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      В статье говорится об особенностях художественного, стилистического и линг-
вистического анализа газелей Накибхона Туграла. Морфологический анализ лексики 
сборника газелей Накибхона Туграл свидетельствует о его приверженности к тради-
ционным способам  таджикского лексикообразования  и особенностям  поэтического твор-
чества и стиля. В статье исследуется употребление Накибхоном Тугралом сложных слов в 
лирических произведениях, которые классифицированы по морфологическим свойствам. В 
заключение необходимо отметить, что в творчестве представителей индийского поэти-
ческого стиля, в том числе в газелях Туграла Ахрори, использовано много сложных слов, что 
является особенностью вышеназванного поэтического стиля. 
 
Key words: compound words‚ Bedil`s style, Naqibkhon Tughral creations, Indian style, new 

meaning, knowledge of language, poetical ability, poetical status 
The article dwells on the peculiarities of imaginative, stylistic and linguistic analysis of 

Nagibkhon Tughral`s gazelles. Morphological analysis of the vocabulary of Naqibkhon 
Tughral`s collection of gazelles testify to his adherence to the traditional ways of Tajik word-
building and the peculiarities of poetical creation and style. In her article the author canvasses 
Tugral`s usage of compound words in lyrical works which are classified according to 
morphological means. In conclusion, it is worth mentioning that in the creation of the 
representatives of Indian poetical style, Tughral Ahrori`s gazelles inclusive, a great amount of 
compound words are used that is the peculiarity of the above-mentioned poetical style. 
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Зиндагии Наќибхони Туѓрал дар замони пурошўби њаёти сиёсиву иќтисодї, ки 
нињоят мураккаб гардида буд, љараён гирифтааст. Албатта ин ба доирањои адабї 
бетаъсир набуда, аксар шуаро ба шеъри худ либоси зоњирпарастї пўшонида буданд 
ва таќлидкорона шеър гуфтан дар байни адибони њавзањои адабии Хуросону 
Мовароуннањр расм шуда буд. 

Аз рўи маълумоти њамасронаш Туѓрал дар шоирї дасти тавоно дошта, дорои 
табъи мавзун ва дар нозукхаёливу даќиќсанљї аз зумраи муќаллидони назми Бедил ба 
шумор мерафтааст. Устод Айнї дар «Намунаи адабиёти тољик»  чунин зикр мекунад, 
ки «Туѓрал муќаллиди Бедил аст, лекин мисли бисёртарин муќаллидони Бедил дар ин 
пайравї њељ муваффаќ нашудааст. Истеъдоди Туѓрал бисёр комил ва  хаёлаш 
мустаидди болоравї буд. Агар табъи худро дар асорати Бедил  намеандохт ва њам ба 
њаќќи худ бисёр некбин намебуд, аз саромадони замони худ шуданаш муњаќќаќ буд» 
(1, с.409). Мирзо Шукурзода дар оѓози китоби “Девони ашъори Туѓрали Ањрорї ”  ба 
чунин хулоса меояд, ки “...бањое, ки устод Айнї ба осори Туѓрал додаанд, он њам дар 
соли 1925 ё 26, то њадде  шитобзада ва ѓайримунсифона аст..”(2, с 31) Ва дар поёнтар 
ин андешаи худро таќвият бахшида меафзояд, ки “...дар рисолаи муфассали ў рољеъ 
ба Мирзо Бедили Дењлавї ва дигаре аз таълифоти илмии хеш устод ба муќоисаи 
шеъри Туѓрал ва Бедил ва таќлиди бебарори Туѓрал ва муосиронаш аз мактаби сабки 
њиндї нукоти жарф ва муфассал матрањ нагардидааст...”(2, с.32). Дар ин хусус 
адабиётшиносон Абдулњамид Пўлодов ва Асрор Рањмонов дар сарсухани “Гиёњи 
мењр” зикр кардаанд, ки “Бояд иќрор кард, ки Туѓрал дар тарзи ѓазалгўї бештар ба 
сабку услуби Бедил иттико варзида, вазну ќофияву ќолабу образњои шеърии ўро 
бештар аз дигарон манбаи эљоду мабдаи илњом ќарор додааст.”(5, с.22) Ба андешаи 
мо дар баробари таќлид ба осори Бедил Туѓрал услуби хоси ифодаи худро дошт. 

Мундариљаи осори шоирро мавзўи љовидонаи адабиёти классикии мо - мавзўи 
ишќу ошиќї, панду андарз, шикоят аз замон ва ѓ. фаро гирифтааст. Туѓрал чун 
шуарои замони худ анъанањои дерини адабиётро давом додааст ва дар баробари ба 
такрор истифодаи калимаю таркибњои хоси шуарои сабки њиндї, тавонистааст бо 
тахайюли рангоранги худ дар тасаввури хонанда сањнањои љолиберо ба вуљуд орад. 
Масалан, калимаи «њубоб» дар ашъори шоирони сабки њиндї хеле зиёд дучор 
мегардад, ки бо истифодаи он шуарои ин сабк ибораю таркиб, калимањои 
ифодакунандаи маънињои тозаро фаровон ба кор бурдаанд. Туѓрал низ бо вожаи 
«њубоб» тасвирњои љолиберо рўи кор овардааст. Масалан: 

Њайрате дорам, ки Туѓрал, бањри як дам зиндагї, 
Ин кулоњи фахр бар сар аз куљо дорад њубоб (5, с.59)  

Ё ин ки: 
Гирифтори каманди он хами зулфи баногўшам, 
Њубобосо ба савдои хаёлаш хонабардўшам (4, с. 110). 

Шояд яке аз сабабњои байни халќ шўњрат ёфтан ва мањбубият пайдо кардани 
ашъори Туѓрал дар рангу љилои наву тоза бахшидан ба образњои чандасраи шеър 
бошад. Барои он ки аѓлаби калимаю таркибњое, ки дар шеъри шуарои сабки њиндї 
маънии ирфониву фалсафиро касб намуда, бо тобишњои мухталиф чун унсури муњими 
шеър шинохта шудаанд, дар эљодиёти Туѓрал як андоза љилвањои хоси содданаморо 
ба худ касб намудаанд. Масалан, калимаи «оина» дар ашъори шуарои собитќадами 
ин сабк ба мисли Шавкати Бухорої ба маънињои фалсафию  ирфонї хеле  зиёд 
корбаст мешавад: 

Ба сайри хонаи оина рафтї бехуду танњо, 
Тапиданњо диламро об кард аз бадгумонињо (8, с.60) 
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Байти мазкур, ки дар нињояти зебоии калом баён шудааст, љилои ирфонї дошта, 
«хонаи оина» дар он ишора ба рўњи инсон аст. Туѓрал низ ба њамин маънї байте 
дорад: 

Дар тариќи ишќ касро рањбаре даркор нест, 
Хонаи оинаро бому даре даркор нест (2, с.128) 

«Хонаи оина” дар ин љо ба маънои аслии худ – оина, ки сурати инсонро нишон 
медињад, ба мисле ки дохили он чун хона аст, корбаст гардидааст.  Хусусияти ашъори 
Туѓрал бештар муќаллидии ў ба зоњир ва шакли шеъри шуарои сабки њиндї ё  сабки 
бедилист. Мирзо Шукурзода дар маќолаи хеш “Вуруде ба шакаристони Туѓрал”, ки 
дар оѓози “Девони ашъори Туѓрали Ањрорї” меорад, иброз доштааст, ки вожаи 
“шакар” беш аз сад маротиб истифода гардида, мураккабвожањои зер ба мисли 
“шакарбор, шакарбўра, шакарпора, шакарпанир, шакарчаш, шакарпалав, шакархо, 
шакаршикан, шакарханд, шакархоб, шакаргуфтор...”(2, с.19) сохта шудаанд. 

Забонаш њамчу тўтї дар такаллум, 
Шакаррези бисоти мањфили кист? (2, с.123)  

Носирљон Маъсумї дар муќаддимаи «Мунтахаботи ашъор»-и Туѓрал хусусияти 
ѓазалиёти ўро батафсил баён намуда, ишора мекунад, ки: «забони шоир дар кали-
масозї ва махсусан дар калимабандї хусусиятњои аљибе низ дорад» (4, с.59). 

Ба чунин хулосаи устод Маъсумї такя намуда, хостем ба ин вижагии ашъори 
Туѓрал нигоњи иљмолї намоем.  

Махсусияти осори адибони сабки њиндї ва пайравони равияи бедилї дар 
офариниши вожањои мураккаб, ибораорої, таъбирофарї зиёдтар ба назар мерасад. 
Аммо дар замони зисти Туѓрал он ба дараљаи ифрот расидааст, зеро шуарои ин давра 
дар бунбасти маънавї ќарор дошта, бештар ба зоњири шеър эътибор медоданд. Дар 
ѓазалиёти Туѓрал нисбат ба шоирони асрњои XVII-XVIII, яъне намояндагони сабки 
њиндї аз Шавкати Бухорої то Бедил вожањои тозаофарида хеле кам ба назар 
мерасад, ки ин яке аз вижагињои фарќкунандаи ашъори ўро нишон медињад. Яъне 
шоир ба мисли аксар пайравони сабки мазкур дунболи ороияњои лафзї рафта, 
асолати шеър, яъне маънои баландро ќурбон накардааст. 

Эљоди калимањои мураккаб дар ашъори Туѓрал ба тарзњои гуногун корбаст 
гардида, аз тахайюлоти бою рангини ў шањодат медињад. Њангоми вараќгардон 
намудани сафњаи ашъори шоир мураккабвожањои зиёде ба назар расиданд, ки аз 
ашъори шуарои пешин барои ифодаи матлаб истифода гардидаанд ва аз ин лињоз мо 
мураккабвожањои ашъори шоирро шартан ба гурўњњо  људо намудем. 1. 
Мураккабвожањое, ки дар ашъори шуарои сабки њиндї батакрор омадааст. Наќибхон 
Туѓрал аксаран калимоти мураккаби мутадовили сабки њиндиро ба риштаи тасвир 
кашидааст ва бештарин маворид ин падида дар шеъри ў мушоњида мегардад. Мисол: 

Дам ба дам оинасон дар ишратободи чаман, 
Шоњиди гулњои рангин љилвагар дорад бањор (4, с. 69). 

Дар таркиби ин вожаи мураккаб «ишрат» ба маънии шодмонї, хурсандї, 
шодї… (6, љ.1, с.593), «обод» - чун пасванди калимасоз корбаст шудааст ва аз вожа-
њои маъмули сабки бедилист. Табиист, ки истифода аз вожагону ибороти мутадовили 
сабки љорї дар ашъори шуарои њамасру пешини Туѓрал њам расм буда ва он чи ки 
шеъри ўро аз бархе њаммаслакон мумтоз мекунад, њамин аст, ки калимоти мураккаб 
на танњо барои зевари байт, балки барои нишонрас кардани маъно истифода 
шудаанд. Масалан, байти зерин: 

То кашад аз рух ниќоб он моњи симинсоќи ман,  
Ѓўта дар њайрат занад ин дидаи муштоќи ман (2, с. 324). 
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“Симинсоќ” аз ду калима - «симин» маљозан нозук, сафед, зебо…(7, љ.2, с.252) ва 
«соќ» дар байт ба маънои банди даст - мураккаб аст. Шоир дар байт лањзаи ниќоб 
кашидани маъшуќро тасвир карда, яъне он замон, ки маъшуќа даст боло мекунад ва 
остини ў каме поён шуда, соќи симинаш ё ба истилоњи худи шоир “симинсоќ”-ашро 
намоён месозад – лањзаи ваљди дили ошиќ мебошад. Яъне, бори асосии маънову 
мантиќро њамин калимаи мураккаби мустаъмали “симинсоќ” мекашад. Ба ѓайр аз ин, 
дар ѓазалиёти шоир оњанги њаљв хеле барљаста садо медињад. Њамин хусусияти 
ашъори Туѓралро Мирзо Шукурзода дар маќолаи мазкур меорад, ки “...танзу њаљв 
дар осори Туѓрал (чун дар хўю хислати ў) љойгоњи хосе дорад ва танзи ў њовии 
мавзўоти иљтимої буда, дар ќолаби ѓазалу рубої суруда шудааст.” (2, с.33) Дар 
хусуси истифодаи вожањои гуфтугўии халќї Маъсумї ба ѓазали мазкур, ки ин љо 
матлаашро овардем, ишора намудааст, “...Баъзан калимањои халќии гуфтугўиро кор 
фармуда, ѓазалњои худро аз љињати забон ва оњанг ба лирикаи халќї наздик 
мекунад.”(4, с.59) Лутфи сухани Туѓрал дар аксари ѓазалњояш бисёр ширину гуворо 
ва содда ба назар мерасанд. Мисол: 

Моњи симандоми ман њарчанд олиљоњ шуд, 
Пайкарам симоб, корам оњ, рангам коњ шуд (2, с.169) 

Ногуфта намонад, ки гоњо шоир барои намоиши истеъдоди забондонии худ аз 
калимоти мураккаб ба таври вофир истифода мекунад. Аз ин рў, калимоти мустаъмал 
ва маъмули шуарои мотаќаддам дар шеъри ў ба касрат вомехўранд. Чунончи дар байте 
мефармояд: 

Тире зада бар љони ман мижгони новакафканат, 
Эй турки тирандози ман, абрўкамони кистї? (4, с.80). 
            

Беш аз ин улфатпарасти вањми њайронї мабош,  
То ба кай дар хоби махмал ќуръаи таъбирро (2, с.45) 

2. Гурўњи дигари калимоти мураккаб, ки дар ашъори Туѓрали Ањрорї мавриди 
истеъмол ќарор гирифтаанд, мураккабвожањои нисбатан каммаъмултар дар сабки 
њиндист. Мањорати Туѓрал  чун донандаи хуби имконоти маънавии калимот дар 
калимасозї беандоза аст. Ин навъи калимот бештар дар ашъори шуарои ќарни 18-19 
мутадовил буда, истихдоми бархе аз онњо дар шеъри шуарои пайрави сабки Мирзо 
Бедил чашмрас аст. То он љо ки нигоранда љустуљў кард, ин навъи калимот дар шеъри 
шоирони садаи аввали сабки њиндї камтар вомехўранд. Вожањои мазкур бештар 
барои ороиши зоњирии шеър истифода мешаванду халос. Азбаски забони шеъри 
мутадовили асри Туѓрал ин вижаро доштаву худи ў њам пайрави сабки Бедил будааст, 
ночор ин навъи калимотро дар ѓазалњои худ истихдом намудааст. Масалан: 

Муштарииќболи назмам, лек дар бозори дањр, 
Љуз ќумоши ѓам набошад дигаре савдои ман (4, с. 75) 

Вожаи мураккаби «Муштарииќбол» аз ду калима - «Муштарї» ба маънии номи 
сайёра, «иќбол» бахт, толеъ (6, љ.1, с.540) сохта шуда, ба маънои баландиќбол, хуљаста 
ва муборак омадааст. Ин мураккабвожа аз ду љињат таќозои маънои фавќуззикрро 
дорад: аввал,  сайёраи Муштарї дар боло љойгузин шуда, ба маънои баландї омада 
метавонад ва дуюм, дар низоми боварњои ќадимаи ситорашиносон сайёраи Муштарї 
ситораи саъд мањсуб меёфтааст ва онро Саъди акбар њам мегуфтаанд (6, љ.1, с. 789). 
Аммо дар байти мавриди назари мо шоир ба таври ифтихорияњо ишора бар он дорад, 
ки табъи ў баланд аст. Чунончи дар дигар мавридњо њам ба ин маъно ишора кардааст: 

Бод туро офарин, Туѓрали шоњинватан, 
Кардї тамом аз сухан васфи саропои ў (4, с. 76). 

Калимаи тозаофаридаи «шоњинватан» њам дар байти мазкур бар маънии 
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ишоранамудаи мост. Дар калимаи мураккаби “шоњинватан” њам латофату назокати 
зебое нуњуфта шудааст, зеро он бо тахаллуси шоир њам таносуби ќавиро ташкил 
медињад. Ё дар љои дигар низ ба њамин маънї меорад:  

Шоњбозем мо ба сайди сухан, 
Ављи маънист ошёнаи мо (2, с. 74) 

3. Бахше аз калимоти мураккаби ашъори Туѓралро вожагоне ташкил медињанд, 
ки аз нигоњи сохту мўњтаво хоси худи ўянд, яъне аѓлаби вожањо дар назми муосирон ва 
пешинагони шоир каммаъмуланд.  

Зи худ бисёр дур афтодам аз маъниќаринињо, 
Маро сармашќи њайронист акнун мўйчинињо. (5, с.47) 
                

Даме з-андешаи дил дар паи сайди маонї шав, 
Агар бошад расо фикри ту дар маъникаминињо (4, с. 81) 

«Камин» вожаест ба маънии пинњонгоње, ки барои ќасди њуљум ё сайд кардан 
паноњ шуда мешинанд (6, љ.1, с.573) “ќарин”- наздик, њамдам, мисл, монанд...(6, љ.1, 
с.666)- “маъниќаринї” ва “маъникаминї” аз љумлаи калимоти мураккаби каммаъмул 
аст, ки ба маънои касе, ки дар њар мисраъ ё сухан диќќат медињад, то ба умќи маънои 
он бирасад. Ин навъи калимот мухтасси шеърњоеанд, ки дар онњо бештар пайравии 
Туѓрал ба Абулмаонї эњсос мешавад. Аз сўи дигар, ин навъ ашъор бозгўи сабки вежаи 
худи шоир њам њастанд, зеро дар онњо мањорату малакаи забондонї ва офариниши 
маонии љадид ва дастёбии шоир ба ќуллањои нави њунар нишон дода шудаанд. Ё љои 
дигар чунин меорад: 

Агар ин аст тундї тавсани љавлоншитобашро, 
Ѓубори хок шав, то ворасї бўси рикобашро (2, с.47) 

Байт: 
Соясифат сўи ту з-афтодагї, 
Пой надорам, ќадам аз сар кунам! (2, с. 310) 

«Соя» - сиёњии љисми инсон ё њар љисми дигаре, ки дар рўшноии офтоб ё нури чароѓ 
ба замин ё болои чизи дигар меафтад (7,љ.2, с.275); маънии калимаи «сифат»  хусусияти 
аз дигарњо фарќкунандаи касе ё чизе, бартарї, дараљаи бакороии чизе, чигунагии чиз 
мебошад (7, љ.2, с.262). Калимаи “соясифат” ба мисли аѓлаби калимоти мураккаб дар 
байти мазкур бори асосии маъноро мекашад ва тамоми маонии дар байт таран-
нумшуда  гирди он мегардад. Яъне  шоир мегўяд, ки ман мехоњам сўи ту равам, аммо 
пой надорам ва аз ин рў соясифат ќадам аз сар месозам. Дар ин байт таркиби машњури 
“ба сар рафтан” дар либоси оростатаре пешнињоди хонанда шудааст. Чун дар соя назар 
мекунем, аввал сари он меравад ва шоир бо камоли даќиќназарї ин вижаро пай бурда, 
ба риштаи назм кашидааст. Ин гурўњи мураккабвожањо њам дар ашъори Туѓрал 
басомади зиёд дошта, дар мавридњои гуногун ба кор бурда мешаванд. Аммо бештар 
дар ашъори Туѓрал вожањои мураккаб ба њайси калимоти мењварии шеър хидмат 
мекунанд. Вожањои мураккаби «вањшаткамин”, “саброзмо”, “маънизо”, “маъниќари-
нї”, “хиљлатљабинї”, “хиљолатмоя» ва амсоли ин дар шеърњои шоир басомади зиёд 
доранд, ки аз диди наву мањорати забондонии шоир дарак медињанд. Байтњо: 

Хиљолатмояам, вазъи парешонист бунёдам, 
Гулоби хиљлат аз сунбул кашад тасвири Бењзодам (4, с.108). 
          

То зулфи ту дар хирмани гул ѓолиябез аст, 
Дар даври ќамар бин, ки ќирон муштарирез аст (5, с.68) 
        

Мебарам ман дар сухан имрўз гўй аз њамдамон, 
Дар саманди фикр чун маънисаворам кардаанд (2, с.174) 
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Дар баъзе маврид вожањои мураккаб дар байт чида ё паси њам омадааст: 
Лабшакар, дандонгуњар, ширинтакаллум дилбарон, 
Дидаам, аммо на як њамчун туам дилхоњ шуд (2, с.169)   
           

Синасофонро мулоимтинатї бошад накў, 
Мўљиби равнаќ бувад рўѓан нињї болои мављ (5, с.95) 

Инчунин, мураккабвожањое низ дар ашъори Туѓрал ба назар мерасанд, ки аз се 
калимаи мустаќилмаъно сохта шудаанд: 

Мањвињайратгаштаи махмурият, 
Нашъае аз мављи сањбо мекашад (2, с.164) 
 

Манъи карами хеш кунї чанд зи ибром, 
Эй љабњагирењкарда, ту аз даст дуо пурс (2, с.233) 

Хулоса, мураккабвожањо дар ашъори шуарои сабки њиндї корбасти фаровон 
дошта, аз мухтассоти ин сабки шеър мањсуб мешуданд, бахусус дар замони зиндагии 
Туѓрал, ки шеъри ин сабк ба бунбасти маънавї дучор шуда буд. Аммо калимоти 
мураккаби ашъори Туѓрал, ки аз рўи табаќабандї ба чанд гурўњи шартї људо мешавад, 
хусусияти истифодаи худро дорад. Гурўњи мураккабвожањое, ки шоир онњоро ба вом аз 
пешинагону муосирон гирифтааст, асосан барои зебоии тасвири байт, кашидани бори 
маъно ва намоиши њунари шоирї истифода шудаанд. Мураккабвожањои гурўњи дуюм, 
ки хоси фаќат шоирони пайрави Бедиланд, дар ашъори Туѓрал нишондињандаи 
вежагии асосии сабки шеъри ў буда, мањорату малакаи забондонї ва маќоми шоирии 
ўро дар байни њаммаслакон бозгў мекунад.  
Калидвожањо: вожањои мураккаб, сабки бедилї, эљодиёти Наќибхон Туѓрал, маънии љадид, 

малакаи забондонї, њунари шоирї, маќоми шоирї. 
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