites dans l’Orient. Paris, 1816) сурат гирифт. Мурратиб 

дар таҳқиқоти худ, ки бар интишори матн зам гардидааст, роҷеъ ба 

муносибати Барзуя ва Ибни Муқаффаъ ба "Калила ва Димна", дараҷаи 

таъсирашон бар матн, рўйнавису баргардониҳои минбаъда баҳси 

доманадоре пеш оварда, ба хусус асоси ҳиндӣ доштани асарро, ки дар 

тўли қуруни вусто аз ҷониби баъзе муҳаққиқину мутарҷимин ба шубҳа 

гузошта мешуд, ба тасбит мерасонад. 

Дар асоси таҷмеъи ҳама нусахи "Калила ва Димна" соли 1897 В. 

Чайвин (Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux arabes publies 

dans l’Europe chretienne de 1810 a 1885. Liege) таҳқиқи хешро пешкаш 

намуда, мувофиқи онон таърихи сайри асарро то ин давр равшан 

намуда, дар боби манбаъи аслӣ бошад, ҳамоно гуфтаҳои Силвестер де 

Сасиро тақвият медиҳад. 

Матни интиқодӣ ва таърихи мукаммали сайри таърихии "Калила 

ва Димна" соли 1905 аз тарафи Л. Шайхо (La version arabe de Kalilah et 

Dimnah d’apres le plus ancien Manuscrit arabe date. Beyrouth) нигошта 

шуда, таҳлили ҳамаҷонибаи матнҳои арабии вуҷуддоштаро ба сомон 

мерасонад. Муаллиф асосан ба таҳқиқи матн пардохта, дар боби асли 

асар аз муҳаққиқони собиқа пайгирӣ намуда, хидмати Барзуяву Ибни 

Муқаффаъро чун мутарҷимони хушзавқи боистеъдод ёд мекунад. 

Натиҷаи ин ҳама пажўҳишҳо бошад аз тарафи К. Брокелман 

(Enzyklopaedie des Islam, B. II.) ҷамъбаст гардидааст. 

Ҳамчунин, дар паи таҳқиқи манбаъу маол ва баъзе ҷанбаҳои хоси 

матнҳои дастёфтаи  "Калила ва Димна" ва гардонишҳову табъҳои он ба 

беш аз 60 забон ва таблиғи ғояҳои абадзиндаи асар хидматҳои шоёни И. 

Ҷюдӣ, А. Кристенсен, М. Рябинин, Т. Бенфӣ, Г. Ричер, Т. Нёлдеке, Э. 

Браун, И. Ҳалавӣ, И. Шлайфер, Б. Владимиртсов, И. Крачковский, Р. 

Шор, Ф. Габриэлли, Аҳмад Закипошо, Ш.А. Табора, Г. Клинге, А. Аззом, 

Х. Язиҷӣ, А. Мўнисӣ, М. Сабрӣ, А.М. Исмоъил, М. Ғуфронӣ, Шакигапур, 

Ҳ. Фохурӣ, А. Кримский, В. Иванов, Е. Бертелс, Я. Рипка, И. Брагинский, 

Н. Чхеидзе, Х.А. Балох, А.В. Пайкова, И. Филштинский, Б. Шедфар ва 

дигаронро бояд зикр намуд. 

Чизи дигар ва аз ҳама аҷибаш ин аст, ки миллату фарҳанге, ки 

"Калила ва Димна" – ро ба ҷомеъаи башарӣ пешкаш намуд, дар аксари 

ҳолот, нақши мунозирро бозида, то солҳои наздик дар тасдиқи 

мансубияти худ бад-он саҳмгузорие нанамуд. Дар ин ҳисоб танҳо асари 

М. Маҳҷуб "Дар бораи "Калила ва Димна"-ро метавон истисно донист, ки 

дар паи таҳқиқи тарҷумаи Ибни Муқаффаъ заҳматҳои зиёди муаллифро 
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нишон дода, бисёр нуктаҳои мансубии онро бар дигарон, ва хоса аъроб, 

ки асарро мояйи дастранҷи тафаккури арабӣ медонанд, ҳувайдо 

намудааст. Ҳамчунин, асари мазкур ду боберо, ки Насруллоҳи Муншӣ аз 

арабӣ ба форсӣ тарҷума накарда буд, ба забони шевову мизони воло ва 

килки гиро дар бар мегирад. 

Дигар аз уламои ин фарҳанг, ба ҷуз номбурда, А. Қариб, М. 

Минавӣ, Маликушшуаро Баҳор, С. Нафисӣ, Ҳ. Котибӣ, З. Сафо, А. 

Мирзоев, Р. Шафақ, Р. Ҳодизода, Х. Беҳрўз, А. Афсаҳзод, А. 

Алимардонов, У. Каримов, Қ. Чиллаев, С. Маҳдиев, М. Муҳаммадӣ ва 

дигарон бо он сару кор намуда, асосан, ба ҷуз ахбороти информасионии 

таҳаввулӣ, ба таҳлили сабку услуб ва хусусиятҳои жанрии баъзе 

тарҷумаҳои форсӣ, бештар тарҷумаҳои Рўдакӣ, Абулмаъолӣ, Ҳусайн 

Воъизи Кошифӣ ва Абулфазл ибни Муборак пардохта, мақолаҳои 

ҷудогона ва ё маълумотномае дар рисолаҳои таҳаққуқии хеш пешкаш 

кардаанд. 

Як навъ ҷамъбасти пажўҳиш перомуни муносибати асарҳои 

Абулмаъолӣ Насруллоҳ ва Ҳусайн Воъизи Кошифӣ дар рисолаи 

номзадии М. Солеҳов, ки ташреҳи хасоиси жанриву бадеъии ин ду 

тарҷумаро дар бар мегирифт, таҳти унвони “Пажўҳиши қиёсии "Калила 

ва Димна"-и Абулмаъолӣ Насруллоҳ ва “Анвори Суҳайлӣ”-и  Ҳусайн 

Воъизи Кошифӣ” оварда шуда буд, ки мутаассифона, то ба ин вақт рўйи 

нашр наомада. 

Пас чунин ба назар мерасад, ки таҳқиқи дақиқи асолати "Калила ва 

Димна", дараҷаи таъсиру бархўрдории он бо адабу фарҳанг ва урфу 

одоти Машриқзамин, таъйни амиқи услубу мақосиди пешгирифтаи 

мусаннифу мутарҷимон, мизони қаробату бўъди матнҳои Ибни 

Муқаффаъу Насруллоҳи Муншӣ, боздошту тазйиди саноеъи охирӣ дар 

баргардон, теъдоди ба имрўз маълуми тарҷумаҳо, сифоти маводи онон 

дар як рисола дида баромада шавад. 

Аз ин хотир, бо истифода аз тавсиъаи имконоти истифодаи 

адабиёти гуногунпаҳлў ва хоса дар ин боб дастаҷамъии маводи 

мухталифи илмии хилофи ҳаму мубҳам, моро во дошт, ки бори дигар 

бар таърихи тадвини вариантҳои арабиву форсӣ-тоҷикии "Калила ва 

Димна" ворид шуда, фикри худро роҷеъ ба онҳо дар асоси асноди наву 

қиёс арз намоем. Дар ридифи ин навиҳо метавон тарҷумаҳои солҳои 

охири “Маҳабҳарата”-ву “Панчатантра”, бозёфти варианти суғдии “Се 

моҳӣ”, тарҷумаву тазйинҳо ва содданависиҳову интишори вариантҳои 
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"Калила ва Димна" ва ғайраро ёд кард, ки то ин замон ба якҷоягӣ фаро 

гирифта нашуда, таҳқиқ нагардидаанд. 

Барои комгорӣ аз ин мақсади пешгузошта воҷиб донистем корро 

дар пояйи таҳқиқи шароиту авомили таърихӣ ва заминаҳои пайдо 

шудани асар дар адаби Аҷаму Араб, асолати он, сабабу дараҷаи пазироӣ 

ва гиромидошташ, мўҳтавиёти китоб, ғаразҳои воқеъиву тахайюлии 

мутадаввинон, мубоҳисоти олимон перомуни ину интиқоли он (асар), 

шеваи нигоришу андозаи таъсири ақшор дар тадвину тарҷумаи асар, 

мақому мартабаи "Калилаву Димна"-и Баҳромшоҳӣ”, ҳадду ҳудуди 

қаробати ин тарҷума, услуби мавриди истифода ва дараҷаи пайгирӣ аз 

анъанаи қабулшуда, завқу маҳорати гардонанда, мақому манзалати ин 

тарҷума, гардиши ҷаҳонии "Калилаву Димна", теъдоди тарҷума аз 

нусхаи форсиву арабӣ бо тазйидкориҳои минбаъда анҷом бидиҳем. 

Ҳамчунин, дар аснои кор таъкиди мақому манзалат ва мероси адабии 

мусаннифон, бинобар парешонӣ, амри маъруф дониста шуд. 

Бояд таъкид кард, ки дар ин кор бори аввал дар адабиётшиносии 

тоҷик муқоисаи сатрии "Калила ва Димна"-и Ибни Муқаффаъу 

Абулмаъолӣ Насруллоҳ сурат мегирад, ки то ҷое ба пайравӣ аз 

муҳаққини варзидаи форсу тоҷик С. Нафисӣ (122), А. Мирзоев (56; 57) ва 

ховаршиноси гурҷӣ Ғ. Алиев (31) дар муносибати абёти боқимондаи 

Устод Рўдакӣ бо "Калила ва Димна"- и арабист. 

Барои пешбурди кор ба вақти муқоисаву такя асосан аз табъҳои 

шинохтаву писандидашудаи Форуқ Саъд (Бейрут, 1979) ва Муҷтабойи 

Минавӣ (Теҳрон, 1343) истифода карда шуд. 

Ҳамчунин, ин ҷо таъкид кардан зарур аст, ки барои пешгирии 

яккатозии баъзе муҳаққиқини ғайри эронӣ ва як навъ беғаразии таҳқиқ 

ба вақти тасбити маншаъу манбити асар, бинобар зодаву парвардаи ин 

фарҳанг будан, аз далоили барон Силвестер де Сасӣ аз андоза бештар 

истифода карда шуд, ки иллати маълум бояд бошад. 

Дар интиҳои кор ҷадвали “Сайри таърихии "Калила ва Димна" аз 

ибтидо то ин дам оварда мешавад, ки собиқа надорад. 
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БОБИ I. АБДУЛЛОҲ  ИБНИ МУҚАФФАЪ ВА 

“КАЛИЛА ВА ДИМНА”- И Ў. 
 

 

1. ШАРОИТИ ТАЪРИХИИ БА МИЁН ОМАДАНИ 

“КАЛИЛА ВА ДИМНА”- И ИБНИ МУҚАФФАЪ. 

  

Тамаддуни башар аз оғоз пайваста пеш рафта, мураккабтару 

сермўҳтавотар гардид. Дар аснои ин таҳаввул ҷанбаи идроку фаҳмиш, 

саҳорати лафзии он ба булуғ расида, вобаста ба шароити таърихии 

воқеъӣ камолоту ғановати ҳар қавму нажодро ба мақоме биёвард. 

Маълум аст, ки олитарин меъёри булуғи миллату миллият маданияти ў, 

дараҷаи нафосату салосат ва умқу асолати гуфтори ў, ниҳояти 
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истифодаи санъатҳои олии ишора, рамзу киноя, ташбеҳу истиора, 

таҷнис, луғзу муаммо ва, албатта, тамсилу масалҳост, ки дар натиҷаи 

таҷрибаю таҷзои муаммоҳову дарбоистҳои дунё ба вуқўъ пайвастаанд. 

Аз ин хотир, дар ин ҷода қавмеву нажоде бурду бохтҳоеро паси сар 

карда, ҳамвора пеш мерафт ва ягонагиву асолати ҳуввияти худро дар 

муборизаву ҷидол собит менамуд, ки ағлаб аз он дифоъ намуда, ба 

харобиву махлутӣ роҳ надода, дар ниҳояти кор боз ҳам ягонагии умумии 

худи инсону инсониятро дарк намуда, бар тарбияи ҳақиқати Илоҳӣ, 

баробариву бародарӣ, масъулиятшиносиву қадршиносӣ, накўкориву 

самимияту каромат мепардохт. Намунаи хубу барҷастаи ин гуфтаҳо дар 

мисоли “Калила ва Димна” ва ҳаёту фаъолияти илмиву адабии Ибни 

Муқаффаъ, забардасттарин мутарҷими он, дида мешавад.  

Мақсади мо аз ин рисола баҳс роҷеъ ба асолати “Калила ва 

Димна”, омилу дарбоистҳои замониву маконии пайдоиши он ва 

мақсаду маромҳои муаллифон мебошад. 

 Пас аз хуруҷҳои пай дар пай ба вилоёти сарҳадии Эрон дар соли 

632 аъроб парешониву худхоҳии сарварони эрониро ба хубӣ дарк 

намуда, соли 633 расман ба он ҷанг эълон карданд (52, 52-53)1. Аз ин сол 

фатҳи империяи Эрон ва аз он пас мулки Тўрон оғоз меёбад. 

 Дирафши ин истило ҳидоят ба дини мубини Ислом ва баробарии 

аҳли он дар назди Павардигор бошад ҳам, мақсади асосии мунодиёнаш, 

ҳамоно фатҳи молу мулк, “эмани худ аз душманони дохилӣ” (48,73) ва 

“забунсозии душмани муваққат заифгаштаи хориҷии (49,51) худ буд, ки 

минбаъд метавонист ба ин абарқудратии онҳо зарар биёварад. Аз ин ҷо, 

ин истилоро метавон идомати сиёсати воқеъии ғоратгару тороҷгаронаи 

миллати навташкил донист (48,72).  

Дар тўли таърихи начандон дароз, аъроб ба ин мақсадҳо комёб 

гардида, тамоми империяи Эронро бо Хуросону Мовароуннаҳр забт 

карданд. Ин забти осон чанд сабаб дорад: Аввалан, маърифату маданият 

дар Эронзамин ба авҷи инкишоф расида, дар чорсўе боз монд, роҳу 

равиш ва як тозагие мехост. Сониян, мулк аз дасти тахтхоҳиҳову 

саркашиҳои муқаррабони сосонӣ ва саркардагонашон дар дуру наздик 

“хуноб” гардида, аҳволи халқ ниҳоят бад шуд. Солисан, ин ҷоҳталабиҳо 

ба парешониву дилозурдагӣ оварда, шаҳрвандонро ба тақдири Ватан 

бепарво сохт. Ва билохира, чун шиори арабҳо, чуноне зикраш рафт, 

“баробарии аҳли Ислом - уммат”-ро тарғиб мекард (51а;242), шўълаи 

                                                        
1 Дар қавсайн - рақами аввал - тартиб дар “Феҳрист”, рақами дувум – саҳифаи асари номбурда. 
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умеде дар дили аҷамзодагон мепарварид. Дар кишвар инқирози сиёсиву 

маънавӣ, рукуди мутлақ ҳукмфармо буд.  

 Вале, арабҳо пас аз забти ин кишвари паҳновар асли хешро зоҳир 

намуданд. Халқи маҳаллӣ аз ҳар ҷиҳат тазйиқ дода шуда, тамоми 

бойгониаш бар абас рафтан гирифт. Ба болои дину оини нави зўровар, 

вусъати таҳқири маънавиёти шахс, таъриху маданият ва гузаштаи 

таҳҷоиён ва тааддии барзиёд, аъроб ба ҷорӣ намудани забони худ 

пардохтанд. Ҳамаи ин “косаи сабри мардумро лабрез намуда”, 

муташаккиливу якмаромиашонро оҳиста-оҳиста ба майдон оварда, 

миллати паҳну парешони эрониро алайҳи аҷнабиён муттаҳид сохт. 

Пешвову ғояпардози ин растохез ҷунбиши озодихоҳонаи сиёсӣ ва 

иҷтимоиву фарҳангии Шуъубия буд.  

 Пас аз даргузаштани ҳазрати Муҳаммад (632) ва сипарӣ шудани 

рўзгори хулафо (661) ҳукумат ба дасти умавиён расида, дигаргуниҳои 

зиёдеро ба миён овард. Мусовоту бародарӣ, тақвову парҳезгорӣ ба куллӣ 

аз миён рафта, дар натиҷаи асабийяти арабӣ ва худхоҳии Бани умия 

“бар ивази он зулму ситам ва шиканҷаву озор, таҳқиру тавҳин ва 

билохира ҳазорон аъмоли норавову нописанд нисбат ба милали 

мусулмон, махсусан ғайри араб”  беш аз пеш зоҳир шуд (110,188). Чун 

эрониён, чуноне ишора кардем, ҳама фарру шукўҳи каёнии хешро аз 

даст дода, мусовоти аҳли Исломро таскине мепиндоштанд, аз рафтору 

кирдори онон дар аҳкому муқаррароти муҳаммадӣ ба ташвиш омада, рў 

ба қиёму наҳзати милливу сиёсӣ бо мақсади барангехтани давлату 

саёдати араб карданд, ки ҳар рўз ба ранге зоҳир мешуд. Бузургтарин 

наҳзати эрониён, ки пояи давлату саёдати аъробро ларзонид ва 

билохира ба мақсуд бирасид, наҳзати Шуъубия буд. 

Ин наҳзат “аз авоили қарни дувуми ҳиҷрӣ, балки пеш аз он, шурўъ 

ва дунболаи он то қарни шашуми ҳиҷрӣ кашида шуд” (115, 1250). 

Пайдоиши маслаки шуъубия ҷунбиши бузурге дар Олами Ислом ва 

араб эҷод кард ва тағйироти амиқе дар куллияи шуъуни сиёсиву фикрӣ 

ва адабии араб падид овард ва кор ба ҷое расид, ки ҷамъи касире аз ҳар 

табақаву миллате, ҳатто аз ҷинси араб, ба ин фирқа пайвастанд. Дар 

кутуби адабу таворих ба номи бисёре аз донишмандони машҳур ва 

шуъарову нависандагони маъруф ва амирону вазирони номӣ 

бармехўрем, ки дорои ақидаи шуъубӣ ва аз ҳавохоҳони ҷиддии ин 

маслак буданд. “Шуъубия дар тамоми умур ва куллияйи шаъб ва 

фунуну маъорифи исломӣ духул  доштанд ва дар ҳар қисмат осори 

бисёре аз ақоиди худ боқӣ гузориданд” (115, 1226). 
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 Баҳсу таҳқиқ дар оини шуъубия ва кашфи румузи сиёсиву адабӣ ва 

илмии арбоби ин маслак барои таърихи умумии чӣ Арабу Аҷам ва чӣ 

Ислом беандоза муфид аст ва чуноне Ҳ. Мумтаҳан таъкид мекунад, 

“арзиши фидокориҳо ва талошҳову азхудгузариҳои қоъидини ин 

наҳзатро равшану ошкор бояд кард” (110, 197). Дар бораи маънои ин 

калима Ҷалолуддини Ҳумойӣ мегўяд: “Калимаи шуъубӣ” – ба сиғаи 

ҷамъ “мансуб ба лафзи шуъуб” аст ва “ё”-и нисбат муқайяди маънии 

ваҳдат буда, бинобар “Лисон-ул-араб”, назири “маҷус” – “маҷусӣ” аст ва 

“шуъубия” монанди “ровандия”, “хуррамия”, “қадария” ва ғайра 

“фирқаи хосест” (115, 1258). Дар “Заҳия-л-Ислом” омада, ки “калимаи 

“шуъубия” аз “шуъуб”, ки ҷамъи “шаъб” аст, гирифта шуда ва шаъб 

иборат аз гурўҳ ё қавм ва миллат аст, ки шумулаш аз қабила ва тоифа ва 

ашира бештар аст” (94,57).  

Умуман, дар ин бобат баҳсу мунозираҳои зиёде ба амал омада, дар 

ибрози ақоид ихтилофҳо ба назар мерасад, вале назари саҳеҳ ин аст, ки 

“шаъб” маънии “қабилаи бузург” – “Абу-л-қабоил” аст. Ба ҳар ҳол, он чӣ 

машҳур аст “ваҷҳи тасмияи фирқаи мухолифи араб ба “шуъубия” ин 

аст, ки ин фирқа дар оғози кор хоҳони мусовот миёни милал буданд ва 

чун истидлол ба ояти “ва ҷаъалнокум шуъубан ва қабоила” мекарданд аз 

ин рў ононро “шуъубия” номиданд” (110; 198). Дар ҳамин ҷо бояд таъкид 

кард, ки ин оятро аҷамиён минбаъд барои ифодаи афзалияти хеш 

нисбат ба аъроб, ки ҳангоми нузули Қуръон ва рисолати ҳазрати 

Муҳаммад ҳанўз дар пояи қабила буданду миллият надоштанд, мавриди 

истифода қарор доштаанд. Баъзе муфассирон бар ин ақидаанд, ки 

мақсуд аз “шуъуб” дар ин оят тавоифи Аҷам ва мақсуд аз “қабоил” 

тавоифи Араб аст. “Ва қила аш-шуъубу бутуну-ал-ъаҷам ва қабоъилу 

бутуну-ал-ъараб” (Тафсири Байзовӣ) ва ё “ва қила аш-шуъубу мин-ал-

ъаҷам кал-қабоъилу мин-ал-ъараб” (“Маҷмаъ-ул-баҳрайн”) (110, 198-199).  

Чунонки маълум шуд, пайдоиш ва тақозо аз маънои он дар ибтидо 

фақат баробарӣ буд. Вале оҳиста-оҳиста, бо шиддат гирифтани 

муқовимат байни аъробу мағлубшудагон, махсусан дар замони умавиён, 

ваҷҳи худро тағйир дода, ба фирқаи мубориз, фирқаи зидди саёдати 

араб табдил ёфт. Ин буд, ки дар сарчашмаҳои адабиву таърихӣ он 

аввалан чун фирқаи тавсия ва сипас чун фирқаи зидди араб тавсиф 

меёбад: “Аш-шуъубияту ва ҳум аҳли-т-тавсияти” (яъне “Шуъубия аҳли 

мусовот ва баробарианд”; 84, 69), ё “Аш-шуъубияту фирқатун ло 

туфаззилу ал-аъараб ъала ал-аъаҷам” (яъне “Шуъубия гурўҳест, ки қоил 

бар бартарии араб бар аҷам нест”; 89, 229), ё “он ки арабро бар аҷам 
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тафзил наниҳад ва он гурўҳро шуъубия гўянд” (142а, 2634) ва “ва-ш-

шуъубию ҳува аллази юсағғиру шаъна-л-ъараби ва ло яро лаҳум фазлан 

ъало ғайриҳим"(яъне "шуъубӣ касе аст, ки арабро ҳақир медонад ва 

барои ў бартарие нисбат ба дигарон қоил нест” (86, 482) ва ғайра. 

 Ҳамчунин, яке аз сабабҳои ошкори мубаллиғону пайравони 

шуъубия, ба ҷуз афзалият нишон додан, бояд рахнаи “тангии чорчўбаи” 

адабиву фалсафии дину диёнат ва фарҳангу маданияти онвақтаи исломӣ 

бошад, ки аз ҷониби мунодиёну хомиёнаш сахт пайгирӣ мешуд. Зеро ба 

ин минвол имкон шуд, ки фалсафаи густаришёфтаи Эрон бо омезиши 

таълимоти Юнон бо дини мубини Ислом бипайвандад ва роҳи тавсиъаи 

фикру ҷавлони хаёл ба даст ояд. Дар ин замина метавон аз осори 

таҳаввулсози шоирон  Исмоъили Нисойӣ, Башшор ибни Бурд, 

Абунувос, Абулаттаҳия, Обон, Исхоқи Суғдӣ, Иброҳими Исфаҳонӣ ва 

носирон  Ибни Муқаффаъ, Абўубайда, Ҳайсам, Абўусмони Бахтагон, 

Саҳл ибни Ҳорун, Алони Шуъубӣ ва дигарон ёд кард, ки минбаъд аз 

ҷониби аъроб низ дастгирӣ шуда, густариш ёфт (110, 225-265). 

 Ҳамин тариқ , шуъубия ҳамчун ҷараёни сиёсиву фарҳангӣ, ҳамчун 

фирқаи зидди ҳама гуна бузургманишии араб ташаккул ёфта, дар чанд 

ҷабҳа амалиёт мебурд, ки шартан метавон чунин табақабандӣ кард:  

а) дохил шудан ба аркони давлат, бо нийяти дастгирии 

ҳамнажодон ва суст кардани таассубу тааддии омирон (сулолаи 

бармакиён, куттоб, дабирон);   

б) исёну шўришҳо, бо умеди халосӣ ёфтан аз азобу шиканҷа ва 

дарёфти озодӣ (Абў Муслим, Афшин, Бобак, Муқаннаъ ва дигарон); 

в) эъломи соҳибихтиёрӣ ва барпо кардани давлатҳои 

марказгурези маҳаллӣ (тоҳириён ва саффориён, дайламиён); 

г) ворид кардани мухолифат ба Ислом, бо нияти рахнаву 

парешон кардани аъроб (шиъа, хориҷия, мўътазила ва ғайра); 

д) эҳёи таърихиву фарҳангии хеш ба муроди тағйир додани 

ахлоқу одоб ва маънавиёти аъроб ва исботи бартарии хеш бар онон 

(Ибни Муқаффаъ, Башшор, Абулаттаҳия, Обон, Абўубайда, Ҳайсам, 

Абунувос ва дигарон). 

 Ин ҷо бояд тазаккур дод, ки ду ҷабҳаи аввал хусусияти замониву 

маконии маҳдуд дошта, қудрати табаддулоти ҷиддиеро надоранд. 

Ҷабҳаи савум бошад, заминаи пайдо шудани давлати муттамаркази 

Сомониён гашта, дар вақти худ як навъ нишоне аз марказгурезӣ буд. 

Ихтилофандозӣ на танҳо аъробро пароканда кард, балки эронинажодон 

ҳам аз он осеб диданд, ки таъсираш имрўз ҳам побарҷоӣ аст. Ҷабҳаи 
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охирӣ аз ҳама тавонотару боровартар аст. “Таблиғи ақоид ва афгори ин 

фирқа дар шикастани қудрати араб аз ҳар шамшер коргартару аз ҳар 

инқилоб муассиртар буд” - мегўяд Ҳусайналии Мумтаҳан.  

Яке аз забардастарин намояндаҳои ин ҷабҳа Рўзбеҳ писари Додвеҳ 

маъруф ба Ибни Муқаффаъ аст. 

 

2. АБЎМУҲАММАД АБДУЛЛОҲ  ИБНИ МУҚАФФАЪ  

ВА ШАХСИЯТИ Ў. 

  

ШАХСИЯТИ ИБНИ МУҚАФФАЪ. Тазкираҳои адабиву таърихӣ 

роҷеъ ба аҳвол ва кору кирдори Ибни Муқаффаъ маълумоти 

парокандаву номукаммал дошта, аксаран, ё интиқоли як сухан аз ҷое ба 

ҷое ва ё акси пурраи онҳо мебошанд. То солҳои наздик маъхазҳои асосии 

ин мавзўъ “Уюну-л-акбар”-и Ибни Қутайба (ваф. 889), “Ал-Ағонӣ”-и 

Абулфараҷи Исфаҳонӣ (ваф. 967), “Ал-баён”-и Ҷоҳиз (775-868), 

“Фаҳрист”-и Ибни Надим, “Миръоту-з-замон”-и Ибни Ҷавзӣ (ваф. 1257), 

“Аъёну-л-аср”-и Сафадӣ (ваф. 1362), “Вафиё”-и Ибни Халликон (ваф. 

1282) буданд ва аксар аз онҳо истифода мекарданд. Ду маъхази дигар, ки 

асосан дар бораи Ибни Муқаффаъ, “бо андаке тафсил ба шарҳи гўшаҳое 

аз зиндагии иҷтимоӣ ва кашмакашиҳои сиёсии ў пардохтаанд” (81, 662) 

ва минбаъд, то дараҷае дар “Ал-Футўҳ”-и Ибни Аъсами Куфӣ (ваф. 925) 

мундариҷ гашта, “Ансобу-л-ашроф”-и Балозурӣ Аҳмад ибни Яҳё (ваф. 

892) ва “Ал-вузаро ва-л-куттоб”-и Муҳаммади Ҷаҳшаёрӣ (ваф. 942) 

мебошанд, ки тавассути ковишҳои ховаршиноси маъруф Д. Сордел 

(Sourdel) маълуми аҳли таҳқиқ гаштаанд.  

 Муҳаққиқини варзидаи ховаршинос Силвестер де Сасӣ, Л. Шайхо, 

Нёлдеке, Э. Браун, И. Крачковский, Е.Бертелс, А.Деҳхудо, Х.Мардумбек, 

В. Бартолд, И. Брагинский, И. Филштинский, М. Курдалӣ, М. Минавӣ, А. 

Афсаҳзод, Б. Шедфар, У. Фаррух, Э. Табарӣ ва дигарон дар мақолаҳои 

ҷудогонаи худ роҷеъ ба ин ё он паҳлўи ҳаёти пурмуттакои ў сухан ронда, 

чун маъхаз танҳо баъзе асарҳои номбаршударо мавриди истфода қарор 

додаанд. Дар равшан намудани ин масъала хизмати шарқшиносон Ф. 

Габриэлӣ (46б), Д. Сордел (71а), Аббос Иқболи Оштиёнӣ (102), Халил 

Мардумбек (115а), М. Салим аҷ-Ҷундӣ (143а), Абдуллатиф Ҳамза (137а), Ҳ. 

ал-Фохурӣ (110а), Тоҳо Ҳусайн (134), Муҳаммад Ғуфронии Хуросонӣ 

(144а), Ҳанно Намар (110б) ва Озартоши Озарнўш (81), ки асарҳои 

пурмадрак офаридаанд, басо барҷаста аст. Аз ин номгўй мебоист номи 
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М.Ғ. Хуросониро махсус таъкид кард, зеро ў дар асараш “тавонистааст, 

тақрибан ҳамаи манобеъи наву кўҳнаи арабиву форсиро баррасӣ кунад 

ва ба шеваи хос ва бар ҳасби назароту эътиқодоти худ онҳоро дар буттаи 

наққодӣ афканад” (81, 662). Илова бар ин, асари мазкур, бино ба амиқии 

таҳқиқ ва гаравидани муҳаққиқин бар он, дар Миср соли 1965 ба табъ 

расид. 

 Дар асоси санаду мадракҳои вуҷуддошта маълум шуд, ки Абдуллоҳ 

ибни Муқаффаъ, тақрибан байни солҳои 723-724, дар Ҷўри Эрон, ба дунё 

омадааст. Падари ў Додвеҳ аз аъёну асилзодагони эронӣ буда, ба вақти 

ҳукмронии Ҳаҷҷоҷ ибни Юсуф (ваф. 714) маъмурии “хироҷ дар Форсро 

ба ўҳда дошта”, бо қабули Ислом ба худ номи муборакро гирифтааст. 

Сабаби “Муқаффаъ” лақаб гирифтани падарашро аз ноқисдаст 

шуданаш дар натиҷаи шиканҷаи Ҳаҷҷоҷ медонад (81-82). 

 Чун Рўзбеҳ аз хурдӣ ба андўхтани улуми адабӣ ва таъриху фарҳанг 

завқу хоҳиш зоҳир мекунад, Додвеҳ дар ин кор камари ҳиммат баста, ба 

ў урфу одат ва фарзу суннатҳои гузаштагонашро омўзонда, ҳамчунон аз 

таъриху адаб ва забони араб бархўрдор месозад. Ҳатто баъди дар Басра 

манзил гузидан аз ин иқдом даст накашида, ҳамвора олимону адибонро 

гирдаш ҷамъ мекард, маҷлисҳо меорост (95, 217). Ҳамчунин, дар ин айём 

Рўзбеҳ, бо саъю кўшиши падар, аз Абулғўл ва Абулҷомус барин 

бузургони забондон ва ба иборати Аббос Иқболи Оштиёнӣ “адибону 

фасеҳони покизазабони шўҳратманди давр” (102, 10-11) таълим гирифта, 

дере нагузашта худ дар ин силк ҷой гирифт. 

 Чун Рўзбеҳ табиатан ҷавони зебову кушодарўй ва кариму сахирой 

буд (99, 111), бо фазилатҳои ба даст овардаи хеш, мисли  хулқу атвори 

олии инсонӣ, ақли расо, дониши амиқ ва булуғу фасоҳати гуфтор (76, 

335), назари ҳокимони даврро ба худ ҷалб менамояд.. Ин буд, ки ҳанўз ба 

бистсолагӣ нарасида ў ба хидмати дарбор даъват карда мешавад. Аввал 

дар ҳукумати Шопур (Шаҳристон, Форс) дабири Масеҳ ибни Хаворӣ 

гашта, ҳатто дар муборизаи ў бо Абусуфён ибни Муъовия фаъолона 

ширкат варзида, ба иборае, гўё дар ғалабаи Масеҳ саҳми боризеро 

мебозад (91, 75). Вале дере нагузашта Масеҳ аз Шопур ронда шуда (соли 

129 ҳ.қ./746 м.), Язид ибни Умар ба сари қудрат омад ва Ибни Муқаффаъ 

ба сифати дабир ба хидмати ў ва чанде пас бародари Язид – Довуд 

пардохта, бинобар маълумоти Балозурӣ, “сарвати калоне ба чанг овард” 

(95, 218). 

 Ибни Муқаффаъ дар Кирмон иқомати бисёр накард, зеро ҷангҳои 

пай дар пайи Абўмуслим ва чанд амири тарафдори аббосиён хеле зуд 
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тамоми Эронро фаро гирифта, соли 749 бо ғалабаи аббосиён анҷом ёфт. 

Дар ин гиру дорҳо бархе аз бузургони умавӣ кушта шуда, баъзе пинҳон 

гаштанд, қисми дигар бошад, мавриди афв қарор гирифтанд. Ибни 

Муқаффаъ дар амон монда, озими Басра шуд. Дар Басра ў зуд шўҳрати 

лоиқи хешро дарёфта, ба доираи адабиву фарҳангӣ мепайвандад ва бо 

як зумра бузургони аҳд, аз қабили Муъин ибни Зоида, Ибни Қутайба, 

Аммора ибни Ҳамза, Ибни Абелайлӣ ва махсусан Абдулҳамиди Котиб 

дўстӣ мепайвандад (71а, 310; 91, 52; 83, 231). 

 Пас аз он ки соли 749 аббосиён ба сари қудрат омаданд, Ибни 

Муқаффаъ ба хидмати ин хонадон пардохта, ба дастгоҳи ҳокими Басра 

ба сифати дабир ва мураббии фарзандони Исо ибни Алӣ ворид мешавад 

ва то ба вақти марг хизматҳои шоёне баҳри аҳли ин хонадон менамояд. 

(111, 137). Дар ҳамин давра Ибни Муқаффаъ “хоҳ аз сари сидқ ва хоҳ ба 

мулоҳизоти иҷтимоъиву сиёсӣ оинҳоеро, ки бадон пайванд буд, фурў 

гузошт ва ба Ислом гаравид ва Абўмуҳаммад Абдуллоҳ хонда шуд” (81, 

664). 

 Дар байни солҳои 752-754 Абдуллоҳ ибни Алӣ, амми халифа ал-

Мансур ҷоҳталабиҳо карда, аз дасти Абўмуслим шикаст мехурад ва 

назди бародаронаш дар Басра паноҳ меҷўяд. Бародарон баҳри эминӣ аз 

Мансур зинҳорнома талаб менамоянд. Ҳарчанд Мансур бо Абдуллоҳ 

ибни Алӣ муъоҳидаи дўстӣ ба ҷо меорад ва гўё ба зинҳорнома, ки 

тартибдиҳандааш Ибни Муқаффаъ буд, бо шарте имзо мегузорад, соли 

757 Суфён ибни Муъовияро ба Басра, баҳри нозил сохтани Сулаймон ва 

бародараш мефиристад” (81а, 497). Пас аз ин, ба ақидаи Д. Сордел, Ибни 

Муқаффаъ бо Исо ибни Алӣ ба Малта меравад (71а, 318). 

 Ба ҳар ҳол, Ибни Муқаффаъ дар ин диёр муқимӣ нашуда, дар 

андак вақт боз ба Басра бармегардад ва баъди чанде, соли 759, аз тарафи 

Суфён ибни Муъовия ба қатл мерасад. 

 Сабаби қатли Ибни Муқаффаъро ҳар гуна шарҳ дода, аксаран 

навиштани зинҳорномаро асос медонанд (Балозурӣ, Ҷаҳшаёрӣ, Ибни 

Халликон ва диг.), қисми дигари муҳаққиқон муносбати рақибонаи 

Ибни Муқаффаъ ва Суфёнро замина мепиндоранд, ки ҳанўз аз давраи 

хизмати Ибни Муқаффаъ дар дарбори Масеҳ ва шикасти Суфён шурўъ 

шуда, минбаъд бо ситезаву кинояҳои намакини Ибни Муқаффаъ шиддат 

гирифта буд (Ҳ. Фохурӣ, А. Деҳхудо, Э.Табарӣ ва диг.). Муҳаққиқони 

гурўҳи савумӣ зиндиқиву шуъубӣ будани ўро бурҳон кардаанд (Ҷоҳиз, 

Оштиёнӣ, Исфаҳонӣ ва дигарон). Таҳо Ҳусайн бошад, сабаби қатлашро 

дар дигар чиз мебинад. Ў мегўяд: “Иллати қатли Ибни Муқаффаъ на 
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зиндиқа буд ва на нигориши “Зинҳорнома”, ки ба афсона бештар шабеҳ 

аст. Аммо ўро рисолае аст (“Рисолаи саҳоба” – А.А.), ки гумон мекунам, 

сабаби қатлаш ҳамон буда бошад, зеро ин рисола, ки хитобан ба Мансур 

навишта шуда, тақрибан барномаи як инқилоб аст” (134, 445). 

 Ба фикри мо, ҳақ то ҷое ба ҷониби Д. Сордел ва О. Озарнўш аст, ки 

ҳамаи ин омилҳоро пайваста, чунин хулоса мебардоранд: “Зоҳиран 

Суфёнро ҳанўз қудрат набуд, ки бидуни иҷозаи халифа дабири амми 

ўро ба қатл расонад. Ва халифа низ намебоист фақат ба сабаби 

зинҳорномае, ки ба фармони аммуҳояш Сулаймону Исо ва Абдуллоҳ 

навишта шудааст, кинаи котибе, зоҳиран гумномро, ба дил гирад. Пас 

хашми халифа сабаби умдаи дигаре доштааст. Он сабабро, то он ҷое, ки 

иттилоъ дорем, нахустин бор Таҳо Ҳусайн ёфта ва баён кардааст” (81, 

665) зеро ба ҷуз ин авомил, дар ин давр зиддияти шадиде байни аъробу 

маволӣ, махсусан эрониён, вуҷуд дошта, ки наметавон аз он сарфи назар 

кард. Вазъи тоқатфарсову муташанниҷ ва дараҷаи ин зиддиятро метавон 

аз ин ду байти Наср ибни Сайёр (ваф. 748), шоир ва сарлашкари араб, ки 

ҳангоми таҳрики араб дар қатли Абўмуслими Хуросонӣ гуфта шуда, 

ахаз кард:  

 

 

 
2             

 

 "Ва ин гуна душманӣ – мегўяд доктор Ҳусайналии Мумтаҳан – дар 

ниҳоди сарони араб, ки дар ҳуш аз оми хеш волотар буданд, ҷой дошт. 

Ин буд, ки онҳо бо ҳар баҳонаи ночизе бузургон ва сарони ин фирқа, 

яъне шуъубия ва умуман эронинажодро ба ин иттиҳом аз миён 

бардоштанд" (110; 184). Ин нукта бо далоили Абулфараҷи Исфаҳонӣ 

пурра мегардад: “Башшор ибни Бурд ба дастури Маҳдӣ ба ҷурми 

ситоиши оташ ва такрими дини маҷус дар Басра ба чўб баста шуд ва он 

қадар ба ў тозиёна заданд, то бар асари он аз миён бирафт” (87, III, 142)3. 

Афшин – сардори бузурги Мўътасим ба ҳамин тўҳмат кушта шуд” (87, 

IV, 43). Абулаттаҳия, марди мутадаййину порсои эронинажод, ба 

воситаи ин ки дар ашъори худ, ба ҳангоми зикри марг, номе аз дўзаху 

биҳишт наёварда буд, ба зиндиқа муттаҳам шуд (87, XII, 77), Абунувосро 

                                                        
2 Тарљ.: “Дини онҳо (шуъубиёни эронї) дине куҳан аст, ки аз  Паямбар чизе дар бораи он нашунидаям ва 

китобе бар он нозил нашудааст ва агар хоҳед решаи ин динро аз мо бозпурсед, посухи ман он аст, ки 
динашон куштани араб аст” (94; 123).  
3 Рақами римї ишора ба љилд аст. 



www.komron.info 
 

 

бедину зиндиқ хонданд (87, VI, 161) ва Ибни Муқаффаъ ба иттиҳоми 

зинидқа кушта шуд (87, Ш, 174). Киву чӣ будани зиндиқ ва зиндиқаро 

Ҷоҳиз маълум мекунад: “Касе, ки аз миёни нависандагон сар баланд 

карда, аз сухан-ибороти ширинро омўхта, аз илм андаке талаққӣ карда 

ва “Ҳикам”-и Бузургмеҳрро ривоят мекунад ва “Васоё”-и Ардашерро 

ҳифз дорад ва “Иншо”-и Абдулҳамидро мутолиа мекунад ва “Адаб”-и 

Ибни Муқаффаъро ахаз намуда ва китоби “Маздак”-ро маъдани илм 

дониста ва “Калила ва Димна”-ро мояи фазл шинохта ва гумон мекунад, 

ки дар сиёсат форуқакбар шуда … ва он гоҳ бар Қуръон рад ва интиқод 

карда ва онро мутаноқиз ва мутабойин медонад, сипас ахбор ва аҳодисро 

такзиб мекунад, ровиёни ҳадисро таън мекунад, агар шореҳро зикр 

кунад, маззамат мекунад, агар Ҳасани Басрӣ (642-728) (воиз ва муфассири 

араб – А.А.)-ро васф намоянд, накўҳиш намешуморад ва агар шаъбиро 

ном баранд, нодонаш медонад ва маҷлиси худро ба ситоиши Ардашери 

Бобакон ва додгарии Нўшервон ва ҷаҳондории Сосониён саргарм 

менамояд. ва агар аз ҷосус парҳезад ва аз муслимин ҳазар кунад, сухан аз 

маъқул меронад ва аз маҳкамии Куръон гуфтугў ва аз мансухии он 

худдорӣ менамояд. ва он чиро ба чашм дида нашавад, ё ақл онро 

намепазирад, таҳзиб мекунад ва ҳозирро ба ғолиб тарҷеҳ медиҳад ва он 

чиро дар кутуб ворид шуда, агар мадрук ба мантиқ бошад, қабул ва илло 

рад мекунад, зиндиқ аст (87, П, 187). Пас ифшову тарғиб ва сарманшаи 

ба ном бидъати исломӣ ҳам, на ин ки фақат гаравидани шахсӣ, ба ў 

нисбат дода мешудааст. Бинобар ҳамин унсурҳову омилҳои дигар мо 

фикри Озарнўш ва Сорделро нокомил гуфтем. 

 

  ОСОРИ ИБНИ МУҚАФФАЪ. Ибни Муқаффаъ дар дарозои умри 

кўтоҳи хеш заҳмати зиёде кашида, мероси ниҳоят бою пурғаное аз худ 

гузоштааст. Сарчашмаҳои мухталиф адади офаридаҳои ўро нобаробар 

зикр карда, теъдоди зиёдеро ном мебаранд, ки ҳамаи онҳо дар “Доират-

ул-маъорифи бузурги исломӣ” ба миқдори 18-то зикр шудаанд. 

 Олими машҳури араб Ҳанно ал-Фохурӣ дар бораи шахсияти ў 

мегўяд: “Ағлаби мероси адабии ўро тарҷумаҳои паҳлавӣ ташкил 

медиҳанд, ки мебоист аз дараҷаи донишҳои доштааш гувоҳӣ медоданд, 

вале интихоби тарҷумаҳо, дарки амиқи мутун ва шарҳу тафсири онон 

шоҳиди ақли фавқулъоддаи вай аст” (76, 336). Ҳаминро илова кардан 

зарур аст, ки, дар ҳақиқат, ақлу заковат, дараҷаи булуғи фикрии ў дар 

тамоми осори бозмонда, ки зодаи килки сеҳрофаринаш мебошанд, 

баръало дида мешаванд. 
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 Ҳанно ал-Фохурӣ ақида дорад, ки Ибни Муқаффаъ бо иншову 

тарҷумаи осори хеш ду мақсад дошт: 1) эҳёи таъриху адабиёти Эрон ва 

таҷассуми воқеаҳои асосии ҳаёти сиёсӣ ва 2) такмили сохтори 

ҷамъиятии хилофат бо роҳи интихоби унсурҳои сохтори собиқи эронӣ 

(76, 336). Ба фикри мо ба ин ғаразҳои Ибни Муқаффаъ бояд 

меҳанпарастии ўро, ки волонишинии маданияти Аҷам бар Араб аст, 

дохил кард, зеро маҳз ҳамин унсур ўро ба роҳи эҳёи осори аждодон 

раҳнамун месохт. Дигар ин, ки ба ин табақабандӣ мебоист камоли 

худшиносӣ ва донишмандии Ибни Муқаффаъро ворид сохт, ки як усули 

падид овардани маҳорату таҷрибаи ба дастоварда мебошад ва ин қазия 

аз ҷониби муҳаққиқин эътироф шудаасту ҳама сарчашмаҳо аз ин боис 

то ҷое маълумот медиҳанд. 

 Машҳуртарин асари Ибни Муқаффаъ ҳамоно “Калила ва Димна” 

мебошад, ки намуна ва сарманшаъи адабиёти бадеъии классикии араб 

ба ҳисоб меравад. Чун баҳс роҷеъ ба ин асар бахши махсуси ин корро 

фаро мегирад, ин ҷо фақат ҳаминро таъкид мекунем, ки он асари 

фалсафиву ахлоқӣ буда, баҳри суди ҳокимону орифон, табъи олимону 

завқи омиён иншо гардида, боиси ифтихори миллии аҷамиёну 

таҷаллии маданияту маърифати оламиён аст. 

 Ҳамчунин, дар радифи осори маълуму машҳури ў “Ал-адабу-л-

кабир” - роҷеъ ба ахлоқу сиёсат ва одобу муошират буда, аз ду қисм 

иборат аст. Қисми аввал оид ба моҳияти давлатдорӣ, муносибати 

шохаҳои давлату давлатдорӣ ба мутеъон ва қисмати сонӣ роҷеъ ба 

муоширати байни мардум баҳс мекунад. Асар оид ба “анъанаҳои сиёсӣ, 

ахлоқӣ, адабӣ ва илмии гузаштагон, аҳамяти дониш дар зиндагӣ, 

хоксорӣ, дўстӣ, ҳамкорӣ ва ғайра” низ мулоҳизаҳои пурарзиш дошта, 

борҳо дар Шарқу Ғарб ба нашр расидааст (35, 482). 

 Асари дигари ҳамсанг “Ал-адабу-с-сағир” аст. Дар ин асар 

масоили умдаи таълиму тарбия зикр шуда, баъзе иллатҳои табиати 

инсон рўшод гардидааст. Тибқи таълимоти муаллиф, бузургтарин 

неъмати парвардигорӣ Имон аст, ки тавассути он инсон ба дараҷаҳои 

баланди камолот расида, бо хўйи неку ахлоқи  ҳамида дигаронро низ 

қуввату қудрат дода, ба роҳи ростию ҳақиқат мебарад. Ибни Муқаффаъ 

дар ин асар “баъзе масъалаҳои таълиму тарбияи кўдаконро низ мавриди 

муҳокима қарор додааст” (35, 482). “Ал-адабу-с-сағир” низ ба мисли “Ал-

адабу-л-кабир” борҳо нашр шудааст. 

 “Рисолату-с-саҳоба” ҳам аз осори шўҳратманди Ибни Муқаффаъ 

аст. Асар, чуноне, ки қаблан ишора шуд, баҳри ҳидояту раҳнамунии 
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Абўҷаъфар ал-Мансур нигошта шуда, баробари камиву костиҳои 

давлатдориро нишон додан, роҳу усулҳои рафъи ононро дар асоси 

низому ҳукми пешиниён асоснок намуда, дар ин роҳ принсипҳои 

мувофиқати адлу ақлро пеш меронад. Дар рисола роҷеъ ба аҳамияти 

таълиму тарбияи ҳарбии сарбозон ва мавқеи онон дар ҳифзи кишвар, 

муносибати одилона нисбат ба халқ, системаи ягонаи қонунгузории 

судӣ, хирадмандиву адолатпарварии пешвоён, хулқу атвори аҳолии 

баъзе манотиқи хилофат ва психологияи онон андешаҳои ҷолиберо бо 

лаҳни басе зебо баён кардааст (35, 482). Оид ба ҷанбаҳои мухталифи асар 

О. Озарнўш мегўяд: “аз осори бисёр хуби насри арабии классик ба ҳисоб 

хоҳад омад, насре, ки дар он аз пургўйиву итноби ғайрилозим эҳтироз 

шуда аст ва маъонӣ бо алфоз ҳамгону ҳамъинон афтода” (135; 675). 

 Ду асари дигаре, ки бо номашон ба якдигар хеле наздиканд, 

“Дуррату-л-ятима” ва “Ал-ятима” низ аз муншаоти Ибни Муқаффаъ 

дониста мешаванд. “Ал-ятима” - дар боби дину диёнат” ва “Дуррату-л-

ятима” - дар боби ҳикаму адаб ва панду андарз буда, бино ба гуфти 

Абетоҳири Тайфур (ваф. 893), “ин рисола шабеҳу монанд надорад ва аз 

аркони балоғат асту булағо аз он баҳра мегиранд”. Баъзе уламо, аз 

қабили О. Озарнўш, бар ин ақидаанд, ки “Дуррату-л-ятима” худ ҳамон 

“Ал-адабу-л-кабир” буда, “Ал-ятима” асари ҷудогонаи гумном аст” (135, 

674). 

 Ба қатори муаллафоти Ибни Муқаффаъ инчунин рисолаи “Ал-

адабу-л-ваҷиз ли-л-валанди-с-сағир” низ дохил мешавад, ки ба 

шарофати тарҷумаи Насируддини Тўсӣ дастрас гардида ва аз манбаи 

арабӣ нишоне нест. Асар, чуноне аз номаш бармеояд, мухтасаран роҷеъ 

ба тарбияи кўдакон баҳс намуда, заминаи асосии тарбияи инсони озоди 

комилро дар ин айём медонад. Мутаассифона, мутарҷим ба он аз 

Қуръони маҷид ва шуъарои баъдинаи арабу форс иловаҳо карда, аз 

сабку услуби нигориши Ибни Муқаффаъ дур рафтааст.  

 Иловатан, Гардезӣ дар “Зайн-ул-ахбор” дар фасли “Рубъ-уд-дунё” 

(оид ба қавмҳову ҷуғрофия) ва Ҷоҳиз “Рисолат-ул-ҳошимия” (роҷеъ ба 

мутакаллимин ва радду бадали ақоиди онон)-ро аз муншаоти Ибни 

Муқаффаъ медонанд. “Масоил” ё “Рад бар Қуръон” ном асар низ ба ў 

нисбат дода мешавад, ки бино ба таъҳқиқи Аббоси Зарёб (“Ақоид ва 

осори Ибни Муқаффаъ” – “Доират-ул-маъорифи бузурги исломӣ”) хеле 

дертар аз ҷониби мухолифини исломӣ навишта шуда, ба номи Ибни 

Муқаффаъ пардапўш карда шудааст (135, 671-672). 
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 Дар қатори тарҷумаҳои паҳлавии “Ойинома” (роҷеъ ба расму оин 

ва маданияти эрониён), “Худойнома” (оид ба шоҳони эронӣ), ки ҳамчун 

дастур дар таълифи “Шоҳномаҳо”-и манзуму мансур истифода шудааст, 

“Китоб-ут-тоҷ” (ҳасби ҳоли Анушервон, мухолифати баъзе аз ашроф ба 

дини расмӣ ва равобити ў бо туркону румиён, аҳволи раъият, боҷу хироҷ 

ва вазъи синану қавонин дар замони салатанаш), “Номаи Тансар” 

(ҷавоб ба Ҷўшнасаршоҳ буда, роҷеъ ба тасаллути Искандар бар Эрон, 

васияти Арасту ва ба итоати Ардашер даромадани Ҷўшнасаршоҳ бо 

ҳидояти Тансар) “Бункаш” ё “Пайкор” (роҷеъ ба Исфандиёр пури 

Гуштосп ва ҷангҳои ў) ва “Саккикин” (бинобар ахбори “Муравваҷ-уз-

заҳаб” оид ба “таърихи саккоҳо ва бузургони Сиистон буда”, қиссаҳоеро 

роҷеъ ба Рустам, Зол ва Сом бо саргузашти подшоҳони эронии то 

замони Гуштоспро фаро мегирад) ном бурда шуда, маҳорати баланди 

нигорандагии Ибни Муқаффаъ дар тарҷумаи онҳо аз ҷониби муаррихин 

таъкид карда мешавад (135, 676-679). 

 “Ал-мантиқ”-и Ибни Муқаффаъ се асар “Қотиғуриёс”, 

“Анолитиқо” ва “Бориарменос” (китоби ибора)-и Арасту ва “Исоғуҷӣ”-и 

фарфуриюси Суриро дарбар гирифта, аз лиҳози истилоҳоти 

истифодашуда аз дигар тарҷумаҳо фарқ мекунад. Он ба заҳмати 

Муҳаммадтақии Донишпажўҳ дар Эрон (1357ш.) ба табъ расидааст (135, 

676). 

 Ҳамчунин баъзе муҳаққиқон бар ин ақидаанд, ки Ибни Муқаффаъ 

дар сурудани осори манзум низ маҳорати хуб доштааст (82, 118), ки 

намунаи он гўё “Қасида фи-ш-шуҳури-р-румия” – мебошад. Ин қасида 

40 байт буда, роҷеъ ба хосиятҳои табиъат аз апрел (найсон) то ба охири 

моҳшумории румӣ ва ё суриёнӣ баҳс мекунад. Он дар Берлин, дар асоси 

нусхаи китобхонаи Аёсуфияйи Истамбул, бо тарҷумаи олмонӣ ба табъ 

расидааст (135, 679). Илова бар ин, М. Минавӣ менависад, ки “Ал-

Мубаррад (826-898) шеъри ў ҷамъ кардааст” (27), аммо маълум нест, ки 

ин нақл аз кадом маъхаз гирифта шуда бошад. Ба ҳар ҳол, то имрўз ин 

байтҳо тавассути тазкираҳо боқӣ мондаанд, ки гўё Ибни Муқаффаъ 

онҳоро сурудааст: 

А) – 3 байт дар рисолаи Ибни Абеавҷо ё Яҳёйи Зиёд (83, П, 154); 

Б) – 3 байт дар гилоя аз Ибни Абелайлӣ (95, Ш, 219); 

В) – 2 байт дар фақру ғано; 

Г) – 2 байт дар ситоиши хеш пеш аз кушта шудан (91, 74); 

Д) – 1 байти пандомўз (Ш, 392); 

Е) – 1 байт дар ҷавоби соил (саволдиҳанда) (“Таърихи Байҳақӣ”, 589). 
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 Ҷамъан 12 байт. 

 

3. БАҲС РОҶЕЪ БА ИНТИҚОЛИ “КАЛИЛА ВА ДИМНА”. 
 

 Чуноне қаблан зикр кардем, бузургтарину машҳуртарин асари 

Ибни Муқаффаъ “Калила ва Димна” – аст, ки “тамоми оламро сайр 

намуда, ба адабиёти мамолики мухталифи дунё таъсири боризи худро 

гузошт ва сарманшаъи садҳо назираву тақлидҳо ва жанрҳои нав дар 

Аврупову Осиёву Африқо гардид” (2, 20), вале “бар хилофи ба ном 

сюжетҳои “мусаффир” (мигрируюшие), хати мусофирати хешро ошкор 

нигоҳ дошт” (4, 10). 

 Ин асари тамсилии ахлоқӣ, ба ибораи “Ал-мунҷид”, китобе дар 

таҳзиби нафс ва ислоҳи ахлоқ ва иршод бар ҳусни сиёсат” (106, 593) моли 

ҳиндувон дониста шуда, дар аҳди Анушервон (531-579) бо заҳмати 

Барзуя (дар баъзе манобеъ Барзавӣ) ба Эрон интиқол гардидааст. Роҷеъ 

ба ин нақл асосан ду фикр – ду ривоят арзи ҳастӣ мекунад, ки фақат дар 

мансубияти тарҷума ба Барзуя ва ё Бузургмеҳр ихтилоф дошта, интиқол 

аз Ҳинд дар ин аҳд аз ҷониби Барзуя якнавохт аст. Нуктаи аввал, ки 

шабеҳаш дар “Ғурару-л - ахбор”-и Саъолибӣ (961-1038) омада ва дар 

“Шоҳнома”-и Фирдавсӣ то ҷое такрор мешавад, ки ин аст, ки Барзуяи 

пизишк бо дастгириву ҳидояти Анушервон барои дарёфти гиёҳи 

ҷонбахш ба Ҳиндустон меравад. Чанде пас маълумаш мегардад, ки ғараз 

аз “гиёҳи ҷонбахш” китобе бо номи “Калила ва Димна” буда, маконаш 

хазонаи малик аст. Бо нияти дастрас кардани он назди малик меравад, 

вале танҳо иҷозаи қироъатро гирифта, дар пайи ин амр “ҳар рўз дар 

пешгоҳи малик ҳузур меёфт ва китобро мехонд ва маъниҳои онро азбар 

мекард ва чун ба хона бозмегашт, онҳоро менигошт, то тамоми китобро 

бад-ин ҳиллат бинавишт” (92, 630). Пас аз бозгашт ин овардаи ўро бо 

фармони Анушервони одил Бузургмеҳр ба забони паҳлавӣ тарҷума 

намуда, бо хоҳиши Барзуяву амри шоҳ боберо роҷеъ ба нақлкунанда, 

яъне Барзуя, бар он зам намуд (92, 630). 

 Фирдавсӣ, ки ҷонибдори мутарҷим будани худи Барзуяи табиб аст, 

чунин мешуморад, ки ў, яъне Барзуя, ҳар рўз аз он бобе мехонд ва шаб, 

ҳангоми нома навиштан ба шоҳ, ки албатта ба шеваи модарӣ буд, бо 

рамзҳову пардапўшиҳои ниҳонӣ онро дарҷ мекард:  

 

“Калила” биёвард ганҷури Рой, 

Ҳаме буд Барзавӣ бо раҳнамой. 
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Ҳар он дар, ки аз нома бархондӣ, 

Ҳамарўза бар дил ҳаме рондӣ. 

Зи нома фузун, з-он ки будеш ёд, 

На бархондӣ низ, то бомдод. 

Чу з-ў Нома рафтӣ ба шоҳи ҷаҳон, 

Даре аз “Калила” набиштӣ ниҳон. 

Ба д-ин чора то номаи ҳиндувон, 

Биёмад ба наздики Нўшинравон (20, 465). 

 

 Ривояти дигар, ки ҷиҳати пардоз ва мушкилоту машаққати 

интиқол вирди забонҳост, ҳамоно овардаи Ибни Муқаффаъ аст, ки аз 

ҷониби Абулмаъолӣ Насруллоҳ ба пуррагӣ оварда мешавад. Тибқи ин 

ривоят “сабабу иллати тарҷимаи ин китоб ва нақли он аз Ҳиндустон ба 

Порс он буд, ки Борӣ, азза исмуҳу, он подшоҳи одили бахтиёр ва 

шаҳриёри олими комгор Анушервони Кисро бинни Қубодро аз шуъои 

ақлу нури адл ҳаззе вофир арзонӣ дошт ва дар маърифати корҳо ва 

шинохти манозими он ройи соиб ва фикрати соқиб рўзӣ кард ва афъолу 

ахлоқи  ўро ба таъйиди осмонӣ биёрост, то наҳмат ба таҳсили илму 

татаббўъи усулу фурўъи он масраф гардонид … Ва дар аснои он ба 

самъи ў расониданд, ки дар хазоини мулуки Ҳинд китобест, ки аз забони 

мурғону баҳойим ва вуҳушу туюру ҳашарот ҷамъ кардаанд ва 

подшоҳонро дар сиёсати раъият ва басати адлу раъфат ва қамъи хасмону 

қаҳри душманон ба д-он ҳоҷат бошад … ва онро китоби “Калила ва 

Димна” хонанд. Он хисрави одил ҳиммат бар он мақсур гардонид, ки 

онро бубинад. Фармуд, ки марде ҳунарманд бояд талабид, ки забони 

порсиву ҳиндувӣ бидонад ва иҷтиҳоди ў дар илм шоеъ бошад, то ба д-ин 

муҳим номзад шавад … Охир Барзуя ном ҷавоне нишон ёфтанд, ки ин 

маъонӣ дар вай ҷамъ буд ва бар синоъати тиб шўҳрате дошт” (19, 29). Ин 

ҷавон бо молу маноли зиёд ва баҳонаи “талаби илм” ба Ҳинд рафта, 

муддатҳо “гирди даргоҳи подшоҳ ва маҷлисҳои уламову ашроф ва 

маҳофили суқаву авсот мегашт ва аз ҳоли наздикони Рой ва машоҳири 

шаҳру фалосафа” (19; 30) пурсон мешуд ва” ба ҳар мавзеъ ихтилофе 

месохт ва ба рифқу мадоро бар ҳамаи ҷавониб зиндагонӣ мекард … ва 

дўстону рафиқон мегирифту ҳар якро ба анвоъи озмоиш имтиҳон 

мекард” (19, 30) ва якеро ба дўстиву бародарӣ ихтиёр кард, ки ба хираду 

ҳунар мустасно буд “ ва ба ҳақиқат бишнохт, ки агар калиди ин роз ба 

дасти вай диҳад ва қуфли ин сир пеши вай бикушояд, дар он ҷониб 

караму мурувват ва ҳаққи сўҳбату мумолиҳатро ба риъоят расонад” (19, 
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31). Ба д-ин минвол дере нагузашта Барзуя он ҳиндуро аз ҳадафи хеш 

огоҳ намуда, ризоияти ўро баҳри ҳамкорӣ дар роҳи расидан ба мақсудро 

ба даст меорад, ҳарчанд “бузург хатаре” дар пеш буду уқубате азим. 

“Ҳинду эҳтироз намуд ва китобҳо бад-ў дод ва Барзуя рўзгоре дароз, бо 

ҳароси тамом дар набиштан машғул гардид ва моли бисёр дар он ваҷҳ 

нафақа кард. Ва аз ин китоб (яъне “Калила ва Димна”) ва дигар кутуби 

ҳиндувон нусха гирифт ва мўътамаде ба наздики Нўшервон фиристод ва 

аз сурати ҳол биёгоҳонид” (19, 34). Чун ғараз ҳосил шуд ва “тадбири 

бурун овардани он бар қазийяти ақл” ба даст омад, Барзуя ба Меҳан 

бозгашта, ба даргоҳи Кисро, пас аз тафреҳи ҳафтаина, ҳозир шуд. “Чун 

рўзи ҳафтум буд, бифармуд то уламову ашрофи ҳазратро ҳозир 

оварданд ва Барзуяро хонданд ва ишорат кард, ки мазмуни ин китобро 

бар асмоъи ҳозирон бояд гузаронид. Чун бихонд, ҳамгинон хира 

монданд ва бар Барзуя саноҳо гуфт” (19, 35-36). Бар подоши ин хизмати 

азим, ки бино ба матлаби “Муҷмал-ут-таворих ва-л-қасас” Барзуяро то 

ба пирӣ  бирасонид ва солиёни мадиде идомат дошт (149, 75), Кисро 

дарҳои хазоин бар ў кушода, бо хоҳишаш бобе роҷеъ ба ин мусофират, 

дарду ранҷ, сифати ҳол  “ва кайфияти саноъат ва насабу мазҳаб”-и 

Барзуя зам гашт. Ин боб бар он навъ, ки амр буд, аз ҷониби Бузургмеҳр 

таълиф шуда, писанди ҳамагон гардид (19, 37). 

 Чуноне қаблан зикр намудем, ки ду ривоят ба якдигар хеле 

наздиканд, фақат ин, ки дар овардаи Ибни Муқаффаъ маъмурияти 

Барзуя, бино ба гуфтаи М. Маҳҷуб, “бисёр табиитар ба назар расида” 

(147, 55), аз лиҳози драматизм дилхарошу дилписандтар аст. Ҳамчунин, 

дар гуфтори хеш ў аз нусхабардории китобҳои дигари ҳиндӣ, ки ба 

василаи Барзуя сурат гирифтааст, ёд мекунад. 

 Ба ҳар ҳол, чуноне Силвестер де Сасӣ қайд намуда ва 

Муҳаммадҷаъфари Маҳҷуб иқтибос кардааст: “Китоби “Калила ва 

Димна” вақте аз Ҳиндустон ба василаи Барзуяи табиб ва ба дастури 

Анушервон ба Эрон оварда шуд, дар ҳамон ҳангом низ ба паҳлавӣ 

тарҷума шудааст, матлабе аст, ки назари ман (яъне – Силвестер де Сасӣ) 

наметавон тардид кард. Баъзе ин корро ба Бузургмеҳр нисбат додаанд, 

аммо ман ҳеҷ шакке надорам, ки иштибоҳ кардаанд. Барзуя зоҳиран 

намебоист аз Ҳиндустон асли китоби “Калима ва Димна” ва дигар 

афсонаҳоеро, ки дар як ҷилд ҷамъоварӣ карда буд, оварда бошад. 

Шавоҳиди таърихӣ ба мо нишон медиҳад, ки вай онҳоро ба забони 

паҳлавӣ тарҷума кард ва дар ҳангоми бозгашт ба дарбори Анушервон 

дар баробари ин подшоҳ бихонд, ё лоақал ба вай тақдим дошт. Ва агар 
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мо дар ин қисмат ба мундариҷоти “Шоҳнома” дар бораи “Калима ва 

Димна” низ мўътақид бошем, боз ҳам Бузургмеҳр ҳеҷ ширкате дар 

тарҷумаи ин маҷмўъа надошта, ҷуз он ки дар садри китоб бобе афзуда ва 

дар он аз зиндагонии Барзуя ва тавлиди таълиму тарбияту зиндагонии 

вай то рўзи мусофират ба Ҳиндустон сухан рондааст” (147, 55-56). 

 Ба ин маънӣ санади мўътабару қадимтар ҳамоно “Шоҳномаи 

Абўмансурӣ” аст, ки чунин меорад: “Анушервон номае аз Ҳиндустон 

биёвард, он ки Барзуяи табиб аз ҳиндавӣ ба порсӣ гардонида буд” (143, 

32). 

 Ҳамин тариқ , маълум шуд, ки асари номбурда дар аҳди 

Анушервони Одил, ба шарофати заҳмату кўшишҳои Барзуяи табиб, ба 

наздики соли 560 м. бар забони паҳлавӣ тарҷума гардида, минбаъд ба 

сайри ҷаҳонӣ баромада, қариб дар ҳар аср аз лисоне ба лисоне 

баргардон мешуд. Боиси таассуф аст, ки он нусхаи аввал, ки сарманшаи 

ин шўҳрат гашта, дар асари дору гирҳои таърих ва пеш аз ҳамаву беш аз 

ҳама дар давраи истилои араб аксаран аз миён рафта, то имрўз, бинобар 

забонҳои форсии дарӣ ва арабӣ ҷойгузини забони паҳлавӣ гаштан, 

зинати воқеъии побарҷои тамаддуни эронӣ нагашт. 

Чуноне аз ривоёти боло маълум шуд ва худ низ мушоҳида кардем, 

роҷеъ ба сарманшаъи ҳиндии “Калила ва Димна” асосан дудилагӣ вуҷуд 

надорад. Истисно танҳо гуфтаҳои Ибни Надим аст, ки онро аввалан чун 

моли эрониён тавсиф намуда, иловатан ҳаққонияти фикри худро  

филфавр зери шубҳа мегузорад ва “оё”-ву “аммо”-ҳои зиёде пеш 

меорад, аммо дар ниҳояти кор бошад, ин асарро боз ҳам сад дар сад 

моли тахайюли ҳиндувон дониста, дар радифи китобҳои маълуму 

машҳури ҳиндӣ ҷой медиҳад. Ба ин гуфтаҳои ў таваҷҷўҳ фармоед: 

“Аммо “Калила ва Димна” дар аслу решаи он ихтилоф аст. Гуфтанд 

онро Ҳиндувон пардохтаанд ва ин матлаб дар садри китоб низ омадааст. 

Қавли дигар вуҷуд дорад мушаъар, бар он ки ин китобро мулуки 

ашконӣ сохта ва ба ҳиндувон нисбат додаанд ва низ гуфтаанд мулуки 

Қадими Фурс ин китобро сохта ва ба ҳиндувон мансуб кардаанд ва баъзе 

гўянд, ки қисмате аз  онро Бузургмеҳри Ҳаким сохта ва Худо бар ин 

матлаб донотар аст” (82; 304). 

Дар ин иқтибос Ибни Надим офаридани асарро аксаран ба 

эрониён мансуб дониста, ба ҷузъ пардохти ҳиндӣ - дигар чизе 

намебинад. Вале дар худи ҳамин асар, дар ҷое, ки сухан аз китобҳои 

Ҳинд дар аҳодису асмор ва хурофот меравад, номи “Калила ва Димна”-

ро низ чун ҷузъи китобҳои афсонаи ҳиндӣ ёд мекунад. Нахустин китобе, 
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ки дар ин фасл зикр шудааст, “Калила ва Димна” мебошад. Ибни Надим 

аз он чунин ёд мекунад: “Китоби “Калила ва Димна” ва он ҳафдаҳ боб 

аст ва ҳаждаҳ боб низ гуфтаанд. Абдуллоҳ ибни Муқаффаъ ва дигарон 

онро тафсир кардаанд ва ин китоб ба шеър низ нақл шуд ва онро Обон 

ибни Абдулҳамид ибни Лоҳиқ ибни Афири Раққошӣ ва Алӣ ибни Довуд 

ва Бушр ибни Алмўътамад ба шеъри арабӣ даровардаанд ва Бушр ибни 

Алмўътамад қисмате аз ин китобро ҳазф кард ва ман дар нусхае ду боб 

зиёдтар низ дидаам” (82, 424-425). 

Чуноне мебинем, агар дар иқтибоси аввал Ибни Надим асосан 

пояи эронӣ доштани онро ҷонибдорӣ кунад, дар ҳолати дувумӣ чун 

намунаи адабиёти ҳиндӣ онро дар садри китобҳои ҳиндӣ ҷой медиҳад. 

М. Маҳҷуб ҳамчунин ишораи дар “Вафоёт”-и Ибни Халликон 

ҷойдоштаро, ки “Калила ва Димна”-ро ба Абдуллоҳ ибни Муқаффаъ 

нисбат додаанд, овардааст. Дар ин боис чӣ бояд гуфт Ҳаминро, пеш аз 

ҳама, бояд ёдовар шуд, ки тамоми муаррихони қадим бар ин ақидаанд, 

ки Абдуллоҳ ибни Муқаффаъ ин китобро фақат аз паҳлавӣ ба арабӣ 

тарҷума кардаасту худи асар ба дастури Хусрави Анушервон ба василаи 

пизишки эронӣ Барзуя аз Ҳиндустон ба Эрон интиқол ёфта, ба забони 

паҳлавӣ тарҷума гардид.  

“Масъудӣ, муаррихи арабзабони нимаи аввали қарни чаҳоруми 

ҳиҷрӣ, “Калила ва Димна”-ро ба яке аз подшоҳони Ҳинд нисбат медиҳад 

ва муқадимае, ки дар садри тарҷумаи паҳлавӣ қарор дошта ва 

хушбахтона мутарҷими арабӣ низ онро тарҷума ва нигаҳдорӣ кардааст, 

ҳеҷ тардиде дар бораи ҳиндӣ будани асли китоб боқӣ намегузорад. 

Фирдавсӣ низ ҳамин матлабро дар “Шоҳнома” такрор мекунад ва бо 

вуҷуди ин ҳама шоҳид ва қаринаҳои дигар дар ин бора инкор ва тардид 

ҷоиз нест”  - мегўяд Силёвестер де Сасӣ (аз 147; 60). 

Илова ба ин, тарҷумаҳои “Панчатантра” ва “Маҳабҳарата” ба 

забонҳои форсӣ, фаронсавӣ ва англисӣ дар бобати сарманшаъи ҳиндӣ 

доштани он шаҳодати қотеъ аст. 

Аммо маълум нест ба чӣ иллат дар мамолики арабӣ ақидаи умумӣ 

бар хилофи ин матлаб аст, тавре, ки “ҳар кас дар Мисру Ироқу соири 

кишварҳои арабӣ ғояйи он, ки “Калила ва Димна” офаридаи Абдуллоҳ 

ибни Муқаффаъ аст ва ў барои эҳтироз аз газанде, ки мумкин буд аз 

ибрози ақоидаш ба ў расад, ин китобро ба Ҳиндустон нисбат додааст, 

хеле васеъ талқину ташвиқ карда мешавад(147;11 ). 

Ин ҷо барои муҳаққиқини араб майдони баҳс ташкил кардан 

нашояд, зеро агар он мояи ғурури миллӣ бошад ҳам, на аз араб аст. 
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Дигар ин ки муҳаққиқи шинохта Силвестер де Сасӣ, ки на эронинажод 

асту на араб, дар муқаддимаи  арабии хеш ба ин масъала баҳои 

ҳаққониву боинсофона додаст. Мо барои тақвият ва чун рамзи қаробат 

ин ҷо чанд нуктаи онро иқтибос мекунем: “Яке аз далоили ҳиндӣ будани 

асли китоб матолибе аст, ки дар бораи мусофирату маъмурияти Барзуя 

дар Ҳиндустон дар китоб омадааст. Намедонам ба чӣ далел метавон 

лоақл аз қабули асоси ин достон имтиноъ кард, зеро ночор бояд 

бипазирем, ки Барзуя аз Ҳиндустон илова ба “Калила ва Димна” 

китобҳои мухталифи дигаре аз ин даст низ ба ҳамроҳ оварда ва ин 

матлабро ду ҷумлаи зерин аз матни арабӣ собит мекунад: 

 

 

 

 

 

 

Ба шаҳодати ин ду ҷумла дар Ҳиндустон чанд китоб ба дасти 

Барзуя нусхабардорӣ шуда ва аз маҷмўъи онҳо китобе ба номи “Калила 

ва Димна” тартиб додаанд. Ин ақида, ки бисёр табиӣ ба назар меояд, 

метавонад бар вазъи зоҳирӣ ва табийи ин маҷмўъа низ мунтақиб гардад. 

Барои пазируфтани ин матлаб кофӣ аст, ки китобро бикушоянд ва 

бубинанд, ки ба ҷуз ду боби аввал, ки наметавон онҳоро аз якдигар ҷудо 

кард, бобҳои дигар бо ҳам ва низ бо ду боби аввал, ки шомили 

саргузашти “Калила ва Димна” аст, ҳеҷ гуна иртиботи лозимӣ надорад, 

ҷуз ин, ки муаллиф маҷмўъаи онҳоро фароҳам оварда ва тамомро аз 

забони донишманде Бедпой ном барои подшоҳе мавсум ба Добшалим 

нақл карда ва билохира метавон чанд достони дигар низ бар ин маҷмўъа 

афзуд, бе он ки дар шаклу таркиби маҷмўъа таъсире дошта бошад, ё 

назми онро барҳам занад. 

Тардиде нест, ки “Калила ва Димна”, он гуна ки мо матни арабии 

онро дар даст дорем, дорои чанд боб аст, ки ҳаргиз дар нахустин 

маҷмўъаи он вуҷуд надошта ва ба тарҷумаи паҳлавӣ афзуда шудааст. Ин 

матлабро - мегўяд Силвестер де Сасӣ - Абулмаъолӣ Насруллоҳ, 

қадимтарин мутарҷими форсии “Калила ва Димна”, ки дар замони 

Баҳромшоҳи Ғазнавӣ онро тарҷума карда, ёдоварӣ мекунад: “Ва китоби 

“Калила ва Димна” понздаҳ боб аст, аз они асли китоб, ки Ҳиндувон 

кардаанд 10 (даҳ) боб аст: 

1. Аласад ва Ассавр. 
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2. Алфаҳс ан амри Димна. 

3. Алҳамомати-л-мутаввақати. 

4. Албуму ва Алғирбон. 

5. Алмалик ва тоир Фанзаҳ.  

6. Ассиннавр ва Алҷураз. 

7. Аласад ва Ибни Овӣ. 

8. Алқирд ва Ассулҳафот. 

9. Алисвор ва Аллабуат. 

10. Анносик ва Аззайф. 

 

Ва он чи аз ҷиҳати порсиён бад он илҳоқ афтодааст, бар панҷ (5) боб 

аст: 

1. Барзуяйи табиб. 

2. Анносик ва Ибни Арас. 

3. Албулор ва бароҳима. 

4. Ассоиҳ ва Ассоиғ. 

5.Ибни Малик ва асҳобуҳу” (аз 147; 13). 

 

“Аз бобҳои “Калила ва Димна” ду бобро бе ҳеҷ шакке  наметавон ба 

ҳиндувон нисбат дод – яке достони маъмурияти Барзуя дар Ҳиндустон ва 

дигар зиндагонии Барзуя. Ҳамин тариқ  чанд боби дигар боқӣ мемонад, 

ки бояд аз 10 бобе, ки Барзуя аз ҳиндӣ ба паҳлавӣ тарҷума кардааст, ҷудо 

шавад. Бинобар ин, бобҳое, ки “Калила ва Димна”-и арабиро ташкил 

медиҳад, дорои 10 боб аз асли ҳиндӣ аст, ки мутобиқи тартиби нусхаи 

арабии китоб иборат аст аз: 

 

-    Боби Аласад ва Ассавр ё нахустин бобби саргузашти Калила ва 

Димна; 

- Боби Алфаҳс ан амри Димна, ё дувумин боби ҳамин саргузашт (ин 

ҳам илҳоқист ва Де Сасӣ саҳв кардаанд – А.А.); 

- Боби Алҳамомати-л-мутаввақати; 

- Боби Албум ва Алғирбон; 

- Боби Алқирд ва Алғайлам; 

- Боби Анносик ва Ибни Арас; 

- Боби Алҷуроз ва Ассиннавр; 

- Боби Алмалик ва Аттоир фанзаҳ; 

- Боби Аласад ва Ашшаъҳар  анносик ва ҳува Ибни Овӣ; 

- Боби Аллабут ва Алисвор ва Ашшаъҳар. 
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Ва бобҳое, ки афзуда шуда иборат аз: 
 

- Боби Элоз ва Булоз; 

- Боби Анносик ва Аззайф; 

- Боби Ассоиҳ ва Ассоиғ; 

- Боби Ибн Малик ва асҳобуҳу”. 

 

 Де Сасӣ ҳамчунин илова менамояд., ки дар чанд нусхаи хаттӣ ба 

вазъи мубҳам ин чаҳор боб ба эрониён (замони Анушервон) нисбат дода 

шудааст. Яке аз нусхаҳои хаттӣ мутааллиқ ба китобхонаи Берлин бошад, 

нигориши ин абвобро ба Бузургмеҳр фарзанди Бахтагон нисбат медиҳад.  

“Ҳамаи ин мулоҳизот ва махсусан вуҷудияти нусхаи “Панчатантра” 

ва сурати тазҳибшудаи он мавсум ба “Ҳитуподсо” (Hitopadesа)” ба таври 

куллӣ барои ҷавоб гуфтан ба эътирози касоне, ки дар асли ҳиндии 

“Калила ва Димна” тардид мекунанд, беш аз ҳад лозим аст, зеро ин 

эътирозҳо пас аз кашфи шабоҳати фаровоне, ки байни “Калила ва 

Димна” ва “Панчатантра” вуҷуд дорад, дигар маъное нахоҳад дошт (147; 

16). 

“Исботи дигару қатъитари ҳиндӣ будани асли ин асар вуҷуд дорад,- 

мегўяд Силвестер де Сасӣ. Ҳатто аз паси пардаи тарҷумаҳои гуногун ва 

бо вуҷуди тағйири шаклҳое, ки ин китоб дар баргаштан аз забони 

санскрит ба паҳлавӣ ва аз паҳлавӣ ба арабӣ ва аз араби ба форсӣ 

ёфтааст, ҳанўз хусусиятҳои ҷолиби таваҷҷўҳ аз решаи хеш дар бар дорад. 

Осори мазоҳиб ва суннатҳо ва расмҳои ҳиндувон, гарчӣ дар натиҷаи 

тарҷумаҳо заъиф шуда, аммо ҳаргиз аз байн нарафтааст ва ба фаровонӣ 

дар ин китоб дида мешавад. Ин, пеш аз ҳама, ёд шудани зоҳидон, 

фақирон, муртозон, хештандорӣ, амсоки ашколи парҳезгорӣ, ки аз даст 

кашидан аз гўшти ҷонварон ва рў овардан ба меваҳо; тағйири шакл 

кардани баъзе ҷонварон (дар натиҷаи вурудҳову зикрҳову дуоъҳои зоҳид 

мушбача ба духтар ва боз ба асли худ). Дигар ин, ки номҳои хоси 

ҷонварон, ки дар забони санскрит соҳиби маъноест, вале дар форсӣ 

маъное надорад, монанди Димна ё Даманака, ё Шанзаба ё Санжавака ё 

Титавӣ ва ғ. Натиҷае, ки аз ин баҳс метавон гирифт, танҳо ин нест, ки 

“Панчатантра”, китобе, ки ҳама бо “Калила ва Димна” шабоҳат дорад, 

сармашқ ва маъхази Барзуя буда аст. Албатта, ҳаводиси аслии Калила ва 

Димна ва дигар афсонаҳое, ки дар он ҷамъоварӣ шуда, аз Ҳиндустон ба 

Эрон омадааст. Аммо ҷамъоварии онҳо дар як китоб ва шакле, ки ин 
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афсонаҳо дар қолаби он арза шуда метавонанд ибтикори Барзуя ё 

Бузургмеҳр бошад”. Ва Де Сасӣ илова мекунад: “Ин матлаб аҳамияти 

зиёде надорад ва муаллифи эронӣ коре накарда, ҷуз он ки баъзе 

афсонаҳои дигарро низ дар ҳамин қолаб рехтааст” (147; 18-19). 

Ин ҳама исботҳои барон Силвестер де Сасӣ роҷеъ ба ҳиндӣ будани 

асли китоб дар муқаддимаи арабии ў оварда мешавад. Ин ҷо фақат ду 

чизро зикр кардан зарур аст, зеро Де Сасӣ дар ҳалли онҳо ба каҷҷӣ 

рафта ва он ин аст, ки – аввалан, “Панчатантра” айн ва асли панҷ боб аз 

бобҳои ҳиндии “Калила ва Димна” нест ва кори он бо “Калила ва 

Димна” аз шабоҳат гузаштааст. Ин иллати Де Сасӣ бояд аз набудани 

тарҷумаи “Панчатантра” ба забони франсавӣ рўй омада бошад. Дигар 

ин ки доварии барон Силвестер де Сасӣ роҷеъ ба хизмати эрониён 

яктарафа ва муғризонаву ғалат аст, зеро бобҳое, ки эрониён ба “Калила 

ва Димна” афзудаанд, на танҳо аз лиҳози аҳамият камтар аз бобҳои 

“Калила ва Димна” нест, балки гоҳе аз лиҳози расидан ба натиҷаи 

муфиди ахлоқӣ ва иҷтимоӣ бар он бартарӣ дорад (мисоли оддӣ боби 

“Алфаҳс ан амри Димна”). Чӣ ба тасдиқи тамоми муаррихон, ҳатто 

аъробе, ки мекўшанд аз саҳми Эрон дар бунёдгузории тамаддуни 

исломӣ бикоҳанд ва дар ин боб таассуб доранд, эрониён дар оини 

кишвардорӣ ва идораи мамлакат озмудагӣ ва таҷрибаи бисёр доштаанд 

ва танҳо бартарии бобҳои ҳиндӣ марбут ба фазли тақаддуми онҳост, 

варна китобе ба номи “Калила ва Димна” ба дасти эрониён таълиф ва ба 

дунё муаъррифӣ шуда, “Калила ва Димна” гардидааст.  

Ва инак гузарем ба сари он ду манбаъи асосӣ, ки “Калила ва Димна” 

аз он илҳом гирифта, яъне “Панчатантра” ва “Маҳабҳарата”. 

Роҷеъ ба “Панчатантра” дар “Доиратулмаъорифи бузурги исломӣ” 

чунин омада: “Панчатантра” - маҷмўъаи машҳури қиссаҳои ҳиндӣ аст, 

ки ба браҳманӣ ва яшнавӣ мансуб аст. Ин маҷмўъае, ки акнун дар даст 

аст, ба яқин дар авохири қарни панҷуми мелодӣ тадвин шуда ва ҳамон 

гуна, ки номаш нишон медиҳад аз панҷ китоб ташкил шуда, ки номи ҳар 

як ба қарори зер аст: 

 

1. Ҷудоии дўстон (La separation des amis); 

2. Ба даст овардани дўстон (L’acquisition des amis); 

3. Ҷанги бумон ва зоғон (La querre des hiboux et des corneifles); 

4. Аз даст додани мазоёйи мухтасаб (La perte des biens acquis); 

5. Фоъили аъмоли насанҷида (Le faiseurd’actions inconsiderees). 
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Худи ҳамин “Доират-ул-маъориф” роҷеъ ба решаи аслии “Калила 

ва Димна” чунин менависад: “Китоби аслӣ ба василаи браҳманӣ ва 

яшнавӣ гирдоварӣ шудааст, ки номи вайро намедонем ва ба назари 

Ҳертел (Йоҳанс Ҳертел-муҳақ. “Панчтатантра”) ин браҳман дар ҳудуди 

се қарн пас аз мелоди Масеҳ дар Кашмир мезистааст… Китоб шомили 

як муқаддима ва панҷ боб (китоб) аст, ки ҳар як ба номи “Тантра” ба 

маънии “андарз ва панд” номида мешавад. Мақсуд аз таълифи он 

омўхтани фанни зиндагӣ ва ҳукмронӣ ба шоҳзодагон бо тавассул ба 

нақли афсонаҳо аз забони ҷонварон будааст. Ин китоб ба забони 

санскрит навишта шуда ва нусхаи қадими он “Тантрокиёяко” 

(Tantrakhyayika) ном доштааст.” (46а; 503-504). 

Аслан решаи аслии “Панчатантра” хеле қадимтар аз он аст, ки 

“Доират-ул-маъориф” (а.Ум-А.А.) навиштааст ва баъзе муҳаққиқони 

ҷадидтар онро, яъне “Панчатантра”-ро маншаъи аслии қиссаву афсона 

дар дунё медонанд. Теодор Бенфӣ – мусташриқи маъруфи олмонӣ, ки 

тарҷумаи “Панчтатантра”-ро ба сомон расонидааст, исбот кардааст, ки 

қисса ва ҳикоят комилан муталлиқ ба ҳиндуён буда, афсона аз Юнон 

сарчашма мегирад. Ҳамчунин, ў собит кард, ки буддоиён дар ибдоъи ин 

ришта аз адаб дахолати муассир доштаанд. Ў менависад: “Аммо имрўз 

дигар ҳеҷ кас дар ин андеша нест, ки ватану мавлуду маншаъи тамоми 

қиссас ва афсонаҳоро як сарзамин бидонад. Албатта миллатҳое вуҷуд 

доранд, ки дар ибдоъи ин фанн фазли тақаддум дошта ва дигарон аз 

онон иқтибос кардаанд, вале иллатҳои иқтисодиву иҷтимоъӣ чанде боис 

шудааст, ки Ҳинд сарзамини куҳантарин афсонаҳои дунё гардад”. Фикри 

худро тақвият дода истода, Теодор Бенфӣ, хулоса мебарорад: “Машраби 

фалсафӣ, ки ҷавҳараш  дорои шахсият ва идрок будани ҷонварон ва дар 

оламе ҳаммонанди олами инсонӣ зистани онҳо, натанҳо заминаи 

муносиб барои эҷоди қиссаҳо фароҳам кард, балки афсонаҳои фаровон 

низ падид овард. “Панчатантра” яке аз зодагони ин муҳит аст, ки дар 

боби сиёсат ва омўхтани ҳунари фармонравойӣ ба вуҷуд омадааст”(39а; 

22). Муаллиф илова менамояд., ки “Ин китоб (яъне “Панчатантра”) ба 

сурати нахустини хеш ба мо нарасидааст, балки аз рўйи бақоёйи китоби 

дигар ба номи “Тантрокиёяко” (ё маҷмўъаи қиссаҳои кўтоҳ) ва манобеъи 

дигаре, ки бақоёйи он дар нусхаи кашмирӣ ва непалӣ ва нусхаи Ҷанубии 

“Панчатантра” боқӣ монда, ба вуҷуд омадааст ва “Панчтратантра”-е, ки 

аврупоиён аз рўйи нусхаҳои тарҷумашуда ва матбўъ мешиносанд, 

китобе мутааххиртар аст, ки аз рўйи китоби аслӣ тадвин шуда, 

муҳаққиқан бо он ихтилофҳое дорад”. Дар худи ҳамин ҷо натиҷаи 
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таҳқиқоти олимон Йоҳанс Ҳертел ва Ғ. Эдгертонро ҷамбаст намуда, 

мегўяд: “Матни нахустини он дар асл рисолае будааст дар боби сиёсат, 

мавсум ба Нити-частро (Nitichastrā), ки барои таълими шоҳзодагон 

нигошта шудааст” (ҳамон ҷо). 

Дар муқаддимаи тарҷумаи англисии “Панчатантра”, ки тавассути 

Атрур В. Ридер соли 1925 сурат гирифта, калимаи Нити-частра чунин 

шарҳ меёбад: - “Нитичастро – ба маънии китоб – “Нити” аст ва вожаи 

“Нити” ба маънии “равиши хирадмандонаи зиндагӣ”- аст”. 

Тахмин меравад, ки Тантрокиёяко мутааллиқ ба давраи Гуптос ва аз 

сарзамини Кашмир будааст. Сарзамине, ки забони санскрит низ аз он ҷо 

сарчашма мегирад ва “Панчатантра” манбаъи браҳманӣ дошта, хоси 

адаби ҳиндист. Муаллифи ношиноси ин маҷмўъа, гарчи қиссаҳои 

китоби худро шахсан халқ накрда ва онҳоро аз манобеъи дигар 

гирифтааст, аммо чун марде бо қариҳа буда, танҳо ба он қонеъ 

нашудааст, ки ҳикоятҳои кўтоҳро ба содагӣ ва бидуни рўҳ, интиқод ва 

истеҳзо ва зарофат нақл кунад. Вай масолеҳи қадимиро, ки ҷанбаъи ом 

дошт ва дар дастраси тамоми мардум буд, ба кор бурда, аммо онҳоро 

адибонатар карда, тағйири шакл дода, муназзам сохта ва сурате бадон 

бахшида, ки метавон гуфт, коре мустақил анҷом додааст, агарчӣ боз ҳам 

наметавон гуфт, ки нақли достон дар миёни достони дигар низ аз 

ибтикороти муаллифи “Панчатантра” буда аст (аз 147; 24). Дигар ин, ки 

дар “Панчатантра” усули қисса андар қисса ба тариқ и зайл сурат 

мегирад, мисол: “ҳар кас, чунин кунад бад ў он расад, ки бад он хар, ки 

дар мазраъа буд расид”. Шунаванда филфавр суол мекунад: “-Чӣ гуна 

буд он?” ва аз ин пас гўянда ба нақли достон ё қиссаи нав бо калимаҳои 

“Инак гўш фаро доред”-оғоз мекунад ва ба ин минвол дар дохили як 

қисса чанд қиссаи дигар бо персонажҳои тамоман дигари омада, ба охир 

мерасанд ва боз қиссаи аввала идома меёбад. 

Умуман, аксари уламо бар ин ақидаанд, ки “Тантчакиёяко” ва 

“Панчатантра” бо мақсади тавлид ва тарбияи марди комил, марде, ки 

сарварии хонаву хонаводаро ба ўҳда дошта бошад, тарбийяи фарзандон 

аз мадди назараш дур набуда, муҳаббату меҳрубонияшон доим дар 

қалбу аъмолаш бошад, нигаронида шудааст. Меҳмоннавозиву вафодорӣ 

дар дўстӣ мақсади ғоявии китоб аст. 

Ҳамчунин, вазоифи шоҳ муайяну аниқ карда шуда, боҳимматӣ ва 

пуштибони мардум будан, алайҳи мушкилот мубориза бурда, зиндагии 

хешро вақфи зердастон сохтан ва афроди бегуноҳу поктинатро зери 
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қаноти худ гирифта, вазирони ботадбиру хирадмандро дар бари худ ҷо 

дода, ҳукумат рондан аст. 

Боқӣ, чуноне қалбан гуфта будем, “Панчатантра” ҳамон панҷ боб ва 

ё китобе аст, ки дар “Калила ва Димна” алоқадри ҳол инъикос ёфтааст, 

вале аз ҷиҳати иҷмолу тафсил яксон набуда, тафовутҳои зиёде дорад. 

Масалан, боби аввалини он андаке камтар аз нисфи тамоми китоб буда, 

боби дувум каме бештер аз сеяки боби аввал аст. Боби сеюм тақрибан ба 

надозаи боби дувум, ду боби дигар ҳам сеяки тамоми китобро ташкил 

медиҳад. Боби панҷум бошад аз даҳяки китоб ҳам камтар аст. Албатта 

ин дарозиву кўтоҳии бобҳо бевосита аз адади қиссаҳои ин бобҳо вобаста 

аст. 

Ҳамчунин, бояд таъкид кард, ки муқаддимаи “Панчатантра” ба ҳеҷ 

ваҷҳ дар “Калила ва Димна” наомадааст ва ҳатто абвобе, ки баъдҳо ба 

“Калила ва Димна”-и арабиву форсӣ ва “Анвори Суҳайлӣ” дар бораи 

достони пайдоиши китоби “Калила ва Димна” илҳоқ шудааст, тафовути 

куллӣ дорад. Ин муқаддима нисбатан кўтоҳ буда, дар айни ҳол шевову 

дилнишин аст. Дигар ин, ки муқаддимаҳое, ки ба Калилаи арабӣ 

тавассути Баҳнуд ибни Саҳвони Алӣ ибни Ашшоҳи Алфорсӣ ва ба 

“Анвори Суҳайлӣ” ба василаи Ҳусайн Воъизи Кошифӣ илҳоқ шудааст, 

мадраку манбаъи саҳеҳе надошта, ба ин муқаддима ҳеҷ алоқае надоранд. 

Тавзеҳи он ки муқаддимаи Баҳнуд ибни Саҳвон низ ба тавассути шахси 

ношинос таҳти унвони “Пил ва Чакова” ба форсӣ тарҷума ва ба “Калила 

ва Димна”-и Абулмаъолӣ илҳоқ шудааст, баъдтар муфассал дида 

мебароем. 

Ва баъд ин, ки услуби дар “Калила ва Димна” сурат гирифта, яъне 

услуби – Ройи ҳинд – ё бино ба “Калила ва Димна”-и арабӣ ва “Анвори 

Суҳайлӣ” - Добшалим – аз браҳман (Бедпой) мехоҳад, ки барои ў 

“масали ду тан”-ро, ки фаразан ба якдигар дўстӣ доранд ва ба тазриби 

наммоми хоиин бинои он халал пазирад” - баён кунад ва браҳман пас аз 

баёни муқаддимаи кўтоҳ ё баланд аз ҳикояте ном мебарад ва Рой аз 

чигунагии он мепурсад ва браҳман ба тақрири достон мепардозад ба 

“Панчатантра” алоқае надошта, хоси манбаъи дигар ҳиндӣ 

“Маҳабҳарата” аст.  

Дар охири шарҳи “Панчатантра” - зарур медонем, ки чанд 

тарҷимаи онро ёдрас шавем. Аввал ин, ки тавассути адабдўстиву 

фарҳангпарастии Ҷалолуддин Акбаршоҳ (ҳукмр. 1556-1605) матни 

санскрити “Панчатантра” таҳти унвони “Панчокиёна” - аз тарафи 

Мустафо Холиқдоди Аббосӣ ба форсӣ тарҷума шуд, ки бино ба ишораи 
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М. Маҳҷуб, нусхаи хаттии он дар музейи миллии Деҳлӣ таҳти рақами 

621005 (бо  372 варақ) маҳфуз аст (147, 32). Дигар ин, ки “Панчатантра” 

соли 1836 бо кўшиши Аббе Дю Бойс ва соли 1871 тавассути Лансереу ба 

забони франсавӣ тарҷума гардида, дар Порис ба табъ расидааст. Аз ин 

пас он бо муқаддимаи комили Теодор Бенфӣ ба забони олмонӣ дар 

Лейпсик ба табъ расид. Соли 1924 ба тавассути саъйи Стенли Рейс ва 

сипас тавассути кўшиши Артур В. Рейдер соли 1925 ба забони англисӣ 

тарҷума шудааст.  

Барои хонандагони тоҷик низ “Панчатантра” хеле хуб шинос аст, аз 

он хотир, ки он бори аввал соли 1930 дар Маскав тавассути кўшиши 

мусташриқи рус Р.О. Шор аз санскрит тарҷума ва нашр шуда, дар 

паҳнои собиқ Иттиҳоди Ҷамоҳири Сосиалистӣ, аз ҷумла Тоҷикистон, 

паҳн гардид. Ин тарҷума шомили пешгуфтори доманадор ва тавзеҳоту 

луғот буда, дар байни ховаршиносону мухлисон шўҳрати зиёд ёфт. Аз 

ин пас, соли 1958, А.Я. Спиркин ва сипас соли 1989 И. Серебряков низ 

онро дар Маскав тарҷума ва нашр намуданд, ки гаштаю баргашта дар 

гўшаву канори собиқ СССР бо тавзеҳу луғатҳову ислоҳҳо ва теъдоди 

ниҳоят зиёд пешкаши ҳаводорон шудаанд. 

Ва инак гузарем ба сарчашмаи дигари ҳиндӣ “Маҳабҳарата”, ки 

сарманшаъи дигари “Калила ва Димна” ба ҳисоб меравад. Ин ҳамосаи 

бузург, ки дар тўли қарнҳо суруда шудааст, яке аз шоҳасарҳои адабиёти 

ҷаҳонӣ дониста шуда, шомили дусаду понздаҳ ҳазор байт (215000) 

мебошад, ки дар қиёс ягон асарро ба он баробар наметавон кард. Вале, 

бо вуҷуди ин, ҳаминро бояд дар хотир дошт, ки он маҳсули заҳмати 

чандин пушти насли одамӣ буда, аз ибтидо то интиҳо пайваста ба он 

қисмату бобҳое зам шудаанд. 

Таърихи дақиқ ва саҳеҳи тадвини “Маҳабҳарата” маълум нест. Аммо 

донишмандон (Гюстав Лебон, М. Маҳҷуб, А.Я.Спиркин, И.Д.Сербряков 

ва дигарон) бар ин ақидаанд, ки шояд қисматҳои ҷадидтари он дар 

қарни сеюми мелодӣ ба майдон омада бошанд. Муҳаммад Ҷаъфари 

Маҳҷуб шаҳомати бузургӣ ва муҳаббати ҳиндувонро нисбат ба ин китоб 

бисёр аҷиб шарҳ дода, мисоли аҷибе меоварад, ки ин аст: “Гўянд, рўзе 

дар ҳузури худоён ҳар чаҳор ҷузъи “Ведо” – китоби динии Ҳинди 

бостонро - дар як кифаи тарозу гузоштанд ва “Маҳабҳарата”-ро дар 

кифаи дигар ва худоён ташхис доданд, ки “Маҳабҳарата” бар тамоми 

аҷзои “Ведо” мечарбад”(147, 33). Ҳиндувон мўътакиданд, ки ҳар касе 

бахше аз “Маҳабҳарата”-ро хонда бошад ва ё бихонад ҳар гуноҳе, ки 

карда бошад, бахшида хоҳад шуд, зеро он китобе аст, ки дар осмонҳо, 
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тавассути худоён, тадвин шуда, ба инсон, мисли китобҳои динии дигар, 

нозил гардидааст. 

“Маҳабҳарата” - яъне “Бҳаратаи бузург” - хулосае аст аз “Таърихи 

бузурги нажоди Бҳарата”. Ва ин таърих иборат аст аз афсонаи ҷангҳое, 

ки байни Пандавон (Pandavas) ва Ка(у)варон (Kouravas) – ду шохаи 

мухолифу мухталифи силсилаи Бҳаратӣ – фарзандони моҳ - дар шаҳри 

бостонии Ҳастинапура (Hastinapoura) – наздики Деҳлии кунунӣ – сурат 

гирифта. Асар аз муқаддимаҳои дароз ва шумури қавму нажодҳо оғоз 

ёфта, тавассути иғроқу муболиғаву такрорҳои беинтиҳо пардоз меёбад. 

Аҷибаш ин аст, ки афсонаву ҳикояту саргузаштҳое, ки дар он оварда 

мешаванд, аксаран, бо вуҷуди махлутии маънавӣ, ба як назму тартиби 

ҳамсанг оварда нашудаанд ва муаллифонаш ҳам дар пайи ин нукта 

тафаккуре накардаанд. 

Заминаи аслии китобро, чунон ки дар боло зикр кардем, ҷанг, ҷанги 

байни панҷ писари Пандава – Пандавон – ва сад писари Дритараштра 

(Dritaraāshtra), ки ба ҷанги байни Геракл ва Тесейи асотири Юнон 

шабоҳат дорад, ташкил медиҳад. Он ба 18 фасл ва ё чуноне дар худи 

китоб омада, ба 18 праб тақсим мешавад ва ҳар яки он номи ҷудои наву 

ба худ хосро соҳиб аст. Ҳамчунин, дар интиҳои ин фаслҳо хотима – яъне 

“ҳарабанаш” (harabanash) омада, ки дар он аз зиндагонии ҷовидона 

сухан меравад. 

Ва чизи аз ҳама ҷолиби асар, ин пеш аз ҳама, вуҷудияти қиссаву 

саргузаштҳои аҷибу ғариб, тамсилҳои дилпазир, ва ба ҳар ҳол, 

муттасилии умумии консепсияи асосии аср аст. Баъд ин, ки ҳамон 

услуби “қисса андар қисса” ва пурсишу посухи соддаву равон 

осондаркшавии онро муҳайё сохта, як раванди хосеро ба вуҷуд 

овардааст, ки дар “Панчатантра” дида намешавад. 

Ин ҷо бояд зикр кард, ки ана ҳамин услуби нигориш, яъне 

хулосабарориҳову дархостҳое, ки дар ибтидову фарҷоми ҳар боб оварда 

мешаванд, дар “Калила ва Димна” пайгирӣ шуда, қаробати ботинийи 

ҳардуро бараъло нишон додааст. Дигар ин, ки мазмуни се боби “Калила 

ва Димна”- и арабиву форсӣ аз ин шоҳасар иқтибос шудааст, ки 

инҳоянд: 

 

1. Боби Ассиннавр ва Алҷураз. 

2. Боби Аттоир ва Ибн Алмалик. 

3. Боби Аласад ва Ибни Овӣ. 
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Ин се боб аз китоби дувоздаҳуми “Маҳабҳарата” мавсум ба “Шонат 

праб” гирифта шудааст (4, 48; 147, 49-52). Илова ба ин, ҳикояти “Се 

моҳӣ”, ки дар боби “Ал-асад ва Ас-савр” омадааст ва ҳикояти “Марде, ки 

аз пеши шутури маст бигрехт ва ба зарурати хештан дар чоҳе овехт”, ки 

дар боби “Барзуяи табиб” нақл шудааст, бояд иқтибос аз ин шоҳасари 

бузурги ҳиндӣ бошад. Шак аз он хотир аст, ки имрўз тарҷумаи суғдии 

ҳикояти “Се моҳӣ” дар ду вариант вуҷуд дошта, соли 1945 дар маҷмўъаи 

фароҳамовардаи В.Б. Ҳенинг таҳти унвони “Sogdian Tales” (Bulletin of the 

School of Oriental and African Studies, P. 465-487) оварда шуда, пасон аз 

ҷониби Зўҳраи Заршинос дар Эрон баргардонду нашр гардида аст. 

Варианте, ки аз ҷониби Барзуя (Ибни Муқаффаъ) пешкаш мегардад 

шабеҳи яке аз онҳо буда, бо оқибати акси персонажҳояш фарқ мекунад. 

Дар он моҳиёни соҳиби “сад ақл”-у “ҳазор ақл” ба дом афтида, ғуки 

“якақл” раҳойӣ меёбад ва ба ин минвол мақоми “тақдир” дар “буду 

шуд” тақвият дода мешавад, ки бояд гувоҳи аҳли дину диёнат будани 

ноқил бошад. Ба ҳар ҳол вуҷуди ин ҳикоя ба забони суғдӣ шаҳодати 

сирф ҳиндӣ будани онро то ҷое ба зери шубҳа мегузорад. 

Бо вуҷуди ин тахмин, нигарем ба китоби дувоздаҳуми 

“Маҳабҳарата”. Дар он роҷеъ ба донишманди солхўрда ба номи Бҳиким 

Патома, ки аз умраш ҳамагӣ панҷоҳушаш рўз боқӣ мондааст, сухан 

меравад. Фарзанди ин доно, ки марде ба ном Роҷа Ҷадҳашр аст, назди 

вай меравад ва аз вай дархсот мекунад, ки қавоъиди салтанат ва одоби 

ҷаҳондориро ба ў биёмўзад. Пири хирадманд дар аввал ба ин кор мароқ 

зоҳир накарда, зикри парвардигорро дар ин чанд рўзи боқӣ авлотар 

медонад, вале пас аз исрору иброми беохири писар ба ин кор ризо 

мешавад. Ҷадҳашр аз ў дар мавзўъҳои зикршуда суол карда, посухи 

муфассали фаҳмо мегирад ва ин саволу ҷавоб қариб сеяки тамоми 

манзумаро ташкил медиҳад Ин саволу ҷавоб, ҳамчунин мусоҳибаи Рой 

ва Браҳман ва саволи Рой ва посухи Браҳман ва тамсили ў, ки чорчўбаи 

аслии достонсароии “Калила ва Димна” аст, яқинан аз ин ҷо  иқтибос 

гардидааст. Барои намуна ва тақвияти гуфтаҳои боло, пораеро аз 

тарҷумаи форсии “Маҳабҳарата” ин ҷо меорем: 

“Чун Бҳиким Патома қавоъиди салтанат ва одоби ҷаҳондорӣ ва 

лавозими он бо Роҷа Ҷадҳашр гуфт, Ҷадҳашр пурсид, ки “Он чӣ Шумо 

фармудед завобити он аст, ки подшоҳон ва арбоби давлатро дар замони 

салтанат ба кор ояд. Аммо агар, маъозаллоҳ, касеро ҳодисае даст диҳад, 

ки аз гардиши замонаи носозгор ба фалокат ва идбор гирифтор гардад 

ва молу хазина дар дасти ў намонда бошад ва (аз) ҳар тараф душманон 
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бар ў ҳуҷум оранд, ба мартабае, ки чораи кор аз дасти ў биравад, баён 

фармоед, ки ўро чӣ бояд кард, то боз ба ҳолати аслӣ ояд Бҳиким 

Патома гуфт, ки “Чун душман бисёр ғолиб ва худ нотавон бошад ўро 

коре бояд кард, пеш аз он ки қадами бегона дар вилояти ў расад, бо ў 

сулҳ кард ва нагузорад, ки вилоятро аз омадани лашкари бегона зарар 

расад. Ва агар донад, ки душман ба ҳеҷ навъ даст аз вилоят ва моли ў боз 

намедорад ва қасди куштани ў дорад, худ дар гўшае бошад ва ба ҳасби 

зарурат даст аз молу мулк бишўяд. Роҷаи дигареро дар миён андохта, бо 

душман сулҳ кунад ва ҷони худро аз ў боз харад …” (26б; 42-43). 

Мисоли дигар: “Гуфтаанд, ки чун тақдир бирасад, тадбир коре 

намекунад. Аммо то мумкин бошад, дасту по бояд зад, то аз ҷониби худ 

маъзур бошад ва маломатгарон нагўянд, ки чунину чунон накард… ва 

касе, ки илоҷи воқеъа пеш аз вуқўъ накунад ба он мусибат гирифтор 

шавад, ки моҳӣ Диргаҳа Сутрӣ ном. Ҷадҳашр пурсид, ки : “Чӣ гуна аст 

он ривоят” Бҳиким Патома гуфт...” (27б; 57) ва ғ.  

Ин санаду бурҳонҳои оварда сарчашмаи асосии пайдо шудани 

“Калила ва Димна”-ро равшан намуда, масъалаи дигар – масъалаи то чӣ 

дараҷа аз он “сарчашма” “сероб” шуданро ба миён меорад. 

Бале, чуноне собит шуд, манбити он Ҳинди Бостон аст, вале ба он 

маъно, ки аз адаби ғаниву саршори ҳикмати ҳиндӣ, мисле, ки “Иллиада” 

ё “Одисея” ва ё “Декамерон” ва ё ин ки “Мазҳакаи илоҳӣ” ба садҳо забон 

чун асари муайяну томи алломае тарҷума шудааст, интиқол гардида 

бошад. Не. Ба назари мо, асос ин аст, ки мундариҷа, ғояйи марказии 

асар бо таҳвилу тозапардозиҳо ва шарофати ақли расою борикбинии 

яке аз фузало аз сарчашмаҳои мухталифи он кишвар яккачин гардида, 

ба мароми дардхўри Ориёно рехтаву суфта гашта, ба оламиён ҳувайдо 

шуд. Бинобар шаҳодати сарчашмаҳои таърихиву адабӣ, мисли “Ғурари 

ахбор”, “Шоҳномаи Абўмансурӣ” ва “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ ва 

тарҷумаҳои вуҷуддоштаи худи “Калила ва Димна”, чуноне дар ибтидо 

ишора ҳам карда будем, ин амал ба Барзуя (Барзвеҳ)-и пизишк нисбат 

дода мешавад, ки дар даври Анушервони Одил (531-579) аз Ҳинд, бар 

ивази “он гиёҳи сеҳрноке, ки мурдаро зинда месозад” оварда шудааст. Ва 

ин амал худ бесабаб ҳам нест. 

Чуноне маълум аст, сулолаи Сосониён аксаран ба илму маърифат 

таваҷҷўҳи хосе дошта, дар пайи андўхтани донишҳои мухталиф саъю 

кўшиш ва молу мулки зиёдеро ба харҷ медоданд. Маҳз ба шарофати ин 

иқдоми онон ба забони паҳлавӣ “Занд” (ё худ “Авасто”), “Фарҳанги 

паҳлавӣ”, “Дотистони диник”, “Шоисту ношоист”, “Ривояти паҳлавӣ”, 
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“Ардавирофнома”, “Мотикони ҳазор дотистон”, “Минуйи хирад”, 

“Андарзнома”-ҳойи Озарбаду Хусрави Қубодон, “Андарзи кўдакон”, 

“Пандномайи Бузургмеҳр”, “Корномайи Ардашери Бобакон”, “Ёдгори 

Зарирон”, “Худойнома”, “Маздакнома”, “Оиннома”, “Аржанг”-у 

“Инҷил” ва “Розон”-у “Ковиён”- и Монӣ ва ғайра ва ҳоказо таълиф ва 

осори юнониву ҳиндӣ роҷеъ ба фалсафа ва ҷабру муқобала тарҷума 

гардида, уламову удабо аз тамоми гўшаву канор ҷамъ омадаанд, дину 

оини ҳар қавму нажод рўшод амал кард. Нуқтайи баландтарини ин 

иқдомот ба аҳди Анушервон рост меояд.  

Ба вақти ҳукмронии ў овозайи як гиёҳи сеҳрнок паҳн гашта, то ба 

дарбор меояд ва Анушервон баҳри кашфу дастраси он Барзуяйи 

табибро сафарбар месозад. Барзуя пас аз солиёни зиёди ғурбат ва 

пажўҳишу ҷўйишҳои бесамар дар билоди Ҳинд ва дарёфт накардани 

гиёҳи фавқаззикр ноилоҷ, баҳри халосии ҷон ва обрўву мартабаи хеш аз 

ин маъмурият, аз услуби адабӣ (литературный прием) моҳирона 

истифода намуда, “кўҳсорро” - ба доноён, “доруро” - ба сухани 

сафобахши эшон ва “мурдагонро” - ба ҷоҳилон, ки “ба дами гарми 

донишмандон зинда мегарданд” рамз намуда, қиссаву ривоёти 

дилпазири “Панчатантра”, “Маҳабҳарата” ва бумиёни Эронзаминро дар 

пардозу суфтагии хоси маънавӣ, чун андарзҳойи бузургу забардасти 

инсонӣ, дар як маҷмўъа гирд оварда, худро на танҳо эман нигоҳ дошт, 

балки каромату шафоъоти зиёде дида, номашро дар таърих ҷовид 

гузошт. Ва ин кор низ, ба назари мо, бесабаб ҳам набуд, зеро чуноне 

сарчашмаҳойи таърихӣ гувоҳӣ медиҳанд, маҳз дар даврайи салтанати 

Сосониён андарзгўйӣ ва андарзшунавӣ як санъату маҳорати махсуси 

худододӣ шинохта шуда, тарбияйи расмии атфолу ҷавонон дар тайи 

чанд сол махсус аз рўйи он, таҳфизу талқини тамсилҳойи бузургон, 

сурат мегирифт. Ва чуноне Саъолабиву Фирдавсӣ ва “Шоҳномайи 

Абўмансурӣ”-ву “Муҷмалу-т-таворих” таъкид кардаанд, Барзуя сарвари 

пизишкони кишвар ва файласуфи номдори замон дониста мешуд, 

шубҳае нест, ки аз ҷавҳару мақосид ва дархости замон ноогоҳ бошад. Аз 

ин хотир, ў гулчини тамсилу андарзҳоро аз мероси қадиму ғании Ҳинду 

Эрон тартиб дода, пешкаши шоҳаншоҳ гардонид, ки фарогирандаи ҳама 

дарбоистҳои айёму одамон аст. Ин буд, ки асар ҳанўз ба вақти сарварии 

Анушервон, тақрибан соли 570, аз ҷониби Буд (Бавд) ном кашиши эронӣ 

ба забони суриёнӣ тарҷума шуда, аввалан гоме баҳри забти ҷаҳон пеш 

ронд ва имрўз ягона нишону ойинаест аз сомони Барзуя. Мутаассифона, 

чуноне таҷрибаи чандҳазорсолаи инсоният нишон медиҳад, ба он 
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сареҳан такя карда наметавонем, чун мутарҷимон на ҳамеша, ва инро 

худи “Калила ва Димна” собит менамояд, асолати асарро нигоҳ дошта, 

аз тозапардозиҳову ҳазфкуниҳо эман мемонанд. 

Ба ҳар ҳол, ба шарофати тарҷумаи Буд, ки иборат аз 10 боб аст:  

 

1) “Шер ва гов” (“Асад ва савр”); 

2) “Кабўтари сурхгулў, зоғ ва муш” (“Ҳамомайи мутаввақа”); 

3) “Маймун ва сангпушти нодон” (“Қирд ва ғайлам”); 

4) “Бетадбирӣ”;  

5) “Муш ва гурба” (“Ҷураз ва синнавр”);  

6) “Бумон ва зоғон” (“Бум ва ғирбон”);  

7) “Бармирин ва мурғи фанза” (“Малик ва тоир”);  

8) “Туриг, ки ба форсӣ онро шағол гўянд” (“Асад ва Ибни Овӣ”);  

9) “Боби Булоз” (“Илоз ва Булоз ва Ирохт”);  

10) “Боби Меҳраёр” (“Мири мушон ва вазиронаш” - “Меҳройз 

малики ҷурзон”)  

 

мо то дараҷае аз матни паҳлавӣ воқиф шудем. Ин номгўй аксаран дар 

“Калила”-ҳои баъдӣ ё дар қисмати асосӣ ва ё дар замима оварда 

мешаванд, вале дар ҳамайи онҳо ҳамчунин бобҳои “Арзи китоб”, 

“Муқаддимайи китоб”, “Боби Барзуяи табиб”, “Боби сафари Барзуя ба 

Ҳинд”, “Бозҷусти кори Димна”, “Модашер, савора ва шағол”, “Зоҳид ва 

меҳмони ў”, “Сайёҳ ва заргар”, “Шоҳзода ва ёронаш”, “Кабўтар, рўбоҳ ва 

лаклак”-ро низ шомиланд, ки ба ақидайи муҳаққиқин, баътар ба 

“Калила ва Димна” дохил карда шудаанд. 

Аммо вуҷуд доштани бобҳои “Барзуяйи табиб” ва “Сафари Барзуя 

ба Ҳинд” дар нусхаи Барзуя аз эҳтимол дур нест, зеро сабаби нигориш, 

заминаҳои пайдо шудани асар ва қисмати муаллиф аксаран бо роҳеву 

сурате бояд арзи ҳастӣ мекард ва мо дар таърихи адаби ғании худ борҳо 

дидаем, ки шоиру носирон дар оғози офаридаҳойи хеш ин анъанаро 

риъоя намудаанд. Баройи мисол нигаред ло ақал ба “Шоҳнома”-йи 

Фирдавсӣ ва ё “Лайливу Маҷнун” ва “Хусраву Ширин”-ҳое, ки дар ин 

дарозо офарида шудаанд. 

Баъдан, муаррихон ва хосатан Саъолибиву Фирдавсӣ мўътақиданд, 

ки Барзуя ба подоши “интиқоли” “Калила ва Димна” ба ин шараф 

махсус сарфароз шуд. Ихтилофи назари муҳаққиқин фақат дар 

муаллифии ин бобҳо меравад. Қисме онҳоро аз таълифу тазйиди 
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Бузургмеҳри Бахтакон вазири Анушервон медонанд, ки “аз рўйи нақли 

Барзуя тартиб дода шудааст”. 

Солисан, он озодандешие, ки дар масъалаи дин дар боби ҳасбиҳолӣ 

меояд, танҳо дар дарбори Анушервони Одил буда метавонист, зеро маҳз 

дар дарбору замони ў, чуноне қаблан ишора кардем, намояндагони дину 

оинҳойи масеҳӣ, яҳуд, буд, зардуштия, монавӣ ва ғ. бетарсу ҳарос хидмат 

намуда, баҳсҳо меоростанд ва меъёри булуғ, одаму одамият на аз рўйи 

мансубият ба дину оин, чуноне аксаран дар таърих дида мешавад, балки 

ақлу заковат муайян карда мешуд. 

 Муаллифи "Таҷориб-ул-умам" - Ибни Мускавейҳ - нақлеро аз 

"Сирату Анушервон" мутааллиқ ба худи Анушервон меорад, ки ин 

гуфтаҳойи моро бурҳонест: "Чун назар ба роҳу расми ниёкони худ 

бипардохтем... ба роҳу расми юнониён ва ҳиндувон рўй овардем ва он чӣ 

писандида буд, баргузидем ва хирадро мизони он сохтем ва ба меъёри 

хирад онро тамйиз додем. Аз ин роҳу расмҳову равишҳо он чи барои 

подшоҳии мо мояйи зуюр буд-баргирифтем … ва дили мо дар ин кор бо 

мо ба хилоф бар нахост. Он гоҳ ононро (юнониён ва румиёнро) аз кори 

худ огоҳ сохтем ва сиратҳоеро, ки нописанд ва мазмум буд ба эшон 

гўшзад кардем, вале касеро ногузир насохтем, ки ба дин ва ойини 

дигарон бигаравад. Он чӣ худ доштем аз дигарон дареғ накардем ва он 

чӣ дигарон доштанд аз омўхтанаш сар боз назадем, зеро хастав шудан ба 

ҳақиқату дониш ва пайравӣ аз он аҳам умуре аст, ки шоҳон худро ба он 

зевар бахшанд" (90, 328-329).  

Ва билохира, чуноне асноди таърихиву адабӣ гувоҳӣ медиҳанд, то ин 

давр, яъне даври Барзуя, дар таърихи адаби халқеву миллатеву нажоде 

"Калила ва Димна" ном асаре ягонаву мураттаб, ки як силсилайи 

муназзами адабиву бадеъии ахлоқӣ бошад, вуҷуд надошт. Аз ин хотир, 

пайдо шудани он аз ибтикороти Барзуя боистӣ дониста шавад, ки 

чуноне гуфта гузаштем, бо истифода аз услуби адабӣ баройи ҳалли 

мушкилӣ ба майдон омадааст. Бо ин назардошт пайдо шудани бобе пур 

аз амалу ҳолати аҷоиби детективӣ (боби "Сафари Барзуя ба Ҳинд") як 

амри воқеъӣ ба чашм мерасад. Биноан, дар асоси ин натиҷагириҳо 

метавон гуфт, ки "Калила ва Димна"-и Барзуя бояд на камтар аз 12 боб 

бошад, вале сабаби ҳазфи бобҳойи мазкур дар гардониши Буд, ба назари 

мо, бояд ду чиз бошад.  

Аввал, Буд, ки худ "сарвари раёсати рўҳонии Эрону Ҳинд буд" (М. 

Тарбият. Маснавӣ ва маснавигўёни эронӣ, маҷалайи "Меҳр", соли 

панҷум) ва муддатҳо тарғибгари масеҳият дониста мешуд, ба ҳеҷ ваҷҳ 
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наметавонист афкори зиддидиниро дар асар боқӣ гузорад ва ба ин роҳ 

шакке дар дили хонандагон ба вуҷуд орад.  

Сониян, ба ин роҳ, яъне ҳазфи ин бобҳо, "асолати асарро барқарор 

намуда", ба истилоҳи имрўз "матни интиқодиро" пешкаш намояд. 

Ба нусхаҳои баъдина низ дохил нашудани ин андеша маҳз дар 

"фикру мулоҳизаҳои озодонаи доир ба динҳою мазҳабҳо" дарҷгардида 

буданд (31а, 205).   

Аз ин пас зарурати муайян намудани "мансубияти" дигар бобҳо бо 

ин ё он сарчашма ба миён меояд. Аз ин гузашта, боби "Булоз" ва боби 

"Меҳроёр" низ мисли бобҳои фавқаззикр дар ягон сарчашмайи ҳиндӣ 

дида нашуд ва яқин аст, ки аз офаридаҳойи Барзуя бошад. Ҳамчунин, 

чуноне матни суриёнӣ тасдиқ мекунад ва мусташриқи олмонӣ Т. 

Нёлдеке дар таҳқиқоташ ба исбот мерасонад, тамоми номҳое, ки дар 

онҳо оварда мешаванд, хоси забони форсӣ (паҳлавӣ) ва мувофиқи 

қонуниятҳойи наҳвийи он сохта шудаанд: Шетфарм (Shtprm), Ирод 

(Эрод; Ir’d), писари Шетфарм-Ҷонпар ё Ҷонфар (Gnpr), Кок (Кāк), 

Меҳроёр, маҳали Дуроб, шаҳри Андарбиёбон (Andarbijāwān), вазирон - 

Зудомад, Шерак, Бакдод ва ғайра ва танҳо дар ин сурат шомили 

маъноанд. Ё гирем мисоли дигареро аз ҳикоятҳойи фаръии боби 

“Меҳроёр”, ки дар нусхаҳойи арабиву форсии баъдӣ бе ишорати 

исмҳойи хос оварда мешавад, вале нусхаи суриёнӣ он ҳамаро таъкид 

карда: “Вазир Бакдод гуфт: “Дар ноҳияте аз рўди Нил подшоҳе буд бо 

номи Ҳутабор (Hūtabār) ва дар он ҷо кўҳе буд бо номи Анушагбод 

(Anoshagbād)... Ва дар домани кўҳ сўрохе буд ... ва дар наздики ин сўрох 

хонае буд бо номи Минугибдар (Minugibd’r) ...” (аз 147; 70). Ин ҷо низ 

айни гуфтаҳойи боло тасдиқ ёфта, маҳалу мавзеъҳову номҳо конкрет 

гардида, аз решайи бумӣ доштани он дарак медиҳад. 

 Бобҳойи “Шер ва гов”, “Кабўтари тавқдор”, “Маймун ва сангпушти 

нодон”, “Бетадбирӣ” (“Носик ва Ибни Арас”) ва “Бумон ва зоғон” 

мувофиқан бо ҳикоятҳойи “Бўзина ва фона”, “Рўбоҳ ва табл”, “Муғ ва 

дузд”, “Рўбоҳ ва Қўч (Қушқор)”, “Распийи ҳиллагар”, “Ҳуҷом ва зани 

кафшгар”, “Зоғ ва мор”, “Моҳихўр ва харчанг”, “Шер ва харгўш”, “Се 

моҳӣ”, “Кайк ва шабуш”, “Шер ва вазиронаш ва шутур”, “Титавӣ ва 

вакили дарё”, “Ду бат ва сангпушт”, “Машварате, ки бало ба бор овард”, 

“Ду шарик: Оқил ва Ғофил”, “Моҳихўр ва росу”, “Муши оҳанхўр”, 

“Саргузаштҳойи муш”, “Зани кунҷидфурўш”, “Гурги тамаъкор”, “Улоғи 

бедилу гўш”, “Зоҳид ва кўзаи равған”, “Интихоби шоҳи мурғон”, 

“Харгўш ва фил”, “Кабканҷир, харгўш ва гурба”, “Зоҳиди нодон”, 
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“Пирамард, дузд ва зани ҷавон”, “Зоҳид, дузд ва дев”, “Шавҳари 

фиребхўрда ва зани ҳиллагари ў”, “Муш дар либоси духтар” ва “Море, 

ки ғукро сарварӣ медод” ороста гардидаанд, ки аксари ононро дар 

“Панчатантра” метавон дид, вале на ба он шартеву мўҳтавое, ки дар 

“Калила ва Димна” оварда мешавад. Гирем қиссайи “Шер ва гов”-ро дар 

“Панчатантра”: Каратака (Калила) ва Даманака (Димна) вазирзода буда, 

ба ҳар ҳол, ҳарчанд муқарраб ҳам набошанд, дар рикоби Пингалака 

(Шер) ҷой доранд. Симойи Каратака нисбат ба Калила ва пешгирии 

найрангҳойи Димна ва садоқат ба дўст заъифтар аст. Аз ин ҷост, ки он ба 

гусастани риштайи дўстии онҳо ва қарин гаштани Димна бо Шер анҷом 

мепазирад. Дар “Калила ва Димна” бошад онҳо омианд, ки тавассути 

ақли расову кордонӣ ба дараҷаҳойи баланди салтанатӣ расида, 

мувофиқи ақлу ҳуши хеш подош ҳам мебинанд ва меҳрубонии Калила, 

садоқату вафодориаш нисбат ба Димна то интиҳойи достон идома 

ёфтааст, ҳарчанд суханони насиҳатгаройи ў, дар роҳи боздоштани 

рафиқаш, хеле тезу тунд ҳам бошад.  

Ҳамчунин, ҳикояти “Се моҳӣ” дар “Калила ва Димна” барои 

исботи дурандешиву чораўйӣ оварда мешавад, ки аз маъхази дигар 

гирифта шуда, ба “Панчатантра” муносибате надорад.  

Дигар ин ки "Панчатантра", ки чуноне таъкид шуда буд, худ иборат 

аз панҷ фасл: 1) Дар ҷудоии дўстон; 2) Ба даст овардани дўстон; 3) Оид ба 

зоғону бумон; 4) Талафи мазоё ва 5) Аъмоли насанҷида бо тамоми ҷузъу 

кулли худ, бо вуҷуди саршори ҳикмат будан, ба табиъати ҳиндувон, 

расму ойину анъаноти онон мувофиқ карда шуда, бо ҳар роҳ инро 

дастгириву ташвиқ менамояд. Дар "Калила ва Димна"-и Барзуя бошад, 

ҳарчанд персонажҳо ағлаб аз "Панчатантра" интиқол ёфта бошанд ҳам, 

равонашон (психология), дарку фаҳм ва амали содиркунандаашон дар 

мизони муқаддасоти умумиинсонӣ ва хоси ин марзу бум тарҳрезӣ 

гардида, хурофоти динии ҳиндӣ, аз қабили интиқоли рўҳ аз ҷинс ба 

ҷинс ва аз ҳоле ба ҳоле (истисно фақат  ҳикояти “Муш дар либоси 

духтар”) қариб аз байн рафта. Ва баъд, "Панчатантра" чун асоси балоғати 

муъоширати ҷамъиятии инсон асосан панҷ ҳолат – “ҷудойӣ, дўстӣ, 

тадбирҷўйӣ, талафкорӣ ва беандешагӣ”-ро барҷаста таҷассум намуда, 

сифатҳойи инсониро, ки ҷавҳари ҳолатро ифода менамоянд, ҷузъӣ 

инъикос мекунад. Ҳол он ки дар "Калила ва Димна" ҳар яки ин “ҷузъҳо” 

мояйи асосии судуркунандайи амалиёт дониста шуда, боберо фаро 

мегиранд. 
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 Бобҳойи “Муш ва гурба”, “Мурғи фанза ва Шоҳ Бармирин” ва 

“Туриг” аз китоби дувоздаҳуми “Маҳабҳарата” мавсум ба “Шонат праб” 

иқтибос шудаанд. Вале ин ҷо ҳам иқтибос айнан набуда, мухтасари 

қариб 850 саҳифа матн бо равишу биниши ба ном “гардонанда” сурат 

гирифтааст. 

 Пас, дар асоси ин ҳама мушоҳидаҳо, ба ҳеҷ ваҳҷ "Калила ва Димна"- 

и Барзуяи пизишкро наметавон тарҷума донист. Ва агар дар ин поя, 

яъне мансубият ва гаравиш ба ин ва ё он асотири халқе, пажўҳиш сурат 

бигирад боистӣ “Масал”-у “Ҳикоёт”-и Ла Фонтен, Фенелон, Фларион, И. 

Крыловро, ки аз поягузорони ин жанри адабӣ дар Аврупо дониста 

мешаванд, низ “тарҷума” гуфт, чун онон ҳикоёти маҷмўъаҳои худро, бо 

вуҷуди ороишу таровати миллӣ, дар пайравӣ ва гоҳо иқтибоси "Калила 

ва Димна" офарида, баҳраҳо бардоштаанд (16, 80-92). 

Ҳамчунин, дар сурати чунин “пажўҳиш” бояд силсилаи “Лайлӣ ва 

Маҷнун”, “Хусраву Ширин”, “Вомиқу Узро”, “Юсуф ва Зулайхо”-ҳое, ки 

аз ҷониби бузургони назму насри классикӣ суруда шудаанд, “тарҷума” 

ҳисоб карда, тозагии сабку услуб ва тазйиду бузургдошти суннатҳову 

меъёрҳои муъоширатро “тазҳиб” номид, ки хатои маҳзу амали бебақои 

нобахшиданист. 

 

4. МЎҲТАВИЁТИ "КАЛИЛА ВА ДИМНА"-И ИБНИ МУҚАФФАЪ. 
 

 МЎҲТАВИЁТ ВА ҚИШРИ ҲИНДИВУ ФОРСИИ "КАЛИЛА ВА 

ДИМНА" – И ИБНИ МУҚАФФАЪ.  Тақрибан 200 сол пас, дар асоси 

"Калила ва Димна"- и Барзуя ва “тарҷумайи номбурдайи суриёнии Буд” 

(А.Ҳамза, Ross, А. ИҚбол) "Калила ва Димна"-и Ибни Муқаффаъ арзи 

ҳастӣ намуд. Маҳз тавассути ин тарҷума адаби ҷаҳонӣ аз вуҷуди чунин як 

асар, ки саропо саршори панду ҳикмати татбиқист, огоҳӣ ёфта, 

муаллифашро дар силки бузургон ва мўҳтавиёташро дар радифи 

гаронмоятарин дастовардҳойи инсон ҷой бидод. 

 Чуноне қаблан гуфта будем, шарту шароити ба майдон омадани 

чунин як асаре амале буд, ҷасурона ва хидмате буд, ҷоннисорона, зеро он 

фарқи талаботи фарҳангиву мафкуравие, ки ҷой дошту бар асари 

шиддати миллатгаройӣ ба арши аъло расида буд, таъйид намуда, маҳз 

баҳри тақвияту болонишин будани эрониён, талабу тамоилҳойи ба ном 

“мавлоён” ва таъкиди асолати маърифату маданият ва гузаштайи 

пурифтихори онон пешкаш шуд. 
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 Ба ин асар рў овардани Ибни Муқаффаъ ҳам бесабаб нест. Зеро, 

чуноне зикраш гузашт, он баробари аз ҷониби Барзуя пайдо шудан, дар 

муҳити фарҳангии Эронзамин, бинобар соддагии сабку даррасии 

мўҳтаво дар байни ҳама қишрҳойи ҷомеъа интишори фавқулъодда 

калоне ёфта, ба ишорайи Фирдавсӣ, мақбулу даст ба даст гардид: 

 

Ҳар он дар, к-аз Нома бархондӣ, 

Ҳама рўза бар дил ҳаме рондӣ. (20, 465) 

 

Ва бинобар шаҳодати таърихнигорон дар аксари хонадони эронии 

даврайи умавиёну аббосиён ҳанўз мавриди ниёз будааст. 

 Баъдан, новобаста ба ирқу нажоду эътиқод ва замону макон ғояйи 

асар, мақсади ниҳойии он басе бузургу писандида буда, омили 

беқурбшавӣ ва нузулро надорад. 

 Дигар ин ки, бо вуҷуди афсонаву достон аз қадимтарин осори 

фикрии ҳар миллат ҳисоб шудан ва то дараҷайи "Калила ва Димна" 

расидан ҳатман зинае чандро бояд тай бинамояд. Ба гуфти ховаршиноси 

варзида М. Муҳаммадӣ “эҷоду ихтироъи афсонаҳойи тўлониву печида 

ва тадвини онҳо дар китобҳойи махсус, ва хулоса, пайдоиши фанни 

афсона дар ҳар миллат, мусталзами он аст, ки адабиёти он миллат то 

андозае аз сурати соддаву ибтидойии худ хориҷ шуда ва мароҳиле аз 

тараққиро паймуда бошад” (145,183).  

Аз ин хотир, бояд эътироф кард, ки аъроб то футўҳоти исломӣ 

бинобар “муқтазойи табиъати содда ва муҳити бадавӣ, худ аз ихтироъи 

афсонаҳойи манзуму муфасал оҷиз будаанд. Ва аз тарафи дигар, ба 

сабаби маҳдуд будани уфуқи хаёлашон мавзўъи афсонаҳойи худро аз 

миллатҳойи дигар, монанди эрониёну ҳиндувон мегирифтаанд” 

(115б,“1001 шаб”).  

Чун Ибни Муқаффаъ аз таърихи адаби араб огаҳии комил дошта, 

ба ибораи Ибни Надим “булағойи ашарайи нос” (82, 116) маҳсуб 

мешавад, ба ҳеҷ ваҷҳ наметавонист аз ин факти таърихӣ ва “яроқи 

марговари” воқеъӣ сўйистифода намуда, бори дигар бо пешкаши он, 

яъне асари номбурда, афзалияти худ ва фарҳанги худро нишон диҳад ва 

ба ин минвол ғояҳои эронигароёнаи худро бар аъроб талқин намояд. 

 Ин матлабро гуфтаҳои Ҳано ал-Фахурӣ тақвият медиҳанд. Ў 

мегўяд: “Ғараз аз тарҷумайи ин асар пеш аз ҳама татбиқи ислоҳот дар 

таълиму тарбияву иҷтимоъиёт ва кўшиши муаррифии сарчашмайи 
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қадимайи форсӣ бар аъроб буд. Ҳамчунин, Ибни Муқаффаъ мехост бар 

хулафо тарзе панд бигўяд, то худ мағзуб нагардад” (76, 345). 

 "Калила ва Димна"- и мазкур тарҷумаи холӣ нест. Тамоми 

муҳаққиқине, ки бо он сарукор доштанд (С. де Сасӣ, Т.Ҳусейн, Ҳ. ал-

Фахурӣ, М. Крачковский, М. Маҳҷуб, М. Муҳаммадӣ ва ғ.) яксон бар ин 

ақидаанд, ки Ибни Муқаффаъ дар аснойи баргардон ба асолату алфози 

он пойбанд нашуда, аксаран заҳмате кашидааст, ки онро ба ҷаҳонбиниву 

муқаддасоти нави одоби исломӣ ҳамсоз созад. 

 Ва ин ҷо бояд таъкид кард, ки чунин амал хоси фақат Ибни 

Муқаффаъ набуда, ба аксари қаламкашони давр, ки осори матбўъи 

паҳлавиро ба забони арабӣ мегардониданд, рост меомад (Дар ин бобат 

ниг. ба таҳқиқи М. Муҳаммадӣ “Фарҳанги эронӣ пеш аз Ислом ва осори 

он дар тамаддуни исломӣ ва адабиёти арабӣ”, Теҳрон, 1374 ш). Вале дар 

боби осори Ибни Муқаффаъ ва махсусан "Калила ва Димна"- и ў 

хулосайи Нёлдеке хеле ҷолиб ва ба маврид аст: “Кори Ибни 

Муқаффаъро набояд тарҷума номид. Ў муаллифе аст, ки пайваста 

равиши махсуси худро пайравӣ карда ва тамоми кўшиши худро 

мутаваҷҷеҳи он сохта, то китобҳойи мутаносиб бо завқи хонандагон, ки 

умуман аз табақайи дарсхонда ва равшанфикр будаанд, ба вуҷуд оварад 

ва аз ин рў дар ибороти китобҳое, ки ба арабӣ даровардааст, тасарруф 

карда ва ҳатто боке ҳам надоштааст, ки гоҳе матолиберо, ки дар асли 

китоб набуда, бар он биафзояд” (аз 147, 92). Маҳз ана ҳамин амал боиси 

нусхабадал ва шакку шубҳаҳойи муҳаққиқин дар асрҳойи баъдина 

гардид. Мисоли хубу барҷастайи он ҳамоно суханони Ибни Надим роҷеъ 

ба "Калила ва Димна" аст: “Китоби "Калила ва Димна" ва он 17 боб аст ва 

18 боб низ гуфтаанд... Ва ман дар нусхае 2 боб зиёдтар низ дидаам...” (82, 

422- 425), ки қариб 1000 сол пеш гуфта шуда. Ба ҳар ҳол, нусхайи комили 

асар, ки тавассути кўшиши Форуқ Саъд имрўзҳо мавриди ниёз асту аз 

беҳтарин табъҳо дониста мешавад, шомили 22 боб мебошад: 

 

1. Муқаддимайи мусаҳҳеҳ; 

2. Арзи китоб; 

3. Муқаддимайи Баҳнуд ибни Саҳвон; 

4. Барз(а) веҳ ; 

5. Сафари Барз(а) веҳ ба Ҳинд ;  

6. Шер ва барзагов; 

7. Бозҷусти кори Димна;  

8. Кабўтари сурхгулў; 
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9. Бумон ва зоғон; 

10. Бўзина ва сангпушт;  

11. Порсо ва мири мушон; 

12. Калламуш ва гурба;  

13. Шоҳзода ва мурғи фанзаҳ;  

14. Шер ва шағол; 

15. Подшоҳи Ҳинд ва ёронаш;  

16. Меҳроз – шоҳи мушон; 

17. Модашер ва савора ва шағол;  

18. Порсо ва меҳмон; 

19. Порсо ва ҳунарманд;  

20. Шоҳзода ва ёронаш; 

21. Кабўтар ва рўбоҳ ва лаклак;  

22. Хотима. 

 

 Вале бояд дар назар дошт, ки аз ин 22 боб на ҳама ба Ибни 

Муқаффаъ мутааллиқ асту комилан ҷузъбандии "Калила ва Димна"- и 

Барзуя ва ё худи Ибни Муқаффаъ риъоя гардидааст. Ба ин маънӣ ҳанўз 

аввалин мураттиби матни комили интиқодӣ С. де Сасӣ диққат дода, 

гуфта буд: “Имрўз наметавон изҳори назар кард, ки Ибни Муқаффаъ то 

чӣ поя аз матни паҳлавӣ пайравӣ карда ва бад-он вафодор мондааст, 

зеро ихтилофҳои фавқулъодда дар дастнависҳои тарҷумаи арабӣ дида 

мешавад. Ин ихтилофҳо ба ҳадде аст, ки ҳар як камоли ихтилофро бо 

тарҷумайи дигар дорад... Ин тарҷума ба дасти носихон ва адибоне, ки 

хостаанд онро басат диҳанд ва тазйин кунанд, дучори тағйиру 

табдилҳойи фаровон гашта, достонҳову қиссаҳо ва ҳовдиси дигар бар он 

афзуда шуда, амсолу оёте аз Қуръони карим ва аҳодис бад он мазид 

гашта ва гоҳ ҷоҳое, ки ба назари онон саҳеҳ ва ё лоақал фасеҳ набудааст, 

ҳазф шуда, саранҷом ба сурате, ки завқи эшон ё завқи он аср 

меписандида, даромада аст” (147, 89-90).  

Ва чун имрўз аз вуҷудияти нусхайи паҳлавӣ ва дастнависи Ибни 

Муқаффаъ хабаре нест, гаронии таҳқиқи мизони дахолати 

нусхабардорону тасҳеҳкунандагон низ баръало пеш меояд. Тартиби 

танзими бобҳои китоб низ аз ин қабил аст. Маҷмаъи асбоби 

пайдошудайи мазкурро “Доиратулмаъорифи исломӣ” чунин хулоса 

карда, ки мо бар он ҳамраъем: “Тарҷумайи Ибни Муқаффаъ худ ба 

истиқлол аз назари адабӣ шоҳкории бузург буд. Аммо мазмун ва 

матолиби ҷолиби таваҷҷўҳи он ба зудӣ онро ба сурати асаре ом 
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даровард ва нақлу интиқолҳойи фаровон бар он роҳ ёфту шакли онро ба 

куллӣ дигаргун сохт. Шавоҳиди бисёре, ки аз "Калила ва Димна"- и 

арабӣ дар “Уюну-л-ахбор”-и Ибни Қутайба сабт шуда, ағлаб лафз ба 

лафз бо матни ИбниМуқаффаъ татбиқ намекунад. Дастнависҳойи 

фаровоне ҳам, ки аз ин китоб боқӣ монда, ба ҳамин сурат аст” (115б, 92). 

 Аз абвобе, ки ном бурдем, маълум аст, ки “Муқаддимайи Баҳнуд 

ибни Саҳвон” илҳоқӣ буда, хеле дертар ба он ворид гардидааст. Дар он 

мазмуну мундариҷа ва сабаби тадвини "Калила ва Димна" аз тарафи 

муаллиф хеле сусту беасос ва бо таҳрифи санадҳойи таърихӣ сурат 

гирифта. Ҳамчунин, аксари муҳаққиқини "Калила ва Димна", минҷумла 

Силвестер де Сасӣ ва М. Маҳҷуб, бар ин ақидаанд, ки номи мазкур 

мустаъор буда, ягон сарчашмайи таърихиву адабӣ аз ў ёде накарда. Дар 

асоси чанд сатри худи пешгуфтор фарзияйи ҷолиберо Абдулъазими 

Қариб дар муқаддимайи "Калила ва Димна"- и тасҳеҳ кардааш, меорад. 

Дар он чунин омада: “Номи мутарҷими ин боб ва таърихи нигориши он, 

мутаассифона, маълум нест ва дар муқаддима низ ба он ишора 

нашудааст. Дар “Муқаддима” менависад: “ин тарҷумаро ба амри Фохир 

ибни Абдулвоҳид, ки қиблайи Қуҳистон (Кўҳистон) ва Ироқ аст, 

пардохтам”. Чун котиби нусхайи хаттӣ фавқулъодда бесавод буда ва 

бисёре аз калимотро мағлут навишта, шояд мамдўҳи нависанда 

Носируддин Абдурраҳим Подшоҳ - мулоҳидайи Кўҳистон - бошад, ки 

Хоҷа Насируддини Тўсӣ “Ахлоқи  носирӣ”-ро ба номи вай навишта” (26, 

“мз” ва “қҳ”). 

 Дар ин асос метавон гуфт, ки Баҳнуд ин тазйиди худро бояд солҳои  

1230-1240, ки оромии нисбӣ дар минтақайи Кўҳистон буду чандин 

фирориёнро аз зулми ҳуҷуми муғул ба Эрон (1227) паногоҳ, сурат 

гирифта бошад. Ҳамчунин, ин пешгуфтор дар нусхайи дастраскардайи 

Л. Шайхо, ки қадимтарин дастхати арабии маълум аст (таъл. 739 ҳ.қ.- 

1339 м.) ва тарҷумайи Абулмаъолӣ Насруллоҳ (таъл.1144) ва тарҷумайи 

ибрии Р.Ҷоуэл (а.XIII) ва юнонии С.Сет (таълў1080) оварда нашудааст, ки 

далели ҷадидист. Аммо бинобар дар тамоми нусахи арабии минбаъда 

оварда шудан ин ҷо низ таъкиди он ҷоиз дониста шуд. 

 Роҷеъ ба бобҳойи “Барзуя” ва “Сафари Барзуя” ва мансубияти онҳо 

қаблан фикри худро гуфтем ва ин ҷо такрори он мувофиқи мақсад нест. 

Танҳо ҳаминро бояд ёдрас шуд, ки дар аксари нусхаҳо ин ду боб дар 

якҷоягӣ омада, “Барзвеҳи табиб ва он чӣ тааллуқ бад-ў дорад” - 

номгузорӣ гардида аст (35, 542). 



www.komron.info 
 

 

 Аммо он чӣ мусалламан ба килки Ибни Муқаффаъ мутааллиқ ва 

бар "Калила ва Димна" илова гардида, аввалан, ҳамоно боби “Арзи 

китоб” аст. Дар ин боб Ибни Муқаффаъ хеле моҳиронаву дардхўр 

мақсаду маромҳойи хешро аз тарҷумайи худ иброз дошта, дастурҳойи 

муфидеро баҳри таҳфизи он пеш меорад, ки дар муҳити навташкили 

фарҳанги араб зарур буд. Ҳамчунин, бинобар нашри А. Аззом (1916, 

Лубнон), Ибни Муқаффаъ тазйиди ин бобро худ чунин ба қалам 

медиҳад: “Чун дидем, ки эрониён ин китобро тарҷума карданд ва аз 

ҳиндӣ ба форсӣ дароварданд, бобе бар он афзудем, то ҳамчун 

муқаддима ва асосе бар он бошад ва дар он амри ин китоб баройи касе, 

ки онро бихонад ва бифаҳмад ва аз он баҳра бигирад, равшан шавад” (17, 

12).  

Айнан ҳамин матлаб дар тарҷумаи Абулмаъолӣ Насруллоҳ низ, бо 

каме тафовут, оварда мешавад. Дар қисмати "Татимайи гуфтори Ибни 

Муқаффаъ” чунин омада: “Ва мо чун аҳли Порсро дидем, ки ин китобро 

аз забони ҳиндӣ ба паҳлавӣ тарҷума карданд, хостем, ки аҳли Ироқу 

Бағдоду Шом ва Ҳиҷозро аз он ҳамнасиб бошад ва ба луғати тозӣ (арабӣ 

– А.А.), ки забони эшон аст, тарҷума карда омад. Ва чун азимат дар ин 

боб ба имзо пайваст, он чӣ мумкин шуд баройи тафҳими мутаъаллам ва 

талқини мустафид дар шарҳу басати он тақдим афтод, то бар 

хонандагон истифодат ва иқтибос осонтар шавад” (19, 43), ки баҳри 

тақвияти муаллифии ў санадест қавӣ.  

Ва чун асар мақсадҳойи амиқи дидактикӣ дорад, муаллифи 

пешгуфтор дарёфти онҳоро дар пайгирии босуботи тўлонӣ ва сабурӣ, бо 

рафъи ҳама гуна зиққу хастагӣ дида, ҳадафҳойи пешгузоштаашро ба 

тарзи хеле содда чунин баён мекунад: 
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(Ва нозири ин китобро бояд донист, ки он бар чаҳор ҳадаф 

мунқасим аст: Аввал ин аст, ки дар баробари аз забони ҳайвонот сухан 

рондан [мехостанд] ҳамоно завқи ҷавононро дар қироъати тези он 

тариқи ҳазлу базл бияфзоянд ва дилгарм созанд. Дувум, ки таҷассуми 

сурати вуҳуш бо рангу алвони мухталиф буд, ғоризи афзоиши ҳаловати 

қалби мулук бар он ва тазйиди дилбастагиву рағбати эшон аз таҷаллии 

чунин ороиши аст. Ва савум он, ки доройи (шомили) ин сифатҳо бошад, 

[зеро] дар ин сурат иштиёқи мулуку омиён баҳри дастрас кардани он 

зиёд гардида, нусах меафзояд ва (ба ин тариқ) аз гумномӣ дар дарозойи 

таърих эман монда, ба ҳамешагӣ мояйи манфиъатовари куттобу 

мусаввирон мегардад. Ва ғарази чаҳорум ва аз ҳама муҳим марбут бар 

файласуфон аст. – А.А.).  

 

Ҳамчунон, бояд гуфт, ки дар ин пешгуфтор тамоми бобҳойи асар 

гўё ба тариқи тезис ва як навъ замина хеле мўъҷазу нишонрас оварда 

мешаванд, ки ба рафти ҳаводиси тамоми асар муайянӣ (конкретика) 

мебахшад, яъне бармаҳал аз ғаразҳойи пешистода як навъ маълумот 

пеш меорад, ки ҳамрадифи ибтидоҳойи ҳар бобро шабеҳ аст. 

 Иловаи дигару басе барҷастаи Ибни Муқаффаъ боби “Бозҷусти 

кори Димна” аст. Сабаби илова шудани ин бобро аксари муҳаққиқин 

дар он мебинанд, ки мутарҷим нахостааст, то кирдори фитнаангези 

Димна бе кайфар бимонад ва мардуми сустиродаро ба бераҳа 

бибарорад. Вале дар боби мансубияти он ба Ибни Муқаффаъ 

Фатҳуллоҳи Муҷтабойӣ ақидайи акс дошта, чунин мепиндорад, ки “дар 

эъломи достонҳойи ин боб таъсири расмулхати паҳлавӣ ошкор аст ва аз 

диққат дар он номҳо равшан мегардад, ки куллан аз забони паҳлавӣ ба 

тозӣ (арабӣ) нақл шудааст” (142, 33). Аммо, ба назари мо, Ф. Муҷтабойӣ 

бояд саҳв карда бошанд, зеро агар дар зери мафҳуми “расмулхат” – 

“услуб” пин дошта шавад, ба ҳеҷ ваҷҳ ин бобро наметавон аз дигар 

бобҳои матни арабӣ, ки ба ақидаи уламо “зинаи олии балоғату низом” 

(ба маънии “якмаром” – А.А.)  аст (125, 25), фарқ кард. Баъдан, маҳз ба 

шарофати тамоми осори Ибни Муқаффаъ, ҳарчанд Абдулҳамиди Котиб 

аз ў собиқадортар буд, дар адабиётшиносии араб, бинобар таъсири 

амиқи меъроси гузашта ва фасоҳату балоғати фақулъоддайи дастёфтайи 

ў, муҳаққиқин тирадастиро бо мафҳуми “форсиюлкитоба” (147, 125) 
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ифода мекардагӣ шуданд, ки худ ҳамон эътирофи “расмулхати 

паҳлавӣ”-ст.  

Аз ин пас, номҳоро низ аз “паҳлвӣ” донистаанд, ки ба ҳақиқат 

наздик нест (Тасирун замини Кашмир; Синд; Бурҳашт ё Марут ё 

Марват). Чизи ҷолиб он аст, ки боби мазкур дар "Панчатантра" ва 

тарҷумайи Буд низ вуҷуд надорад ва аз ин хотир дар "Калила ва Димна"-

и Барзуя ҳам набояд бошад. Дар ҳолати вуҷудияташ дар китоби Барзуя, 

бинобар мазмуну мундариҷа ва адолати оддии ҷомеъа, он ҳатман бояд 

тарҷума мешуд. Пас, бино ба адами вуҷуд тарҷума низ нашуда, сад дар 

сад офаридайн Ибни Муқаффаъ аст. 

 Боби “Порсо ва меҳмон” низ бояд аз иловаҳойи Ибни Муқаффаъ 

бар асл бошад, зеро ба таври куллӣ ин боб чӣ аз назари достонпардозӣ 

ва чӣ аз лиҳози матолиби матраҳшуда фарқе дорад ва ба ҳиндувону 

эрониён муносибате надорад. Зеро на ину на он ба забони ибронӣ, бар 

акси аъроб, эҳтиёҷе надошта, “фасоҳату балоғати иброниён” барояшон 

“садое беш” набуд. Ва кинояе, ки дар он шудааст “хиромидани зоғ” маҳз 

бар зидди аъроб аст. Дигар ин, ки боб мазкур ҳам дар тарҷумайи 

суриёнӣ вуҷуд надорад ва фикри моро тақвият медиҳад. 

 Ба ақидайи устоди донишгоҳи Теҳрон Муҳаммадҷаъфари Маҳҷуб 

муҳоварайи Булор (Булоз) ва Султон (Илоз) “аз лиҳози сабку иншо ва 

бардоштани матлаб ва шевайи тақрир тафовут дорад ва комилан 

илҳоқӣ” – буда, “бо тафсиле бештар айнан дар “Ҷовидон хирад” (муал. 

Ҳушанг) омадааст” (147; 202). Вале чун ин асар моро дастрас нашуд, аз 

суханронӣ дар ин боис худдорӣ намуда, салоҳияташро ба дўши 

муаллиф ҳавола менамоем. 

 Ба ҷуз ин иловаҳойи ҷиддиву таҳаввулсоз, бино ба ақидайи тамоми 

муҳаққиқин, Ибни Муқаффаъ матни аслро таҳтуллафз тарҷума накарда, 

аз тағйиру табдилҳои ба давру замон мувофиқ эман намондааст. 

Масалан дар боби “Бум ва зоғ” барои ба иззати нафс ва эътиқодоти 

муслимин, ки ба назардошти Ибни Муқаффаъ хонандагони асосии 

китоб бояд бошанд, нарасидан, мубаддалшавиии мушро аз сохте ба 

сохте на ба сеҳру афсуни порсо, балки тоъату ибодат ва хости ўву амали 

Худо табдил медиҳад. Ва ё дар боби “Шер ва шағол (-и порсо)” зикри 

кору кирдори фосиқонайи шағолро ба ҳаноми шоҳаншоҳӣ ҳазор карда, 

то ҷое замонасозӣ кардааст. Ин буд, ки ҳанўз Абўрайҳони Берунӣ дар 

“Таҳқиқ мо ли-л-Ҳинд” (88, 132) роҷеъ ба эҳтимолияти тағйирҳо дар 

тамоми асар сухан меронад. 
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 Ба ҳар ҳол "Калила ва Димна" бо вуҷуди тағйиру таҳвилу табъу 

тозанависиҳо, дар тўли ин садсолаҳо, маҳз ҳамчун самари килки шевойи 

Ибни Муқаффаъ муаррифӣ гардида, назокати худ ва, пеш аз ҳама, рўҳи 

тарбиятгари худро дар тариқи ташакулли инсони комил нигоҳ дошт. 

 Дар ниҳоди асар хеле муфассал оид ба вазоифи шоҳону ходимони 

дарбор, меъёрҳои одоби муъоширати ҳамагон, алахусус, самимияту 

садоқат дар кору кирдор, фурўтаниву ҷасорат, кордонӣ, ҳилму шафқат  

ва ғ. сухан рафтааст. Бинобар таълимоти он шоҳонро, ки пояйи адл дар 

кишваранд ва сараввал асар низ ба онҳо нигаронида шудааст, боистӣ 

хабардории вофир аз вазъи кишвар, дурандешиву хирад, боздошти 

қаҳру ғазаб, садоқату вафодорӣ дар пойдории гуфтаву фармудҳо, раҳму 

шафқат, ахлоқи   писандида ва дар ниҳояти кор, сиёсати оқилонайи 

дохилӣ, ки иборат аз интихоби ёварону ҳомиёни боэътимод, инкори 

ҷабру зўрӣ дар таъини ашхоси маъмур ва муқаррабсозии баъзеашон, 

ошнойӣ бо хулқу хў ва сифатҳойи шахсии ҳар яки онон, дарёфти 

маҳорату малака ва қобилияти фардии аҳли рикоб дар вақти таъинот, 

назорати рафтору аъмоли ашхоси вазифадор, панду насиҳати аҳли ҷоҳ 

дар роҳи боздошти сирру асрор ва адлу дод ва ғ. аст, ба даст бошад. 

Ҳамчунин, дар асар роҷеъ ба сиёсати берунии давлат сухан рафта, 

афзалияти сулҳ бар ҷанг ва таъину интихоби дурусти сафирон талқин 

мегардад. 

 Яке аз масъалаҳои марказии асар, ки аз ибтидо то интиҳои он ҷой 

дорад, рафоқату қаробат аст. Ба ин масъала ҳатто як боби махсус ҳам 

бахшида мешавад, ки тамоми ҷанбаҳояшро дар камол мунъакис сохта, 

бузургтарину волотарин неъматро дар дўст будану дўст доштан мебинад 

ва ин боб ҳамоно боби “Кабўтари сурхгулў”-ст, ки Рўдакӣ чунин талқин 

кардааст: 

  

Ҳеҷ шодӣ нест андар ин ҷаҳон, 

Бартар аз дидори рўйи дўстон. 

Ҳеҷ талхӣ нест бар дил талхтар, 

Аз фироқи дўстони пурҳунар. 

 

 Бинобар панди муаллифин дўстӣ худ як самари ҳатмии зиндагӣ 

буда, ба кас манфиъати зиёде меорад ва шахсе, ки аз ин мевайи хуш 

ноком монда, бебаҳраву хушӣ умри худ зоеъ карда, ҷавҳари ширини 

ҳастиро нафаҳмида аст. 
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 Ҳамчунин, дар асар асосу пояҳойи дўстӣ, роҳу усулҳойи таҳкими 

он нишон дода шуда, эътимоду боварӣ бо меҳр заминайи вусъати вай 

дониста мешавад. Тариқи таҳкими дўстиро бошад дар тановули ҳамроҳ, 

зиёрат, эҳсон ва эҳтироми аҳли байти дўст мебинад. Дўстӣ худ ду навъ 

аст: яке қаробати маънавӣ ва дигаре дастгирии дунявӣ. Аз ин ду аввалӣ 

бузургтару поктар ба ҳисоб рафта, булуғи ҳаматарафайи ҷонибайнро 

тақозо менамояд. Инчунин, дар асар фарқи дўстие, ки дар асоси 

самимият сидқан пайдо шуда, аз дўстии козиби муғризона тафовут 

дорад, талқин мегардад ва аҳдшикании яке аз дўстон хиёнату гуноҳи 

азим дониста мешавад. Дўст боистӣ ҳамеша аз дўст пуштибонӣ намуда, 

иззати нафсу ҷони ўро болотар аз ҳама шуморад. Мисоли барҷастайи ин 

кору кирдор Кабўтари сурхгулўст. Илова бар ин, талқини ғояйи “Дўсти 

дўст бар ман ҳам дўст ва душмани дўст душмани мост” – барҷаста 

ташвиқу тарғиб мегардад. 

 Дар "Калила ва Димна" ба ҷуз одоби ҳамидаву дўстиву муҳаббат 

инчунин шуҷоъат, олиҳимматӣ, ҳисси втандўстиву масъулият, садоқату 

ҷоннисорӣ, боварӣ, қаноъат, парҳезгорӣ, меҳмоннавозӣ, яклаҳзагии 

ҳаёту интиқоли рўҳ ба олами абадият ва амсоли ин талқин гардида, 

тарбияйи инсони комил дар ҳеҷ сурат аз мадди назар лаҳзае дур 

намеафтанд. 

 Вале баройи соҳиби ин гуна одоб шудан дўстро аз душман ҷудо 

кардан ва ба фаҳми зиндагӣ расидан ақлу хирад мебояд. Аз ин хотир, 

дар асар мақому манзалати ақл – ақли солими амалкунанда – ниҳоят хуб 

инъикос ёфтааст. Ақл аз дастовардҳойи бузургтарини инсон дониста 

шуда, ба ҳамешагӣ аз қуввайи бозуву муштзўрӣ волотар аст. Тавассути 

он ҳар мушкиливу банд ҳал гардида, роҳу равиши дилхоҳ даст медиҳад. 

Оқил имкон дорад ба ҷуз роҳу равиши дилхоҳ вақту маконро бо аҳли 

ҷамоъати он дар роҳи дастбурди худ истифода барад, яъне ақлу заковати 

хешро ҷавлон бидиҳад ва суд биёбад. Аз ин рў, оқилонро панди 

коридидагону корафтодагон ба маврид ва айни муддаъост. Аммо пандро 

аз фанд фарқ бояд тавонист кард. 

 Ҳамайи ин андарзу ҳикматҳо дар офаридаҳойи дигари Ибни 

Муқаффаъ, махсусан  “Адабу-л-кабир”, “Адабу-с-сағир”, “Адабу-л-

ваҷиз”, “Рисолайи саҳоба” ва ғ. вуҷуд доштанд, вале чун мақсад аз онҳо 

асосан дастур буд, шевайи нигоришашон низ фарқ мекард. Дар ин 

асарҳо дар мадди назар пеш аз ҳама ҳадафи ниҳойӣ – талқини банду 

басти давлатдоӣ ва идеологияйи эронӣ тавассути каломи муназзами 

бетакаллуф матраҳ мегардад. "Калила ва Димна" бошад ин нуктаҳоро бо 
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бадеъият оро дода, роҳи дарку қироъати базавқро меафзояд. Муаллиф 

дар баробари овардани панде филфавр ҳикоятеро (қиссаеро) зам 

намуда, тасдиқи амалии онро пеш меорад, ки дар насри араб собиқа 

надошт. 

 Қиссаҳо дар асар ду навъанд: асосӣ ва дувумдараҷа, аниқтараш 

иловагӣ, яъне онҳое, ки дохили қиссаҳойи асосӣ меоянд. 

 Ба қатори қиссаҳойи “асосӣ” асосан бобҳойи номгузоришудайи 

асар дохил мешаванд, ки баҳри тақвияти панду андарзи қаҳрамони 

марказӣ - Байдабайи файласуф - пешкаш гардидаанд. Дар онҳо 

баробари ҳикояти воқеъияти муҳовараҳои Байдаба ва шоҳ Добшалим 

ин ва ё он масъалаҳои ахлоқӣ ва ё ҳолати зиндагӣ ба тариқ и суолу ҷавоб 

матраҳ шуда, чорчўбайи муайянеро ташкил мекунанд. Яъне ба ин 

минвол маънову ғарази марказии масали матраҳшаванда нопадид 

нагардида, баръакс қаблан аз ҷониби суолдиҳанда ба як мизони муайян 

– чорчўба - гирифта мешавад. Аз ин иқдом завқангезиву хасоиси 

эстетикии воқеъа тамоили муғризонаро шомил гардида, ниҳоят 

барҷаста ҳадафҳойи татбиқшавандагиро соҳибӣ менамояд ва ақидайи 

ахлоқии хусусияти умумидошта ва ё ягон муноқишайи сирф ҳаётӣ 

хосияти фардии аниқ мегирад, ки гўё аллакай рух дода бошад. Дар 

ниҳоят он чун ороиши ғояйи асосии қисмати достон, посухи Байдаба, 

хизмат мекунад. Дар ин ҷо ҳикмати баркамоли тамсил бо соддагии 

афсонавиву мисолҳои  табиъии шоирона махлут гардида, ба тамоми 

асар таровати махсуси нигориш илқо менамояд., ки боиси 

дилнишиниву хонандагист. 

 Тамсили асосӣ, ки мебоист ғояйи марказии бобро тасвир бикунад, 

худ он мизон – чорчўба - ро ташкил мекунад. Дар раванди нигориши он 

персонажҳо ва ё муҳаддис, баҳри тақвияти фикр ва ё андарзу масали 

мунфарид, муваққат аз асли воқеъа дур рафта, тамсили нави иловагӣ 

ворид месозанд. Ба ин минвол тамсил андар тамсил ё ба истилоҳ “қисса 

андар қисса” арзи вуҷуд мекунад. Мутаносубияту басти моҳиронаи 

ҳадси тамсилҳо компоненти асосии бадеъияти бобро ташкил медиҳанд. 

Намунаи барҷастаи ин навъ устухонбандӣ дар боби ҳамноми асар 

"Калила ва Димна", дар тамсили Шеру Гов, “Зоғ, кабўтари мутаваққаъ, 

муш, сангпушт ва оҳу” ва “Бум ва Зоғ” баръало ҳувайдо мегардад.  

Дафъатан бояд тазаккур дод, ки тамоми асар дар якҷоягӣ ҳамоно 

саволу ҷавоби Рой ва Браҳман асту дар худи худ бобу қиссаву пандҳои 

ахлоқии муфсиронаву музҳиконаи ғаразпешаи ҷудогонаро фаро 
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гирифта. Дар навбати худ баъзе бобу қиссаҳо ҳам ба ин шева шомиланд, 

ки ин ҷо ишораи онон вобаста ба тақвияти якдигар, зарур бояд бошад: 

 

1. Боби “Пешгуфтор”-и Ибни Муқаффаъ: 

а) Олиме, ки кон ёфту ройгон дод; 

б) Толибе, ки илми бадеъ меомўхт; 

в) Марде, ки дузди хонаашро надошт; 

г) Марди фақир ва дузд; 

д) Ду бозаргон; 

да) Дузд ва бозаргон; 

е) Се бародар;     

ж) Моҳигир ва аъмоми ў. 

2. Боби “Барзуяи табиб”: 

а) Дузд ва ёронаш; 

б) Зан ва хушдори ҷоҳил; 

в) Бозаргон ва сарроф; 

г) Тафсири инсон [аз вақти ҳамл то дами марг]; 

д) Марде, ки бар чоҳ овехт. 

3. Боби “Шер ва Гов”: 

а) Бозаргон ва фарзандонаш; 

аа) Калила ва Димна; 

ааа) Бўзина ва наҷҷор; 

ааб) Рўбоҳ ва табл; 

аав) Зоҳид ва дузд; 

аава) Ду буз ва рўбоҳ; 

аавб) Зани даллол; 

аавв) Зани пинадўз; 

аавва) Сартарош ва занаш; 

ааг) Зоғ ва мор; 

аага) Лаклак ва харчанг; 

аад) Шер ва харгўш; 

аае) Се моҳӣ; 

ааж) Кайк ва шапуш; 

ааз) Шер, шағол, зоғ ва уштур; 

аааи) Вакили дарё ва титавӣ; 

ааиа) Ду бат ва сангпушт;  

аак) Тоир ва бўзинагон; 

аал) Ду рафиқ ва бадраи зар; 
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аала) Бат ва мор; 

аам) Муши оҳанхўр. 

4. Боби “Бозҷусти кори Димна”: 

а) Зани бозаргон, рассом ва хизматгор (ғулом); 

б) Ҷоҳиле, ки худро табиб мегуфт; 

в) Кешоварз ва ду зани ў. 

5. Боби “Зоғ, кабўтари мутаваққаъ, муш, сангпушт ва оҳу”: 

а) Зоғ; 

аа) Кабўтар ва ёронаш; 

аб) Зоғ ва муш; 

аба) Муш; 

абаа) Зоҳид ва занаш; 

абааа) Сайёд, гўр ва гург; 

ав) Зоғ, муш, сангпушт ва оҳу; 

6. Боби “Бум ва зоғ”: 

а) Интихоби сарвари туюр; 

аа) Фил ва харгўш; 

б) Мурғи Сифрид, харгўш ва гурбаи рўзадор (зоҳид); 

в) Зоҳид ва дуздон; 

г) Бозаргон, занаш ва дузд; 

д) Зоҳид, дузд ва шайтон; 

е) Наҷҷор, беақл ва занаш; 

ж) Зоҳид ва муш; 

з) Ғуке, ки морро саворӣ мекард. 

7. Боби “Бўзина ва сангпушт”: 

а) Харе, ки дилу гўш надошт. 

8. Боби “Зоҳид ва росу”: 

а) Зоҳиде, ки кўза бишкаст. 

9. Боби “Илоз, Шодирам ва Эрондухт”: 

а) Кабўтаре, ки ҳамсарашро кушт. 

10. Боби “Гурба ва муш”. 

11. Боби “Малик ва мурғи Фанзаҳ”. 

12. Боби “Шер ва шағоли зоҳид”. 

13. Боби “Сайёҳ, заргар, бабр, бўзина ва мор”. 

14. Боби “Ибни Малик, ашрофзода, бозаргонзода ва кешоварз”. 

15. Боби “Сайёд, модашер ва шағол”. 

16. Боби “Зоҳид ва меҳмон”: 

а) Зоғе, ки рафти кабк тақлид кард. 
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17. Боби “Кабўтар, рўбоҳ ва лаклак”. 

18. Боби “Мири мушон ва вазиронаш”: 

а) Шоҳе, ки бар зоеъ сад(д) бисохт”; 

аа) Харе, ки ба суроғи шох рафт. 

 

 Дар ин номгў мо танҳо он қиссаҳои фаръиеро ном бурдем, ки 

сюжети такомул доранд, ҳол он ки дар ҳар боб иловатан аз ҳикояту 

андарзҳое ёд карда мешавад, ки маълуму машҳури давр буда, 

натиҷагирӣ шудаанд ва дар ҳамин ҳолат низ қиссаро мемонанд, мисли: 

“Кафгир ва оқибаташ”, “Бозаргоне, ки лаъл арзон бифурўхт”, “Мўйи сар 

ва мақоми он”, “Марди некўхисол”, “Бозаргоне, ки сандал ба арзонӣ 

бидод”, “Марди пурхўр”, “Саге, ки сояаш дар об бидид”, “Саг ва 

устухон”, “Боз ва сайдаш”, “Кўзаи асал”, “Барқ”, “Хоб”, “Қозӣ ва ду 

ҳукмаш”, “Инсон ва ихтиёри ў” ва ғ. 

 Ба ин қатор ҳамчунин посухҳои вазир ба шоҳ ва суолу ҷавобҳои 

шоҳу фанзаҳро аз бобҳои 9 ва 11 зам метавон кард, ки ҳар яке бар 

мавзўъе бахшида шуда, бо монандкуниву кинояҳо чун миниатюраҳои 

хурд ва ё қиссачаву панднома кор бурда шудаанд. 

 Шарқшиноси маъруф И.М. Филштинский ин навъ банду бастро 

“устухонбандии қуттигӣ” (74, 353) номидааст, ки чуноне қаблан зикр 

карда будем, аз Ҳинд, аз “Маҳабҳарата” сарчашма мегирад. 

 Дар асар бо матраҳи қиссаи асосӣ сюжету мазмуни боб ба итмом 

намерасад. Он, чуноне гуфтем, танҳо тазҳиби қолаби ғоя буда, бо пайдо 

шудани хурдтарин имкони такбири тариқи сюжет бо қиссаву тамсили 

нав такил меёбад. 

 Масалан, дар боби аввал вақте Димна ба Калила аз Гов шиква 

намуда, фитнаҷўйӣ мекунад, Калила суоле медиҳад, ки чӣ гуна бар Гов 

метавон ғолиб омад, дар ҳоле, ки ў бузургтару қавитар аст? Димна 

филфавр тамсили Мору Зоғро ёдрас мешавад, ки тавассути ҳиллаву 

найранг бо пирўзии Зоғ анҷом меёбад. Ва аҷибаш ин аст, ки тамсили 

номбурда низ дар худ қиссаи дигар дорад ва сабаби пирўзии Зоғ 

маслиҳати Шағол аст, ки қиссаи Лаклак ва Харчангу моҳиҳоро бар Зоғ 

нақл карда. 

 Умуман, таркиби аксари тамсилҳойи музаййида ва ё изофӣ 

соддаанд. Одатан муаллиф хонандаро ба ин гуна тамсилҳо бо ишорайи 

“Ровӣ (ва ё қаҳрамони амалкун) гуфт” ворид сохта, хеле мўъҷаз макони 

воқеъа ва иштироккунандагонро ёдрас мешавад. Аз паси ин басти асар – 

тасвири ҳолати рўйдодаи қаҳрамонон, авҷи инкишоф (кулминатсия)-и 
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воқеъа ва ҳалли он, яъне фарҷоми ҳолат, инъикос ёфта, дар интиҳои ин 

басти адабӣ андарз ва ё мақол ва ё тафкири пурдоманае, ки дар худ 

масал ва ё пандеро бар тасдиқи гуфтаҳову шудаҳо дорад, оварда 

мешавад. 

 Бояд гуфт, ки тамсилҳои асар низ аз ҷиҳати ҳаҷм якнавохт нестанд. 

Аз ин рў дар тамсилҳои мўъҷаз қисмати туҳаддисӣ ва ё панддиҳандадаи 

он, ки ба муаллиф мансуб аст, то ҳадди имкон мунқасир гардидааст. Дар 

тамсилҳои калонҳаҷм бошад, нақл тез-тез аз ҷониби муаллиф бо 

тазйиди фикрронӣ, панду андарз ва ё тамсили изофӣ қатъ мегардад. 

Чунин устухонбандӣ гарчанде нақлу ҳадсро суст намуда, як навъ 

тўлкаширо ба ёд орад ҳам, вазифаи муъайяни адабиро шомил аст - он 

воситаи иловагии ташреҳ ва талқини панд мебошад. Дар баробари ин, 

дар байни тамсилҳойи асливу изофӣ робитаи ногусастании мантиқӣ 

вуҷуд дошта, ғояйи асосиву марказии боб лаҳзае аз мадди назар дур 

намешавад ва таърихи воқеъа баръакс завқангезиашро афзуда, моили 

дидани интиҳои тамсили асосӣ, фарҷому ҳалли воқеъа месозад. 

 Дар "Калила ва Димна" навъҳои мухталифи тамсилҳо оварда 

мешаванд, ки баъзе аз онҳо мисли ҳикояҳои хурд барои инъикоси ин ва 

ё он вазъи ахлоқӣ ва ё маҷози оддӣ хизмат мекунанд. Дар онҳо тахайюл 

аз ҳар гуна пардоз ва зебу оро орӣ буда, ба як ҳикояти муқаррарӣ 

мубаддал гаштааст, ки вазифаи як навъ ҳақиқати ахлоқӣ ва ё ҳақиқати 

воқеъиро таҷассум мекунанд. Дар ин ҳолат тамсил як навъ манган, 

берабт ва қаҳрамононаш бесимо, вале андарзгўянд. Амалиёт дар ин 

тамсилҳо ҳассосу дилпазир набуда, аксаран ба як системаи исботи 

сухангустарона расонида мешавад. Намунаи хуби ин навъ тамсил бошад 

ҳамоно боби “Зоғону бумон” аст. 

 Ва баръакс, тамсилҳои дигар  масал ва ё новеллаҳои мутоибаомези 

зиндаи завқангезмонанданд. Ҳақиқати ахлоқӣ ба шакли шавқангезе, ки 

ба тафаккури хонанда равона карда шудааст, пешкаш шудааст. Таҳлили 

ин тамсилҳо асолати фантастикии афсонавӣ ва новеллаи воқеъиро аз 

ҳаёти ҳайвонот зоҳир мекунад. Чун мисол метавон масалаҳои 

мукаммали “Шер ва Гов”, “Бўзина ва Сангпушт” ва ғайраро ном бурд. 

Дар тамсилҳои навъи якум ҳайвонҳо фаъол набуда, ниҳоят тўлонӣ 

андеша меронанд ва бо ин хусусияти худ одамонро монанд мешавад. 

Ҷавҳари чунин тамсилҳо дар амал набуда, маҳз дар ҳолати 

фикррониҳост. Фарқи онҳо аз афсонаҳои классикӣ роҷеъ ба ҳайвонот 

дар он аст, ки амалкунандагонашон инсони либоси ҳайвонпўшида аст, 

ки худ ба навъе ишорати инъикоси ҳадафи дидактикист. 
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 Дар баробари ин, тимсолҳо ба анъанаи собиқаи эпоси ҳайвонӣ 

шабоҳат надоранд, яъне дар онҳо хусусиятҳои типологии муайян, ки 

мувофиқи анъана нисбат дода мешуд, вуҷуд надорад. Мисол: Шер -- 

шоҳи ҳайвонот - тарсончаки ҷоҳилтар аз Гов буда, натанҳо фирефтаи 

гуфтори Шағол мешавад, балки, илова бар ин, Харгўш ҳам ўро аҳмақ 

мекунад, ки қаблан чун рамзи тарсуйӣ истифода мешуд ва баръакс, 

Харгўш бо ақли расову ҳамадонӣ нишон дода шудааст. Рўбоҳ на 

таҷассумкунандаи зиракӣ, зоғ-оқилӣ, гург-ваҳшониятанд, яъне ҳайвон ба 

қисса на чун нишондиҳандаи ин ва ё он хусусият ворид шудааст, балки 

бинобар тақозои ҳаёт ва ё хусусияти табиъйи худ метавонад амалеро 

таҷассум кунад. Ба ақидаи И.Филштинский чунин назар бояд зери 

таъсири ақоиду имони ҳиндуён густариш ёфта бошад (74; 356).  

Ҳамчунин, дар асар баробари нақли одамон дар бораи ҳайвонҳо 

акс низ, яъне овардани образи одамон аз тарафи ҳайвонҳо, дида 

мешавад, ки минбаъд ба жанри новелнависии араб таъсири боризе 

расонида, инкишоф ёфт. 

 Тамсилҳои навъи дувум одатан аз ҷиҳати композитсионӣ 

мураккабтар буда, амалкунандагонаш нафақат хосияту хусусиятҳои хоси 

инфиродӣ, балки тимсоли характерро доранд - мисол Димна. Ғараз аз 

ин тимсолҳо, бинобар шартӣ будани тахайюл, ҳассосноктар нишон 

додани таъсири эстетикии андарз аст ва тимсол, чӣ ҳайвоне набошад, 

тимсоли фақат ў буда, ба дигар ҳамҷинсони худ иртиботе надорад. 

 Чизи дигаре, ки ба назар мерасад, ин аст, ки дар ағлаби тамсилҳо 

насиҳат аз ҳадди ибтидоии муайяншуда, яъне панди мундариҷаи дар 

ибтидо асос донисташуда, берун баромада, хулосаҳои бештареро соҳибӣ 

кардаанд. Баъзан ин натиҷагирӣ ҳам баръакси талаби ровӣ мегардад. 

Мисоли хуби ин гуфта ҳикояти Бўзинаву Сангпушт аст, ки барои 

инъикоси кўшиши зоеърафта оварда шуда, дурандешиву пухтагиро 

тақозо мекард, дар дудилагиву пушаймонии Сангпушт, соддалавҳии 

ибтидоиву чораҷўии Бўзина, рашки зани Сангпушт ва “насиҳатҳои” 

дугонаҳояш воқеъияти зиндагиро бо ҳама печу тобҳояш хеле барҷаста 

нишон дода, пандҳои дигареро пеш меорад. Маҳз ҳамин хухусиятҳо 

"Калила ва Димна"-ро дар якҷоягӣ чун як асари ахлоқии татбиқӣ 

ҷилвагар намуда, маҳбуби ҳамагон сохтааст. 

 Таҷаллии олии маҳорати нигориши тамсилҳои татбиқӣ ва хоса 

"Калила ва Димна" дар тарҷумаи Абулмаъолӣ Насруллоҳ хубтар дида 

мешавад, ки алон ба таҳқиқи баъзе аносири он мепардозем.  
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БОБИ II. "КАЛИЛА ВА ДИМНА"-И БАҲРОМШОҲӢ. 
 

1. ШАРҲИ ҲОЛ ВА МЕРОСИ АДАБИИ 

АБУЛМАЪОЛӢ НАСРУЛЛОҲ. 

  

Яке аз беҳтарину машҳуртарин тарҷумаҳои "Калила ва Димна" 

ҳамоно гардониши дабиру вазири дарбори ғазнавиён Абулмаъолӣ 

Насруллоҳ аст, ки дар ақсои олам ҳамчун намунаи барҷастаи насри 

ахлоқии татбиқӣ - насри маснўъ - шинохта шудааст ва ин бе сабаб ҳам 

нест.  

 Абулмаъолӣ Насруллоҳ ибни Муҳаммад ибни Абдулҳамиди 

Муншӣ, маъруф ба Насруллоҳи Муншӣ, бинобар шаҳодати “Лубоб-ул-

албоб”, ки манбаъи асосии ахбори вуҷуддошта мебошад, яке аз фузалои 

бузурги аҳд буда, бо донишу биниши васеъи худ шўҳрат дошта, ҳанўз 

дар ҷавонӣ ба хизмати дарбор ҷалб карда шуда будааст. Аммо, 

мутаассифона, роҷеъ ба макони тавлид, аслу насаб, тадриси ў чизе дар 
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даст нест. Танҳо Авфӣ дар тазкирааш оид ба тамоси ў бо “иддае аз 

фузалои Ғазнин” муъошират дошта”- наш хабар медиҳад, ки худ шояд 

ба давраи хизматаш дар дарбор рост ояд.  Ба ҳар ҳол, аз вазифаи 

баландро соҳиб шудан ва ба ин иллат аз дасти душманон бо тўҳмат ба 

зиндон кашида шуда, билохира аз дасти ҷаллод ба қатл расонида 

мешавад. Ин маълумот қариб бе ягон изофа дар тамоми маъхазҳои 

гузаштаву муосир такрор меёбад. Вале бо вуҷуди камии ин маълумот, 

метавон роҷеъ ба умқи донишу маҳорат ва сиёсатдониву балоғати 

ҳамаҷонибаи ў сухан ронд. 

 Бинобар таъкиди “Лубоб” ва аз ин пас тасдиқи тазкираҳои дигар 

Абдумаъолӣ ҳанўз ба вақти салтанати Баҳромшоҳи Ғазнавӣ (ҳукм. 1117-

1157) ба хизмати дарбор ҷалб карда шуда, ҳукмронии Хусравшоҳ (ҳукм. 

1157-1163) ва Хусрав Малик (ҳукм. 1163-1187)-ро дида, ҳатто аз маснади 

муншигӣ, дар даврони Хусравшоҳ, ба дараҷаи вазирӣ, давраи Хусрав 

Малик, расидааст (144, 92-93). Фақат ба ҳамин ҳисоби оддӣ метавон дид, 

ки ў то давраи ҳукмронии Хусрав Малик беш аз 45 сол собиқаи хизмати 

дарборӣ дошт ва ба вақти салтанати ў бошад, вазир ва аз он пас бандӣ 

ҳам будааст, бояд на камтар аз 50 сол бо ғазнавиён аз наздик муъошират 

карда бошад. Пас, агар дар ин партав ва дар асоси санадҳои собиқа, 

тахмин намоем, ки ба вақти даъват  20-22 сол умр дошт, маълум 

мешавад, ки беш аз 70 сол зиндигӣ кардааст ва соли таваллудаш бояд 

байни солҳои 1095-1097 бошад.  

Баъдан, аз худи ҳамин нукта аён аст, ки Насруллоҳи Муншӣ бояд, 

новобаста ба шўҳрати ҷаҳонии “Калила” - аш, марди хеле донишманд, 

закӣ, давраоро, ҳозирҷавобу ҳушёр бошад, зеро бидуни лоақл яке аз ин 

хислатҳо ба ҳеҷ ваҷҳ наметавон ба дастгоҳӣ давлат роҳ ёфту солҳои 

тўлонӣ дар вазоифи баланд хизмат кард. Асари номбурда бошад тасдиқе 

бар ин гуфтаҳо аст, ки аз умқи ин ҳама шаҳодат медиҳад Бесабаб нест, ки 

ҳатто Ҳусайн Воъизи Кошифӣ ба вақти бо фармонӣ Абулмузаффар ба 

тазҳиби "Калила ва Димна" мепардозад, чанд аср пас ўро чун “Афсаҳу-л-

булағо ва аблағу-л-фусаҳо” (23,7), яъне “сухандонтарини сухангустарон ва 

балеғтарини фасеҳон” ёд менамояд.  

 Дигар ин ки, Абулмаъолӣ Насруллоҳро дар асоси "Калила ва 

Димна" метавон чун донандаи бузурги забони арабӣ, илми ҳадис, баён, 

тафсир ва калом низ шинохт. Зеро танҳо дар натиҷаи ба булуғ расидан 

метавон ин ҳама оёту аҳодис ва панду андарзҳоро бар ҷову ба мавқеъ 

истифода кард. 
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 Ҳамчунин, ба шаҳодати Авфӣ, бояд аз шоъирӣ бархурдор будани 

ўро низ иқрор кард. Дувоздаҳ мирсраъ шеъре, ки дар “Лубоб-ул-албоб” 

оварда мешавад, аз ҷониби муаллиф чун самари килки ў пешкаш шуда, 

лавҳаи охирин уммедвориҳову зоеъ шудани онҳост. Худ таваҷҷўҳ кунед, 

ки ў ба Хисрав Малик ба вақти бо тўҳмату надомат ва бахилӣ ба банд 

мешавад, чӣ навъ пайғом мефиристаду чӣ армоне дорад: 

 

Эй шоҳ, макун он чӣ бипурсанд аз ту, 

Рўзе, ки ту донӣ, ки натарсанд аз ту. 

Хурсанд найӣ ба мулку давлат зи Худой, 

Ман чун бошам ба банд хурсанд аз ту!   

        (144; 92) 

 

 Ва вақте мебинад, ки ба ҷуз марг илоҷи дигаре надорад ва ин ҳама 

пайғомҳо бар абасанд, ин байтҳоро мегўяд: 

 

Аз маснади Аз(з) агарчӣ ногаҳ рафтем, 

Ҳамдуллоҳ, ки нек огаҳ рафтем! 

Рафтанду шуданду низ оянду раванд, 

Мо низ, таваккалту алаллоҳ, рафтем! 

 

 Ба ҷуз ин, аз ў ду байти арабӣ аз қасидае, ки худ дар пешгуфтори 

"Калила ва Димна" - аш оварда, “аз забони мубораки шоҳаншоҳӣ гуфта 

шудааст” - мегўяд ва қитъаи насрӣ, ки ба гуфти М.Минавӣ дар 

китобхонаи Истамбул таҳти унвони “Ли соҳиби “Калила”” дар маҷмўъае 

оварда мешаваду рақами ҳифзаш 552 аст, боқист. 

Роҷеъ ба дигар асару абёт ва зинаҳои ҳаёти ў маълумоте ба даст 

наомад ва шояд аз ин пас рух диҳад, вале дар таърихи адабиёт борҳо 

дида мешавад, ки ашхоси бузургу мўътабар ҷилд-ҷилд асар навиштаанду 

аз онҳо ёде нест ва имрўз гумноманд ва, билакс, баъзе бо байте ва ё як 

асаре шўҳраи олам гаштаанд ва Абулмаъолӣ Насруллоҳи Муншӣ аз ин 

зумра аст.  

А.Қариб дар ташреҳи худ оид ба дараҷаи бархўрдории 

Абулмаъолӣ дар улуму мақоми тарҷумааш, аз он ҷумла, чунин мегўянд: 

“дар арабият ядди байзо доштааст ва дар назму насри қудамо росих ва 

дар баёни сухани табиъӣ тавонгар ва дар ҷамъ миёни алфозу маъонӣ 

хотире ваққод ва аз саёқати сухану санъати калом метавон донист, ки 

марди “ариқу-л-асл фи-л-фазл” (дар фазлу заковат асил) буда аст. 
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Молики инони сухан ва шоҳсавори майдони балоғат ва чандон, ки 

хостааст суханро ба қуввати ғазорати (паҳно, ғановат) фазл дар 

тасарруфи хеш овардааст ва ба некўтар маъразе ҷилва дода ва ба зеботар 

кисвате ороста ва доди ҳар калимае дар ҳақиқату маҷоз ва иборату 

истиъорат бидода ва ҳаққи ҳар ҳарф гузорида ва ба ҷойи хеш ниҳода ... ” 

(26; 357). 

 Ҳарчанд А.Қариб дар сифати шахсияту балоғати ў бисёр иғроқомез 

сухан карда бошад ҳам, дар он ҷузъи ҳақиқати воқеъӣ инъикос 

гардидааст, зеро чуноне Авфӣ шаҳодат медиҳад, "Калила ва Димна" - и 

Баҳромшоҳӣ то таълифи “Лубоб”, ки ба солҳои 1221-1222 тадвин гардида 

(ЭСТ, IV, 64), маъруфтарину маҳбубтарин китоби насри форсӣ буда ва 

ҳеҷ китобе ёрои баробарӣ бо онро надоштааст.  “Назму наср  тасарруфи 

қалами ўро гардан ниҳода ва дақоиқ пеши хотири ў истода ва тавсани 

баён роми табиъати ў гашта ва то даври охирзамон ва инқирози олам 

ҳар кас рисолате нависад ё дар китоб танаввуқе кунад муқтабаси 

фавоиди ў тавонад буд. Чӣ тарҷумаи "Калила ва Димна" , ки сохта аст, 

дастмояи ҷумлаи куттоб ва асҳоби санъат аст ва ҳеҷ кас ангушт бар он 

наниҳодааст ва онро қадҳ накарда ва аз муншаоти порсиён ҳеҷ таълиф 

он иқбол надидааст ва он қабул наёфта ... ” (144, I, 92). Танҳо таълифи 

“Гулистон”- и Шайх Саъдӣ (1258) дар ин зина истисност, ки худ масъалаи 

дигари баррасист.  

Бо вуҷуди ин, Ҳусайн Воъизи Кошифӣ ба вақти гардониши худ (а. 

XY) бо фармони Абўмузаффар, доир ба "Калила ва Димна" -и 

Абулмаъолӣ мегўяд: “Тарҷумаи Мавлоно, ... алҳақ, иборате аст, дар 

латофат чун ҷони ширин ва дар тароват чун марҷон рангин. Алфози 

дилфиребаш чун карашмаи шакарлабон шўрангез ва маъонии 

ҷонфизояш чун тураи сабзи хутон диловез. Назм: 

 

Ҳуруфаш чу зулфи бутон чигил, 

Ҳама ҷойи ҷон асту маъвои дил. 

Маъониш дар зери ҳарфи сиёҳ 

Дурахшанда чун меҳру равшан чу моҳ. 

 

 Саводашро, ки “куҳлу-л-ҷавоҳир” - и маъонӣ иборат аз он аст бар 

баёзи саҳфаи дида ҷой тавон дод ва баёзашро, ки ғарраи сабоҳи 

шодмонӣ ишорат бад-он аст, бар саводи чашми ҷаҳон байн тавон ниҳод 

... ” (23; 7), ки боз ҳам аз маҳбубияташ дар ин аср гувоҳӣ медиҳад. 
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 2. “КАЛИЛА ВА ДИМНА”- И БАҲРОМШОҲӢ, ШЕВАИ ТАРҶУМА 

ВА ПАДИДАҲОИ ҲИНДӢ, ФОРСӢ ВА АРАБИИ ОН. 

 

Роҷеъ ба тарҷумаи мазкур, ки он “таҳтуллафз” ва ё “маъноӣ” аст 

аксаран як ақида ва он ҳам “маъноӣ”роиҷ  аст. Дар “Энсиклопедияи 

Адабиёт ва Санъат” бошад онро “тарзи озод” гуфтаанд. Аммо чуноне 

баррасӣ нишон медиҳад, ин нукта чандон саҳеҳ нест. Зеро аввалан, 

чуноне худи Абулмаъолӣ дар пешгуфтораш таъкид карда аст: “ва як боб, 

ки бар зикри Барзуяи табиб мақсур аст ва ба Бузургмеҳр мансуб, ҳар чӣ 

мўъҷазтар пардохта шуд, чун бинои он бар ҳикоят аст” (19,25) ва ба 

пуррагӣ оварда нашудааст. Дигар ин, ки чуноне пеш зикр карда будем, 

дар таърихи адабиёт кам андар кам ҳодисае буд, ки асар айнан, бе ягон 

таҳвилу тазҳиб ва тақсир рух дода бошад. Ба ин ҳатто як нигоҳи сар-сарӣ 

ба асасри номбурда шоҳид аст, чун асасри А.Насруллоҳ, мисле, ки 

“Панчатантра” бошад, бо абёт музайян гардида, ҳамвора бо тарҷумаи 

Ибни Муқаффаъ аз ин лиҳоз тафовутҳо пеш меорад ва ба назар чунин 

менамояд, ки Абулмаъолӣ аз “Панчатантра”, ки як навъ сарманшаъи 

илҳоми Барзуяи табиб будааст, огаҳӣ ва дастёб бошад.  

Албатта, ин ҷо сухан аз сабки нигориши фардӣ далолат мекунад, 

аммо ба ҳар ҳол роиҷ он буду ҳаст, ки иловаҳову ташреҳ ва тафсирҳое, ки 

аз ҷониби мутарҷим ва ё муҳаррир ва ё пешвову раҳбар ба асари 

шўҳратдошта, ва ба мо маълум аст, ки "Калила ва Димна" дар ин поя 

буд, асосан дар поварақ ва ё ҳошия, чун рамзи тасдиқ оварда мешуд ва 

ин амал дар ин ҷо чунин нашуда, минбаъд низ аз ҷониби аксарият, аз он 

ҷумла тазҳибгарону мутарҷимони ҳамин асар, дастгирӣ ёфт.  

Дигар ин, ки мутарҷим ба вақти гардониши худ на ба ҳар бахши 

мустақили боб комилан дода шудааст, балки мувофиқи биниши худ ва 

тақозои замон таҳрирҳо карда, иловае чанд ворид кардааст. Барои аниқ 

намудани дараҷаи духули Абдулмаъолӣ моро мебояд ҳар бобро, ало 

қадри ҳол, ба диққат муовина намуда, роҷеъ ба сабкаш низ хулосаҳо 

бароварда, сабабҳои чунин нигоришро муайян намоем ва бубинем, ки 

ин тарҷума то чи андоза “таҳтуллафз”, “озод” ва ё “маъноӣ”-ст. Баҳри ин 

кор бояд аввал аз сабабу мақсад ва вақти тарҷума шудан дарак ёфт. 

 Таърихи аниқи тарҷумаи Насруллоҳ сареҳан маълум нест ва дар ин 

боис дар муқаддимааш ҳам санаеро ном набурдааст, вале аксари 

муҳаққиқон – А.Қариб, М.Маҳҷуб, А.Афсаҳзод - дар асоси чанд 

ишораҳояш дар ин пешгуфтор, соли 1144 (539 ҳ.қ.)-ро баровардаанд. 

Забеҳулло Сафо бошад соли 1141-ро вақти нигориш медонад, ки ба 
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назари мо саҳеҳтар бояд бошад, зеро дар матни қаблаззикр омада, ки “... 

дар муддати муборак аст” (19, 13) ва он бинобар шаҳодати 

таърихнигорон ва минҷумла Ибни Асир ва Ибни Халдун, агар вақти 

сари маснад омадани Сабуктегин ба соли 536 ҳ.қ. бошад,  муродифу 

мутобиқи 1141мелодӣ аст, на 1144. 

 Сабаби даст ба ин асар заданашро Абулмаъолӣ чунин ба қалам 

медиҳад: “Иброҳим Исмоъил ... нусхате аз "Калила ва Димна" (- и Ибни 

Муқаффаъ - А.А.) тўҳфа овард. Агарчӣ аз он чанд нусхати дигар дар 

миёни кутуб буд, бад-он табаррук намуда омад ... Дар ҷумла бад-он 

нусхати улфӣ афтоду ба таъаммулу тафаккур маҳосини ин китоб беҳтар 

ҷамол дод ва рағбат дар мутолиъоти он зиёдат гашт, ки пас аз кутуби 

шаръӣ дар муддати умри олам аз он пурфоидатар китобе накардаанд... 

Ва дар ҷумла чун рағбати мардумон аз мутолиъати кутуби тозӣ қосир 

гаштааст ва он ҳикаму мавоъиз маҳҷур монда буд, балки мадрус шуда, 

бар хотир гузашт, ки онро тарҷума карда ояд... ” (19, 17-25). Аз ин пас чун 

намунае чанде ба Баҳромшоҳ пешкаш намуда, тарҷумаи пурраи онро 

гўё ба сомон мерасонад (19, 26-27).  

Вале, ба назари мо, баёни муаллиф чандон пурра нест. Зеро чуноне 

маълум аст, дар асрҳои 10-11 адабиёти араб ва хоса адабиёти арабзабони 

эронӣ, минҷумла насри маснўъ, хеле ривоҷ ёфта, такомули ҷиддиеро аз 

сар гузаронид. Аксари адибон ба каломи пуртакаллуфи душворфаҳм рў 

оварда, кўшиши зиёди истифодаи санъатҳои бадеъиро побарҷой 

намуданд, ки намояндагони барҷастааш дар ин уҳуд Ҳаммодӣ, Имомӣ, 

Қимода ибни Ҷаъфар, Бадеъуззамони Ҳамадонӣ, Абулқосим ибни Алии 

Ҳарирӣ, Ҳамидуддини Балхӣ, Балъамӣ, Аҳмади Ҳасан, Абўнасри Киндӣ 

ва дигарон ба ҳисоб мераванд, ва ҳар яке устоди тазйину саноати лафзи 

арабӣ дониста мешаванд. Тавассути заҳмати онон дар илми адаб жанри 

мақома арзи ҳастӣ намуда, “тавқеъот”-у “ғазавот” шакли ниҳоии худро 

мегирад ва ба тамоми ҷамоъаи исломӣ паҳн мегардад. Асоси ин навъ 

офаридаҳо аз “санъатҳои лафзию маънавӣ - қаринасозиву тарсеъ, иҳом, 

мурооти назир, ташбеҳу истиора, муздаваҷ, иштиқоқ, таҷнис ва ғайра 

ташкил ёфта” (31в; II; 214), насри мусаҷаъ болонишин мегардад. Дар ин 

бобат Забеҳулло Сафо чунин мегўяд: “Бузургтарин нависандагоне, ки 

дар он давра зуҳур карданд ... насри арабиро ба камоли эътило 

расониданд ва ба ҳамин сабаб муншаоти онон аз қарни панҷум ба баъд 

сармашқи кори касоне буд, ки дар адаби арабӣ кор мекарданд ва ҳар кас, 

ки андешаи омўхтани тарассул ва иншо мекард мебоист намунаҳои 

машҳуре аз он осар бихонад, то дар кори худ маҳорат ёбад” (117, 885).  
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Ҳарчанд З.Сафо мегўяд, ки ҳифзу қироати ин осор ба арабзабонон 

зарур буд, он барои дигарон низ воҷиб гашт. Агар ин ҳол амри воқеъ 

намебуд, дар ҳеҷ сурат Низомии Арўзии Самарқандӣ дар “Чаҳор 

мақола”- и худ яке аз шартҳои асосии маҳорати дабириро, ки пешаи 

ағлаби носирон ва махсусан тавқеъоту ғазавотнависон буд, - дар  

“мунозираи суҳуфи халф” (баррасии офаридаи пешиниён) (63, 13) 

намедид. Дар заминаи ана ҳамин таъсир оҳиста-оҳиста дар насри форсӣ, 

хоса шуғли мутарассилон (117, 185) унсурҳои ҷудогонаи ин санъатҳо 

пайдо шуда истода, мақоми ороишу санъат боло шуд. Мутарассилон 

бошанд, бинобар шарҳи Х. Шарифов, “маъмулан шахсонеро мегўянд, ки 

номаҳои расмию ғайрирасмӣ менависанд” (78, 37). Ў идома медиҳад: 

“Одатан ба ин кор муншиён ё котибони касбии дарборҳо машғул 

шудаанд. Азбаски дар таълифи тарассул (рисола) ҳунари махсуси 

суханварӣ ба кор мерафт, онҳо илова ба тартиби муайяни 

композитсионӣ, шакли басо мураккаби забону ифода ҳам доранд” (78, 

37). Аз ин хотир онро сабки муншиёна низ мегўянд, ки ба пуррагӣ аз 

табъу завқи баланди индивидуалии ҳар яки онҳо вобастагӣ дорад ва 

албатта аз дараҷаи баҳрамандиашон шаҳодат дода метавонад.  

Хулас ин аст, ки дар ин давр суханварӣ ба марҳилаи тамоман нав 

расида, дар он майл ба ороишу санъат хеле афзудааст. Ороиши сухан 

бештар аз таркибҳои ҳамоҳанг, монанди тарсеъ, тазод, ташокул 

(ҳамшаклии ифода), тавозун ва навъҳои саҷъ иборат буда, ҷузъи асосии 

фасоҳат ба шумор мераванд. Шарти асососии суханварӣ дар ин дараҷа 

“матбўъ ва маснўъ” будани он аст, яъне сухан илова ба санъатдор будан, 

бояд бо тақозои табъ, ки воқеъан ҳаёти завқию маънавиро дар назар 

дорад, гуфта шавад. Аз рўйи ин талабот, яъне матбўъ будани сухан, 

ифода наметавонад ҳунари косибонае бошад ва нависанда бо сохтану 

бофтани таркибҳои лафзӣ машғул шавад. Аз рўи талаботи матбўъ 

будани сухан, бо тақозои табъ гуфтани он, нависанда дар ҳолати 

муайяни шоиронае ба кори худ машғул мешавад ва сухани ў мутобиқи 

ин ҳолату завқ аст. Чунин сухан ҳушу хотири хонанда ва шунавандаро 

мерабояд ва ўро ҳам ба ҳамон вазъи таъбу завқ меорад (78, 19), яъне 

пояйи он бар сохтаву ихтироъшудани ҷолибу ҷозиб, ҳунар, бунёд 

мегирад. 

 Амир Хусрав боз як рукнеро ба ин услуб зам намуда: “Ин тариқа 

чунин бувад, ки борикбезони иншо дар сохтани ибороти латиф мизони 

каломро ба кор оранд ва малоҳати лафзи арабиро бо дақоиқи пухтаи 

порсӣ чунин тахмир диҳанд, ки латофати тамом сиришта шавад (аз 78, 
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56), яъне омезиши алфози форсиву арабиро дар асар аз маҳосин 

мепиндорад.  

Пас, ҷамъи ҳамаи ин унсурҳо ба носир имконоти фаровони 

таҷаллии малакаву маҳорат, соҳибзавқиву борикбиниро пеш меорад ва 

рў овардани Абулмаъолӣ ба "Калила ва Димна" - и ибни Муқаффаъ, ки 

аз ҷиҳати инъикос намудану татбиқ кардан хеле мувофиқ аст, бояд яке аз 

сабабҳои асосӣ дониста шавад. Зеро тарҷумаи, он ба ҷуз чизе, ки 

Абулмаъолӣ дар аввали асар мегўяд, як навъ санҷиши шахсӣ ва тасдиқи 

барҳаққи мансабдории ў буда метавонист. 

 Ба ҳар ҳол, чуноне пештар гуфтем, адиб дар ин пешаи худ комгор 

гардида, ба ин тариқ  ҳатто аз ҷониби муҳаққиқин чун саромади насри 

маснўъи форсӣ шинохта шуда, китобаш “ҳамвора ҷузъи кутуби дарсии 

форсӣ” (117, 95) ва “сармашқе барои мутарассилон” (117, 95) гардид.  

 Вале чун аз сабабу мақсадҳо ва замони пайдо шудани он маълумот 

ба даст омад, боистӣ ниҳояти бархўрдории онро бо асос, яъне 

талқиншудаи Ибни Муқаффаъ, муоина намоем. 

 Дар ин хусус бояд гуфт, ки тафовути асосию назаррас ҳамоно 

“Дебочаи мутарҷим” аст. Онро метавон чун намунаи олии тарассул 

эътироф кард, зеро аз ҳама унсурҳои он бархўрдор буда, аз лиҳози банду 

басти қавонин ҷамъбаст шудааст. Ва чуноне муовина нишон дод, 

шартҳои аввалияи онро, ки ҳанўз муаллифи “Шоҳнома”-и Абўмансурӣ 

иброз дошта буд, ба ҷо овардааст. Дар он омада: “Пас, доноён, ки нома 

хоҳанд сохтан эдун созад, ки ҳафт чиз ба ҷой оваранд мар номаро: яке - 

бунёди нома, яке-фарри нома, се дигар - ҳунари нома, чаҳорум - номи 

худованди нома, панҷум - моя ва андозаи сухан пайвастан, шашум - 

нишон додан аз дониши он кас, ки нома аз баҳри ўст, ҳафтум - дарҳои 

ҳар сухане нигоҳ доштан” (143, 38-39) ва ҷуз ин дар худи ҳамон сада 

Низомии Арўзии Самарқандӣ ба дабирон, ки Абулмаъолӣ низ аз он 

қабил аст ва услуби нигориши онон ин шартҳоро ҳатмӣ медонад, зам 

мекунад, ки: “... саноъатест муштамил бар қиёсоти хитобию балоғӣ, 

мунтафеъ дар мухотибот, ки дар миёни мардум аст, бар сабили 

муҳоварату мушоварат ва мухосарат бар мадҳу зам ва ҳиллату истеътоф 

ва иғроъу бузург гардонидани аъмол ва хурд гардонидани ашғол ва 

сохтани вуҷўҳи узри итоб ва иҳкому соиқ ва изкори савобиқу зоҳир 

гардонидани тартиб ва низоми сухан дар ҳар воқеа, то бар ваҷҳи авло ва 

аҳро адо карда ояд” (63, 31), ҳама дар ин пешгуфтор ба назар мерасад.  

“Бунёди нома”, ки худ боистӣ тарҳи усутухонбандии комили он 

бошад, ба талқини асосноки мақсаду маромҳо аз нома – рисола -
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нигаронида шуда, баробари бархўрдорӣ аз санъатҳои лафзӣ, вобаста ба 

завқу салиқаи котиб, консепсияи муайян дорад. Ҷавҳари консепсия 

бошад ин ҷо ҳамоно дар сифати китоб, дараҷаи дардхўриву хонандагии 

он, мақбулийяташ аз ҷониби хосу ом дар уҳуди пеш инъикос ёфтааст, ки 

аз тарафи Абулмаъолӣ дар даҳ саҳифа тавсиф мегардад. Ў дар он асарро 

баробари “кони хираду ҳасофат”, “ганҷи таҷрибату муморисат”, дар 

ганҷинаи мулук соҳиби “мавҳибате азиз ва захирате нафис” ва ғайра 

донистан, сайри таърихӣ ва то кадом поя иртифоъ ёфтану, билохира, 

бинобар сахтии забон бар ағлаби аҳли аркону омиёни Эрон, ба чӣ 

қисмат расидан, сухан ронда, зарурияти тарҷумаи хешро дар ин асос 

пеш меорад. 

 Маҳз риоъяйи мусалсали пешоварди онҳо ва тазйиди Ҳамди 

Аллоҳ, Наъти Расулуллоҳу асҳобаш, фаҳли дин, ситоиши адл, тарғиби 

хирад, хоса дар симои Анушервону Абўмансур, ба аҳли ҷомеъа ва ғ. бо 

ибрози дарбоист туфайли ҳамбастагии саноеъ дар ин дебоча, бар замми 

шевову муҷаллаб намудан, минбаъд меъёри муаккади пайравӣ қарор 

гирифта аст. 

 Ба назари мо, вақте сухан аз боби “Фар (р)” меравад, аксаран фақат 

аз “фарри шоҳӣ”, шукўҳу азамат ва вуҷудияти он дар ҷабини ҳоким 

гумон мебаранд. Ҳол он, ки бинобар таълимоти эрониён, ҳар офарида, 

чӣ ҷондор бошаду чӣ беҷон шомили вай аст (Ниг. М.Раҷабов, Фирдоуси 

и современность, саҳ. 77- 80, Д, 1976)-у таҷаллии як навъ нуру моҳияти 

воқеии хос бояд бошад. Аз ин хотир, “Фарри нома” низ бояд ҷавҳари 

“Бунёди нома”, яъне сифат ва мақсаду мароми он ва сабаби нигошта 

шудан бошад, ки онро Абулмаъолӣ бо ибороти”... шароити суханоройӣ 

дар тазмини амсол ва талфиқи абёт ва шарҳу румузу ишорот тақдим 

намуда омад ва тарҷумаву ташбиби он карда шуд” (19, 25) ҷамъбаст 

менамояд. 

 Чун аз маҳорати сухангустарии Абулмаъолӣ боз дидан хоҳем кард, 

ин ҷо дар бобати “Ҳунари нома” танҳо зимни чанд иқтибосҳои кўчаки 

собиқа ҳаминро метавон гуфт, ки ў аз фунуни адабӣ - маъонӣ (эъҷоз - 

сифати худ, итном - сифати Баҳромшоҳу Абўмансур, ихлол - 

“шароити...” [калимаи китоб], ҳашв - сифатҳои собиқа ва ғайра), баён ва 

воситаҳои он, бадеъ (иғрок, муболиға, ирсоли масал, саҷъ ва ғ.) комилан 

бархўрдор буда, дар ин қисмати асар он ҳамаро баръало нишон додааст.  

Далели дигари ин гуфтаҳо ҳамин аст, ки Абулмаъолӣ дар дебоча 

бинобар шевоиву таъкид ва тасдиқ 13 байти форсӣ-тоҷикӣ, 11 байти 

арабӣ, 8 маротиба оятҳои Қуръон, 1 ҳадис, 6 зарбулмасали арабиву 2 
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мисраъи масалмонанди тоҷикӣ-форсӣ оварда, аз булуғаш шаҳодат 

пешкаш кардааст.  

Ҳамчунин, тавасути ин дебоча, чуноне пештар зикраш рафт, рукни 

асосии услуби мутарассилон “забони пухтаи порсиро аз тозиҳои араб 

чошнӣ” (аз 78, 67) дода, шарти дигари тарассул - “Моя ва андозаи сухан 

пайвастан”, яъне таносубро по бар ҷой гузоштан, пайгирӣ шудааст. 

 Абулмаъолӣ ба вақти зикри “Номи худ ва мадҳи Баҳромшоҳ”, 

бинобар анъанаи роиҷгашта, баробари худро хоксорона ҳақиру залил, 

“бандаву бандазода” нишон додан, дар кадом поя будан, чи мартабаву 

ҷалол ва чӣ андоза дониши фарох доштанашро дар мисоли 

ҳамнишинонаш, ки аъёну ашроф ва уламову фузалои давранд, хеле 

ҳадафгирона пешкаш мекунад ва маддоҳашро то ба “ҳафт пушт” бо 

муболиғаи дар асл анъанавӣ, ки одоби муъоширати аҳли ҷоҳ аст, ёд 

менамояд. Чизи фарқкунанадаи ин бахш он аст, ки Абулмаъолӣ барои 

нишон додани дараҷаи донишу бархўрдорӣ аз улуми Баҳромшоҳ танҳо 

“писандидани китобро” ёдрас шуда, булуғи ҳамаҷонибаи Абўмансурро 

тавсиф мекунад ва ба ин васила вайро ба пазироии ақлу хирад ва 

пуштибонӣ аз онҳо ҳидоят менамояд. 

 Аз ин пас дар тарҷумаи Абулмаъолӣ Насруллоҳ боби “Муфтатаҳи 

китоб бар тартиби Ибни Муқаффаъ” меояд, ки тамоми ақоиди то имрўз 

вуҷуддоштаро барҳам мезанад. 

 Пеш аз ҳама бояд гуфт, ки он аввалан, аз тарҷумаи бахши “Баъси 

Барзуя ба билоди Ҳинд” (                                      ) оғоз ёфтааст. Ибтидои он 

бо ибораи “Чунин гўяд Абўҳасан Абдуллоҳ ибн-ал-Муқаффаъ” шурўъ 

шуда, як навъ таъкиди оғози моли Ибни Муқаффаъ буданашро нишон 

додааст, ки албатта, дар нусхаи арабӣ вуҷуд дошта ҳам наметавонист ва 

буданаш ҳам аз имкон дур аст. Наъти Пайғамбар низ ин ҷо бинобар сахт 

по бар ҷой гардидани Ислом ва талаботи амиқи замон, илова 

гардидаааст. 

 Ин ҷо мехостем пеш аз он, ки муовинаро давом диҳем, як чизро 

муайян созем ва он ҳам бошад мафҳуми тарҷума аст, ки дар “Ғиёс-ул-

луғот”, “Бурҳони қотеъ”, “Чароғи ҳидоят”, “Фарҳанги Амид” ва ғ. чун 

“баён кардани матолиби забоне ба забони дигар” (Ғ.л., 190) талқин 

гардида, бинобар шарҳи Қомуси Советии тоҷик дар адаб тарзи бадеъии 

он истифода бурда мешаваду тарзи дигараш илмист (77б, VII, 263), ки 

кам андар кам мавриди ниёз аст. Тарҷумаи бадеъӣ бошад, дар навбати 

худ, чуноне Х.Мирзозода дар “Луғати мухтасари истилоҳоти 

адабиётшиносӣ” таъкид кардаанд, тарҷумаи айнани “калимаву ибора, 



www.komron.info 
 

 

ифодаву идиома ва ҳатто ҷумларо тақозо накарда, ҳатто боиси халали 

мазмун ҳам буда метавонад. Аз ин хотир, тарҷимонро боистӣ дар пайи 

дарёфти муродифи ҳамсанг бошад, то ҷавҳари сухан ожада нагардад” 

(58, 144). 

 Вале, ба назари мо, ин таърифи Х.Мирзозода, бо вуҷуди мақбул 

будан, чандон дақиқу сареҳ нест. Зеро ҳарчанд мақсад аз тарҷума ҳамоно 

ҳарчи амиқтар интиқоли маънӣ аз забон ба забон бошад ҳам, дараҷаи 

маҳорату малакаи мутарҷим хуб инъикос наёфтааст ва маҳорат бошад то 

чӣ андоза теъдоди баробар ва ҳатто камтари калима истифода кардан ва 

услуби хоси муаллифро дар истифодаи саноеъ боз доштан бояд бошад. 

Барои возеҳтар дар ин мизон баҳо додан метавон онро “Тарҷумаи 

бадеъии таҳтуллафз”, яъне истифодаи баробари алфозу саноеъ, ва 

“Тарҷумаи бадеъии озод”, яъне тавсиъа ва ё тақсири матн бо 

нигаҳдошти мундариҷаи асосӣ, ҷудо кард. 

 Чуноне баррасӣ нишон медиҳад, Абулмаъолӣ дар тарҷумаи 

бақияйи ин боб аз ҳарду навъи он истифодаҳо кардааст. 

 Банди аввалро, ба ҷуз он чӣ гуфтем, ки дар ситоиши ақл аст, ў, 

бинобар то дараҷае анъанавиву хўрдашуда будан, каме озод тарҷума 

намуда, ба қолаби забони тоҷикӣ-форсӣ ва фаҳми ориёӣ мувофиқ 

намудан, хеле наздик ба маънои матни асл кардааст. Фарқи асосӣ дар он 

аст, ки дар матни арабӣ табақабандии (“навъ”) амиқи ақл - хирад - вуҷуд 

надошта, тавассути таҷрибату таъаллум ҳосил шуданаш талқин 

мегардад. Он дар тинати инсон ниҳон асту вуҷуди фарди орӣ аз 

истихдоми он амри маҳол: 

 

(16, 99). Дар тарҷумаи Абулмаъолӣ бошад заковати табиъиву муктасаб 

(касбшуда) чун ду зинаи он тафовут доранд: “Ва он (ақл, заковат - А.А.) 

ду навъ аст: ғаризӣ (табиъӣ, зотӣ - А.А.), ки Эзид, ҷалла ҷалолуҳу, арзонӣ 

дорад ва муктасаб, ки аз рўи таҷориб ҳосил ояд” (19, 28), яъне таснифи 

фалсафии он пешкаш мегардад. Бинобар ин, дар идомаи мантиқии он 

Абулмаъолӣ фақат манзалати ақли зотиро ташбеҳ намуда, зуҳурашро ба 

сабаб вобаста медонад, ки яке аз унсурҳои асараш таҷрибаи собиқаи 

пешиниён ва “тааммули оқилона” -и он аст. 

 Иловаи дигари Абулмаъолӣ дар ин банд он шуда, ки ў баҳри 

тақвийяти мақоми таҷриба масали “Ат-таҷорибу лиқоҳу-л-уқули” 

(“Таҷриба обистани ақлҳост”) ва дар интиҳо пуштибонии 

Парвардигорро дар ҳар пешаи дуруст: “Ва Аллоҳу ҳодию ила ма ҳува-

ал-авзаҳу сабилан ва аршаду далилан” (“Ва Аллоҳ раҳнамост дар ҳар 
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пайдотарин роҳу роҳбартарин роҳшинос”) зам намудааст, ки дар матни 

Ибни Муқаффаъ нест.  

Пасон, Абулмаъолӣ дар идомаи ин банд таносуби “сабабу иллат”, 

“иллат ва мавзеъу муддат” ва “ҳукм”, ки “давлати яке аз муқбилон бад 

он ороста гардад”-ро изофа намуда, “сифатҳои Анушервонро бо 

“Ағлаби мамолики дунё дар забти хеш овард ва ҷабборони рўзгорро дар 

рибқаи тоъат ва хизмат кашид ва он чӣ матлуби ҷаҳониён аст аз аззи 

дунё биёфт ” ва чанди дигар бошукўҳтар инъикос менамояд. 

 Вақте сухан аз “китобе” меравад Абулмаъолӣ таърифи “китобест, 

ки аз забони мурғону баҳоим ва вуҳушу туюр ва ҳашарот ҷамъ 

кардаанд”-ро, ки мебоистӣ мувофиқи таълифи Ибни Муқаффаъ дар 

сухани Барзуя дар ҳузури Анушервону ашроф зуҳур меёфт, зам 

намудааст. Дар ҳамин ҷо Ибни Муқаффаъ як навъ беқарориву ҳаяҷони 

Анушервонро дар пайи дарёфти он таҷассум кардааст, ки, 

мутаассифона, дар тарҷумаи Абулмаъолӣ ҳазф шуда. Ҳамчунин, вақте 

сухан аз боби дарёфти ҷавони соҳибзавқ меравад Ибни Муқаффаъ 

сифатҳои зиёде аз қабили “оқил”, “басир”, “моҳир”, “балеғ”, “ҳариси 

илм”, “муҷтаҳид”, “мубодир” (кўшо), “марди адиби комилақлу адаб”-ро 

истифода намуда, як навъ оҳанг мебахшад, ки Абулмаъолӣ ба ибораҳои 

“марде ҳунарманд” ва “иҷтиҳоди шоеъ дар улум” таҳвил намуда. 

 Айнан ба ҳамин ҳолат, яъне ҳазфи пардозу тасалсули муродифот ва 

таҳкияи домандор аз ҷониби Абулмаъолӣ, метавон лаҳзоти 

муколамаҳои Ардашеру Барзуя, минатдории Барзуя, санои ашроф, 

тасвири ҳаяҷону риққати мушорикини маҷлис, мундариҷаи номаи 

Ардашер ба Барзуяро дохил намуд.  

Инчунин, дар ҳамин қисмати тарҷумаи Абулмаъолӣ чанд 

ихтилофи кўчак - 50 ҳамён (Муқаффаъ - 20 ҳамён), тағйири тартиби 

хислатҳои ақл (5 бо 6 ҷой иваз карда), рўзи ҳафтум (Муқаффаъ - 8-ум), ки 

бояд айби нусхаи дастраси мутарҷим бошад, ба назар расид. Илова бар 

ин, Абулмаъолӣ аз матн ҷомаву эҳдоҳоро ба хона бурдану баргаштани 

Барзуя, ки хеле ночаспон буд, ва пўйишҳои Бузургмеҳр дар паи тавсифи 

пизишк ва ниҳоят подоши амал ёфтанашро аз матн ихроҷ карда аст.  

Чизи ҷолиб он аст, ки мутарҷим кўшиши зиёде кардааст, ки дар 

бақияи ақсоми бахш тамоми гуфтаҳои Ибни Муқаффаъро, ҳарчанд бо 

калимаву ибороти мураккаби арабӣ ҳам бошад, бар лисони форсӣ 

равону суфта ва то ҳатто таҳтуллафз тарҷума гардонад. Ба ин мисолҳо 

таваҷҷўҳ намоед: 
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“Ва ақл ба ҳашт хислат битавон шинохт: аввал-рифқу ҳилм; ва дувум-

хештаншиносӣ; ва савум-тоъати подшоҳон ва талаби ризо ва таҳаррии 

фароғи эшон; ва чаҳорум-шинохтани мавзеъи роз ва вуқуф бар 

маҳрамияти дўстон; ва панҷум - муболиғат дар китмони асрори хеш ва 

азони дигарон; ва шашум - бар даргоҳи мулук чоплусӣ ва чарбзабонӣ 

кардан ва асҳобро ба сухани некў ба даст овардан, ва ҳафтум - бар забони 

хеш қодир будану сухан ба қадри ҳоҷат гуфтан; ва ҳаштум - дар маҳофил 

хомўширо шиъор сохтан ва аз эъломи чизе, ки напурсанд ва аз изҳори 

он чӣ ба надомат кашад эҳтироз лозим шумурдан. Ва ҳар кӣ бад ин 

хисол мутаҳаллӣ гашт, шояд, ки бар ҳоҷати хеш пирўз гардад” (19, 32).  

  

 Ё: 

 “” 

 

 

 

 

 

 

 “Ҳинду гуфт: Ҳеҷ чиз ба наздики аҳли хирад дар манзалати дўстӣ 

натавонад буд. Ва ҳар куҷо ақидатҳо ба маваддат ороста гашт, агар дар 

ҷону мол ба якдигар муосо равад ва дар он анвоъи такаллуфу танаввуқ 

тақдим афтад, ҳанўз аз вуҷуб қосир бошад. Аммо мифтоҳи ҳамаи ағроз 

китмони асрор аст ва ҳар роз, ки солисе дар он маҳрам нашавад ҳар оина 

аз шаёъат масун монад ва боз он ки ба гўши савумӣ расид, бешубҳат, дар 

афвоҳ афтад ва беш инкори он сурат набандад. Ва мисоли он чун абри 

баҳорист, ки дар миёни осмон пароганад ва ҳар тараф қитъае бимонад, 

агар касе аз он эълом диҳад ба зарурат ўро тасдиқ воҷиб бояд дошт, чӣ 

инкори он дар ваҳму хирад нагунҷад ”(19, 33-34). 

 Дар интиҳои ин бахш Абулмаъолӣ Насруллоҳ номгузории 

бахшҳоеро, ки Ибни Муқаффаъ дар “Пешгуфтори мураттиби китоб” 
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(дар оғози асар) ҷой дода аст, меорад. Аммо он аз ҷиҳати тақсимбандӣ 

фориқ буда, вобаста ба мансубийяташон ба ҳиндувону эрониён ҷудо 

карда мешавад, ки дар матни арабӣ нест ва он, бешубҳа, аз 

тозапардозиҳои Абулмаъолӣ бояд бошад. Ин ҷо мўҷиб аст бори дигар 

хотирнишон кард, ки маҳз ана ҳамин тақсимот минбаъд пояйи асосии 

муҳаққиқин дар пажўҳиши асолати он гардид, ки то чӣ андоза саҳеҳ 

буданаш пештар муоина гардид. 

 Баъд аз ин тақсимот Абулмаъолӣ Насруллоҳ бахши “Ибтидои 

"Калила ва Димна"  ва ҳува мин каломи Бузургмеҳри Бахтакон”-ро 

меорад, ки аслан ҳамон қисмати “Арзи китоб”- и нусхаи арабист. Аммо 

дар ин қисмати тарҷума тафовутҳои зиёде мисли ихроҷу тазҳибу таҳрир 

ба чашм расид. 

 Фарқи аввалине, ки пеш аз ҳама ба назар мерасад ин унвони он аст, 

ки чун “Гуфтори Бузургмеҳр” ёд шуда, ҳол он, ки чуноне пештар собит 

намудем, пурра аз ибтикороти Ибни Муқаффаъ асту як навъ барномаи 

таълиму тарбия, амалро тақозо дошт. Ба ҷуз ин, матни арабии “Арз” 

хеле доманадор буда, тамсилу ҳикояҳои “Дузд ва соҳибхона”, “Дузди 

ноком”, “Ду бозаргон”, “Се бародар”, “Моҳигири пушаймонгашта”-ро 

фаро мегирифт, ки масоъили соҳибвақтии ҳар кору кирдор, ҳамбастагии 

илму амал, норавоии ситеза, тиҳфизи таҷриба, таваккал, ҳилм, аъмоли 

барғалати зиёноварро тавзеҳ менамуданд. Ҳамчунин, дар дохили ин 

қиссаҳо баҳри тақвияти гуфтаҳо ташбеҳҳои ниҳоят соддаи нишонрас 

шабеҳи зарбулмасал, аз қабили: “Илм шаҷаресту амал самари он”, 

“бесамарии илм кирми пилларо монад” ва тавзеҳу тафсирҳои 

хотирнишин, мисли: “Гўянд, ки ду сифат хуш бошад бар ҳар кас - яке 

соҳибшарафиву дигаре сарват [мандӣ]. Дуйи дигар нохуш - шоҳе, ки 

ҳукумат бо дигарон ронад ва марде, ки зани хеш бар дигарон раво донад. 

Ду сифати аввал шибҳи оташанду ҳама ҳезум бисўзанд; дуйи охир мисли 

обу оташ - ҳеҷ бар ҳам насозанд” ва ғ. 

Абулмаъолӣ бошад, ҳарчанд дар ибтидо матнро таҳтуллафз 

баргардон намояд. ҳам, пасон хеле ихтисор намуда, таҳрирҳои зиёдеро 

ба худ раво мебинад. Зеро ҳадафҳоеро, ки Ибни Муқаффаъ дар назар 

дошту бо пардапўшиҳо тавассути қиссаҳо таҳким медод, Абулмаъолӣ 

бинобар ба қавму миллати худ, ки ба ин вақт уфуқҳои баландӣ 

инкишофи фарҳангиро паси сар карда буду тамоман арзишҳои дигар, 

арзишҳои волотарро, аз қабили: муқаддамии талаби охират бар дунё, 

вуболии саъйи барзиёд дар комгории масолеҳи дунё, тақводорӣ, 

савобҷўйӣ ва имони маҳкам доштан - мепарварид ва фармудаҳои Ибни 



www.komron.info 
 

 

Муқаффаъ барояш як амри маъруф буду таъкиди такрораш ноҷоиз, 

савоб надида, ба ин тарз натиҷа мегирад: “Кўшиши аҳли олам дар 

идроки се мурод сутуда аст - сохтани тўшаи охират, тамҳиди асбоби 

маъишат ва рост доштани миёни худ ва мардумон ба камозориву тарки 

азият” (19, 41). Вале комгорӣ бар ин мавъудот танҳо бо эътимоди куллӣ 

бар Парвардигор даст надода, кўшишу собитқадамӣ ва ҷидду ҷаҳдро бо 

истифода аз таҷрибаи гузаштагон дархост дорад. Яъне, ба ақидаи 

Н.Нодирпур, фалсафаи сирф ориёйӣ буда, ба ғайри он ношиносу 

нофаҳмост (Нигаред Н.Нодирпур. Эрониён: яккасаворони дугонагӣ, 

маҷаллаи “Эроннома”, соли 12, №3, 1373). 

Дигар, Ибни Муқаффаъ дар охири ҳар қиссаи ин бахш бо ҷумлае 

натиҷагирӣ менамояд., мисли: “зеро аз оқибати кори худ наяндешид”, 

“қаробаташро бар ҷоҳиливу коҳилӣ ҳувайдо сохт”, “илм дарахтесту амал 

самари он”, “узри бинои (бар чоҳ) уфтода бештар бошад, чун соҳиби ду 

чашм аст”, “дастёрӣ бар хешон, агарчанд дур ҳам бошанд, хуш бошад, 

пас имдод бар бародарро чӣ метавон гуфт?!” ва ғ., ки дар тарҷумаи 

Абулмаъорлӣ дида нашуда, хулосабарориаш бар худи хонанда ҳавола 

карда мешавад. 

 Ҳазфи дигар, вале, ба назари мо, нораво роҳдодаи Абулмаъолӣ дар 

ин бахш қисмати хотимавии он аст, ки ҳадафҳои нигошта шудани 

асарро нишон медод. Бар ивази ин тавзеҳ Абулмаъолӣ аз забони Ибни 

Муқаффаъ банди “Мо чун аҳли порсро дидем, ки ин китобро аз забони 

ҳиндӣ тарҷума карданд, хостем, ки аҳли Ироқу Бағдод ва Шому Ҳиҷозро 

аз он ҳамнасиб бошад, ба луғати тозӣ (арабӣ – А.А.), ки забони эшон аст, 

тарҷума карда омад. Ва чун азимат дар ин боб ба имзо пайваст он чи 

мумкин шуд, барои тафҳими мутаъаллам ва талқини мустафид дар 

шарҳу басати он тақдим афтод, то бар хонандагон истифодату иқтибос 

осонтар шавад, Иншоаллоҳу таъоло ва лиллоҳи-л-ҳамду аввалан ва 

охиран ва-с-салоту ъала набийиҳи Муҳаммадин зоҳиран ва ботинан” (19, 

43)-ро зам кардааст, ки, мутаасифона, аз таърихияту бадеъият орист. 

 Боби “Барзуяйи табиб” низ бо вуҷуди боздошти сюжети асосӣ ба 

бадалу таҳрирҳо гирифтор шудааст. Мутарҷим бар матн мувофиқи 

биниши худ баҳри тақвийяти гуфтаҳо як байти форсӣ - ба вақти рой бар 

ибодат қарор додан, як оят аз сураи “Ёсин”-и Қуръони маҷид - ҳангоми 

баёни ногузирии марг ва ташреҳи анбиё буду шуди инсонро ва ба ин 

минвол бар қазову қадар тан додан, як мақоли халқӣ (“хок бар пас 

задан”) - дар ҳоли аз дидори меҳмони нохонда безор будан ва дую 

дуюмбора надидани ў, ки дар матн дузди ҷоҳил дар назар дошта 
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шудааст, зам менамояд. Тавзеҳе, ки дар бобати тавбаву надомати лаҳзаи 

ҷонканӣ ва бесудии он оварда мешавад, низ аз фикри бикри мутарҷим 

буда, хеле ҳадафгиру равон, нигошта шудааст. Ин матлаб чунин омада: 

“чунон, ки шарбати марг таҷаррўъ афтад ва зарбати Бўяҳё (ҳазрати 

Азроил – А.А.), салавотуллоҳи алайҳ, пазируфта ояд, ҳар оина бад ў бояд 

пайваст ва ҳавлу хатар ва хавфу фазаъи ў мушоҳидат кард, он гоҳ 

надомат суд надорад ва тавбату инобат муфид набошад, на роҳи бозгашт 

муҳайё ва на узри тақсирот мумаҳҳид” (19; 57). 

 Вале баробари ин тазйидҳо Абулмаъолӣ аз матн чанд таъкиду 

тавсифро бо ин ё он сабабе ҳазф карда аст. Яке - ишора ба қиссаи “арзон 

фурўхтани ёқут ва суд аз даст додан”, ки шибҳи ишорати воъизон ба 

вақти ваъз истифода мешуду шакли “фалонро дар хотир доред” ё 

“мисмадонро ба ёд оред” вазоеъи ба ҳама афроди он давр маълумро 

далолат ва ба аҳди дигар, ва хоса ин ҷо аҳди Абулмаъолӣ, шояд садое 

беш набуд, мебошад.Дигар - ихроҷи қиссаи “зани ғар ва маъшуқи 

якрав”, ки бар тасдиқи дудилагиву нобоварӣ оварда мешуд, мебошад, ки 

бояд бинобар то дараҷае ба талаботу меъёрҳои ҷомеъаи сирф исломӣ 

носозгор буданаш бошад. Пасон - ҷумлаву ибораҳои зиёде аз қабили: 

“ҳамоне, ки бар дўшаш тарҷумаву китобати асари ҳиндӣ  во гузошта 

шуда буд“ (19, 77) ва “хату савод андўхтан” (19, 77), “ба боигариву 

манзалат ғарра машав, чун он бар шоистагон ҳалол бошад, ва ҳар кӣ бар 

ин ду молик аст ночизии он вақти маҳрумӣ хуб бидонад,чуноне мўйи 

сар, ки ба вақти будан диққат талабад, вале чун бирезад бар хокаш 

андозанду аз он даст бишўянд“ (79),” ва чун ҳароси ин калавишу 

раҳҷўйиҳо бар ман ғолиб омад, аҳд намудам то дигар бар тариқе, ки 

ваҳме дорад роҳпўй набошам ва танҳо ба хости дил, ки ба аркони дин 

созгорӣ дорад, бигравам“ (19; 86),“он (ҷаҳон) чун устухоне пеши саг аст - 

ҳар қадар бихояд суде наёбад, илло озурдагиву хунравӣ. Вай ба мисли 

зағанест, ки тиккаи гўште дар чанг дорад, вале миёни паррандагон 

дарафтода, наҷоташ ҷуз дар водошти ҷангу гурез нест” ва “он чун барқ 

аст, ки лаҳзае дурухшад, вале ҳорис ҳамоно дар зулмат бошад. Он чун 

кирми пилла бошад - ҳар қадар нах битобад ҳамон андоза аз баромад 

дур афтад” (19; 90-91) ва ғайра - партофта шуда аст, ки бояд бинобар ба 

табъи мутарҷим рост наомадан, балоғату салосати кироя надоштан ва 

маънии бударо такрор кардан бошад. 

 Ҳамчунин, ба ҷуз ин тазйиду тақсир, таҳрири матнро ба ҷо 

овардааст. Ў пеш аз ҳама, дар сар то пойи боб аксаран бар ивази 

муроҷиъату тафсиру хулосабарориҳои ҷонишини шахси якуми “Ман” 
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мафҳуми абстрактийи умумиятёфтаро гузошта, ба ин минвол бар маънӣ 

ҷанбаи қонунияти ҷомеъдошта, на хулосаи як фард, бахшида, 

таърихияту абадият мефизояд. Ва баръакс, дар ҷое, ки Ибни Муқаффаъ 

маликро бешахс - абстракт тавсиф менамояд.: “Эзид маликро саъодату 

хирад … дода” (93-94), Абулмаъолӣ онро конкрету аниқ - “Малики одил 

Анушервони Кисро ибни Қубод” (55) менамояд. Инчунин, дар худи 

ҳамин банд мутарҷим сифатҳои доманадори мусаннифро ихтисор 

намуда, бо якчанд тавсифи анъанавӣ, аз қабили “Саъодати зоту юмни 

нақибат”, “раҷоҳати ақлу суботи рой”, “улавви ҳиммату ишоъати ҳилм”, 

“раҳмату муҳаббати илму уламо” - иктифо кардааст. 

 Сипас, Абулмаъолӣ, бинобар ба яке аз рукнҳои “чор такопўйи аҳли 

дунё” будан, бандеро, ки ба манофеъу ғаразҳои дунё, шириниву 

бебақоиҳои дастомада, тезонидани анҷоми корҳои шоиставу хайр, 

ғанимати висоли ёру бародар ва дарди фироқ мансуб буд, ҷойиваз 

намуда, на дар аввали боб - пас аз даст ба табобат бурда, машҳур шудан - 

чуноне мусанниф овардааст, дар ибтидои шарҳи он “чор кор” меорад ва 

бар банде, ки дар нусхаи арабӣ баъдтар буду афзалияти муъолиҷату 

мусоъидати беморону ҳоҷатмандонро бар ҳама аъмол тавзеҳ медод, 

мепайвандад. 

 Яке аз таҳрирҳои асосии ин бахш ҳамоно дар банди шубҳаангезии 

динҳо дида мешавад, ки тақрибан дар аксари чопҳои арабӣ ҳам ё таҳрир 

ё ҳазф шудааст. Дар "Калила ва Димна" - и Ибни Муқаффаъ пас аз 

ҳикояйи “Дузди соддалавҳ (зудбовар)” он ба ин навъ қаламдод мешавад: 

“Вақте аз зудбоварии ҳар чизе, ки бар он эътимод надоштам ва ё 

метавонист маро ба ҳалокат бирасонад, даст кашидам, дубора рўй бар 

таҳқири адён ва кашфи ҳақиқат дар онон ниҳодам. Вале дарёфти 

иҷобати сара бар асъилаи дода, ки бар ақл писанду боиси пайравӣ 

бошад, аз касе даст надод. Пасон бар худ гуфтам: “Модоме, далоили 

амиқе муҳаё нагардид, боистӣ бар дини падарон, он чуноне, ки вайро 

дарёфтам, бигравам”. Чун бар кашфи узр шитофтам ва пайгирии онро 

бар ақли хеш ношоист дидам, бар худ гуфтам: “Агар ин узр басанда 

будӣ, пас ҷодугар низ бо зоҳир (муайян) намудани касби падар, ки 

ҳамчунин ҷодугар буд, худро сафед кунад …, ки боиси қабул нест” (19, 

84-85) ва бо тавсифи марги бемаҳал, умри бар абас зоеърафта, даст 

кашидан аз ҳама гуна таҳқиқ дар ин ҷода ва боз ба табобату аъмоли хайр 

рўй ниҳодан ҷамъбаст мегардад. Абулмаъолӣ бошад ин гуфтаҳоро 

чунин ҳазфу таҳрир менамояд: “Дар ҷумла бад ин истикшоф сурати 

яқин ҷамол нанамуд. Бо худ гуфтам: “Агар бар дин ислоф, бе иқону 
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таяққун, субот кунам ҳамчун он ҷоду бошам, ки бар нобакорӣ мувозибат 

ҳаменамояд. ва ба табаъи салаф растагорӣ тамаъ медорад ва агар дигар 

бор дар талаб истам умр бад он вафо накунад, ки аҷал наздик аст ва агар 

дар ҳайрати рўзгор гузорам - фурсат фоит гардад ва носохта риҳлат бояд 

кард”. Ва савоби ман он аст, ки бар мулозимати аъмоли хайр, ки зубдаи 

ҳамаи адён аст, иқтисор намоям ва бад он чӣ сутудаи ақл ва писандидаи 

табъ аст иқбол кунам" (19, 50), ки худ баръало маълум асту бар ташреҳ 

ҳоҷат надорад. 

 Ҳамчунин, ба вақти ташреҳи пазироии бақои охират тавассути 

ранҷу уқубатҳои воқеъият Абулмаъолӣ Насруллоҳ дараҷабандиву 

ҳисоби конкрет ва муайянро пеша намуда, тақсири аъзои баданро “10 

бор” ва муддати шадиди ин азобҳоро “кам аз соъате” (19, 53) мегўяд ва ба 

ин минвол ҳассосияту шўри ин ҷоннисориву таҳаммулро барҷастатар 

нишон медиҳад, ки дар матни арабӣ вуҷуд надорад. 

         Як чизи дигаре, ки дар ин боб ва қисматҳои ҷудогонаи асар дида 

мешавад – таҳвили муколамаҳои соддаи қаҳрамонон ба таҳкия ва ё ба 

истилоҳ “ҷумлаҳои ҳикоягӣ” аст. Дар чунин ҳолот мутарҷим – мусаҳҳеҳ 

бо салоҳдиди худ “гуфт-гуфт”-ҳои тўлонии матнро бо ҷумлае, ки 

матолибро мепайвандад ва ба ҷавҳари гуфтор осебе намеоварад, ихтисор 

намуда, масъалаи мавриди ниёз ва ё баҳсро мўъҷазу конкрет месозад. 

Чун намунаи назаррас метавон муколамаи соҳибхона ва завҷаи ўро аз 

қиссаи “Соҳибхона ва дузди нодон” ёдрас шуд. Дар матни арабӣ омада: 
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(16; 82-83). 

 Дар матни форсӣ бошад матлаб чунин оварда мешавад:  

“Ҳамчун он ғофилу нодон бошам, ки шабе бо ёрони худ ба дуздӣ 

рафт. Худованди хона бо ҳисси ҳаракати эшон бедор шуд ва бишнохт, ки 

бар бом дуздонанд. Қавмро оҳиста бедор кард ва ҳол маълум гардонид. 

Он гоҳ фармуд, ки: “Ман худро дар хоб созам ва ту чунон, ки эшон овози 

ту мешунаванд, бо ман дар сухан гуфтан ойӣ ва пас аз ман бипурс бо 

илҳоҳи ҳарчӣ тамомтар, ки “Ин чандин мол аз куҷо ба даст овардӣ?” Зан 

фармонбардорӣ намуд ва бар он тартиб пурсидан гирифт. Мард гуфт: 

“Аз ин суол дар гузар, ки агар ростии ҳол бо ту бигўям касе бишнавад ва 

мардумонро падид ояд”. Зан муроҷиъат кард ва илҳоҳ дар миён овард. 

Мард гуфт: “Ин моли ман аз дуздӣ ҷамъ шудааст, ки дар он кор устод 

будам ва афсуне донистам, ки шабҳои муқмарӣ пеши деворҳои 

тавонгарон биистодаме…” (19, 49). 

 Таҳрири охирини ин боб  дар таҳвили “фил” ба “уштури маст” ва 

тавзеҳи ташбеҳҳои “чоҳ”, “мушҳо”, “чор мор”, “шаҳду ширинӣ” ва 

“аждаҳо” дида мешавад. Дар матни арабӣ аввал ташреҳи “чоҳ”, сонӣ – 

“чор мор”, солис – “ду муш” ва аз он пас “аждаҳо”-ву “шаҳд” омадааст, 

ки ба назар як навъ парокандагиро мемонад. Абулмаъолӣ бошад онҳоро 

ба ҳам пайваста, чун силсилаи мантиқӣ – аввал чӣ будани “чоҳ” ва з-он 

пас “мушони сафеду сиёҳ”, “чор мор” ва “шаҳд”-у “аждаҳо”-ро пеш 

меорад. 

 Ва билохира, боби “Барзуяйи табиб” бо ибораи арабии “Валлоҳу 

таъоло аълам ”  ба итмом мерасад, ки дар нусхаи арабӣ вуҷуд надорад. 

 Он чӣ аз тазйиду таҳриру таксирҳои ин боб ба чашм расид ҳамин 

буда, мобақӣ айнан, бо боздошти ҳама саноеъи лафзиву бадеъии ин 

забонҳо баргардон шуда, ки ин чанд сатр далел бар он аст: 

 

 

(16, 78) 

 

 

“Ва дар кутуби тиб овардаанд, ки фозилтари атиббо он аст, ки бар 

муъолиҷат аз ҷиҳати захирати охират мувозибат намояд., ки ба 
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мулозимати ин сират насиби дунё ҳар чӣ комилтар биёбад ва 

растагории уқбо мудаххар гардад” (19, 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16, 93-92). 

“Ва бибояд шинохт, ки атрофи олам пурбалову азоб аст ва одамӣ аз он 

рўз, ки дар раҳим мусаввар гардад, то охири умр як лаҳза аз офат 

нараҳад. Чӣ дар кутуби тиб чунин ёфта мешавад, ки обе, ки асли 

офараниши фарзандон аст, чун ба раҳим бипайвандад бо оби зан 

биёмезад ва тираву ғализ истад ва боде пайдо ояд ва онро дар ҳаракат 

орад, то ҳамчун оби панир гардад, пас монанди мост шавад, он гаҳ аъзо 

қисмат пазирад ва рўйи писар сўйи пушти модар ва рўйи духтар сўйи 

шикам бошад ва дастҳо бар пешонӣ ва занах бар зону ва атроф чунон 

фароҳам ва мунқабаз, ки гўйӣ да суррае бастастӣ. Нафас ба ҳилат 

мезанад. Забари ў гармӣ ва гаронии шиками модар ва зер анвоъи 

торикеву танге, чунон ки ба шарҳ ҳоҷат нест. Ва чун муддати диранги вай 

сипарӣ шавад ва ҳангоми вазъи ҳамл ва таваллуди фарзанд бошад боде 
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бар раҳм мусаллат шавад ва қуввати ҳаракат дар фарзанд пайдо ояд, то 

сар сўйи махраҷ гардонад ва аз тангии мунфаз он ранҷ бинад, ки дар ҳеҷ 

шаканҷае сурат натавон кард. Ва чун ба замин омад, агар дасти нарму 

наъим бад-ў расад ё насими хуши хунук бар ў гузарад, дарди он 

баробари пўст боз кардан бошад дар ҳаққи бузургон. Ва он гоҳ ба анвоъи 

офат мубтало гардад: дар ҳоли гуруснагиву ташнагӣ таъому шароб 

натавонад хост ва агар ба дарде дар монад баёни он мумкин нашавад ва 

кашокашу ниҳодан ва бардоштани гаҳвораву хирқаҳоро худ ниҳоят нест. 

Ва чун айёми разоъ ба охир расид дар машаққати тааддабу таъаллум ва 

меҳнати дору ва парҳезу мазаррати дарду беморӣ афтад. Ва пас аз булуғ 

ғами молу фарзанд ва андўҳи озу шараҳ ва хатари касбу талаб дар миён 

ояд. Ва бо ин ҳама, чаҳор душмани муттазод аз табоеъ бо вай ҳамроҳ, бал 

ҳамхоб ва офоти оризӣ чун мору каждуму сабоъ ва гармову сармо ва 

боду борону барф ва ҳадму фатк ва заҳру селу савоиқ дар камин ва азоби 

пириву заъфи он, агар бад-он мазалат битавонад расид, бо ҳама роҷеҳ ва 

қасди хасмон ва бадсиголии душманон бар асар ва он гоҳ худ, ки аз ин 

маъонӣ ҳеҷ нестӣ ва бо ў шароити муаккад ва уҳуди мустаҳкам рафтастӣ, 

ки ба саломат хоҳад зист, фикроти он соъат, ки меъоди аҷал фароз ояд ва 

дўстону аҳл ва фарзандонро падруд бояд кард ва шарбатҳои талх, ки он 

рўз таҷаррўъ афтад, воҷиб кунад, ки муҳаббати дунёро бар дилҳо сард 

гардонад ва ҳеҷ хирадманд тазеъи умр дар талаби он ҷоиз нашмарад. Чӣ 

бузург ҷунуневу азим ғабне бошад, боқиеро ба фоние ва доимиеро ба 

зоилие фирўхтан ва ҷони покро фидойи ҷони наҷис доштан ”(19, 54-55) 

ва ғайра.  

 Ҳамин тариқ  Абулмаъолӣ Насруллоҳ ин бобҳои ба гумон 

илҳоқиро бо ҳама назардошти худ ҷамъбаст намуда, ба тарҷумаи “Асли 

китоб” мепардозад. Ва бояд гуфт, ки услуби гадониши ў дар ин қисмат 

ба куллӣ фарқ карда, тавоноиву қудраташ чун марди мурассил, 

соҳибзавқу донандаи меъроси гузаштаи адабиву фарҳангӣ ба ғоят олӣ 

ҳувайдо гардидааст. Зеро агар дар бахшҳои пешин, бинобар тақозойи 

сюжет ва як навъ “замима бар асос” пиндоштани абвоб, Абулмаъолӣ 

ҳазфи ҷумлаву ҳикоёт ва андарзу мулоҳизотро ба худ, бо вуҷуди адами 

бурҳони қотеъи савоб, ҷоиз дида, тамсилу тавсифу ташбеҳҳоро бо 

мақсади тезтар расидан ба асл ихтисор карда бошад, аз ин пас баръакс – 

ба тазйиди авсофу тобишҳо ҳар чӣ бештар пардохта, ба ақидаи 

ховаршиносон “булуғ ва малоҳати ширинсухании порсӣ”-ашро 

тобонтар месозад. Дигар қариб ҳолатеву вазъе дида намешавад, ки 

мутарҷим ин ё он сифат ва ё ҷавҳари суханро, ки дар асл танҳо буд 
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тавсиъа надиҳад. Дар чунин ҳолатҳо ў аз тамоми малакаву маҳорати хеш 

истифода намуда, дараҷаи ҳассосияташро бо анвоъи саноеъ шевову 

ғарро ва бо байте таъкиди барҷо месозад. Яке аз намунаҳои хуби ин 

тавсиъа дар тавсифи марғзор аст, ки дар нусхаи арабӣ вуҷуд надошт. 

 Дар матни арабӣ омада: “ва ҳамерафт (Шанзаба), то бар марғзоре 

расид, ки сабзаи фаровон, оби равон ва хуриши бисёр дошт. Он ҷо боз 

истод” (16, 124), ки онро Абулмаъолӣ чунин пешкаш менамояд: “То ба 

марғзоре расид ороста ба анвоъи наботу аснофи раёҳин. Аз рашки ў 

Ризвон ангушти ҳайрат газидаву дар наззорайи ў Осмон чашми ҳайрат 

кушода: 

 

 

Ба ҳар сў яке оби дон чун гулоб, 

Шиновар шуда моғ бар рўйи об. 

Чу зангӣ, ки бистар зи ҷавшан кунад, 

Чу ҳинду, ки ойина равшан кунад. 

Ва ашҷару сарвин қад тамӣсу каан машот, 

Биҳи Зайнабун фӣ нисватин хафирот. 

 

(“Басо, ки дарахтони сарв мехироманд, чунон ки гўйи Зайнаб аст ва 

дар миёни занон шармгин аз он мегузарад”). 

  

Шанзаба онро бипсандид, ки гуфтаанд: “Ва изо антаҳайта ило-с-

саломати фӣ мадока фа ло туҷовиз” (“Чун дар ғояту мақсуди хештан ба 

ҷойгоҳи босаломат расидӣ аз он магзар”). Ва дар амсол омадааст, ки 

“Изо аъшабта фанзил” (“Чун ба сабзазор расидӣ фуруд ой”) (19, 60-61), 

яъне мутарҷим дар чунин як порчаи хурд аз маҷоз, ташбеҳ, истиораи 

пўшида, муболиға, тазоду муқобала, тавсиф, талмеҳ, тазмин, таҷниси хат 

ё саҷъ, ирсоли масал ва муламмаъ истифода бурда, ҷаззобият мефизояд.   

Ба ҷуз ин иловае, ки овардем, Абулмаъолӣ дар ин боб мақоли 

“дуредгарӣ кори бўзина нест” дар ҳикояти “Бўзина ва дуредгар” (19, 62), 

панди “Ҳар кӣ дар касби бузургӣ марди баландҳимматро мувофиқат 

нанамояд. маъзур аст, ки “Изо ъазума - л - матлубу қалла ал - мусаъиду 

(“матлуб чун бузург шуд  ёридиҳанда кам бошад”) – дар гуфтори Димна 

ба вақти манзалатхоҳӣ (19, 64); тавсиъаи нутқи Димна пас аз афсуни Шер 

(19, 68); “Меҳтарону бузургон қасди зердастону азноб дар мазҳаби сиёдат 

маҳзур шиносанд ва то хасми бузургвор қадру карим набошад изҳори 
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қуввату шавкат раво надоранд ва бар ҳар як муқовимат фарохури ҳоли ў 

фармоянд. Чӣ дар маъолӣ (дараҷот) кафоъат наздики аҳли мурувват 

мўътабар аст” ва як байт, дар сухани Димна ба вақти ташреҳи чигунагии 

Гов (72-73)4; сифатҳои мусаҷҷаъи “вуфури донишу кифояту киёсат ва 

шумули фаҳму ҳизоқати вай зиёдат гашт” – дар назари Шер (74); “дасти 

ҳасад сурмаи бедорӣ дар чашми вай кашид ва фурўғи хашм оташи 

ғайрат дар мафраши вай пароганд, то хобу қарор аз вай бишуд” ва байти 

арабӣ дар ташбеҳи ҳасади Димна бар мақоми Гов (74); тавсифи канизак – 

“дар ҷамол рашки арўсони Хулд буд, Моҳтоб аз баногўши ў нур дуздидӣ 

ва Офтоб пеши рухаш саҷда бурдӣ”; диловезе, ҷигархўре, маҷлисафрўзе, 

ҷаҳонсўзе, чунон ки ин тарона дар васфи ў дуруст ояд: “Гар ҳусни ту бар 

фалак занад хиргоҳе – Аз ҳар бурҷе ҷудо битобад моҳе, - В-ар лутфи ту 

дар замин биёбад роҳе – Сад Юсуф сар барорад аз ҳар чоҳе” – ба 

парнойӣ навхат, ошўби занону фитнаи мардон, баландболойи 

борикмиён, чустсухан, нағзбазла, қавитаркиб: “Чунон кас, к-аш андар 

табоеъ асар – Зи гармиву таррӣ бувад бештар” – мафтун шуда буд ва, 

албатта, нагзоштӣ, ки дигар ҳарифон гирди ў гаштандӣ: “Чашме, ки 

туро дида бошад, эй дилбар! – Пас чун нигарад ба рўйи маъшуқи дигар” 

– дар ҳикояти “Зоҳид ва дузд” (75); зарбулмасали “Ҷазоъу муқаббили-л-

исти-аз-зуроту” (сазойи бўсадиҳандаи бар дубур тез бошад), байти арабӣ 

ва тавбаи доманадори кафшгар дар интиҳои ин бахши ҳикоя (76-77); 

тасвири “чун субҳи ҷаҳонафрўз машшотавор киллаи зулмониро аз пеш 

бардошт ва ҷамоли рўзи равшанро бар аҳли олам ҷилва кард” ва 

хулосаи зоҳид “агар маро орзуи муриди бисёр ва табъи анбўҳ набудӣ ва 

ба турраҳоти дузд фирефта нагаштамӣ, он фурсат наёфтӣ. Ва агар рўбоҳ 

дар ҳирсу шараҳ муболиғат нанамудӣ ва хун хўрдан фурў гузоштӣ осеби 

нахчирон бад ў нарасидӣ; ва агар зани бадкор қасди ҷавони ғофил 

накардӣ ҷони ширин ба бод надодӣ; ва агр зани ҳуҷҷом бар ношоист 

таҳриз ва дар фасод мувофиқат раво надоштӣ мусла нашудӣ”  ва 2 байти 

арабӣ (78-79); тавзеҳи Димна бар ақоиди хеш “Меандешам, ки ба 

латоифи ҳиял ва бадоеъи тамвеҳот гирди ин ғараз дароям ва ба ҳар ваҷҳ, 

ки мумкин гардад бикшоям, то ўро дур гардонам, ки эҳтимолу тақсирро 

дар мазҳаби ҳамият набинам ва агар ғафлате раво дорам ба наздики 

асҳоби мурувват маъзур набошам. Ва низ манзалате нав намеҷўям ва дар 

талаби заиёдате қадам намегузорам, ки ба ҳирсу гармшикамӣ мансуб 

шавам" - ба Калила (79); хулосаи нотавонии Моҳихўр: “Дареғо умр, ки 

                                                        
4 Аз ин пас дар Қавсайн танҳо саҳифаҳои китоби "Калила ва Димна"- Абулмаъолы Насруллоҳ бо тасҳеҳи М? 

Минавы оварда мешавад? 
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инон кушода рафт ва аз вай ҷуз таҷрибату муморисат ивазе ба даст 

наёмад, ки дар вақти пирӣ поймарде ё дастгире тавонад буд. Имрўз 

бинойи кори худ, чун аз қувват боз мондаам, бар ҳилат бояд ниҳод ва 

асбоби қут, ки қивоми маъишат аст, аз ин ваҷҳ бояд сохт” – дар ҳикояти 

“Моҳихўр ва панҷпояк” (82); зарбулмасали “Ал-мусташору муътаманун” 

(Машваратгар аминдошташуда аст) – ва ташбеҳи обгир  ”обаш ба сафо 

пардадартар аз гиряйи ошиқ асту ғаммозтар аз субҳи содиқ. Донаи рег 

дар қаъри он битавон шумурду байзаи моҳӣ аз фарози он битавон 

дид”бо ду байти арабӣ, тавсифи таъҷили моҳиён ва фарҷоми он - ”бо 

якдигар пешдастиву мусобиқат мекарданд ва худ ба чашми ибрат дар 

саҳву ғафлати эшон менигарист ва ба зубони иззат мегуфт, ки: Ҳар кӣ ба 

ловайи душман фирефта шавад ва бар лаъими зуфур ва бадгавҳар 

эътимод раво дорад сазои ў ин аст” – дар васати ҳамин ҳикоя (83-84); 

андешаҳои харчанг “чун бикўшид агар имрўз ояд ном гирад ва агар ба 

хилофи он коре иттифоқ афтад боре караму ҳамият ва мардонагиву 

шаҳомати матъун нагардад ва бо баъодати шаҳодат ўро савоби 

муҷоҳират фароҳам ояд”, байти арабӣ ва як байти форсӣ дар интиҳойи 

ҳикоя (85); мақоли “Аз ишорати дўстон натавон гузашт ва ройи 

хирадмандонро хилоф натавон кард” – аз лаҳни Зоғ (ҳамон ҷо; тавсифи 

марғзор “дар марғзоре, ки насими он бўйи Биҳиштро муъаттар карда 

буд ва акси он рўйи фалакро мунаввар гардонида, аз ҳар шохе ҳазор 

ситора тобон ва дар ҳар ситора Сипеҳр ҳайрон: Юзоҳику-ш-шамса 

минҳо кавкабун шариқун-Муъаззарун би ъамӣми-н-набти муктаҳилу.-

Саҳоб, гўйӣ, ёқут рехт бар мино-Насим, гўйӣ, шангарф бехт бар зангор. - 

Ба хори чашм ҳавову ба хўрӣ рўй замин – Зи чашми дояйи боғ асту рўйи 

бачаи хор” – дар ҳикояти “Харгўш ва Шер” (86); ҷамъбаст, натиҷагирӣ ва 

тазйид дар ҳамин қисса – “Вуҳуш аз сурати ҳол ва кайфияти кори Шер 

пурсиданд. Гуфт:- Ўро ғўта додам, ки чун Ганҷи Қорун хокхўрд шуд. 

Ҳама бар маркаби шодмонагӣ сувор гаштанд ва дар марғзори амну 

роҳат ҷавлон намуданд ва ин байтро вирд сохтанд (Байти арабӣ)” ва 

мақоли “Ҳеҷ хирадманд барои осоиши хеш ранҷи махдум ихтиёр 

накунад” – дар фарҷом (88); андарзҳои “Муҳиммот таъхир бар надорад 

ва хирадманди муқбил кори имрўз ба фардо наяфганад” – дар 

муроҷиати Шер бар Димна пас аз боздид (88) ва тавсиъаи фоидаҳои 

сухангў аз забони Димна: “Гўяндаро дар он варойи гузориди ҳуқуқи 

тарбият ва тақрири лавозими муносиҳат фоидае дигар натавонад буд. Ва 

агар аз табиъати он ба саломат биҷаҳад кори тамом, бал фатҳи боном 

бошад” (88); гуфти Шер “Ва нури амонати ту муқаррар аст ва осори он 
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бар ҳоли ту зоҳир. Он чӣ тоза шудааст боз намой, ки бар шафқату 

насиҳат ҳамл афтад ва бадгумониву шубҳатро дар ҳаволии он маҷол дода 

наёяд” – бар Димна перомуни гуфтаниҳояш дар ҳаққи Гов (89); 

зарбулмасали “Аввалу-л-фикри охиру алъамал” ва ҳадиси “Ал-умуру 

ташобаҳат муқбилатан фа изо адбарат ъарафаҳо ал-ҷоҳилу камо 

яърифуҳо ал-ъоқилу” (Корҳо вақте ки пеш оянд ба ҳам мемонанд ва чун 

ба гузашта бошанду пушт ба мо карда бошанд нодон онҳоро ҳамчунон 

бишносад, ки доно мешиносад)” ва байти арабиву ду байти форсӣ дар 

тавзеҳе, ки пеш аз ҳикояти “Се моҳӣ” омада (90); кинояйи “нодон” бо 

ибораи “ғафлат бар аҳволи вай ғолиб ва аҷз дар афъоли вай зоҳир” – дар 

сифати моҳии савум (92); андарз бар шаъни мулозими тамаъкор ва 

сифатҳои шартии шоҳ: “Чун эмин ва мустағнӣ гашт ба тира 

гардонидани оби хайр ва боло додани оташи шарр гарояд. Ва ҳукамо 

гуфтаанд, ки “Подшоҳ бояд, ки хидматгоронро аз отифат ва каромати 

хеш чунон маҳрум надорад, ки якборагӣ навмед гарданд ва ба 

душманони ў майл кунанд ва чунон неъмату ғунят надҳад, ки ба зудӣ 

тавонгар шаванд ва ҳаваси фузул ба хотири эшон роҳ ҷўяд ва иқтидо ба 

одоби эзидӣ кунад ва насси танзили азизро имом созад: “Ва ин мин 

шайъин илла ъиндано хазаъинуҳу ва мо нуназзилуҳу илло би қадарин 

маълумин" ("чизе нест магар, ки ганҷҳои он назди мо бошад ва фурў 

нафиристем онро магар ба андозаи маълум", Сураи 15, ояти 21), то 

ҳамеша миёни хавфу риҷо рўзгор мегузоранд на далерӣ навмедӣ бар 

эшон суҳбат кунад (Байти арабӣ) ва на туғёни истиғно бад эшон роҳ 

ҷўяд:“Инна-л-инсōна лаятғо ан роҳу остағно” (Ҳаққо, ки инсон аз ҳадд 

даргузарад, ки хештанро бениёзу тавонгар бингарад”, Сураи 96; оятҳои 6 

ва 7)”. Ва бибояд шинохт маликро, ки аз кажмизоҷ ҳаргиз ростӣ наёяд ва 

бадсирати мазмум тариқатро ба таклифу такаллуф бар ахлоқи  марзия 

ва роҳи рост ошно натавон кард: - Ва куллу иноъин биллазӣ фӣҳи 

яршаҳу, - К-аз кўза ҳамон бурун таровад, ки дар ўст” - ба вақти тақвияти 

суханҳои Димна (93-94); ҳадиси “Инна кунна изо ҷуътунна дақиътунна ва 

изо шабиътунна хаҷилтунна” (Ба дурустӣ, ки Шумо, занон, чун гурусна 

шавед ба хоки мазаллат дарғалтед ва чун сер шавед саркаш шаведу кори 

шармовар кунед) – дар ҳоли шарҳу тасдиқи табъи занон ва “фоидаи 

садоди рой ва ғазорати ақл он аст, ки чун аз дўстон душманӣ бинад ва аз 

хидматгорон нахвати меҳтаре мушоҳидат кунад дар атрофи кори худ 

фароҳам гирад ва доман аз эшон дар чинад ва пеш аз он ки хасм фурсати 

чошт биёбад барои ў шоме гуворо созад, чӣ душман ба мўҳлат қувват 

гирад ва ба муддат уддат ёбад (ду байти форсӣ)” - дар идомати пеш ва 
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“Оҷизтари мулук он аст, ки аз авоқиби корҳо ғофил бошад ва 

муҳиммоти мулкро хор дорад ва ҳар гоҳ, ки ҳодисаи бузург афтад ва 

кори душвор пеш ояд мавзеъи ҳазм ва эҳтиётро муҳмал гузорад ва чун 

фурсат фоит гашт ва хасм истило ёфт наздикони худро муттаҳам 

гардонад ва ба ҳар як ҳаволат кардан гирад (ду байти арабӣ). Ва аз 

фароизи аҳкоми ҷаҳондорӣ он аст, ки дар талофии халалҳо пеш аз 

тамаккуни хасм ва аз тағаллуби душман мубодират намуда шавад ва 

тадбири корҳо бар қазийяти сиёсат фармуда ояд ва ба хидоъу нифоқи 

душман илтифот наяфтад ва азиматро ба тақвияти ройи пир ва таъйиди 

бахти ҷавон ба имзо расонида шавад (ду байти арабӣ), чӣ “мол 

бетиҷорат ва илм бемузокират ва мулк бе сиёсат пойдор набошад” (1 

байти форсӣ ва 1 байти арабӣ” – дар интиҳои он (95-97); пешхезии 

Димна – “Аз он тарсам, ки вуҳуш ўро мувофиқат намоянд, ки ҳамаро бар 

адовати малик таҳриз карда аст ва хилофи ў дар дилҳо ширин 

гардонида. Ва бо ин ҳама ҳаргиз ин корро ба дигарон наяфганад ва ҷуз ба 

зоти хеш такаффул нанамояд.” - ва тақвияти посухаш ба шер оид ба 

чораҷўӣ дар мисоли тафсили  ҳазми таъом – “аз ҳазму қабули он 

имтиноъ намуд ва ба ғасаёну таҳаввўъ кашид, аз ранҷи он халоси сурат 

набандад магар ба қазф” (98); дар масъалаи сухан гуфтан насиҳати ”Ва 

ҳар сухан, ки аз зиндони даҳон ҷаст ва ҳар тир, ки қабзаи камон парид 

пўшонидани он сухан ва боз овардани он тир беш даст надиҳад. Ва 

маҳобати хомўшӣ мулукро пирояйи нафис аст (байти арабӣ) – ва – 

Чунон аз сухан дар дилат дор роз, - Ки агар дил биҷўяд наёбад-ш боз. – 

Ва шояд бувад, ки чун сурати ҳол бишнохт ва фазилати худ бидид ба 

мукобира дарояд, сохтаву ба санҷида ҷанг оғозад, ё мустаъидду 

муштаммир рўй бигардонад” ва  “Подшоҳро дар ҳамаи маъонӣ хоса дар 

иқомати ҳудуд ва дар имзойи абвоби сиёсат тааммулу тасаббут воҷиб 

аст” (98, 99); тавсиъаи пазироийи ақида - “тафовут миёни мулоҳизати 

дўстон ва назорати душманон зоҳир аст ва пўшонидани он бар аҳли 

тамйиз мутаъаззур (байти арабӣ)” (99); масалу пурсиши – “Ҷаффа ал-

қаламу бимо ҳува коъинун ило явми-д-дин” (Хушк шуд хома бо он чӣ ў 

буданист, то рўзи қиёмат). Кист, ки бо қазои осмонӣ муқовимат ёрад 

пайваст” - дар ногузрии қисмат (100); тавзеҳи қаринии хеш – “бурҳони 

ҳусни аҳд ҳар чӣ лоеҳтар бинамоям ва он чӣ аз рўйи дину муваддат ва 

шарти ҳифозу ҳукми футувват бар ман воҷиб аст, ба адо расонам: Аз 

ўҳдаи аҳд агар бурун ояд мард – Аз ҳар чӣ гумон барӣ фузун ояд мард” – 

ба ҳангоми изҳори садоқати Димна бар Гов (101); натиҷагирӣ аз 

муносибати Шер ва ҳайрат дар ин кор - “мисдоқи тўҳмати ман хиёнати 
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эшон (мулозимон) аст ... пас ҳеҷ дастовез ва пойҷой намонад. Чӣ сахат 

чун аз иллате зояд истирзо ва маъзарат онро бардорад ва ҳар чӣ ба зарқ 

ифтиро сохта шавад, агар ба нафоз расад, дасти тадорук аз он қосир ва 

ваҷҳи талофӣ дар он торик бошад, ки ботил ва зўр ҳаргиз кам наёяд ва 

онро андоза ва ниҳоят сурат набандад. Ва намедонам дар он чӣ миёни 

ман ва Шер рафта аст худро ҷурме, ҳарчанд дар имкон наёяд, ки ду тан 

бо якдигар сўҳбат доранд ва шабу рўзу гоҳу бегоҳ ба як ҷо бошанду дар 

неку бад ва андўҳу шодӣ муфовизат пайванданд, чунон таҳаррузу 

таҳаффуз ва хештандорӣ ба кор тавонанд дошт, ки саҳве наравад. Чӣ ҳеҷ 

кас аз саҳву заллат холӣ ва маъсум натавонад буд ва ҳар гоҳе, ки ба қасду 

амд мансуб набошад моҷоли таҷовузу иғмоз андар он ҳар чӣ фарохтар 

аст. Ва низ ҳеҷ машшота ҷамоли афву эҳсони меҳтаронро чун зиштии 

ҷурм ва ҷинояти кеҳтарон нест ”Ва-з-зидду ябризу ҳуснуҳу аз-зидду” 

(ҳусни ҳар чизе ба зидди он зоҳир шавад) (102) ва “чӣ гуна гумон тавон 

дошт, ки насиҳат сабаби ваҳшат ва хидмат мўҷиби адоват гардад. Дору 

сабаби дард шуд, ин ҷо чӣ умед аст, - Зоил шудани оризаву сиҳҳати 

бемор!” (103); таъкиди воқеъияти “Яке аз сакароти малик он аст, ки 

ҳамеша хоинонро ба ҷамоли ризо ороста дорад ва носеҳонро ба вуболи 

сахт маъхуз. Ва уламо гўянд, ки: “Дар мастӣ лаби мори думбурида 

макидан хатар аст ... [байти арабӣ]” – дар интиҳои ин натиҷагирӣ (103); 

такшифи сурати ҳоли мулозимони нодону фитнаҷў - “ва хасми амосил 

фирўмоягону арозил бошанд ва ба ҳукми анбўҳе ғалаба кунанд, чӣ дуну 

сифла бештар ёфта шавад ва лаъимро аз дидори кариму нодонро аз 

муҷолисати доно ва аҳмақро аз мусоҳибати зирак маломат афзояд [байт] 

ва беҳунарон дар тақбеҳи ҳоли ҳунар чандон муболиғат  намоянд, ки 

ҳаракоту саканоти ўро дар либоси диноъат берун оранд ва дар сурати 

ҷиноят ва кисвати хиёнат ба махдум намоянд ва ҳамон ҳунарро, ки ў 

доллати саъодат шуморад моддати шақоват гардонанд [байти арабӣ]” – 

дар идомаи боло (104); ташбеҳу таҷамеъи ”Дар гўши карри модарзод 

ғаму шодӣ гўяд ва бар рўйи оби равон муъаммо нависад ва бар сурати 

гармоба ба ҳаваси таносул ишқ бозад” – дар тақвияти корҳои бебақо 

(106); насиҳати Шағол  - “Ҳар кӣ маликро бар ғадр таҳриз намояд. ва 

нақзи аҳдро дар дили ў сабук гардонад, ёрону дўстонро дар манҷаниқи 

бало ниҳода бошад ва офатро ба каманд сўйи худ кашида” – дар ҳикояти 

“Гург, шағол ва уштур” (107); ташреҳи иқтибосӣ – “ман қутила дуна 

молиҳи фа ҳува шаҳидун ва ман қутила дуна нафсиҳи фа ҳува шаҳидун” 

(ҳар кӣ кушта шавад аз барои моли худ шаҳид аст ва ҳар кӣ кушта шавад 

аз баҳри тани худ шаҳид аст), ”чун ба ҷиҳод, ки барои мол карда шавад 
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саъодати шаҳодат ва аззи мағфират метавон ёфт, ҷое, ки корд ба устухон 

расад ва кор ба ҷон афтад, агар аз рўйи дину ҳамият кўшише пайваста 

ояд баракоту масуботи онро ниҳоят сурат набандад ва ҳам аз идроки 

ғояти он қосир бошад” ва панди  “хирадманд дар ҷанг шитобу 

мусобиқат ва пешдастиву мубодират раво надорад ва мубоширати 

хатарҳои бузург ба ихтиёр савоб набинад. Ва то мумкин гардад асҳоби 

рой ба мадорову мулотифат гирди хасм дароянд ва дафъи муноқишат ба 

муҷомилат авлотар шиносад” – дар нутқи Димна пеш аз ҳикояти “Ду 

бат ва боха” ва ҳасрати батон аз ҳиҷрон (111); хулосаи ҳикояти номбурда 

(112); ҷумлаҳои: “аз бузургманишӣ ва раъноийи Титавӣ [Вакили дарё] 

дар хашм шуд” ва “Ман медонистам, ки бо об бозӣ нест ва ту нодонӣ 

бачагон бод додӣ ва оташ бар ман биборидӣ, эй хоксор, боре тадбир 

андеш” – аз забони титавии мода (113); ташбеҳи “ва он аз дарё қатрае ва 

аз кўҳ заррае хоҳад буд” – дар андозаи ҷурмҳои Димна, ки Калила 

меҷўяд ва байти арабӣ (115), ҳамчунин ҷумлаи “ва ту ин мизоҷ дорӣ ва 

сухани ту бар ҳунари ту роҷеҳ аст”, таъкиди “ва подшоҳ агар чӣ ба зоти 

хеш одилу камозор бошад, чун вазир – зоир ва бадкирдор бошад 

манофеъи адлу раъфати ў аз раъоё бурида гардонад” ва “ту мехоҳӣ, ки 

касе дигарро дар хидмати шер маҷол наяфтад ва қурбату эътимоди ў бар 

ту мақсур бошад” ва насиҳати “Ранҷ мабар дар муъолиҷати чизе, ки 

илоҷ напазирад, ки гуфтаанд: “Ва доъу аннуки лайса лаҳу давоъу” 

(Аблаҳӣ дардест бедаво) пеш аз қиссаи “Шабчароғ ва бўзинагон” ва 

тавсифи “Чун шоҳи сайёрагон ба уфуқи мағрибӣ хиромид ва ҷамоли 

ҷаҳоноройро ба ниқоби залом бипўшонид сипоҳи Занг ба ғайбати ў бар 

лашкари Рум чира гашт ва шабе чун кори осӣ рўзи Маҳшар даромад. 

Боди шамол инон кушода ва рикоб гарон карда бар бўзинагон шабехун 

овард. Бечорагон аз сармо ранҷур шуданд. Паноҳе меҷустанд” – дар 

ибтидои ҳикояти фавқуззикр (116); зарбулмасали “Таракта Ар-райя бир-

раййӣ” (Ройро дар Рай во гузоштӣ) – аз забони Калила пеш аз ҳикояти 

“Ду шарик” ва ҷумлаи “Суди нокарда дар ҷаҳон бисёр аст, бад ин 

қаноъат бояд кард” – пас аз ёфтани бадраи зар (117); насиҳати Харчанг 

(Панҷпояк) бар Ғук “Бо душмани ғолиби тавоно ҷуз ба макр даст натавон 

ёфт” ва андарзи “Хўкардагӣ батар аз ошиқист” ва посухи писар “Эй 

падар, кўтоҳ кун ва дарозкашӣ дар таваққуф дор, ки ин кори андак 

маъунати бисёрманфаъат аст” ва ташреҳи амали пир, ки – “(то) Ҷониби 

дину мурувват муҳмал гузошт ва иртикоби ин маҳзур ба хилофи 

шариъату тариқат ҷоиз шумурд” (119) ва тавсифи “халқи анбўҳ ба 

назора биистоданд” ва зарбулмасали “Ба доллати хиёнат манзалати 
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каромат кам тавон ёфт” ва ташреҳи “Ростии ҳол қозиро маълум 

гардонид, чунон ки кўтоҳдастиву амонати муғаффал маълум гашт ва 

хиёнати писараш аз зимни он муқаррар гашт” ва ташбеҳи марг “Ба 

Доруннаъим гурехт, бо дараҷати шаҳодату саъодати мағфират” ва 

тавсиъаи “пас аз он ки адаби балеғ дида буд (писар) ва шароити таърику 

таъзир дар боби вай тақдим афтода” -  дар ҳикояти “Ду шарик” (120); 

ташбеҳи “забон аз тақрири он қосир асту ақл дар тасвири он ҳайрон” – 

ҳангоми гуфти хўйи Димна аз ҷониби Калила ва “ту чун гули Дурўйӣ, ки 

ҳар киро ҳиммати васлати ту бошад дастҳош ба кор маҷрўҳ гардад ва аз 

вафойи ту таматтўъе наёбад” (120), ташбеҳи “Рўйи вафову озарм чун 

шаби тор гардонд” ва тафсиру таҷоҳули “сирати ў худ ҷуз мазмуми 

сурат набандад. Пас аз мухолитати ў чӣ фоида ҳосил ояд? Ва аз ҷаҳолати 

ў залолат афзояд” – дар иқтибоси нутқи Калила (121); сифатҳои “дар 

зилли давлати ў даст дар камари мардон задиву пой бар фарқи осмон 

ниҳод [ӣ], ин муъомилат ҷоиз шумурдӣ ва ҳуқуқи инъоми ў туро дар он 

зоҷир наёмад: - Як қатра зи оби шарму як зарра вафо - Дар чашму дилат 

Худой донист, ки нест!” – ва ҷумлаи тақвиятдиҳандаи “Бозаргон  нарм 

шуд ва дил аз оҳан бардошт” – дар ҳикояти “Бозаргон ва сад ман оҳан” 

(122); панди “Ҳеҷ чиз зоеътар аз дўстии касе нест, ки дар майдони карам 

пиёда ва дар лофгаҳи вафо сарафганда бошад. Ва ҳамчунон некўйӣ 

кардан ба ҷойи касе, ки дар мазҳаби худ иҳмоли ҳаққу нисёни шукр 

шуморад. Ва панд додан онро, ки на дар гўш гузорад ва на дар дил ҷой 

диҳад. Ва сир гуфтан бо касе, ки ғаммозӣ сахраи баёну пешаи бинони ў 

бошад” ва “аз зулмати бадкирдориву ғадри ту парҳез мебояд кард” (123); 

пардози “Вақте, аз ин хуррамтар ва рўзе аз ин муборактар чӣ гуна 

тавонад буд? Малик дар мақоми пирўзиву нусрат хиромону душман дар 

хобгоҳи нокомӣ  ва мазаллат ғалтон. Субҳи зафарат теғ бароварда, рўзи 

адуват ба шом расонида” – дар сухани Димна ва посухи Шер: “Алҳақ, 

пушти паноҳи сипоҳ ва рўйи бозори атбоъи ман буд. Дар дидаи 

душманон хору бар рўйи дўстон хол [байти арабӣ]” (124); гуфтори 

пурбаҳои Димна дар фарҷоми қисса, эзоҳи мутарҷим, ки “Аммо рўзгор 

инсофи Гов бисутуд ва Димнаро расвову фазиҳат гардонид” ва “Чӣ 

ниҳоли кирдору тухми гуфтор, чунон ки парварда ва кошта шавад ба 

самарату райъ расад: “Ман язраъа аш-шавка ло яҳсуд биҳи ъиноба” 

(Касе, ки хор бикорад ангур надравад) ва авоқиби макру ғадр ҳамеша 

номаҳмуд будаст ва хавотими бадсиголиву кайд номуборак. Ва ҳар чӣ 

дар он қадаме гузорад ва бад он дасте дароз кунад охир ранҷи он ба рўйи 

ў расад ва пушти ў ба замин орад [байти арабӣ]” – дар фарҷоми боб ва 
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ҷамъулҷамъ 45 байти арабӣ, 40 байти форсӣ, 9 мисраъи арабӣ, 2 мирсаи 

форсӣ ва 2 байти муламмаъ зам кардааст. 

 Чуноне, ки аз ин иқтибосҳо маълум мегардад, аксари онҳо тавсифу 

ташбеҳ, кинояву истора ва сифатчинии хулқу хўйи инсонӣ, табиъат ва 

хулосабарориҳову армони мусанниф буда, пардозе, ки ба табиати ҳар як 

эрониву эрониюласл, ки фарҳангу маданияташ дар ин поя асрҳо боз 

инкишоф меёфту меёбад, махсус гардонида шудааст. Чизи фориқе, ки 

ин ҷо бештар аз асари Ибни Муқаффаъ ба назар мерасад муносибату 

мақоми Абулмаъолӣ нисбат ба дарбору дарбориён аст, ки тазйид дида, 

бисёр барҷаставу фош тасаввур ёфтааст. Шояд маҳз ҳамин ҷузъҳои асар, 

ки ба шаҳодати муаррихон шўҳрайи хосу ом буд, боиси уқубатҳои 

бесобиқаи мутарҷимаш гашта бошанд. 

 Дар идомаи ин таҳвилҳо Абулмаъолӣ чанд дигаргунии дигар низ 

ба ин бахш ворид кардааст, ки ҳоло дида мебароем. 

 Пеш аз ҳама, мутарҷим дар ин бахш низ чун собиқа аз исмҳои хос 

сарфи назар карда, илло Шанзаба ва Нандаба, аз онҳо ёде намекунад ва 

ба ин минвол маҳали рўйдоди воқеъаро бо номи қаҳрамонон абстракт, 

яъне умумиятёфта, намудор месозад.  

 Ҳамчунин, ҳар ҷо, ки ҳодиса ва натиҷаи он чун меъёр борҳо 

таҷриба шуда бошад мутарҷим бар он ҷанбаи ҳукмӣ бахшидааст, ки 

мисли он ки дар тамсили обанбор” дида мешавад. Дар матни Ибни 

Муқаффаъ: "Чуноне бо он обанбор шуда буд..." – гуфта мешуд, ки 

конкрет ва ба шунаванда ошно, вале дар ин ҷо умумиятёфта ва чуноне 

гуфтем дар асоси муовинаҳо собит шудаву масале гардида: "Мисли 

обанборе, ки ...". Ва бояд тазаккур дод, ки чунин умумиятбахшӣ, яъне 

тамсилсозӣ, на танҳо дар ин боб ба чашм мерасад, балки то охири асар 

ҷой дорад ва як услуби хоси Абулмаъолӣ гаштааст. 

 Пасон, ҳар бор, ки дар раванди гуфтор муаллиф иштирокдорони 

суҷетро дар назар дошта, чидашавии пасиҳами номҳояшро пеш ронда 

бошад, мутарҷим ба вақти бозгардон бо як ҷонишин ва ё ивазкунанда ва 

ё иборае мисли "онҳо", "ҳама", "ҳозирон", "вуҳушу туюр", "сибоъи бисёр" 

ва ғайра иваз карда, ҷумлаву банду тамсилҳоро, ки ба кулли хонандагон 

шинос нест, монанди хулқу хўйи фил, ғизохоҳии вай, тарзи пешниҳоди 

хуриш бар ў ва мақому манзалаташ байни вуҳушу инсонҳо, аспи тозиву 

сифатҳояш ҳазф намудааст. Ин ҷо, агар дар ҳоли аввал мутарҷим ба 

табъи латифу мантиқи хонандагон такя карда бошад, дар ҳоли сонӣ 

ҳуввияти миллии эронии асарро тақвият дода, як навъ дурӣ аз одоти 

аҷнабиро авлотар донистааст. Ба чунин иқдом метавон ҳикояти "Титавӣ 
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ва Вакили дарё"-ро низ ворид кард, ки тавассути образи Симурғ, бар 

ивази Анқои арабӣ, ҷамъбаст гардида, ҳақ ба ҳақдор мерасад. Аз ин ҷост, 

ки ҷумлаҳои тақвиятии мурғон бар ҳаққи пешвояшон: "Ту маликаи 

мойиву оне, ки туро бар мо пешво кард аз Вакили дарё қавитар аст ва ту 

аз ў имдод талаб. Ва вай (яъне оне, ки аз Анқо болотар аст – А.А.) баҳри 

ҷанг бо Вакили дарё берун омад. Чун Вакили дарё ўро бидид аз 

ҳайбаташ битарсид ва чўҷаҳо боз дод", ки хоси бисёрхудоисту ғайри 

эронӣ, худ аз худ аз байн бардошта шудаанд. 

 Ҳамин ҷо бояд ёдрас шуд, ки Насруллоҳи Муншӣ ба вақти 

тарҷумаи ташбеҳу истиора ва ҳолатҳои нозуки табиъӣ низ маҳорату 

соҳибзавқияшро нишон дода, баъзан бар ивази ташбеҳҳои ба завқи 

аъроб гуворою бар табъи аҷамиён то ҳадде дурушту дағал ва баъзан 

ночаспон, мисли "бастани думи саг", чун нишондиҳандаи амали 

бесамар, "Ҳаҷҷом субҳ сутра бияндохт", "Боз фил бирабуд" ва ғ. 

мисолҳои дидадарову ҷолибтари воқеъиро, монанди "бастани думи 

каждум", "Ҳаҷҷом аз қаҳр дар торикии шаб сутра биандохт", "боз 

кўдак бирабуд" ва ғ. оварда, дар ҳолатҳои таҳқири рўйирост, бидъат, 

мисоли бетабъ, дуруштӣ ва рахнаи одоби муъошират, ки аслан хоси 

ақвоми ҷангҷўву маҳдуд ба маданият аст, пурра парҳез намуда, панду 

андарзҳову масалҳои ин қабилро ҳазф кардааст. Ба ин зумра мебоист 

ҳикояти "Кайк ва Шабуш", монандкуниҳои Шоҳ гоҳ ба зани ғарру гоҳ ба 

беақлу девона, ташбеҳи шуҷоъати ходим, ки ба мақоми рўдаи мурдор 

баробар карда мешавад, тарзи муоширату муносибат бо аҳли дарбор 

(қиссаи "Гург, шағол, зоғ ва савр"), масали "Беҳтарин зан – зани "балегўй" 

ва ғайраро низ дохил кард. 

 Умуман, ин боби асар бо вуҷуди тазйидҳои бисёр, таҳрирҳои ҷо-ҷо 

ниҳоят чашмрас ва тағйири композитсионии 3  банд, таҳтуллафз 

баргардон шуда, маҳз ҷанбаи ахлоқи  поку беғашу тарбиятгараш хеле 

барҷастатар ҳувайдо гардида аст. Тазйиди тавсифу сифат бошад, бо 

вожаҳои ҳамсангу ҳамсадо, бар он шукўҳу таровати бештаре 

бахшидаанд. 

 Боби "Бозҷусти кори Димна" бошад аз ҷиҳати тазйиду таҳрир аз 

боби аввал чанд тафовути ҷиддӣ дорад. 

 Пеш аз ҳама мутарҷим ба он персонажи наверо чун ёри қарини 

Калила, ки пас аз даргузашти ў бо Димна ошнойӣ меҷўяд ва пасон бо 

амри ў ба дарбори Шер наздик шуда, аз кору кирдор ва тарзи қабули 

рафти мурофиъа аз ҷониби аҳли дарбор ва хосса Шер маълумот ҷамъ 

менамояд, илова намуда, ба ў Рўзбеҳ ном мениҳад. Мутаассифона, ин 
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персонажи воридшуда хеле пассиф буда, ба суҷет ягон дигаргуние ворид 

намесозад, илло он ки ба хотири ў Димна аз ёри вафодору меҳрубонаш 

ёдҳо намуда, ҳасратҳо менамояд. 

 Тафовути дигар – зам гардидани як қисса бар исботи сухани 

гуфташуда аст. Дар ин ҷо Абулмаъолӣ бар тақвияти "гувоҳии бевуқуф ва 

натиҷаи он" аз забони Димна қиссаи "Марзбон, завҷааш Баҳорўя, ду тўтӣ 

ва ғуломро" меорад, ки дар он аз ташхиси босабури ҳар кору кирдор, 

тааммул, шарти эҳтиёт ва покиву поккорӣ сухан меравад. 

 Ҳамчунин, дар фарҷоми боб Абулмаъолӣ пас аз итмоми воқеъаи 

назардошта ба даргоҳи Худованд дасти дуъо бардошта, ниёише 

менамояд, ки Эзид мар инсонҳоро аз каромату марҳамати хеш аз 

лағзишу ғалатҳо боз дорад; дар сурати ҳозир гап дар бораи дуъо кардан 

ва ё накардан, ки хоси аксари гузаштагон буду дар интиҳои ҳар асар 

оварда мешуд, ба худ савобу раҳматхоҳӣ буд, нест. Зеро дар ҳоли ҳозир 

ва минбаъд мутарҷим бар замми некхоҳиву хайрот дараҷаи 

ғамхорийшро нисбат ба инсонҳо зоҳир намуда, мавқеъи муваттинии 

худро дар пешомадҳои зиндагӣ таъкид месозад, ки як навъ таҳаввуле дар 

ин ҷода аст. 

 Ин ҷо чун тафовутҳои ҷиддӣ ҷудо каржани се илова дар он нест, ки 

Абулмаъолӣ ҳарчанд дар боби собиқа низ иловаҳо карда бошад ҳам, 

онҳо аксару ағлаб тазйиди сифоти персонаж ва ё табиате буда, раванди 

ҳикоятро дигаргуние намебахшиданд ва асосан шоҳиди сухангустарии 

мутарҷим буданд. Вале дар ин сурат ҷанбаи ахлоқии асар тавсиъа ёфта, 

паҳлўйи нокушудаи занҷири ахлоқии инсон, ки аз диди муаллиф 

бинобар сабабе дур уфтода, бо сабабу натиҷааш инъикос мегардад. 

Баъдан, маҳз тавассути ин боб ва ба вижа ин аъмол минбаъд дар ҳар ҷое, 

ки мувофиқан чунин илова зарурат кунад, дастёбии мутарҷим ҳукми 

анъанаро мегирад… Аз ин ҷост, ки асари Абулмаъолӣ чӣ аз ҷиҳати 

ҳаҷму чӣ аз ҷиҳати тавсиъаи мавзўъ аз асли хеш бузургтар аст. 

Дигар, дар тарҷумаи ин боб Абулмаъолӣ табъу завқи хеш, 

талаботи замон ва урфу одоти давронро ба инобат гирифта, чун собиқа 

чанд дигаргунии дигар низ ворид сохтааст, ки ба ин зайланд: 

- Ҳикояти "Барзгар ва занҳои урёни ў", ки тақвияти айби хеш 

надида, бар дигарон расидан; ва муҳовараи модари Шеру Шер, ки аз 

суду зиёни фош кардани сир ва сиргў ва ҷурмҳои Димна баҳс мекунад; ва 

таҳқири Димна "балегўйи" нахустинро дар рафти мурофиа ҳазф 

намудааст.  
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Ин ҷо сабабҳои ҳазф то ҷое маълум бояд бошад. Зеро ҳикояти 

номбурда, бо вуҷуди ҷаззобияти худ, аз ҳақиқатбинийи тахаюлӣ ҳам 

хеле дур афтода, ба тасдиқи айббинӣ ва ислоҳи он коре надораду ба 

чашми нозукбинону латофатпўён дағал аст. 

Дар ҳоли дувум бошад – бинобар дар рафти воқеъа аён шудани ин 

ҳақиқат бо далелҳо ва то ҳадде такрор шудани таҳқирҳои беасоси Димна, 

ки асосан душманӣ ва нафрати зотиро шабоҳат мекард – ба ҷо оварда 

шудааст. 

Ҳазфи таҳқир бошад бинобар таҳқири хусусияту хислатҳои зотӣ, 

ин ҷо типологии ҳайвон мебошад, ки ба ягон персонажи дигари асар 

қаблану баъдан муносиб дида нашудааст, ба вуқўъ пайваста. 

- Дар тавсифи ҳусну малоҳати зани бозаргон ва ҳунармандии 

рассом, хислатҳои махуфи муддаъии худхоҳ ва сифоти волои табиби 

ҳозиқи солхўрда ва албатта дар гуфтори Рой, мисле, ки пеш дида, гуфта 

будем, тавсиъа бахшида, дар худи ҳамин ҳикоёт тағйири исмҳои хос 

намуда аст – "Ҳабал" ба "Ҳумайр" ва "Синд" ба "Ироқ". 

 Ҳамчунин, дар рафти гуфтор бинобар салоҳдиди воқеъӣ 

Абулмаъолӣ таҳрирҳои ҷузъии дигар низ раво дидааст, ки ба қатори 

онҳо тағйири "сад" ба "ҳазор", "дорам" ба "созам", "чашми чап" ба "чашми 

рост" ва ғ-ро метавон ворид кард. Мутарҷим дар ду ҳолати дигар низ 

тағйирот ворид сохта. Яке ҳазфи ҷумлаи "Паланг баҳри алобгирӣ бар 

дари Калила ва Димна наздик шуд" – мебошад, ки сабабаш маълум. Ва 

дигарӣ - тағйири нақл оид ба гуфтугузори Модари шер бо Паланг дар 

хусуси фошсозии мунозираи Калилаву Димна ба диалоги ин ҳар ду ва 

ба ин минвол афзудани ҳассосияти воқеъа. 

 Ва, албатта, Насруллоҳи Муншӣ ин бобро низ аз порчаҳои назмӣ ва 

оёту зарбулмасал орӣ нагузошта, мувофиқан 19 байти арабӣ, 14 байти 

форсӣ-тоҷикӣ, 6 зарбулмасали арабиву 4 форсӣ-тоҷикӣ, 5 мисраъи 

форсӣ, 2 иқтибос аз Қуръони маҷид дар ҳолатҳои заруриву муносиб зам 

намуда, хондану ёд доштанашро гуворотар сохтааст. 

 Боби "Ҳамомаи Мутаваққа, Ҷураз, Сулҳафот ва Забӣ" аз лиҳози 

гардониш қариб аз асл дур нарафта, танҳо чанд ташбеҳҳои иловагӣ ба 

хислату гуфтори иштирокдорон, як банд роҷеъ ба шукру сабурӣ дар 

гуфтори Боха бар Муш, тазйиди номи шаҳри Морут дар қиссаи 

шарҳиҳолии Муш, таҳрири хурд дар сабаби тарки макон аз ҷониби Зоғу 

Муш ва иловаи хулосаву дуъо дар интиҳои бобро шомил аст. Дар 

замири иловаҳо метавон 34 байти арабӣ, 14 байти форсӣ-тоҷикӣ, 2 
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мисраъи форсӣ-тоҷикӣ, 6 зарбулмасали арабӣ, 2 ҳадису 2 ояти Қуръонро 

низ зикр намуд, ки мутарҷим дар асараш овардааст. 

 Боби "Бум ва Зоғ" яке аз қисматҳои бузургҳаҷми асар аст. Аз ин 

хотир иловаю таҳрирҳо низ бештар дорад, ки аксар идомати 

сухангустарии мутарҷим ва такомули мавзўъ буда, консепсияи 

марказиро осебе намерасонад. Баръакс, чунин баназар мерасад, ки бе ин 

духул вуҷуди аслӣ халал пазируфта, аркони умдаи он ҳазф шуда бошад. 

Мисол иловаи "зарқу шаъвазаи ў (душман – А.А.)- ро дар замир нагзорад 

ва ҳар чӣ аз душмани доно ва мухолифи доҳӣ талаттуфу таваддуд беш 

бинад дар бадгумонӣ ва хештан нигоҳ доштан зиёдат кунад ва доман аз ў 

беҳтар дарчинад, чӣ агар ғафлате варзад ва захмгоҳе холӣ гузорад, ҳар 

ойина камини душман гушода гардад ва пас аз фавти фурсат ва 

таъаззури тадорук пушаймонӣ даст нагирад", ки бар замми ибораи 

"маккору машҳур" омада, ҷанбаҳои ин амалро фош ва ҳудуди таъсири 

аъмоли касифи муошират бо рақибро назаррасу ҳаматарафа инъикос 

месозад. Ва ё таъйини насиҳатҳои зоғон дар шарҳи оқибатҳои ҷанги 

нобаробар ва ҳазимат, самароти сулҳи дастёбанда, беоқибатии аҷзу 

саъодати ҳазм бар асар ва хоса гуфтори онон бурҳон афзуда, 

мақбулияташонро ҷоиз гардонидааст. 

 Тамаҳҳуд дар мақому манзалати вазиру расул низ аз ин гомҳои 

сутуданиву бамаврид аст, ки ҳамоно хеле гуворою ҳадафгир суфта шуда: 

"Расул-забони малик ва унвони замиру тарҷумони дили ўст. Ва агар аз 

вай хираде зоҳир гардад ва асари марзӣ (писандида) мушоҳидат афтад, 

бад-он бар ҳусни ихтиёр ва камоли мардшиносии вай далел гиранд. Ва 

агар саҳвеву ғафлате бинанд забони тоъинон гушода гардад ва душманон 

маҷоли вақиъат ёбанд. Ва ҳукамо дар ин боб васият кардаанд: - Тахайяр 

изо мо кунта фи-л-амри мурсилан--Фамаблағу ороъи-р-риҷоли рисулуҳо 

(Некў бигузин он гоҳ, ки дар коре расул фиристода бошӣ, ки далел бар 

мояву миқдори роймардон фиристодагони эшонанд; 203). "Ва аз одоби 

рисолат ва русуми сафорат он аст, ки сухан дар ҳиддати шамшер ронда 

ояд ва аз сари иззати мулку нихвати подшоҳӣ гузорида шавад, аммо 

даридану дўхтан дар миён бошад. Ва низ ҳар суханро, ки матлаъ аз тезӣ 

иттифоқ афтад мақтаъ ба нармиву лутф расонад. Ва агар мақтаъи фасле 

ба дуруштиву хушунат расида бошад ташбиби дигаре аз истимолат 

ниҳода ояд, то қарор миёни унфу лутф ва тамарруду таваддуд даст диҳад 

ва ҳам номуси ҷаҳондорӣ ва шукўҳи подшоҳӣ маръӣ монад ва ҳам ғараз 

аз муходиъати душман ва идроки мурод ба ҳусул бипайвандад (203-204)" 

– то бад ин рўз аз манзалату манфаъат орӣ намонда. 
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 Дар ду ҳолати дигар – "Гурбаи рўзадор" ва "Мор ва малики ғукон" – 

Абулмаъолӣ Насруллоҳ роҷеъ ба гузарандагии айём ва ногузирии 

пириву охират хеле ба тафсил ва бо обуранги хос сухан ронда, ба 

ҳикоёти номбурда он ҷавҳаре, ки аз назарҳо дур буду ба ин паҳлў 

аҳамияте намедод, мефизояд. 

 Дар замири иловаҳо боз ҳам бояд аз 33 байти арабиву 26-то форсӣ, 

8 зарбулмасали арабӣ ва 7 мисраъи форсӣ, 1 ояти қуръониву 4 ҳадис ва 

як иқтибос аз гуфтори ҳазрати Алӣ ёдовар шуд, ки мисли тазйиди 

муродифот ва ташбеҳи ҳодисот дар ҳама саропои абвоб омада.  

 Ва ин ҷо ба ҷуз оне, ки зикр кардем, аз тавзеҳот роҷеъ ба мақоми 

ақл, манфаъати хилват, ваҷобати ҳиммат бар раъият, шарти машварат, 

нуқси хидмати мулук, фарҷому хулосаи ҳикояти "Гурбаи рўзадор", 

ташбеҳҳои занону лайлу наҳор, ташбеҳу тазоди дурўғ ва эътимод бар он, 

рафтору кирдори дурудгар ва чанд иборати ҷузъии дигар ёдрас шуд. 

Вале иловаи дигари ин боб фақат як ҷумла аст ва мо таъкидашро ин ҷо 

ҷоиз донистем ва он ҳам бошад ҷумлаи муайянкунандаи макони 

оташгирист, ки на дар матни арабӣ вуҷуд дошту на хоси вуҳушу туюр 

буд. Ин матлабро Абулмаъолӣ хеле соддаву бамаврид чунин иброз 

медорад: "Ва ба рахти шубонон, ки дар он ҳаволӣ (наздики макони 

бумон) гўспанд мечаронанд, оташ бошад, ман фурўғе аз он биёрам" (227). 

 Таҳрирҳое, ки дар ин боб ба вуқўъ пайвастаанд иборатанд аз: "Ҳар 

кӣ бо зўртар аз худ биҷангад бар хеш хиёнат карда бошад" ба "Ҳар кӣ бо 

пил даровезад зер ояд"; "Сифрид" ба "Кабки анҷир", "Буз" ба "Гўспанд" ва 

тавзеҳи доруи ишқ – "висол" ба "фироқ" (ҳикояти "Зоҳид ва дуздон), 

пешу пас кардани гуфтори деву дузд ва ҳазфи як банд роҷеъ ба бахти 

Малик дар натиҷаи ин набард аст 

 Доир ба хулосаву дуъоҳое, ки дар ҳар боб оварда мешавад, ва боби 

мазкур истисно нест, қаблан фикрамонро гуфта будем ва аз ин пас низ 

такрорашро муовфиқи мақсад намедонем. 

 Бобҳои "Бўзина ва Боха", "Зоҳид ва Ибни Арас", "Гурбаву Муш" ва 

"Тирандоз ва Модашер" аз ҷониби Абулмаъолӣ тағйироти ҷиддие 

надидаанд, илло он ки, чун анъана ў бар тақвияти гуфтору кирдори 

қаҳрамонони воқеъа байту ҳадису оят меорад, ки мувофиқан ба ин 

суратанд: дар аввалӣ – 15 байти арабӣ, 13 байти форсӣ, 2 зарбулмасали 

арабӣ, 1 мисраъи форсӣ ва 2 ҳадис; дар сонӣ – 5 байти арабиву 1 байти 

форсӣ, 3 ҳадис, 2 яоти қуръонӣ ва 1 иқтибос аз гуфтори Муъовия ва 

посухи аппаненташ Ҳасан; дар сеюмӣ – 5 байти арабӣ, 6 байти тоҷикӣ, 3 

зарбулмасали арабӣ, 1 мисраъи форсӣ, 2 ҳадис ва 1 ояти раббонӣ; дар 
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охирӣ – 8 байти арабиву 9 тоҷикӣ, 2 зарбулмасали тозӣ, 4 оят ва 2 ҳадиси 

набавӣ. 

 Ҳамчунин, дар ин абвоб ташбеҳу итиорот ва тавсифҳое, ки дар асл 

вуҷуд надоштанд, низ дида мешавад. Аз ҳама беш ин дахолат дар боби 

"Бўзина ва Боха" рух дода. Дар он мутраҷим пеш аз ҳама сабабу натиҷаи 

нузули Бўзинаро аз мулкдорӣ тавсиъа дода, даври давворро сарманшаъи 

ҳама табодул медонад ва дар ташреҳи он аз санъатҳои номбурда 

фаровон истифода мебарад. Пасон, чун макони воқеъаву ғарази 

муколамаҳо чунин имконият фароҳам меовард, мутарҷим дар 

истифодаи ин саноеъи лафзӣ дастдарозӣ намуда, завқи худу табъи 

хонандаи зебопарастро чошниҳо медиҳад, ки ҳамчун як амри воқеъӣ ва 

мояи пайдоиши тарҷума дар ибтидо зикр гардида буд. Чунин тазйидҳо 

дар таҷаллии иқболи давлат дар ҳаракоту саканоти бўзинаи ҷойгир, 

мусоҳибаҳои Бохаву Бўзина роҷеъ ба муфориқат, кудурати айш, 

гузориши ҳуқуқи макоримат, дўстӣ ва зани Бохаву ёраш, тавзеҳи мақоми 

зан ва дўст баръало маълуманд. 

 Дар ин боб Абулмаъолӣ таҳрирҳо ҳам карда аст. Мутарҷим барои 

ҷаззобияти сюжет ағлаби фикррониҳои қаҳрамононро, ки ба 

иштирокчии бевосита аён набуд, чун суханронӣ пеш оварда, диалогҳо 

месозад. Албатта дар ин иқдоми худ ў каломи қаҳрамононро бинобар 

назардошти хеш ба ҳам омехта аст, вале ғарази тамоми қисса аз ин 

коҳише надида. Мисоли ин ҳодиса дар суханони Бўзина пеш аз саворӣ ба 

Боха дида мешавад, ки дар асл қисман Бохаро мансуб аст. 

 Ва билохира, дар интиҳои ин қисса эътирофи бадсиголии хеш зи 

ҷониби Боха оварда шуда аст, ки дар тарҷумаи Ибни Муқаффаъ вуҷуд 

надорад. 

 Дар боби "Подшоҳ ва Фанзаҳ" ду тафовути ҷиддӣ ба назар расид.  

 Аввал, ин ки мутарҷим сабаби пешкаши ҳикояти мазкурро тағйир 

дода, бар ивази "дуриву ҳароси адуввон аз якдигар", дурустӣ ва ё 

нодурустии афзалияти муқорибату инбисот ва пазироийи каломи 

рақибонро пеш меронад. Пас аз забони Браҳман нодурустии ин амалро 

ба исбот расонида, чун бурҳон қиссаро меорад. 

 Сониян, дар дохили қиссаи таҳтаззикр ҳикояти манзуми 

маҳастиро, ки матлаъаш:  

 

     Дошт золе ба рустое чаков, 

     Маҳситӣ ном духтареву ду гов... 
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ин аст, ҳамчун намунаи ширинии ҷони ҳар кас бар худ ва бузургдошти 

он ҳатто аз аҳли худ, илова менамояд. Ҳикояти мазкур мояйи танзими 

Ҳаким Санойӣ буда, иқтибос аз "Ҳадиқа"-и ўст (боби ҳафт).  

 Мобақӣ, мутарҷим дар сабки худ устувор монда, 18 байти арабиву 

24 байти тоҷикӣ, 4 зармулмасали арабӣ, 3 мисраъи тоҷикӣ, 5 оят ва 1 

ҳадис бар матн баҳри тасдиқи гуфтаҳо афзудааст. 

 Такмили сюжет, тазйиди хислатҳову тағйири гуфтори 

иштирокдорон дар боби "Шер ва Шағоли парҳезкор" бисёр назаррасу 

гуворост. Мутарҷим бо ин ҳама таҳрирҳои хеш аз як қиссаи дар асл хеле 

хушку нақлӣ як новеллаи дилкаше, ки пур аз моҷарост эҷод кардааст.  

Пеш аз ҳама дар ибтидои ҳикоя мутарҷим як банд роҷеъ ба 

мақоми ақлу хирад дар таҳаккум зам намуда, зарурати нигаҳдошти 

тазоди онро, ки иборат аз “лутфии безаъф ва унфии безулм”-аст, талқин 

менамояд. Ба ақидаи муаллиф ин амал боъиси нигаҳ доштани таносубу 

қудрат, завқи мухлисон ва ғадри осиён мегардад.  

Пас аз ин мутарҷим фикри муаллифро доир ба истикшофи сабаби 

рў задани ҳар саҳву ғафлату ҷурмро такмил дода, дар айни замон 

нигаҳдошти инони марҳамату каромати шоҳиро вобаста ба дараҷаи он 

лағзиш илова менамояд. Ин андеша бо шаш байте, ки Мухтории Ғазнавӣ 

(108182-111819) дар бахшояндагии Баҳромшоҳ нисбат ба ў гуфтаасту 

тафсири тамоми розҳои болост, ҷамъбаст мегардад. 

Сипас мутарҷим мубоҳисаи Шағолро бо қавмаш роҷеъ ба 

гиромидошт ва истифодаи дурусти вақти ҳозир ва таҷоҳуди саъби ин 

соъат баҳри самари саҳли охиратро зам намуда, чунин хулоса 

мебарорад: “Лаззати дунё чун рўшноийи барқу торикии абр бе суботу 

давом аст. Дар ҷумла дил бар кулбаи ано вақф кардан ва тан дар сарои 

фано собил доштан аз улавви ҳиммат ва камоли ҳасофат дур афтод. Ва 

оқил аз наъими инҷаҳонӣ ҷуз номи некў ва зикри боқӣ натлабад, зеро  

ки хушиву роҳат ва комрониву неъмати он рўй ба заволу интиқол дорад 

(310)”, ки бар болои андарзи гуворо будан, иштибок (интрига) мефизояд. 

Ҳамин навъ тезу тундшавии сюжет ба воситаи ворид кардани 

мунозираҳои Шер бо модараш ва Шағол низ хеле барҷову асоснок даст 

додааст. Бояд гуфт, ки маҳз тавассути ин мунозираҳо бозҷусти кори 

Шағол бо дарёфти ҳақиқати ҳол ба амал омада, костагии нусхаи асл 

рафъ мегардад. Дар аснои ин мунозира мавқеъи машварат, 

гиромидошти хидматҳои собиқа, караму бахшоиш, амну амон, озмоиш, 

ағрозу бозҷусту авф ва муҷоласату муҷонабат, суду зиёни васвасаву 

таъҷил ва ҳасад, тағйири рой, мизони уқубат, эътиқоду боварӣ, шартҳои 
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истизодат ва ғ. мавриди талқин қарор гирифта, боиси тавсиъаи 

мундариҷа гардидааст. Кулминатсияи қисса ба воситаи мунозираи 

шадиди Шеру Шағол, ки дар пайравии муҳовараи Булор ва Шоҳи боби 

“Подшоҳ ва бароҳима” нигошта шуда аст, ба вуқўъ пайваста, ҳамзамон 

муносаҳати Шағолро, ба ҷуз оне ки зикрашон рафт, роҷеъ ба воҷиботи 

ҳазари тақриб аз 8 тоифаи мардум, фарзи пазироийи 8 гурўҳ инсонҳо, 

сазовории мулуку ҳукком бар ҳуҷҷату самоъи музлимат, 3 истизодати 

шартии кори чокар фаро мегирад. Аз ин ҷо ба баъд гиреҳкушоийи 

масоъили тарафайн оҳиста-оҳиста ба фарҷом мерасад. Ин ҷо воҷиб аст 

таъкид кард, ки ин бахши мунозира аз ҷиҳати ҳассосият ва гузориши 

масоъил ниҳоят шадид, рўшод ва то ҷое дурушт намояд ҳам, аз лиҳози 

расму русуми муъошират лаҳзае берун намояд.  

Умуман сюжети ин боб, чуноне қаблан зикр шуда буд, бинобар 

дахолати беибои мутарҷим бар хулқу хў ва гуфтору кирдори 

персонажҳо хеле ҷаззобу хотирнишин гардида, аҳамияташро дар боби 

такшифи ҷамбаҳои носурудаи ҳаёту муъомилот фузуда аст. 

Ба ғайр аз ин иловаву таҳрирҳо Абулмаъолӣ, чун собиқа, ҷо-ҷо 

манзарае ва ё хислату хўеро бо ташбеҳу истиораҳои дилнишин зеб дода, 

бо 27 байти арабӣ, 16 байти форсӣ, 7 зарбулмасали арабӣ, 4 мисраъи 

ҷудогонаи тоҷикӣ, 3 оят аз Қуръони маҷид, 5 ҳадиси ҳазрати Муҳаммад 

ва як гуфтори Маъмун тақвийят бахшида аст.  

Ҳикояти “Зоҳид ва Зайф” ҳам мисли ҳикояти пешина бо саъю 

кўшиши Абулмаъолӣ Насруллоҳи Муншӣ тавассути баъзе иловаҳо 

ҷаззобу мақбултар гардида, силсилаи муайяни воқеъаҳои ҳамдигарро 

пуркунандаро пеши назар оварда, истифодаи ҳикояти “Зоғи булҳавас”-

ро асоснок менамояд. Ба ин иловаҳо пеш аз ҳама бояд таркибу тартиби 

муҳовараҳои байни Зоҳиду Меҳмонро дохил кард. Сониян - образи 

Меҳмон ҳамчун марди сўфипеша пешниҳод карда мешавад, ки дар роҳи 

дарёфти Ҳақ ба сайру саёҳат баромада. Абулмаъолӣ инро чунин ба 

қалам медиҳад: “Бар ҳоли ошиқону содиқон ба самоъи зоҳир бе аёни 

ботин вуқуф натвонӣ ёфт. Ва ҳар кӣ бедилвор қадам дар роҳи ишқ ниҳод 

ва мақсуди ў ризойи дўст бошад, лошак, саргардон дар бодияи фироқ 

мепўяд ва муқовимати мутафовут паси пушт мекунад то назар бар 

қиблаи дил афганад. Ва чандон, ки ин саъодат ёфт ҷон аз барои қурбон 

дар миён ниҳад ва агар аз ҷон азизтар ҷононе дорад ҳам фидо кунад. Ё 

бунайя, иннӣ аро фи-л-маноми аннӣ азбаҳука (Эй писари ман, ба ростӣ, 

ки ман дар хоб дидам, ки туро гулў мебурридам. - Софот, ояти 102). Дар 

ҷумла қиссаи ман дароз асту сафари маро бидояту ниҳоят не” (341). Аз 
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ин пас - Зоҳид ба таълими Меҳмон пардохта, масъалаи касби ҳунару 

донишандўзиро мавриди муҳокима қарор медиҳад ва чун аз комёбиҳои 

шогирд дилхунук мегардад танҳо пас аз ин қиссаи Зоғро барои исбот 

меорад. Мутаассифона диалогу ҳадси ҳикоя масъалаи “аз ғуломзода 

малик наёяд”-ро дар асар боз монда, тасдиқ ҳам мекунад. Илова бар ин, 

Абулмаъолӣ баҳри тақвияти ин фикр фарҷоми ҳикоятро, ки аз забони 

Браҳман ҷамъбаст мешуд, тағйир дода, мулукро дар ин иқдом насиҳатҳо 

мекунад ва оқибатҳои мудҳиши пос надоштани чунин амалро тасвир 

менамояд. 

Боби номбурда ҳам мисли абвоби дигар хулосаву дуъои мутарҷим 

ва 11 байти арабӣ, 3 байти форсӣ, 2 зарбулмасали арабӣ, 1 ояти қуръонӣ 

ва 2 ҳадисро дорост, ки ҳамчунин аз иловаҳои Абулмаъолианд. 

Боби “Малик ва бароҳима” ҳанўз дар ибтидо мақсади оварда 

шуданро то ҷое тағйир медиҳад ва биноан ба таҳрирҳои дигари 

муносиби мувофиқи матлаб гирифтор шуда аст. 

Чун мақсади Рой шунидани хислатҳои писандидаи 

сутудашавандаи мулук аст Браҳман низ аз волотарини онҳо -ҳилм- оғоз 

намуда, ба ташреҳи фазоили он мепардозад. Ў мегўяд: “Некўтар 

сиратеву писандидатар тариқате мулукро, ки ҳам нафси эшон муҳибу 

мукаррам гардад ва ҳам лашкару раъият хушнуду шокир бошанд ва ҳам 

мулку давлат собиту пойдор ҳилм аст” (347) зеро “ба ҳилм хурду 

бузургро ҳоҷат аст ва манофеъи он хосу ом(м) ва лашкару раъиятро 

шомил” (347). Пасон муфассал, бо бурҳонҳои зиёде аз аҳодису гуфтори 

бузургон, ба тавзеҳу ташреҳи суду зиёнҳои будан ва ё набудани он дар 

мулук ва умуман инсон гузошта, дурустии фикрашро ба тасбит 

мерасонад, ки дар асл ҷуз номгирии он чизи дигаре дида намешуд. 

Аз ин пас, появу асли ҳилмро дар мушоварат “бо аҳли хираду 

ҳасофат ва таҷрибату муморасат” (348) дида, маликро ба гузидани 

вазири “ройзани ҳакиму хирадманд, ки ба садоду ғанову наффозу маззо 

мазкур бошад ва ба таҷрибату муморисату некбандагӣ ва шафқат  

машҳур” - ҳидоят менамояд. Ба ақидаи ў ҳама бурдбориву зафар бар ҳар 

мушкиллот тавассути чунин шахс ба даст меояд ва чун исбот қиссаи 

номбурдаро пешкаш мекунад. 

Ҳикоят нисбат ба асли худ тағйири зиёде дида аст. Пеш аз ҳама 

Абулмаъолӣ банди тавзеҳи кору кирдори азалии бароҳима, азизиву 

мақдамати Эрондухт дар назди шоҳ, ки вазир ба вақти муколомааш бо ў 

гуфта буд, суханони Эрондухт ба Малик вақти ҳолпурсӣ рафтан, қиссаи 

Бўзина ва халтаи наск, посухҳои Булор роҷеъ ба Худованду каломи 
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худовандӣ, ду нафаре, ки ғам нахуранд (саховатпеша ва покдоман), ду 

нафаре, ки асло набинанд (нобинову ноқисулақл), ду нафаре, ки биноанд 

(басиру оқил), се чизе, ки бақо надоранд (дарёйи беод, мулки бешоҳ, 

зани бешавҳар), сабурии се кас (кўҳбаро, моҳидор, шахси ба кори 

мушкил дастзада), хандидан бар ҳоли се кас (лофзани ҷангнадида, 

қонундони ба ном поки гарданғафсу фарбеҳ, зане, ки ба зани шавҳардор 

бихандад), ду каси бар худ азобу мусибат оваранда (қафорав ва 

воҳимагар), се тоифаи нопойдор дар муҳаббату маҳрамият (дўсти 

қаробатгурез, дўстрўйи бетавфиқи музҳик, камбағал), ҷоҳилии се кас 

(пинадўзи болонишин, хайёти дарознах, сартароши беқарор), 

пойдорийи чор тоифа дар одот (таббохи вақтшинос, бар як зан 

қаноаткунанда, шоҳи машваратпеша, ғолиби ғазаби хеш), чор тоифаи 

беназир (зани шавҳари бисёрдидаи бар як кас қаноаткунанда, дурўғгўе, 

ки ба рост гуфтан иқдом гузорад, ҳавобаланде, ки бо рақибон бисохт, 

ҷурмпешае, ки тавба кард), ҳолатҳои эътирофи пешакӣ, ҳолоти 

мамнўъийи хандаву истеҳзо, занҳое, ки дастгириро нашоянд, ашхосе, ки 

хуфта натавонанд, нафароне, ки доим ғазаб кунанд, шахсоне, ки худ ва 

дигарон бифиребанд ва ғанди дигарро ихтисор карда аст, ки ба завқу 

талаби ў созгор набуданд.  

Бар ивази ин ҳама ў мавзўъҳои оқибати ранҷи бисёр (истиқлол), 

ҳампешахоҳии одамон, мулкхоҳӣ ва идораи он, бозмонии бадгавҳарӣ 

(ислоҳнопазириаш), кинаварзии браҳманон, тасдиқи ин гуфтор дар 

муколамаи Малик бо Корэдун, пўшидани сир аз ноаҳлону дурӣ ҷустан 

аз онҳо, подшоҳии оқилона (огаҳӣ аз интиҳои корҳо, пешбинийи корҳо, 

камозориву некўкорӣ, истимоъи сухани носеҳон), мустақилии мулук, ду 

каси ноком (оқилу бадхў), 5 ботилкунандаи сутудаҳо (хашм ҳилмро, ғам-

ақлу танро, корзор-нафсро ва гуруснагиву ташнагӣ ҷондоронро), сипоси 

Малик Булоррову посухи Булор дар боби фароизи аҳли дарбор (хидмат), 

ташбеҳҳои дилнишини хотирмон (Ҷайҳун аз фаввораи дида рондан; Чун 

моҳӣ дар хушкӣ тапидан; Чун мори думбурида ва ё марди каждумгазида 

тапидан ва ғ.), 40 байти арабӣ, 41 байти тоҷикӣ, 9 зарбулмасали арабиву 

3 мисраъи форсӣ, 1 оят аз Қуръон, 7 ҳадис ва 1 иқтибос аз Муъовия зам 

карда аст. Илова бар ин, Абулмаъолӣ барои барҷастатар асоснок 

кардани ғаму андўҳи Малик аз талафҳои пешомад тафсири хулқу хў ва 

дараҷаи маҳбубияти Булор, Эрондухт, писар, котиб, Корэдун ва сифоти 

ду фил, шамшер, фили сафед, аспи тозӣ ва уштурро хеле дилхарошу 

самимӣ дохил намуда аст.  
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Ҳамчунин, дар ин боб чанд таҳрири ҷузъӣ низ, аз қабили тағйири 

“ҳашт” ба “ҳафт” (теъдоди хоббиниҳо), “шаш рўз” ба “соъате” (мўҳлати 

такашшуфи бароҳима), “билоде” ба “билоди Ҳинд” (макони моҷаройи 

мазкур), “ду камоне бо дурру ёқут музайян” ба “ду пил орад, бар он 400 

ратл ёқут” (ҳадяи подшоҳ Ҳумоюн), “16000 зан” ба “12000 зан” ва чанди 

дигарро, ки ба ягон ҷанбаи раванди ҳикоят халал намеоранд, рух 

додаанд. 

Боби “Заргар ва Сайёҳ” бинобар тавсиъаи суъоли Рой дар бобати 

муқаррарии тоифаи қадршиносу шукргузор бо тазйиди чанд рукну 

тағйири чанд бандҳои мантиқӣ сурат гирифта. Дар он мутарҷим 

сараввал сифоти мулукро иборат аз каромату саховти беподоши лоиқон, 

имтиҳони хидматгорону мухлисон, боздошти умеди умедворон ва 

нигаҳдошту ҳифозати муъоширати оқилон буд тафсиъа бахшида, садад 

(адолатпешагиву накўкорӣ), вараъ (парҳезгориву тақводорӣ), иффат, 

қаноъат, истиқлоли таршеҳ (омодагии хидмат), фарзияти донистани 

ҳоли хидматгорон барин хислатҳоро афзуда, шарҳашонро ҷоиз медонад.  

Ба фикри ў мояйи хидмати мулук садад аст, ки ҷавҳараш 

худойтарсиву диёнат аст ва фазилати ҳар инсон дар тақвияти он. 

Парҳезгориву тақводорӣ, иффат ва қаноъат бошад бар вай ҳашамату 

бузургӣ бахшида, баробари баракоти беш овардан, омодагии 

хидматашро бар ҳамагон мусалламу мусаддақ месозад.  

Аз ин пас Абулмаъолӣ чанд нукта роҷеъ ба нуқси дурўғ, беобрўйиву 

шармандагӣ аз вай, оқибатҳои мудҳишовардаш, канораҷўйийи ҳар 

соҳибақл аз ин навъ рафтор, дурӣ аз дурўғгўро меорад ва дар ҳамин 

замина манзалати ақлу оқилу олимро васф менамояд. Худи ҳамин ҷо ў 

иқрор мешавад, ки, мутаассифона, бо вуҷуди ин қадар сутудан оқилон 

аксар дар кунҷи узлатанду ҷоҳилону арозил болонишин. Дар ин асос 

аҳли ҷоҳ ва хоса мулукро панд медиҳад, ки аз чунин воқеъият даст 

кашида, ашхоси фозилу мардумшинос ва қадршиносу вафодорро пас аз 

таҳаққуқ қариб гардонанд, чун ғайри суд бори дигаре наоранд. 

Ба ғайр аз ин, дар матни Ибни Муқаффаъ мисоле дар бобати табиби 

оқил оварда мешуд, ки ба мушоҳидаи зоҳирӣ қаноъат накарда, танҳо 

баъд аз ташхиси бавлу набз даво мефармояд. Абулмаъолӣ ин мисолро 

низ таҳриру тағйир карда, протсеси муъовинаву муъолиҷаро пурра 

намуда, иловатан, чун акси ин амал, бесалоҳиятиву саҳлангории табиби 

зоҳирбинро бо фарҷоми кори ў илова намуда аст, ки аз ин мисол 

муассиртар гардида.  
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Ҳикояти ҳамноми боб танҳо пас аз ин насиҳату маслиҳатҳо оварда 

мешавад. Худи ҳикоя ҳам тағйирҳо  дида. Дар он мутарҷим пеш аз ҳама 

барои исботи хўйи бади Заргар ва бархўрдории шарикмаҳбасонаш аз 

ин, муддати асораташонро тамдид дода, пешгирии наҷоти ўро асосе 

мебахшад. Пас, ҳикоя образи дувумдараҷаи Ҷиния - ҳампешаи Мор ва 

нутқи ў бар Маликзода, войзаниҳои Сайёд партофта шуда, вохўриву 

меҳмондрии Заргар, хизмати ў дар рикоби Шоҳ, тамаъкориву разолати 

азалии ў ва билохира, подоши сазовор барои ҳар кору кирдорро дохил 

карда аст.  

Иловатан дар ин боб 9 байти арабӣ, 3 байти форсӣ, 1 зарбулмасали 

арабӣ, 1 мисраъи тоҷикӣ, 1 оят ва 2 ҳадис мавриди истифода қарор 

гирифтаанд. 

Дахолати Абулмаъолӣ ба боби охирини асар “Маликзода ва 

асҳобаш” асосан танҳо дар тавзеҳу ташбеҳи сурату сирати қаҳрамонон 

дида мешавад. Ҳамчунин, мутарҷим барои хушхониву арзандагӣ 

фузудан муколамаи канизак ва Шарифзода, хулосаи аъёни шаҳр оид ба 

таваккали Маликзодаро ворид кардааст.  

Таъкиди алоҳидаи ду иловаи дигари Абулмаъолиро, ки мавқеъи ўро 

хеле хуб инъикос менамояд., инҷо зарур донистем. 

Аввал - ташреҳи ақл ва мақому манзалати он. Ҳарчанд доир ба ақлу 

мақоми он борҳо сухан рафта бошад ҳам, такрори ин матлабро дар 

интиҳо низ раво мебинад. 

Дувум - рою рафтори Маликзода дар интиҳои қисса бар ёронаш. 

Абулмаъолӣ онро чунин ҷамъбаст мекунад: “Ёрон бихонд ва соҳиби 

ақлро бо вузаро шарик гардонид ва соҳиби ҷамолро силлате гарон 

фармуд ва мисол дод, ки: Аз ин диёр бибояд рафт, то занон ба ту мафтун 

нагарданд ва аз он фасодӣ назояд” (416). 

Дигар Абулмаъолӣ Насруллоҳи Муншӣ дар рафти тарҷумаи хеш 

барои тасдиқу хушойӣ аз 12 байти арабиву 8 байти форсӣ, 2 

зарбулмасали арабӣ, 1 мисраъи масалгаройи тоҷикӣ ва 3 иқтибоси 

қуръонӣ истифода карда аст. 

Боби ҷамъбастии асар, ки “Хотимаи мутарҷим” ном дорад, монанди 

пешгуфтор, ҳарчанд ба андоза қасиртар аст, ниҳоят пуртакаллуф ба 

қалам омада, ба ҷуз ситоиши Баҳромшоҳ, худситоийи хоксорона, 

комгории мутарҷимро аз тарҷима, мақому мартабаи аслу ин нусхаро 

дар мавриди ҳозиру минбаъда фаро мегирад, ки чун анъана дар таърихи 

адаби форсӣ бисёрҳо дида мешавад. 
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Наҷобати ин “Хотима” дар он аст, ки бо вуҷуди зикри матолиби 

боло боз як бори дигар афзалияти ин китобро нисбат ба дигар кутуб 

хеле аҷибу дар айни замон дақиқ арз намуда аст: “... Хоҷа Булфазли 

Байҳақӣ, раҳимаҳуллоҳ, ... хидмате писандида кардааст ва ёдгоре нафис 

гузошта, ва фақеҳ Булқосими Нисобурӣ, раҳимаҳаллоҳ, таърихи  

навбати ҳумоюни шоҳоншоҳӣ ... пардохтааст ва дар он бар андозаи 

вуқуфи хеш ... қадаме гузорида ва дигар бандагон ба назму насри он чӣ 

мумкин шудааст, ба ҷой овардаанд ва дар он бар қазияти ихлоси худ 

муболиғатҳо намуда. Аммо он кутуб ҳавохоҳони мухлис ва бандагони 

якдил хонанд ва ин маҷмўъа ба наздики дўсту душман, мусулмону 

мушрик ва маъоҳиду зиммӣ мақбул бошад, чӣ дар асли вазъ кони 

ҳикмату ганҷи ҳисофат аст” (420). 

Чуноне аз ин муовинаҳо бар меояд Абулмаъолӣ Насруллоҳи 

Муншӣ ба вақти тарҷумаи хеш аз матни асос чандон дур нарафта, 

аксаран матлаби гуфташударо наздик ба асл ва ҳатто дар мавориде, ки 

тазйид накарда, таҳтуллафз ба ҷо оварда аст. Аз ин хотир онро ба 

пуррагӣ ба ин ё он намуди тарҷума муносиб донистан амри маҳол аст, 

зеро он ҷо-ҷо таҳтуллафз ва ҷо-ҷо озоду мантиқист. 

Баъдан, чӣ навъе мушоҳида шуд, муҳаррики ағлаби ин иловаҳо бо 

анвоъи саноеъи лафзӣ бошад ҳолоту манзараҳои табиъат, гардиши 

даври давор, бадали лайлу наҳор, ҳаракоти абри навбаҳору фасли хазон, 

ҳусну малоҳати занону духтарон, рафтору кирдори иштирокдорон 

буданд. 

Ҳамчунин, дидем, ки Абулмаъолӣ хисоли носутудаву ногуфтаи 

мусаннифонро кашф намуда, паҳлўҳои ниҳонии тинати инсон, 

маърифату дархўрдории ўро бо ҳама пастиву баландиҳо бар асар зам 

карда, ҳассосияту тароваташро дар хондану ҳифз кардан мефизояд. Дар 

ин пешаи худ ў аз зарбулмасалу мақол, абёти арабиву форсӣ, оёту 

аҳодис ва гуфтори бузургони давру пеш моҳиронаву фаровон истифода 

карда аст. Танҳо теъдоди абёти арабии мавриди истихдом беш аз 300 

(312 байт) адад буда, форсӣ-тоҷикиаш қариб 250 (240)-тост, ки 

мустақимон метавонанд чун як китоби алоҳида хидмат бикунанд. 

Тасаллут бар амсолу (арабӣ) аҳодису Каломи рабонӣ ва адаби араб низ 

вофир аст. Агар ин набудӣ, чӣ гуна метавонист беш аз 70 зарбулмасалу 

қариб 70 ояту ҳадис истифода барад?! 

Сабаби андарзҳои форсӣ-тоҷикиро ҷудо накардан бошад дар он аст, 

ки мутарҷим дар тасҷили аъмолу афъол чунон аз умқи донишу 

забондонии хеш истифода бурдааст, ки фикри бикрашро аз амсол фарқ 
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карда натавон. Ин аст, ки ў дар боби сабки гуфтори худ мегўяд: “То 

забони порсӣ миёни мардумон мутадовил аст [ин тарҷума] маҳҷур 

нагардад... Ва бад-ин либоси зебо, ки банда дар он пўшонид, ҷамоле 

гирифт, ки оламиёнро ба худ мафтун гардонад ва дар муддате андак 

ақолими рўйи замин бигирад”(420). 

Ва билохира, “Калилаву Димна”-и Баҳромшоҳӣ-ро, бо вуҷуди ин 

ҳама дигаргуниҳо, ба ҳеҷ ваҷҳ наметавон чун асари мустақилу ҷудогона, 

чун офаридаи Абулмаъолӣ Насруллоҳи Муншӣ, чуноне сурудаи Барзуя 

ва назираи арабии Ибни Муқаффаъанд, донист. Вале аз ин хулоса 

арзишу маҳбубияти он заррае кам нагардад. 
 

 

 

 

 

 

БОБИ III. ГАРДИШИ ҶАҲОНИИ “КАЛИЛА ВА ДИМНА”. 

 
Дар бобҳои собиқа дидем, ки “Калила ва Димна” баробари арзи 

вуҷуд кардан мақбули хосу ом гардида, баробари ҳадафгирии асосӣ - 

тарбияйи мулук - ахлоқи  дигаронро низ зери боли худ гирифта, меъёри 

одоби муъоширати ҷомеъаро танзим дод. Маҳз ҳамин ҳадаф, ба болои 

басо хушхониву равонӣ ва сюжети дилкаш, намояндагони халқу 

миллатҳойи гуногун, пайгирони фирқаву маслаку динҳойи мухолифро 

ба худ кашида, дар ҳам гусаст. Ин буд, ки асар қариб филфавр ба забони 

аҷнабӣ тарҷума гардида, ба сайри олам оғоз карда ва аз шукўҳу эъҷози 

воло бори дигар шаҳодат додў 

Дар ин ҷо мо суханро мад накашида, мехостем асосан роҷеъ ба 

тарҷумаҳои муҳиму ба  ин ҷониб дастрасшуда ва бознависҳои дигари 

форсӣ-тоҷикӣ, ки сурат гирифтаанду имрўз аз онҳо баҳра бардоштан 

имконпазир аст ва ба маҷрои адабии ин марзу бум бетаъсир набудаанд, 

чанд нуктаеро зикр намоем, ки ғараз ҳамоно бепайдоканориашро бори 

дигар нишон додан асту басў 

Аввалин тарҷумае, ки аз рўи нусхаи паҳлавӣ сурат гирифта, ҳамоно 

баргардониши суриёнӣ, ки ҳанўз солҳои 70 ҳамон аср аз тарафи 

“кашиши эронии ба ном Буд” ки дар таърихи 570 мелодӣ раёсати 

рўҳонии Эрон ва Ҳиндро ўҳдадор буда, мебошад. Аслан аз вуҷудияти ин 

нусха то соли 1873, касе чизе намедонист ва будани чунин тарҷума танҳо 
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аз “Феҳристи китобҳои суриёнӣ”-и битриқ Абдуясуъ (Абдуяшуъ) ёдрас 

мешуд. Ин нусха аввалин дар дайри Мордайн маҳфуз буда, сипас ба 

китобхонаи битриқӣ (патриарх) Мосул интиқол ёфт ва аз он пас бо 

ташаббуси Гроффини фаронсавӣ (Graffin) ба Порис омад ва рўнавиште 

аз он ба эҳтимоми шахсе ба ном Сосен (Socin) ба дасти Бейкл афтод ва ин 

мусташриҚи маъруф тавонист матни суриёнӣ ва тарҷумаи олмонии 

онро бо муқаддимае, ки Теодор Бенфӣ бар он нигошт, ба соли 1876 дар 

Лейпсиг ба чоп бирасонàд” (144; 59). Соли 1911 ҳамин нусха бо тасҳеҳ ва 

интиқоди Ф. Шултс (F& Schultess) дар Берлин ба табъ расид. 

Аҳамияти пайдо шудани нусхаи суриёнӣ пеш аз ҳама дар он аст, ки 

тавассути он асолати бисёре аз номҳо, ки ҳангоми тарҷумаҳои минбаъда 

тасҳифу таҳриф шудаанд, барқарор гарданд. Дигар он, ки ин нусха яке аз 

аввалин тарҷумаҳо ҳисоб шуда, аз осеби талотумҳои асрҳо эмин монда, 

то ин айём расидааст. 

Қобили зикр аст, ки “Калила ва Димна” боз ду маротибаи дигар ба 

суриёнӣ тарҷума шадааст, вале ин ду тарҷумаи аввал, ки тақрибан дар 

асрҳои 10-11 мелодӣ ба вуқўъ пайвастааст, дар Доиратулмаъорифи 

ислом чунин омада: “як кашиши суриёнӣ аз рўйи матни арабии Ибни 

Муқаффаъ тарҷумаи суриёнии онро, ки дар он аҳд тақрибан забони 

мурда буд ва ҷуз дар калисо ривоҷе надошт, сомон дод ва кўшид то ба он 

ранги исавӣ диҳад ва бад-ин тартиб бар асли санскрити китоб, ки дар 

тарҷумаи паҳлавӣ ба воситаи афзудани таълимоти ахлоқӣ басати 

фаровон ёфта буд, боз ҳам матолибе афзуд. Илова бар ин, миқдоре 

матолиби мухолифи матни китоб низ ба д-он мазид кард” (46а, 503). 

Тарҷумаи мазкур таҳти унвони “The  book of Kalilah and Dimnah^ 

translation from suriac” (“Китоби “Калила ва Димна”, тарҷума аз 

суриёнӣ)” бо кўшиши В. Райт (W& Wright) ва баргардонии К. Фелконе 

(K& Falconer) ба забони англисӣ дар Лондон соли 1884 ба бадъ расидў 

Дар ин баргардониш асолати матн риъоя карда нашуда, сохту сохтор бо 

фазилатфурўшиҳои мутарҷим рахна гардида аст. 

Тарҷумаи дигарӣ ҳамоне аст, ки доктор Муҳаммад Ҷаводи Машкур 

дар интиҳои “Панчатантра” (чопи Донишгоҳи Шумораи 710 Теҳрон, 

1341ҳ.) ёдрас шуда, мебошад. Он дар қарни нуздаҳум аз ҷониби кашиши 

олии осурӣ Томас Аудо (Thomas Audo) аз матни арабии Ибни 

Муқаффаъ баргардон шуда, соли 1895 дар Мосул ба табъ расида аст. 

Тарҷумаи мазкур аз 15 боб ташкил ёфтааст ва бино ба  гуфти М. Маҳҷуб 

“забони ин нусха ва ин тарҷума бо забони нусхаҳои Қаблӣ комилан 

мутафовут аст ва ин забон, ки онро суриёнии ҷадид меноманд, дар 
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воҚеъ, забони зиндаи осурӣ аст, ки аҳамияти калдониёну ошуриёни 

Эрон бад он сухан мегўянд” (147; 79). 

Бале чуноне маълум аст, пас аз нигориши Барзуяйи пизишк ва 

баргардониши кашиш Буд тарҷумаи Ибни Муқаффаъ сурат гирифта, 

боиси ифтихор ва тарвиҷу ташриқи ҳамаҷонибаи ин асар дар ҷаҳони 

мутамаддин гардид. Тамоми тарҷумаву тақлиду ҳаммонандҳое, ки дар 

тўли ин 1250 сол сурат гирифтаанд аз рўйи он ва ё баҳрабардор аз он 

будаандў Чун сухан дар боби асари Ибни Муқаффаъ дар фасли пешин 

шуда гузашт, ин ҷо мехостем, ало қадри ҳол, роҷеъ ба тарҷумаҳои 

ҳамноми дастрас, ки аз он бардошта шудаанд, чанд нуҚтаро ёдрас 

шавем.  

1) ТАРҶУМАҲОИ АРАБӢ. Баъд аз Ибни Муқаффаъ Абдуллоҳ ибни 

Ҳилоли Аҳвозӣ ном шахс “Калила ва Димна”-ро дар соли 781 -782 ба 

номи Яҳё ибни Холиди Бармакӣ тарҷума кард. Вале чуноне М. Маҳҷуб 

мегўянд: “чун тарҷумаи ў аз ҳайси фасоҳати услуб ба пояйи тарҷумаи 

Ибни Муқаффаъ намерасид” (147; 111) барҷой намонд. Ба ин санади 

таърихӣ, ки аз аввалин тарҷумаҳои ҳамном аст, дар “Кашф-уз-зунун” 

чунин омада: “Баъд онро (яъне “Калила ва Димна”-ро –А.А.) Абдуллоҳ 

ибни Ҳилолӣ Аҳвозӣ аз форсӣ (паҳлавӣ) барои Яҳё ибни Холиди 

Бармакӣ, дар даврони хилофати Маҳдӣ, ба соли 165 ҳ.қ. ба арабӣ нақл 

кард ва Саҳл ибни Навбахти Ҳаким низ онро барои Яҳё ибни Холиди 

мазкур, вазири Маҳдӣ ва Рашид, ба назм овард (ниг.: Ҳоҷӣ Халифа; 238) 

Аз иқтибоси мазкур чунин бар меояд, ки “Калила ва Димна”-и 

Абдуллоҳ ибни Ҳилоли Аҳвозӣ дар худи ҳамон аҳд ба саъю кўшиши 

Саҳл ибни Навбахт ба назм дароварда шудаааст. Вале Ҳанно ал-Фахурӣ 

дар “Таърихи адабиёти араб”-и худ Саҳл ибни Навбахтро (вафў 830) 

муназзимим тарҷумаи Ибни Муқаффаъ дониста, номашро баъди Обони 

Лоҳиқӣ (750-815) ёд мекунад (76, 347). Ба ҳар ҳол, ин асар, чуноне дар 

“Ал-мунҷид” омада, “Саъла ва Афра” ном дошта, ба қавли Масъудӣ 

“саршори назокату латофат аст” (106; 369) ва то имрўз аз он хабаре, ба 

ҷуз он чӣ овардем, дар даст нест. 

 Аввалин нозими "Калила ва Димна" -и Ибни Муқаффаъ, ба ақидаи 

ағлаби муҳаққиқин, Обони Лоҳиқӣ дониста мешавад, ки асари 

номбурдаро ба дастури Яҳё ибни Холид сомон дода, подоши зиёде 

гирифтааст. Он аз 14000 байт иборат буда, бо байтҳои зер оғоз меёбад: 
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Боиси таассуф аст, ки аз ин китоб “беш аз ҳафтоду шаш байт, ки 

баъзе марбут ба оғози китоб ва баъзе мутааллиқ ба боби “Ал-Асад ва - с- 

Савр” мебошад, боқӣ намонда ва монанди "Калила ва Димна" -и 

манзуми Рўдакӣ аз миён рафта аст” (150; 251) ва он чанд байт дар “Ал-

авроқ”-и Суълӣ ва “Заҳр-ул-одоб”-и Ҳасройи Қиравонӣ сабтанд. 

Ҳамчунин, Алӣ ибни Довуд ва аз он пас Низомуддин Муҳаммад 

ибни Муҳаммади Ҳубборин (ваф. 1115-1116) таҳти унвони “Натоиҷ-ул-

фитна” фи назми "Калила ва Димна" , ки соли 1900 дар Лубнон ба табъ 

расидааст, Абдулмўъмин ибни Ҳусайни Сағонӣ бо номи “Дурар-ул-

Ҳикам фи амсоли -л- Ҳинд ва -л- Аҷам” (таълифаш 640 ҳ.қ. – 1242 /1243м) 

ва Ҷалолуддин Ҳасан ибни Алии Наққош зери унвони “Дуррат-ул-ҳикам 

фи амсоли-л-ҳунуд ва -л-Аҷам” "Калила ва Димна" -ро ба шеъри арабӣ 

гардонидаанд. Ба ақидаи М.Маҳҷуб “Манзумаи Ҷалолуддин Ҳасан аз 

лиҳози ном бо манзумаи Абдулмўъмин ҳаммонандии тамом дорад ва 

баъид нест, ки ҳар ду як нусха бошанд ва дар таъйини номи шоъир 

иштибоҳе рух дода бошад” (147; 114). Дар айни замон як нусха аз 

“Дурар-ул-ҳикам” дар китобхонаи марказии Вена ва як нусха аз “Дурар-

ул-ҳикам” дар музейи миллии Британия маҳфуз буда, ба таҳқиқи 

ҳамаҷониба шомиланд (46а , 504). 

 Ғайр аз ин ҳама, Ибни Надим дар “Феҳрист”-и худ аз Бушр ибни 

Мўътамад (ваф. 820) ном шоъире ёд мекунад, ки гўё "Калила ва Димна" 

ро ба назми араб гардонида бошад (82, 305). Дар ин боъис ягон 

сарчашмаи дигар ахборе надода аст ва мо ин ҷо роҷеъ ба он чизе гуфта 

наметавонемў 

Умуман аз "Калила ва Димна" -и арабӣ нусхаи зиёду мухталиф 

фаровон боқӣ мондаааст. Нахустин нашри варианти арабиаш бошад, 

тавассути заҳматҳои Х.А. Шултенс (Schultens) ҳанўз соли 1786 дар 

Лейден, сурат гирифт (Paps versionis arabical libri Colailah wa Dimnah sive 

fabularum Bidpai philosophi Andi in usum auditorum edita)&  

Вале ин табъи комил набуда, танҳо қисмате аз он буд. 
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Нахустин табъи комили "Калила ва Димна" -и арабӣ ба саъю 

эҳтимоми ховаршиноси маъруф барои А.Силёвестер де Сасӣ ба соли 

1816 дар Париж сурат гирифт ("Calila et Dimna ou Fables de Bidpai en 

arabe; precedees d'une memoire sur t'origine de ce livre et sur les diverses 

traductions qui out ete faites dans t'orient). 

Асари мазкур аз муқаддимаи муфассал ба забони фаронсавӣ, ки 

илова ба равшан кардани бисёр нукоти таърихиву адабии "Калила ва 

Димна", ёдоштҳои интиҳодии фаровон роҷеъ ба шаш дастнависи ҳамчун 

асос истифода кардааш, ва дар поёни китоб тарҷумаи ҳоли Лабид ибни 

Рабиъа бо муаллақаву шарҳаш (ба забони арабӣ) ташкил ёфтааст. 

Доирату-лмаъорифи Ислом дар боби инкитоб чунин оварда: “Де Сасӣ 

барои табъи ин китоб нусхаҳои нисбатан бадеро асо қарор дод ва сипас 

китобро озодона ва бо ёрии нусхаҳои дигар тасҳех кард”(135;). 

М.Маҳҷуб сабаби ин нуқсро дар фосилаи байни асли асар, яъне 

тарҷумаи Ибни Муқаффаъ ва нусхаи хатии дастраси Де Сосӣ мебинад, 

ки қариб шаш аср аст. 

Барои муайян намудани асолати матни арабӣ таҳқиқӣ ҶўГуъидӣ 

(Guidi), ки дар асоси се нусхаи дар Итолиё буда, ба вуқўъ пайвастааст, 

хеле ҷолиб аст. , дар асоси омўзиши ҳаматарафан ин се нусха ва матн 

нашр кардан Силвестр де Сасӣ матни интиқолии "Калила ва Димна" -ро 

соли 1873 дар Рим таҳти унвони “Studii sui testo arabo del libro di Calila e 

Dimna” ба табъ расонид. 

Ҳамин тариқ  матни Де Сасӣ хеле шўҳрат ёфта, дар манотиҚи 

мухталифи олам аз қабили Булоқ, Мосул, Бейрут, Қоҳира, Деҳлӣ, 

Бамбей, Рим, петроград, Москва, Димишқ, ва ғ. ҳанўз то ибтидои қарни 

бистум ёеш аз 30 маротиба нашр шудааст, ки дар китоби Виктор Чайвин 

(Chauvin) “Китобшиносии китобҳои арабӣ” (ҷилди 2, 1870), бино ақидаи 

М.Маҳҷуб, феҳристи мукаммали он пешкаш мегардадў 

Вале то солҳои наздик беҳтарин матни интиҚодии арабйи "Калила 

ва Димна" ҳамоно табъи Луйи Шайхо (L& Cheikho& La version arabe de 

Kalilah et Dimnah d'apres le plus ancien Manuscrit arabe date^ 1905) 

донисти мешуд. Асоси матни интиҚодии уро нусхаи хатии 

Қадимтарини таърихдор чуноне аз унвон пайдост, ки соли 739 ҳ.қ.-1339 

м. китобат шуда, ташкил мекард. Ба ҷуз ин, мунашир дар муқаддима 

роҷеъ ба таърихи адабии "Калила ва Димна" ва характеристикаи 

дастхатҳои мавҷуда муфассал нақл менамояд., ки басо муҳим аст.             

Матне, ки солҳои охир дар мамолики араб гаштаю баргашта нашр 

мешавад ба киолими варзидаи араб Форуқ Саъд таъаллуқ дорад. Дар 
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нашри ин олим, чуноне, худаш гуфта: “барои аёну осон шудан ҳар як 

боб муҷаддадан н ба фиқрот ва ҳар як фиқра ба қитъаҳо” тақсим 

шудааст” (16; 135). Матни мазкур дар асоси диди танқидии тамоми 

нашрҳои собиқа сурат гирифта, дар интиҳойи ҳар як қитъа мансубияти 

он ба ин ва ё он нашр ва ё ҳой надоштанаш мухтасар ахбор пеш меорадў 

Иловатан, пешгуфтори асар ба таърихи ҳикояёти тамсилӣ дар ҷомеъаи 

башарӣ, рушду камоли он, мақому манзалати "Калила ва Димна" дар ин 

замина ва филмҳои тасвирии тамсилии садаи ҳозир бахшида шуда, 

фикру ақидаҳои ҷолиби Форуқ ба маърази муҳокима пешкаш мекунад. 

Умуман шавқу завқи аъроб ва муҳаққиқин ба ин асари гаронмоя дар 

тўли асрҳо кам гашта, беш аз пеш шудааст. Ин буд,ки фақат дар асри 

ҳозир он беш аз 100 дафъа ба шакли комил ва беш аз 1000 маротиба ба 

таври ҳикояҳои ҷудогона дар Билоди Араб ва берун аз он таъу нашр 

шуда, ақлу ҳуши миллионҳо мухлисони завҚи баландро мунаввар 

кардааст. 

Аз рўйи нашри барои Силвестер де Сосӣ, илова ба тарҷумаҳои 

қадимӣ, ба забонҳои гуногуни Аврупо тарҷумаҳои нави зиёде пайдо 

шуданд, ки машҳуртарини онҳо гардонишҳои В. Ночбул (Knatchbull, 

Оксфорд, 1819) ба англисӣ, ки дуюмбора соли 1915 аз ҷониби Ван Дюк 

(Van Dyck) ба табъ расида аст, баргардониши Мў Морено (Мў Moreno, 

Санремо, 1910) ба забони италянӣ, Вулор (1837-1839, Штутгарт), В.Н. 

Браун (Brown) боби чоруми асар, 1922, маҷаллаи “Journal of American 

Oriental Society^ VXLII^ ондон) ба англисӣ, И.Ю. Крачковский ва И.П. 

Кузмин (1934, Маскав-Петебург) ба забони русӣ ба шумор меравандў 

Умуман "Калила ва Димна" дар дарозои таърих пас аз гардониши 

Ибни Муқаффаъ ба забонҳои тибетӣ, форсӣ, юнонӣ, ибронӣ, лотинӣ, 

туркӣ, испанӣ, англисӣ, русӣ, фаронсавӣ, ҳоландӣ, донмаркӣ, олмонӣ, 

молоёйӣ, нубӣ, ҳабашӣ, харватӣ, арманӣ, италёвӣ, ўзбекӣ, муғулӣ ва 

ғайра ҳам дар назму ҳам дар наср тарҳума ва нашр шуда (ҷадвали 

тарҷумаҳо дар замима оварда мешавад), "фуҳули мутатаббиъину 

мусташриқин дар хусуси ин китоб таҳқиқот ва тадқиқоти беандоза 

карда, сатр ба сатр онро таҷзияву таҳлил намудаанд ва бо кутуби 

қадимаи Ҳинд мутобиҚат карда, бо достонҳову Қиссаҳои соири милал ва 

бо “Авасто”-ву “Шоҳнома” ва қиссаи қадимаи араб ва кутуби паҳлавӣ 

татбиқот намуда натоиҷи муфассалу мабсуте истихроҷ кардаанд” (144,   

), ки зикри ҳамаи онҳо бо шарҳу тафсил дар ин ҷо аз имкон берун буда, 

тадҚиҚи ҷудогонаро тақозо мекунад. Аз ин хотир, мо мехостем дар ин 
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ҷо роҷеъ ба тарҷумаҳои форсӣ, ба ҷуз баргардониши Абулмаъолӣ 

Насруллоҳ, чанд нуктаро зикр кунем. 

2) ТАРҶУМАҲОИ ФОРСӢ-ТОҶИКӢ. Бино ба ақидаи муҳаққиқон ва 

ахбори муаррихон қадимтарин тарҷумаи форсӣ-тоҷикии "Калила ва 

Димна" дар замони Абулфазли Балъамӣ арзи вуҷуд намуда, дар аҳли 

Наср ибни Аҳмади Сомонӣ (    ) анҷом пазируфта аст. Фирдавсӣ аз он 

чунин ёд мекунад: 

 

"Калила" ба тозӣ шуд аз паҳлавӣ, 

Бар ин сон, ки акнун ҳаме бишнавӣ. 

Ба тозӣ ҳамебуд то гоҳи Наср, 

Ба д-он гаҳ, ки шуд бар ҷаҳон шоҳи аср. 

Гаронмоя Буфазл, дастури ў, 

Ки андар сухан буд ганҷури ў. 

Бифармуд то форсиву дарӣ, 

Бегуфтанду кўтоҳ, шуд доварӣ. 

Аз он пас бишнид, рой омадаш,  

Бар ў бар хирад хирад раҳнамой омадаш. 

Ҳамехостӣ ошкору ниҳон,  

К-аз ёдгоре бувад дар ҷаҳон... (20; 465) 

 

Вале роҷеъ ба будани ин тарҷума Силвестер де Сасӣ шак намуда, 

чунин мегўяд: “Ба назар мерасад, ки ин кор ҳаргиз сурат нагирифта ё ин 

ки марги вазири донишдўст - Абулфазл-нотамом монда бошад, зеро, - 

идома медиҳад ў,- Насруллоҳ ибни Абдулҳамид аз он кўчактарин номе 

дар “Муқаддима”-и хеш, ки дар он таърихи “Калила”-ро то рўзгори худ 

боз мегўяд, набурда аст” (ммў, 125). Ҳусайн Воъизи Кошифӣ бошад 

будани чунин як тарҷумаро рад накарда ба кӣ мансуб буданашро эзоҳ 

намедиҳад , мефармояд: “... Ва дигарбора Абулҳасан Наср ибни Аҳмади 

Сомонӣ яке аз фузалои замонро амр кард то он нусхаро (яъне "Калила ва 

Димна"-и Ибни Муқаффаъро - А.А.) аз забони арабӣ ба луғати форсӣ 

нақл намуд... (23,   ). Ба ин маънӣ муаллифи “Кашфу-з-зунун” низ 

ибрози ақида намуда, доираи таҳқиқро мўъҷазтар кардааст. Ҳоҷӣ 

Халифа мегўяд: “Пас Абулмаъолӣ Ҳасан Наср ибни Аҳмади Сомонӣ 

онро ба яке аз уламои аср дод ва ў китобро ("Калила ва Димна"-ро - А.А.) 

ба форсӣ даровард ва шоъири вай Рўдакӣ онро ба беҳтарин назми 

форсӣ манзум сохт” (К~з, 238). Вале Саъолибӣ, ки Абулмаъолӣ чуноне 

гуфтем, асосан ба ў истинод карда, гуфторашро сад андар сад бурҳони 
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Қотеъ медонад ва Силвестер де Сасӣ онро дастак кардааст, дар “Ғурару-

л-ахбор” боз ҳам тарҷумаи Балъамиро аз рўйхат мебарорадў , чунин 

оварда: “Ибни Муқаффаъ онро ба арабӣ нақл кард ва Рўдакӣ юа амри 

амир Наср ибни Аҳмад ба шеъри форсӣ даровард” (92; 633). Роҷеъ ба 

тарҷумаи Балъамӣ ва ё шахси номвари дигар ва ё умуман вуҷуд 

надоштани тарҷумаи насрӣ баҳс идома дорад ва муҳаққиқон аз ду 

санади ба сол наздик - “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ ва “Шоҳнома”-и 

Саъолибӣ (эст, 6, 590) истифода бурдаандў Мо мўътаҚиди фикри 

Фирдавсием ва дар ин боис чанд нуктаро бояд ин ҷо тақвият биёваремў 

Аввал ин, ки Рўдакӣ "Калила ва Димна"-ро чуноне Абулмаъолӣ дар 

“Муқаддима”-аш оварда: “то майли табъҳо ба сухани манзум беш 

бошад”, (19, 23) ба назми форсӣ даровардааст ва хушбахтона осори он, 

ҳарчанд нопурра ҳам бошад, то имрўз боқист. Вале аз рўи кадом матн ин 

кор сурат гирифтааст: паҳлавӣ, арабӣ ва ё форсӣ-тоҷикӣ? 

Бинобар ахбори сарчашмаҳои таъризиву адабӣ чунин бармеояд, ки 

пас аз тарҳума шудани "Калила ва Димна" ба арабӣ ва пурра ҷойгузин 

шудани дини мубини Ислом дар тамоми Осиёи Марказӣ нусхаи 

паҳлавии он ба ба истилоҳи Маҳҷуб “ба зудӣ аз миён рафт” (147; 128). Ин 

матлабро Фирдавсӣ низ таъйид мекунад: 

 

"Калила" бо тозӣ шуд аз паҳлавӣ, 

Бад ин сон, ки акнун ҳамебишнавӣ. 

(20; 465) 

Ва пайдост, ки аҳли завқ аз нусхаи арабӣ бархўрдор будаанд. Дигар 

ин, ки Фирдавсӣ дар “Шоҳнома”-и безаволи худ, чуноне аз материалҳои 

“Ҳазораи “Шоҳнома” ва таҳқиқи муаррихон маълум шуда, дар боиси 

фактҳои таърихиву адабӣ ва мулуку мунодимону шуъарову удабо 

саҳверо роҳ надода, танҳо дар асоси вуҷуди мадрак сухантирозӣ кардааст 

ва пардози бадеъӣ дар онҳо қариб дида намешавад. Аз ин хотир низ, 

вақте ў роҷеъ ба “Гаронмоя Буфазл” - сухан мегўяд, яқинан дар асоси 

нусхаи дошта ва ё дидааш маълумот медиҳад Ва аз ин пас боз мегўяд: 

 

Гузарандае пеш биншонданд, 

Ҳаме нома бар Рўдакӣ хонданд. 

Бипайваст гўё паркандаро, 

Бисуфт ин чунин дурри огандаро. 

(20; 465) 
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ки тасдиқи будани нусхаи насрии форсист, ки дар шакли “оганда” 

(носуфта) - насрӣ буду “суфта” шуд, яъне ба назм дароварда шуд. Баъдан 

Фирдавсӣ ба тасреҳ мегўяд, ки “гузорандае” оварданд ва ў “нома”-ро бар 

Рўдакӣ хонд, ба тахмини Ғ. Алиев ба вақти нобиноии Рўдакӣ ҳам бояд 

бошад (31; 119) ва Рўдакӣ он суханони парокандаро ба назм даровардў 

“Ва ин мутарҷим (гузоранда) мебоистӣ” "Калила ва Димна"-ро ё аз 

паҳлавӣ барои Рўдакӣ тарҷума кунад ва ё аз арабӣ” (147; 129) ва чуноне 

қаблан зикр кардем, санадҳои мухталиф аз тарҷума шудани он дар 

даврони Сомониён аз забони арабӣ ба форсӣ-тоҷикӣ шаҳодат медиҳанд 

ва ҳамчунин номи "Калила ва Димна"- и паҳлавӣ аз забонҳо афтода аст, 

яқинан он дар дарбори Наср ибни Аҳмади Сомонӣ аз арабӣ ба форсӣ-

тоҷикӣ тарҷума шуда аст. Илова бар ҳамаи ин, дар “Шоҳномаи 

Абўмансурӣ”, ки соли 957 (!) навишта шуда аст, вақте сухан аз боби 

пазироии "Калила ва Димна" меравад, чунин катибаро мебинем: “(Наср 

ибни Аҳмад) Дастури хешро - Хоҷа Балъамӣ - бар он дошт, то аз забони 

тозӣ ба забони порсӣ гардонид, то ин нома ба дасти мардумон андар 

афтод ва ҳар касе даст ба д-ў Андар заданд ва Рўдакиро фармуд, то ба 

назм оâард ва "Калила ва Димна" андар забони худ ва бузург афтод ва 

номи ў ба д-ин зинда гашт (143, 33), ки бар будани матни комилу ба 

итмомрасидаи Абулфазли Балъамӣ шакке боқӣ намегузорадў Вале, 

мутаассифона, аз он имрўз, мисли ҳазорҳо асарҳои дигар, ки танҳо 

номашон монда, хабаре надорем.  

 Дар асоси тарҷумаи Балъамӣ манзумаи "Калила ва Димна" -и 

Рўдакӣ ба майдон омад, ки қариб ҳама муаррихону тазкиранигорон 

(Фирдавсӣ, Саъолабӣ, Ҳоҷи Халифа, Абулмаъолӣ, Давлатшоҳӣ 

Самарқанди, Ҳ.В.Кошифӣ ва ғ.) аз он ва шўҳрату балоғати он сухан 

рондаанд. Асари мазкур ба шаҳодати тазкиранигорон бо байти: 

 

Ҳар ки н-омўхт аз гузашти рўзгор, 

Низ н-омўзад зи ҳеҷ омўзгор ... 

 

оғоз ёфта, дар баҳри рамали мусаддаси мақсур ё маҳзуф суруда шудааст. 

Бино ба шаҳодати манбаъҳо он 12000 байтро фаро гирифтў Аммо, 

мутаассифона аз ин асари бузург, то давраи мо танҳо на бештар аз 100 

байт боқӣ мондааст, ки шодравон Саид Нафисӣ дар “Аҳвол ва ашъори 

Рўдакӣ” бо маъхазу мадрак гирдоварӣ кардааст. Чун дараҷаи қаробати 

ин байтҳо ба нусхаи арабӣ дар мақолаи Ғазанфар Алиев “Дар бораи 

"Калила ва Димна" -и Рўдакӣ (“Шарқи Сурх”, №10, Д., 1958) ба пуррагӣ 
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муовина шудааст, аз ин кор дасткашида, фақат ҳаминро ёдрас 

мешаваем, ки Одамушшуаро дар баробарӣ хеле борикбинона муроҷиат 

намудан ба тарҷумаи дастрасӣ худ ва нигоҳ доштани асолати он, аз 

замми маънову тобишҳои нав худорӣ низ накарда”, ба материали 

достони худ эҷодкорона наздик мешавад ва онҳоро барҷастатар ва аз 

ҷиҳати ғоявӣ таъсирбахштар карда нишон додааст (31; 126). Ба назм 

дароварда шуданӣ "Калила ва Димна" аз тарафи Рўдакӣ “як ҳодисаи 

бузург ва қобили мулоҳиза буда аст ва метавон гуфт, ки то он таърих 

(тақрибан соли 935) ҳеҷ ҳодисае ба ин бузурги ва бо ин шиддати таъсир 

дар таърихи абадии Эрон наяфтодааст” (147; 134) ва шояд маҳз ба ҳамин 

хотир бошад, ки ҳама таърихнома ва мадраку маъхазӣ таърихиву адабӣ 

аз танзими Рўдакӣ сухан рондааст. Ҳатто Фирдавсӣ дар “Шоҳнома” ба 

вақти шарҳи давронӣ салтанати Анушервон ва баён карданӣ оварданӣ 

“Калила” аз Ҳинд ба он ишорае мекунад, ки аслан гирем масоили 

тарҳшаванда қаробате надошта, то дараҷае берун аз мавзўъи баҳсаш аст.  

 Пас аз танзими Рўдакӣ он бо суръат гирди забонҳо гардида, 

мўҷибӣ анҷом ёфтанӣ корҳои бузурги дигар шуд. “Шоҳнома”-и мансур, 

ки яке аз заминаҳои асосии асари Фирдавсист, аз ин Қабил аст. 

Муаллифи муқаддимаи он тадвинашро маҳз натиҷаи шўҳрати беандозае 

"Калила ва Димна" - и манзум дониста, чунин мегўяд: “То ҷаҳон буд 

мардум гирди дониш гаштаанд ва суханро бузург дошта ва некўтарин 

ёдгорӣ сухан донистаанд ... ва чун марудм бидонист, к-аз вай чизе 

намонад пойдор ба д-он кўшид то номи ў бимонад. Чун шоҳи ҳиндувон, 

ки "Калила ва Димна" ва “шоноқ” ва “Рому Ромин” берун овард. Ва 

Маъмун писари Ҳорунаррашид ... як рўз бо меҳтарон нишаста буд, гуфт: 

мардум бояд, ки то андар ин ҷаҳон бошанд ва тавонойӣ доранд 

бикўшанд, то аз ў ёдгоре бувад, то пас аз марги ў номаш зинда бувад”. 

Абдуллоҳ Муқаффаъ, ки дабирӣ ў буд, гуфташ, ки аз Кисрои Анушервон 

чизе мондааст, ки аз ҳеҷ подшоҳ намондааст: Маъмун гуфт: “- Чӣ монд?” 

- гуфт: “- Номае Ҳиндустон биёвард. Он чӣ Барзуяйи табиб аз ҳиндуйӣ 

ба паҳлавӣ гардонида буд, то номи ў зинда шуд миёнӣ ҷаҳониён” ... 

Маъмун он нома бихост ва  он нома бидид. Фармуд дабири хушро то аз 

забони паҳлавӣ ба забони тозӣ гардонидў Наср ибни Аҳмад ин сухан 

бишнид хуш омадаш. Дастури хешро - Хоҷа Балъамӣ - бар он дошт то ба 

забони порсӣ гардонид, то ин нома ба дасти мардумон андар афтод ... ва 

Рўдакиро фармуд то ба назм овард ... номи ў ба д-ин зинда гашт ва ин 

нома аз ў ёдгорӣ бимонд (143; 30-33). Аз ин пас илова менамояд., ки амир 

Абўмансур АбдураззоҚ, сипассолорӣ Хуросон чун “кори "Калила ва 
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Димна" ва нишонӣ шоҳӣ Хуросон бишнид хуш омадаш. Аз рўзгор орзу 

кард то ўро низ ёдгоре бувад андар ин ҷаҳон. Пас дастури хеш 

Абўмансур Маъмариро бифармуд то худовандони кутубро ... аз шаҳрҳо 

биёваранд” (20 мўҚў34) ва дере нагузашта “Шоҳнома”-и Абўмансурӣ ба 

майдон омад ва коми дил ба бор овард. 

 Бино ба шаҳодати Абулмаъолӣ тарҷумаҳои дигаре ҳам сурат 

гирифтаанд, вале аз онҳо осоре намондааст. Ин санатро ў чунин ба қалам 

медиҳад ... Ва ин китобро ("Калила ва Димна" ) пас аз тарҷумаи ибни 

Муқаффаъ ва назми Рўдакӣ тарҷумаҳо кардаанд ва ҳар кас дар майдонӣ 

баён бар андозаи маҷолӣ худ қадаме гузоридаанд. Лекин менамояд., ки 

муродӣ эшон тақрири самар ва таҳрири ҳикоят будааст, на тафҳими 

ҳикмату мавъизат (19;  ), биноан ў вазифадор аст онро, “ки зубдаи чанд 

ҳазорсола аст эҳё бахшад” (19). 

 Дар асоси тарҷумаи Абулмаъолӣ асари манзуми ҳамномӣ Қонеъии 

Тўсӣ (ваф. тақр. 1273) иншо шудааст. Дар бораи Қонеъӣ ва эҷодиёти ў 

Забеҳулло Сафо муфассал маълумот медиҳад (117, 487-501). Манзумаи 

"Калила ва Димна" -и Қонеъӣ дар баҳрӣ мутақорибӣ мусаммани маҳзуф 

ва мақсур суруда шуда, бо байти зерин оғоз меёбад: 

 

Худоё, туйӣ зиндайи ҷовидон, 

Фарозандаи ин сипеҳрӣ равон ... 

 

 Асари номбурдаи Қонеъӣ тақрибан ҳовии 4500 байт буда, баъд аз 

ҳамду наът ба мадҳи мамдўҳ пардохта, ҳилму рой, хираду вафо, 

ҳақшиносӣ, муҳтоҷпарварӣ, камозорӣ, парҳез, саховату карам, бахшиш, 

шарм, ҳаё, хусусан адолатро аз сифатҳои беҳтарини шоҳон мешуморадў 

Ҳамчунин Қонеъӣ изҳор менамояд., ки тамомӣ матолибӣ "Калила ва 

Димна" -и аслии мансурро ба риштайи назм кашида, фақат баъзе 

суханони камро ихтисор кардааст: 

 

Сухан ҳар чӣ кам буд, андохтам, 

Бад-он сон ки юоист, пардохтам. 

 

Маснавии Қонеъи ба ин ду байт хотима мепазирад: 

 

Замину замон бандайи шоҳ бод, 

Ҳамеша ба коми накўхоҳ бодў 

Бад-ў бод ободийи буму бар, 
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Фурўдасти ҳукмаш қазову қадар. 

 

 Гуфтори Қонеъӣ ағлаб миёна ва гоҳе суст буда, шояд сабаби 

шўҳрат наёфтанаш ҳамин бошад. Ба ин порча таваҷҷўҳ фармоед: 

 

Чу биншаст Кисро ба ҷойи Кубод, 

Кóлоҳи бузургӣ ба сар бар ниҳод, 

Ба даргоҳи он шоҳи шамшерзан, 

Бузургони гетӣ шуданд анҷуман. 

Бар-ў Зарру гавҳар барафшонданд 

Вàро шоҳи Нушервон хонданд. 

Бар-ў Зинда шуд расми Пирўзшоҳ, 

Фарозид бар чархи гардон кулоҳ. 

Баровард ному бигустуруд дод, 

Дили зердастон бад-ў гашт шод. 

Ба як бор дасти бадӣ баста шуд, 

Замон тундхў буд, оҳиста шуд. 

Шаҳон номи ў бар нигин доштанд, 

Забонҳо пур аз офарин доштанд, 

Дили кабку шоҳин ба ҳам ром шуд,  

Дами аждаҳо ҷойи ором шуд. 

Ҷаҳон буд монанди боғи ирам, 

Надиданд як дили пурандўҳу ғам.                                  

Ҳама рўз бо ҳушмандон будӣ, 

Зи ҳар донише достонҳо задӣ. 

Зи нодон ҷудойӣ гузидӣ мудом, 

Яке субҳи бебар набурдӣ ба шом. 

Хирадмандро ў накў доштӣ, 

Ки дорад касеро чу ў доштӣ. 

Ба таърихи шоҳон будӣ шодмон, 

Бад-он боз гаштӣ замон то замон. 

Мар ўро ба чизе надиданд шод, 

Ба ҷуз ёд кардан зи шоҳони дод . 

(117, 505) 

 Муаллиф ин манзумайи хешро ба Султон Иззиддин Кайковус 

(1243-1264) бахшида, ҳатто ба ахбори муаррихону тазкиранигорон, 

сазовори унвони баланди Маликушшуъаро гардидааст. Манзума, ба ҷуз 

муқаддима, пурра мутобиқи тарҷумайи Абулмаъолӣ буда, тақрибан 
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соли 1259 таълиф шудааст. Дар муқаддима масоъилӣ мухталиф аз 

қабили парҳезгориву қаноъатпешагӣ, бахшандагиву саховатмандӣ, 

хушруйиву ширинсухавӣ ва хушхатбудану панди бисёр гирифтанҳо, 

“Салҷуқнома” - барин асар эҷод кардани соҳибқалам матраҳ гардида, аз 

он пас баёни ҳикоёт оварда мешавад. Сабаби танзимро худи Аҳмад ибни 

Маҳмудӣ Тўсӣ, мулаққаб ба Қонеъӣ дар азамату шанъ, нуктаҳои 

борикбинона ва аз назари шоъирон дурмондаи дониста, баробарӣ 

итмомӣ “Салҷуқнома”, ба назми "Калила ва Димна" мепардозад: 

 

Зи таълифи он рўзгоре гузашт, 

Ба гирдӣ “Калила” ки ёрист гашт! 

Ман онро ба худ назм кардам чунин, 

Ки ҳар лафзи ў гашт дури самин ...   
   

 Гумон меравад, ки чунин як шоъиру сиёсатмадор, ки қариб тамоми 

Осиёи Марказиро бо Ҳинду Арабу аҷам паси сар карда, беш аз 40 сол 

умрро дар дарбор (Ҳамоно ҷиҳил сол бошад тамом, - Ки маддоҳи 

салҷуҚиёнам мудом ...) гузаронидааст аз манзумаи одамушшуаро 

Рўдакӣ бехабар бошад.! Дар асл сухан бояд роҷеъ ба тарҷумаи Ибни 

Муққаффаъ тафовутҳо дорад ва таҳлили манзумаи мазкур ҳам инро ба 

исбот мерасонад, ва дар баъзе ҳолатҳо тарҷумаи озодтар ва қисман 

мустақил, як навъ назира ҳам гўем мешавад, аст. Вале чизе дигар, ки 

Маликушшуаро Баҳор дар “Сабкшиносӣ” оварда аст, аз эҳтимол дур 

нест. , мегўяд: “Назм кардани он мерасонад, ки дар қарни ҳахтум (13 

мелодӣ) "Калила ва Димна" -и манзуми Рўдакӣ дигар вуҷуд надошта ё 

дар дастраси фузало набуда аст, чӣ дар сурати маъруф будани он китоб 

дигаре (ба вижа, ки аз мардуми Хуросон низ буда бошад) ба назми он 

мубодират намеварзида аст” (150; 252). 

 Аз "Калила ва Димна" -и Қонеъӣ то замони мо ду нусха расида аст, 

ки яке дар Музейи Британия таҳти раҚами Add 7766 (соли китобаташ 

863 ҳиҷрӣ, ки баробари 1458-1459 мелодист) ва дигаре дар китобхонаи 

Миллии Малик маҳфуз мебошад. 

 Чанд сол пеш ховаршиносони Гурҷистон эълон карда буданд, ки 

"Калила ва Димна" -йи Қонеъиро ба табъ хоҳанд расонд. Ба сабаби пош 

хўрдани ИттифоҚи Советӣ дигар мо аз натиҷайи он бехабар ҳастем. Аз 

ин пас то асри 15 ба "Калила ва Димна" касе даст назада, таълифи 

Абулмаъолӣ Насруллоҳ ҳамчун меъёри булуғи фасоҳати калом дониста 

шуда, дар баробари “Гулистон”-и Саъдӣ аз маҳбубтарин кутуби насри 
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форсӣ даст ба даст буд. “Вале ҳаракати илмию адабие, ки пас аз истилои 

муғул дар сари 15 дар Осиёи Миёна ва Хуросон ба амал омад, ба 

инкишофи афкори маънавии халқҳои ин сарзамин таконе дод, ба сайри 

таърихии "Калила ва Димна" низ бетаъсир намонд” (35; 543). 

 Чун забони нигориши Абулмаъолӣ бо ҳадису ибораву калимаҳои 

арабӣ, ки дар тўли қариб се сада то ҳадде норавшан шуда буданд, 

саршор буд, зарурати таҳрири нави он ба миён омад. Ин таҳзиб бо 

ишора ва дастгирии вазири Ҳусейни Бойқаро Низомуддавлат Аҳмади 

Суҳайлӣ аз ҷониби Ҳусайн Воъизи Кошифӣ ба сомон расонида шуда, бо 

чанд ҷиҳат аз тамоми тарҷумаҳои собиқа фарқ мекунад. Ҳусейн Воъизи 

Кошифӣ матни "Калила ва Димна" - ро, ки Абулмаъолӣ ороста буд, 

мувофиқи завқи муосирони худ тағйир дода, пеш аз ҳама номашро, ки 

дар зарфи қариб 1000 сол (таснифи Барзуя) бо вуҷуди гардонишҳо ба 

забонҳои мухталиф дигар намешуд, иваз намуда, ба хотири ҳомиву 

ҳикоятгари ин кор “Анвори Суҳайлӣ” ном гузошт. Силвестр де Сасӣ ин 

табдилро чунин ба Қалам медиҳад: “Ҳеҷ як аз мутарҷимони форсиву 

арабӣ пеш аз Ҳусейн Воъиз номи китобро тағйир надода буданд ва ин 

китоб аз рўзи тарҷума шудан ба паҳлавӣ, ё дар ҳақиқат таълифи он ба д-

ин забон, то рўзгори Ҳусейн Воъиз ба "Калила ва Димна" мавсум 

будааст”. Ба ҷуз ин табдил, ҳамчунин Кошифӣ тағйири ҷиддии дигарро 

низ ба худ раво дидааст, ки он иборат аз ҳазори муқаддимаҳои нусхаи 

арабиву форсӣ мавсум ба “Ибтидои "Калила ва Димна" - аз забони 

Бузургмеҳр ва “Боби Барзуяи табиб” ва тазйиди боби муқаддимавии нав 

бо ҳикояти Ҳумоюнфол ва Хуҷистарой аст. Ин иқдоми хешро Ҳусейн 

Воъиз чунин шарҳ медиҳад” ... Ҳарчанд эроди барке аз макорими 

ахлоҳро маҷол буд, мо мехостем, ки тағйироти куллӣ ба авзои китоб роҳ 

ёбад. Лоҷарам мутаъарризи зиёдатии абвоб нашуда, бар ҳамон минвол, 

ки дар он зиёда фоида мутасаввир набуд ва дар асли китоб мадхал 

надошт, исқот карда6 чаҳордаҳ боби боқиро ба иборати равшану осон 

сабт сохтем ва ҳикоятро ба тариқ и саволу ҷавоб аз Рой ва Бараҳман, ки 

дар асл мазкур буда, ба қайди китобат даровардем ва қабл аз эроди 

абвоб ифтитоҳ ба ҳикояте, ки маншаъи суханони ҳамон тавонед буд, аз 

лавозим донистем” (23; 7) ва он ҳикоят, чуноне гуфтем, ҳикоятес роҷеъ ба 

подшоҳи Чин Ҳумоюнфол ва вазираш Хуҷистарой, ки пурра бофтаи 

худи Кошифӣ буда, дар ягон манбаъи собиқа дида намешавад ва 

саршори тахайюлоти ғайривоқеъист. Ин ҷо мехостем ақидаи 

М.Маҳҷубро роҷеъ ба пайдо шудани он биёварем, чун бисёр аҷиб ва 

мувофиқ ба назар мерасад: “Иллати ин мавзўъ ду чиз аст: нахуст он ки 



www.komron.info 
 

 

қавми муҳоҷими муғул чун тоифайи бадавӣ ва ваҳшӣ буданд, ба 

ҳурофоти муғаййибот ва аъмоли хорикулъода эътиқоди том доштанд ва 

чун бар мардуми Эрон ғалаба карда буданд, хоҳу нохоҳ ақоиди саҳифи 

онон дар эрон низ ривоҷ ёфтў Дуввум он ки рўз ҳамлаи муғулро ҷуз як 

балияйи осмонӣ намедонистанд ва ҳамин матлаб эшонро ба корҳои 

хорикулъода ва вақоеъе, ки эҷоди он аз ҳадди қудрати башар берун аст, 

мўътақид месохт ва ба ин ду сабаб рафта - рафта афкори пучу 

ғайримантиҚӣ ва хаёлбофиҳои аҷибу ғариб ва достонпардозиҳои 

номарбут ва музҳак миёни онон ривоҷ ёфт... Мақсуд ин аст, ки вақоеъе, 

ки дар тайи ин муқаддима мегузарад тамом аз анвоъи ҳамон ваҚоеъ аст, 

ки дар даврони баъд аз ҳамлаи муғул аз он баҳс мешавад: хоб дидани 

Добшалим, ёфтани ганҷ, васосйи Ҳушанг - подшоҳ ва  пешгўйийи вай 

дар бораи таъаллуқ ёфтани ин ганҷ ба Добшалим ... ва ғ. Илова бар ин - 

идома медиҳад Маҳҷубкўчактарин диққате низ дар тавҷеҳи таърихии 

матлаб нашуда аст: номи подшоҳи Чин - Ҳумоюнфол ва номи вазираш 

Хуҷастароҳ аст ва Ҳушанг-подшоҳи эронӣ - васоёйи худро ба хат ва 

луғати суриёнӣ навишта ва бо ганҷе шайгон дар Ҳиндустон ба амонат 

ниҳода аст, то подшоҳи Чин биёяд ва ганҷро нози шасти хеш бардорад 

ва аз мазоёйи маънавийи пандҳои Ҳушанг баҳраманд шавад ...” (147; 

173). 

 Ба гуфтаҳои Маҳҷуб ҳаминро бояд зам кард, ки Ҳусайн Воъизи 

Кошифӣ (1420-1505), ки яке аз бузургтарин намояндаҳои илму адаби он 

давр буд ва 40 асар дар соҳаҳои тафсир, назарияи ва амалияйи 

иншонависиву шеър, нуҷум, таърих, ахлоқ, навишта, “устоди комил дар 

ҳунари иншонависӣ, илмҳои шаръ, тафсиру ҳадис, адабиёт, таърих, 

ахлоқ, ҳисоб, нуҷум, кимиё ва ғ.” (ЭАС, ҷ2; 68) дониста мешуд, ба ин 

“хаёлбофӣ”, тахмин меравад, бо хоҳиши худ даст назада , дар ҳақиқат 

пойбанди абарҚудрате будааст, ва гар на ин байт дар муқаддима ҷой 

намедошт: 

 

Ман, ки ин дурри маъонӣ суфтаам, 

Он чӣ гуфтандам “Бигў(!)”, он гуфтаам. 

                       (23; 8) 

Ҳусайн Воъизи Кошифӣ инчунин дар таҳзиби хеш баробари ворид 

кардани “ҳикояти подшоҳи Чин, Рой, Добшалим ва Бедпой, адади 

ҳикоёти пандомўзи дохили бобҳоро аз 40 ба 100 расонида, сабки 

маснўъи Абулмаъолиро то андозае содда” (ЭАС, ҷ1; 154) ва орӣ аз 

амсолу ашъори арабӣ намуда, бар ивази онон аншъори шоъирони 
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форсигў Ва андарду ҳикояҳои форсӣ - тоҷикӣ ҷойгузин намуда, ҳикоёти 

парокандаи китоби ўро (Абулмаъолиро - А.А. ) мураттаб сохтааст (ЭАС, 

ҷ1; 154). Ва дигаргунии охирини ин таҳзиб тағйири номи бобҳои асар 

аст. Муаллиф ба ҳар як боб мувофиқи мазмуни он сарлавҳа гузошта, 

услуби нигориши пешиниёнро дар ин ҷода низ таҳвил кардааст: Боби 

якум: Дар худдорӣ намудан ва гўш накардан ба сухани бадгўён ва 

суханчинон; Боби дуввум - Дар сазо ёфтани бадкорон; ... Боби панҷум - 

Дар зарари ғофил шудан ва ғ. 

 “Анвори Суҳайлӣ”-и Кошифӣ низ шўҳрати зиёде ёфта, ба чандин 

забонҳои Шарқу Ғарб тарҷума шуда, бори аввал ҳанўз соли 1836 дар 

Лондон ба таври пурра ва аз он пас Қариб 40 маротиба дар Аврупову 

Осиё нашр шудааст. Дар Тоҷикистон он бо саъю кўшиши Р.Ҳодизода 

бори нахуст дар соли 1966 пешкаши хонандагон гардидан касон чанд 

бори дигар нашр шуд. Дар охир ҳаминро бояд гуфт, ки “Анвори 

Суҳайлӣ”, аниҚтараш "Калила ва Димна", бо вуҷуди ин қадар заҳматҳои 

Ҳусайн Воъизи Кошифӣ аз “сабки пуртакаллуфи насри асри 15” (ЭАС, 

ҷ1; 154) он Қадар дур нарафт ва ин буд, ки он ҳанўз дар даври Акбаршоҳ 

(ҳукмў 1556-1605) аз тарафи Абулфазл ибни Муборак таҳрири навро аз 

сар гузарондў Вале дар ҳама ҳолати баъдӣ "Калила ва Димна" ба вақти 

баргардониш тағйири ном карда, дигар қариб, ки бо номи аслиаш 

пешкаш ҳаводорон нагардидў Ин буд, ки Абулфазл ҳам номи онро 

“Иёри дониш” ниҳод. 

 “Иёри дониш” соли 1588 ба поён расида, ба шаҳодати муаллифаш 

бо амри Акбаршоҳ сурат гирифта, асосан таҳрири “Анвори Суҳайлӣ” 

мебошад. Абулфазл сабаби таълифи “Иёри дониш”-ро чунин ба Қалам 

медиҳад “...Чун назари кимиёасари ... Ҷалолуддин Акбаршоҳ ... бар ин 

китоб (“Анвори Суҳайлӣ” - А.А.) баланд афтод ва устухондонии сухан ва 

афсонасозии пандҳои куҳан ба саъодат қабул ва таҳсин гиромӣ шуд, дар 

ҳамон ҳангом бандаи даргоҳ Абулфазл ибни Муборак ... маъмур шуд, ки 

агарчи “Анвори Суҳайлӣ” ба нисбати "Калила ва Димна" машҳур ба 

забони аҳли рўзгор аст, аммо ҳанўз аз ибороти араб ва истиъороти аҷам 

холӣ нест. Бояд, ки баъзе луғоти андохтаи давр аз нақшаҳои сухани 

пардохта ба иборате возеҳ, ба ҳамон тартиб нигошта ояд, то фоидаи он 

ом шавад ва мақсуд тамом гардад (ИД, 7-8)5 “муаллиф супоришу 

тавсияҳои Акбаршоҳро ба эътибор гирифта”, “устухонбандӣ, мавзўъ, 

мазмуни ҳикоёти асар ва тартиби бобҳоро нигоҳ дошта, диққаташро 

бештар ба тоза намудани китоб аз ояту ҳадисҳо, ибороту таъбирҳои 
                                                        
5 И?Д? – "Иьри Дониш": Душанбе: 1988? 
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сершумори арабӣ, истиораҳои печидаю мубҳам, рамзҳо, ишораҳои 

душворфаҳм, ташбаҳҳои пўшида, луғатҳои мушкилфаҳм, кўтоҳу кам 

кардани суханпардозиҳои ба тафсил, порчаҳои зиёди шеърӣ ва ба 

забони оммафаҳму фасеҳ баён намудани мазмуни асар равона месозад” 

(35; 495). Вале мусанниф илова ба ин тозакориҳо, баргашта ду боби ҳазор 

кардаи Ҳусайн Воъизро барқарор намуда, ба “Иёри дониш” ворид 

месозад. Дар ин таҳзиби ў фақат қисматҳои марбут ба тавсифи Мансури 

Аббосӣ ва шаҳри Бағдод ҳазф шудаанд. Ҳамчунин дар “Иёри дониш” 

барои зуд дарк кардан ва ба хотир овардани воқеъаҳову ҳодисаҳо дар 

охири ҳар асл мазмуни мухтасар ва ё хулосаи тамоми боб оварда шуда, 

матлаби нақл шудани ҳикоёт зикр меёбадў 

 “Иёри дониш” бинобар соддатар будан дар байни авоми 

Ҳиндустон шўҳрати зиёд пайдо кард ва чун ҷузъе ба китобҳои дарсӣ 

дохил гарида, чандин карат рўйнавис шудааст. Матни мукаммали он 

аввалин бор соли 1879 дар Конпур ба табъ расида аст. 

 Солҳои 1752-1753 дар Ҳиндустон дар асоси “Иёри дониш” “Нигори 

дониш” ба майдон омад. Ин асар асосан барои тадрис дар мактабҳои 

ибтидоӣ тартиб дода шуда, бо вуҷуди 16 бобу як муқаддима доштан, 

ниҳоят мўъҷаз аст. Маҳҷуб ғарази таснифи ин асарро дар “тақрири 

самар ва таҳрири ҳикоят” (147; 211) мебинад. Он аз тарафи Мавлавӣ 

Ҳафизуддин ба забони урду таҳти унвони “Хирадафрўз” тарҷума шуда, 

борҳо дар Ҳиндустон ба табъ расида аст. 

 Талхиси таҳзиба дигар, ки тахминан дар даҳаи аввали қарни ҳозир 

сурат гирифта аст, ба қалами Муҳаммад Алӣ ибни Муҳаммадҳусейни 

Теҳронӣ муталлиқ буда, “Ахлоқи  асосӣ” ном дорадў Сабаби чунин 

номмониро ў ин тавр тавзеҳ медиҳад “Чун дар ҳақиқат натоиҷи ин китоб 

асоси илми ахлоқ аст, ин мухтасарро ба исми “Ахлоқи  асосӣ” ном 

ниҳодам”. Он дар асоси "Калила ва Димна" -и Абулмаъолӣ сурат 

гирифта, аз 15 боб ва як хотима таркиб ёфтааст. Ҳамчунин дар поёни 

китоб хулосаи яке аз бобҳои "Калила ва Димна" -боби “Ҳамома ва саълат 

ва Молики ҳазин”, ки дар тарҷумаи Абулмаъолӣ нест, оварда шудааст.  

 “Ахлоқи  асосӣ” соли 1913 ба табъ расид. 

 Аз ин пас "Калила ва Димна" то солҳои наздик асосан ба шакли шеър 

пешкаши хонангону  ҳаводорон гардида аст ва аввалин манзумаи ин сада 

таҳти унвони “Гулшаноро” ба Мирзо Абулвоҳиди Эронпур мутахаллис 

ба Гулшан мансуб аст. Ин манзума аз 17700 байт ташкил ёфта, “Анвори 

Суҳайлӣ”-ро дар бар мегирад ва дар тўли 2 сол (1907-1929) дар баҳри 

хасрифи - солими махбуни маҚтўъ суруда шуда аст. “Нусхаи хаттии 
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китоб ба хати шикастаи настоълиқ ... дар китобхонаи Маҷлиси шўрои 

миллӣ ба шумораи 1168 мазбут аст.”(147, 211). 

 Манзумаи дигар “Шакаристон” ё “Манзумаи “Анвори Суҳайлӣ”” 

ном дошта, соли 1941 ба итмом расидааст. Муаллифаш Хусрави Доройӣ 

онро дар зарфи севуним сол, дар баҳри ҳараҷи мусаддаси мақсур суруда, 

соли 1947 дар Теҳрон, дар матбаайи Фирдавсӣ ба табъ расонидааст. 

 Манзумаи охирин ба Ҷаҳонбахши Ҷамеҳрӣ мансуб буда, “Рой ва 

Бараҳман” ё "Калила ва Димна" -и манзум ном дорад. Он дар баҳри 

ҳазаҷи мусаддаси маҚсур суруда шуда, 8000 байтро дар бар мегирад. 

“Рой ва Бараҳман”-и Ҷаҳонбахш дар асоси матни Абулмаъолӣ сурат 

гирифта, фақат бо он фарқ мекунад, ки бар ивази дебочаи аслӣ дебочае 

иборат аз муноҷоту наът ва васфи пешвоёни мазҳабӣ ворид сохта, 

“характери динӣ қабул карда аст” (57,)  ки қаблан дида намешуд. 

 Асари мазкур соли 1945 дар Теҳрон чопу интишор ёфтааст.  

 Ҳамчунин, дар соли 1332 шў1953 м. Алӣ Увайсӣ “Калила ва 

димна”-и ҷадидро ба табъ расонд. Ин китоб аз омезиши “Анвори 

Суҳайлӣ” ва “Калила ва Димна”-и Баҳромшоҳӣ” иборат буда, ҳикоёти 

ҳар дуро бо унвонҳои нав ва забони ба гўйиши муосир наздик пешкаш 

кард, ки аз ҷониби муҳаққиқин пазиройӣ наёфт. 

 Охирин таҳрири форсии "Калила ва Димна"  

 Ва инак бо кўшишу заҳмати Аҳмади Оҷудонӣ ва дастгириву 

мадади Анҷумани посдорӣ аз забони порсӣ ва фарҳанги эронӣ соли 1992 

дар Лос-Анҷелеси ИМА таҳрири нави он таҳти унвони "Калила ва 

Димна"-и порсӣ” бо теъдоди 1500 нусха пешкаши аҳли завқ гардид. 

 Аз пешгуфтори нашри мазкур маълум мегардад, ки муҳаррир 

қаблан ҳам ба тарҷумаву таҳрир мароқ зоҳир намуда, асарҳойи Морис 

Дрюон “Ёдбудҳойи Зевс” ва Франс Кумонт “Розҳо ва ойни дини Меҳр”-

ро ба форсӣ тарҷумаву нашр намуда, бо шеваи нигориши худ писанди 

хонандагон гашта аст. 

 Таҳрири ҷадид дар асоси тарҷумаи Абулмаъолӣ Насруллоҳи 

Мунш сурат гирифта, бо тамоми ҷузъиёт аз он бархурдор гаштааст, илло 

истиснову ҳазори бобҳои “Дебочайи мутарҷим”, “Муфтатаҳи китоб бар 

тартиби Ибни Муқаффаъ” ва “Тамҳиди Бузургмеҳри Бахтакон”. 

 Муаллиф муроди хешро аз ин “тарҷумаи "Калила ва Димна" дар 

он мебинад, ки “навишторҳову сурудаҳои худро ба дарёфти мардумони 

кўчаву бозор наздик” кунад; зеро “Насруллоҳи Муншӣ аз кор бурдани 

вожаҳои сахту ноошнойи тозӣ дареғ надошта ва баҳрагирӣ аз ин 

китобро вижайи касоне кардааст, ки бахши бузурге аз зиндагиро ба 
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омўхтани забони тозӣ ва дастурҳойи печидайн он гузаронидаанд” (24, 5). 

Ба ин хотир А. Оҷудонӣ кўшиши зиёде кардааст, ки “пироишаш” 

қабули ом гардид ва  аз саҳифаи аввали китоб кас ба калимаҳои 

“пиростор” - ороишгар ва муҳаррир, “веростор” - мураттиб, 

“вожанигор” - ҳуруфин, “анегза” - сабаб бар мехўрад, ки ба ҳар ҳол, на ба 

ҳар марди кўчаву бозор” мафҳум аст. Муаллиф дар ин роҳ гомҳои 

дигаре низ зада, вожаҳойи: “авг” маънии - авҷ, “арманд” - мутмаъин, 

эмин, “армандӣ” - эътимод, “апохтар” - шамол, “афшон” - наср, ғайри 

шеър, “ашв” ё “ашў” - муқадас, “бадраҳа” - бадрақа, роҳбалад, ҳамсафар, 

“базон” - насим, “банд” - сад, “басад” - марҷон, “беҳмазагӣ” - лаззат, 

“беваг” - арўс, “бевагон” - арўсон, “боддаст” - исрофкор, “боёнӣ” - 

таклиф, вазифа, “бозгаштгоҳ” - марҷаъ, “бодчап” - бодшимол, 

“бинишинӣ” - ирфонӣ, “бурхӣ” - қурбонӣ, садқа, “вора” - навбат, “газан” 

- корди чармбуррӣ, “гармшикамӣ” - шикампарастӣ, “говчашм” - савсан-

гули нилуфар, “гузир” - чора, қасд, тасмим, “гумоштагӣ” - маъмурият, 

“гузора” - ҷумла, ибора, “гусоридан” - масраф кардан, “дод” - қонун, 

“дастур” - асо, “довхоҳ” - довталаб, “дов додан” - ду баробар кардан дар 

нард, “дониш”, “дошан” - садақа, “дорбў” - уд, “дайҳим” - тоҷ, “дунбол” 

- зумрад, “дутойӣ” - байзайи мард, “ёканд” - ёқут, “забонгир”- ҷосус, 

“замина” - мавзўъ, “каҳрабо” - барқ, “конойӣ” - чаҳолат, ҳамоқат, 

“кавда” ё “кўда” - маҷмўъа, “куланг” - турна, “кўфҷон” - қафас, 

“машкавӣ” - ҳарам, “мангиё” - қимор, “мурдарег” - мерос, “моғ” - 

мурғобӣ, “навола” - луқма, “найсонӣ” - тафовут, ихтилоф, “намор”, 

“нумор” - ишора, “нўшина” - шарбат, “нопайвастагӣ” - истиҚлол, 

“обхаст” - ҷазира (шояд обҷаст бошад), “овар” - яқин, “омеғ” - ҳақиқат, 

“ованд” - зарф, “ожу” - шаҳват, “ораш” - маъно, “ок” - айб, “оростагӣ” - 

тартиб, “оҳў” - айб, “парҳум” - доира, “пардагиён” - аҳли ҳарам, 

“подофараҳ” - мукофот кайфар, “поиш” - эҳтиёт, “пилгўш” - бобуна, 

“пироя” - зевар, гавҳар, “пурса” - масъала, “рагзан” - хунгир, “резак” - 

зарра, “рузиён” - ҷайра, “саркўфта” - сарнагун, “сахта” - устувор, 

“сансур” - хартум”, “созворӣ” - мувофиқат, “тарфанд” - тазвир, ҳила, 

“тундар” - раъд, “тундоб” - сер, “устувонӣ” - эътимод, итмион, “фарнуд” 

- далел, бурҳон, “фаротанӣ” - ғурур, “фарҷуд” - мўъҷиза, “фаргоҳ” - 

қибла, “фирўз” - сиришт, сифат, “хез” - мавҷ, “хобгузорӣ” - таъбири хоб, 

“халобӣ” - гилу лой, “хурсандӣ” - қаноъат, “шед” нур, “шоҳбў” -абир, 

“шаён” - қасос, “шаванд” - иллат, “шоддод” - сила, бахшоиш, “ғаливож” 

- заған, !ҳамбоз” - шарик, “ҳиноиш” - асар, таъсир, “ҳиноянда” - муассир, 

“ҷам” - мафҳум, муаммо, “чарб” - дурроҷ ва ғ. Фаровон истифода карда 
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аст, ки ағлаб дар муъошират ҳам истеъмол намешавад. Ҳамчунин 

Аҳмади Оҷудонӣ номгузории баъзе ҳикоётро, низ тағйир дода, ана дар 

ҳамин роҳ ба як навъ муваффаҚият - мўъҷазу нишонрасбаёнӣ - муяссар 

гашта аст. Мисли: - “Дузд ва ёронаш” ба ҷойи “Марде, ки бо ёрии худ ба 

дуздӣ рафт”, “Бозаргон ва ҷавҳари бисёр” бо ҷойи “Бозоргоне, ки 

ҷавоҳири бисёр дошт”, “Бўзина ва дурудгарӣ” ба ҷои “Бўзание, ки 

дурудгарӣ пеш гирифт”, “Порсо ва ҷомайи гаронбаҳо” бар ивази 

“Зоҳиде, ки подшоҳе ўро кисвате дод”, “,рдак ва ситора” ба ҷойи “Бате, 

ки дар об равшании ситора медид”, “Порсо, дузд ва дев” бар ивази 

“Зоҳиде, ки аз муриде гове дўшо ситуд” ва ғ. 

 Кори дигаре, ки ба назар мерасад ин пурра ҳазф намудани 

зарбулмасалу абёти арабӣ ва ҳадису оятҳои куръонист. А. Оҷудонӣ то 

ҷое расидааст, ки ҳатто аз абёти форсӣ-тоҷикии мавриди истифодаи 

Абулмаъолӣ баъзе калимаҳои арбии ба назараш душворро низ 

партофта, бар ивазашон вожаҳои дигар мегузорад, ки ба назари мо 

таҳрифи асл ва амали нобахшиданист, ки дар баъзе маоврид маъниро 

ҳам костааст. Нигаред ба ин чанд байт: 

 

А.Н.:   Гар ҳусни ту бар фалак занад хиргоҳе, 

   Аз ҳар бурҷе ҷудо битобад моҳе. 

   Вар лутфи ту дар замин биёбад роҳе,  

   Сад Юсуф сар барорад аз ҳар чоҳе. 

 

А.О.:   Гар рўйи ту бар чарх занад хиргоҳе,  

   Аз ҳар сўе ҷудо битобад моҳе. 

   Вар меҳри ту дар замин биёбад роҳе,  

    Сад Юсуф сар барорад аз чоҳе. 

 

А.Н.:    Гар дастайи гул наёяд аз мо, 

    Ҳам ҳезуми дегро бишоем. 

 

А.О.:    Гар дастайи гул наёяд аз мо, 

    Ҳам ҳемайи дегро бишоем. 

 

А.Н.:  Ман ҳамчу хору хокам, ту офтобу абр, 

  Гулҳову лолаҳо диҳам ар тарбият кунӣ. 

 

А.О.:  Ман ҳамчу хори хокам, ту офтобу абр, 
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      Гулҳову лолаҳо диҳам ар парвариш диҳӣ. 

 

А.Н.:   Чунон аз сухан дар дилат дор роз, 

Ки гар дил биҷўяд наёбад-ш боз. 

 

А.О.:   Чунон аз сухан дар дилат дор роз, 

Ки агар дил биҷўяд, наёби-ш боз. 

 

А.Н.:        Вуболи ман омад ҳама дониши ман, 

Чу рўбоҳро мўю товусро пар. 

 

А.О.:   Зиёни ман омад ҳама дониши ман, 

Чу рўбоҳро мўю товусро пар. 

 

 Чун сухан ин ҷо аз боъиси абёти асар рафт ҳаминро ҳам бояд ёдрас 

шавем, ки “перостор” дар аксари маворид аз порчаҳойи шеърии 

шевойи форсӣ, ки мувофиқи мақсад ва барҷо баҳри тақвият меомад, 

ҳазар намуда, 

 

Гар мазҳаби мардумони оқил дорӣ 

Як дўст басанда кун, ки як дил дорӣ. 

Бо ҳиммати боз бошу бо ройи паланг, 

Зебо ба гаҳи шикор, пирўз ба ҷанг. 

Наққоши чирадаст аст он охудойтарс, 

Анқо надида сурати анқо кунад ҳаме. 

Чашме, ки туро дида бувад, эй дилбар, 

Пас ин нигарад ба рўйи маъшуқи дигар?  

 

- ва ғ. ва ҳоказо,аз рўйи завқи худ, куҷое писандаш бошад, байте 

зам кардааст. Дар матни Насруллоҳи Муншӣ аз боби Барзуя сар карда, 

то интиҳои асар 285 байти арабӣ, 202 байти форсӣ-тоҷикӣ ва беш аз 450 

зарбулмасали сирф арабӣ ҷой доштў Аҳмади Оҷудонӣ бошад дар худи 

ҳамин саҳифаҳо 122 байти форсӣ-тоҷикии қисман таҳрифшуда ва 11 

мисраъи ҷудогонаро мавриди ниёз донистаасту бас, ки ҳоҷат ба шарҳ 

надорад. 

 Албатта, нигоранда дар содданависӣ басе маҳорат нишон дода, 

дарки маъниро хеле осон кардааст: 
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А.Н.: “Малик гуфт: Чӣ чиз тавонад буд дар он кас, ки аз саҳвҳойи дўстон 

эътироз натавонад намуд в-аз сари ҳуқду озор чандон бар натавонад 

хост, ки дар муддати умр бад-он муроҷиъат напайвандад. Ба ҳеҷ вақт ва 

дар ҳеҷ ҳол бар саҳифайи дили ў аз он андаку бисёр нишоне ёфта 

нашавад ва эътизору истиғфори асҳобро ба эҳтизоз ва истибшор 

талаққӣ нанамояд.”, 

А.О.: “Подшоҳ гуфт: Аз он кас, ки наметавонад аз лағзишҳойи дўстон 

рўй бартобад ва дар саросари зиндагӣ андешайи кинаҷўйиву озорро 

натавонад аз сар берун кунад ва дар ҳеҷ замону рўзгоре нишонии он 

кина - кам ё беш - аз дили ў зудуда нашавад, чӣ некўйиҳое метавон чашм 

дошт?”. 

А.Н.: “Димна гуфт: Маротиб миёни асҳоби муруввату арбоби ҳиммат 

муштарак ва мутанозаъ аст. Ҳар ки нафси шариф дорад хештанро аз 

маҳалли возеъ ба манзалати рафеъ мерасонад ва ҳар киро ройи заъфу 

ақли саҳиф аст аз дараҷати олӣ ба рутбати хомил гирояд. Ва бар рафтан 

бар дараҷоти шараф бисёр муъунатест ва фурў омадан аз маротиби азз 

андак авориз, чӣ санги гаронро ба таҳаммули машаққати фаровон аз 

замин бар катиф тавон ниҳод ва бе таҷашшуми зиёдат ба замин андохтў 

Ва ҳар кӣ дар касби бузургӣ марди баландҳимматро мувофиқат 

нанамояд. маъзур аст, ки “Изо ъазума-л-матлубу қалла-л-мусоъиду (                                

         ). Ва мо сазоворем бад-он чӣ манзалати олӣ ҷўем ва бад-ин хамулу 

ниҳитот розӣ набошем”, 

 А.О.: “Димна гуфт: Ҷавонмардону воломанишон мегўянд: “Ҳар кас, 

ки гавҳаре арҷманду сириште бузургвор дорад, хештанро аз пойгоҳе 

паст ба ҷойгоҳе баланд мерасонад ва ҳар он кас, ки ройе сусту дарёфте 

нотавон дорад, аз баландӣ ба пастӣ мегарояд. Фаро рафтан ба пояҳойи 

баланди мардумӣ басе душвор аст ва фуруд омадам аз ҷойгоҳи воло 

осону беранҷ. Зеро санги гаронро ба сахттӣ метавон аз замин бардошт ва 

бар дўш кашид ва бе андак арнҷе бар замин афканд, ки гуфтаанд: “Чун 

хости бузург шуд, ёридиҳанда кам хоҳад буд”. Ва мо сазоворем, к пояйи 

воло биҷўем ва дар гумномӣ хурсанд нанамоем”. 

 Вале бо вуҷуди ин қадар заҳмат дар роҳи соддасозии асар ва ба 

комёбӣ соҳиб шудан, ба назари мо, муаллиф асосан дигаронро ба 

тарғиби фикру зикри мақбули завқи худ саргарм карда, аз он то дараҷае 

сўйистеъмол кардааст. Ба ҳар ҳол, асар аз ҷавҳари худ - таълиму тарбия 

берун нарафта, боз ҳазорҳо мухлиси мероси гузаштаро дар қитъаи 

Амрико бархўрдор кард, ки худ комёбии дигар аст. 
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 Зарур медонем ин ҷо аз ду тарҷумаи русӣ - тарҷумаи И.Ю. 

Крачковский ва И.П. Кузёмин ва Б.Я. Шедфар ёдрас шавем, чун 

хонандаи имрўзаи тоҷик аз офаридаи Ибни Муқаффаъ маҳз тавассути 

ин тарҷумаҳо аз наздик шинос шуда, баҳраҳо бардоштааст. 

 Тарҷумаи И.Ю. Крачковский ва И.П. Кузёмин солҳои 1934 ва 1957 

нашр гардида, асосан дар асоси матни комили тайёрнамудаи Л. Шейхо 

(1925), бо иловаи бобҳои “Кабўтар, рўбоҳ ва лаклак”, “Мири мушон ва 

вазирораш” ва пешгуфтори Ваҳнуд сурат гирифта, ҷамъулҷамъ 20 боб ва 

як “Хотимаи "Калила ва Димна"-ро фаро мегирад. Услуби 

интихобкардаи мутарҷимон ба шеваи русии классикӣ наздик буда, 

таҳтуллафзист. 

 Гардониши Б.Я. Шедфар бошад нисбаттан дертар, соли 1986, табъу 

нашр шуда, тамоми бобҳои тарҷумаи И.Ю. Крачовский и И.П. 

Кузёминро ба ҷуз боби “Хотимаи "Калила ва Димна", такрор менамояд.ў 

Фақат фарқ дар он аст, ки Б.Ш. Шедфар онро ба тариқ и озод ва ба 

шеваи гуфтори русони муосир тарҷума намуда, хеле равонтару соддатар 

карда аст. 

 Умуман, "Калила ва Димна" дар таърихи адабиёти ҷаҳонӣ ва 

махсусан форсӣ-тоҷикӣ мақоми фавўқулодда калон дошта, аз беҳтарин 

осори адабиёти ҷаҳонӣ ба шумор меравад. Роли он дар инкишофи 

жанри тамсили тарбиявию ахлоқӣ низ калон аст. Ин буд, ки он қариб ба 

60 забони дунё тарҷума шуда, назираву ҳаммонандҳои зиёдеро чӣ дар 

Ғарб ва чӣ дар Шарқ ба майдон овард, сад сураткашону меъморонро аз 

мавзўъоти худ бархўрдор кард. Мақому манзалати "Калила ва Димна"-

ро дар таърихи тамаддун А. Афсаҳзод хеле хуб ифода кардааст, ки инак 

мо дар хотимаи ин бахш меоварем: "Калила ва Димна" чун асари ахлоқӣ 

ғояҳои баланди умумиинсонӣ – дўстӣ, рафоҚат, зебоӣ, некӣ, осоишу 

сулҳу сафо, одоби писандида, рафтори шоиста ва гуфтори ҳамидаро 

тарғиб намуда, ҷаҳлу нодонӣ, бухлу ҳасад, мумсикӣ, ғадру хиёнат, 

Қабоҳату ҷиноят ва дигар хислатҳои разилаи инсониро маҳкум мекунад. 

Тарҷумаву таҳрирҳои он дар тўли асрҳо ҳикмати Ҳинди бостон, хиради 

эронинажододони қадим ва заковати арабҳои асримиёнаро ба ҳам 

пайваста, чун падидаи дурахшони синтези арзишҳои ахлоқӣ, бадеъӣ ва 

адабии умумиинсонии халқҳову замонҳои гуногун арзи вуҷуд кардааст" 

(235, 543). 
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ХУЛОСА 

 Ба ин тариқ, ҳама пажўҳишу баргардониҳои дастёфтаи "Калила ва 

Димна"-ро дар як ҷо гирд оварда, вобаста ба чигунагии онҳо мо сареҳан 

муҚокимаҳои худро иброз доштем, ҳар чанд дар ин бобат таҳқиқу 

нуқтаи назарҳои зиёде мавҷуданд. Вале ҷавҳари асосии ин кор ҳамоно 

муъайян намудани мабдаъу маод, асолати китоби "Калила ва Димна"-и 

Барзуя, Ибни Муқаффаъ ва Абулмаъолӣ Насруллоҳ аст. 

 Аслан дар рафти мадқиқ ҳар як қазия фикри худро дар бобҳои 

рисола баён карда будем, дар фарҷоми кор мехоҳем нуктаҳои асосии 

хулосашударо зикр намоем. 

1. "Калила ва Димна" бо вуҷуди ном ва таъсири расму русуми ҳиндӣ 

доштанаш, дар асоси талаби маърифатии ахлоқӣ ва арзишҳои 

инсонӣ зодаву парвардаи муҳити фарҳангии эронӣ ва шахсияти 

Барзуя мебошад. 

2.Маълум гардид, ки "Калила ва Димна"-и Барзуя дар услуби нигориш  - 

шеваи "қисса надар қисса", хулосабаррориву дархостҳо, ки дар 

ибтидову интиҳои ҳар боб оварда мешавад ва муттасилии умумии 

консепсияи асосии асар бо иштироки Добшалим ва Байдаба на ба 

"Панчатантра", балки ба "Маҳабҳарата" такя менамояд.ў 

3. Дар фарҳанги исломӣ арзи ҳастӣ намудани нусхаи арабии "Калила ва 

Димна" ва садҳо асари дигари паҳлавӣ саҳми боризеро ҷунбиши 

миллӣ-озодихоҳонаву фарҳангии Шуъубия бозида аст6 ки бинобар 

ғояҳои абадзиндаи меҳанпарастона ҳама қиршҳои ҷомеъа ва 

алахусус зиёиёнро ба худ кашида, аз маслаки хеш бархўрдор намуд 

ва ба ин минвол баробари эҳёи миллӣ оҳиста-оҳиста саёдати арабро 

дар ҳаёти сиёсӣ ва илмиву фарҳангӣ аз байн бурд. 

4ў "Калила ва Димна" баъди дар муҳити фарҳангӣ ва маънавии Эрон ва 

Араб сайқали завқӣ ва фикриву зеҳнӣ ёфтан ҳамчун асари илмиву 

ахлоқӣ дар ҷаҳонӣ мутамаддин ба зуддӣ интишори беандозае ёфт ва 

шўҳрати ҷаҳонӣ касб кард. 

5. "Калила ва Димна"-и Ибни Муқаффаъ бо ҳама тазйину таҳрирҳои хеш 

маҳз он нуқтаи пайвандест, ки бар худ баробари мустақилият ғояи 

асари Барзуя ва тарҷумаи Буд (Бавт)-ро инъикос карда, миноаъд 

сарманшаи гардонишу шўҳрати ҷаҳонӣ шудааст. 

6. "Калила ва Димна"-и Баҳромшоҳӣ маҳз он тарҷумаи таҳтуллафзие аст, 

ки бо баъзе тағйиротҳои ҷузъии зиннатдиҳанда, маслаку мароми 

муттарасилонро таҷассум намуда, мояи пайравиву тааллуми 

пасовандон гардида. 
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7. Новобаста ба ҳама тамаллуқкориҳо фарҳанги ҷаҳонӣ маҳз туфайли 

хизмати эронинажодон чунин як асареро соҳиб гардида, дар 

тарғиби он ба забонҳои дигар мисли суриёнӣ, арабӣ, туркӣ ва ғайра 

комгор шудааст.    

8. Заминаи пайдоиш асарҳое, ки ин ҷо бар онҳо истинод шуду 

асолаташон мавриди таҳқиқ қарор гирифт мухталиф буда, 

таҷассумкунандаи ҳамон ғарезеанд, ки дар он замон ғулувв мекард. 

Аз ин хотир боистӣ – асари Барзуя мояву дастаки наҷот, донишу 

таҷрибаи бой; - сурудаи Ибни Муқаффаъ муболлиғи мафкураву 

ҷаҳонбинӣ ва ҳунару истеъдод; - тарҷумаи Абулмаъолӣ Настурллоҳ 

ифшогари истеъдод ва малакаву маҳорат, таҷассуми услуби 

нигорандагии давр – дониста шаванд ва ҳар пажўҳишу баррасие, ки 

аз ин пас сурат мегирад маҳз ба ин тарафи масъала диққати махсус 

бидиҳад. 

9. Дар асоси ин таҳқиқ метавон мустаҚилияти "Калила ва Димна"-ҳои 

Барзуя ва Ибни Муқаффаъро комилан ба тасбитрасида ва "Калила 

ва Димна"- и Баҳромшоҳӣ"-и Абулмаъолӣ Насруллоҳро тарҷумаи 

оригиналӣ пиндошт. 

10. Дар асоси ин се тадвин дар ҷаҳони мутамаддин тарҷумаву таҳриру 

тазйинҳо пайдо шуда, дар фарҳангу маданияти аксари миллатҳои 

Машриқзамин ва аврупо жанри махсус – тамсил – арзи ҳастӣ намуд. 

11. Аз бамиёноии "Калила ва Димна" то ин вақт садае  нест, ки он ба ин 

ва ё он забон бо баргардон нашуда бошаду ҷавҳари аслии хешро6 ки 

ахлоқу одоби ҳамида ва таълим бо услуби "Қисса андар Қисса" аст 

устувор нигоҳ дошта, аз даст дода бошад. 

12. Қиссаву ҳикоятҳои "Калила ва Димна" тавассути асарҳои дигари 

адабӣ ва таълимиву тадрисӣ бо соданависиҳои ҷадид низ пешкаши 

ҳаводорон гардида, имрўз ҳам ҳамоно хонданибобтарин асар ба 

шумор меравад. 
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МУҚАФФАЪў 

2ў АБ,МУҲАММАД АБДУЛЛОҲ ИБНИ МУҚАФФАЪ ВА ШАХСИЯТИ ,: 

 

1) ШАХСИЯТИ ИБНИ МУҚАФФАЪ 
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3ў БАҲС РОҶЕЪ БА ИНТИҚОЛИ “КАЛИЛА ВА ДИМНА”ў 

4ў М,ҲТАВИЁТИ “КАЛИЛА ВА ДИМНА”-И ИБНИ МУҚАФФАЪ:  
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МУҚАФФАЪў 

 

БОБИ IIў “КАЛИЛА ВА ДИМНА”-И БАҲРОМШОҲӢ” 
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