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МУЌАДДИМА 

Адабиёт ва мавзўи бањси он 
Адабиёт лафзи арабї буда, решаи он адаб аст, ки ба маънои дониш, 

маърифат, гуфтору кирдори нек ва хирад далолат мекунад. Адабиёт дар 
мафњуми васеи он маљмўи осори хаттию шифоњии ќавме, халќе, миллате 
буда, дар фањмиши мањдуди он инъикоси бадеии њаёт аст ва ин тарзи 
тасвири зиндагї ба воситаи образњо ба тасвир овардани њаёт мебошад. 
Яъне адабиёт дар фањмиши истилоњии он як навъи санъат буда, ба 
воситаи образњо тасвир намудани њаёт, дунё аст ё ин ки адабиёт 
инъикоси образноки њаёт буда, дар он њарду пањлуи зиндагї-тарафњои 
мусбат ва пањлуњои манфї ба воситаи образњо, тимсолњо, намунањо 
тасвир карда мешавад. Ба ин восита зуњури манфии љомеа мањкум карда 
шуда, пањлуњои мусбати он тарњибу ташвиќ мегардад. Аз ин рў, адабиёт 
њамчун навъи санъат барои рушду нумуи љамъият таъсири нињоят ќавї 
дорад ва дигаргунсозињои њаёти љамъиятї ба он вобаста аст. Умуман, 
адабиёт инъикоси  воќеият ба воситаи образест, ки тавассути каломи 
манзум (назм) ва мансур (наср) амалї мегардад.  

Адабиёт китоби дарсии њаёт аст. Эљодкори адабиётро адиб меноманд 
ва адибе, ки бо каломи манзум-шеър сару кор дорад, эљод мекунад, шоир 
ва адибе, ки осори насрї меофарад, нависанда номида мешавад. 

Њадаф аз лафзи адабиёт, пеш аз њама, адабиёти бадеї буда, онро дар 
гузашта каломи бадеъ гуфтаанд. Каломи бадеъ- сухани нав, аљоиб, нодир 
буда, дар мантиќи оддии ифода сухани образнок, тасвири образнок аст. 
Аз ин рў, адабиёти бадеї ба инсон сару кор дорад, рўзгору фаъолияти 
инсонро меомўзад. Ба эњсосоту тафаккури инсон таъсир мерасонад. 
Љањонбинї, донишу хирад, маърифату тафаккури ўро такмил медињад ва 
аз ин љост, ки адибро муњандиси рўњии инсон низ мегўянд. 

Калимаи адабиёт мањсули миёнањои асри ХIХ буда, таърихи зуњури 
адабиёт њамчун санъати сухан хеле ќадима аст. Аз ин рў, дар асрњои 
миёна иборањои улуми адабї, улуми адабия, фунуни адабия мавриди 
истифода ќарор гирифтаанд, ки аз 12 то 22 љузъи фунуни адабиро фаро 
мегирад. Аз љумла: илми луњат, илми нањв, илми сарф, илми баён, илми 
аўрз, илми ќофия, илми хат, илми иншо, илми маъонї ва ѓайра ба шумор 
мерафтааст.   

Дар маркази адабиёти бадеї симои инсон, шахс меистад. Яъне мавзўи 
бањси адабиёти бадеї њамоно инсон ва љамъият, одамон ва воќеияту 
муњити ињотакунандаи онњост. Камолоти маънавии инсон њадафи 
адабиёти бадеист.  

Адабиёт фанни инсоншиносї, санъати сухан ва воситаи тарбияю 
такмили камолоти маънавии башарият аст. Адабиёт таърихи халќ, 
андозаи љањонбинї, тафаккури бадеї, хазинаи зењнї, тавоноии аќлонї ва 
бардоштњои мафкуравии инсоният аст ва аз сабаби он ки фанни миллист, 
пас бурду бохти њамон миллату халќият низ њаст. 

Адабиёт дар заминаи эљодиёти шифоњии халќ дар замонњои хеле 
ќадим пайдо шудааст ва аз рўи иттилооти олимон таърихи адабиёти 
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тољик 8 њазор сол ќабл зуњур кардааст. Дар адабиёти шифоњї бошад, 
унсурњои суханони образнокро дар асотир љустаанд ва минтаќањои 
маданї ё гањвораи тамаддунро дар Эрон, Мисру Чин, Њиндустону Рим 
донистаанд. Дар Мисри Ќадим ањди Ромсиси II осори манзум тахмин 
карда мешавад, ки оњози садаи ХIVто милод эљод шудааст. Ё худ 
«Иллиада» ва «Одиссея»-и Њомери Юнонї оњози асри IХ то милод ва 
«Ведо»-и њиндуњо дар асри ХII то милод манзум шудаанд.  «Авасто» (гўё 
аввалин шеърро Бобои Одам гуфтааст) ва хусусан, готњо ќадимтарин 
бахши он ба шумор меравад, ки аз зуњури адабиёт ва фарњангу њунар 
гувоњї медињад. Вале, чунон ки ишора намудем, таърихи эљодиёти 
шифоњї (фолклор) боз њам муќаддамтар аст, зеро эљодиёти шифоњии 
халќ то зуњури хат ва алифбо пайдо шудаву ибтидо ё худ оѓози пайдоиши 
адабиёти касбї ба шумор меравад. 

Дар асрњои миёна бошад мо њанўз дар оѓози пайдоиши феодализм 
ташаккули адабиётро мушоњида мекунем, ки ибтидои он ба эљодиёти 
Рўдакї ва муосирони вай рост меояд, ки ба ќавле дар ин аср наздик ба 
250 тан ќуввањои адабї зиндагї ва эљод кардаанд.  

Давраи нави инкишофи адабиёти асрњои миёна ба замони эњёи маданї 
рост омадааст. Хусусан љараёни маорифпарварї (нимаи II асри ХIХ) 
миёни нерўњои адабї табаддулоти мафкуравиро тавлид намуд ва такони 
иљтимоие зуњур кард, ки барои пешрафти љамъият заминаи хеле мусоид 
фароњам овард.  

Тарзу усули тасвир дар адабиёт моњияти баланди зебоипарастї дорад, 
зеро нафосатро њама дўст медорад ва аз ин рў, адабиёт тамоили пурра ба 
нафосат дорад. Масалан, љузъиёти табиат: санг, замин, кўњ, дарахт, дарё, 
гиёњ, борон, абр, бод, осмон ва Њайра мавзўи бањси илмњои дигар низ 
њаст. Адабиёт њангоми ба тасвир гирифтани онњо, пеш аз њама, ба онњо 
зебої мебахшад, чунончи тасвири бањор дар як бањорияи устод Рўдакї:  

Омад бањори хуррам бо рангу бўи тиб,  
Бо сад њазор нузњату ороиши аљиб. 
Шояд, ки  марди пир бад-ин гањ шавад љавон,  
Гетї ба дил ёфт шабоб аз пайи машиб1. 
Чархи бузургвор яке лашкаре бикард,  
Лашкар-ш абри тираву боди сабо наќиб2. 
Наффот3 барќи равшану тундар-ш таблзан, 
Дидам њазор хайлу надидам чунин муњиб4. 
Он абр бин, ки гиряд чун марди сўгвор 
В-он раъд бин, ки нолад чун ошиќи каиб5. 
Хуршедро зи абр дамад рўй гоњ-гоњ,  
Чун он њисорие, ки гузар дорад аз раќиб. 

                                                
1. Машиб-пирї, кўњансолї 
2. Наќиб-пешво 
3. Наффот-оташбоз, партавафрўз. 
4.  Муњиб-боњайбат  
5. Каиб-ѓамгин 
 

 
5  
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Якчанд рўзгор љањон дардманд буд,  
Бењ шуд, ки ёфт бўи суманбодро табиб. 
Борони мушкбўй биборид нав ба нав  
В-аз абр баркашид яке њуллаи ќасиб6. 
Кунље, ки барф пеш њамедошт гул гирифт, 
Њар љўяке, ки хушк њамебуд, шуд ратиб7.  
Тундар миёни дашт њаме бод бардамад,  
Барќ аз миёни абр њаме баркашад ќазиб8. 
Лола миёни кишт бихандад њаме зи дур,  
Чун панљаи арўс ба њино шуда хазиб9.  
Булбул њаме бихонад дар шохсори бед,  
Сор аз дарахти сарв мар ўро шуда муљиб10. 
Сулсул ба сарвбун-бар бо наЊмаи кўњан,  
Булбул ба шохи гул-бар бо лањнаки Њариб. 
Акнун хўред бодаву акнун зиед шод, 
К-акнун барад насиб њабиб аз бари њабиб. 
Соќї гузин бодаву май хўр ба бонги Зер11, 
К-аз кишт сор ноладу аз боЊ андалеб. 
Њарчанд навбањор љањон ас(т) ба чашм хуб,  
Дидори хоља хубтар-он мењтари њасиб12. 
Шеби ту бо фарозу фарози ту бо нишеб,  
Фарзанди одамї ба ту андар ба шебу теб13. 
Дидї ту режу14 ком бад-ў андарун басе, 
Бо ридакони15 мутриб будї ба фарру зеб. 

Дар ин бањория њама чиз зебост ва адабиёт, пеш аз њама, ба онњо чунин 
нафосатро эњдо намудааст. Бањор беш аз сад њазор воститањои зебу зинат 
њамроњ дорад ва аввалиндараљаи он муњассанот рангу бўи аљоиб аст. Ин 
аст, ки бањор марди пирро шояд љавон гардонад, вале табиати 
сармозадаро аллакай бедор намуда љавонию љамол бахшидааст. Зеро 
борон-мушкбўй, абр-њуллаваш, рўи замин (дашту даман)-гулпўш, 
киштзоронро лола мисли панљањои њинобастаи арўсон намудаву 
паррандагон наЊмасароињо доранд. Маќсади шоир хушгузаронии умри 
азиз, рў овардан ба шодию нишот ва бањрабардорї аз њаёт аст. 

1. Адабиёт на танњо табиат ва аљзои онро њусну тароват, нафосату 
зебої мебахшад, беш аз он адабиёт ба инсон аз нигоњи зоњиру ботин, 
шаклу намуд ва нињоду сират низ нерў медињад. Башарият њангоми ба 
забон гирифтан ё хондани номњои Рустам-тањамтани муќтадир, 

                                                
6 Њуллаи ќасиб-либоси абрешимин 
7 Ратиб-тар, намнок 
8 Ќазиб-шох, шоха, 
9 Хазиб-рангин 
10 Муљиб-љавобдињанда 
11 Зер-пардае аз мусиќї 
12 Њасиб-соњиби фазилат 
13 Шебу теб-саргашта, ошуфта 
14 Реж-мурод, маќсад 
15 Ридакон-Њуломбачањо 
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халќпарвар, ватандўст, озодихоњ, адолатљўро тасаввур мекунад. Ё ки 
баробари ба ёд овардани Лайлї, Ширин, Маљнун,  Юсуф иффату исмат, 
покиву сафо ба хотир мерасад. Баръакс, њангоми шунидани Зањњок, 
Ширўя, Хусрав, Афросиёб, Кайковус симои манфури худписандї, 
такаббур, пасттинатї, кўтоњназарї, бехирадї, гумроњї, худхоњї, хиёнату 
бевафої, зиёну бадкирдорї, золимию ќотилї ва Њайра ба ёди кас меояд, 
ки он аз таъсири ќувваи сухан, нерўи калом- адабиёт аст.  

Албатта дар ин миён симоњои машњур мисли Рустам, Сўњроб, Сиёвуш 
низ Њалатњо кардаанд, вале инсоният аз Њалатњои онњо низ сабаќи њаётї 
мегирад. Аз ин рў, њатто образњои манфї низ ба инсонњо таъсири мусбат 
мерасонанд, зеро одамон аз кирдори зишти онњо низ таљриба њосил 
намуда, дар њаёт аз хислатњои разила њазар мекунанд, дурї мељўянд, то 
ки ба рафтору кирдори зишт рў ба рў нашаванд. Аз ин рў, эљодкорони 
адабиётро вобаста ба донишу мањорат, истеъдоду њунар, љањонбинию 
пояи эљодиашон башарият ќадршиносї менамояд. Ин аст, ки дар 
таърихи эљоди бадеъ унвонњои ифтихории «маликушшуаро», 
«амирушшуаро», «надимушшуаро», «одамушшуаро», «халлоќулмаонї», 
«афсањулму-такаллимин», «абулахлоќ», «абулмаонї», «лисонулЊайб», 
«маликулкалом», «султонулфузало» ва Њайра ба миён омаданд ва 
суханварон вобаста ба пояи эљодиашон сазовор дониста шудаанд. 
Масалан, Рўдакї «одамушшуаро», Камоли Исмоил (охири асри ХII) 
«халлоќулмаонї», Саъдї «абулахлоќ», Њофиз «лисонулњайб», Бедил 
«абулмаонї» дониста шудаанд.  

Адабиёти бадеї, ки ба инсон сару кор дорад ва маќсади асосии он 
тарњиби хислатњои њамидаи инсон ва мањкум намудани аъмоли разила 
буда, барои ба маќсад расидани одамон дар љомеа кўмак мерасонад. 
Адабиёти бадеї ба инсон барои расидан ба маќсад ёрї менамояд ва 
одамонро ба њаёт, ба зиндагї дилгарм, шердил, боњайрат ва ўњдабаро 
мегардонад. Баробари пешравию инкишофи инсон, муњиту љамъият, 
адабиёти бадеї низ дар заминаи ќонунњои муайян инкишоф меёбад, пеш 
меравад ва ќонуниятњои ба худ хосу људогона дорад. Илме, ки 
ќонуниятњои пайдоишу ташаккул, рушду тањввулоти адабиёти бадеиро 
меомўзад, адабиётшиносї ном дорад, ки он дар навбати худ, дорои се 
ќисм аст: таърихи адабиёт, назарияи адабї, наќди адабї мебошанд. 
Таърихи адабиёт-пайдоиш, ташаккул ва рушду тањаввули адабиётро 
меомўзад.  

Ќонуниятњои зуњуру ташаккул ва инкишофи анвоъи адабї, 
принсипњои эљод ва бардоштњои жанрию љинсии адабиётро ќисмати 
назарияи адабиёт тадќиќ мекунад. Оид ба њунари эљодиву њусну ќубњи 
таълиф наќди адабї сару кор дорад. Бахшњои мазкури адабиётшиносиро 
бе якдигар наметавон мукаммал донист, зеро онњо дар њамбастагии 
якдигар инкишоф меёбанд.  

Бахшњои мазкур ќисматњои асосии адабиётшиносї буда, онњо инчунин 
бахшњои ёрирасони дигар низ доранд, ки барои инкишофу пешрафти 
илми адабиётшиносї мусоидат менамоянд. Масалан, ба ќисматњои ёвари 
адабиётшиносї: матншиносї, сабкшиносї, сарчашмашиносї, 
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китобшиносї ва ѓайра дохил мешаванд. Дар таърихи адабиёти тољик 
њатто доварињои шоирона таърихи наќди адабї ё танќидро мукаммал 
сохтааст. Шоирони форс-тољик: Рўдакї, Фирдавсї, Унсурї, Фаррухї, 
Манучењрї, Носири Хусрав, Саної, Аттор, Хоќонї, Низомї, Зањири 
Форёбї, Анварї, Хусрави Дењлавї, Њасани Дењлавї, Саъдї, Салмони 
Соваљї, Хољуи Кирмонї, Љалолуддини Балхї, Убайди Зоконї, Њофизи 
Шерозї, Камоли Хуљандї, Љомї, Њилолї, Мушфиќї, Калими Кошонї, 
Соиби Табрезї, Нозими Њиротї, Сайидо, Бедил, Возењ, Шоњин ва 
дигарон, ки шашуним њазори онњо  соњибдевонанд, њар кадом сабки хоси 
худ, љою макон ва маќоми хешро доранд. Онњо дар ашъори худ аз 
назокат, нерўи аќлонї, њунари суханварию санъати сухани худ ёд карда, 
норасоии њамкасбони хешро низ ёдрас намудаанд. Масалан, Манучењрии 
Домњонї (нимаи аввали асри ХI) мегўяд: 

Шеър ногуфтан бењ аз шеъре, ки бошад нодуруст, 
Бачча нозодан бењ аз шашмоња бифкандан љанин. 

Њадафи шоир дар ин байт эљоди бадеъро фарзанди эљодкор гуфтан 
буда, ў шеърро фарзанди шоир медонад ва бояд њаматарафа дар 
камолоти эљод сайъ намуд, то нуќсоне дар он роњ наёбад. Ё худ  Хоќонии 
Шарвонї баъд аз Њаким Саноии Ѓазнавї дуюмин шоир аст, ки дар 
ашъори худ бо олами улвї сару кор мегирад, зеро аз шоирон њампанљаи 
худро намеёбад. Чунончи, ў мегўяд: 

Сухан гуфтан ба кї хатм аст, медониву мепурсї,  
Фалакро бин, ки мегўяд: ба Хоќонї, ба Хоќонї. 

Яъне ба њамин тариќ, шоирон бартарию афзалияти њунари худро васф 
намудаву нуќсони ашъори њампешагонашонро хотиррасон кардаанд. 
Масалан, Унсурии Балхї-шоири нимаи аввали асри ХI дарбори 
Ѓазнавиён-аввалин маликушшуаро дар таърихи адабиёти форс-тољик 
аст, вале Хоќонї ўро бо он сарзаниш мекунад, ки ба љуз ѓазалу 
ќасидасарої њунари дигар надорад:  

Љуз аз тарзи мадњу тирози ѓазал  
Накардї зи табъ имтињон Унсурї.  
Шиносанд афозил, ки чун ман набуд  
Ба мадњу Њазал дурфишон Унсурї. 
Зи дањ шева, к-он њиляти шоирист, 
Ба як шева шуд достон Унсурї. 
На тањќиќ гуфту на вазъу на зўњд, 
Ки њарфе надонист аз он Унсурї.  
Маро шеваи хосу тозасту дошт  
Њамон шеваи бостон Унсурї. 

Ин андешањои шоирон-эљодкорон барои пешрафти илми 
адабиётшиносї кўмаки фаровон менамоянд, зеро дар таърихи адабиёти 
форс-тољик он ба њукми анъана даромадааст.  

Адабиёти бадеї маљмўи донишу тафаккур, мањорату истеъдод, табъу 
тавон, худшиносию љањонбинии адиб аст. Чун адиб ба ин ва ё он халќе, 
миллате тааллуќ дорад, пас адабиёт  бурду бохти мафкуравии њамон 
халќ, симои њамон миллат мебошад. 
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Адабиёти бадеї њамчун навъи санъат, яъне санъати сухану суханварї 
нисбат ба навъњои дигари санъат: меъморї, њайкалтарошї, мусиќї, 
театру кино ва Њайра дар љамъият таъсири бештар дорад. Зеро яке аз 
сарчашмањои асосии навъњои дигари санъат низ адабиёти бадеї аст. 
Муроду маќсад ва њадафи эљодкор аз адабиёт  тарбияи омма, таълими 
мардум буда, ба ин маънї њазрати Саъдї мегўяд:  

Муроди мо насињат буду гуфтем, 
Њаволат бо Худо кардему рафтем. 

Адабиёти бадеї њиссиёту њаяљони инсонро ангезиш медињад, одамонро 
аз пастиву баландињо, шебу фарозњо, бурду бохтњо, чуну чароњо, бешу 
камињо, тазодњои њаёту зиндагї, рўйдодњои олам огоњ месозад. 
Фирдавсї дар «Шоњнома»-и худ аз пайдоиши оламу одам, аз зуњури 
нахустин шоњ-Каюмарс то истилои араб, то охирин шоњи сулолаи 
Сосониён-Яздигурди III (соли 651 мелодї) сухан рондааст. Дар мантиќи 
оддитари ифодаи мазкур дар «Шоњнома»-и њаким Фирдавсї мо 
саргузашти 50-шоњро мебинем. «Шоњнома» моли адабиёт-шеър аст ва 
эљодкори он шоири њакими Тўсї. Магар ахбори ў аз ахбори 
сарчашмањои таърихї бо тафсилу мўътамад ва боарзиштару судмандтар 
нест?!, Аз ин рў, адабиёти бадеї дар љомеа, пеш аз њама, наќши тарбиявї 
ва таълимї дорад. Дар баробари он, адабиёти бадеї ба њиссу таассуроти 
хонанда таъсир расонида, ба њодисањои мусбати њаёт таваљљўњи ўро 
бедор месозад, ўро бо њаёту зиндагї дилгарм намуда, ба муборизањову 
талошњои рўзгор омода менамояд. Хонандаро нисбат ба арзишњои 
умумиинсонї: халќдўстї, ватанпарварї, илмдўстї, касбомўзї, 
мењнатќаринї, њалолкорї, нафърасонї, софдилї, њалимї, мењрубонї, 
хушмуомилагї, шердилї, Њаюрї, суботкорї, далерї, шуљоаткорї, 
шикастанафсї, дурандешї ва Њайра муњаббати беандоза бармеангезад. 
Адабиёти бадеї дар сирати инсон барои бедор намудани њиссиёти зебої 
ва идеалњои њаётии ў яке аз муњимтарин воситањои барангезиш аст.  

Тамоми ёдгорињои хаттии адабиёти бадеї, ки дар шакли назму наср 
эљод гардидаву мањфуз мондаанд, мероси адабї ном доранд. Мероси 
адабиро Њановати маънавї, хазинаи зењнї, бардоштњои мафкуравї, 
њофизаи таърихї, ќути љон ва Њизои рўњ низ меноманд. Дар ин љода 
халќи тољик њампанља надорад, зеро танњо шоирони соњибдевон дар 
таърихи адабиёти тољик беш аз шашуним њазор буда, ашъори шоирони 
девонашон мањфуз намондаву осори мансури таълифгардида ба он дохил 
намешаванд. Ин осор ба ќавле таърихи њаштњазорсола дошта, то кунун 
аз он кохи бегазанди ниёгон 108 матни хаттии (аз ёдгорињои ањди 
бостон) то инкишофи ислом боќї мондааст, ки аз онњо 16-тояшро 
андарзномањо фароњам овардаанд.  

Бояд гуфт, ки ин осор то охири асри ХV-то зуњури давлатњои 
Сафавињо (дар Эрон) ва Шайбонињо (дар Мовароуннањру Хуросон) 
миёни форсизабонони ќаламрави мазкур муштарак аст ва аз ин рў, дар 
илми адабиётшиносї истилоњи форс-тољик ќабул гардидааст, ки 
мафњуми зикршуда моњияти муштарак будани осори адабиро ифода 
менамояд. 
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***** 
Дар таълифи ин китоб имлои исмњои хос, хусусан ному насаби адибон 

таљдиди назар карда шуд. Яъне, ба љои Абў-Абдуллоњ-Абўабдуллоњ, 
Насриддини Тўсї - Насируддини Тўсї, Абдурањмон -Абдуррањмон, 
Љалолиддин-Љалолуддин, Шервон-Шарвон, Њаљвирї-Њуљвирї, Хисрав-
Хусрав ва ѓайра навишта шудаанд. 

Адабиёти иловагиро алоњида, дар интињои китоб низ ба ду ќисм људо 
намуда, онњоро вобаста ба асрњо пешнињод намудем, яъне аввал нусхаи 
асл-осори адибон (сарчашмањо) ва пас аз он асару маќолањои илмї-
тадќиќотї љой дода шуд. 
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АДАБИЁТИ ТОЉИК ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XVI ВА 
АСРИ XVII 

а) Вазъияти сиёсии Осиёи Миёна ва Эрон  
дар нимаи дуюми асри XVI 

Дар таърихи халќњои Мовароуннањру Хуросон асри ЉVI аввалин 
асрест, ки таназзули феодализм дар ќаламрави мазкур шиддат мегирад. 
Заминањои ин таназзул нисбатан барваќттар оѓоз гардида буд. Зуро пас 
аз вафоти Темур (1336-1404)  меросхорони ў барои соњиб шудан ба тахт 
сар бардошта, оромии мамлакатро халалдор мекарданд. Баъдтар 
империяи Темуриёнро туркњои бадиянишин бо сарварии Муњаммади 
Шайбонї барњам доданд. Муњаммад Шайбонихон соли 1500 
Самарќанди бостониро тасарруф намуд. Тўли 5 сол, яъне то соли 1505 ў 
тамоми ќаламрави Мовароуннањрро тањти назорати худ гирифт. Љангу 
низоъњои пайдарпай, тохту тозњои мунтазам, мансабхоњиву љоњталабињо 
ќаламрави Хуросону Мовароуннањрро басо харобу заъиф намуда буд. 
Хољагии халќ паст мерафт, зеро низоъњои ќаламравї, кашмакашињои 
дохилї низоми инкишофи љамъиятро вайрон менамуд. Табаќањои 
мењнатии ањолї бештар ва њамаљониба зарар медиданд. 

Охирин намояндаи Темурињо – Султон Њусайн Байќаро соли 1506 
вафот намуд. Ду писари Султон Њусайн њангоми њамлаи Шайбонихон 
шањри Њиротро њимоя карда натавонистанд. Дар натиља, Шайбонихон 
соли 1507 Хуросонро низ забт намуд ва њокими Мовароуннањру Хуросон 
гардид. 

Соли 1510 нооромии гўшношуниди дигар рух дод. Шоњ Исмоили 
Сафавї Њиротро тасарруф намуда, то интињои садаи ЉVI низоъњои 
сиёсї ва мазњабї нињоят тезутунд боќї менонанд. 

Соли 1513 Исмоили Сафавї ба Мовароуннањр њамла мекунад, вале 
чандон муваффаќ намешавад. Танњо пас аз вафоти Шайбонихон то соли 
1598 (наздик ба 90-сол) љонишинњои ў давлатдорї карда бошанд њам, 
комилан комёб нашуданд. 

Хони бообрў – њокими Бухоро - Убайдуллоњхони Шайбонї бањри 
озодии Хуросон аз Сафавињо шаш дафъа лашкар кашида бошад њам, 
бенатиља анљомид. Танњо дар замони Абдуллоњхон (1557-1598) ба ў 
муяссар кардид, ки як андоза муттањидии хонњои ўзбекро таъмин кунад. 
Зеро њам Хуросон ва њам Хоразм ба давлати хонї муттањид карда 
шуданд. Вале пас аз вафоти Абдуллоњхон ќуввањои марказгурез аз нав 
сар бадоштанд ва њукумати Шайбонињо ба њамин восита аз арсаи таърих 
рафт. 

Яке аз њодисањои нињоят дањшатбори аср низоъњои мазњабї ба шумор 
меравад. Дар ќаламрави Мовароуннањру Хуросон баробари зада 
даромадани Шоњ Исмоили Сафавї муборизањои тезутунде миёни шиањо 
ва сунниён сар зад. Њаводиси мазкур аз он сабаб њам буд, ки Исмоили 
Сафавї худро вориси мазњаби шиа эълон намуда, бањри ривољи он дар 
байни мардум тавассути ќатлу ѓорат ниятњои дигари худро низ амалї 
менамуд. Дар асл њадафи ин сиёсатмадор васеъ намудани њудуди давлат 
ва сарзамини худ аз њисоби мамолики ободон ва ба даст даровардани 
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боигариву сарват буд. Ин низоъњои мазњабї амалан то охирњои асри 
ЉVI идома карда, боиси харобињои  гўшношуниди халќњои 
Мовароуннањру Хуросон гардида буд. Њатто, ду тан суханварони 
машњури ин давра Мавлоно Бадриддин Њилолї ва Камолуддини Биної 
ќурбони ана њамин гуна низоъњои мазњабї шудаанд. Аз тарафи дигар, 
яке аз сабабњои људоии Мовароуннањру Эрон ана њамин мољароњои 
сиёсию мазњубї гардида буд. 

Ташкили давлати Темуриёни Њинд 
Темуриёни Њинд ва ё ин сулола дар сарчашмањо бо номи Бобуриён низ 

ёд мешавад, аз ибтидои асри ЉVI то оѓози асри ЉIЉ дар Њиндустон 
њукмронї кардаанд. Аниќтараш тўли солњои 1526-1858 сулолаи мазкур 
дар ќаламрави Њинд њукумат кардааст. Асосгузори њукумати Темуриёни 
Њинд намояндаи њамин сулола - Зањируддин Бобур мебошад. Онњоро 
инчунин муѓулњои бузург низ меноманд. Ин сулола дар охирњои 
салтанати Аврангзеб пароканда гардида бошад њам, амалан то истилои 
Англия (с.1857) вуљуд дошт. Силсилаи мазкур аз Бобур (1526-30) оѓоз 
гардида, Њумоюн (1530-39; 1555-56), Акбар (1556-1605),  Љањонгир (1605-
27), Шоњиљањон (1627-58), Аврангзеб (1658-1707), Бањодуршоњ (1707-
1712), Љањонгиршоњ (1712-13), Фаррух Сияр (1713-19), Муњаммадшоњ 
(1719-48), Ањмадшоњ (1748-54), Оламгири II(1754-59), Шоњолами II (1806-
37) идома намудааст ва охирин намояндаи сулолаи мазкур Бањодуршоњи 
II солњои 1839-1858 њукмронї кардааст. 

б) Авзои фарњангї ва адабї 
Њавзањо ё марказњои адабї. Одамон дар њама њолат рўи ниёз ба илм, 

фарњанг ва адаб овардаанд. Дар асри ЉVI, сарфи назар аз нооромињои 
сиёсї, дар ќаламрави Осиёи Миёна, Эрон, Њиндустон марказњои илмї, 
фарњангї ва адабї фаъолият кардаанд, ки дар рушди љомеъаву фарњанг 
наќши муњим гузоштаанд. Дар Осиёи Миёна - Самарќанд, Бухоро, Балх, 
Бадахшон; дар сарзамини Эрон - Исфањону Машњад, Шероз, Табрез; дар 
мулки Њинд - Дењлї, Мултон, Лоњур, Панљоб, Кашмир, Сарњинд. Њар 
кадоме аз ин доирањои фарњангию адабї дар пешрафти соњањои мазкур 
наќши сазовор гузоштаанд. Масалан, дар Осиёи Миёна: Мушфиќї, 
Нисорї, Мутрибї, Шавкати Бухорої Самарќандхољаи Тирмизї, 
Мулњами Бухорої,  Фитрати Зодрўз, Сайидо ва дигарон; дар Эрон: 
Соиби Табрезї, Камини Кошонї, Саймирзои Сафавї, Мирзо 
Муњаммадтоњири Насрободї ва дигарон; дар Њиндустон: Файзии 
Деканї, Бедили Дењлавї ва ѓайра. 

Бояд гуфт, ки авзои фарњангу адабиёт дар нимаи аввали асри ЉVI 
нисбат ба нимаи дуюм хеле фарќкунанда аст. Њамлаи Шоњ Исмоили 
Сафавї соли 1512  ба Хуросон, боиси парокандагии ќуввањои илмию 
адабї гардид. Бештар ќуввањои адабї рў ба Мовароуннањр оварданд. 
Восифї дар «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» хабар медињад, ки: «Дар он ваќт (с.1512) 
ќариб понсад кас аз вилояти Хуросон азимати мулки Мовароуннањр 
карданд». 

Дар ин сарзамин илмњои таърих, фалсафа, риёзиёт, њандаса, забону 
адабиёт, мантиќ, мусиќї хеле пеш рафтааст. Масалан, Муњаммадсолењи 
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Карминагї дар илми мантиќ, Мавлоно Кавкабии Бухорої дар нуљуму 
мусиќї, Исматуллоњи Самарќандї дар сарфу нањв, Хоља Калони 
Самарќандї дар њакмату риёзиёт аз љумлаи саромадони асри худ буданд. 

Илми мусиќї яке аз дастовардњои халќї тољик дар асри ЉVI буда, дар 
се шањр: Њирот, Самарќанд ва Бухоро хеле пеш рафтааст. Дар ин бора 
Њофизи Таниш («Шарафномаи шоњї»), Дарвешалии Чангї («Тўњфат-ус-
сурур»), Саид Шарифи Самарќандї («Таърихи касира») аз симоњои 
машњури аср: Бобољони Њофиз, Дўстмуњаммади Удї, Муњаммадалии 
Ної, Ањмади Њофиз, Ибни Чангї ва дигарон ёд кардаанд. 

Таърихнависї низ хеле пеш рафтаву асарњои гаронарзише ба майдон 
омадаанд. Аз љумла «Равзат-ус-сафо»-и Мирхонд, Њабиб-ус-сияр»-и 
Хондамир, «Шайбонинома» ва «Футўњоти хонї»-и Биної» «Мунтахаб-
ут-таворих»-и Њофизи Убањї, «Шарафномаи шоњї» ё «Абдуллоњнома»-и 
Њофизи Таниш ва ѓайра мањсули њамин асранд. 

Тазкира ва такзиранависон. 
Асри ЉV ба болоравии шеър ва зиёд гардидани ќуввањои эљодї 

характернок аст. Дар ибтидои асри ЉV доираи адабии Њирот ќариб ки 
муќоисанашаванда мебошад. Баъдтар Бухоро њамчун маркази адабиёту 
ќуввањои адабї нуфуз пайдо намуд. Њатто њокими ваќт Амир 
Убайдуллоњхон дар баробари сиёсатмадорї шоир њам буд. Ў бо 
тахаллуси «Убайдї», њатто ба забонњои тољикї ва ўбекї шеър њам 
мегуфт. 

Яке аз комёбињои бузурги ин аср таълифи чанд тазкира ба шумор 
меравад, ки дар онњо њам маълумоти шарњињолии адибон, номгўи осор, 
хусусиятњои ашъор, тобишњои њунарию эљодї ва маќоми он адибон дар 
замони худ ва умуман дар таърихи адабиёт бањсњо сурат мегирифтаанд. 

Тазкира худ лафзи арабї буда, зикру ёдоварї кардан, ба хотир 
овардан мебошад. Дар истилоњ асарест, ки дар он шарњи њол, намунањои 
осор, хусусиятњои эљодї, тобишњои њунарии эљодкорон зикр карда 
мешавад. Аз ин рў, тазкира як навъи баёни афкори адабї-эстетикї низ 
њаст. Аз ин хотир, тазкирањо умумї ва хусусї мешаванд. 

Тазкирањои умумї оид ба рўзгору осори шуарои ќаблї ва муосирони 
тазкиранавис маълумот медињанд. 

Такзирањои хусусї зиндагинома ва осори адибони муосирро дарбар 
мегиранд. Аз рўи принсипи эљод низ тазкирањо гуногун мешаванд: 
тазкирањои алифбої, таърихї, љуѓрофї, мазњабї ва ѓайра. 

Дар асри ЉVI, махсусан тазкирањои «Нусхаи зебои Љањонгир», 
«Тазкират-уш-шуаро»-и Саидмуњаммад Мутрибии Самарќандї, ки 
мањсули њамин асранд, арзиши фаровони адабї-илмї дошта барои 
омўзиши адабиёти тољик маълумоти зарурї медињанд. «Нусхаи зебои 
Љањонгир» эњдо ба њокими Њиндустон - Шоњ Љањонгир буда, соли 1625 
таълиф шудааст. Шоир ба кишварњои Балх, Файзобод, Кундуз, Кобул ва 
ѓайра сафар намуда, маводи зарурї гирдоварї кардааст. Тазкираи 
«Нусхаи зебои Љањонгир» шарњи њолу намунањои ашъори 292 нафар 
шоирони охири асри ЉVI ва оѓози асри XVII-ро фаро мегирад, ки онњо 
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дар ќаламрави Мовароуннањру Хуросон, Эрон, Афѓонистон ва 
Њиндустон зиндагї ва эљод кардаанд. 

Бо хоњиши Љањонгир ба тазкираи мазкур зиндагинома ва намунањои 
ашъори 80 нафар адибон, ки Љањонгир худ љамъоварї намуда буд, дохил 
карда шудааст. 

«Тазкират-уш-шуаро»-и Мутрибї соли 1606 таълиф шуда, ба њокими 
ваќт - Валимуњаммадхони Аштархонї бахшида шудааст. 

Мутрибї дар эљоди ин тазкираи худ аз «Маљолис-ун-нафоис»-и Навої 
ва «Музакир-ул-ањбоб»-и Нисорї бањра бардоштааст. Дар тазкираи 
мазкур оид ба 335 нафар адибон маълумот дода мешавад, ки онњо 
муосирони тазкиранигоранд. Аз он љумла, дар бораи 17 нафар њокимон, 
ки онњо ањли ќалам низ буданд, маълумот дода мешавад. 

«Тазкират-уш-шуаро»-и Мутрибї барои омўхтани њаёти адабї ва 
рўзгори адибони нимаи дуюми асри XVI ва асри XVII аз бењтарин 
сарчашмањои адабї аст. Зеро баъзе адибон танњо дар њамин тазкира зикр 
шудаанд. Аз љумла: Фигорї, Нозимї, Орифї, Афзалї, Зардакї, Дўстї ва 
дигарон. Аз тарафи дигар, тазкираи Мутрибї барои муайян намудани 
ќазовати эљоди бадеъ, пешрафти афкори адабї – эстетикии асримиёнагї, 
дарёфти асолати њунарии эљодкорон ва ѓайра низ ањамияти воло дорад. 

Мутрибї худ Самарќандї буда, солњои таваллуду вафоташ номаълум 
аст. Аз тахаллуси ў пайдост, ки дар љодаи мусиќї, сарояндагию 
навозандагї соњиби истеъдод будааст. Ў дар ибтидо оѓози тањсилро дар 
Самарќанд шурўъ намуда, баъдтар ба Бухоро меравад. Дар ин маркази 
фарњангї аз Хоља Њасани Нисорї илми шеъру шоирї меомўзад. 
Намунањои ашъори Мутрибї дар «Тазкират-уш-шуаро»-и ў љой дода 
шудааст, ки аз њунари баланду санъати волои шоирии Мутрибї гувоњї 
медињанд. Аз ин рў, мероси мањфузмондаи адибро «Тазкират-уш-
шуаро», «Нусхаи зебои Љањонгирї» ва ашъори мутафарриќаи лирикї 
ташкил намудаанд. 

Дигар аз тазкирањои ин аср «Музаккир-ул-ањбоб»-и Бањоваддин Њасан 
мутахаллис ба Нисорї мебошад. Нисорї тазкираи худро соли 1566 
таълиф намуда, онро ба њокими ваќт - Искандархони Шайбонї 
бахшидааст. Шумораи шоирон дар нусхањои гуногуни тазкираи Нисорї 
мухталиф ќайд гардида, аз 220, 275 то 450  нафар зикр шудаанд. Албатта, 
ин худ аз борњо тањриру такмил шудани тазкираи Нисорї шањодат 
медињад. Муаллиф тазкираи худро давоми тазкираи Мир Алишери 
Навої медонад. «Музаккир-ул-ањбоб» аз нигоњи сохту таркиб низ љолиб 
аст: яъне он дорои муќаддима, чањор боб ва хотима мебошад. 

Дар таърихи афкори адабї тазкираи Нисорї яке аз асарњои басо 
арзишманд ба шумор меравад. Пеш аз њама, ин асар барои омўхтани 
таърихи адабиёти асри ХVI сарчашмаи боэътимод ба шумор меравад. 
Њатто тавассути тазкираи мазкур бисёр адибони гумном ошкор 
мегарданд. Аз тарафи дигар, Музаккир-ул-ањбоб» рўзгору осори бисёр 
шуарои гузаштаву муосири Нисориро фаро мегирад. Инчунин, адибоне, 
ки ба «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоњ ва «Маљолис-ун-нафоис»-и 
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Навої дохил нашудаанд, Нисорї онњоро дар асари худ љойгир 
намудааст. 

Дигар аз хусусиятњои тазкираи Нисорї боз дар он аст, ки Хоља Њасан 
дар асари худ оид ба авзои фарњангии аср ва тањаввули адабиёти давр 
њам маълумоти арзишманди илмї медињад. 

Дигар аз тазкирањои муњим, ки таълифи он ба адабиёти ибтидои асри 
ХVII рост меояд, «Тазкираи Нозими Табрезї» буда, соли 1627 таълиф 
шудааст. Ин тазкира аз ду боб (чањор фасл) иборат мебошад. Тазкираи 
Нозими Табрезї» оид ба рўзгору осори адибони гузашта ва њам оид ба 
ањли ќалами замони худи муаллиф маълумот медињад. Сарфи назар аз 
баъзе норасоињо, тазкираи мазкур арзиши адабї эстетикї дошта, оид ба 
баъзе лањзањои зиндагиномаи шуаро ва хусусияти ашъори онњо бањс 
карда мешавад. 

Тазкираи дигар, ки соли 1601 таълиф шудааст, «Тазкират-ут-таворих»-
и Абдуллоњи Кобулї буда, дар он оид ба рўзгору осори 197 адиби 
гузаштаву муосири худи тазкиранигор маълумот дода шудааст. Аз 
шумораи мазкури шуаро 145 нафари онњо адибони асрњои IX-XV буда, 
52 тан адибони охири асри XV ва аввалњои асри XVI низ дар ин тазкира 
љой дода шудаанд, ки инњоро метавон њамасрони муаллифи тазкира 
номид. 

Тазкираи Абдуллоњи Кобулї аз он љињат њам муњим аст, ки тавассути 
он хонанда доир ба рўзгору осори 35-нафар адиби асри ЉVI маълумоти 
тоза пайдо карда метавонад, ки дар тазкирањои дигар зикр нашудаанд. 

Бо вуљуди баъзе ахбори такрор, тазкираи Абдуллоњи Кобулї дорои 
арзиши хеле волои адабї - эстетикї ва илмї мебошад. 

Каме барваќттар аз тазкирањои дар боло номбаришуда, чанд тазкираи 
дигар низ рўи кор омадааст, ки барои омўхтани  рўзгору осори 
эљодкорони асримиёнагї маълумоти насбатан арзишманди илмї 
медињанд. Аз онњо яке асари Абўнаср Сомирзои Сафавї аст, ки бо номи 
«Тўњфаи Сомї» соли 1560 эљод шудааст. Ин тазкира низ давоми 
«Маљолис-ун-нафоис»-и Навої буда, аз муќаддима, њафт боб ва хотима 
иборат аст. «Тўњфаи Сомї» пеш аз њама, аз он љињат муњим аст, ки дар 
ин асар шарњи њолу намунањои осори 713 тан ќуввањои адабї гирдоварї 
шудааст. Ин адибон дар охирњои асри ЉV ва ибтидои  асри ЉVI зиндагї 
ва эљод кардаанд. Онњо муќимони ќаламрави Ироќи аљам, Хуросону 
Мовароуннањр мебошанд. 

Дар ин тазкира баёну рўзгору ашъори беш аз 50 шоире, ки дар 
тазкираи Навої низ омадаанд, бо маълумоти нодиру такмилу тасњењ ва 
ташрењ оварда шудаанд. 

Тазкираи «Тўњфаи Сомї» аз нигоњи илмї низ хеле арзишманд 
мебошад, зеро дар он њолати доирањои адабї, равобити эљодии њавзањои 
адабї, сабќати эљодї ва ѓайра хеле хуб баён шудааст. 

Соммирзои Сафавї таълифкунандаи тазкираи «Тўњфаи Сомї» соли 
1517 дар Табрез ба дунё омадааст. Падари ў шоњ Исмоили Сафавї аст, 
ки солњои 1502-1524 њукмронї кардааст. Сомирзо низ аз ин рў комилан 
илмњои замонро аз худ карда, чанд муддат њокими Њирот ва Озарбойљон 
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њам будааст. Дар баробари сиёсатмадорї, ў эљодкор низ будаасту аз 
мероси адабиаш дар њаљми 6 њазор байт ѓазалу рубої, муфрадот ва ѓайра 
ба ёдгор аст. Ў соњиби тазкираи «Тўњфаи Сомї» мебошад, ки ин асари 
Сомирзо шўњрати ўро асосан таъмин намудааст. 

Асари дигаре, ки дар нимаи аввали асри XVI, даќиќан соли 1522 
таълиф шудааст, «Тўњфат-ул-њабиб»-и Фахрии Њиравї мебошад. Ин 
тазкира, пеш аз њама, бо он хусусияти худ фарќ мекунад, ки дар он 
шоирони ѓазалсаро ва асосан онњое, ки ѓазалњои љавобия ба ашъори 
шоирони пешин гуфтаанд, гирдоварї гардидааст. Яъне муосирони 
Фахрї шоирони охири асри ЉV ва аввали асри ЉVI, ки ѓазалњои 
љавобия эљод кардаанд, дар тазкираи мазкур фароњам оварда шудаанд. 
«Тўњфат-ул-њабиб»-и Фахрии Њиравї дорои чањор маљлис буда, оид ба 
рўзгору осори 254 тан шоирон маълумоти зарурї медињад ва аз ашъори 
онњо намунањо меорад. 

Яке аз арзишмандтарин тазкирањое, ки дар оѓози садаи ЉVII таълиф 
шудааст, «Музаккир-ул-асњоб»-и Муњаммадбадеъ Малењои Самарќандї 
мебошад. Ин тазкира солњои 1688-92 таълиф шуда, шомили ду бахш: 
асосї ва мулњаќот аст. Дар ќисми асосии он оид ба 165 тан шоирони асри 
ЉVII, ки муосирони Малењоянд, маълумот дода шудааст. Дар бахши 
мулњаќот бошад, Малењо оид ба 37 нафар шоирони љавону навќалам, ки 
ба ќисмати асосї дохил нашудаанд, маълумот медињад. 

Маълумоти Малењо оид ба зиндагиномаи шоирон нисбатан мўътамад 
аст, зеро ў бо њар як шоире, ки дар борааш иттилоъ медињад, вохўрдааст. 
Аз тарафи дигар, ин тазкира тибќи алифбо тартиб дода шудааст ва аз ин 
рў, дар он шоњу гадо баробар аст. «Музаккир-ул-асњоб» аз ин љињат 
арзиши волои адабї дорад ва аз љињати дигар намунаи насри адабї -  
илмии садаи мазкур њам ба шумор меравад. 

Љињати фарќкунандаи дигари тазкираи Малењо боз дар он аст, ки ба 
тариќи намуна овардан аз ашъори шуаро ў бо як ё ду байт иктифо 
накарда, то 60-70 байт зикр менамояд. 

Умуман, тазкирањо аз як тараф, маълумотномаи шарњињолии 
пурарзиш оид ба зиндагиномаи адибон бидињанд, аз тарафи дигар, оид 
ба  њусну ќубњи санъати сухан ва њунари эљоди эљодкорон, маќому 
мартабаи онњо бањс ба миён меоранд, ки ин љанбањои илмї - адабии 
доштани тазкирањоро тасдиќ менамояд. 

Аз ин рў, тазкирањо яке аз сарчашмањои мўътамаду арзишманд барои 
омўхтани таърихи адабиёт низ мебошанд. 

Анвоъи шеър дар адабиёти асри XVI ва асри XVII. 
Анвоъи шеър дар адабиёти асрњои мазкур асосан аз ѓазал, ќасида, 

мусаммат, ќитъа, рубої, манзумаву достон иборат мебошад. Яке аз 
навъњои адабии маъмул ва машњури давраи мазкур, жанри нисбатан 
љовидонаву устувор - ѓазал ба шумор меравад. 

Асри XVI аввалин асрест, ки таназзули феодализм оѓоз шуд ва 
албатта, сохти феодализм барои нигоњдории худ сахтљонињо мекард ва 
ин раводидњои сохт, пеш аз њама, дар адабиёт жанрњои мувофиќ мељўст. 
Аз ин љост, ки оњангњои сўзу гудоз, изњори исёнњои ќалбї, садоњои 
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пуршўри дилњо, ањёнан кўшишњои эътирозиву норизоињо аз ноадолативу 
берањмињо ѓолибан муќтазњои табиати ѓазал аст. Ин бардоштњо мавзўи 
созгори ѓазал буда, барои рушди он заминаи мувофиќ омода месозад. Аз 
тарафи дигар, ќонунмандии инкишофи жанри ѓазал, албатта, дар 
заминаи анъана рўида, ба тањаввули он дар асрњои пешина беробита 
нест. Ѓазал дар таърихи адабиёт жанрест, ки асрњои махсуси инкишофи 
худро (а.XIII-XIV) дорад. Њатто дар адабиёт ибораи асрњои ѓазалсарої 
ќобили ќабул гардидааст, ки шояд ифодагари талаботи замон ва табиати 
жанр бошад. 

Бояд гуфт, ки дар инкишофи ѓазали нимаи аввали асри XVI сањми 
шоирони ѓазалсарои ањди мазкур – Абдуррањмони Мушфиќї, Хоља 
Њасани Нисорї, Бадрї ва дигаронро метавон таъкид намуд. Баъзе аз ин 
шоирон масалан, Абдуррањмони Мушфиќї њатто ду девони ѓазал дорад, 
ки то андозае ќонунияти тањаввули жанри мазкурро дар ин давра фаро 
мегирад. 

Бо назардошти мавзўъ, мазмун ва мундариљаю мўњтаво ѓазали асри 
XVI асосан анъанавї бошад њам, дар љузъиёт тобишњои фарќкунанда 
дорад. Шояд сўзу фироќ, дарду доѓ, нокомиву нобарорї, ранљу азоб, 
шиканљаву љабр ва ѓайра дар ѓазали асри XVI (хусусан дар нимаи аввал) 
хеле бењтар мушоњида карда шавад. Ин њолат хусусан дар симои мањбуба 
ба назар мерасад, ки ў бемењр, бадќањр, берањм, номењрубон, љафокор, 
золим, маѓрур, якрав, худписанд аст. Мањбуба аз кардањои худ 
пушаймон намешавад ва бо вуљуди ин њама, ошиќ пурсабру тоќат, 
бовафо, мењрубон, ѓамхор, устувор, тобовар, љафокаш мебошад. 

Масалан, њасрати ошиќ дар байти зерин аз ѓазали Њилолї: 
Хоњам, ки ба зери ќадамат зор бимирам, 
Њарчанд кунї зинда, дигар бор бимирам. 
Ё худ дар љои дигар њамин шоир мегўяд: 
Дарди ман ишќ асту дармонаш ба ѓайр аз сабр нест, 
Чун кунам, к-аз дард мушкилтар бувад дармони ман. 

Дар асоси ѓазалиёти шуарои маъруфи асри XVI метавон ба натиљае 
расид, ки дар унсурњои шаклии ѓазали ин аср тозакорї мушоњида 
нашавад њам, дар мазмунсозї ва њунари шоирї тозаљўињо дида мешавад. 
Устод С.Айнї ѓазали Мушфиќиро, ки бо матлаи: 

Дар ѓамаш дилро фигору хаста мегўем мо, 
Ањли дардем, ин сухан дониста мегўем мо. 

оѓоз мешавад, мисол оварда менависад: «Ѓазале, ки сар то ба пояш 
мисли ин ѓазал хуб, латиф, равон афтад, кам аст». 

Дар ѓазали ин аср ишќ бо масъалањои дигари иљтимої сахт омезиш 
ёфтааст. Њолати ошиќ басо ногувор ва тоќатфарсо аст, вале мањбуба 
бепарвою берањмиро пеша кардааст. Чунончи: 

Хуни дил мегиряму ашки љигархун мехўрам, 
Пеш аз ин май мекашидам, ин замон хун мехўрам. 
Њамчу наќши панљае савсан дамад аз хоки ман, 
Баски силии љафо аз дасти гардун мехўрам. 
Вањ, ки дар ањди љавонї пир гаштам, Мушфиќї, 
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Чун нагардам пир аз ин ѓамњо, ки акнун мехўрам. 
Њунари шоирони ѓазалсарои садаи мазкур дар љилои сухан, 

рангорангии ифода, маънои баланд, љавлони андеша, коргирї аз 
санъатњои шеърї, мазмунсозї, хаёлбофї ва ѓайра аст, ки ин њамаро дар 
маљмўъ њунари эљод меноманд. 

Ќасида. Дигар аз навъњои маъмули адабии асри ЉVI ќасида ба шумор 
меравад, ки дар ин навъи шеър мо њунари суханварии шоиронро бештар 
пай мебарем. Мушфиќї худ дар як ќасидааш мефармояд, ки ў бо 
назардошти мамдўњ њунари эљодиро ба харљ медињад: 

Шеъри ман гар зиннате дорад зи юмни мадњи туст, 
Хона орояд, бале, њар кас ба ќадри мењмон. 

Дар ин аср аз навъњои ќасида бештар ќасидањои мадњї, њаљвї, 
њасбињолї, шиквої, бањория ва ѓайра ба назар мерасад. Ќасоиди 
фалсафї, орифона дар ин аср манзур намегардад. Аммо андешањои 
фалсафї ва орифона вуљуд доранд. 

Хусусияти дигари ќасоиди ин давра аз он иборат аст, ки ќасидањои 
мадњї комилан арзиши таърихї доранд, зеро амалу фаъолиятњои сиёсии 
мамдўњон асос ё худ љанбаи ситоиши онњоро ташкил медињанд. Хонанда 
шахсияти мамдўњ ва шуѓли пайвастагии ў, таваљљўњи мадњшаванда 
нисбат ба ањли илму фазл, ањли зањмату фуќаро ва ѓайраро дониста 
мегирад. 

Чунончи, матлаи як ќасидаи мадњии Мушфиќї далели ќазовати 
мазкур аст: 

Бињамдуллањ, ки олам эмин аст, аз фитнаи даврон, 
Ба даври адли Абдуллоњхон ибни Сикандархон. 

Авзои таърихї дар чунин ќасидањо хеле хуб байн карда мешавад: 
То кай нидои њодиса даври замон дињад, 
Кас нест дар љањон, ки ќарори љањон дињад. 

ва ѓайра. 
Ќитъа. Яке  аз навъњои куњанбунёду ќадима дар таърихи адабиёти 

тољик аст. Ин навъи шеърест, ки бештар панду ардарз, мавъизату 
насињат, санањои таърихї, њаводису воќеоти муњими рўзгори шахсиятњо, 
симоњои сиёсї, илмї, фарњангї ва адабиро фаро мегирад. Аз тарафи 
дигар, он њаљву накўњиш, мазаммату танќид ва муносибати адибро бо 
замон ва абнои он муайян менамояд. Аз ин рў, ин яке аз жанрњои ба 
њаёти љомеа хеле наздик низ њаст. 

Ќитъањои тамсилї, ки моњияти андарзї доранд, дар ин давра хеде зиёд 
ба мушоњида мерасанд. 

Чунончи, ќитъаи «Суроњї ва шамъ»-и Мушфиќї бењтарин намунаи 
онњост: 

Шабе бо суроњї њамегуфт шамъ 
Ки: Эй мояи мањфилорои дўст. 
Туро бо чунин ќадр пеши ќадањ 
Суљуде паёпай бигў аз чї руст? 
Суроњї ба ў гуфт, нашнидаї, 
Тавозўъ зи гарданфарозон накўст. 
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Мусаммат. Аз навъњои хеле маъмули адабист, ки њанўз дар асри Х, дар 
ашъори устод Рўдакї бандњои монанд ба мусаммати мураббаъ дучор 
мешавад. Ва дар асри ЉI комилтарин намунањои  онро Манучењрии 
Домѓонї эљод кардааст. Дар лирикаи асри ЉVI шеъри тасмит дар шакли 
мусаллас дучор мешавад, ки намунаи барљастаи онро Мушфиќї эљод 
кардааст. Чунончи, бандеро аз он њамчун намуна зикр хоњем намуд: 

Рўзе, ки ба савдои ту афсона шудам, 
Бар шамъи таманнои ту парвона шудам. 
Афтод нигоње зи иноят ба манат: 
Аз хеш ба ѓамњои ту бегона шудам, 
Чашми ту дилам рабуду девона шудам. 
Аз хандаи пинњониву мункир шуданат. 

Мусаммати мазкури Манучењрї дорои 14 банд буда, мавзўи марказии 
он ишќ буда, љамоли мањбуба бо кулли љузъиёт тавассути 
ташбењшавандаву ташбењшуда ба намоиш гузошта мешавад. 

Шоир мањбубаро тарљењ медињад ва аз ин рў, ташбењшудаи мувофиќ 
пайдо карда наметавонад. Шакли шеърии мазкур аз нигоњи мазмуну 
мўњтаво хамрї, ишќї, мавъизатї, васфї ва ѓайра мешавад. 

Рубої. Рубої дар адабиёти асри ЉVI пас аз ѓазалу ќасида аз 
маъмултарин анвои адабии ѓиної ба шумор меравад. 

Аз ахбори сарчашмањо маълум мешавад, ки баъзе шоирони асри ЉVI 
асосан,  рубоисаро будаанд. Масалан, њатто мањз барои рў овардан ба ин 
жанр Шайхи Рубої барин эљодкорон лаќаби худро аз жанри мазкур 
гирифта будаанд. Ба њамин тариќ, шоирони дар ин жанр устод мисли 
Вазењии Ахсекатї, Њаким Рукнои Кошї, Азизи Самарќандї ва дигарон 
асосан рубої сароидаанд. Њатто дар нимаи аввали асри ЉVI таълифи 
рубоиёти шањрошўб басо ривољ кард, ки сарчашмањо то 160 рубоии 
шањрошўбро ќайд кардаанд. Албатта, инкишофи рубої ба таќозои 
мавзўии он вобастагї дорад, зеро он метавонад мавзўъњои ирфонї, динї, 
фалсафї, ишќї, мавъизатї, шиквої, сиёсї, њаљвї, хамрї, мадњї, васфї ва 
ѓайраро дарбар гирад. 

Манзума ва достон. 
Манзума лафзи арабї буда, ба маънии назмшуда, ба назм 

даровардашуда гуфтан аст. Дар истилоњи адабї шакли махсус, ки дорои 
хусусиятњои људогонаи жанрї бошад, нест. Гоњо достонњои лирикии 
њаљман хеле хурдро манзума гуфтаанд. 

Достон бошад дар эљоди бадеъ ба чанд маънї кор фармуда мешавад. 
Достон ба маънии машњур шудан, пањн гардидан, достон яке аз лаќабњои 
Рустам низ њаст. Достон ба маънии макр, наёрангу фиреб низ меояд: 

Бад-ў гуфт: Марди шабистон наям, 
Маљўям, ки бо банду дастон наям. 

Дар истилоњи адабї достон асари калонњаљми бадеии манзуму 
мансурро меноманд, ки дар он њаводиси муњиму барљаста тасвир 
гардида, сужети муайян дорад. 

Баъд аз Инќилоби октябр дар адабиёти тољик истилоњоти адабии    
повест, роман, балада, поэма ворид шуда, мафњуми достонро хеле 
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мањдуд намуд. Достон њамчун ифодагари поэмаи юнонї боќї монд. 
Махсусан, «Шоњнома»-и Фирдавсї намунаи комили достони 
асримиёнагии форс-тољик аст. Њаводису воќеот, доираи фаъолияти 
ќањрамонон, сужети пайваста ва муттасил инкишофёбанда тасвир ва 
нигошта мешаванд, ки ин њама боиси зуњури образњои мукаммали бадеї 
мешаванд. 

Ба њамин тариќ, достон сужети мукаммалу муфассал  ва тўлониву 
пайвастаро талаб менамояд. Достон тўли асрњои зиёд суфтаву аниќу 
даќиќ шудааст. Ин аст, ки достонњои ишќии романтикї, лирикии эпикї, 
ахлоќию фалсафї, сўфиёнаву орифона, мољарољўёна ва ѓайра таълиф 
шудаанд. Дар достонњои ќањрамонї наќлу ривоят ва дар достонњои 
ишќии романтикї муколама (диалог) мавќеи марказї дорад. Аз љумла, 
«Варќа ва Гулшоњ»-и Айюќї, «Вис ва Роман»-и Фахруддини Гургонї  ва 
ѓайра намунањои чунин достонњоянд. 

Намунањои барљастаи достонњои ахлоќї дар асри Х ба вуљуд омада 
бошанд њам, дар асрњои ЉI-ЉIII машњуртарин достонњои сўйиёнаву 
орифона таълиф шудаанд, ки чун намуна асари нахустини ирфонї 
«Њадиќат-ул-њаќиќат»-и Саної (а.XI), «Мантиќ-ут-тайр»-и Аттор (а.XII), 
«Маснавї»-и Љалолуддини Балхї ва ѓайраро метавон зикр намуд. 

Равияи дигари достонсароиро, ки аз «Вис ва Ромин»-и Фахруддини 
Гургонї оѓоз мешавад, Низомї таккони љиддие дод ва доир ба баъзе 
асарњои он аз он љумла «Лайлї ва Маљнун» то 147 љавобия ба вуљуд 
омад. Яке аз сабабњои машњур гардонидани жанри мазкур дар адабиёти 
форс-тољик он аст, ки достон дар ин адабиёт таърихи басо тўлонї дошта, 
заминањои миллии он ба ёдгорињои адабиёти тоисломї, адабиёти 
пањлавї ва аз он пештар њам рафта мерасад. Намунаи барљастаи 
достонњои ањди пањлавї достони «Дарахти ассурик ва буз» мебошад. 

Дар сурудани шаклњои гуногуни достон, асосан дар таърихи адабиёти 
асрњои миёна, хидмати Фирдавсї, Рўдакї, Саної, Носири Хусрав, 
Аттор, Љалолуддини Балхї, Низомї, Хусрав, Хољу, Саъдї, Љомї, 
Њилолї, Мушфиќї, Шоњин ва дигарон шоистаи тањсин аст. 

Дар адабиёти асри XVI, ки аввалин асри инќирози сохти феодалї 
мебошад, дар адабиёт низ ин гардиши таърихї - сиёсї бетаъсир нест. 

Агар мо танњо ба тањаввули жанри достон дар адабиётти садаи мазкур 
назар андозем, мебинем, ки дар ин давра достон хеле пеш рафтааст. 

Дар жанри эпикии адабиёти асри XVI бештар анъанањои достонсароии 
Низомии Ганљавї (достонњои «Хамса»), Шамсуддини Муњаммад ибни 
Ањмади Табрезї, ки дар асри XVI достон «Мењр ва Муштарї» ё худ 
«Ишќнома» навиштааст, ё ин ки Љомї (достонњои «Њафт авранг») 
бештар ба мушоњида мерасанд. Дар асри XVI достонњои ишќии «Лайлї 
ва Маљнун» (Њилолї, Мављї Ќосимхони Бадахшони), «Юсуф ва 
Зулайхо» (Мављї Ќосимхони Бадахшонї, Амир Пўлодхоља ибни 
Девонхољаи Бадрї), «Шоњу Дарвеш» (Њилолї), «Гулзори ирам» 
(Мушфиќї) рўи кор омадаанд, ки њар кадом дар таърихи адабиёти давр 
маќоми махсус доранд. 
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Инчунин, дар њамин давра чандин достонњои таърихї таълиф 
шудаанд. Аз љумлаи он достонњои таърихї «Зафарнома» (Амир 
Пўлодхољаи Бадрї), «Љањонннамо» (Мушфиќї) мебошанд. Аз тарафи 
дигар, тањти таъсири осори ирфонї, инчунин «Хамса»-њои Низомию 
Хусрави Дењлавї, махсусан, шоњасарњои манзуму мансури ахлоќии 
адабиёти тољик, китобњои «Бўстон»-у «Гулистон» (Саъдии Шерозї), 
асари адабї-ахлоќї ва фалсафии «Сифот-ул-ошиќин» (Њилолї) ба арсаи 
эљоди бадеъ омадааст, ки хеле арзишманд ва муњим мебошад. 

Дар баробари достонњои ишќї, ахлоќї, фалсафї, тасаффуфї ва ѓайра, 
инчунин, достонњои адабї - таърихї низ дар ин давра таълиф шудаанд, 
ки оид ба авзои сиёсї - таърихии замон, фаъолияти зимомдорони ваќт, 
рўњия ва ањволи халќ, табаќањои иљтимоии љамъият маводи фаровон 
медињанд. Аз ин нуќтаи назар, ду достони таърихї дар асри ЉVI рў кор 
омадааст, ки љавобгўи ќазовати дар боло зикргардида мебошанд. Ин 
достонњо яке тањти унвони «Зафарнома» аз Амир Пўлодхоља ибни 
Девонхољаи Бадрї ва дигаре «Љањоннамо»-и Абдуррањмони Мушфиќї 
мебошанд. Бояд гуфт, ки њар ду асар њам ба лашкаркашињои 
Абдуллоњхони Шайбонї бахшида шуда, њаводису воќеоти сиёсї - 
таърихии нимаи дуюми асри ЉVI-ро дарбар мегиранд. Њар ду асар њам 
дар шакли маснавї ва дар бањри Мутаќориби мусаммани мањзуф ё 
маќсур иншо шудаанд. 

Аз сўи дигар, то андозае ин достонњо суннати эљоди осори њамосиро 
низ тањким бахшидаанд. 

САВОЛ ВА СУПОРИШЊО 
1. Сабабњои барњамхурии империяи Темуриёнро шарњ дињед. 

2. Империяи Темуриёнро кадом сулола расман аз миён бурд? 
3. Сабаби ба зудї шикаст хурдани њукумати Шайбонихон аз чї 

иборат буд? 
4. Омилњои тезутундшавии муносибатњои мазњабии замони 

сафавињо дар чист? 
5. Марказ ва њавзањои адабии асрњои ЉVI ва ЉVII-ро номбар кунед. 
6. Кадом адибони доирањои адабии Мовароуннањру Хуросонро 

медонед? 
7. Хусусиятњои њаёти адабї ва фарњангї дар ќаламрави Эрону Њинд 

аз чї иборат аст? 
8. Тазкира чї гуна асар аст? 
9. Кадом тазкирањо ва тазкиранигорони ин асрњоро медонед? 
10. Доир ба «Тазкират-уш-шуаро»-и Мутрибї маълумот дињед. 
11. Арзиши илмї - адабии «Музаккир-ул-ањбоб»-и Нисориро баён 

кунед. 
12. Доир ба тазкирањо ва тазкиранигорони ин даврањо маълумот 

дињед. 
13. Дар адабиёти ин асрњо кадом навъњои шеър маъмул буданд? 
14. Муњимтарин хусусиятњои ѓазали асри ЉVI-ро шарњ дињед. 
15. Дар ин асрњо бештар кадом навъи ќасида инкишоф ёфтааст? 
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16. Муќаттаоти шоирони ин асрњо бештар кадом мавзўъњоро дарбар 
мегиранд? 

17. Дар бораи мусаммат ва хусусиятњои жанрии он чї медонед? 
18. Мавќеи рубої дар адабиёти асрњои ЉVI – ЉVII чї гуна аст? 
19. Доир ба достонсароёни машњури асрњои ЉVI – ЉVII маълумот 

дињад. 
20. Тафовути достону манзумаро гўед. 
21. Кадом омилњо сабаби ривољ ёфтани достон ва достонсарої 

гардидааст? 
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АБДУРРАЊМОНИ МУШФИЌЇ 
Ба арзи њол њољат, Мушфиќї нест, 
Агар авроќи девони ман он љост. 

Шоир ва воќеанигори номии тољик Абдуррањмони Мушфиќї дар 
шањри Бухоро, таќрибан соли 1525 таваллуд шудааст. Падару бобои 
шоир аслан аз Марв будаанд. Ин аст, ки Мушфиќї баъзан ба Марвї 
будани худ ишорањо мекунад. Шоир дар шањри Самарќанд ба 
Абдуллохон ќасидае навишта, аз мулки хеш- аз Бухоро дур афтодани 
худро хабар медињад. 

«Ѓариби мулки хешам дар замони давлатат, шоњо!» 
Мушфиќї дар хурдсолї аввал аз падар ва сонитар аз модар ятим 

мемонад. Дар ин бора баъзе ишорањои шарњињолии ў гувоњї медињанд. 
Чунончи: 

Бо падар хурсанд будам, бевафої кард умр, 
Мењр бар модар нињодам, ёфт модар њам вафот. 

Мушфиќї аз сабаби тангии маишї ба хидмати яке аз 
њунармандони шањри Бухоро дохил шуда, аз ў бисёр дастгирињо 
мебинад. Бо дастгирии ин марди шариф тањсили ибтидоиро ба поён 
расонида, ба мадрса дохил мешавад. 

Мушфиќї илмњои љории замонааш: њикмат, њайат, нуљум, рамлу 
њисоб, каломро хуб меомўзад. Хусусан умуми адабї ва аз миён назмро 
бештар дўст медорад: 

Шеър оби њаёт аст, хуш он ном, ки монад, 
Љовид зи оби сухани марди сухандон. 

Давраи аввали сабзиш ва камолоти маънавии шоир дар шањри 
Бухоро сипарї мешавад. Ў шеъргўиро дар њамин шањр шурўъ кардааст. 
Мактабњои адабии Бухоро Мушфиќиро њамчун шоири тавоно 
мепазиранд, вале њусудони дарборї ўро хеле фишор медињанд. Шоир дар 
љавонї ѓолибан ашъори мутоибавї гуфтааст, зеро даврони ятимї ва 
бепарастории ў эљоди чунин ашъор боис гардидааст. 

Мушфиќї соли 1564 ба Самарќанд меояд, ки шояд сабаби сафари 
шоир  њамоно тангии маишї бошад. Шоир дар Самарќанд ба вазифаи 
китобдори Султон Саид пазируфта мешавад ва дањ сол дар ин шањр 
истиќомат мекунад. Ў дар ситоиши Султон Саид чанд ќасида низ эљод 
кардааст. Саид чанд ќасида низ эљод кардааст ва девони якуми ѓазалиёти 
худро низ ба ин њоким бахшидааст. Аз баъзе ишорањои шоир пайдост, ки 
рўзгори ў дар Самарќанд низ чандон хуб набудааст: 

Хони олиќадри кайвонманзилат Султон Саид, 
Пеши даргоњи ту гардуни муалло њељ нест. 
Арзи њоли ман, ки њастам заррае беэътибор, 
Назди хуршеди замири оламро њељ нест. 
Шуд се соли рост, к-аз љинси љаву гандум маро, 
Дона љуз дар мазраи парвину љавзо њељ нест. 
Ќуръа афкандам барои фол, мўрон саф заданд, 
Нуќтањоро дона пиндоранду аммо њељ нест. 
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Њамин гуна ишорањои шикоятї дар ашъори Мушфиќї хеле зиёд ба 
назар мерасад. Аксари ишорањои шоир моњияти иљтимої дошта, њасрати 
адиб аз тангии маишї мебошад: 

Шањо, ту мардуми чашми саводи оламро, 
Ба лутфу рањмати ту мардуме намеёбам. 
Шунидам, ки Самарќанд љаннати дунёст, 
Чї одамам, ки дар ў гандуме намеёбам. 

Баъзан чунин њолат њам рух додааст, ки инъомњои хон њатто ба 
шоир ё ќисман ва ё умуман намерасидаанд. Чунин муносибат 
Мушфиќиро водор кардааст, ки бевосита ў ба худи шоњ мурољиат 
намояд: 

Подшоњо, чакмани инъомро мењтар надод, 
Дар либоси назм бо ў гуфтугў хоњад шудан. 
Чун ба таври оштї чизе аз ў њосил нашуд, 
Љанги чакман дар миёни мову ў хоњад шудан. 

Дар баъзе мавридњо Мушфиќї ба вазири хон-Осаф њам мурољиат 
намуда ба ин восита шоњу вазирро аз нобасомонињои дохили дарбор 
огоњ месозад, ки «об аз сар лой аст» ва бояд пеши чунин кирдорњои зишт 
гирифта шавад: 

Осафо, шаб омадам сўи висоќи худ савор, 
Аспи мискини маро аз фикр сар боло нашуд. 
Дар хаёли љав њамав шаб дидам ў мепарид, 
Хостам бар чашми ў коње нињам, пайдо нашуд. 

Албатта, чунин шиквањои Мушфиќї оњанги љолиби њазлу шўхї низ 
гирифтаанд ва шояд яке аз сабабњои аз модди назари амиру вазир дур 
афтодани талабњои шоир гардида бошад. Масалан, дар ин байт аз 
беманзилї чунин шикояд менамояд: 

Дар Самарќанд имтињон кардам, ки ёбам хонае, 
Бењтар аз байти тахаллус хонае пайдо намуд. 

Аз баъзе ишорањои шоир бармеояд, ки дар ибтидо рўзгори шоир 
нисбатан бењтар буда, њатто муњити дарбор низ барояш созгор будааст. 
Мушфиќї он хушњолињоро ба ёд оварда, дар як ѓазали худ аз гузашти он 
рўзњо афсўс мехўрад: 

Хуни дил мегиряму ашки љигархун мехўрам, 
Пеш аз ин май мекашидам, ин замон хун мехўрам. 
Вањ, ки дар ањди љавонї пир гаштам, Мушфиќї, 
Чун нагардам пир аз ин ѓамњо, ки акнун мехўрам?! 

Пас аз вафоти Султон Саид соли 980 (1573) бародари хурдии ў 
Љавонмардалї ба тахт мешинад, вале соли 1576 писарони  
Љавонмардалихон аз падар рў гардонида ба Абдуллохон забон як 
намуда буданд.  Абдуллохон худи њамон  сол Љавонмардалихонро ќатл 
намуда, баъди чанд муддат он ду писари Љавонмардалихонро низ ба 
ќатл мерасонад. Нобасомонињо, албатта, ба Мушфиќї азми сафари 
Њиндустон мекунад, зеро дер боз чунин орзу дошт. Дар Мовароуннањр 
овоза шуда буд, ки гўё шоњи Њиндустон Акбаршоњ шеърпарасту 
шоирдўст аст. Мушфиќї низ соли 1577 ба  Њиндустон меравад. Ўро 



 25

Акбаршоњ хуш пазируфта бошад њам, пас аз як сол, соли 1578 шоир боз 
ба диёри худ меояд:  

Кардам сафари Њинду пушаймон шудам он љо, 
Гардид бадал рўзи сиёњам ба шаби тор. 
Дидам, ки агар боз наоям ба вилоят, 
Хуни љигарам мехўрад ин Њиндї љигархор. 

Аз баъзе ѓазалњои Мушфиќї маълум мешавад, ки шоир аз сафари 
Њинд пушаймон баргаштааст: 

Сафар кардам фироќи дилрабое пеши ман омад, 
Намерафтам, зарурат шуд, балое пеши ман омад. 
Ѓаму дарди људої кам шавад аз ќатъи манзилњо, 
Ба њар манзил ѓаму дарди људое пеши ман омад. 
Ба ѓурбат мурдан осон менамуду зиндагї мушкил, 
Чї кори мушкиле, осоннамое пеши ман омад. 

Мушфиќи пас аз сафари Њинд бар барбори Абдуллоњхон роњ 
меёбад. Шоир дар як муддати кўтоњ дар байни ањли дарбор ва бевосита 
Абдуллоњхон обрўю эътибор пайдо мекунад. Ў дар як муддати кўтоњ ба 
мартабаи маликушшуарої мушарраф мешавад. Мушкилоти модии 
рўзгори ў низ бењтар мегардад. Мутаасифона, ин њолат замоне даст 
медињад, ки умри шоир аз шаст гузашта буд. Ба ин маънї шоир чунин 
ишора мекунад: 

Имтињон карданд пиру љавон, 
Њељ кори фалак ба сомон нест. 
Ком бахшад даме, ки ком намонд, 
Нон ба ваќте дињад, ки дандон нест. 

Поёни умри Абдуррањмони Мушфиќї дар шањри Бухоро 
гузаштааст. Ў соли 1588 дар њамин шањри бостонї аз ин олам чашм 
бастааст. Ўро дар љавори мазори Шайх Љамол дафн кардаанд. Дар санги 
мазори шоир байте аз як ѓазали худи ў сабт шудааст: 

Ба хоки Мушфиќї он дам, ки дўстон гузаранд, 
Расад ба хотири эшон, ки хоксаре буд. 

 
Мероси адабии Мушфиќї 

 Шуд Мушфиќї аз килкат ойини сухан тоза, 
Мушкиннафасон бинанд анфоси ту мушкинтар. 

Аз Абдуррањмони Мушфиќї то рўзгори кунунї осори зерини адабї 
боќї мондааст: 

1. Девони мутоибот. 
2. Ду девони ѓазалиёт. 
3. Девони ќасоид. 
4. Се маснавї: 

     а)«Соќинома» 
б) «Гулзори Ирам» 
в) «Љањоннамо» 

Дар эљодиёти Абдуррањмони Мушфиќї ѓазал маќоми 
аввалиндараља дорад. Ду девони ѓазалиёти шоир аз чањор њазор байт 



 26

иборат аст. Мавзўъњои асосии ѓазалиёти шоир асосан ишќу исёнњои 
ботинии инсон, садои ќаблњои лабрези муњаббат, сўзи ошиќу бемењрии 
мањбуба, ниёзи ошиќу бениёзии маъшуќа, маю бодагусорї, мусиќиву 
навохоњї, тасвири бањору ситоиши табиат ва ѓайра аст. Ин мавзўъњо бо 
ангезањои дигари иљтимої: ноадолатињову золимї, бемењрию 
сустпаймонї, њавобаландиву кибр, фиребу дасисакорї, мунфиќиву 
авомфиребї ва ѓайра хеле ќавианд.  

Шоир дар суннати ѓазалсарої ѓолибан ба Њасани Дењлавї ва 
Камоли Хуљандї пайравї мекунад: 

Назми ту, Мушфиќї, ба Камоли Њасан расид, 
Ту гуфтаї, ки пайрави пири Хуљандиям. 

Аз ин љост, ки ѓолибан њаљми ѓазалњои Мушфиќї 6-7-байтї буда, 
мавзўъњои ишќї љои аввалиндараља доранд. Чунончи: 

Дар ѓамат дилро фигори хаста мегўем мо, 
Ањли дардем, ин сухан дониста мегўем мо. 
Бар дили мо он чи аз тоќи ду абрўят гузашт, 
Бо худ аз девонагї пайваста мегўем мо. 
Меравї тунду дуогўён зи дунболи туанд, 
Вањ, ки меранљї агар, оњиста мегўем мо. 
Гуфтам, ай гул, он дањонро пистаи хандон бигў, 
Ин сухан гуфт аз дањони писта мегўем мо. 
Риштаи љони раќибон бар сари кокул мабанд, 
Фитнае хоњад шудан сарбаста мегўем мо. 
Њар касе пурсад зи ашки мо љавоби ин сухан, 
Чењра аз ханоби њасрат шуста мегўем мо. 
Мушфиќї, њар кас чї донад мастиву ворастагї, 
Бо гирифторони аз худ раста мегўем мо. 

Бењуда нест, ки устод С.Айнї ѓазали болоро «Ѓазале, ки сар то ба 
пояш мисли ин ѓазал хуб, латиф, равон афтад, кам аст»-мегўяд. 

Бешубња, чунин ѓазалњои шоир хеле њунармандона, дилкаш, 
хушадо, маќбулу матлуб эљод шудаанд. Хусусан, вобаста ба мавзўъ, 
мазмуну мўњтавои ѓазал њунари шоир комилан љавобгў буда, тасвиргарї 
ва маъниофариву мазмунсозї барљастааст. Дар иртибот бо ин љанбаъ 
хусусиятњои шаклии ѓазал низ љолиб мебошад. 

Ѓазал мураддаф буда, радифи он мураккаб аст ва аз ду калима 
фароњам омадаву пас аз ќофия љой гирифтааст. Ќофияњои ѓазал 
калимањои хаста, дониста, пайваста, оњиста, писта, сарбаста, шуста, 
роста мебошанд. Ќофияњои мазкур асосан муќайяд буда, тањкими ѓоявии 
ѓазалро таъмин намудаанд. 

Ѓазал дар бањри Рамали мусаммани мањзуф иншо шуда, афоъили 
он чунин шакл дорад: 

- v -  - / - v -  - / - v -  -/ - v  - 
- v -  - / - v -  - / - v -  -/ - v  - 

Яъне: фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун фоъилун. 
Ѓазал ишќї бошад њам, њаљру фироќ, сўзу гудоз, нозу истиѓно, 

берањмиву бемењрии мањбуба ба тасвир омадааст. Аз ин рў, оњангњои 
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иљтимої пайдо намудани он бесабаб нест. Зеро шоир барои таъсирнокии 
сухан ва дилнишинии баён, њолати образњои лирикиро хеле нозук 
муоина мекунад. Ў чунин назокати њунари эљодро дар офариниши ѓазал 
аз Њасани Дењлавї ва камоли Хуљандї бештар омўхтааст. 

Мушфиќї ишќи инсонї, муњаббати заминиро њамчун як воситаи 
хеле њалкунандаи  њаёти инсонњо, сарнавиштсоз ба тасвир мегирад. Аз ин 
рў, ишќи инсонї низ бояд поку покиза ва беолоишу мусаффо бошад. 
Вале ин љанбаъ дар тасвири Мушфиќї моњияти илњомбахшї њам дорад 
ва аз ин рў, мушаххас карда мешавад. Барои шоир он лоларўёни 
Самарќанд аст: 

Мушфиќї бе лоларўёни Самарќанд ин ќадар, 
Сўхтам, к-аз доѓњо шуд синаам наќши љањон. 

Дар ѓазалиёти Мушфиќї љузъиёти образњои лирикї хеле 
ўњдабароёна васф карда мешавад. Шоир ба воситаи тавсифњои «хусни 
хати голиябў», «бандаи рў», «њаваси њар сари мў» «хоки сари кў» ва ѓ. ба 
мањбуба сидќан изњори муњаббат мекунад. Дар ишќи мањбуба садоќати 
асили худро баён менамояд. Зикри љузъиёти васфшаванда сўзу гудози 
ошиќро љонгудозтару синасўзтар љилва медињад. 

Чунончи: 
Волои њусни хати ѓолиябўи ту шавам, 
Вањ чї зебо шудаї, бандаи рўи ту шавам. 
Гар шавад њар нафасе дар тани ман љони дигар, 
Њар нафас љон дињаму зинда ба бўи ту шавам. 
Ман на он ошиќам имрўз, ки чун булњавасон, 
Талабам коми дилу ранља зи хўи ту шавам. 
Сари мўе шудаам аз ѓаму дорам њавасе, 
Ки фидои њаваси њар сари мўи ту шавам. 
Зиндаву мурда бар инам, ки ба љое наравам, 
Дар ќадам бошаму хоки сари кўи ту шавам. 
Сад накўї зи рухат дидаму як љон додам, 
Чї аљаб, гар хиљил аз рўи накўи ту шавам. 
Мушфиќї аз њама сў рўи ту дорад ѓаму дард, 
Шавќро рањгузаре нест, ки сўи ту шавам. 

Дар лирикаи ишќии Мушфиќї мавзўъњои пурракунандаи ишќу 
ошиќї: май, бодапаймої, садои мусиќї, навозандагї, бањор, насими 
субњгоњї, садои булбулону њазордастон, резиши борони найсону садои 
љўйчаакњати гулзорњову бахмалосо гардидани намуди зоњирии замин ва 
ѓ. мебошанд: 

Рухат имшаб, ки њамчун гул зи тоби май араќ карда, 
Аљаб дорам, ки моњ аз њола худро дар табаќ карда. 

Ё ин ки: 
Бањор шуд, кадањ он бењ, ки ранги лола намояд, 
Бунафша дар назар ояд сари ѓизола намояд. 
Зи доѓи лола расад дар чаман ба хотири мастон, 
Саводи наргиси соќї чу дар пиёла намояд… 
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Рў овардани шоир ба маю бода, мусиќиву суруд рамзи 
хушгузаронии умр, ѓанимат донистани лањзањои зиндагї, бањрабардорї 
аз њаёт, барњамзании нобасомонињои рўзгор, печидагињои њаёт, 
канораљўї аз ѓаму дарди замона мебошад. Бо назардошти њамин љанбаъ 
шоир таъкид менамояд, ки: 

Гар нишоти умр хоњї, бе маи гулгун мабош, 
Њамчу даври гул ѓанимат дор ин айёмро. 

Вобаста ба рўзгори нисбатан ќашшоќонаи Мушфиќї, њатто 
лирикаи ишќии шоир саршор аз мазўъњои дигари иљтимоист. Оњангњои 
иљтимої, хусусан дар ѓазалњои Мушфиќї хеле баландсадо буда, њатто 
баъзан ѓазалњои алоњидаро фаро гирифтаанд. Дар баъзе ѓазалњои 
иљтимоии шоир њам радиф (агар мураккаб бошад, боз бештар) ва њам 
ќофия бори ѓоявї мекашанд. Ин њолат саргузашти ќањрамони лирикиро 
боз њам возењтару равшантар ва ошкоротар чилвагар месозад: 

Њар шабе аз оњи дил кошонаро оташ занам, 
Шамъро сўзам, дили парвонаро оташ занам. 
То ба раѓми ман насозад хонаи ишрат раќиб, 
Пеш аз мурдан ба кўят хонаро оташ занам. 
Бо њама раъної аз оњи дилам андеша кун, 
Хирмане сўзад агар як донаро оташ занам. 
Ин њама оташ ба љони ман зи дасти дил афтод, 
Гар ба даст афтад, дили девонаро оташ занам. 
Љои њар оташ дар ин вайрона доѓи њасрат аст, 
Љои он дорад, ки ин вайронаро оташ занам. 
Мушфиќї дар дафтари айём мазмуни фаност, 
Оќибат авроќи ин афсонаро оташ занам. 

Бешубња ѓазали боло яке аз ѓазалњои шоир аст, ки мазмуни басе 
баланди иљтимої дорад. дар эљоди чунин шеърњо Мушфиќї хеле 
ќавипанља мебошад, зеро њолати мазкур дар иртибот бо авзои таърихии 
замони ў шояд пеш омада бошад. Ў мегўяд: 

Њаргиз нафасе шод надидам дили худро, 
Аз банди ѓам озод надидам дили худро. 
То ѓам нахурад кас нашавад манзиле обод, 
Ѓам хурдаму обод надидам дили худро. 

 ва ѓайра. Бовуљуди он Мушфиќї комилан навмед нест. Ў дар ин 
љода шоири некбин аст: 

Замона Мушфиќї мењтарсарой аст, 
Бувад рўзе, к-аз ин мењнат бароем. 

Оњангњои иљтимої дар навъњои дигари лирикии шоир низ хеле хуб 
ба мушоњида мерасад. Ба ин маънї Мушфиќї дар ин рубої мегўяд: 

Султон сухан аз сипоњу зар мегўяд, 
Тољир сухан аз суду сафар мегўяд. 
Дар њар сухане шеваи мо тадбир аст, 
Таќдир, вале њарфи дигар мегўяд. 

Дар ин рубои масъалаи ќазову ќадар баён шудааст. Адиб се 
тоифаро зикр намуда гуфтан мехоњад, ки андешаи инсон вобаста ба кору 
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пешаи ўст. Аз тарафи дигар, инсон дар кадом љой ва кадом пешае, ки 
фаъолият кунад, хатман суду зиёнро пеши назар меорад. Маќсади ў ба 
даст даровардани фоида мебошад. Аз ин љост, ки новобаста ба касбу кор 
маќмад, њавасу орзу пайваста дар сари инсон њаст. Диле бе њавасу саре бе 
орзу нест. Масалан, султон пайваста меандешад, ки тавассути зўрї, 
ќувва яъне сипоњ, суду фоида яъне зар аз куљо ба даст биёрад. Ё ин ки 
тољир, бозаргон, ањли савдо њамеша саъй дорад, ки ба куљо сафар кунад 
ва аз куљо ба куљо чї биёраду бубарад. Вале ин њама аз доираи 
сарнавишт берун нест. Яъне ин њама тарбут ба таќдир аст.  

Мушфиќї дар баробари мадњи султонњо, ситоиши шоњону амирон, 
онњоро танќиду сарзаниш њам мекунад. Ў дар ин рубої мегўяд: 

Султон, ки зи љоњ рў ба дарвеш накард, 
Сад хона кам аз симу зари хеш накард. 
Бо он ки замину осмон мулки Худост, 
Як хона барои худ бино беш накард. 

Њадаф дар ин рубої низ ќазову ќадар аст. Ба шоњ баландии 
мартаба имкон намедињад, ки њамнишини дарвеш бошад. Инчунин 
шоњон соњиби зару сими давлатанд, яъне хазинадоранд, вале аз як хона 
зиёд барояшон зарурат надорад. Ин љо мисраи рубойи халќї, ки «На 
шоњаншоњ бурда як кафан беш» ба ёд меояд, ки ба рубоии зикршудаи 
Мушфиќї њаммазмун мебошад. 

Умуман дар лирикаи Мушфиќї аз нигоњи мазмуну мўњтаво ва 
мавзўъ ѓазалиёту рубоињои ў хеле ва хеле наздиканд. Зеро ишќу ошиќї, 
њаљру висол, сўзу фироќ, вафову бевафої, садоќату носодиќї, сабуриву 
носабурдї, њассосиву бењисї ва ѓайра дар ѓазалиёту рубоињо хеле маълум 
буда, шоир ин навъњои адабиётро хеле ба ба зиндагии мардум наздик 
намудааст. Ё худ бо рамзу кинояњои андаке иктифо мекунад. Масалан, 
њадаф аз май ва мастї ба андешаи шоир, фориѓ будан аз ѓами замон, 
ѓанимат донистани оддитарин лањзањои рўзгору зиндагї ва ѓайра:  

Ѓараз аз бода хурдан Мушфиќиро ѓайр аз ин набвад, 
Ки месозад даме фориѓ аз ин дайри ѓамободаш. 

Мушфиќи ба таълифи ќасида њанўз хеле барваќт оѓоз кардааст ва 
дар эљодиёти шоир пас аз ѓазал ќасоиди ў меистад. Девони ќасидањои 
Мушфиќї аз 3000 байт иборат аст. Ў дар шакл ва мазмуну мавзўи 
ќасидањо асосан аз ќасоиди анъанавї берун нарафтааст. Вале дар 
шеърияти эљод, мазмунсозию маъниофарї, њунари шоирї, коргирї аз 
санъатњои бадеї ва ѓайра хеле ва хеле шоири навовар ва эљодкори 
тозакор аст. Ў ѓолибан дар ќасоиди мадњї ќавипанља буда, дар мадњи 
Султон Саид ва амир Абдулоњхон ва дигарон ќасидањо эљод кардааст. 

Мавзўи ќасидањои Мушфиќї ба ѓайр аз мадњу сано, инчунин пеш 
аз њама аз њамду наъти Худо, Муњаммад ва ёрони ў, симоњои мўътабари 
дин, майлњои сўфиёна, тасвири манзарањои диёр, фаслњои сол, ишќу 
муњаббат, саргузашти худи эљодкор, њасби њолу њолу шиква аз замон, 
танќиди ноадолатињо ва ѓайра мебошанд. 

Мушфиќї яке аз сабабњои асосии рў ба дарбор овардани худро дар 
осудагиву оромии дарбор медонад ва аз ин рў мегўяд: 
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Ба ин даргоњи олї Мушфиќї бањри дуо омад, 
Паноњ овард аз љаври замону фитнаи даврон. 

Ў Султон Саидро «шоњи иќлими каромат», «соњиби фазлу карам», 
менамояд ва ин њокимро басо ситоиш мекунад: 

Адли ў то хори зулм аз пои мискинон кашид, 
Нест сањрое, ки бошад бесуруди хоркаш. 
Кас ба ањди ў наафтодааст дар чоњи бало, 
Љуз дили ошиќ, вале он низ дар чоњи закан. 

Мушфиќї дар санои Абдулоњхони Шайбонї њам, хеле сидќї камар 
бастааст ва ўро арбоби давлат дониста, асоси муваффаќияти эљодиёти 
худро аз шарофати давлатдории њамин њоким мењисобад: 

Шеъри ман гар зиннате дорад, зи юмни мадњи туст, 
Хона орояд, бале, њар кас ба ќадри мењмон. 

Мушфиќи мамдўњи худ-шоњро баъзан ба  шоњони пешин шабењ 
дониста, њатто гоњо афзал мењисобад. Чунончи, мегўяд: 

Хусраво, ањди сухан тоза шуд аз давлати ту, 
Натавон ањде аз ин нодиратар пайдо кард. 
Наи хушки ќалам аз файзи бањори карамат,  
Барги эъљоз бароварду самар пайдо кард. 

ва ѓайра. Хусусан мавзўъњои танќидї ва тасаввуфию панду насињатии 
Мушфиќї хеле љолиб ва љаззобанд. 

Шоир сарвазир Осафро беибо дев меномад, ки чунин љуръат кам 
андар кам аст. Агар дев роњбар бошад, пас чї гуна низом барќарор 
хоњад гашт? Чунончи, мегўяд: 

Осаф, ки дев бошаду девон ба ќукми ў, 
Назми умури мулки Сулаймон чї сон дињад? 
Ў масти љоми мансабу њар дам ба пеши ў, 
Соѓар дањон кушояду шиша забон дињад. 

Дар бештари ашъори лирикии Мушфиќї хусусан дар ѓазалиёташ, 
шоир оњангњои шиквої, танќидї ва эътирозї хеле баланд садо додаанд. 
Зеро шоир аз тангии маишї, аз рўзгори  нобасомон, аз њаёти вазнин басо 
бо сўзу гудоз ва бо њасрат сухан мегўяд. Албатта, ќањрамони лирикии ў 
њангоми тасвир мањдуд нест ва аз ин љињат, шояд шоир умуман ањволи 
ањли ќаламро дар назар дошта бошад. Ба њар њол пеш аз њама шахсияти 
шоир бояд фањмида шавад. Ў љое тамоман ноилољ мондани худро таъкид 
кардааст; 

Дармони дил куљост, ки бањри даво равам, 
Бечораам, илољ надорам куљо равам? 

Ё ин ки:  
Рўи муроде њаргиз надидам, 
Аз номуродї умрам сар омад. 

Ин аст, ки шоир барои тасалї ёфтан ва таскин додани дили худ, ба 
сўзи дилу ашки чашм (гиряи љигарсўз) дар ин дунёи бевафо созиш кардан 
мехоњад. Аз ин љост, ки танќиди рўирости шоњону амирон ва вазирону 
њокимон дар эљодиёти ў хеле кам аст. Яъне ў созиш кардааст. Аз тарафи 
дигар, шояд аз њамин љињат бошад, ки шоир бештар ба њазлу шўхї ва 
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ашъори мутоибавї рў меорад. Албатта, ин мазўъ низ як навъ эътирози 
сахт, як шакли танќиди зимомдорони замона мебошад: 

Ба ашку оташи дил сохтем аз олами фонї, 
Хаёли сим кам дорему савдои заре камтар. 

Дигар аз масъалањои бисёр љиддї дар лирикаи Мушфиќї тасвири 
табиат, манзарањои диёр, гулу гиёњ, абру борон, офтобу гармо, насиму 
боди бањорон, накњати бањориву махмалинпўшшавии дашту даман, 
назаррабоии кўњу њомун, хаёлангезии водињои гулпўш ва ѓ. мебошад. Ин 
њолат на танњо дар ѓазалиёту рубоиёт, инчунин дар ќасидањои ў хеле 
љолиб ба тасвир омадааст: 

Май хўрдаву афрўхта рухсор шукуфа, 
Гул-гул шуда аз хандаи бисёр шукуфа. 
З-он пеш, ки дар боѓ саропарда занад гул, 
Зад хаймаи худ пеш ба гулзор шукуфа. 
Азбаски ба ташрифи раёњин гуњар афшонд, 
Шуд абр тињикисаву зардор шукуфа. 
То сабза бар атрофи гулистон пари тўтист, 
Аз синаи боз аст намудор шукуфа. 
Дар бод мабодо, ки ба шўхї фитад аз шох,  
Худраставу тифл асту сабўксор шукуфа. 

Ё худ: 
Абри найсон ба гулистон чу гуњарбор шавад, 
Настаран пургуњари сода садафвор шавад. 
Фалаки шох, к-аз ў сўбњи шукуфа бидамад,  
Авфаќи тарфи чаман матлаи анвор шавад. 
Сабза шона дињад аз ѓолиядон лола барад, 
То насим ояду машшотаи гулзор шавад… 

Ва ё лањзае аз фасли тирамоњро чунин бо хусусиятњои хоси он дар 
ќасидаи «Васфи хазон» ба ќалам медињад: 

Ба рўи об хазонро сари тамошо шуд, 
Њазор завраќи заррин зи барг пайдо шуд. 
Зи баски хуни гул аз шох рехт наштари хор, 
Зи чењрааш асари заъф ошкоро шуд… 

Яке аз мавзўъњои хеле марказї дар эљодиёти Мушфиќї њаљву 
мутоиба мебошад. Ў ба ин мавзўъ њанўз аз овони љавонї-солњои тањсил 
дар мадраса оѓоз кардааст. Таќрибан солњои 1557-58 шоир ашъори 
њаљвии худро мураттаб намудааст. Ин аст, ки «Девони мутоибот»-и 
шоир ашъори њаљвї- мутоиботии ўро фаро мегирад. Мушфиќї дар 
бораи арзиши њаљву мутоиба мегўяд: 

Шамшери њаљв олату афзони шоирист, 
Ин љинс бад мадону аз ин навъ бад мабар. 

Бештар њаљви ў доираи васеи њамкасбон, зиёиёни замони 
Мушфиќиро дар бар мегирад. Инчунин њаљву мутоиботи Мушфиќї ба 
табаќањои њокими замон, амалдорон, соњибмансабон, сармоядорон низ 
равона гардидааст: 

Хоља гандум ваъда карду ним љав њосил нашуд, 
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Дар садои ваъда доим њиммати дун асту доњ 
Ў разолат карда бошад, мо ќаноат мекунем, 
Бигзарад ин соли ќањту монад он рўи сиёњ. 

Мушфиќї аз табаќањои, соњибмансабон: 
Арбобзода, ќозї, Масъуди сармоядор ва дигаронро њаљв кардааст. 

Ў дар бораи Масъуди сармоядор мегўяд: 
Дар кори ту, Масъуд, аљал дер кунад, 
Ваќт аст, ки зўр овараду зер кунад. 
Аз симу зари љањон нашуд чашми ту сер, 
Чашмони туро хоки лањад сер кунад. 

Ё ин ки Мањмуд ном муллои Гелонї, ки баъд ба Самарќанд омада 
муќимї шудааст, Мушфиќї ўро њаљв мекунад: 

Зи Гелон омадї, Мањмуд, берун, 
Кулоњ аз Хусрави Дайлам гирифтї. 
Задї саркалла бо Зањњоки морон, 
Ту њам маѓз аз сари одам гирифтї. 

Дигар аз хусусиятњои њаљви Мушфиќї ва мутоиботи ў дар 
мушаххас ва њаётї будани мавзўъ аст. 

Ў шахсонро бо касбу фаъолияташон номбар мекунад ва кирдори 
зишти онњоро њаљву танќид менамояд. 

Лексикаи њаљвї- мутоибавии ашъори Мушфиќї хоси њамон касбу 
пеша, оддї, бозорї ва баъзан туркист. Ањёнан аз одоб берун низ 
мебошанд. 

Барои намуна ѓазали њаљвии «таќсими мерос»-ро зикр хоњем кард, 
ки хеле њаљви малењ дорад. дар ин ѓазал тавассути санъати таљову 
муњобила аз оѓоз то анљоми он нобаробарии зану мард ва њатто хоњару 
бародар бошанд њам, нобаробарї сарфи назар карда намешавад, ба 
тасвир гирифта мешавад. Аз сўи дигар, њарисї нисбат ба молу чиз, 
сарвату неъмат нишон дода шудааст. Њатто шеъри мазкур моњияти 
шарњињолї дорад: 

Њамшира хакрљи мотами бобо аз они ту, 
Сабр аз ману тараддуди ѓавѓо аз они ту. 
Анбори пур зи ѓаллаи бобо аз он ман, 
Он ќоњњои монда ба сањро аз они ту. 
Ин љомахобу бистару болин аз они ман, 
Бетоќативу нолаи шабњо аз они ту. 
Танбўри пур зи хотами бобо аз они ман, 
В-он наѓмањои тарнатороно аз они ту. 
В-он љои хоби мондаи бобо аз они ман, 
Тасбењи пора-пораи бобо аз он ту. 
Дастор, љома, фўтаи бобо аз они ман, 
Бетоќативу нолаи шабњо аз они ту. 
Кафгиру дегу дегчаи бобо аз они ман 
Дастгиру дегхонаи бобо аз они ту. 
Њамёни пур зи тангаи бобо аз они ман, 
Занги фулуси мондаи бобо аз они ту. 
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Љумла гилему ќолини бобо аз они ман, 
В-он наќшњои мондаи бурё аз они ту. 
Аз рўи њавлї то ба лаби бом аз они ман, 
Аз пушти бом то ба Сурайё аз они ту. 
Мардум гусел кардану шиштан аз они ман, 
Такфини хоб кардани бобо аз они ту. 
Рафтан ба сўи ќабру нишастан аз они ман, 
Дастархони чалкаку њалво аз они ту. 

Аз ин ѓазал бармеояд, ки шоир урфу одати љории замонро, ки дар 
онњо ба занон чандон эътибор дода намешавад, сахт њаљв мекунад. 
Зоњиран он чизњое, ки ба хоњар аз мероси бобо пешнињод карда 
мешаванд, њам аз нигоњи миќдор, доираи фарогирї, њаљм, саршумор, 
андоза, арзишманди њиссаи ба хоњар пешнињодшуда бештар аст. Вале 
амалан ба хоњар чизе мушаххас дар даст намемонад. Ва он чи ки моли 
меросист, ба бародар расидааст. Аз ин рў, шоир мантиќан њамшираро 
њимоя мекунад. 

Ё ин ки намунае аз як ѓазали дигари шоир, ки бисёр ба мавзўи 
муњим-ишќу масъалањои дигари иљтимої: нодорї, тангдастї, бенавої, 
сўзу фироќ, њаљру зурї ва ѓайра, ки ќањрамони лирикиро љон ба лаб 
овардаву ноилољ сохтааст, рў меорем. 

Дар ин ѓазал њатто хавфи афзалияти раќиб ба назар мерасад. Аз ин 
љост, ки ошиќ-ќањрамони лирикї мехоњад рў ба ќатъияту љиддият 
биёрад. 

Мушфиќї мегўяд: 
Њар шабе аз оњи дил кошонаро оташ занам, 
Шамъро сўзам, дили парвонаро оташ занам. 
То ба раѓми ман насозад хонаи ишрат раќиб, 
Пеш аз мурдан ба кўят хонаро оташ занам. 
Боњама раъної аз оњи дилам андеша кун, 
Хирмане сўзад агар як донаро оташ занам. 
Ин њама оташ ба љони ман зи дасти дил фитод, 
Гар ба даст афтад, дили девонаро оташ занам. 
Љои њар оташ дар ин вайрона доѓи њасрат аст, 
Љои он дорад, ки ин вайронаро оташ занам. 
Мушфиќї дар дафтари айём мазмуни фаност, 
Оќибат авроќи ин афсонаро оташ занам. 

Ѓазали мазкур ишќї буда, дар он содди чиноиро (девори хитої) 
мањбуба тавассути њаљру њиљрон ва дурї аз висол гузоштааст. Ошиќ њељ 
илољи дигаре барои дарёфти висол намеёбад. Аз ин рў, мањз ба хотири он 
ки раќиб аз ин пешомад комёб нашавад, дигар њељ чизро дареѓ 
намедонад. Ошиќ бар хонаву љой, шамъу парвона, хирману дона ва 
умуман аз њастї мегузараду оташ меафканад. Оташи афкандаи ошиќ, 
оташи ваќеї нест, балки дуди оњи дил аст, ки сўзону оташосо аст. Аз 
сабаби он ки ин оташ аз дил аст, пас њастї дучори фано мебошад. Зеро 
воситае, илоље, дастасие, умеде дигар барои висол дар ў намондааст. 
Албатта, чунин сурат гирифтани мазмунсозиву маъниофарї дар ашъори 
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Мушфиќї, пеш аз њама дар ѓазалиёти ў аз нобасомонињои замони шоир, 
аз тангии маишї, аз дасткўтоњї пеш омадааст. Ин аст, ки чунин 
оњангњои на танњо дар ѓазалњои Мушфиќї дучор мешаванд, балки њамаи 
шаклњои шеъриии эљодиёти ўро њам фаро гирифтаанд. Омўхтани ин 
масъала барои равшан намудани бисёр масъалањои зиндагиномаи шоир 
кўмаки бевоситаи љиддитарин хоњанд намуд. 

Маснавии «Гулзори Ирам» 
Абдуррањмони Мушфиќї на танњо дар эљоди ѓазалу ќасида, 

рубоиву шеъри тасмит, муќаттаоту марсия ва ѓ. машњур аст, балки ў дар 
маснависарої низ табъи баланд доштааст. Шоир маснавињои 
«Соќинома», «Гулзори Ирам» ва «Љањоннамо»-ро эљод карда дар 
тањаввули суннати маснависарої низ сањми сазовор гузоштааст. 

Маснавии «Гулзори Ирам» нахустин маснавии Абдуррањмони 
Мушфиќї буда, аз нигоњи мавзўъ, мазмуну мўњтаво, образњову 
ќањрамонони асосї хеле љолиб мебошад. Таърихи таълиф, миќдори 
абёти онро худи шоир чунин ишора кардааст: 

Чун адад хостам аз ин ашъор, 
Шуд њазору саду чињил ба шумор 
Бањри таърихи ин сањифа ќалам, 
Њафтро дар ду нуњ нињод раќам. 

Яъне маснавии мазкур соли 1571/72 таълиф гардида, зоњиран ба 
абдулоњхони Шайбонї эњдо шудааст: 

Ай шањи нуктадон, ки њусни камол, 
Аз ту дар мулки назм ёфт низом. 
То ба номат сухан шудаст ќарин 
Сўфаи байт гашта шоњнишин. 

Маснавї аз 24 фасл иборат буда, дар бањри Хафифи махбуни 
мањзуф иншо шудааст, ки афоъили он чунин аст: 

  -  v -  - / v  -  v  - / v  v - 
Яъне: фоъилотун, мафоъилун, фаъилун. 
Асар ба таври анъанавї: њамди Худо, наът, мунољот, санои 

Пайѓамбар (с.) ва ёрони ў оѓоз мешавад. Баъд сабаби таълифт достон 
зикр мегардад, ки хоњиши дўстон будааст. 

Достон аз наќли шахси солхурдае, ки аз достонсароии гузашта хуб 
огоњї дошт, шурўъ мегардад: 

Дар Маѓрибзамин Аќл ном шоње буд. Аќл шоњи одилу доност. Ў 
фарзанд надошт. Аќл баъдтар соњиби фарзанд шуду тифлро Дил ном 
кард. Дил ба балоѓат расида њамаи илму њикмати замонро омўхт. 
Падараш ўро ба мулки Бадан ќалъае буд, ки Димоѓ ном дошт ва Дил дар 
он љо зиндагї мекард. Халќ аз усули мамлакатдории Дил розї аст. 
Надиме дар яке аз базмњо пинњонї ба Дил дар бораи Чашмаи Њаёт хабар 
медињад. Дил баъдтар талаби чашмаро мекунад. Дил мамлакатро ба 
њоли худ гузошта бо ѓаму гиря барои чашма дар пинњонї менишинад. 
Дил дар кишвари худ Назар ном љосусе дорад. назар аз њоли Дил пурсон 
мешавад. Дил ба Назар асрорро мегўяд. Назар Дилро мегўяд, ки ту 
оромона мулкро идора кун ва ман илољи Чашмаи Њаётро меёбам. Назар 
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њангоми сайр ба мулке мерасад, ки ягон каси бегона ба ин сарзамин пой 
нагузоштааст. Мардумони он шоду ѓанианд ва ин шањр Офият ном 
дорад: 

Муддате чун Назар сафарњо кард, 
Њар тараф, њар тараф назарњо кард. 
Сўи шањре фитод чашми Назар, 
Ки назираш надида буд дигар. 
Халќ бар вай зи фитнањо эмин, 
Њама дар кўи Офият сокин. 
Назар аз номи шањр чун пурсид: 
«Кишвари Офият»- љавоб шунид. 

Њокими шањри Офият Номус ном дошта, Назар бо ў њамсўхбат 
мешавад. Номус мегўяд, ки оби њаёт нест ва ин њамон обрўи инсонї аст. 
Вале Назар ноумед нашуда, љустуљўро давом медињад. Ў ба кўње мерасад, 
он уќобон зиндагї мекунанд. Ранги кўњ сиёњ ва њавлнок мебошад. Дар он 
кўњ ќалъаест, ки Зўњву Риё ном дорад. њокими ќалъа Зарќ аст. Ў шахси 
маккору дилозор аст. Назар ба назди Зарќ омада ќиссаи оби Њаётро арз 
мекунад. Зарќ бар хилофи гуфтаи Номус мегўяд, ки Оби Њаёт њаст, вале 
дар љаннат. Чамаеро, ки ин љо оби Њаёт мегўянд, њамон ашки чашмони 
инсон мебошад. Агар хоњї, ки онро ёбї гиряву зорї бикун. Назар боз 
сафарро давом дода ба ќалъаи дигар дучор мешавад, ки њокими он 
Њиммат буд. Њиммат покдил, бофазлу камол буд. 

Назар аз Њиммат низ имдод мепурсад. Њиммат мегўяд, ки он 
чашма пинњон нест, вале роњ ёфтан ба он љо душвор аст, Назар зорињо 
мекунад. Њиммат мегўяд: 

- Дар мулки Шарќ Ишќ ном шоњ аст. Ишќ духтаре дорад, ки Њусн 
ном дорад. ишќ барои духтари худ аз нуќраи шаффоф дар кўњи Ќоф 
ќалъае бино кардааст. Ин ќалъа дар шањри Дидор мебошад. Дар шањри 
Дидор боѓе мављуд аст, ки онро Гулшани Рухсор мегўянд. Чашмаи Оби 
Зиндагонї он љост. Њусн пайваста аз он чашма менўшад. Њиммат боз 
мегўяд, ки: Эй Назар, ман љои Оби Њаётро гуфтам, вале роњи он 
пурхатар аст. Дар сари роњ шањри Сагсор аст ва њокими он Раќиб 
мебошад ва ў тобеи Ишќ ва нигоњбони Дидор аст. Пас аз Дидор љовушон 
манзил доранду баъд манзили дигар аз њабашизодагони зангичењр аст. 
Ду камондор онљо торољгарони аќлу дин њастанд. Њиммат ба бародари 
худ Ќомат, ки сипањсолори Њусн аст, номае навишта ба Назар медињад. 
Љовушони Раќиб-Љафо ва Ситам Назарро бандї мекунанд. Назар њунари 
зарсозии худро ба Раќиб изњор мекунад. Раќиб мегўяд, ки сангро зар 
мекунад. Раќиб мегўяд, ки Лола аз Рум ва Сунбул аз Чин биёр ва то гули 
Форс аз наргиси Њабашї дар назар накашї кор душвор мешавад. 

Инњо дар шањри Дидоранд. Пас назару Раќиз ба шањри Саломат 
меоянд, ки дар он љо бародари Њиммат-Ќомат мезист. Дар шањри 
саломат Раќиб хоб меравад. Ќомат аз Назар маќсад мепурсад ва Назар 
рамаи Њимматр ба Ќомат медињад. Ќомат назарро ба шањри Дидор 
равон мекунад. Яке аз амирони Њусн, ки Зулф ном дошт, аз Њиндустон 
ба Туркистон омада буд, аз гармои њаво дар камари кўњ истиќомат 
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мекард. Назар, ки падараш аз Туркистон ва модараш аз Њиндустон буд, 
бо Зулф ошно мешавад. Зулф канд афканда Назарро ба он кўњ мебарад 
ва Назар он љо гул, сарв ва булбулу тазарвро тамошо мекунад. Назар 
Зулфро видоъ мекунад ва Зулф ба ў чанд тор аз Зулф медињад, ки агар 
лозим шавад, дар болои сангу оњан оташ афрўз ва торе бар рўи оташ 
гузор, ман њозир мешаваму туро халос хоњам кард. Назар ба дасти 
морпоён дар шањри Шом асир меафтад ва аз онњо халос шуда ба шањри 
Дидор меояд он љо зангибачањоро мебинад: 

Њама дар рангу бўй мушкинон, 
Гулу насрину ёсуманчинон. 

Назар кї будани онњоро пурсид. Онњо гуфтанд, к ѓуломони Холи 
Њусн њастанд. Назар Ѓамза ном бародаре дорад. ѓамза њароњи Њусн аст. 
Назар Ѓамзаро мебинад, ки дар Гулшани Рухсор дар байни наргисзор 
нишастааст. Ѓамза ба назар њамла кард. Дар љанг Назарро бандї кард, 
вале шинохт, ки бародараш аст: 

Гуфт: Ман будаму бародари худ, 
Њар ду ду нури чашми модари худ. 
Чун зи хурдї људо шудем зи њам, 
Модар аз мењр мўњрае мањкам. 
Дар ду бозуи мо зи лаъли хушоб, 
Басту аз њаљр кард дида пуроб.  

Њусн огоњ шуда Назару Ѓамзаро даъват мекунад. Њазинадори Њусн 
Садрхозан дар рўи коѓаз пайкари сангеро кашида ба назар медињад. 
Назар сурати Дилро мешиносад. Дил писари шоњи Маѓрибу Шом 
мебошад. Њусн аз Назар хоњиш мекунад, ки ўро ба висоли Дил 
бирасонад: 

Ба Назар роз дар миёна расонд, 
Шаби њиљрон дар фасона кушод. 

Назар саргузашти Дилро ба Њусн баён мекунад. Њусн ѓуломи худ 
Хаёлро хотаме медињад ва бо њамроњии Назар ба пеши Дил равон 
мекунад. Дил бо Хаёл сўњбат карда мехоњад Њуснро бубинад ва бо Хаёл 
меравад. Вазири Дил њолати Дилро ба падари ў-Аќ хабар медињад.пас аз 
аќлу вазир мехоњанд Назару Хаёлро асир гиранд. Назар хотамро ба 
дањон андоњта Дил, Њиммат ва Хаёлро гул заду ба назди Њусн рафт. 
Назар хост аз чашмаи Гулшани Рухсор об нўшад, вале хотамро афтонд. 
Ин ваќт раќиб пайдо шуду Назарро мањбус кард. Назар мўе аз Зулфро 
оташ дод, ки Зулф њозир шуду ўро наљот дод. Назар воќеаро ба Њусн 
гуфт ва Њусн Ѓамзаро бо Назар фиристод, то ки Дилро асиру аќлро 
дастгир карда биёрад. Зарќи Роњиб писаре дошт, ки ў Тавба ном дошт. Ў 
сокини кўњи Зўњд буд.  

Дил ва Аќлро ба назди Њусн меоранд ва Њусн дояе дошт, ки номаш 
Вафо буд. Боре Њусн ба Вафо гуфт: Ту Дилро ба ќасри висол биёр. Ба 
њамин тариќ, Њусн ба висоли Дил мерасад. 

Ѓайр низ мехоњад ба висоли Дил даст ёбад. Ў чунин њам карда ба 
висоли Дил мерасад. Хаёл њолати Дилу Ѓайрро мебинад: 

Њарду мањушу масту лояъќиил, 
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Аз љањону љањониён ѓофил. 
Њусн бохабар шуда Дилро дар кўњи Уќоб меафканад. Ѓайр ин 

њолро ба падараш Раќиб мегўяд. Раќиб бошад табассум, Дил ва Назарро 
бандї мекунад ва онњоро дар водии Фироќ мањбус менамояд. 

Њиммат барои халосии Дил ба шањри Ќомат омад. Баъд Њаммат ба 
шањри Бадан омада Ишќ Аќлро халосї бахшид ва ба Мањр фармуд, ки 
Раќибро зиндон кунадва Дилу Табассум ва Назарро озод кунад. аќлро аз 
Чин оварда ба садри вазорат љойт медињанд. Дар охир њама як љо љамъ 
шуда Вафо, Ноз ва Мењр ба њам мепайванданд ва Дилу Њимматро 
эњтиром мекунанд. Дар њамин љо хутбаи никоњи Њусн ва Дил хонда 
мешавад. Њиммат Дилро ба сўи чашма ва пайдо кардани Хизр мебарад. 
Достон ба њамин тамом мешавад. 

Хусусиятњои достон 
Ин достон рамзї буда ќањра монњои он асосан узвњои инсонанд. 

Хусусиятњои узвњо ба назар гирифта шудаанд. Инчунин майлњои инсонї 
низ њар кадом табиати сириштии худро нигоњ медоранд: Ишќ, Њусн, 
Аќл, Дил, Хаёл, Назар, Ѓамза, Ќомат, Њиммат, Мењр, Вафо, Ноз, Зулф, 
Табассум, Номус, Тавба, Зарќ, Раќиб ва ѓ. ширкаткунандагони 
достонанд. 

Тавассути ташхис ва рамзу киноя њар кадом амал мекунанд. 
Муносибату рафтор, гуфтору кирдор ва фаъолияти мусбату манфї 
будаву доштани онњо мисли он аст, ки онњо дар вуљуди инсонї доранд. 

Масалан, Ѓайр, Зарќ, Тавба бештар садди роњи ошиќу маъшуќаанд 
вале, дар достон њар кадоми инњо фаъолияту амали худро мустаќилона 
ба кор мебаранд. 

Ќањрамонњои асосии асар: Аќлу Дил ва Ишќу Њусн мебошанд. 
Дигар кањрамонњои лањзагї ва ё ёрирасон мебошанд. Онњо хатти 
амалиётро фаъол гардонида ба љараёни њодисаву воќеањо тањким 
мебахшанд. Њадаф аслан баёни њолоти ошиќу маъшуќа мебошад, ки 
онњо Њусну Диланд. Ин ќањрамонњо (асосї ва ёвар) дар ашъори орифона 
вазифаи дигар доранд. Инчунин дар ашъори лирикї низ дучор 
мешаванд. Маснавии «Гулзори Ирам» њатто аз унвони он пайдост, ки 
дорои ќавитари оњангњои ирфонї-тасаввуфї аст. 

Аз нигоњи сабку услуб, шеваи баёну њунари эљод, истифода вазну 
ќафия, радифу санъатњои адабї, мазмунњову њунари тасвир, корбасти 
калимањову иборањо, таъбирњои халќї ва ѓайра низ достон хеле љолиб 
аст. 

Кўшиши шоир дар эљоди маснавї аз он иборат аст, ки ў хостаст 
дар заминаи суннати бой ва бисёрсолаи боѓановат тозакорї бикунад. Ў 
аз ўњдаи он њам баромада тавонистааст. 

Албатта, дар ин мавзўъ Ибни Сино, Шайх Шоњубиддин 
Сўњравардї («Рисолата фї њаќиќат-ал-Ишќ») вале чун асари адабї-бадеї 
Фаттоњии Нишопурї («Њусну Дил»), Котибї («Хусну Дил») навиштаанд. 
Мушфиќї бештар такя дар Фаттоњї кардааст: 

Аввал, ки муншии устод, 
Дафтари «Њусни Дил» ба дастам дод. 
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Вале ба ќавли Мушфиќї, Фаттоњї дар эљоди асар ба нуќсонњо 
бештар роњ дода аст. Аз ин рў, асари ўро «ќолаби бе рўњ» ва «чамани бе 
об» мегўяд: 

Муљмале ќисса он ки дошт зуњур, 
Нусхае аз фасењи Нишопур. 
Гоире аз назм ночашида футўњ, 
Дар назар њамчу ќолаби берўњ… 

Ин аст, ки достони Мушфиќї бештар дар таърихи адабиёт 
мањбубият пайдо кардааст. Шоири асри XVII Нишонї аввалин касест, ки 
навиштааст. Чандин  шоирони дигар низ бо ин ном ва ё дар њамин 
мавзўъ асарњо навиштааст. 

Савол ва супоришњо: 
1. Оид ба љараёни зиндагии Мушфиќї чї медонед? 
2. Мушфиќї кай ба шеъру шоирї рў овардааст? 
3. Сабаби ба Самарќанд сафар кардани Мушфиќиро шарњ 

дињед. 
4. Муносибати шоир бо амирони давр чї гуна буд? 
5. Сабаби ба Њиндустон рў овардани Мушфиќї дар чист? 
6. Мушфиќї кай ва дар дарбори кї соњиби унвони 

«Малик-уш-шуаро» гардид? 
7. Поёни умри шоир дар куљо сипарї шудааст? 
8. Аз мероси адабии Мушфиќї то кунун чї боќї мондааст? 
9. Мавзўъ ва мундариљаи ѓазалиёти Мушфиќиро баён 

кунед. 
10. Арзиши адабии ќасидањои шоир дар чист? 
11. Кадом хусусиятњои характеноки њаљву мутоибањои 

шоирро медонед? 
12. Ѓазали Мушфиќї «Њар шабе аз оњи дил кошонаро оташ 

занам»-ро азёд кунед. 
13. Кадом маснавињои Мушфиќиро медонед? 
14. Мазмуни мухтасари маснавии «Гулзори Ирам»-ро наќл 

кунед. 
15. Образњои асої ва лањзавии мавнавии «Гулзори Ирам»-

ро шарњ дињед. 
16. Хусусияти фарќкунандаи маснавии «Гулзори Ирам»-ро 

гўед. 
17. Нуфузи эљодиёти Мушфиќї ба адабиёт давр ва шуарои 

мутааххирин чї гуна аст? 
 
   

 
 
 

 
 

ШАВКАТИ БУХОРОЇ 
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      Ба худ кардам гуворо талхии айёмро, Шавкат, 
      Ба ширинї дањони морро тунги шакар кардам. 

Яке аз суханварони боистеъдод, навпардозу борикандеш 
Муњаммадисњоќ Шавкати Бухорої аст, ки дар таърихи адабиёти тољик 
маќоми шоиста дорад. Ў таќрибан солњои 20-уми асри XVII  дар 
хонадони сарроф (заршинос), ки басо илмдўсту ихлосманди шеъру адаб 
будааст, ба дунё омадааст. Аз ин рў, Шавкат њамаи илмњои љории 
замонро комилан аз худ менамояд. Инчунин, нозукињои касби падарро 
њам хеле хуб меомўзад. Дере нагузашта Шавкат њамчун яке аз 
шахсиятњои илмию адабии замони худ шинохта мешавад. Ў махсусан ба 
шеъру адаб таваљљўњи бештару хубтар доштааст. 

Муњаммадисњоќ Шавкати Бухорої баъзе ишорањо дорад, ки гўё аз 
љониби ѓоратгарон зарари басо сахти моддї низ дидааст ва яке аз 
сабабњои тарки диёр намудани шоир гўё њамин амали нољавонмардонаи 
баъзе аз муосирони ў будаанд. Шавкат дар як ќасидаи худ мегўяд : 

Људо зи силсилаи дўстони худ шудаам, 
Њаво шавад, чу људо гашт нола аз занљир. 
Матои хонаам азбас тамом ѓорат ёфт, 
Кашам ба сафњаи девори хона наќши њасир. 

Аввалин шањре, ки Шавкат дар он рахти иќомат меафканад, Њироти 
бостонї будааст, зеро дар ин бора чунин ишора менамояд: 

Ранг аз гули замини Њирот аст фикрро, 
Худро наметавон ба замини дигар кашид. 
Шоир дар ин шањр аз љониби њокими он Сафиќулихони Шомлу 

ќадршиносињо дида, ба ин лањзаи рўзгораш низ баъзе ишорањои љолиб 
мекунад: 

Тарки  Ватан намудаму ќадрам азим шуд, 
Гавњар зи фавти сўњбати дарё ятим шуд. 
Баъд аз чанде Шавкат ба Машњад рўи ниёз оварда, аз тарафи вазири 

Хуросон-Мирзо Саъдуддин Муњаммад илтифоти фаровон мебинад. 
Чунончи: 
…Худ маро кардї зи барќи лутфи худ гарми сухан, 
Арзи њоли хешро кардам ба густохї адо. 
Чуѓзи бепар будам ин дайри харобободро, 
Аз ду дасти тарбият додї маро боли њумо. 
Андалебї доштам, аммо забонам ѓунча буд, 
Сохтї аз хушнасимињо маро достонсаро. 
Вале баъдњо Шавкати Бухорої аз Машњад ба Исфањон меояд, ки он ба 

соли 1678 иттифоќ афтодааст. Њамчунон аз баъзе ишорањои шоир 
бармеояд, ки ў азми Њиндустон низ кардааст, вале ин ќисмати масъала 
чандон равшан нест, зеро дар ашъори Шавкат оњангњои пушаймонї аз 
ин сафар низ ба назар мерасанд, чунончи ў мегўяд: 

Насибам аз сафари Њинд ѓайри мењнат нест, 
Касе зи мори сиёњи рањаш саломат нест. 
Ба бўриёи ватан мекунам шакархобї, 
Ба махмали сиёњи Њинд хоби роњат нест. 
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Ё худ дар љои дигар: 
Зи бас бувад сафари Њинд сурмаи овоз, 
Садо ба рафтани ранги њино намебошад. 
Ба њамин тариќ, поёни рўзгори шоир низ дар Исфањон гузашта, 

Шавкат таќрибан миёни солњои 1107-1111 (солњои 1695-1699) дар њамон 
љо аз ин олам гузаштааст. Мазораш дар атрофи шањри Исфањон воќеъ 
мебошад. 

Эљодиёти Шавкати Бухорої 
Аз зикри мухтасари зиндагиномаи Шавкат бармеояд, ки ў аз Бухоро 

баромада дигар ба ватанаш наомадааст. Шоир тамоми умр дар ѓарибї 
зиста дур аз диёр олами фониро тарк кардааст. 

Бо вуљуди азобњои ѓарибї, Шавкати Бухорої тавонистааст аз худ 
мероси бое боќї гузорад. Ў дар эљоди бадеъ бо тахаллусњои «Нозук» ва 
«Шавкат» шеър гуфтааст. Шояд дар оѓоз «Нозук» тахаллус карда, 
баъдтар «Шавкат»-ро тахаллуси хеш ќарор дода бошад. 

Мероси адабии Муњаммадисњоќ Шавкати Бухорої, ки ба сифати 
девони ашъор то ба имрўз мањфуз мондааст, аз газалиёт, ќасоид, 
рубоињо, муфрадот, ашъори пароканда ва муќаттаот иборат мебошад. 
Дар девони шоир ѓазал пеш аз њама мавќеи аввалиндараља дорад, ки то 
744 ѓазалро ба ў мансуб медонанд. 

Мавзўъ, мазмуну мундариљаи ѓазалиёти шоир асосан љанбањои 
иљтимоии зиндагї, њаёт, ноадолатињои рўзгор, шебу фарозњои олам, 
печидањои дунёи моддї, нооромию бедодгарињои муњити иљтимої, 
ѓарибию ранљњои мусофират, нодорию тангии маъишї, бевафоии умр, 
дунё, мунофиќии зимомдорони ваќт, макру њиллањои зоњирбинон, 
тангназариву ѓаммозии одамони ноаќл ва ѓайра мебошад. Муњим он аст, 
ки дар њамин замина мавзўъњои ишќї ва ошўбњои ќалбии инсон, шўру 
валвалањои ботинї, эњсосоти нозуки одамї ва ѓайра баён шудааст. Яъне 
мавзўъњои ишќї љилои аввалиндараља надоранд ва бештар оњангњои 
шиквоию њасбињолї ба љои аввал омадаанд. 

Бояд гуфт, ки мавзўъњои иљтимої аслан барои ѓазал гаронињо пеш 
меоранд, вале шоир тавонистааст, ки дар баёни чунин мавзўъњо њунари 
худро нишон бидињад: 

Куљо аз модари айём осоиш њавас бошад? 
Париданњои рангам љунбиши ѓавњора бас бошад. 
Гули љамъияти равшандилон аз риштаи оњ аст, 
Баёзи субњро шероза аз тори нафас бошад. 
Ба зоњирбинї азбас кор уфтодаст мардумро, 
Агар ќадди касе кўтоњ бошад, нимкас бошад. 
Њадаф дар ѓазали мазкур ѓанимат шуморидани умр, эњтиёткорї, 

мазаммати зоњирбиниву кўтоњназарї аст. Дар ин шеър таъбири халќии 
«одаму дам» ба кор гирифта шудааст. 

Ё худ дар ѓазали дигар мегўяд: 
Субњи пирињо расиду ањди хурсандї намонд, 
Хандаи дандоннаморо устухонбандї намонд. 
Мевањо чун нахли тасвираш ба шохи њайрат аст, 
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Нахли мижгонро бањоре аз барумандї намонд. 
Ай, ки дорї мушти хокамро ба каф, посаш бидор, 
Бод пуртунд аст, то аз даст афгандї, намонд. 
Юсуфи моро зи бас гаштанд ихвон роњзан, 
Зодгоњи Мисри мо љуз номи фарзандї намонд. 
Бар сари болини ин мушти гиёњ, ай барќи ноз, 
Омадї рўзе, ки моро бо ту хурсандї намонд. 
Чун тазарви барќ аз гарминафасњо сўхтем, 
Мурѓи мо, Шавкат, ба доми орзумандї намонд. 
Дар ѓазали боло асосан њасби њол ба тасвир омадааст. Он то андозае 

якљоя бо фалсафаи зиндагї хеле созгор ва басо љолиб баён шудааст. Зеро 
овони пирї бо гусели њамешагии ањди  барної пеш омада, ба он монанд 
аст, ки агар кафи хок мавриди вазидани бод афканда шавад, шояд ба 
замин њељ нарасад. Аз тарафи дигар, то дараљае авзои таърихии замон 
низ мувофиќи муроди дили инсонњо нест, зеро њолат ба он овардааст, ки 
бародарон роњзану хасманд ва талмењан ишора ба бародарони Юсуф (а.) 
низ шудааст. 

Инчунин, дар маркази њадафи эљодкор, агар хеле љиддї зењн монда 
шавад, пай бурдан осон аст, ки оњанги яъсу ноумедї дар симои ошиќ-
ќањрамони лирикї басо ќавї садо медињад. Аз ин рў, баробари 
гузаштани ањди барної, хурсандї, барўмандї, шодию нишот бањори умр 
низ аз даст рањо мешавад. 

Мўњтавои њадафи шоир пањлўи хеле нозуки дигар њам дорад. Яъне 
шоир ба ин восита инсонњоро њушдор медињад, огоњ менамояд, ки дар 
гузашти умр, сипарї гардидани айём дар ѓафлат намонанд. Пас 
ќазоватњои адиб моњияти ахлоќию тарбиявї низ доранд. 

Бо назардошти хусусиятњои шаклї ѓазали зикршуда мураддаф 
(калимаи намонд  радифи сода), муќаффо: хурсандї, устухонбандї, 
барўмандї, афгандї, фарзандї, орзумандї буда, ќофияњои мазкур 
мутлаќ мебошад, зеро пас аз њарфи равї-«д», њарфи васл-«ї» омадааст. 
Дар калимањои ќофия љузви «-андї» решаи ќофия буда, њарфи «д» равии 
мутлаќ, њарфи «ї» васл, њарфи «н» ќайд мебошад. Азбаски њарфи равї – 
«д» бо њарфи дигар («ї»-васл) часпидааст, чунин ќофияро ќофияи мутлаќ 
меноманд. Аз нигоњи вазн бошад, ѓазал дар бањри Рамали мусаммани 
маќсур эљод гардидааст, ки афоъили он чунин аст:   

-   v   -   -  /  -  v   -    -   /  -  v   -   -   /  -   v  ~ 

Яъне фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилон мебошад. 
Дар ѓазалиёти Шавкат ишќи њаќиќї-ирфонї, илоњї низ маќоми махсус 

дорад. Дар чунин ѓазалњо ишќ нерўи пуртавонтарин ва љовидонаву 
муќаддас аст: 

Шер рам мекунад аз шўриши девонаи ишќ, 
Дидаи дев бувад шамъи парихонаи ишќ. 
Куфру ислом дар ин роњ ду наќши ќадам аст, 
Ќаъба сангест зи девори санамхонаи ишќ. 
Ё худ дар ѓазали дигар: 
Дар он сањро, ки вањшат рањравонро роњбар бошад, 
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Саводи манзил аз чашми ѓизолон шўхтар бошад. 
Талабгори Худо аз хештан ѓофил намебошад, 
Ки тори љода соликро ба рањ мадди назар бошад. 
Роњи муќаддасот – тариќати солик сўи маърифати сулук роњ ба сўи 

љовидон аст, ки дар ѓазалиёти ишќии Шавкати Бухорої тасвир шудааст. 
Дар ѓазалиёти шоир хислатњои њамидаи инсон: вафодорї, ростќавлї, 

љавонмардї, инсондўстї, илмдўстї, адолатхоњї, људу сахо, олињиматї, 
дурандешї, дилљўї, њалолкорї, покї, садоќат, лутфу эњсон, њалимию 
мењрубонї, мењнатдўстиву хоксорї ва ѓайра сидќан васф мешавад. 
Баръакс, хислатњои разила мисли: макру дурўѓ, ќатлу ѓорат, 
кўтоњназариву инсонбадбинї, кибру такаббур, худхоњиву њавобаландї, 
фиребгариву њаромхўрї, мансабпарастиву ришваситонї, бевафоиву 
беномўсї, кўтоњандешиву суханчинї, нопокиву беадолатї ва ѓайра бо 
тамоми љузъиёт мањкум карда мешавад. Чунончи: 

Хирад осуда аз базми муњаббат барнамегардад, 
Касе аз бешаи шерон саломат барнамегардад, 
Дами теѓи аљалро шоњроњи офият донад, 
Дили девонаи мо аз шањодат барнамегардад. 
Њадаф аз бешаи шерон парвариши нафси њайфонист, ки касе бо он рў 

биёварад, њатман пушаймон хоњад шуд. Њамчуноне ки аќлу хиради 
инсон дар назди ишќ нотавон аст ва ѓайра. 

Ё худ аз ѓазали зерин, ки адиб ќиёси соддалавњонаеро танќид карда, 
нигоњи пурѓаразро пешрави мардум набояд кард мегўяд, зеро дар хонаи 
оина чї ќадар одамон ќадам зананд њам, бесадо мебошад. Ба њамин 
монанд дар ин ѓазал намунањои сершуморе паёпай оварда мешавад, ки 
андешаи муњокимашавандаро, яъне фикри асосии шоирро таќвият 
мебахшанд: 

Надорам имтиёз аз содагї аз дўст душманро, 
Чароѓи корвон кардам тасаввур чашми роњзанро 
Касе огањ зи рафтори сабукрўњон намегардад, 
Садои по набошад хонаи оина рафтанро, 
Як нуктаи муњимро метавон таъкид намуд, ки ин њама танњо ба 

воситаи аќидањои пандуахлоќии адиб мавриди арзёбї ќарор гирифтаанд: 
Бахти бад хоњад зи душман хуни мо, 
Теѓи мо бас толеи вожгуни мо. 
Офтоби хоксорї гаштаем, 
Наќши по кавкаб, замин гардуни мо. 
Аксаран чунин андешањо бо мавзўъњои ишќї њамроњ меоянд ва ба ин 

восита шоир ба ошиќон низ панд медињад. Ба ин маънї дар ин ѓазали 
ишќї омадааст: 

Кард њусни гулрухон комил дили девонаро, 
Партави шамъ оташи манзил бувад парввонаро. 
Нест соњибхонаи мо ѓофил аз мењмони худ, 
Аз нигоњи мизбон бошад њаво ин хонаро. 
Сахтии айём шуд роњи наљотам з-ин муњит, 
Осиё бошад пуле аз худ гузаштан донаро. 
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Баски белаълаш шаробам оташи њалкардааст, 
Шўълаи љаввола донам гардиши паймонаро, 
Ќомати хам нафси пиронро зи њастї монеъ аст, 
Њалќаи дум гашта занљир ин саги девонаро. 
Хонаи танро ќиёми бандагї дорад ба по, 
Як ќади одам бувад девор ин кошонаро. 
Нарм кун дилро, фиреби неъмати алвон махўр, 
Орд кун дар осиёе нони пухт ин донаро. 
Аслан ѓазали мазкур ишќї бошад њам, њадаф дар як байт баён шудааст 

ва абёти дигар (баљуз матлаъ) комилан масоили иљтимоист, ки дар 
назари хонанда олами маънавии шоирро бо љавлони андешањои ў 
муаррафї месозад. 

Ѓазал мураддаф нест, муќаффост ва хеле оммафањму сода аст. Аз 
нигоњи вазн дар бањри Рамали мусаммани мањзуф (маќсур) эљод шудааст, 
ки афоъили он чунин аст: 

         -   v   -   -  /  -  v   -    -   /  -  v   -   -   /  -   v  -  (ё  - v ~) 

Яъне зебої фарањи дил ва шамъ боиси нурбахшии кошонаи парвона 
аст. Ноњамворињои њаёт боиси њушёршавињост ва ин ба он монанд аст, 
ки донаи гандум он ваќт ба маќсад мерасад, ки аз осиё гузарад ва ѓайра. 

Шавкат низ љањонро бо дидаи ботин мебинад ва дар айни замон дидаи 
зоњирро воситае мењисобад, ки тавассути он ба олами воќеї, њаводису 
рўйдодњо сару кор гирад. Њаќу ботил, хубу бад, росту дурўѓ, фоиданоку 
бефоида, зиёновару безиён, раво ё нораво будани онро бояд дидаи ботин 
ќазоват бикунад: 

Ба нури дил фурўѓи моњу хуршед андаке бошад, 
Барои чашми ботин чашми зоњир айнаке бошад. 
Бувад соњибдилонро бањра аз огоњии ѓафлат, 
Ба болидан баданро хобу бедорї яке бошад. 
Шавкати Бухорої, ки худ бисёр сафарњо кардаву азоби ѓурбатро умре 

чашидааст, љонибдори ѓарибї нест ва дар Ватан будану дўстдори Ватан 
шуданро насињат мекунад: 

Њар кас, ки рафт аз ватан, аз умр бар нахўрд, 
Фирўза чун људо зи Нишопур гашт, мурд. 
Ба назари шоир, навмедї боиси рўњафтодагию шикастагист ва шахс 

набояд ба яъсу ноумедї рў биёрад. Ба ин маънї ў мегўяд: 
Дар шоми ѓами хеш маро субњи умед аст, 
Гар наќши нигин тира бувад, ном сафед аст. 
Шавкати Бухорої панд медињад, ки сирри дилро набояд ба њар кас 

ќоил шуд. Зеро асрор аз як дањон, ки берун шуд, пањн мешавад ва аз ин 
рў, он набояд ба касе гуфта шавад. Аз тарафи дигар, инсон бояд худро аз 
тамаъ ва тамаъкорї нигоњ дорад. Инчунин, мисраъњо агар љуфт шаванд, 
байтро ташкил медињанд ва шоир мисраъњоро дар алоњидагї ба лаб 
монанд мекунад. Яъне њамин ки ду мисраъ ба њам часпад, байт њосил 
мешавад. Маќсади шоир аз бањамоии мисраъњо ва ба њам омадани лабњо 
пўшида нигоњ доштани дањон аст: 

Ба њар кас во макун, банд аз забони арзи матлабњо, 
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Ба дандони тамаъ зинњор макшо уќдаи лабњо. 
Сияњбахтї чароѓи ањли дилро мекунад равшан, 
Зи мушки судаи шаб тоза гардад доѓи кавкабњо. 
Кунад файзи хамўшї соњиби девон суханварро, 
Ба њам ояд ду мисраъ, чун ба њам меоварад лабњо. 
Шавкати Бухорої дар ѓазалиёти хеш олињимматї, назарбаландї, 

бетамаъї, худшиносї барин сифатњоро тарѓиб намуда, љидду љањд ва 
саъйу талошро сабабњои расидан ба ин ва ё он маќсад мењисобад: 

Мўраму то накунад миннати чархам помол, 
Пар баровардаму аз дасти Сулаймон рафтам. 
Чун манеро нагузоранд зи каф ањли карам, 
Наќди њиммат шудам аз дасти каримон рафтам. 
Бод хокам ба сар, оташ ба дилу об ба чашм, 
Ки зи тавфи дари султони Хуросон рафтам. 
Шоири тавоно Шавкати Бухорої њатто аз баъзе сифатњои ќалам 

шиква мекунад, ки ќалам ба њарфи њар кас гўш медињад ва ба амру 
фармони њар кас сар менињад. 

Ё худ барои шоир сарфи бењуда дар муќоиса бо даромади бемасриф, 
яъне даромаде, ки ба хотири ѓункунї гирдоварї карда мешавад, баробар 
мебошад. 

Ў мегўяд: 
Чун ќалам ангушт нагзорам ба њарфи њељ кас, 
Нестї кам аз харљи бељо пеши ман дахли баљо. 
Шоир барои ба даст овардани ризќу рўзї, комёб шудан аз њаёт, хуш 

гузаронидани умр саъйу кўшиш ва сафар кардану љањон диданро тавсия 
менамояд: 

Ба гетї то ба кай мањбус бошї, сайри олам кун, 
Бувад як љо нишастан, то камар зери замин будан. 
Яъне ба аќидаи Шавкати Бухорої, шахсе, ки ба љое сафар намекунад, 

мисли мањбус аст, ки ба љуз љои зисташ љоеро намебинад. Дар ин 
муносибат инсонро ба хуршед нисбат медињад, ки касе аз инсонњо ба 
офтоб гуфта наметавонад бигўяд, ки имрўз бирав ва ё фардо рав. Хуршед 
аз сабаби пайваста дар сафар буданаш саховатманду нафърасони њама 
кас ва њар чиз аст. Аз ин рў, шоир сафарро тарѓибу ташвиќ менамояд. 

Њунари шоирии Шавкати Бухорої махсусан дар эљоди ѓазал ба назар 
мерасад. Хатто худи шоир њунарманд ва устод будани хешро њанўз дар 
рўзгораш њис карда будааст. Зеро дар як ќатор шеърњои худ ба ин 
масъала ишорањои сершумор дорад. Шавкати Бухорої то андозае худро 
хотиматушшуаро ном мебарад ва дар ишора ба ин масъала мегўяд: 

Мешавад мањбус чун гул маънии рангин зи ман, 
Њамчу ман, Шавкат, куљо њарфофарин пайдо шавад?! 
Шавкати Бухорої шоирест, ки комилан дар сабки њиндї ѓазал 

сурудааст ва умуман дар ин сабк эљод кардааст. Маълум аст, ки яке аз 
хусусиятњои сабки њиндї бо назардошти инкишофи навъњои шеърї он 
аст, ки газал нисбат ба дигар анвои адабї рушди бештар доштааст. Зеро 
таркиби асосии девонњои шоирони дар ин сабки адабї эљоднашударо 
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агар вараќгардон намоем, мебинем, ки асосан њамаи онњо ба ѓазал рў 
овардаанд. Аз ин рў, Шавкат низ асосан ѓазал эљод намудаю мањз дар ин 
жанр ќувваозмої кардааст. Хатто ифтихороти шоирии ўро худаш дар 
эљоди ѓазал медонад. 

Шавкати Бухорої бо ишора ба ин маънї љое мегўяд: 
Лаззат зи ворасидани шеърам барад адў, 
Ангушт чун нињад ба њадисам, асал хурад. 
Шавкат њатто шоирони нисбатан машњуру шинохтаи сабки њиндї: 
Нозиму Носиралї ва Соибро дар сатњи хуб ќабул намекунад ва 

эљодиёти онњоро аз ашъори худ поинтар мењисобад. Албатта, ин ќазоват 
муболиѓавї бошад њам, як андоза бењуда нест. Чунончи мегўяд: 

Бо парешонихтилотон ошної мушкил аст, 
Шона љаври арраро аз бањри гесў мекашад. 
Нозиму Носиралї, Соиб надоранд ин намак, 
Шавкати нозуксухан мў аз дили мў мекашад. 
Шоир ин љо њунари нозуксуханию адои ширини эљодии худро мавриди 

баён ќарор додааст. Аз тарафи дигар, албатта њунари ў дар эљоди бадеъ 
баробари Соиб набошад њам, дар њар сурат ѓазали боњунарона мегўяд. 
Ба назари Шавкати Бухорої, шеъри ў сухани муќаррариву оддї, ки 
дорои вазну ќофия ва радиф бошад, нест, балки он порае аз дили 
эљодкор аст. Чун дар урфият фарзандро љони ширин мегўянд, пас ба 
назари ин шоир низ шеър фарзанди эљодкор аст. Ба ин маънї ў мегўяд: 

Зи баски маънии ў лахти дил бувад, Шавкат, 
Чу шеърњои ту бишкофтанд, хун омад. 
Њолати эљод аз нигоњи Шавкат мўњлати тўлонии умри эљодкор аст. 

Яъне шеъри хуб созгор омадани он бо рўзгори воќеист. Ў агар шеъри 
асил эљод кунад, аввал намунаи насрии онро эљод карда, пас онро ба 
риштаи назм мекашад: 

Кори осон набувад маънии равшан бастан, 
Наср то назм шавад, об гуњар мегардад. 
Дуруст аст, ки ў дар эљоди ѓазал асосан ба Толиби Омулї пайравї 

кардааст ва дар иртибот ба ин фармуда ишорањо низ дорад. Чунончи: 
Хост то равшан кунад Шавкат чароѓи табъро, 
Равѓани маънї зи хоки Толиби Омул кашид. 
Ба назари Шавкати Бухорої, эљоди шеър рў овардани эљодкор ба 

олами зебої, ба дунёи сернакњату рангини њаёт, љањони гуворову рўзгори 
ширин низ њаст. Маќсади адиб дар ин њолат бори эстетикї кашидани 
суханварї, моњияти зебоиофарии каломи бадеї мебошад. Чунончи, дар 
ин байт гуфтааст: 

Пеши мо фикри сухан сайри гулистон кардан аст, 
Лафзро аз ранги маънї гул ба домон кардан аст. 
Дар њар сурат шеъри Шавкати Бухорої асосан шеъри њикмат, сухани 

андарзогин, каломи пандунасињатист: 
          Нашъаи фикрам дигар, Шавкат, ба мављи њикмат аст, 
          Хишти хум бояд ба маѓзи фикри Афлотун задан. 
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Калимањо, вожањо, таъбиру иборањое, ки Шавкат ба кор мебарад, дар 
алоњидагї ќариб ки мушкилї надоранд ва оммафањму оддианд. Онњо 
танњо дар матн моњиятан мураккабу мушкмилфањмтар мешаванд: 

Карда наззораи рўи ту зи бас њайронам, 
Оби оина ба доман чакад аз мижгонам. 
Дар ин байт калима, ибораи душворфањме нест. Яъне њамаи калимањо 

аз нигоњи маънии луѓавї њељ мушкилие надоранд. Аммо мазмуни байт то 
андозае дастнорас аст, зеро калимањо дар матн љилвањои гуногуни 
маъної гирифтаанд. Маќсад њиљрон аст. Наззораи рў, њайрон будан 
киноя аз ба ёд овардани чењраи мањбуба буда, оби оина, чакидан ба 
домон, аз мижгон нола аз фироќу њиљрон аст. Оби оина – сўзиши дил, ба 
мижгон омадани ашк – њузну ѓусса ва нола буда, ба домон афтодани он – 
бенатиља, бесамар сомон ёфтани кори ошиќ аст ва ѓайра. 

Умуман Шавкати Бухорої шоири хуб аст ва махсусан дар эљоди ѓазал 
табъи нисбатан саршортар дорад. Омўзиши эљодиёти Шавкати Бухорої 
тањќиќу фарогирии љузъе аз тафаккури бадеии халќи тољик дар асри 
XVII, худшиносї ва таърихи ниёгон дар он рўзгорон аст. Аз тарафи 
дигар, ѓановати таркиби лексикии забони тољикї ба њунари сухансанљии 
њаммиллатон дар ин аср ба шумор меравад. 

Савол ва супоришњо: 
1.Овони тифлї ва љавонии Шавкати Бухорої чї гуна гузаштааст? 
2.Сабаби љалои диёр намудани Шавкат дар чист? 
3.Мероси адабии Шавкати Бухорої аз чињо иборат аст? 
4.Мавзўъ, мазмун ва мундариљави ѓоявии ѓазалиёти Шавкатро баён 

кунед. 
5.Ѓазали «Субњи пирињо расиду ањди хурсандї намонд» ба кадом 

мавзўъ бахшида шудааст? 
6.Мазмун ва мундариљаи ѓазали «Дар он сањро, ки вањшат рањравонро 

роњбар бошад»-ро баён кунед. 
7.Шавкат дар эљоди ѓазал ба кадом шоирони гузашта таваљљўњ зоњир 

кардааст? 
8.Маќом ва пояи шоирии Шавкат дар таърихи адабиёт аз чї иборат 

аст? 
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ЌОФИЯ ВА РАДИФ 
Ќофия калимаи арабї буда, маънои луѓавиаш пушти сар, охири њар 

чиз, аз пай раванда мебошад. Дар забони тољикї баъзењо калимаи 
пасованд (шакли мухаффафи он пасванд)-ро ба маънои ќофия ба кор 
бурдаанд. Шоири асри ёздањ- Лабибї мегўяд:                  

                            Њама ёва, њама хому њама суст,  
                  Маъонї аз чакова то пасованд. 
Дар илми забоншиносї пасовандро ба маънои пасоянд- як њиссаи 

охири калима, ки маънои онро таѓйир медињад, низ кор мефармояд. Ба 
маънои истилоњї калимањои њамшакл, њамоњанг ё њамвазнеро ќофия 
меноманд, ки дар бештари маврид дар охири мисраъњои шеър омада, 
вазн ва оњангнокии онро муайян месозад. Масалан, «дод», «бод», «шод», 
«род» ва «даст»-у «раст»-у «њаст» ва ѓайра. Мисол:  

                           То нагиряд абр, кай хандад чаман, 
                  То нагиряд тифл, кай нўшад лабан. 
                                                 ё ки: 
                           Аз каљї афтї ба каму костї, 
        Аз њама ѓам растї, агар ростї.    
Дар байти аввал калимањои «чаман» ва «лабан», дар байти сонї 

калимањои «костї» ва «ростї» ќофия шудаанд. Сабаби асосии њамќофия 
шудани ин калимањо дар он аст, ки дар таркиби калимањои «чаман»-у 
«лабан» ду њарфи якхела- «ан» ва дар таркиби калимањои «костї»-ю 
«ростї» чор њарфи якхела «остї» омадаанд. Барои донистани илми 
ќофия бояд ду мафњуми асосї: к а л и м а и  ќ о ф и я (ё  к а л и м а њ о и    
ќ о ф и я) ва р е ш а и  ќ о ф и я ро њамеша дар хотир нигоњ дошт. 
Калимањое, ки ба вазифањои ќофия меоянд, калимањои ќофия ё к а л и -  
м а и  ќ о ф и я, њарфњои якхелаи калимањои ќофияро р е ш а и  ќ о ф и я 
меноманд. Масалан, дар ин байти Фирдавсї:             

                 Яке бандагї кардам, ай шањриёр, 
                 Ки монд зи ман дар љањон ёдгор. 
Калимањои «шањриёр» ва «ёдгор» ќофия буда, љузвњои «-ёр»-у «-ор» 

решаи ќофия мебошанд. 
  Дар ин байти Њофиз: 
               Ман бандаи он касам, ки шавќе дорад, 
                Дар гардани худ зи ишќ тавќе дорад. 
«Шавќе» ва «тавќе» калимањои ќофия буда, љузви «-авќе»-и 

њарду калимаи ќофия решаи ќофия аст. Агар шумо бо ин мисолњо 
диќќат карда бошед, мебинед, ки ќофия аз маљўъи њарфњо сохта 
мешаванд. Барои њамин аксари адабиётшиносон ќофияро аз як њарф 
иборат донистаанд ва онро    р а в ї ном додаанд.   

Равї низ аз калимаи арабии риво (ресмоне, ки бо он бори 
уштурро бандад), гирифта шудааст. Дар илми ќофия охирин њарфи 
решагии калимаи ќофияро р а в ї номидаанд. Яъне мисли он ки бори 
уштур бо ресмон баста мешавад, то ки он наафтад, пас тамоми 
байтњои шеър ба њарфи равї вобастагї дорад. Њарчанд ќофияро як 
њарф донистаанд, аммо дар асл њашт њарфи дигар тобеъи он 
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мебошад, ки дар маљмўъ нўњ њарфро ташкил медињад. Он нўњ њарф 
инњоянд: таъсис, дахил, ридф, ќайд, равї, васл, хурўљ, мазид ва 
нойира. 

Дар боло таъкид кардем, ки ду мафњуми асосї – к а л и м а и 
(калимањои) ќ о ф и я  ва р е ш а и  ќ о ф и я ро мо њамеша дар хотир 
нигоњ дошта бошем. Ин гуфта чунин маънї дорад, ки њар њарфи 
решаи ќофия номи махсус дорад. Мисол:  

              Фош мегўяму аз гуфтаи худ дилшодам, 
               Бандаи ишќаму аз њар ду љањон озодам. 

                      (Њофиз) 
Дар ин байти Њофиз «дилшодам» ва «озодам» калимањои ќофия ва 

љузви «-одам» решаи ќофия мебошад. Дар ин решаи ќофия се њарф (о, д, 
м) ва як њаракат (а) омадааст ва њар кадоми онњо ном доранд. Мувофиќи 
ќоидаи илми ќофия, дар ин решаи ќофия њарфи «о» ридфи муфрад 
(њарфи садоноки дарозест, ки дар ќофия пеш аз равї меояд), њарфи «д» р 
а в и и  м у т л а ќ (равие, ки бо њарфи в а с л часпида бошад, яъне баъди 
њарфи равї њарфи дигаре омада бошад), садоноки кўтоњи «а» м а љ р о 
(њаракатест, ки баъди равї омада, онро бо њарфи в а с л мепайвандад, 
одатан садоноки кўтоњи «а» ба вазифаи маљро меояд) ва њарфи «м»в а с л 
(њарфест, ки баъди равї меояд) мебошанд. 

Аз ин нўњ њарф чортои он (таъсис, дахил, ридф, ќайд) њамеша пеш 
аз њарфи равї ва чортои дигараш – васл, хурўљ, мазид ва нойира њамеша 
баъди равї меоянд. Донишманди асри 15, муаллифи «Љамъи мухтасар» - 
Вањиди Табрезї њарфњои ќофияро дар ин ќитъа ба назм даровардааст, ки 
кори хонандаро хеле осон менамояд: 

Ќофия дар асл як њарф асту њашт онро табаъ, 
Чор пешу чор пас, он нуќта, инњо дойира. 
Њарфи таъсису дахилу ридфу ќайд, он гањ равї, 
Пас аз он васлу хурўљ  асту мазиду нойира. 

Радиф низ калимаи арабист, маънои луѓавиаш ду ё якчанд чиз, ки 
дар пањлуи њам ё паси њам омада бошанд, њамсаф, њамсафар. Инчунин, 
касеро гўянд, ки дар асп, шутур ё хар баъди љилавдор савор шуда бошад. 
Ба маънии истилоњї радиф калима ё ибораест, ки дар бештари маврид 
баъди ќофия аз аввал то охири шеър ба такрор биояд. Мисол: 

Ай бод, бўи Юсуфи дилњо ба мо расон, 
Як навбар аз бањори дили мо ба мо расон. 
Аз зулфи ў чу бар сари зулфаш гузар кунї, 
Пинњон бидузд мўеву пайдо ба мо расон. 
      (Хоќонї) 

Дар рубоии Хоќонї калимањои «дилњо», «мо» ва «пайдо» ќофия 
буда, ибораи «ба мо равон», ки дар њарсе мисраъ такрор омадааст, радиф 
аст. 

Радиф ва ќофия латофати табъ, љазолати сухан ва ягонагии зењни 
шоирро хубтар намуда, барои дилкашу зебо шудани шеър ањамияти 
махсус дорад. Радиф метавонад, ки як калима бошад, мисли ин ду байти 
Парвини Эътисомї: 
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Сару аќл гар хидмати љон кунанд, 
Басе кори душвор осон кунанд. 
Бихоњанд гар дидаю дил зи оз, 
Басо чархњоро, ки арзон кунанд. 

Дар чор мисраъи боло калимањои «љон», осон» ва «арзон» ќофия 
буда, калимаи «кунанд» радиф мебошад. 

Гоње радиф ќисми зиёди мисраъи шеърро ташкил медињад ва њатто 
дар мисраъе як калима ба вазифаи ќофия омада, боќии калимањо њама 
радиф. Мисол: 

Биё, ки хонаи дил бе рухи ту нур надорад, 
Даро, ки хонаи дил бе ту нур надорад, 
Зи хонаи дили ман нури рух дареѓ надорї, 
Чаро, ки хонаи дил бе рухи ту нур надорад. 

Дар абёти боло калимањои «биё», «даро» ва «чаро» ќофия, 
калимањои боќии мисраъњо њама радифанд. 

Шеъре, ки радиф дорад, мураддаф меноманд. Дар таърихи 
адабиёти классики форс-тољик ашъори шоирони гуногунро, ки ба 
радифи мувофиќи њамдигар гуфта шудаанд, љамъ оварда р а д о и ф у л - 
а ш ъ о р ном нињодаанд. 

Дар баробари ќофия ва радиф дар байни ањли адаб мафњуми њ о -   
љ и б  ва м а њ љ у б хеле маъмул аст. 

Њољиб низ калимаи арабист, маънояш монеъа, пардадор, дарбон 
буда, дар истилоњи адабиётшиносї калимае бошад, ки пеш аз ќофия дар 
њар мисраъ оварда шавад, мисли он ки радифро баъди ќофия оранд. Дар 
бештари маврид њољиб дар байни ќофиятан (ду ќофия) меояд. Мисол: 

Ай шоњ, замин бар осмон дорї тахт, 
Суст аст адў, то ту камон дорї сахт. 
Њамла сабук ориву гарон дорї рахт, 
Пирї ту ба донишу љавон дорї бахт. 

Дар ин рубоии Муъиззї калимањои «осмон»-у «тахт», «камон»-у, 
«сахт», «гарон»-у «рахт» ва «љавон»-у «бахт» ќофиятайн буда, калимаи 
«дорї» њољиб мебошад. Шеъре, ки дар он њољиб омадааст, м а њ љ у б 
меноманд, аз ин рў, рубоии боло рубоии мањљуб аст. 

Шеъре, ки дар он ќ о ф и я в у  р а д и ф у  њ о љ и б омадаанд, 
дилкашу зебо буда, ба зењни хонандаю шунаванда хеле хуш менамояд. 

Ќофия дар адабиёти классикии форс-тољик аз воситањои асосии 
шакли шеър буда, вобаста ба тарзи ќофиябандї навъњои шеърро (ѓазал, 
ќасида, ќитъа, маснавї, мусаммат ва ѓайра) људо мекунанд. Масалан, 
тарзи ќофиябандии, маснавї ба сурати: аа, бб, вв, гг; тарзи ќофиябандии 
ѓазалу ќасида ба сурати: аа, ба, ва, га; тарзи ќафиябандии ќитъа ба 
сурати: аб, вб, гб, ѓб мебошад. Мисол барои маснавї: 

Пайафкандам аз назм кохе баланд, 
Ки аз боду борон наёбад газанд. 
      (Фирдавсї) 

Калимањои «баланд»-у «газанд» ќофия буда, љузви «-анд» решаи 
ќофия аст, ки садоноки кўтоњи «а» њазв (њаракате, ки пеш аз њарфи ќайд 
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меояд), њарфи «н» ќ а й д (њамсадоеро гўянд, ки пеш аз њарфи равї 
меояд), њарфи «р» р а в и и   м у т л а ќ (равиеро гўянд, ки бо њарфи в а с л 
часпида бошад), њарфи «ї» в а с л (њарфе бошад, ки баъди равї 
омадааст). Калимаи «накардї», ки аз аввал то охири байтњои ѓазал 
омадааст, радиф аст ва аз ин рў, ин ѓазалро мураддаф (радифдор) 
мегўянд. 

Мисол барои ќитъа: 
Гиле хушбўй дар њаммом рўзе 
Расид аз дасти махдуме ба дастам. 
Ба-д-ў гуфтам, ки мушкї ё абирї, 
Ки аз бўи диловези ту мастам. 
Бигуфто: «Ман гиле ночиз будам, 
Валекин муддате бо гул нишастам. 
Камоли њамнишин бо ман асар кард 
Вагарна, ман њамон гулам, ки њастам». 

      (Саъдї) 
Дар ин ќитъаи Саъдї калимањои «дастам», «мастам», «нишастам» 

ва «њастам» ќофия буда, љузви «-астам» р е ш а и  ќ о ф и я мебошад. Дар 
ин решаи ќофия садоноки кўтоњи «а» њ а з в, њарфи «с» ќ а й д, њарфи «т» 
р а в и и  м у т л а ќ, садоноки кўтоњи «а» м а љ р о ва њарфи «м» васл аст. 

Дар баъзе китобњои адабиётшиносї таъкид шудааст ва баъзе 
муњаќќиќон дар њамин аќидаанд, ки тарзи ќофиябандии ќитъа мисли 
ѓазалу ќасида низ њаст, яъне гўё ќитъањое вуљуд доранд, ки байти аввал 
ва мисраъњои љуфти байтњои дигари ќитъа њамќофияанд (мисли аа, ба, 
ва, га). Чунин аќида дар мавриди ќофиясозии ќитъа њељ гуна асоси илмї 
надорад, зеро тафовути ѓазалу ќасида аз ќитъа фаќат дар тарзи 
ќофиябандии онњо њасту халос. Байти авали ќитъа њамќофия (мусарраъ) 
нест, аммо байтњои аввали ѓазалу ќасида хамќофияанд, яъне 
мусарраъанд. Донишманди бузурги асри сездањи форс-тољик-Шамси 
Ќайси Розї дар китоби «Ал-мўъљам» менависад: «Њар ќасида, ки 
матлаъи он мусарраъ (њамќофия) набошад, агарчи дароз бувад, онро 
ќасида нахонанд ва исми ќасида бар он итлоќ накунанд (надињанд)». 
Азбаски байти аввали ќитъа њамќофия (мусарраъ) нест, гоње онро ѓазал ё 
ќасидаи сарбурида низ мегўянд. 

Барои мисол чанд байти ќасидаи «Луљљат-ул-асрор»-и Љомиро 
меорем, ки дар љавоби ќасидаи «Дарёи аброр»-и Хусрави Дењлавї 
гуфтааст: 

Кунгури айвони шањ, к-аз кохи Кайвон бартар аст, 
Рахнахо, дон, к-аш ба девори њисори дин дар аст. 
Чун саломат монад аз торољ наќди ин њисор? 
Посбон дар хобу бар њар рахна дузде дигар аст. 
Чист зарри ноб? Рангин гашта хоке з-офтоб, 
Њар ки кард афсар зи зарри ноб хокаш бар сар аст. 
Гар надорад симу зар доно, манењ номаш гада, 
Дар бараш дил бањри дониш в-ў шањи бањри бар аст… 
Мар бувад паноњу чун омад ду мар абёти он, 
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Дар сафову мањкамї шояд, ки гў мармар аст. 
Худи ќасида аз сад байт (дусад мисраъ) иборат буда, мо барои 

мисол панљ байти онро овардем. Ќасида дар бањри Рамали мусаммани 
маќсур (ё мањзуф) эљод шуда, калимањои «бартар», «дар», «дигар», «сар», 
«бар», ќофия буда, љузви «-ар» решаи ќофияро ташкил медињад, ки 
садоноки кўтоњи «а» т а в љ е њ ва њамсадои «р « р а в и и  м у ќ а й д 
мебошанд. 

Мисол барои мусаммати мусаллас: 
Монанди сабо хезу вазидан дигар омўз, 
Домони гулу лола кашидан дигар омўз, 
Андар дилаки ѓунча хазидан дигар омўз! 

     Мўина ба бар кардиву бе завќ тапидї, 
     Он гуна тапидї, ки ба љое нарасидї, 
     Дар анљумани шавќ тапидан дигар омўз. 

Кофир дили овора дигарбора ба ў банд, 
Бар хеш кушо дидаву аз ѓайр фурў банд, 
Дидан дигар омўзу надидан дигар омўз… 

Дар ин мусаммати мусалласи Муњаммад Иќбол калимањои 
«варзидан», «кашидан», «хазидан»-и банди аввал ва калимаи «тапидан»-
и банди дуюм ва калимаи «надидан»-и банди сеюм ќофия буда, љузви        
«-идан» решаи ќофия мебошад, ки њарфи «и» р и д ф и  м у ф р а д (ё  а с -
л ї), њарфи «д»  р а в и и  м у т л а ќ, садоноки кўтоњи «а» м а љ р о ва 
њарфи «н» в а с л аст. Худи ќофия ќофияи мутлаќ аст, зеро њарфи  равї 
(«д») бо њарфи васл («н») часпидааст. Дар банди якуми мусаммати 
мусаллас, дар мисраъњои сеюми бандњои дуюму сеюм калимањои «дигар 
омўз» такроран омадаанд, ки радиф мебошанд. Дар банди дуюми ин 
мусаммати мусаллас калимањои «тапидї» ва «нарасидї» ќофия буда, 
љузви «-идї» решаи ќофияро ташкил медињанд. Дар ин решаи ќофия 
њарфи «и» р и д ф и  м у ф р а д, њарфи «д» р а в и и  м у т л а ќ ва њарфи 
«ї» в а с л мебошанд. Дар банди сеюм калимањои «ў» ва «фурў» ќофия 
буда, решаи он аз як њарф – «ў» иборат шудааст, ки он њарфи равии 
муќайяд аст. Калимаи «банд» дар ду мисраъи ин банд такрор шуда, 
радифи онро ташкил додаст. Њамин тариќ, дар ин мусаммати мусаллас 
ба љуз мисраъњои якуму дуюми банди дуюм тамоми мисраъњои дигар 
дорои радифанд, барои њамин, мо метавонем ин мусаммати мусалласро 
м у с а м м а т и  м у с а л л а с и  м у р а д д а ф номем. 

Савол ва супоришњо: 
1.Ќофия чист? 
2.Маънои луѓавї ва истилоњии радифро гўед. 
3.Муносибати ќофия ва радиф дар чї зоњир мешавад? 
4.Мураддаф бо радиф чї муносибат дорад? 
5.Њарфњои асосии ќофияро номбар кунед. 
6.Калимаи ќофия ва решаи ќофия аз кадом љињат аз њам фарќ 

мекунанд? 
7.Барои чї њарфи равиро аз њарфњои асосии ќофия медонанд. 
8.Тафовути ќофияи муќайяд ва ќофияи муталаќро фањмонед. 
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9.Бай те биоред, ки дар он ќофияи муќайяд омада бошад. 
10.Ќофия ва радифи байти зеро ёбед: 

Ба ёрони куњан ёрї накардї, 
Љадал кардї, вафодорї накардї. 

10.Вазифањои бадеии ќофия ва радифро баён кунед.  
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САЙИДОИ НАСАФЇ 
Дар фикри дона мўрчае буд даргузар, 
Омад ба шеру гуфт, ки: Ай Рустами замон! 
Аз иттифоќи мўрчагон ѓофилb магар 
В-арна чаро њаќир шуморию нотавон?  (Сайидои Насафї) 

Тарљумаи њол 
Насаф мулки ободе буд. Дар он диёр аз касбњои њунармандї пешаи 

бофандагї ривољ дошт. Бофандагон, ки барои мардум либосворињои 
арзонбањое тайёр мекарданд, дар он рўзгор соњибиззат буданд. Касби 
бофандагї мењнати душворро талаб мекард. Бесабаб нест, ки халќ бо 
дили пурдард дар бораи сахтию душворињои бофандагї сурудњо эљод 
кардааст: 

Дилакам зардоб шуд аз чаќ-чаќи бофандагї, 
Чашмакам пуроб шуд аз риштањои кандагї. 
Аз сањар то шом почак мезанам дар чањ-чањак, 
Ќоматам дар тоб шуд аз кору бори зиндагї. 

Миробид Сайидои Насафї барои таъмини рўзгори  хеш пайваста 
нозукињои касби меросии бофандагиро меомўзад ва дар баробари 
касбомўзї Сайидо дар мактаб низ тањсил мекард. Ин буд, ки тадриљан 
хату савод бароварда, эљодиёти пешиниёнро меомўхт. Ашъори Саъдї, 
Хусрави Дењлавї, Њасан, Њофизу Камол ва бисёр дигаронро њифз мекард 
ва худ низ ањён-ањён шеър мегуфт. Муњаббат ба мероси маънавии 
гузаштагон, санъати волои суханварї, њунари нотакрори њар як эљодкор 
ўро кайњо мафтун намуда буд. Њамин дилбастагї ўро водор сохт, ки 
роњи Бухороро пеш гирад. Ў ба Бухоро омада, тањсили олии  худро дар 
мадрасаи Лаби Њавзи Нодир – девонбегї пеши олимону донишмандони 
бузурги замон давом медињад. Пас аз дарс Сайидо бештари ваќти худро 
барои омўхтани ашъори  пешгузаштагону муосиронаш сарф намуда, 
нозукињои каломи бадеъ, сирри њунари эљодро меомўхт. Илова бар ин, 
ба табаќањои њунарманди љомеаи онрўзаи Бухоро пайваста дар иртибот 
буд. Аз миёни тоифаи мазкур дўстони зиёде пайдо мекунад ва он ёрону 
дўстонаш дар мавридњои зарурї ва Сайидо ёрии моддї мерасонанд, то 
ки ў тањсилашро давом бидињад. Чун вазъи зиндагї имконият дод, ки 
Сайидои Насафї тањсили мадрасаро бомуваффаќият ба анљом расонад 
ва дар айни замон мањорати суханварию нуктасанљии худро такмил 
дињад. Беш аз ин дар њаёти адабии шањр ширкат варзад. 

Сонитар њаёти оилавї Сайидои Насафиро маљбур месозад, ки дар 
рўзгори љавонї пешаи бофандагиро давом бидињад. Ў дар ѓазали 
«Мекунам бофандагї» аз нољўрињои ањди худ шикоят менамояд: 

 Дар бањор аз фоќа ранги заъфарон бошад маро, 
 Порањо бар дўш аз барги хазон бошад маро. 
 Бањри рўзї мекунам бофандагї чун анкабут, 
 Хона њамчун дорбоз аз ресмон бошад маро. 
 Гаштаам аз фоќа њамчун тири бепар гўшагир, 
Хонањои хушку холї чун камон бошад маро. 
 Чун фалак аз мењру мањ бар суфра дорам нони ќоќ, 
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Рўзу шаб шармандагї аз обу нон бошад маро. 
Сайидои Насафї бо маќсади рањоёбї аз мушкилоти рўзгор бо баъзе 

соњибмансабони замонааш Њољидодхоњ ва Рањимбї Юз наздикї пайдо 
мекунад. Шоир њатто бахшида ба њокимони давр Абдулазизхону 
Субњонќулихон ва Убайдуллоњхон бо нияти дарёфти инъому эњсон 
чандин шеърњо менависад. Сайидои Насафї ашъори њадафноки 
мадењавии худро камарзиш дониста, ба ин восита аз миёни 
сарватмандону соњибмансабон дигар муттакољўиву мураббикобї 
намекунад, зеро ба ў асрори дарбору дарбориён то андозае ошкор 
мегардад, ки зимомдорони давр камхираду бедонишанд. Аз ин рў, дур 
будан аз эшонро авлотар мењисобад. Ин аст, ки Сайидо мегўяд: 

      Дар ањди мо ривољ ба ањли  њунар намонд, 
      Имрўз обрўй ба лаълу гуњар намонд. 
      Аз њељ хонае набаромад садои људ, 
      Дар рўзгори мо зи каримон асар намонд. 
      Гардуни сифла бењунаронро ривољ дод, 
      Азбаски эътибор ба соњибњунар намонд. 

Њол он ки ашъори Сайидо њанўз дар замони худи ў на танњо дар 
сарзамини Мовароуннањру Хуросон,њатто дар ќаламрави Эрону 
Њиндустон пањн гардида буд. Шоир ба ин маънї мегўяд: 

 Ба мулки Исфањону Њинд мехонанд ашъорам, 
 Зи Туркистонаму њаргиз надорам эътибор ин љо. 

Чун зимомдорон аз ањли шеъру адаб, илму фарњанг ќадршиносї 
намекарданд, бисёре аз фарњангиёни замони шоир љалои диёр карда 
буданд ва бештари онњо ба сарзамини Њинд мерафтанд. Шоир ба њолати 
мазкур чунин ишора менамояд: 

             Њамрањон рафтанду ман по дар ватан дорам њанўз, 
             Такя чун сурат ба девори  бадан дорам њанўз. 
Аз як тараф, заъфи пириву дурии роњ ва аз тарафи дигар, бебизоатию 

тангдастї  ба Сайидо имкони сафар карданро намедод, ки азми сафари 
Њиндро ихтиёр бикунад: 

 Аз тињидастї чу сарви боѓ поям дар гил аст, 
 Рахт мебандам, агар зоди сафар бошад маро. 

Кўшишу такопўњои Сайидо бенатиља поён ёфт ва ин њолатњо шоирро 
рўњан азият медод. Ин буд, ки шоир рањої аз ин њолати пешомадаро дар 
гўшанишинї, канораљўї пайдо кардан хост ва ин  роњро низ пеш гирифт. 
Муддате узлатшинї намуд. 

Гўшанишинї ањволи Сайидои Насафиро боз њам вазнинтар, њолоти 
рўњии ўро заъифтар намуд. Чуноночи, шоир мегўяд: 

Он ки мегиряд ба њолам, чашми хунини ман аст 
В-он ки бардорад Сарам аз хок, болини ман аст. 

Ин буд, ки шоир аз рўи эњтиёљоти  рўзгор боз рў ба миёни мардум 
меорад ва ѓалати худро фањмида дар як муддати кўтоњ ислоњ менамояд: 

  Њосил нашуд зи гўшанишинї муроди ман, 
  Худро зи хона бар сари бозор мекашам. 
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Ў на танњо азоби эљодиро аз сар мегузаронду тоќат менамуд, балки 
мењнати љисмонї-бофандагї мекард ва дар ин роњ худро ба Фарњоди 
кўњкан њамсангу монанд медонист. Ба ин маънї ишора намуда мегўяд: 

Ба зўри дасту бозў мехўрам, ай Сайидо, рўзї, 
Маро чун кўњкан хуни љигар бошад бењ аз ширам. 

Аз баъзе  тасвирњои иљтимоии шоир бисёр лањзањои рўзгори ўро 
метавон пеши назар овард, ки барои барќарору пурра намудани 
зиндагиномаи Сайидо ёрї мерасонад. Масалан, ба ин тасвири иљтимоии 
шоир агар таваљљўњ карда шавад, ањволи иљтимоии адиб боз њам 
равшантар мегардад: 

Видоаш карда мерафтам ба хона, 
Таваљљўњ зад ќадам бар остона. 
Даре дидам ба нокомї кушода, 
Ба роњам дидаи во истода. 
Фиѓон ногањ зи ќуфли дар баромад, 
Ки : «Имшаб турфа дузде бар сар омад. 
Ќавичангол гурге тезхашме, 
Ба бозу филзўру тангчашме. 
Сари ўро зи дор андешае не, 
Ба ѓайр аз дуздї ўро пешае не». 
Ман он љо то сањар дар хоби роњат, 
Кушода дузд ин љо дасти ѓорат. 
Даруни хонаам љуз бўрё не, 
Ба зери пой ѓайр аз наќши по не. 
Зи беасбобиям дар сина чок аст, 
Матои хонаи ман обу хок аст. 
Чї гўям ман ба рўи хонаи худ, 
Шудам шарманда аз кошонаи худ. 
Шудаш торољи ў кунљи фаромўш, 
Зи дасти дузд гаштам хонабардўш. 
Туро бод, ай фалак, даврон мусаллам, 
Ба як шодї кунї омода сад ѓам.  

Дар ин љо асосан вазъи хонаводагии шоир, ањволи иљтимоии Сайидо 
рўи тасвир омадааст. Зимни он норизоии шоир аз низоми давлатдории 
соњибдавлатону мансабдорони даврони худ њатто бо ќавитарин оњангњои 
эътирозї мушоњида карда мешавад. Хусусан, берњмию љафопешагии 
дуздон, ки онњо аз низоми сустии давлатдорон истифода бурдаанду 
заррае тарсу њарос надоранд, хеле хуб ба тасвир гирифта шудааст. 

Поёни умри Сайидои Насафї низ дар Бухоро гузаштааст ва ў 
тахминан соли 1711 дар њамон љо вафот кардааст. 

Мероси адабии Сайидо 
Осори адабии Сайидои Насафї, ки «Куллиёт»-и ўро фароњам 

овардааст, дорои 8500 байт мебошад. Дар осори мањфузмондаи шоир 
љои аввалро ѓазал ишѓол менамояд, ки миќдори он 4600 байт аст. 
Мухаммас бошад пас аз ѓазал дар љои дуюм буда, 1050 байтро ташкил 
медињад. Эљоди  онњо низ хеле њунармандона аст. 
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Инчунин, Миробид Сайидои Насафї ба њунармандон, намояндагони 
њунарњои мухталиф як силсила шеърњо бахшидааст. Сайидо чанд 
маснавии дигар низ дорад, ки њаљми онњо аз 16 то 68 байтро дар бар 
мегиранд. Яке аз чунин маснавињои ў «Дар мазаммати дузде, ки хонаи 
шоирро ѓорат кардааст»-ном дорад, хеле љолиб буда, дар баробари 
арзиши адабї – эстетикї ањамияти  иљтимоию шарњињолї низ дорад. 

Дигар аз асарњои Сайидо, ки то ба њадде шўњрати эљодии шоирро 
таъмин мекунад, «Шањрошўб»-и шоир аст, ки ў ба эљоди ин асари худ, аз 
як тараф, анъанаи адабиро давом дода бошад, аз тарафи дигар, авзои 
њунару фарњанги замони худ, ривољи касбу њунарњо ва тарзи зиндагии 
муосирони хешро ба таври бадеї баён кардааст. Ин асари Сайидои 
Насафї оид ба њунару пешаи 212 нафар њамзамонони ў ва љузъиёти 
њунарию хусусиятњои дигари фаъолияти мардуми мењнаткаш маълумот 
медињад. Аз љумла, доир ба намояндагони касбу корњои мухталифи давр: 
заргару бофанда, кўлолу мўзадўз, деворзану кабобпаз ва ѓайра васфу 
тавсифњои рангин ба назар мерасад. Теъдоди ашъори мазкур низ басо 
љолиб буда аз як то се-чор байтро фаро мегирад. 

Шеърњои ба њунармандон бахшидаи Миробид Сайидои Насафї аз 
нигоњи истифодаи авзон низ гуногун буда, аз «Шањрошўб» бо он фарќ 
мекунанд, ки дар ашъори ба ањли њунар ихтисосдода њаљву њазв хеле 
малењ дида мешавад. 

Маснавии тамсилии Сайидо, ки «Бањориёт» ё «Њайвонотнома» ном 
доранд, шўњрати шоирро дар эљоди ин навъи адабї таъмин менамояд. 

Мавзўъ ва мундариљаи ѓазалиёти Сайидо 
Ѓазал дар осори адабии Сайидо маќоми аввалиндаља дорад. Мавзўи 

ѓазалиёти ў њамоно ишќу ошиќї, дўстдориву  муњаббат, эњсосоти ќалбї, 
шўру исёнњои ботинии инсонњо ва ѓайра буда, ин љанбаи анъанавии 
мундариљавии ѓазалиёти шоир аст. Њунари Сайидо дар сурудани 
мавзўъњои иљтимої-ситёсї, тарбиявї-ахлоќї, љамъиятї-инсондўстї, 
фардї-шарњињолї ва монанди инњо низ њаст. Албатта, љанбаъњои мавзўи 
мазкур бо оњангњои иљтимої – сиёсї њанўз аз Саъдии Шерозї шурўъ 
шуда буд. Сайидо мавзўъњои њасбињол ва умуман адолати иљтимоиро ба 
баландтарин нуќта расонида тавонист ва дар њамин замина 
тозакорињову навоварињо кард. Танќиди ноадолатињои замон, 
нобасомонињои давр, хориву беќадрии инсон, зикри нодорию бенавої, 
камбаѓаливу бечорагї, њимояи ањли мењнат ва фуќарову дармондагон, 
танќиди ањли њусуд, золимон, соњибмансабони берањм, риёкорону 
чоплусон, зоњидони зоњирбин, тасвири ањволи бади хеш, мазаммати 
бухлу кинаварзї ва ѓайра низ асоси мундариљавии ѓазалњои Сайидоро 
ташкил медињанд. 

Сайидо њатто ѓазалњое њам дорад, ки саропо арзиши шарњињолї 
доранд: 

Бо кї равшан созам ањволи дили афгори хеш, 
То ба кай чун шамъ сўзам бар сари бемори хеш? 
Бањри осоиш гар аз ѓамхона сар берун кунам, 
Менињам чун соя пањлу бар тањи девори хеш. 
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Юсуфи ман аз харидорон касодї мекашад, 
Бар дўкон оташ занам аз сардии бозори хеш. 
Бар сари ман  осиё гардад, тањаммул16 мекунам, 
Чун намебинам касеро зери гардун ёри хеш. 
Бар бадан аз нолаи љонкоњ дорам рахнањо, 
Бастаам чун най камар, умрест бар озори хеш. 
Аз баланду пасти олам гашт сўњон комёб, 
Хасм17 меболад ба худ аз вазъи ноњамвори хеш. 
Сайидо, бошад кудурат18 рўзии соњибњунар, 
Шохи гул аз пой натвонад кашидан хори хеш. 

Њолати мазкур, яъне љанбаи тамоман воќеии тасвир бахшидан ба 
ѓазал яке аз хизматњои Сайидо дар таърихи адабиёти тољик аст. 

Инъикоси замон, вазъияти сиёсї – иљтимої дар ѓазалиёти Сайидо. 
Оид ба мавзўи мазкур Сайидо асари људогонаи худ – «Бањориёт» ё худ 

«Њайвонотнома»-ро навиштааст. 
Гузориши масъалаи мазкур дар ѓазалиёти шоир пурвусъаттар 

мебошад. 
Яъне аз доираи мавзўъњои ишќї рў овардан ба рўзгори иљтимоии 

инсон ва љамъият яке аз хусусиятњои ѓазалиёти шоир ба шумор меравад: 
Нигањи масти ту хуни дили ањбоб хурад, 
Теѓи бедоди ту аз фарќи аљал об хурад. 
Аз љањон гум шуда мењри падару фарзандї, 
В-арна Рустам зи чї доде сари Сўњроб хурд. 
Ќатраи май сари Мансур баровард ба дор, 
Вои он кас, ки њама умр майи ноб хурад. 
Њар ки бо душмании халќ равон аст чу бањр, 
Зуд бошад, ки сари хеш чу гирбод хурад. 
Сайидо, печиши он зулф ба он рух зи чї руст, 
Мўй бар шўълаи оташ чу фитад, тоб хурад. 

Мавзўи ѓазали мазкур асосан адолати иљтимої буда, шоир душманони 
халќро њушдор медињад, ки аз оњи мазлумон њазар кунанд ва агар 
накунанд, онњоро марг интизор аст. Сайидо бесарусомонињои љамъиятро 
дар мансабталошиву љањонпарастии муосирон мебинад ва аз ин рў, ба 
њимояи мардумони оддї овоз баланд мекунад: 

Дар талоши салтанат афтодаанд аз пой халќ, 
Тољ агар ин аст, олам сарнагун хоњад шудан. 

Аз ин сабаб, ў аз ѓами халќ, аз њоли мардумони оддї дилхуну 
љигаркабоб аст ва фиѓону нолааш танњо бањри бењбудии рўзгори 
бечорагону дармондагон мебошад: 

Ашки ман гар инчунин, к-аз дил бурун хоњад шудан, 
Доѓњои синаам гирдоби хун хоњад шудан, 

                                                
16 Тањаммул - сабр 
17 Хасм - душман 
18 Ќудурат – ѓам, андўњ 
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Дар ѓазалиёти Сайидо оњангњои хеле амиќи фалсафї, бо мазмунњои 
иљтимої дар ѓояти њунариву љилои тозаи хаёлбофї рўи кор омадаанд. 
Чунончи: 

Нафси саркашро мусаххар аќли пуртадбир кард, 
 Саг чу шуд девона, ўро метавон занљир кард. 
Бемураббї зери гардун мўътабар натвон шудан, 
Моњи навро рафта-рафта чарх оламгир кард. 
Бо бузургони љањон густох будан хуб нест, 
Охир ин беиззатї бар Кўњкан таъсир кард. 
Беибо натвон ба базми тундхўён по нињод, 
Бемуњобо такя натвон бар дами шамшер кард. 
То ба пои хум нарафтам соѓарам ёрї надод, 
Дастгирї бо мани афтода рўњи пир кард. 
Мераванд ањли тамаъ дар базмњо девонавор, 
Метавон дарњои мењмонхонаро занљир кард. 
Ќомати хилватшинон мекунад кори камон, 
Метавон мисвоки зоњидро нишони тир кард. 
Водии девонагї љои фароѓат будааст, 
Хоби роњат пои мо дар хонаи зианљир кард. 
Сайидо, музди њунарвар мерасад дар хурди кор, 
Рўзии Фарњодро гардун зи љўи шир кард. 

Ѓазали зикршуда моњияти амиќи панду андарзї, насињатї – тарбиявї 
дошта, олами сабаб – олами инсонњо хеле нозуку њунармандона мавриди 
тасвир ќарор гирифтааст ва ѓазал аз оѓоз то анљом (байт-байт) ирсоли 
масал аст. 

Ѓазал дорои ќофияву радиф буда, ќофияњои он бо њарфи равї «р» ба 
итмом мерасад, ки шакли он муќайяд аст ва радифи ѓазал содда 
мебошад. 

Ѓазал чун мўњтавои ахлоќї дорад, дар бањри Рамали мусаммани 
маќсур эљод шудааст ва афоъили он чунин аст: 

 -    v -  -  /  -  v  -   -  /  -  v   -   -  /   -  v  ~ 
яъне: фоъилотун, фоъилотун, фаъилотун, фоъилон. 
Ё худ ѓазали дигари шоир, ки аз нигоњи мазмуну мўњтаво, моњияти 

ќавитари иљтимої дошта, њасби њоли шоир ва њолати ќањрамони лирикї 
аз оѓоз то анљоми ѓазал давом мекунад, ки аз тангии маишї ва бенавої 
ба сари шоир омадааст: 

Мурѓи беболу паре дидам, дилам омад ба ёд, 
Нолаи чуѓзе шунидам, манзилам омад ба ёд. 
Аз фиребу ваъдањои ў шудам розї ба марг, 
Шаб њама шаб дасту теѓи ќотилам омад ба ёд. 
Дар талоши бањр чун гирдоб саргардон шудам, 
Њасрати лабњои хушки соњилам омад ба ёд. 
Сар назад аз киштзори умри ман ѓайр аз сипанд, 
Сўхтам чун мазраи бењосилам омад ба ёд. 
Сайидо, дидам ба хок афтода барги лоларо, 
Теѓи ноњаќ хурда сайди бисмилам омад баёд. 
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Яъне интињои маќсади  адиб њимояи адлу дод ва танќиди 
ноадолатињои замони шоир низ мебошад. 

Ѓазал хеле њунармандона буда, дорои ќофияи мутлаќ ва радифи 
мураккаб аст. Яке аз вазифањои  радиф дар ин ѓазал таъкиди маъно низ 
њаст, ки бори ѓоявии онро дар ўњда мегирад, зеро тангии маишї ба шоир 
умре рў ба рў будааст. 

Аз нигоњи вазн бошад, ѓазали мазкур дар бањри рамали мусаммани 
маќсур эљод шудааст ва афоъили он чунин аст: 

-  v -  -  /  -  v  -   -  /  -  v   -   -  /   -  v  ~ 
яъне: фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилон. 
Љињати љолиби њунарии ѓазали Сайидо он аст, ки оњангњои иљтимої 

тору пўди ѓазалро ташкил намуда, рамзи хеле баландро ба миён 
меоранд, ки дарки маќсад каме мушкил њам мешавад. Вале љињати 
дигари характерноки ѓазалиёти ин суханвар боз дар он аст, ки сар то по 
ѓазали ў тасвирњои воќеї, љузъиёти њаётиву мушаххас, вожањои маъмулї, 
хаёлбофињои рўзгориву мушоњидањои зиндагиро фаро мегиранд. 
Чунончи, далели ќазовати мазкур ѓазали зерин аст: 

Шамъаму пайваста дар рагњои љонам оташ аст, 
Дар дањонам мављи обу бар забонам оташ аст. 
Золимон аз бекасї вайронаамро сўхтанд, 
Чуѓзам аз бехонумонї, ошёнам оташ аст. 
Булбулам, аммо маќоми дилнишинам гулхан аст, 
Сабзаам хокистар асту бўстонам оташ аст. 
Аз сари кўи бутон рахти сафар то бастаам, 
Мањмили  ман гирдбоду корвонам оташ аст. 
Ай, ки бо мо мекунї савдо, ба худ андеша кун, 
Дар бисотам дуди оњу бар дўконам оташ аст. 
Сўњбати ман бемаю бемутриб имшаб дар гирифт, 
Хона равшан мекунам, то мењмонам оташ аст. 
Нест дилсўзе ба мулки синаи ман ѓайри доѓ, 
Сайидо, имрўз ёри мењрубонам оташ аст. 

Ѓазалиёти Сайидо боз бо он характернок аст, ки аслан њаљман калон 
нест, 6-7 ва 10-12 байтист. Сайидо ѓазале дар њаљми 27 байт низ дорад. 

Истиќлоли байтњо ањёнан манзур шаванд њам, аз доираи мавзўи 
марказї људо нест. Яъне  муносибати Сайидо ба сиёсатмадорон, 
њокимон, ањли мансаб, табаќањои њунармандон, мењнаткашон, 
бозоргонон, олимон, широн, толибилмону мударрисон ва ѓайра ба 
мушоњида мерасад. Дар ѓазалиёти шоир ќањрамони дирикї – ошиќ ё 
фарди соњибтаљриба, хирадманд, рўзгорї, мењнатќарин, соњибњунар аст, 
вале бенаво, беќадру манзалат, пурсабру пуртоќат ва боз бештар аз ин 
ростќавл, бовафо, адолатпараст, њаќиќатхоњ, дурандеш, покизазамиру 
софдил, самимиву некўкор мебошад. 

Ў дар ѓазали зерин мегўяд: 
Бувад мунъим азизи кишвару озод хор ин љо,  
Зи сарви боѓ раънотар дарахти мевадор ин љо. 
Дар оѓози муњаббат ошиќ аз мурдан наяндешад, 
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Занад худро ба коми шер тифли найсавор ин љо. 
Худољуро сарњархезї шавад афзунтар аз пирї, 
Дар айёми хазон гулдаста мебандад бањор ин љо. 
Аламњои туро фардо гувоњонанд дар мањшар, 
Макун озурда аз худ хотири лайлу нањор ин љо. 
Зи зањри чашм арбоби тамаъро нест андеша, 
Кунанд ин ќавм майли сурма аз мижгони мор ин љо. 
Зи зањри чашм арбоби тамаъро нест андеша, 
Кунанд ин ќавм майли сурма аз мижгони мор ин љо. 
Саводи беди маљнун бењтар аз занљир Маљнунро, 
Бувад аз дасти гиро нозанинтар раъшадор ин љо, 
Ба берўї тавон аз ањли дунё бањрвар гаштан, 
Зи тифлон шиквањо дорад дарахти мевадор ин љо, 
Бувад кори ту, ё Раб, дар ду олам парда пўшидан, 
Макун мањљуб он љову магардон шармсор ин љо, 
Набошад рањ ба базми хилвати мо њарзагўёнро, 
Сари Мансур силї мехўрад аз пои дор ин љо, 
Зи базми шеър набвад бањрае афсурдатабъонро, 
Бувад килки суханпардоз чун шамъи мазор ин љо. 
Ба мулки Исфањону Њинд мехонанд ашъорам,  
Зи Туркистонаму њаргиз надорам эътибор ин љо. 
Набошад бо фашу мисвоки зоњид њељ таъсире, 
Наандешад касе аз кавкаби дунболадор ин љо, 
Хату зулфаш камар барбастаанд аз бањри хуни ман, 
Њазар кун, Сайидо, аз иттифоќи мўру мор ин љо. 

Ѓазали зикршуда низ оњанги бисёр ќавии иљтимої дошта, шоир шиква 
аз тангии маишї ва аз ноадолатињои даврони худ дорад. Умуман дар ин 
ѓазал танќиду истењзо, мазаммату њиљо, шикояту норизої, њимояи адлу 
њаќиќат, ростиву садоќат, дурандешиву покї, вафодориву ростќавлї, 
худотарсиву интихоби роњи рост ва ѓайраро васф менамояд. Ин љанбаъ 
низ яке аз хусусиятњои ѓазалњои Сайидо ба шумор меравад. Яке аз 
масъаалњое, ки мисли хатти сурх аз миёни масъаалњои баёнгардида дар 
ѓазали боло мегузорад, њимояи ватан, дўст доштани он, дилбастагии 
сидќї ба ватан, авло шуморидани обу хоки он аст. Ў њатто ватанро аз 
мафњуми зодгоњ васеътар маърифат мекунад ва Туркистонро дўст 
медорад ва макону диёреро бо он баробар намедонад ва аз ин рў, сарфи 
назар аз ќадршиносињо, ки нисбат ба шоир раво дида мешуд, ў хастадилу 
навмед намешавад. 

Ѓазали боло муќаввофу мураддаф буда, ќофияи он муќайяд ва 
радифаш мураккаб мебошад. Аз нигоњи вазн бошад, дар бањри Њазаљи 
мусаммаи солим иншо шудааст, ки афоъили он чуни наст: 

V---IV---IV---IV--- 
Яъне:  мафоъїлун, мафоъїлун, мафоъїлум, мафоъїлун. 
Сайидо дар эљоди ѓазал, пеш аз њама, аз он љињат маќом дорад, ки ў ин 

навъи адабиро ба њаёти мардум, ба рўзгору зиндагї басо ќарину наздик 
намудааст. Аз ин рў, дар ѓазалњои ў љанбаъњои иљтимої зиёдтар ќувват 
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гирифта, як андоза рўњияи мардумии шеъри Сайидоро таъмин кардааст. 
Дар ѓазали Сайидо то ба њадде авзои сиёсї- таърихї ва иљтимоии замони 
ў инъикос гардидааст. Аз тарафи дигар, љанбаи таълимї, панду андарзї, 
насињатию мавъизатї гирифтани ѓазали шоир бурњони пойдории адаб ба 
суннат ва бањрабардорї аз анъанањои куњантаърихии шеъру адаби тољик 
мебошад. 

Андешањои панду ахлоќии Сайидо. 
Аслан панду ахлоќ ва тарбияву таълим маќсади адабиёти бадеї аст. 

Эљодкоре, ки ба эљоди бадеї рў меорад, њатман муносибати худро ба ин 
масъала баён мекунад. Ѓазалиёти Сайидо дар баробари фаро гирифтани 
мавзўъњои дигар, аќидањои тарбиявї-ахлоќии шоирро низ дарбар 
гирифтаанд. Аз тарафи дигар, ба ин восита таълимоти фалсафаи амалии 
Сайидо маърифат мешавад, ки хеле муњим низ њаст.  

Масалан, Сайидо љонибдори саъю кўшиш, љањду љадал, амалу њаркат 
аст. Барои дарёфти ќути лоямут инсон бояд мисли санги осиё пайваста 
дар љадал бошад, яъне ризќи худро њалол кунад, тавассути мењнат ба 
даст биёрад. Ў ба ин маънї таъкид мекунад, ки: 

Рўзї насиби кас ба нишастан намешавад, 
Бояд чу осиё зи пайи обу дона рафт. 

Ба аќидаи шоир, инсон набояд ѓафлат варзад, балки бояд маќсади 
муайян дошта бошад. Ў кўшишу њаракат, љањду талош, саъю љадалро 
талаб меномад ва мегўяд: 

Бе талаб, ай Сайидо, маќсад намеояд ба даст, 
Љо ба маљлис мекунад най аз фиѓони хештан. 

Мењнату кор, машѓулияту фаъолият, обрў ва эътибори инсон аст ва 
мардумоне, ки ин сифатњоро доро њастанд, соњибњунаранд ва дар 
зиндагї њељ гоњ хору залил нахоњанд шуд: 

Рў намеорад ба хони  њељ кас соњибњунар, 
Боѓбон ризќи худ аз пушти гулистон мехурад. 

Ё худ: 
Шир мегардад бурун аз кўњ бањри Кўњкан, 
Ризќи худ соњибњунар аз санг пайдо мекунад. 

Сайидо барои инсони мењнаткаш на танњо сањрову дашт, балки њама 
љоро мењнаткада медонад ва бояд дар њама њолату дар њама љо кас фориѓ 
аз саъю кўшиш набошад: 

Мурѓи кабоб рўзии соњибтараддуд аст, 
Дар хона анкабут шикори магас кунад. 

Ё ин ки: 
Устухони хушк беташвиш кай ояд ба даст 
Аз паи рўзї магў табъи њумо осуда аст. 

Шоир, ки худ бо мењнати њалол зистааст, муфтхўронро чашми дидан 
надорад. Њатто дасту пои инсон, ки агар вазифаи худро ба љо наоранд, 
онњоро бояд баст, мегўяд: 

Паймонае, ки бода надорад, шикастанист, 
Дасте, ки масдари эљод нест, бастанист. 



 62

Ба назари шоири мењнатдўсту покизакор, хисоли њамидаи инсонї аз 
ќабили вафодорї, сидќу сафо, ростгўї, ростќавлї, некиву некўкорї, 
рањму шафќат, инсондўстиву мардумнавозї, илмомўзиву донишмандї, 
сабру тоќат, бурдбориву пуртоќатї ва ѓайраро тарѓиб намуда, оммавї 
гардидани онњоро љонибдор аст: Ў мегўяд: 

Ростиро набувад њељ заволе ба љањон, 
Сарв агар хушк шавад, боз асо мегардад. 

Ё худ: 
Рафиќ аз каф мадењ, душман агар хоњї забун гардад, 
Туро сўзан ба даст афтод, хор аз по бурун афтад. 

Барои доро гардидани инсонњо бо хислатњои њамида  њатман тарбият 
зарур аст. Аз ин рў, ба андешаи шоир, инсон њатман бояд аз мактаби 
тарбия мегузарад. 

Дар ѓазалиёти Сайидо ба љуз мавзўъњои маъмулии жанри мазкур, 
мавзўъњои сиёсї-иљтимої, тарбиявї-ахлоќї, танќидї-њаљвї, шарњињолї-
хонаводагї ва ѓ. хеле баланд садо додаанд, ки нигоњи тоза ба мазмуну 
мўњтавои ѓазалсарої мебошад. Ин њамин маъниро дорад, ки Сайидо ба 
ин восита адабиётро ба њаёти љамъият, ба рўзгори халќ, ба зиндагии 
табаќањои иљтимої хеле наздик намуда, нияту маќсад ва орзуву омоли 
мардумонро асосан инъикос намудааст. 

Аз тарафи дигар, тозакории Сайидо дар ѓазалсарої ба хусусиятњои 
шаклии жанр тааллуќ надорад, яъне ў дар ќофияву радиф, вазн ва 
сохтори дигари шаклии ѓазал гардиши љиддї ворид накардааст. 

Тозакорињову навоварињои шоир дар мундариљаи ѓазалсарої, моњияти 
тематики ѓазал дахл дорад, ки ѓазали ў оинаи рўзгори асри шоир 
гардидааст. Ѓазалњои Сайидо саршор аз тазодњову зиддиятњои њаёту 
зиндагї, низоъњои сиёсї-таърихї, њаёти-иљтимої, тоифавию табаќавї ва 
ѓайра аст. Инњо низоъњо ва тазодњои рўзгори њамарўзаи љомеъа 
мебошад, пас ѓазалиёти Сайидо инъикосгари њаёти инсонњост. Ў ин 
љанбаъро низ бо њунари хоси шоирона ва бо сабку шеваи фардї-
индивидуалии худ эљод кардааст.  

 
Муссамматњои Сайидо. 

Муссаммат дар эљодиёти Сайидо пас аз ѓазал, дар љои дуюм меистад, 
ки аз 1050 байт иборат аст. 

Сайидо бештар ба ѓазалиёти Хусрави Дењлавї, Камолу Њофиз, Љомиву 
Њилолї, Калиму Толиб, Мўњташами Кошиву Соиби Табрезї, 
Мушфиќиву Урфї муссаммат бастааст. Худи њамин љуръати Сайидо 
гувоњи он аст, ки ў дар эљоди муссаммат устод мебошад, зеро ба 
ѓазалиёти шоирони дараљаи аввали адабиёт тазмин бастааст. Шоир 
ѓолибон дар ин кор ба  эљодиёти Соиб рў оварда, бештар ба ѓазалњои 
Соиб тазмин бастааст. 

Муссаммат навъе аз шеъри тасмит (мусаммат) буда, аз бандњои 3-10 
мисраї иборат аст. Он метавонад аз 5 ё 6 банд иборат бошад ва ду навъ 
мешавад: яке муссаммати мустаќил, ки пурра эљоди худи шоир аст ва 
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дигаре се мисраъ аз худи шоир ва ду мисраи дигар аз шоири муосир ё 
салаф аст. 

Муссаммат бо он характернок аст, ки банди якуми он пурра њамќофия; 
а, а , а ,а , а, а бандњои минбаъда чањор мисраъ њамќофия ва мисраи 
панљум ба банди аввал њамќофия мешавад. Масалан, «Намонд»-ном 
муссаммати мухаммаси Сайидо ки бар ѓазали Соиби Табрезї (1603-1677) 
баста шудааст: 

Арбоби људро19 кафи гавњарфишон намонд, 
Дасти кушодае ба муњиту ба кон намонд, 
Дар рўзгори мо зи мурувват нишон намонд, 
«Аз њиммати баланд асар дар љањон намонд, 
Як сарв дар саросари ин бўстон намонд», 

То чуѓзтинатон ба фазои чаман шуданд, 
Чун сабза сояпарвари сарву суман шуданд, 
Гулњо зи баски њамдами зоѓу гаѓан шуданд, 
Мурѓони нагмасанљ љалои ватан шуданд, 
Љуз байзаи20 шикаста дар ин ошён намонд. 

Аз ањли дил намонд дар ин хокдон нишон, 
Бастанд обу оинаи рахти худ аз миён, 
Хуршед гуфт ваќти видоаш ба осмон, 
«Равшанило чу барќ гузаштанд аз миён, 
Хокистаре ба љой аз ин корвон намонд. 

Аз дидаи басирати21 мо хоб шуд равон, 
Абёт аз сафина22 чу симоб шуд равон, 
Тањрир аз сањифа чу хуноб шуд равон, 
«Аз чашми сурмавори давот об шуд равон, 
Ширинзабонии ќалами нуктадон намонд». 

Эй Сайидо, ту дил ба амќоми наљот каш, 
Пой аз миёни тоифаи бесубот каш, 
Чун Хизр рахти хеш ба оби њаёт каш, 
«Соиб, забони хома ба коми давот каш, 
Имрўз чун суханталабе дар љањон намонд». 

Дар муссаммати мухаммаси мазкур байтњои дар нохунак (« ») 
гирифташуда моли Соибанд. Намунаи боло далели он аст, ки 
хусусиятњои шаклї ва мундариљавии абёт комилан риоя шудаву аз 
соњибистеъдод будани њар ду шоир шањодат медињнд. 

Аз сабаби дар ѓазалњои Сайидо оњангњои иљтимої садои ќавитаре 
доранд, ин њолат дар мухаммасњои ба ѓазалњои шоирони дигар навиштаи 
ў то андозае њис карда мешавад Яъне Сайидо ба ѓазалњои комилан 
ошиќона низ то дараљае оњангњои иљтимоии пуќуввате ворид сохтааст. 
Масалан дар муссаммати мухаммаси Сайидо, ки бо радифи «Намонд» 
бар ѓазали Соиб иншо шудааст, њељ гумон намеравад, ки абёти ду адаб 

                                                
19 Арбоби људ-ањли сахо 
20 Байза-тухм 
21 Басират- чашм 
22 Сафина-девони ашъор 
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бошанд, зеро вазн, радифу ќофияњо, мазмуну мундариља, мавзўъ, 
хусусиятњои сабкї ва ѓайра комилан баробаранд ва љанбаъњои њунарии 
он низ яксонанд. Њол он ки дар ин навъи шеърї то дараљае эљодкори 
муссаммати  мустаќилу озод нест. 

Дар навъи дуюми муссаммат мо комилан озод будани шоирро 
мушоњида менамоем. Барои намуна як муссаммати мухаммаси 
мустаќили Сайидоро зикр намуда, оид ба санъати назми ў аз намунаи 
мазкур натиљагирї хоњем кард: 

Дидаро умре ба мардум ошно кардам, нашуд, 
Синаро оинаи сидќу сафо кардам, нашуд, 
Бо баду неки љањон ањду вафо кардам, нашуд, 
Дар дили њар кас зи рўи мењр љо кардам, нашуд, 
Хонаи шодї ба рўи хеш во кардам, нашуд. 

Муддате чун соя будем дар ќафои шайху шоб, 
Рўзгоре њамншин будам ба минову шароб, 
Сар ба танњої барорам баъд аз ин чун офтоб, 
Поси хотир то ба кай дорам дар ин дайри хароб, 
Бо ќаландар шўрбу бо зоњид риё кардам, нашуд. 

Мењрубонињо намудам дўстони хешро, 
Ёр бо мадњу санно кардам забони хешро, 
Чун ќалам гўям манакнун достони хешро, 
Хоки пок њар як аз њамсўњбатони хешро, 
Солњо дар дидаи худ тўтиё кардам, нашуд. 

Маљлиси аѓёр равшан кардааст он майпараст, 
Эй мусулмонон, чї бояд кард бо он шўхи маст? 
Дар фироќи зулфи кофаркеш мехурдам шикаст, 
Обрўи рафтаро мехостам орам ба даст, 
Дар њарими Кааба чандоне дуо кардам, нашуд! 

Сайидо, дорам дили чун ѓунчаи гул пур зи хун, 
Кавкаби бахтам дар об афтода, толеъ шуд забун, 
Меравам, занљир дар по, дар биёбони љунун, 
Баски ноком аз дили офоќ афтодам бурун, 
Ќимати худро ба нархи хоки по кардам, нашуд. 

Албатта, муссаммат аз нимањои дуюми асри ХIII зуњур карда, дар асри 
ХV њар ду навъи он хеле инкишоф кардааст ва дар ин аср (ХV) хусусан 
устод Љомї онро басо ривољ додааст. Сайидо суннати адабии мазкурро 
дар асри ХVII тањаввули махсус бахшида, онро аз нигоњи мазмуну 
мўњтаво тозагињо ворид сохт 

Чунончї, ба ѓазали зерини Соиб муссаммати мухаммаси «Ѓаме 
дорам»-ро бастааст, ки 

Сари пуршўру љисми лоѓару пушти хаме дорам, 
Дар ин водї фаровон дарди бедармон ѓамдорам, 
Парешонхотирам имрўз гўё мотаме дорам, 
«Лаби хушку дили хунину чашми пурнаме дорам, 
Нигањ дорад Худо аз чашми бад хуш оламе дорам» 

Агар гул дар замини дил нишонам, хор мерўяд, 



 65

Нињоли сабз корам, неш аз гулзор мерўяд, 
Маро аз сина дил њамчун забони мор мерўяд, 
«Ба љои љавњари оинаам зангор мерўяд, 
Гуворо бод айшам хуш бањори хурраме дорам», 

Ба гардун тири оњи њастагон созад асар, Соиб, 
Барояд эњтиёљи Сайидо аз чашми тар, Соиб, 
Чу шабнам гаштаам аз пеши худ соњибназар, Соиб, 
«Зи рози осмонњо чун набошам бохабар, Соиб, 
Ки ман аз косаи зонуи худ Љоми Љаме дорам». 
Шоир дар ин навъи ашъор низ ба пањлуњои гуногуни зиндагї, ба 

мавзўъњои мухталифи рўзгори инсон дахолат менамояд. Ў дар њама гуна 
њолату вазъият аз ноадолатињои рўзгор шикоят дорад ва ба њамин 
мазмун ѓазал меёбад ва муссаммат мебандад, ки дар мантиќи оддии 
ифода, ба њам омадани андешањои шуарои тољик дар асрњои гуногун, дар 
муњиту замонњои мухталиф аст. Чунончи, боз дар њамфикрї бо Соиб 
мегўяд: 

Дар чаман имрўз булбул масти гуфтори худ аст, 
Кабк дар кўњсорњо дар банди рафтори худ аст, 
Сарв маѓрури ќаду гул мањви рафтори худ аст, 
«Њар киро бинам дар ин олам гирифори худ аст, 
Кори њаќ дар тоќи насён монда дар кори худ аст», 

Рўзгоре шуд, ки дар вайронае њастам муќим, 
Мекунам пайваста ёд аз ањди ёрони ќадим, 
Ин нидо омад урун аз хоки Мўсои Колим, 
«Хизр осудаст аз таъмири девори ятим, 
Њар касеро рўй дар таъмири девори худ аст». 

Хонабардўшем моро њољати дастор нест, 
Пайкари моро либоси тозае даркор нест, 
Сайидо, моро назар ба чашми дунёдор нест, 
«Чашми Соиб чун садаф бар абри гавњарбор нест, 
Зери бори миннати табъи гуњрбори ман аст». 
Яъне Миробид Сайидои Насафї дар тањаввули жанри муссаммати 

мухаммас ва махсусан дар ѓанї гардонидани мазмуну мўњтавои он 
рисолати таърихии хешро адо кардааст.  

«Шањрошўб»-и Сайидо ва сохтори он, тасвири њунармандон дар ин 
асар. 

«Шањрошўб»-и нахустин ба ќалами шоири асри ХI тољикзабони њинд 
Масъуди Саъди Салмон тааллуќ дорад. Мањастии Ганљавї, Хусрави 
Дењлавї, Сайфии Бухорои, Огањї, Мирмуњаммади Њошим, Мавлоно 
Озарї ва бисёр дигарон навъњои гуногуни шањрошўб навиштаанд. 

Сайидо дар асри ХVII суннати эљоди чунин асарро эњё кард, ки яке аз 
хидматњои дигари адиб дар таърихи адабиёт мебошад. «Шањрошўб»-и 
Сайидо дар навъи муайяни адабї (ѓазал, ќасида, ќитъа, рубої…) 
навишта намудааст ва аз ин рў, асари шоир дар шакли худ озод аст. 
«Шањрошўб»-и Сайидо аз омезиши шаклњои гуногуни шеърї иборат 
мебошад. Аз ин нигоњ бунёди «Шањрошўб»-и Сайидоро байтњои фард 
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ташкил медињанд ва њар як байт як шеъри мустаќил аст. Бинобар њамин 
њам асар вазни ягона низ надорад ва дар вазнњои гуногун  навишта 
шудааст. 

Миробид Сайидои Насафї дар «Шањрошўб» намояндаи касбу корњои 
гуногун мисли: заргар, бофанда, кўлолї, танбўрї, ќаннод, хиштпаз, 
мўзадўз, чарчинфурўш, тоќидўз, деворзан, кабобпаз, њалвогар, дарзї ва 
ѓайраро хеле устодона тасвир кардааст. Дар ин асари шоир њамагї 212 
нафар намояндаи касбу њунар ба таври њазломезона васф карда мешавад. 

«Шањрошўб» нишон медињад, ки Сайидо то кадомин поя бо мардуми 
мењнатї, бо табаќањои иљтимої-истењсолии љамъият наздик аст. Ба 
мардум, ба нозукињои кору пешаи онњо ба рўзгору зиндагї ба 
муносибату рафтор ва гуфтору фаъолияти онњо аз наздик ошно 
мебошад. 

Асар арзиши адабї-њунарї низ дорад, зеро аз љониби шоири тавоно, 
сухансанљи соњибистеъдод рўи кор омадааст. Санъати суханофаринии 
адиб, њунари эљоди санъаткор, сабки нигоришу шеваи таълифи Сайидо 
дар ин асар то ба њадде хусусияти халќї гирифтааст. 

Чунончи: 
Дилбари њалвагарамро њаст теѓе дилхарош, 
Аз ѓами ў ќоматам хеле гашт чун њалвотарош 

ё худ: 
Дилбари ќассоби ман омад, дўкони худ кушод, 
Дунбаро аз пеши худ бигрифт, пеши ман нињод! 

 
Мазмуну мундариљаи шеърњои ба њунармандон 

бахшидаи Сайидо. 
Сайидо махсусан ба табаќањои њунарманди љамъият таваљљўњи махсус 

дорад. Зеро онњоро дар ашъори лирикиаш (ѓазалиёту ќитъањо…), дар 
«Шањрошўб» ва инчунин ашъори махсуси ба ин тоира бахшидааш васфу 
тавсиф кардааст. Албатта, дар таърихи адабиёт фасли тоза низ њаст, ки 
дар шакли маснавї рўи кор омадаанд. Дилбастагии шоир ба ин тоифаи 
мардум, шояд аз он љињат бошад, ки ў худ аз ањли њунар аст. Сайидо дар 
ашъори ба табаќањои њунармандон бахшидаи хеш намоядаи њашт навъи 
њунарро васф кардааст, ки аз љумлаи онњо: баќќол, шустагар, нонво, 
наќќош, наљљор, шотир, таштгар ва ќассоб мебошанд. Ин њашт шеъри ба 
њунармандон бахшидаи Сайидо дар маљмўъ дорои 290 байт аст ва  онњо 
манзумањоеанд, ки аз ибтидо то интињо дар як мавзўъ эљод шудаанд. 
Муњим он аст, ки дар ин манзумањо инсони соњибњунар ва мењнаткашу 
зањматќарин мавриди ситоишу васф ќарор гирифтааст. Чунончї, дар 
манзумаи «Дар таърихи наљљор» меорад: 

Бути наљљори ман сарвест якто, 
Зи сар то пой пайванд аз тамошо. 
Санвабар истода бар дўконаш, 
Тарошаш хешро аз бандагонаш. 
Ба боѓи орзу сарви таманно, 
Занад пеши ќади ў теша бар по. 



 67

Љањоне хидмати ў карда пеша, 
Занад њар кас ба сўи хеш теша. 
Забони тешааш ширинтакаллум, 
Ба хуни Кўњкан хўрда тарањњум, 
Зи оби тешааш пур устухонам, 
Ба зикри сарраш бошад забонам. 
Чї арра? Чун забони шўъла саркаш, 
Фиканда ошиќонро дар кашокаш. 
Чї арра? Зердасташ сарбалндон, 
Бувад море зи сар то пой дандон. 
Њамеша шеваи ў дилхаршї 
Ба хубон менамояд нозпошї 
Нигоњи ў камандосо кашида, 
Ки бшад гўшаи чашмаш баранда. 
Чї ранда? Дорад аз оина сина, 
Чї сина?-Соф дил аз мењру кинае 
Забони ў бувад бод ил мувофиќ, 
Саре дорад ба њамворї чу ошиќ. 
Асоси хонањоро ўст устод, 
Ба ањди ўст ошиќ хонаобод. 
Дуконаш дар бар рўи арш баста 
Димоѓаш дар сари курсї нишаста 
Ба њар манзил гузорад по њамон дам, 
Кунад чун теша синљи хона мањкам. 
Сафед аз интизораш чашми дарњо, 
Чунон печидаи занљир назарњо, 
Бутон бар сурати ў гашта њайрон, 
Хичил аз бутпарастї бутпарастон, 
Хароби маќдами ў хонумонњо, 
Гул афтода ба чашми тобандонњо. 
Намебинам ба асри хеш бунёд, 
Ѓами ў хонумонам дод барбод. 
Рухаш то рафта аз кошонаи ман, 
Сияњ гардида рўи хонаи ман. 
Маро кай аз дуконаш бањрамандист? 
Зи љўши ишќбозон тахтабандист. 
Ба ман кай ошно аз рўи ёрист? 
Дилаш дар ошиќї тањчўбкорист. 
Ба ањди хештан устод бошад, 
Вафояш лек бебунёд бошад, 
Биё, соќї, даре бикшо ба рўяш, 
Ба љоми бода бишкан орзуям, 
Маро чун Сайидо маъмур гардон. 
Диламро хонаи пурнур гардон. 

Манзумаи мазкур дорои 25 байт буда, ба ќасида њаробат дорад. Он 
дар шакли маснавї эљод гардида, пешаи наљљорї ва љузъиёти он, 
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лавозимоте, ки барои касби мазкур зарур аст ва худи наљљор ва ѓайр 
мавриди тасвир ќарор дода мешавад. 

Манзума дар бањри Њазаљи мусаддаси мањзуф ё маќсур таълиф 
шудааст, ки афъоли он чунин аст: 

V---IV---IV--(V--) 
Яъне: мафоъїлун, мафоъїлун, фаъўлун. 
Интињои асар, дар њаљми ду байт мурољиат ба соќиро дар бар мегирад, 

ки моњияти сўфиёна дорад. Инчунин, дар байти охирин тахаллуси шоир 
омадааст. 

Яъне шоир ба ин восита мењнатро васф мекунад, ањамияту моњияти ин 
ё он пешаро хеле бо љузъиёт баён менамояд. Масалан, аз пешаи наљљор 
мунтањо хоса-макони ошиќон бунёд мешавад, ки бе он на танњо инсон 
балки њама махлуќи љондор эњтиёљ ба хона дорад. Пас касби мазкур 
сазовори васфу ситоиш ва барои мардум аввалиндараља мебошад. 

Ё ин ки дар манзумаи дигар оид ба пешаи баќќолї сухан меравад ва он 
«Дар таърихи Хоља мирзољони баќќол» унвон дораду аз 53 байто иборат 
буда, бо чунин матлаъ шурўъ мешавад: 

Диламро бурда сарви љомазебе, 
Бињиштиталъате одамфиребе. 

Манзумаи мазкур дар бањри Њазаљи мусаддаси мањзуф иншо шудааст 
ва афоъили он чунин аст: 

V---IV---IV-- 
Яъне: Мафоъїлун мафоїлун, фаъўлун. 
Дар ин манмузма низ шахсияти баќќол њамчун донандаи пешаи худ, аз 

њар љињат: хислату рафтор, гуфтору кирдор, муносибату муомила ва ѓ. бо 
љузъиёти мењнати баќќол, ороиши дўкони ў, воситањои мењнат ва тарзи 
коргирии баќќоли соњибмаърифату донно ва дар кори худ тавоно, бо 
кули нозукињои кору фаъолияташ ситоиш карда мешавад. Баъзан баёни 
шоир оњанги њазлу шўхї ва њатто гоњо каме љанбаи тамасхур низ 
мегирад. Шояд дар чунин њолат шўхчашмињои мардуми бозор дар симои 
чунин соњибњунарон мавриди тасвир ќарор дода мешаванд. Чунончї: 

Зи санљидаш димоѓи лаъли хунбор, 
Зи рангаш сурх гашта рўи  бозор, 

Ё худ: 
Ба љон парварда ўро золи даврон, 
Нињода номи ўро Мирзољон. 

 ва ѓ. 
Ба њамин тариќ, дар манзумањои дигари ба њунарварону 

соњибипешагон бахшидаи Миробид Сайидои Насафї, аз љумла: «Дар 
таърифи Хоља Мирзомуњаммади Шўстагар», «Дар таърифу тавсифи 
нонво», «Дар таърифи Хоља Шафеъи наќќош», «Дар таърифу тавсифи 
шотир», «Дар таърифи ќассоб» ва нињоят «Дар таърифи таштгар» 
касбњо, пешањо, њунарњо, њирфатњо ва соњибони онњо бо хислату рафтор, 
гуфтору кирдор, муомилаву муносибат ва асрори њунарии эшон ва 
назокати кору фаъолияти онњо ба тасвир гирифта шудааст. Масалан, 
назокати пешаи наќќоширо («Дар таърифи Хоља Шафеъи наќќош») ки 
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боиси зебу зиннат ва ороиши њар як макон мегардад, чунин ба мушоњида 
мегирад: 

Гузорад пой бар њар остона, 
Кунад он хонаро оинахона, 
Ба килки худ намесозад ситамро, 
Кунад ангушти ў кори ќаламро. 

Ё худ дар манзумаи «Дар таърифи ќассоб» љузъиёти пешаи мазкурро 
аз забони гўсфанд меорад, ки барои забњ омадаст ва аз он боке надорад, 
ки барои забњ омадаст ва аз он боке надорад, зеро тўъмаи њалоли 
халифаи Љањонофарин шудан ормони интињони ўст: 

Ба дўконаш равам дар хун тапида, 
Наяндешам зи сањрои бурида. 
Агар хунам бирезанд, мотамам нест, 
Зи поям гар биёвезанд, ѓамам нест. 

Ё ин ки дар манзумаи дигари шоир, ки «Дар таърифу тавсифи нонво»-
ном дорад, њунари нонвої ва кўњантаърих будани он, ќадршиносї 
дидани пешаи мазкур миёни насли инсон ба тасвир оварда шудааст. 
Шоир макони омодашавии нон-танўрро бо усули тоза ва басо образноку 
шево ба мушоњида мегирад: 

Танураш сурхрў аз оташи гул, 
Хасу хораш бувад мижгони булбул. 

Умуман ашъори ба њунармандон бахшидаи Сайидо чанд љињати хоса 
дорад, ки онро таъкид намудан аз ањамият холї нест: 

-Сайидо њам дар ашъори лирикї, асари алоњида ва шеърњои људогона 
яъне бо се роњ ба ин мавзўъ васфи ањли њунар ва пешаи онњо рў 
овардааст. 

-Шоир анъанаи адабї, суннати эљодиро ба таври васеътар эњё намуда, 
дар њамин замина баъзе тозакорињо кардааст. 

-Адиб ба ин восита эљоди бадеъро ба рўзгори халќ, ба ањли мењнат боз  
њам наздиктар намудааст. 

-Таркиби луѓавии забони адабии тољикро дар асри ХVII аз њисоби 
калимаву иборањои соњавї нисбатан ѓанї гардонидааст. 

«Бањориёт»-и Сайидо-сохтор, мазмун ва мундариљаи он. 
«Бањориёт» ва ё «Њайвонотнома» асари тамсилии Миробид Сайидои 

Насафї буда, дар рўзгори Абдулазизхони аштархонї (1645-1680) соли 
1091њ. (1680м.) дар муддати ду-се рўз таълиф шудааст ва дар ин бора 
худи шоир чунин ишора дорад: 

Ин нусха, Сайидо ба ду-се рўз шуд тамом, 
Дар рўзгори њазрати Абдулазизхон. 
Таърих аз њазору навад як гузашта буд, 
Аз њиљрати Расул-шањи охируззамон. 

Асар њаљман чандон калон набуда аз 184 байт иборат мебошад. 
«Бањориёт» дар бањри Музореи мусаммани ахраби макфуфи мањзуф ё 
маќсур навишта шудааст ва афоъили он чунин аст: 

--V|-V-V|V--V|-V- ё худ:-V 
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яъне: мафъулу фоъилоту мафоъилу фоъилун ё фоъилон. Асар чун 
суннати устувор бо њамду санои Худо оѓоз мешавад: 

Аввал ба номи он ки муббарост аз макон, 
Халлоќи вањшу тайру Худованди инсу љон. 
Он сониъе, ки шоњиди ўянд њар вуљуд, 
Он ќодире, ки дар сифати ўст њар забон. 

Асар аз муќаддима, ќисмати асосї ва хотима иборат буда, муќаддимаи 
он њамди Худо ва наъти Расули акрам (с.) –ро дар бар мегирад: 

Баъд аз санову њамди Худованди зулљалол, 
Миннат нињам зи наъти Расули Худо ба љон. 

Баъд аз он, шоир ќайд мекунад, ки бањри рафъи хастагї ва парешонии 
табъи мардумон ният дорад, ки аз вуњуш-њайвонот сухан бикунад. Шоир 
барои мушоњида ба сањро баромада сараввал мушакеро мебинад, ки 
назди дари хонаи худ нишаста хештанситої дорад: 

Мехоњам аз вуњуш замоне сухан кунам, 
Дафъи малол то шавад аз табъи мардумон. 
Рўзе мани ѓариб дар айёми навбањор, 
Аз кунљи хона љониби сањро шудам равон. 
Дидам нишаста бар дари сўрох мушаке, 
Мекард худ ба худ сифати хешро баён. 

Худситої ва таърифкугии муш то ба љое мерасад, ки боиси хашм 
гирифтани љонвари дигаре мешавад: 

Аљдоди ман ба мири мушон такя мекунад, 
Имрўз дар баробари ман кист дар љањон. 

Гурбаи даргузаре инро шунида тоќаташ тоќ мегардад ва мушро сахт 
танќид намуда, худашро таъриф мекунад: 

Ай беадаб, ту шарм надорї зи рўи ман? 
Аљдоди ту шуданд њама пеши ман калон. 
Обои олии23 ту бувад кўршабпарак 
Абнои софили24 ту њам аз љинси сифлагон. 
Пур кардаї зи хок ба њар хона рафтаї, 
Ай, хонањои халќ зи дасти ту хокдон! 
Дандонзанист кори ту њар љо, ки дона аст, 
Њастї њамеша душмани анбори мардумон. 
Гурба худистої намуда мегўяд: 
Бар ман бубину нек тамано бикун маро, 
Яъне зи шер сурати ман медињад нишон. 
Паррандае, ки бигзарад аз пеши чашми ман, 
Ўро ба чанги хеш дарорам њамон замон. 
Азбаски дар миёнаи мардум мукаррамам, 
Љоям њамеша њаст ва пањлуи мењмон. 

Ба њамин тариќ, худтаърифкунии гурбаро шунида саг ба низоъ њамроњ 
мешавад. Вай гурбаро сарзаниш намуда, худашро ситоиш мекунад. Яъне 
дар «Бањориёт» њамагї 18 њайвон иштирок мекунад, ки яке пас аз дигаре 
                                                
23 Обои олї- падару бобоён 
24 Софил-паст 
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зуњур карда сифатњои манфии тарафи муќобилро як-як номбар намуда, 
мазаммат менамояд ва пасон ва худситої шурўъ мекунад. Тартиби 
ширкати љонварон дар асар чунин аст: муш, гурба, саг, гўсфанд, гург, 
гов, уштур, сангпушт, хорпушт, рўбоњ, харгўш, маймун, оњу паланг, фил, 
карк, шер ва мўрча бо баёни хислатњои бади њамдигар ва зикри сифатњои 
хуби хеш мунозираи хеле тезутунд менамоянд. 

Шоир дар тасвири мунозираи њайвонот хеле мушоњидањои даќиќу 
нозук менамояд, зеро зиддиятњои тибии љонваронро, ки њатто мардумон 
низ медонанд, ќайд намуда нафъу зарари расонидаи онњоро таъкидан 
баён мекунад: мушу гурба, гурба ва саг, гўсфанду гург ва ѓ. 

Дар асар худситоии хеле зиёдеро шер дар бораи худ ва аљдодаш раво 
мебинад, ки он боиси хашм гирифтани мўрча мегардад. Шер каркро 
сарзаниш мекунад, ки: 

Ай сахтрўю сустќадам, чобўкї макун, 
Њастї ту пеш як ќадам аз гови подабон 
Тифлон аз забони ту парњез мекунанд, 
Бошї ту дар миёнаи ин ќавм бадзабон. 
Аљдоди ман ба шерри Худо даст додаанд, 
Аз чашми ман ва агар на кї меёфтї Амон. 
Њаргиз шикории дигареро нахўрдаам, 
Як рањ ба хуни мурда наёлудаам дањон. 
Дар бешае, ки мераваму мекунам ќарор, 
Берун зи ќањтсол шаванд ањли он макон. 
Бо њар кї бингарам, љигараш об мешавад, 
Аз мўр камтаранд ба чашмам бањодурон. 

Сарзаниши шер, ки бањодурон ба мўрча муќоиса карда мешавад, 
тањќир шудани мўрча ба садои фахромези шер боиси хашм гирифтани 
мўрча мешавад. Њадафи мўрча аслам донпайдокунї буд, вале мазаммати 
шерро шунида ѓазаб мекунад ва абнои љинси хешро мисол меорад, ки 
агар мо иттифоќ шавему сарљамъ гардем, шерри љањонро пўст хоњем 
канд: 

Дар фикри дона мўрчае буд дар гузар, 
Омад ба Шеру гуфт, ки:-Эй Рустами замон! 
Аз иттифоќи мўрчагон ѓофилї магар, 
В-арна чаро њаќир шуморию нотавон? 
Хўроки ањли байти ман аст аз нитољи ту, 
Доим пур аст хонам аз шер баччагон. 
Тифлони шермасти ман имрўз шергир, 
Хешони нотавони мананд аз ту комрон. 

Таъсири суханони мўрча то ба њадде мерасад, ки њамаи љонварон аз 
кирдори хеш пушаймон мешаванд ва онњо њатто аз њамдигар узр хоста 
оштї мекунанд. Шоир лањзаи мазкурро чунин ба ќалим овардааст: 

Чун аз забони мўрча ин њарф шуд баланд, 
Таслим карда карда расиданд вањшиён. 
Гуфтанд узрњо зи тањи дил ба якдигар, 

Афтод пои оштиё андар он миён. 
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Мантиќан агар андеша карда шавад, «Бањориёт» бо кибру ѓурўр оѓоз 
шуда бо низоъњои паёпай љараён гирифта то ба интињо ќариб давом 
мекунад. Муњим он аст, ки бо сулњ ва оштї тамом мешавад ва њатто 
љонварон аз њамдигар узрпурсї менамоянд, ки маќсади эљодкор табиши 
фалсафї мегирад. Яъне њама гуна љанг ба сулњ хотима меёбад. Пас ин 
њамин маъниро низ дорад, ки љанг, кибру ѓурур, њавобаландї, худхоњї 
умри тўлонї надорад ва њатман пушаймонї ба бор меорад. 

Албатта, ба чунин натиљаи фалсафї расидани Миробид Сайидои 
Насафї бесабаб нест. Шоир аз анъанањои адабии тоисломї ва 
асримиёнагї иттилооти комил дошта дар эљодиёти худ аз онњо кор 
гирифтааст. Сайидо дар њамин замина низ тозакорињо карда метавонад 
ва ў чунин њам кардааст. Ў бо эљоди ин асари худ ду љанбаи суннати 
адабии миллиро таќвият бахшидааст: яке осори тамсилиро тањким 
бахшидаву дигаре адабиёти мунозиравиро эњё кардааст. Намунаи 
комили асари тамсилї-мунозиравї «Дарахти Ассурик ва буз» аст, ки дар 
адабиёти асримиёнагї таъсири фаровон гузоштааст. Махсусан дар асри 
ХI тавассути эљодиёти Носири Хусрав ва бештар дар осори Асадии Тўсї 
мунозира љилои тозае касб мекунанд. Намунањои комили мунозира панљ 
ќасидаи Асадии Тўсї: «Замину осмон», «Тиру камон», «Шабу рўз», 
«Габр ва мусулмон» «Арабу аљам» ба њисоб меравад. Дар ин асарњо 
интихоби мавзўъ ва масъалагузорї, њалли масъала ва натиљагирї аз он 
тамоман нав, нињоят муњим ва арзишманд мебошад. 

«Бањориёт»-и Сайидо њамчун асари адабї, пеш аз њама дар наќши 18-
љонвар нишон додани муносибатњои табаќавї дар љамъият аст. Дар рўи 
замин агар пурќувваттарин љонвар шер бошад, њаќиру нотавон мўрча ба 
шумор меравад. 

Шоир њушдор медињад, ки хисоли њамида фурўтанї, хоксорї, 
шикастанафасї, њалимї, дурандешї, сабурї, хайрхоњї, некўкорї, 
дидарої, тавозўъ барои солимии љомеъа њатмї ва ногузир мебошад. Дар 
муќобили хисоли њамида, ки номбар кардем, хислатњои разила: кибр, 
ѓурур, худхоњї, кўтоњназарї, њавобаландї, сабўкандешї, бузургманишї, 
љоњталабї, нодилї, пастфитратї, сифлагї, дунњимматї, разилї, 
ѓаразхоњї, фитнаангезї гузошта мешавад. Шоир ду пањлуи хисоли 
инсониро (њамида ва разиларо) њатто дар нињоди як љонвар љой медињад. 
Аљоиб он аст, ки зикри хислатњои њамила ва дар њамин замина содир 
гардидани кибру ѓурур ва њам тафохури бебунёд, аз забони худи ин ва ё 
он љонвар таъкид карда мешавад. Вале аз тарафњои манфии њаёту 
фаъолияти худ он љонвар забон намекушояд. Сифатњои зишту носавоби 
он аз тарафи љонвари муќобили вай номбар гардида, сарзаниш карда 
мешавад. Вале аз тарафњои манфии њаёту фаъолияти худ он љонвар забон 
намекушояд. Сифатњои зишту носавоби он аз тарафи љонвари муќобили 
вай номбар гардида, сарзаниш карда мешавад, ки хеле хуб ва табиист. 
Љараёни хатти њаракати сюжет ва тезутунд гардидани муносибатњо, гўё 
љўёи њаќиќати воќеї аст. Ин аст ки шоир онро дар наќши табаќањои басо 
беозору зањматкаштарини рўзгор мўрча мебинад ва хеле хуб њам пайдо 
мекунад, зеро љараёни бархурдњо, муќовимати низоъњо, бањамоии 
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тазодњо чунин роњи њалли мушкилотро пеш меорад. Бузургии шоир, 
эљодкор ва мафкурабардор њам дар њамин аст, ки роњи баромадан аз 
вазъияти баамаломадаро пайдо карда тавонад. Ин мушкилотро Сайидо 
дар созгории табаќањои иљтимої дар меёбад. Ў таъкид менамояд, ки њар 
як табаќаи иљтимої дар љомеъа љой, маќоле ва мавќеи худро дорад. 

 
Пояи шоирии Сайидо. 

Аз рўи ќазовати Муњаммад Бадеъ Малењои Самарќандї: «…Њар касс 
шеъри ўро медонаду њар шахс бошад бењтар медонанд ва бештар 
мехонанд». Ин фармуда мањбубият ва шўњрати шеъри Сайидо ва њунари 
эљоди ўро дар бар гирифтааст. Дар њаќиќат маќому мартабаи Сайидо 
дар эљоди ѓазалу мухаммас ва ашъори ихтисосдодаи ў ба њунармандию 
њунармандон, инчунин осори тамсилї-мунозиравї басо сазовори тањсин 
аст. Албатта, шоир вобаста ба маќоми адабии худ ќадршиносї нашуда 
бошад њам, љомеъа ё худ оммаи мардум эљодиёти Сайидоро аз бар карда, 
ба њунари шоир ва санъати назми ў таваљљўњи хос доштаанд. Муњим он 
аст, ки ин пањлуи масъаларо худи шоир њамдарк кардааст. Њатто борњо 
дар ашъораш ба ин љињат ишорањо кардааст: 

Маро кай метавонад аз забонњо љамъ кард акнун, 
Ман он рози нињон будам, ки берун аз дањон рафтам. 

Њадаф дар байти боло баќои исми эљодкор, пойдории эљоди бадеъ, 
ќадршиносии адабиёт ва њунари сухансанљї мебошад. Ё худ маќсади 
Сайидо ба љуз аз шеъру сухангустарї чизи дигаре дар ин олам набудааст 
ва ў пайваста дар андешаи эљоди бадеъ-шеър будааст: 

Љуз фикри шеър пешаи мо нест, Сайидо, 
Моро ба дањр мансаби дигар надодаанд. 

Яке аз хидматњои назарраси Сайидо дар таърихи адабиёт он аст, ки ў 
адабиётро, хоса шеърро ба зиндагї, ба њаёт, ба рўзгори мардум, ба халќ, 
ба табаќањои иљтимоии зањматии њаёт наздик кард ва инро дар ин ва ё он 
марњилаи эљодї не, балки тамоми умри хешро мањз ба њамин масъала 
бахшида, ба љуз он фикри дигаре накардааст. 

Хизмати шоир оид ба пазироии суннат ва дар њамин замина ба даст 
овардани тозакорињои адабї басо сазовори тањсин аст. 

Сайидо дар рушди жанрњо, тањаввули анвои адабї, таќозои тематикї, 
љузъиёти бадеии лирикї, њунари эљоду мањорати таълиф, коргирї аз 
санъатњои шеъриву воситањои тасвир ва ѓайра низ рању равиши хоси 
худро дорад. 

Сањри сухани њунарии ў њанўз дар замони худи шоир, дар сар то сари 
Шарќ шўњрати пайдо карда будааст: 

Ба мулки Исфањону Њинд мехонанд ашъорам, 
Зи Туркистонаму њаргиз надорам эътибор ин љо. 

Сањми Сайидо дар ѓанї гардонидани таркибу фонди луѓавии забони 
тољикї низ басо бузург аст. 
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СОИБИ ТАБРЕЗЇ 
Яке аз бузургтарин симоњои адабию фарњангии садаи ХVII, адиби 

навовару эљодкори тозакор Мирзо Муњаммадалии Соиб - фарзанди 
Мирзо Абдуррањим аст, ки бо эљодиёти ѓаниву гуногунљилои худ на 
танњо ба адабиёти асри хеш, балки ба љараёни минбаъдаи адабиёт  низ 
таъсири амиќу даќиќ гузоштааст. 

Мирзо Муњаммадалии Соиб соли 1603  дар шањри Исфањон по ба 
арсаи њастї нињодааст. Аз нигоњи баромади иљтимої Соиб аз табаќаи 
бозаргонони љомеъа буда, аљдоди ў асосан аз Табрез будаанд ва дар 
рўзгори шоњ Аббоси Кабир бо ташаббуси ин сиёсатмадор онњо бо гурўње 
аз њампешагонашон ба Исфањон кўчонида шудаанд. Дар ин бора худи 
Соиб баъзе ишорањо низ намудааст: 

Соиб аз хоки поки Табрез аст, 
Њаст Саъдї гар аз гили Шероз. 

Азбаски Соиб аз табаќаи бозаргонон буд, ба ў муяссар шудааст, ки 
њамаи илмњои љории замони худро фаро бигирад ва чунин њам кардааст. 
Хусусан, илмњои фалсафа, њикмат, «Ќуръон»-у тафсир, њадису фиќњ, 
сарфу нањв, луѓат, адабиёт, калом, мантиќ, ќофия, арўз, бадеъ ва ѓайраро 
ба хубї омўхтааст. 

Ба хусус, дар илми хат бањраи комил дошт, зеро назокати ин њунарро 
аз устоду амаки худ-Шамсуддини Табрезї (Шамси Сонї), ки лаќаби 
Ширинќалам дошт, омўхта будааст. Ин аст, ки «Хамса»-и Низомии 
Ганљавї, «Куллиёт»-и Шамси Табрезї ва бисёр асарњи дигар ба ќалами ў 
китобат шудаанд. 

Ба ќавли сарчашмањо, гўё муосирони Соиб, бузургон Њаким Рукно, 
Масењи Кошї, Њаким Шифої аз силки устодони Соиб дар љодаи илми 
шеъру адаб бошанд, вале ањли тањќиќ ин фактро тасдиќ накардаанд, зеро 
худи Соиб мегўяд: 

Татаббўи25 сухани кас накардаам њаргиз, 
Касе накарда ба ман фанни шеърро талќин. 
Ба зўри фикр бар ин тарз даст ёфтаам, 
Садаф зи обилаи даст ёфт дурри санин26. 

Соиб дар овони љавонї ба зиёрати Макка ва Мадина рафта, пас аз 
адои њаљ дар ватан бисёр наистода, муддате дар Кобул истиќомат ихтиёр 
мекунад. Соиб дар Кобул бо њукмрони он љо Зуфархон наздикї пайдо 
менамояд. Зеро њоким дар симои Соиб шахси донишманду эљодкори 
соњибистеъдодеро дармеёбад. Худи Зуфархон низ табъи шоирї дошта, 
сухану суханварро аз ин сабаб хеле хуб ќадршиносї мекард. Ин аст, ки 
Зуфархон Соибро њатто устоди хеш мехонад. Баъдтар бо дастгирии 
Зуфархон Соиб ба дарбори Султони Њинд - Шоњиљањон низ роњ меёбад. 
Аз ишорањои шоир чунин ба мушоњида мерасад, ки ў дар Њиндустон 
шўњрати беандоза пайдо карда будааст:  

        Пеш аз ин њарчанд шўњрат дошт дар мулки Ироќ, 
        Сайри мулки Њинд Соибро баландовоза кард. 

                                                
25 Татаббўъ-пайравї 
26 Санин-сайќал 
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Ва ё ин ки: 
      Миллањулњамд, ки буъд аз сафари њаљ, Соиб, 
      Ањди худ тоза ба султони Хуросон кардам. 
Ё худ: 

Баландном нагардад касе, ки дар ватан аст, 
Зи наќш сода бувад, то аќиќ дар Яман аст. 
Дили рамидаи мо шиква аз ватан дорад, 
Аќиќи мо дили пурхуне аз Яман дорад. 

Ё худ дар љои дигар низ ба ин маънї чунин ишорае дорад: 
Шаш сол беш рафт, ки аз Исфањон ба Њинд 
Афтодааст тавсани азми маро сафар. 

Чун овозаи шеъраш пањн шуд, шоњ Аббоси Сонї ўро ба Исфањон хонд 
ва њатто бо унвони маликушшуаро сазовораш донист. Пас аз ў шоњ 
Сулаймон низ Соибро ќадршиносї кардааст. Ба ќавли тазкиранависи 
тољик Муњаммадбадеъ Малењои Самарќандї, Соиби Табрезї муддате 
сайри диёри Мовароуннањр низ намуда, бо ањли шеъру адаби ќаламрави 
мазкур низ ошної доштааст. 

Соиби Табрезї баъдњо хидмати дарборро низ истеъфо дода, беш аз дањ 
сол берун аз дарбор ба эљод пардохтааст.  

Поёни умри ў низ дар Исфањон гузашта, соли 1677 олами фониро 
падруд гуфтааст ва оромгоњаш дар Исфањон буда, онро рамзи 
«Анљумани адабии Соиб» гуфтаанд. 

Соиби Табрезї фарзандони хешро низ дар роњи сухандўстию  
маърифатхоњї парвариш намуда, яке аз писарони шоир, ки шахсияти 
шинохтае дар ќаламрави онрўзаи диёраш будааст, Мирзо Рањими Соиб 
ном дошта, дар шеъру адаб маъруфу эътирофшуда будааст. 

Эљодиёти Соиби Табрезї 
Эљодиёти Мирзо Муњаммадалии Соиби Табрезї хеле бою рангин ва 

серпањлў буда, љолибан дар эљодиёти ў ѓазал мавќеи аввалиндараља 
дорад. Дар маљмўъ ба ќалами Соиб 120 њазор байт тааллуќ дошта, аз он 
љумла   маснавии «Ќандањорнома» низ ба ў нисбат дода мешавад. 
Гузашта аз он, Соиби Табрезї ба забони туркї низ эљод карда будааст. 

Муњимтарин хусусияти таркиби девони Мирзо Муњаммадалии Соиб 
он аст, ки ў ашъори худро-лирикаи хешро табаќабандии аљоиб мекунад. 
Яъне ашъори ишќии худро, ки дар он нозу истиѓнои маъшуќа, васфи 
зебоињои вай, њусну љамоли ўро васф кардааст, тањти унвони «Миръот-
ул-љамол» (оинаи њусн) меорад. Ашъоре, ки дар он љузъиёти њусни 
зоњирии мањбуба: чашму абрў, холу зулф, асбобњои ороишї мисли 
шонаву оина ситоиш карда мешавад, онро «Ороиши нигор» меномад ва ё 
худ шеърњои ба васоити шодию нишот, хушгузаронии умр, рўзгор, 
зиндагї, яъне маю майгусорї, бодапаймої ва ѓайра бахшидаи худ, ин 
адиби мутафаккир унвони «Майхона»-ро гузоштааст. Инчунин, ашъори 
дидактикї-тарбиявї ва ахлоќиро бо мавзўъњои дигари њаётию фалсафї 
ва љанбаъњои дигари иљтимоидоштаро «Вољиб-ул-њифз» ном нињодааст. 
Бояд гуфт, ки худи њамин падида дар таърихи адабиёти тољик доир ба 
мураттабсозии девони ашъор нодир буда, дар чунин шакл корбаст 
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намудани он хоси Соиби Табрезї аст. Ба ашъори дар боло зикргардида 
бахши ќасоид илова шуда, ба ин восита «Куллиёт»-и Соиб фароњам 
омадааст. 

Мирзо Муњаммадалии Соиби Табрезї на танњо дар навъњои лирикї: 
ќасида, ѓазал, ќитъа, рубої ва ѓ. табъи баланд доштааст, ў хусусан дар 
эљоди ѓазал шўњрати махсус пайдо намудааст. Инчунин, мутафаккир дар 
эљоди осори манзуми калонњаљм низ табъи баланд доштааст. Аз ин рў, аз 
ў маснавињои «Ќандањорнома» ва «Мањмуд ва Аёз» низ ба ёдгор аст. 

Дар ин љо як нуктаи дигарро месазад хотиррасон созем, ки Соиб аз 
замони хеш то рўзгори кунунї на танњо дар Шарќ, балки дар олам 
њамчун намояндаи мактаби сабки њиндї шўњрат дорад. 

То кунун оид ба рўзгору фаъолияти адабии ў ба љуз ќайду ишорат, 
маќолањо, муаррифиномањо, баёзњову тазкирањои муосири адабиёти 
тољик, инчунин фаслњои људогонаи таърихњои адабиёти форсї низ 
бахшида шудаанд, ки арзиши нињоят гарони илмї-тадќиќотї ва оммавї 
доранд. Зеро дар онњо дар баробари адабиёти даври шоир, оид ба 
љараёни зиндагии Соиб, пањлўњои рўзгори ў, лањзањои њаёти адиб, 
камолоту эљодиёти вай, таркиби девони адиб, сањми ў дар тањаввули 
адабиёти асраш ва таърихи минбаъдаи адабиёт, хусусиятњои эљодї, 
мавзўъњои ашъор, сабки гуфтору шеваи баён, њунари эљоду мањорати 
суханварї, тарзи таълифу истеъдоди сухангустарї ва ѓ. маълумоти 
зарурї дода шудааст. 

Мавзўъњои асосии ѓазалиёту мусамматњои мухаммаси Соиби 
Табрезї 

  Соиб яке аз шоирони тавонои ѓазалсарост, ки дар тањаввулоти 
жанри мазкур сањми арзанда дорад. Ў дар рушди мусаммати мухаммас 
низ хеле ќавипанља мебошад. Мусамматњои мухаммасњои ў аз нигоњи 
мавзўъ ва мўњтаво, инчунин аз љињати хусусиятњои шаклї асосан суннатї 
бошад њам, дар њунари эљод навоваронаанд. Чунончи, мусаммати 
мухаммаси аввали девони шоир, ки аз нигоњи унсурњои шаклї низ 
тозакорињо дошта, хеле њунармандона эљод шудааст ва аз чањор банд 
иборат аст: 

Тулўи субњи содиќ сар зад аз пироњани мино, 
Насими рўњравар мевазад аз гулшани мино, 
Суроѓи духтари раз кардаам аз маскани мино, 
Агар ин бор меомад ба дастам гардани мино,  
Чу дурди май нахоњам дошт дасти аз гардани мино. 

Маро савдои ишќи ў зи хобу хур бароварда, 
Сарамро муншии таќдир аз дафтар бароварда, 
Барои куштани ман осмон мањзар бароварда, 
Ду субњи содиќанд аз як гиребон сар бароварда, 
Яди байзои соќї бо баёзи гардани мино. 

 Банди сеюми мусаммати мухаммаси мазкур бо назардошти мавзўъ 
ва мазмуну мўњтаво ишќї буда, тавъам бо маю соќї идома мекунад, ки 
байтеро аз он метавон зикр намуд: 
  Чу донистам, ки гаштам ошиќу шайдои бетобаш, 
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  Ба бедорї тавонам дид он мањро на дар хобаш… 
 Тозакорї дар шакл аз он иборат аст, ки дар банди чањорум 
тахаллуси адиб ба њайси радифи мураккаб оварда шудааст. Албатта, ин 
њолат њам таъкиди маъно ва њам бори ѓоявї бардоштани унсури шаклї 
ва нињоят таъмини оњангнокї дар бандро низ дорад: 
  Ба куфри зулфи љонон тоза шуд имон маро, Соиб, 
  Нигоњи гарми оташ мезанад дар љон маро, Соиб, 
  Ду мисраъ дилнишин афтод дар девон маро, Соиб, 
  Ду чиз афтод хуш аз базми майхорон маро, Соиб, 
  Зи по афтодани соќї, ба сар ѓалтидани мино. 
 Мусаммати мухаммаси мазкур хеле њунармандона эљод шудааст. 
Њолати хеле табиии соќї, љом, мино, ошиќ, мањбуба ва љузъиёти дигари 
марбути он басо њунармандона, мушоњидакорона ва устодона ба тасвир 
гирифта шудаанд. Њадаф висол ва хушгузаронии умр буда, 
бањрабардорї аз њаёт, ѓанимат донистани рўзгор шарти асосии он 
дониста мешавад. Њар чањор банди мусаммати мухаммаси зикршуда дар 
як вазн: 
     v - - - / v - - - / v - - - / v - - -  
                       v - - - / v - - - / v - - - / v - - - 
 Њазаљи мусаммани салим таълиф шудааст. 
 Ба њамин тариќ, дар девони шоир 8 мусаммати мухаммаси аз чањор 
то 7- бандї буда, дар маљмўъ 42 банд мебошанд ва 210 мисраъ ё ин ки 105 
байтро ташкил медињанд. Њамаи мусамматњои мухаммаси Соиб дар 
мавзўъњои ишќї, маю бода, бањору зебоињои табиат ва ѓайра эљод 
шудаанд. Аз тарафи дигар, хеле сабук бошад њам оњангњои иљтимоиро 
низ фаро гирифтаанд. Вале оњангњои хеле ќавии иљтимої, ки дар 
ѓазалиёти шоир дида мешаванд, дар мусамматњои мухаммаси ў дучор 
намеоянд.  
 Чунончи, банди аввали мусаммати мухаммаси дуюми девонро 
барои намуна зикр менамоем: 
  Гањ ба ман теѓи таѓофул он парирў мезанад, 
  Гоњам оташ бар љигар аз тундии хў мезанад, 
  Рў матоб, ай дил, агар теѓ он љафољў мезанад, 
  Њар ки худро бар дами шамшери абрў мезанад, 
  Чун њилоли ид бар хуршед пањлу мезанад. 
 Мусаммати мухаммаси мазкур дорои панљ банд (басту панљ 
мисраъ) буда, ишќист ва мањбуба аз њама љињат (њам зањиран ва њам 
ботинам) бартарї дорад. Мањбуба љафољў, берањм, бемењр, пурноз, 
фохир, ношикебо, бадзабон аст. Ошиќ баръакс: љафокаш, шикебо, содиќ, 
њалим, ботавозўъ, хоксор, хушмуомила, зањматкаш мебошад. 
 Мусаммати мухаммаси зикршуда мураддаф (ридфи сода) ва дорои 
ќофияи муќайяд буда, ќофияњо бо њарфи равї («ў») интињо ёфтаанд. Аз 
нигоњи вазн бошад, њамаи бандњо (5 банд) дар як вазн-Рамали 
мусаммани мањзуф (баъзан маќсур) эљод шудаанд, ки афоъили он чунин 
аст: 
   -  v  -  - /  -  v  -  -  /  -  v  -  -  /  -  v 
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   -  v  -  - /  -  v  -  -  /  -  v  -  -  /  -  v ~ 
яъне: фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилун ё фоъилон. 
 Умуман, мусамматњои мухаммаси Соиб аз нигоњи мавзўъ, мазмуну 
мўњтаво мањдуд буда, асосан аз баёни ишќу исёнњои ќалбии инсон, васфи 
њусну љамоли мањбуба, ситоиши маънавиёти маъшуќа ва якљоя бо њолати 
ошиќ дар иртиботи масъалањои мазкур бо авзои замон ва ѓайра иборат 
мебошад. Вале аз нигоњи њунари эљод дар сатњи ѓазалиёташ эљод 
шудаанд. Ин љињат барои муайян намудани пояи шоирии Соиб хеле хуб 
мусоидат мекунад. 
 Ќисмати асосии девони Соиби Табрезиро ѓазал фароњам овардааст. 
Албатта, чун ѓазал ба забон гирифта мешавад, њатман ишќ фарорўи 
инсон меистад. Мо аз ин љињат мавзўи мазкурро дар ашъори Соиб хеле 
хуб эњсос менамоем. Аз силки чунин ѓазалњо метавон ѓазали зеринро чун 
намуна зикр намуд, ки тобиши хеле ќавии фалсафї низ дорад, чунончи: 

Зињї рўят бањори зиндагонї, 
Ба лаълат зинда номи бенишонї, 
Бадомўзи њавас ошиќ нагардад, 
Намеояд зи гулчин боѓбонї. 
Ба њарфи ишќ саргармам, ки бошад 
Њаёти шамъ аз оташзабонї. 
Ду зулфат шоњроњи лашкари Чин, 
Ду чашмат хобгоњи нотавонї. 
Макун чун Хизр бар худ роњро дур, 
Ки наздик аст роњи љонфишонї. 
Шароби кўњнаву ёри кўњанро 
Ѓанимат дон чу айёми љавонї. 
Агар ошиќ намебудем, Соиб, 
Чи мекардем бо ин зиндагонї?! 

Аз мўњтавои ѓазали мазкур пайдост, ки мавзўи марказии он ишќ буда, 
дар он васфи мањбуба, љузъиёти зебоињои њусни ў, то андозае дур 
афтодани ошиќ ва тадриљан ба њиљрон гирифтор шуданаш, шикебоии 
ошиќ, нози мањбуба, дурї љустани ў аз ошиќ, вале ин њамаро аз гардиши 
рўзгор, аз њукми таќдир, аз печидагињои зиндагї дидани ошиќ ба назар 
мерасад. 

Дар баробари ин њама, то њадде моњияти андарзї гирифтани образи 
лирикии ошиќ ба мушоњида мерасад, ки яке аз сифатњои хеле нозуки 
сабки сухани Соиб, хосса услуби ѓазалсароии ўст. 

Дар ашъори Соиб оњангњои тасаввуфию ирфонї низ хеле ќавист, зеро 
боре сари ин масъала ўро муосирин имтињон низ кардаанд. Нафаре аз 
шогирдон боре мисраи зеринро ба санљиши устод мефиристад: 

Аз шишаи бе май маи бешиша талаб кун, 
Соиб фавран мисраи мазкурро чунин комил месозад: 

Њаќро зи дили холї аз андеша талаб кун. 
Аз тарафи дигар, ў дар ин љода то ба њадде ба ашъори Љалолуддини 

Балхї, Шамсуддин Муњаммад Њофизи Шерозї, Бобофиѓонии Шерозї 
асосан рў овардааст ва чун дар ѓазал пайгири ин тоифа аст, маълум 
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мешавад, ки табъу салиќаи солиму баланд дорад ва аз тарафи дигар, 
ирфону тасаввуф дар ѓазали ў маќоми асосї дорад. Чунончи, дар ин 
ѓазалиёти, ки дар пайравии Њофиз эљод шудааст, мегўяд: 

То манзили ман бодияи бехабарї буд, 
Њар мављи саробам ба назар болу паре буд. 
Чун сарв дар ин боѓ зи озодагии хеш, 
Боре, ки маро буд ба дил, бесамарї буд. 
З-он рўз, ки шуд дидаи ман боз чу наргис, 
Авроќи дилам сарфи парешонназарї буд. 
Буд аз дами шамшер дами субњи нишотам, 
То љавшани довудии ман бехабарї буд. 
Расвоии шамъ аст зи пироњани фонус, 
Дар парда сухан гуфтани ман пардадарї буд. 
Аз аљз чу шабнам нафитодем дар ин боѓ, 
Афтодагии мо гули равшангуњарї буд. 
Ёре, ки ѓубор аз дили ѓамдидаи мо бурд, 
Беминнату бемузд насими сањарї буд. 
Чун партави хуршед, ки дар оина уфтод, 
 Аз   умр њамин бањраи ман љилвагарї буд. 
Соиб, чї тавон кард ба таклифи азизон 
В-арна тарафи Хоља шудан бебасарї буд. 

Ѓазали мазкур, ки хеле њунармандона эљод шудааст, мураддафу 
муќаффо буда, аз нигоњи вазн низ љолиб аст. ѓазал дар бањри Њазаљи 
мусаммани ахраби макфуфи мањзуф эљод шудааст, ки аркони он чунин 
аст: 

-- -- V I V -- -- V I V -- -- V I V -- – ё:  V -- ~  
яъне: мафъўлу, мафоъїлу, мафоъїлу фаъўлун ё мафоъїл. 
Дар ѓазали мазкур бевафоии дунё, назарфиребии он, гузашти умр 

мисли лањзае нигаристан ба оина таъбир карда мешавад, ки њадаф 
њушдор додан аз таѓофул варзидан мебошад. Гузашти умри ройгон 
монанд ба чизест, ки ба дами шамшер мувољењ мегардад ва аз рањої 
дигар илољу чорае надорад ва њадафи эљодкор он аст, ки барои бањра 
бардоштан аз умр, аз зиндагї кореро метавон интихоб кард, роњеро 
метавон пеш гирифт, то ин ки дар охир лабу ангушти њайрат нагазї. 
Яъне ин роњи ирфон, маърифати Њаќ мебошад. 

Дар таълимоти ирфонии ў роњи мазкур роњи камолот, роњи мукаммалї 
ва љавонмардона аст, ки агар зарра ба он макон худро расонад, зарра 
нахоњад монд ва ё шабнам агар комёб шавад, офтоб хоњад гашт: 

То дида мањви рўи ту шуд, комёб шуд, 
Шабнам ба офтоб расад, офтоб шуд. 
Як чашм хоби талх љањон дар бисот дошт, 
Он њам насиби дидаи шўри њубоб шуд. 
Аз шарми зулфу рўи ту дар нофи оњувон 
Сад бор мушк хун шуду хун мушки ноб шуд. 
Аз рафтани њубоб чї парвост бањрро, 
Ишќи туро аз ин чї ки олам хароб шуд. 
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То чењраи ту дар араќи шарм ѓўта зад, 
Њар орзу, ки дар дили ман буд, об шуд. 
Оби њаёти Хизр гилолуди миннат аст. 
Хуш ваќти ташнае, ки диёри сароб шуд. 
Соиб зи файзи љозибаи ишќ оќибат, 
Бо офтоб зарраи ман њамрикоб шуд. 

Агар каме амиќтару даќиќтар зењн монда шавад, гумон карда 
мешавад, ки чанд байти аввали ѓазали мазкур давоми мантиќии ѓазали 
боло бошад. Зеро давоми он роњ дар ин ѓазал тавзењ дода мешавад. 

Ѓазали боло ишќї буда, ифодањои шоир, оњангњои дигари иљтимої: 
хоби талх, бисоти љањон, дидаи шўри њубоб, шарми зулфу рў, сайри 
њубоб, харобии олам, араќи шарм, об шудани орзу, њамрикоби офтоб ва 
ѓайра хеле сахт омезиш дода шудааст. 

Дар тасвири ошиќона, ки васфи љузвиёти љамоли мањбуба аст, бо 
љузъиётњои пуртазоди њаёт ба ќиёс гирифта мешавад. 

Вале масоили ноњамвори рўзгорро бо печидагињои сершумори зиндагї 
ишќ мувофиќи мурод сохтааст. 

Ѓазал бо хусусиятњои шаклї низ ќобили ќабул аст: он мураддаф буда, 
радифи сода (шуд) дорад, ки бори ѓоявї бар ўњда дорад ва то андозае 
барои оњангнокї ба ќофия низ тањким мебахшад. 

Ќофияњои ѓазали боло муќайяд буда, бо њарфи равї - «б» интињо 
ёфтаанд. 

Ѓазал дар бањри Музореи мусаммани ахраби макфуфи мањзуф эљод 
шудааст, ки афоъили он чунин аст: 

- -  v /  -  v  -  v  /  v  -  -  v  /  -  v  - 
яъне: мафъўлу фоъилоту мафоъилу фоъилун. 

 
Дар баробари мавзўъњои ишќї, маю мусиќї, бањору васфи табиат ва 

ѓайра дар ѓазалиёти Соиб мавзўъњои дигар: дўстию рафоќати инсонњо, 
дастгирии њамдигар, ёрї ба дармондагону бечорагон, њимояи ањли 
мењнату фуќаро, васфи илму дониш, хираду аќл, маърифату маънавиёт, 
мувофиќати ќавлу амал, гуфтору кирдор ва ѓайра манзур мегардад. Дар 
баробари ин амалу кирдорњои зишт, ќабоњати инсонї, авомфиребиву 
мардумозорї, танбалию пурхўрї, хобу хашм, бадтинатию сиёњдилї, 
муфтхўриву дилозорї, такаббуру њавобаландї, худхоњиву худписандї, 
ѓаммозиву љоњилї, дунњиммативу пасттинатї, мумсикиву бахилї, 
золимпешагиву њаќимардумхўрї, љафокориву бепарвої ва ѓайраро сахт 
ба зери танќид мегирад. Ба ин маънї, ки шахси пастњиммат ба 
сарманзили маќсуд нахоњад расид, мегўяд: 

Ба њеч љо нарасад њар кї њимматаш паст аст, 
Пари шикаста хасу хори ошёна шавад. 

Њол он ки агар шахс њимматбаланду саховатманд бошад, барояш дар 
ду олам мушкилие садди роњ нахоњад шуд. Ў мегўяд: 

Ба њиммат метавонї ќатъ кардан осмонњоро, 
Чаро бо ин чунин теље нињон зери сипар бошї? 
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Яке аз хусусиятњои хеле муњимми лирикаи Соиб ва хусусан, ѓазалњои ў 
он аст, ки дар ѓазал аз саромадони он Љалолуддини Балхї, Хусрави 
Дењлавї, Саъдии Шерозї, Њофизи Шерозї, Урфии Шерозї, Бобо 
Фиѓонии Шерозї, Назириву Файзї ва дигарон ба некї ёд мекунад, 
нозукињо ва латофату лањни сухани онњоро хеле хуб омўхтааст ва аз ин 
рў, њамин љињат аз баландии табъу тавоноии шоир Соиб гувоњї медињад. 

Ба ин маънї, донишманди Њинд Шиблии Нўъмонї дар «Шеър-ул-
аљам» ќазоват мекунад, ки: «Соиб, агарчи тамоми устодону 
њамасронашро ба адаб ёд мекарда, лекин ба баъзе асотиди (устодњои) 
сухан нињоят аќидаманд будааст. Зиёда аз њама, ба Хоља Њофиз иродат 
меварзад ва ин далели умдаест бар завќи салими ў…» 

Соиби Табрезї дар ѓазалњои љавобия низ ќавипанља аст. Аввал ин, ки 
ў ба ѓазалиёти ѓазалсароёни дараљаи аввали таърихи адабиёт даст 
мезанад ва љавобияњое рўи кор меорад, ки агар аз ѓазали аввал баланд 
набошад, паст њам нест. Масалан, яке аз ѓазалсароёни хеле маъруф - 
Бобо Фиѓонии Шерозї ѓазале дорад бо матлаъи зерин: 

Ба бўят субњдам нолон ба гулгашти чаман рафтам, 
Нињодам рўй бар рўи гулу аз хештан рафтам… 

Соиби Табрезї ба ин ѓазал чунин љавобия дорад: 
Ба бўят субњдам гирён чу шабнам дар чаман рафтам, 
Нињодам рўй бар рўи гулу аз хештан рафтам. 

«ташбењи шабнам шеърро рўњ дода ва даъвиро комилан собит 
кардааст». 

Яке аз далелњои осори пешиниён ва хосса ашъори гузаштагонро хеле 
нозук донистани Соиб он будааст, ки ў аз ашъори бузургон дар шакли 
мунтахаб баёзе мураттаб намуда будааст ва албатта, барои он ки ин 
корро сомон бидињад, ашъору девон ва куллиёти бисёр саромадони 
суханро такрор ба такрор санљидаасту мутолиа намудааст ва бешубња, 
ин кор бетаъсири мусбат нест. Зеро баёзи мураттабнамудаи Мирзо 
Муњаммадалии Соиб дорои бисту панљ њазор байт буда, беш аз њаштсад 
нафар шоирро фаро гирифтааст. 

Соиб аз шуарои гузашта, чунон ки ќаблан зикр шуд, ба Шайх Саъдии 
Шерозї ва махсусан ѓазалиёти ў таваљљўњи махсус дорад, чунончи: байти 
Саъдї: 

Ќиёмат мекунї, Саъдї, бад-ин ширин сухан гуфтан, 
Мусаллам нест тўтиро дар айёмат шакархої. 

Аз Соиб: 
Дар ин айём шуд хатми сухан бар хомаи Соиб, 
Мусаллам буд, гар з-ин пеш бар Саъдї шакархої. 

Дар ѓазалиёти Соиб ишќи байни инсонњо, шўру валвалањои ќалбии 
инсонї, њиссиёти латифи одамї, нози ошиќу истинљнои мањбуба, 
тараннуми муњаббати поки ошиќон хеле мавќеъ дорад. Ў дар ин љода аз 
пешиниён ба ашъори Саъдї бештар рў меорад. Тафовути тасвири Соиб 
дар он аст, ки дар ин љо љолибан байтњои ѓазал љанбаи ирсолимасалї 
мегиранд. Масалан, ба ин ѓазали Соиби Табрезї зењн монед: 

Онро, ки чашми масти ту беихтиёр кард, 
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Осудааш зи пурсиши рўзи шумор кард. 
Рањме накард бар љигари оташини мо, 
Машшотае, ки лаъли туро обдор кард. 
Нагзошт чашм боз кунад дил ѓубори чашм, 
Ин гарди шўхчашм чї бо ин савор кард. 
Аз дил мапеч рўй, ки шаккарсухан нашуд, 
Њар тўтие, ки пушт бар оинадор кард. 
Беинтизор домани хуршедро гирифт, 
Чун шабнам он ки оинае беѓубор кард. 
Дар коми шер бистари роњат фикандааст, 
Њар кас, ки хоби амн дар ин рўзгор кард… 
Ин он ѓазал, ки Саъдии Шероз гуфтааст, 
«Музд он гирифт, љони бародар, ки кор кард». 

Аљоибии баёни Соиб њатто дар лирикаи сирф ишќї он аст, ки баёни ў 
тамоман тобиши иљтимої мегирад ва дар девони Соиб шеърро, ки дур аз 
оњангњои иљтимої бошад, пайдо намудан муяссар намегардад. Ишќи ў 
муњаббати андарзомез аст, ки аз ноњамворињои зиндагї, печутобњои 
рўзгор, пастиву баландињои њаёт, шебу фарозњои умр, гиру дорњои олами 
инсонї, дороиву нодороњо маншаъ мегирад, сарчашма пайдо мекунад. 
Намунаи ќазовати боло ѓазали зерини Соиб метавонад бошад: 

Соќї аз љоме агар хотири мо шод кунад, 
Бењ аз он аст, ки сад майкада обод кунад. 
Чашми хуфтаст ѓизоле, ки надорад шўхї, 
Ману он сайд, ки хун дар дили сайёд кунад. 
Охир, ай подшањи њусн, чї инсоф аст ин, 
Ки дар айёми ту ишќ ин њама бедод кунад. 
Ёди айёми љунун бар сари ман борад санг, 
Кўдаконро чу зи мактаб касе озод кунад. 
Мотами воќеии Лайливу Маљнун дорад, 
Њар дарое, ки дар ин бодия фарёд кунад. 
Бар забонаш ба љуз аз номи худо н-ояд њеч, 
Њар ки наззораи он њусни Худодод кунад. 
Хандаи кабк шавад нолаи хунин, Соиб, 
Бесутун ёд чу аз рафтани Фарњод кунад. 

Ѓазали мазкур низ ишќї буда, бо ќавитарин оњангњои иљтимої ќобили 
вуќўъ шудааст, ки танњо як ишораи сабуке метавон бар мўњтавои он 
намуд, то њадафи эљодкор ошкортар гардад. Масалан, дар кўтоњтарин 
муддат, ки хуршед ба шабнам рух намуд, шабнам бо хуршед гўё 
мепайвандад. Яъне бухор шуда ба њаво меравад. Вале ойинаи беѓубори 
шабнам њамин маъниро дорад, ки шабнам болои чизе афтода бошад, аз 
сабаби софу пок буданаш, ранги њамон предметро мегирад. Яъне бо ў 
муќобилу мухолиф нест ва ѓайра. 

Хусусиятњои шаклии ѓазал низ хубу љолиб аст, зеро мураддаф (радифи 
сода) ва муќаффо буда, зеро ќофияњои он муќайяд аст, зеро бо равї 
(њарфи «р») интињо мёбад. Бори ѓоявї дар ѓазали боло бештар бар ўњдаи 
радиф ќарор гирифта, њадафи ќофия таъкиди маъно ва таъмини 
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оњангнокї мебошад. Аз нигоњи вазн низ ѓазали зикршуда љолиб аст. 
Ѓазал дар бањри Музореи мусаммани ахраби макфуфи мањзуф (ё маќсур) 
эљод шудааст, ки афоъили он чунин мебошад: 

-  -  v  /  -  v  -  v  /  v  -  -  v  -  /  v  ~ 
яъне: мафъўлу фоъилоту мафоъїлу фоъилон. 
Замони Соиб низ мисли асрњои пешина асри ѓазал, айёми ѓазал, 

замони ѓазал буда, рушду инкишофи навъи адабии мазкур ќонуниятњои 
инкишофи адабиёти бадеиро то андозае муайян намудааст. Аз ин рў, як 
хусусияти ѓазали Соиб, ѓазалсароии ў ва адабиёти даврони ин шоири 
баландпоя аз доираи лирикаи сирф ишќї берун баромада, ба масъалањои 
рўзгору зиндагї, ба њаёти љомеъа пайвастани ѓазал аст ва ин љанбаъ пас 
аз асри ХIV, пас аз Хоља Њофиз рўи кор омадааст. Ба андешаи мо, ин 
тамоил махсусан тавассути ашъори Соиб ривољу равнаќ пайдо намуда, 
боиси таваљљўњи муосирони шоир  ва ањли ќалами минбаъда низ 
шудааст. 

Беш аз ин гуфтан мумкин аст, ки ин хусусияти лирикаи ишќї, яъне 
дахолату фарогирии иллату нуќсонњои рўзгор ва танќиди он яке аз 
љиддитарин тањаввулот дар таърихи инкишофи навъи адабии ѓазал буд, 
ки тавассути ашъори Соиб њукми суннатї касб кард. Чунончи:  

Эмин аз душмани хомўш шудан мумкин нест, 
Хатари роњравон аз саги ѓофилгир аст. 

Ё ин ки: 
То шавї чашму чароѓи ин љањон чун офтоб, 
Пўшиши њар тангдасту фарши њар вайрона бош. 

Шоир онњоеро, ки аз номи падар, мансабу кори ў ифтихор доранд, 
сахт коњиш мекунад. Ба ќавли ў, бояд худи шахс боиси пањн гардидани 
шўњрати хеш дар рўзгор бошад: 

Гавњарнамои љавњари зотии хеш бош, 
Хокаш ба сар, ки зинда ба номи падар бувад. 

Соиб аз шуарои ќаблї таљрибаи хислатњои њамидаи инсониро аз 
ќабили: халќдўстї, некўкорї, мардумнавозї, илмдўстї, њунаромўзї, ёрї 
ба дармондагону ниёзмандон, нафърасонї, хоксориву фурўтанї, 
шикастанафсиву нармдилї, дурандешиву олињимматї, саховатмандиву 
хайрхоњї, мењнатќаринию суботкорї, шикебоию бурдборї ва ѓайраро 
пазируфта, онро бо тобишњои нав пешкаши мардум намудааст: 

Дона бењтар дар замини нарм боло мекашад, 
Сарфарозї бештар, чун хоксорї бештар. 

Ё ин ки: 
Шабнам ба офтоб расид аз фитодагї, 
Бингар, ки аз куљо ба куљо метавон расид. 

Ва ё: 
Даъвии дониш бувад, Соиб, ба нодонї далел, 
Њар ки нодон мешуморад хешро, донотар аст. 

Ё ки:  
Хоксорї на биноест, ки вайрон гардад, 
Селњо ољизи кўтоњии ин деворанд. 
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Аз ин рў, Њазрати Соиб ба ин масъалањо аќидаи хоссаи худро дорад ва 
агар оддитар карда гўем, ў дар ин љода истиќлоли андеша дорад. Ба 
андешаи ў: 

Пок кун аз ѓайбати мардум дањони хешро, 
Ай, ки аз мисвок доим мекунї дандон сафед. 

ва аз ин рў ѓайбатро сарчашмаи аъмоли бад мењисобад. Ба назари 
шоир, махсусан забонро бояд эњтиёт кард, зеро бурротарин шамшер аст, 
ки дигар ба њам намеояд: 

Њар киро теѓи забон нест ба фармон, Соиб, 
Оќибат куштаи шамшери забон мегардад. 

Дигар аз ќавитарину муњимтарин хусусиятњои лирикаи Соиб љанбаи 
андарзї, моњияти мавъизатї касб намудани он аст. Албатта, ин яке аз 
хусусиятњои сабки њиндї буда, мањз тавассути ашъори Соиби Табрезї 
таќвият пайдо намуд. Чунончи: 

Умр рафту хор-хораш дар дили бетоб монд, 
Мушти хошоке дар ин вайрона аз селоб монд. 
Иќди дандон дар канорам рехт аз тори нафас, 
Риштаи хушке зи чандин гавњари ноёб монд. 
Танпарастї фурсати молидани чашме надод, 
Рўи матлаб дар ниќоби пардањои хоб монд. 
Дил зи беишќї даруни синаам афсурда шуд, 
Доѓи ин ќандили равшан дар дили мењроб монд. 
Аќл аз кори дили саргашта сар берун набурд, 
Дар дили бањри вуљуд ин ќатраи ноёб монд. 
Корвони Юсуф аз Канъон ба Миср овард рўй, 
Давлати бедор рафту пои мо дар хоб монд. 
Ањли дарде, Соиб, аз олам дучори мо нашуд, 
Дар дили мо њасрати ин гавњари ноёб монд. 
Ѓазали мазкур комилан ба мавзўъњои иљтимої бахшида шудааст. Њадаф 

ва муроди шоир пушаймонї аз умри барњадар рафта ва таѓофулварзї буда, 
ќањрамони лирикї аз рўзгори сипаришудааш пушаймон аст. Маќсад аз хор-
хори умр њасрат аст, ки дар дил мондааст ва мурод аз селоб гузашти 
ноайёни рўзгор мебошаду мушти хошок љисми фарсудаи рўзгордида. Шоир 
љузъиёти ин тасвирро низ хеле таъсирнок баён кардааст: риштаи истењкоми 
лаззатњои моддї – дандонњо, фарсудашавии риштаи гавњарњо ва гусастани 
он-рехтани дандонњову холї  мондани дањон. Њадаф аз танпарастї – њавою 
њавасњо, неъматњои инљањонист, ки љўяндагонаш мунтањо пушаймонанд. 
Вале чї илољ? 

Маќсад аз дили беишќ-фармудањои нокарда ва акнун он љисми афсурдаи 
ќафаси сина доѓи ќандилест, ки танњо љойро холї кардаасту осораш 
(доѓаш) пайдост. 

Аз сабаби ин ки мо аз ањли дард-њабибони Њаќ дур мондем, пас аз ин 
гавњари ноёб-файзи эшон бањравар нагаштем. Аз ин рў, мо 
њасратзадагонем. 

Ѓазал радифдор (радифи сода-монд), дорои ќофия (ќофияњои муќайяд) 
буда, њар кадом ба љуз аз вазифаи адабї-бадеї, инчунин бори ѓоявї бар 
ўњда доранд. Ѓазал дар бањри Рамали мусаммани маќсур эљод шудааст ва 
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аз ин љост, ки моњияти панду андарзї дорад. афоъили ѓазали мазкур 
чунин аст: 

- v -  -  /  -  v  -  -  /  -  v  -  -  /  -  v  ~ 
- v -  -  /  -  v  -  -  /  -  v  -  -  /  -  v  ~ 
яъне: фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилон. 

Њатто аз њамин ѓазали зикршуда њам ќиёс кардан мумкин аст, ки 
лирикаи ишќї тавассути ашъори Соиби Табрезї љанбаи бисёр ќавии 
иљтимої-эътирозї касб намудааст ва он ќариб ба кулли ашъори шуарои 
ин ањд ва хосса Соиб хос аст. Чун Сайидо, ки яке аз пайравони Соиб аст 
ва пайравии ў ба эљодиёти Соиб бесабаб нест, ин мавзўъњоро ба 
олитарин дараља расонидааст. Ин аст, ки Соиб мегўяд: 

Дар коми аждањо наравї то њазор бор, 
Соиб, гули мурод начинї зи рўи ганљ. 

Ё худ:  
Аз тири оњи мазлум золим амон наёбад, 
Пеш аз нишона хезад аз дил фиѓон камонро. 

Ва ё: 
Гиряи шамъ аз барои мотами парвона нест, 
Субњ наздик асту дар фикри шаби тори худ аст. 

Соиб, дар баробари васфи хислатњои њамида, дар њамин поя сифатњои 
разилаи инсониро сарзаниш мекунад ва аз љумла ў худхоњиву 
танпарварї, фиребгарию љоњилї, нодонию мардумозорї, суханчинию 
авомфиребї, бодахориву бадмастї, кибру ѓурур, такаббуру худписандї, 
дурўѓгўиву ѓайбаткунї, зиёнкориву фисќу фуљур, бепарвоиву 
бўњтонкорї, ѓафлатварзиву њаќимардумхўрї, тамаъкориву дунњимматї, 
сифлагиву бењаёї ва ѓайраро сахт накўњиш намуда, боиси њама гуна 
футуру пастравињо гардидани љомеъаро таъкид менамояд, ки дар 
сифатњои зикршуда мебошад: 

Садои оби равон хобро гарон созад, 
Зи хушнамоии умр аст хоби ѓафлати мо. 

Ва ё: 
Дар номаи мо њарфи насанљида набошад, 
Аз љайби садаф суфта барояд гуњари мо. 

Услуб ва сабки баёни Соиб 
Сабки сухани Соиб дорои ду љанбаъ аст. Шеваи эљоди шоир, тарзи 

гуфтору услуби баён, њунари таълифи ў аз нигоњи фардияти эљодї хоси 
худи ўст. Яъне њамоно љанбаи њаётї, оњанги воќеї-реалистї гирифтани 
лирикаи ишќї пас аз Саъдї дар шеъри ин симои эљодї ба назар мерасад. 
Љузъиёте, ки дар сухани ў њангоми арзи матлаб ва тасвири њолат ба 
назар мерасад, воќеї, мушаххас, дастрас, њаётї мебошад. Ин њолат пеш 
аз њама, аз муносибати ќањрамони лирикї ба воќеият замина мегирад. Аз 
ин рў, ќањрамони лирикии ў ѓолибан дар такопўю тараддуди рўзгор 
бањри дарёфти ризќу рўзї, бањри нафъи мардум аст. Ў орзую њавас, 
хоњишу таманнои муосирони хешро дар рўзгор дарк намуда, барои 
татбиќи он њаддалимкон мусоидат мекунад: 

Ин ки гоње мезадам бар обу оташ хешро, 
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Равшанї дар кори мардум буд маќсудам чу шамъ. 
Дар ин байт калимањои ифодагари њадаф: об, оташ, худ, афкандан, 

равшанї, кор, мардум, шамъ калимањои њаётию њаррўзаи рўзгори 
инсони мењнаткашу хайрхоњ аст. Ба андешаи мо, низоъњо, тазодњо, 
конфликтњо, бархўрдњо, зиддиятњо ва гиру дорњои байтњо, мисраъњо, 
бандњо ва ѓазалу жанрњои дигари девони Соиб аз таносуби фикрии 
шоир, ќиёси шахсият ва љомеъа, муњити зист ва фард сар мезанад, ки ба 
ин восита истиќлоли аќоид, фардияти андешаи эљодкор мушоњида карда 
мешавад. 

Бо назардошти бардоштњои ѓоявию бархўрдњои мафкуравї фардияти 
сабки Соиб ва услуби эљодии ў муайян карда мешавад. 

Яке аз љанбаъњои њунарии Соиб дар ин љода кор гирифтан аз тамсил 
аст, ки дар ѓазали ў мисраъњо, байтњо, дар маљмўъ њамин гуна хусусият 
дорад. Гумон меравад, ки шоир аз маќолу зарбулмасалњо ба таври 
фаровон кор гирифтааст, вале дар њаќиќат чунин њам њаст. Беш аз он ин 
мисраъњо, байтњоро худи шоир сохтааст, эљод кардааст, ки хусусияти 
ирсолимасалї ё ирсолимасалайнї доранд. Чунончи: 

Ба матлаб мерасад љўёи ком оњиста-оњиста, 
Зи дарё мекашад сайёд дом оњиста-оњиста.  
Ба Маѓриб метавонад рафт дар як рўз аз Машриќ, 
Гузорад њар кї чун хуршед гом оњиста-оњиста.  
Ба њамворї баландї љў, ки теѓи кўњро орад, 
Ба зери пой кабки хушхиром оњиста-оњиста.  
Зи тадбири љунуни пухта кори аќл меояд, 
Ки Маљнун оњувонро кард ром оњиста-оњиста.  
Њамон маънист бар њусни мадори њуљљати нотиќ, 
Ки тўтї мешавад ширинкалом оњиста-оњиста.  
Агарчи ришта аз тори гуњар бељону лољар шуд, 
Кашид аз маѓзи гавњар интиќом оњиста-оњиста.  
Машав аз зердасти хеш эмин дар тињидастї, 
Ки хуни шишаро нўшид љом оњиста-оњиста.  
Дилам аз оњ, мегуфтам шавад холї, надонистам, 
Ки печад бар саропоям чу дом оњиста-оњиста.  
Ба шаккарханд аз он лабњои хушдашном ќонеъ шав, 
Ки хоњад талх гардид ин мудом оњиста-оњиста.  
Агар номи баланд аз чарх хоњї, сабр кун, Соиб, 
Зи пастї метавон рафтан ба бом оњиста-оњиста.  

Дар сабки шеъри Соиб печидагии маъно, тавањњумии тасвир, баёнњои 
зењнї ќариб, ки дида намешавад. Шеъри ў шеъри пандомез, њикматомез, 
мавъизатомез, андарзнома аст. 

Албатта, аз маќолу зарбулмасалњо низ бархурдор њаст, вале ѓолибан 
ихтирои худи эљодкор аст. 

Дар шеъри ў ќофия ва радиф мавќеъ дошта бошанд њам, нуфузи радиф 
бештар аст.  

Лексикаи истифодакардаи Соиб бештар воќеї, оммафањм, мушаххас ва 
рўзгорї буда, шакли мураккаби калимањо бештар аст, ки ѓолибан худи 
Соиб сохтааст. 
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Дар ашъори шуарои ин сабк ва хосса Соиб, асосан санъатњои маънавї 
мавриди истифода ќарор дода шудаанд, зеро шеъри ин ањд асосан шеъри 
маънї буда, ба лафзбозї чандон эътибор дода намешавад. 

Соиб ва шуарои дигари муосиру минбаъда 
  Таъсири Соиб ба адабиёти давр ва баъд аз асри ў хеле бузург аст. 

Шоири мутафаккир ин нуктаро худаш низ њис кардааст, ки љое мегўяд: 
Мањв кай аз сафњаи дилњо шавад осори ман, 
Ман њамон завќам, ки меёбанд аз гуфтори ман. 

Ашъори Соиб, ки саропо њикмату андарз, панду мавъизат, насињату 
тарбият ва дарси њаёту зиндагї, таълими рўзгору таљрибаи умр аст, ба 
адабиёти асри адиб ва ба адабиёти минбаъдаи халќњои Эрон, Осиёи Миёна, 
Њиндустон, Афѓонистону Туркия ва халќњои дигари порсигў таъсири 
фаровон намудааст. 

Яке аз пайравони љиддии Соиби Табрезї дар Осиёи Миёна шоири 
њунарманд-Миробид Сайидои Насафї аст, ки тибќи тадќиќи муњаќќиќон, 
Сайидо ба беш аз чињил ѓазали Соиб мусаммати мухаммас бастааст. Яъне 
мусаммати мухаммаси тазмин бар ѓазали Соиб мебошад. Таъсири ашъори 
Соиб ба ашъори Калим, Носиралї, Шавкати Бухорої ва бисёр дигарон 
хеле бузург аст. 

Умуман заминаи бунёдии ашъори Соиби Табрезиро шеъри њикмат, 
ашъори пандомез фароњам меорад ва асоси ин шеър њамоно таносуби 
сухан, ирсоли масалу масалайн ва тазоду муќобала мебошад. Шеъри мазкур 
љанбаи фалсафаи амалии ашъори Соибро ташкил медињад ва аз ин рў, 
ашъори Соиб дар бедории мафкуравии мардум, дар љунбишњои зењнии 
халќ, дар худшиносии омма наќши босазо дорад, зеро бардоштњои фикрї, 
бархурдњои аќлонию зењнї боиси бедории фикрї ва хештаншиносии омма 
хоњад шуд.  

Савол ва супоришњо: 
1. Овони љавонї ва илмомўзии Соиб чї гуна гузаштааст? 
2. Соиб кай ва дар кадом доираи адабї унвони ифтихории 

Маликулшуароиро сазовор шудааст? 
3. Интињои рўзгори Соиб дар кадом шањрњо сипарї шудааст? 
4. Сохту таркиби «Девон»-и Соибро шарњ дињед. 
5. Хусусиятњои алоњидаи лирикаи ишќии Соиб дар чист? 
6. Мавзўъњои асосии лирикаи Соиби Табрезї аз чињо иборатанд? 
7. Мазмун ва мундариљаи мусамматњои мухаммаси Соибро шарњ дињед. 
8. Хусусиятњои шаклии мусамматњои мухаммаси Соибро баён кунед. 
9. Мавќеи ѓазал дар «Куллиёт»-и Соиб чї гуна аст? 
10. Ў дар ѓазал бештар ба кињо пайравї кардааст? 
11. Мавзўи ѓазалиёти Соиби Табрезї кадомњоянд? 
12. Хусусиятњои фарќкунандаи ѓазалиёти Соибро номбар кунед. 
13. Кадом санъатњои бадеї дар ашъори Соиб бештар истифода шудаанд? 
14. Таъсири эљодиёти Соиб ба адибони давр ва минбаъда чї гуна аст? 
15. Кадом шоирони Мовароуннањр ба ѓазалиёти Соиб тазмин бастаанд? 
16. Љонишинњои таъинї ва манфиро дар ѓазалњои Соиби Табрезї ёбед ва ба 

дафтаратон нависед. 
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ЊАРФИ РАВЇ ВА ЌОФИЯИ МУЌАЙЯДУ МУТЛАЌ 
Вобаста ба њарфи равї, ќофия ба ду навъ људо мешавад:                 

к о ф и я и   м у ќ а й я д  ва ќ о ф и я и  м у т л а ќ.  
Дар илми бадеъи классикї ќофияеро, ки њарфи р а в ї бо њарфи   в а с л 

начаспидааст, ќофияи муќайяд меноманд. Ба таври дигар гўем, ќофияи 
муќайд ќофияест, ки охирин њарфи он равист ва баъди он њарфи дигаре 
наомадааст. Мисол: 

Касе нест бе озу ному нанг, 
Њамон оштї бењтар ояд зи љанг. (Фирдавсї) 

Дар ин байт калимањои «нанг»-у «љанг» ќофияи буда, љузви «-анг» р е 
ш а и  ќ о ф и я аст. Мувофиќи ќоидаи илми ќофия садоноки кўтоњи «а» њ 
а з в, њамсадои «н» ќ а й д ва њарфи «г» р а в и с т. Азбаски ќофияи ин 
байт бо њарфи равї ба охир расидааст ва баъди он њарфе наомадааст, 
онро ќофияи муќайяд (басташуда, ишкел кардашуда) меноманд. Агар 
дар ќофия њарфи равї бо њарфи в а с л часпида бошад, яъне баъди њарфи 
равї њарфи дигаре омада бошад, чунин ќофияро ќ о ф и я и  м у т л а ќ 
меноманд. Мисол: 

Мардони ќабила рахт бастанд 
В-аз арса њаме берун нишастанд. 

Дар ин байт калимањои «бастанд» ва «нишастанд» ќофия буда, љузви 
«-астанд» решаи ќофияро ташкил медињад. Дар ин решаи ќофия 
садоноки кўтоњи «а» њ а з в, њарфи «с» ќайд, њарфи «т» р а в и и  м у т -     
л а ќ, садоноки кўтоњи «а» м а љ р о, њарфи «н» в а с л, њарфи «д» х у р ў љ 
мебошад. 

Чи тавре ки мебинед, дар ќофияњои байти боло – «бастанд» ва 
«нишастанд» баъди њарфи равї – «т» боз як садоноку (њаракату) ду 
њамсадо омадааст. Пас, ин ќофия ќофияи мутлаќ аст. 

Њарфњои ќофияи муќайяд инњоянд: таъсис, дахил, ридф (ридфи муфрад 
ё аслї, ридфи мураккаб ё зоид), ќайд ва равї. Яъне њарфњои ќофияи 
муќайяд њарфњоеанд, ки њамеша пеш аз равї меоянд. Њоло ба таври 
мухтасар доир ба њар кадоми он маълумот медињем. 

Таъсис калимаи арабист, маънои луѓавиаш бунёд гузоштан, асос 
гузоштан аст. Дар илми ќофия яке аз њарфњои решагист. Таъсис 
садоноки дарози «о» («алиф»)-и пеш аз равї буда, њатман дар байни он 
ва равї бояд як њамсадою як садоноки кўтоњ воќеъ шавад. Садоноки «о»-
ро барои он таъсис меноманд, ки он асоси ќофияро ташкил медињад, 
яъне оѓози њарфњои ќофия аз њамин њарф сар мешавад. Таъсис њамеша бо 
њарфи дахил меояд, њарфњое, ки пеш аз таъсис меоянд, ба решаи ќофия 
дохил намешаванд. Мисол: 

Гарчи дарбастам дари мадњу ѓазал якборагї, 
Зан(н) мабар, к-аз назми алфозу маъонї ќосирам. 
Балки дар њар навъ, к-аз аќрони ман донад касе 
Хоњ љузве гир онро, хоњ куле, моњирам. 
      (Анварї) 

Дар ин ду байти Анварї, ки дар бањри Рамали мусаммани мањзуф 
суруда шудааст, калимањои «ќосирам»-у «моњирам» ќофия, љузви «-
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осирам»-у «-оњирам» решаи ќофия мебошад. Дар ин решаи ќофия њарфи 
«о» т а ъ с и с, њарфи «с» (дар ќофияи дуюм њарфи «њ») д а х и л, њарфи 
«и» ишбоъ, њарфи «р» р а в и и  м у т л а ќ, њарфи «а» м а љ р о ва њарфи 
«м» в а с л аст. 

Баъзе шоирон такрори таъсисро Дар ќофияи шеър зарур 
намешуморанд. Мисол: 

Ай лаъли љонфизоят наќди хазинаи дил, 
З-он наќд  нест моро љуз хуни дида њосил. (Восифї) 

Калимањои «дил» ва «њосил»-и байти Восифї ќофияи онро ташкил 
медињанд, калимаи «њ о с и л» таъсис дорад, аммо дар калимаи « д и л» 
таъсис иштирок надорад. 

Ашъоре, ки дар ќофияњои онњо њарфи таъсис истифода шуда бошад, 
хеле кам аст. 

Дахил калимаи арабист, маънои луѓавиаш далолаткунанда, баромада; 
њамроњ, шарик аст. Дар илми ќофия яке аз њарфњои решагиеро гўянд, ки 
њамеша дар байни т а ъ с и с  ва  р а в ї меояд. Мисол: 

  Фалак дар сояи барри њавосил, 
  Заминро парри тўтї кард њосил. (Абулфараљи Рунї) 
Дар байти боло калимањои «њавосил» ва «њосил» ќофия буда, љузви «-

осил» решаи ќофия аст. Дар ин решаи ќофия њарфи «о» т а ъ с и с, њарфи 
«с» д а х и л, садоноки кўтоњи «и» и ш б о ъ ва њарфи «л» равии муќайяд 
аст. 

Аксари шоирони адабиёти классики форс-тољик такрори њарфи 
дахилро дар ќофия зарур намешуморанд. Агар такрори њарфи дахил дар 
ќофияи шеър риоя шавад, онро аз муњассаноти шеър њисоб мекунанд, 
зеро таъсир ва оњангнокии каломи мавзун зиёд мегардад. 

Дахил дар баъзе китобњои адабиётшиносї бо номи њ о й и л низ дучор 
меояд ба ин хотир, ки байни т а ъ с и с у  д а х и л гўё људої афкандааст. 

Ридф низ калимаи арабист, маънои луѓавиаш паи њам даромадан, 
чизест, ки паси чизи дигар дарояд; тобеъи чизе буда, аммо дар илми 
ќофия яке аз њарфњои решагии ќофияро гўянд, ки њамеша пеш аз равї 
меояд. Ридф ду хел аст. 

1.Р и д ф и  м у ф р а д  ё аслї, њарфи садоноки дарозест, ки дар ќофия 
пеш аз њарфи равї меояд. Ба таври дигар гўем, садонокњои дарози «о», 
«у», «ў», «ї» ва «ё» ба вазифаи ридф омада метавонанд. 

Мисол: 
Чашм агар ин асту абру ину нозу шива ин, 
Алвидоъ, ай зуњду таќво, алфироќ, ай аќлу дин. 

Дар ин байт калимањои «ин» ва «дин» ќофия буда, љузви «-ин» решаи 
ќофия мебошад. Дар ин решаи ќофия «и» ридфи муфрад ва њарфи «н»  
равии муќайяд аст. 

2. Р и д ф и  м у р а к к а б  ё  з о и д њарфи њамсадоест, ки дар байни 
ридфи муфрад ва равї меояд. Дар ќавли муњаќќиќони адабиёти 
классикї, харфњое, ки ба вазифаи ридфи мураккаб меоянд, шаштоянд: 
«н», «р», «с», «ш», «х» ва «ф». Пас, калимањои «бохт» бо «тохт», «сўхт» 
бо «дўхт», «бехт» бо «рехт», «корд» бо «орд», «мост» бо «рост», «дошт» 
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бо «пиндошт», «ёфт» бо «бофт», «кўфт» бо «рўфт», «фирефт» бо «шефт», 
«монд» бо «ронд» њамќофияанд ва њарфњои «х», «р», «с», «ш», «ф» ва «н» 
ба вазифаи ридфи мураккаб омадаанд. 

Шоире ин шаш њарфро ба таври зерин дар риштаи назм кашидааст: 
Ридфи зоид шаш бувад, ай зуфунун, 
«Хо»-ву «ро»-ю «син»-у «шин»-у «фо»-ву «нун». 
Мисол: 

Зи шоху зи лашкар саронро бихонд, 
Сазовор бо ў ба ромиш нишонд. (Фирдавсї) 

Дар ин байт, ки дар бањри Мутаќориби мусаммани маќсур суруда 
шудааст, калимањои «бихонд» ва «нишонд» ќофия буда, љузви «-онд» 
решаи ќофия мебошад. Дар ин решаи ќофия њарфи «о» ридфи муфрад 
(аслї), њарфи «х» ридфи мураккаб (зоид) ва њарфи «д» равии муќайяд аст. 
Такрори ридфи мураккаб дар њамаи ќофияњо шарт аст. 

Ќофияе, ки дар решаи он њарфи р и д ф омадааст, ќ о ф и я и  м у р -д а 
ф меноманд, ва дар илми бадеъи классикї яке аз санъатњои лафзиро низ     
м у р д а ф гўянд. 

Ќайд калимаи арабист, маънои луѓавиаш банд, занљир буда, ба маънои 
истилоњї номи яке аз њарфњои решагии калимаи ќофия аст, ки пеш аз 
њарфи равї омада бошад. Ба таври дигар гўем, тамоми њарфњои 
њамсадои забони тољикиро, ки пеш аз њарфи равї омадаанду пеш аз онњо 
садонокњои кўтоњ љой гирифтаанд, чун ќайд  истифода бурдан мумкин 
аст. Масалан, дар калимањои «сард» ва «нард» њарфи «р» ќайд аст. 
Мисол: 

Манењ дил бар ойини даври сипењр, 
К-аз ў гоњ кин зоиду гоњ мењр. 

Дар ин байт, ки вазнаш Мутаќориби мусаммани маќсур аст, 
калимањои «сипењр»-у «мењр» ќофия буда, љузви «-ењр» решаи ќофия 
мебошанд. Дар ин решаи ќофия њарфи «е» њ а з ф, њарфи «њ» ќ а й д ва 
њамсадои «р» равии муќайяд аст. 

Агар пеш аз њарфи ќайд садоноки дароз омада бошад, он њамсадоро ќ 
а й д не, балки р и д ф и  м у р а к к а б меноманд. Мисол: 

Рўзе зи сари санг уќобе ба њаво хост, 
Аз бањри тамаъ болу пари хеш биорост. 

       (Носири Хусрав) 
Дар ин байт (вазнаш – Њазаљи мусаммани ахраби макфуфи маќсур) 

калимањои «хост» ва «биорост» ќофия, љузви «-ост»-и њарду калима 
решаи он буда, садоноки дарози «о» р и д ф и  м у ф р а д, њамсадои «с»   
р и д ф и  м у р а к к б ва њарфи «т» р а в и и  м у ќ а й я д аст. 

Мувофиќи таърифи ќайд, њарфи «с»-и ќофияи боло бояд ќайд бошад, 
аммо дар ин љо ба вазифаи ридфи мураккаб омадааст, чунки пеш аз он 
садоноки «о», яъне р и д ф и  м у ф р а д омадааст. 

Аксари муњаќќиќони таърихи адабиёт такрори њарфи ќайдро дар 
ќофия  шарт донистаанд. Фаќат дар сурате такрори ќ а й д р о зарур 
нашуморидаанд, ки агар њарфи р а в ї бо њарфи в а с л часпида бошад, 
яъне дар ќофияи мутлаќ такрори њарфи ќайд шарт нест. Мисол: 
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Наврўз даромад, ай Манучењрї, 
Бо лолаи суруху бо гули њумрї. 
Мурѓони забонгирифтаро яксар 
Бикшод забони сурию ибрї. 
     (Манучењрї) 

Дар ин байтњо (вазнаш – Њазаљи мусаддаси ахраби маќбуз) калимањои 
«Манучењрї», «њумрї» ва «ибрї» ќофия, љузвњои «-њрї», «-мрї» ва «-
брї» решаи ќофия буда, њарфи «р» р а в и и  м  у т л а ќ, харфи «ї» в а с л, 
њарфњои «њ», «м» ва «б» ќайд мебошанд, зеро њарфи равї бо њарфи васл 
пайваст шудааст. Њарфи ќайд дар шеъри форсї-тољикї хеле серистеъмол 
аст. 

Равї низ калимаи арабист, аз решаи калимаи р и в о гирифта шудааст. 
Риво ресмоне бошад, ки бо он бори уштурро банданд. Дар илми ќофия 
охирин њарфи решагии калимаи ќофияро равї меноманд. Пас тамоми 
њарфњои забони тољикї – њамсадо ва садонокњои дароз (ба љуз 
садонокњои кўтоњи «а», «и», «у») ба вазифаи равї омада метавонанд. 
Мисол: 

Ба ёрони куњан ёрї накардї, 
Љафо кардї, вафодорї накардї. 
    (Камол) 

Дар ин байти Камоли Хуљандї, ки дар бањри Њазаљи мусаддаси 
мањзуф эљод шудааст, калимањои «ёрї» ва «вафодорї» ќофия, љузвњои   
«-орї»-ю «ёрї» решаи ќофия буда, њарфњои «ё» ва «о» р и д ф и  м у ф р а 
д (аслї), њарфи «р» р а в ї (р а в и и  м у ќ а й я д)27, њарфи «ї» васл 
мебошанд. Равї ду хел аст: 

1.Р а в и и  м у ќ а й я д (ба ќайд омада, гирифтор, побанд), равиеро 
гўянд, ки  он бо њарфи в а с л начаспида бошад. Яъне ќофия бо њарфи 
равї ба охир расидааст. Мисол: 

Рўят гули сероб нагўем, чї гўем? 
Он лаб шакари ноб нагўем, чї гўем? 
       (Камол) 

Дар ин байт (вазнаш – Њазаљи мусаммани ахраби макфуфи маќсур) 
калимањои «сероб» ва «ноб» ќофия, љузви «-еб» р е ш а и  ќ о ф и я буда, 
њарфи «о» ридфи муфрад (аслї), њарфи «б» равии муќайяд мебошад. 

Мисоли дигар: 
Зикри мањ кардам шабе, рўйи туам омад ба ёд, 
Ёди шаб кардам ба мањ, дил бо сари зулфат фитод. 

         (Камол) 
Дар ин байт (вазнаш – Њазаљи мусаммани ахраби макфуфи маќсур) 

калимањои «сероб» ва  «ноб» ќофия, љузви «-об» р е ш а и  ќ о ф и я буда, 
њарфи «о» ридфи муфрад (аслї), њарфи «б» равии муќайяд мебошад. 

 2.Р а в и и  м у т л а ќ (комил, пурра, тамом), равиеро гўянд, ки  он бо 
њарфи в а с л часпида бошад, яъне баъди њарфи равї њарфи дигаре омада 
бошад. Мисол: 

                                                
27 Муќайяд – ба ќайд афтода, гирифтор 
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Фош мегўяму аз гуфтаи худ дилшодам, 
Бандаи ишќаму аз њар ду љањон озодам. 

        (Њофиз) 
Дар ин байт (вазнаш – Рамали мусаммани махбуни аслам) калимањои 

«дилшодам» ва «озодам» ќофия, љузви «-одам» р е ш а и  ќ о -ф и я 
мебошанд. Дар ин решаи ќофия њарфи «о» ридфи муфрад (аслї), њарфи 
«д» равии мутлаќ, садоноки кўтоњи «а» маљро, њарфи «м» васл аст. 
Мисолњо: 

Ай дўст, туро бар сари ваќтам гузаре нест, 
Аз њоли дили бехабаронат хабаре нест. 
      (Њасани Дењлавї) 
   *** 
Ман ба бўи ту њавохоњи насими сањарам, 
К-ў зи бўи ту хабар дораду ман бехабарам. 

(Љомї) 
      *** 

Ки њайњот, ќадри ту нашнохтам, 
Ба шукри ќудумат напардохтам. 

(Саъдї) 
Дар байти якум калимањои «гузаре» ва «хабаре», дар байти дуюм 

калимањои «сањарам» ва «бехабарам», дар байти сеюм калимањои 
«нашнохтам» ва «напардохтам» ќофияанд, ки њарфи «р»-и ќофияи байти 
якуму дуюм, њарфи «т»-и ќофияи байти сеюм равии мутлаќанд. 

Такрори њарфи равї дар ќофияи шеър шарт аст. Шеъреро, ки дар он 
њарфи равї истифода нашуда бошад, онро шеър намењисобанд. 

Аз њарфњои ќофия таъсис, дахил, ридф, ќайд ва аз њаракатњои ќофия 
рас, ишбоъ, њазв, тављењ њамеша пеш аз равї ва васлу хурўљу мазиду 
нойира, маљро ва нафоз баъди равї меоянд. 

Азбаски ќофия бе њарфи равї вуљуд дошта наметавонад, барои њамин 
муњаќќиќони таърихи адабиёт ќофияро аслан аз як њарф иборат 
донистаанд. Вањиди Табрезї мегўяд: 

Ќофия дар асл як њарф асту њашт онро табаъ, 
Чор пешу чор пас, он нуќта инњо дойира. 
Њарфи таъсису дахилу ридфу ќайд, он гањ равї, 
Баъд аз он васлу хурўљ асту мазиду нойира. 
Мисолњо барои њарфњои ќофияи муќайяд: 

Мисол барои њарфи равї: 
Тозаву хуррам аст чун рухи ёр 
Сањни гетї зи рангу бўи бањор. 
     (Имомии Њиравї) 

     Мисол барои таъсис ва дахил: 
Биё, ки турки фалак хони рўза ѓорат кард, 
Њилол ид ба даври ќадањ ишорат кард. 
       (Њофиз) 

Мисол барои њарфи ќайд: 
Ѓубори роњ шав, то сарврафторон хиром оранд, 
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Бувад то гўшаи чашми туро аз хок бардоранд. 
        (Њозиќ) 

Савол ва супоришњо: 
1.Њарфи равї чист ва чанд хел мешавад? 
2.Кадом навъи ќофияро ќофияи муќайяд меноманд? 
3.Тафовути ќофияи муќайядро аз ќофияи мутлаќ фањмонед. 
4.Ќофияи муќайяд аз кадом њарфњо иборат аст? 
5.Дар байти зер кадом навъи ќофия вуљуд дорад? 

Наврўзи бузургам бизан, ай мутриб, имрўз, 
Зеро ки бувад навбати Наврўз ба Наврўз. 

        (Манучењрї) 
6.Њарфи таъсис бо дахил чї иртибот дорад? 
7.Кадом њарфи ќофия ба вазифаи равї омада метавонад? 
8.Ридф чанд хел мешавад? 
9.Маънињои луѓавї ва истилоњии ќайдро гўед. 
10.Њарфи ќайд бо ридфи мураккаб чї муносибат дорад? 
11. Дар байти зер кадом навъи ридф омадааст? 

Рўзе зи сари санг уќобе ба њаво хост, 
Аз бањри тамаъ болу пари хеш биорост. 
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БЕДИЛИ ДЕЊЛАВЇ 

Бедил, маро њарзасарої шон нест,  
Мадњи миру ситоиши султон нест. 

Њаёт ва эљодиёти Бедили Дењлавї 
Бузургтарин шоир, мутафаккир ва нависандаи забардаст Мирзо 

Абдулќодири Бедил, яке аз он эљодкоронест, ки на танњо ба адабиёти 
давр балки ба љараёни минбаъдаи таърихи адабиёт низ њамаљониба 
таъсир расонидааст. Бедили Дењлавї соли 1644 дар шањри Азимободи 
вилояти Банголаи Њиндустон ба дунё омадааст. Баъдњо ў дар ќитъае 
рољеъ ба санаи валодати хеш чунин ишораи судманд намудааст: 

Ба соле, ки Бедил ба мулки зуњур, 
Зи файзи азал тофт чун офтоб. 
Бузурге хабар дод аз мавлудаш, 
Ки њам «файзи ќудс» асту њам «интихоб». 

Дар мисраи чањоруми ќитъаи мазкур, ки моддаи таърих омадааст, агар 
адади њарфњо тибќи њисоби абљад гузошта шавад, соли 1054 њиљрї њосил 
мешавад. Аз ин сана (1054)  32 тарњ карда шавад, 1022 мемонад ва он бо 
622 љамъ карда шавад, соли 1644 њосил мешавад, ки санаи володати 
Бедили Дењлавї мебошад. Абдулќодир ном ва Бедил тахаллуси адабии 
шоир буда, унвони афтихории эљодиаш Абулмаъонї мебошад. Бедил ба 
маънии дилдода, яъне ошиќ шарњ дода шудааст. Падару бобоёни Бедил 
аз мардумони атрофи Самарќанд буда, аз сабаби нобасомонињои авзои 
таърихии Мовароуннањр ба Њиндустон рафта будаанд. Ба таркиби номи 
хешовандон ва номи худи шоир илова гардидани вожаи мирзо гувоњи он 
аст, ки нафаре аз аљдоди ў сардори бузург гузашта будааст. Гузаштагони 
Бедил аз тоифаи сипоњиён будаанд. 

Бедил дар овони тифлї аз падар ятим монда, тарбия ва таълими 
ибтидоиро аз модар гирифтааст. Ў дар 5-6 - солагї ба мактаб дода 
мешавад. Бедил,  дар 7- солагї   «Ќуръон»-ро њифз намуд. Баъдтар 
илмњои дигари замонаи хеш: сарфу нањви арабї, мантиќу њикмат, фиќњу 
калом, тафсиру њадис, адабиёт, тасаввуфу ирфон ва ѓайраро комилан 
фаро гирифтааст. Устодони Бедил амакаш Мирзо Ќаландар, таѓояш - 
Мирзо Зариф, донишмандону орифони дигар: Шоњќосими Њуваллоњї, 
Шайх Камол, устод Абулќосим, Шайх Фозил ва дигарон будаанд.   

Бедил аз мусоњибањои ањли илму фазл дар кошонањои - Мирзо 
Ќаландару Мирзо Зариф бањраи комил бардоштааст.   

Истеъдоди шоирии Мирзо Абдулќодири Бедил дар синни 10-солагиаш 
ошкор шудааст. Зеро Бедил дар «Чор унсур» хотиррасон мекунад, ки 
солњои мактабхониаш аллакай шеър мегуфтааст. Ў таќрибан дар 10-
солагї ба яке аз њамсабаќњояш рубоии зайлро бахшидааст: 

Ёрам њар гоњ дар сухан меояд, 
Бўи аљабеш аз дањан меояд. 
Ин бўи ќаланфур аст, ё накњати гул, 
Ё роињаи мушки Хутан меояд. 

Бедил соли 1665 аз Бињор ба шањри Дењлї меояд.   
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Аз мулки Бињор сўи Дењлї 
Чун ашк равон шудем бекас. 

Бедил дар синни 25-солагї хонадор мешавад ва барои касби маош ба 
хидмати писари Аврангзеб – Аъзамшоњ ба њайси сипоњї ба фаъолият 
мепардозад. Нафаре аз наздикони Бедил шоир будани ўро ба Аъзамшоњ 
хабар медињад. Шоњ Бедилро даъват намуда, аз ў хоњиш менамояд, ки 
барояш мадњияе бинависад. Ин рафтори њоким Бедилро озурда мекунад 
ва ў аз хизмат даст мекашад. Аслан Бедил як марди сарбаланд, бовиќор, 
бонанг, худогоњ будааст, ки мегўяд: 

Ай басо маънии равшан, ки зи њирси шуаро 
Хоки љавлонгањи аспу хари ањли чоњ аст. 
В-ай басо нусха, ки дар мактаби ташвиши тамаъ, 
Рўсиёњи адаб аз мадњи амиру шоњ аст. 
Марљаи маънии ин сустхаёлон дарёб, 
То бидонї чї ќадар фитраташон кўтоњ аст. 
Силамуштоќи гадотабъ зи мазмуни баланд 
Гар њама пой дар афлок нињад дар чоњ аст. 

Мирзо Абдулќодири Бедил баъд ба Акбаробод рафта дар мањфилњои 
адабї иштирок менамояд ва бо шоирони хушзавќу донишмандони замон 
- Иззат, Зуњурї ва дигарон шиносої пайдо мекунад. 

 Шоир баъдан ба шањрњои  Панљоб, Лоњур, Кашмир, Мултон, Сарњинд 
ва ѓайраро сайр карда, таассуроташро  оид ба шањрњои зикршуда дар 
асари худ «Чор унсур» хеле муфассал баён намудааст. Ин  сафарњо барои 
шоир як дарси зиндагї буд, чаро ки хоси  ў тавонист ба њаёти табаќањои 
мухталифи иљтимоии љамъият шинос шавад. 

Умуман, ин шоири мутафаккир аз нигоњи тангии маишї басо 
танќисињо кашидааст. Бедил њатто то синни 41-солагї манзили 
истиќоматї надоштааст. Баъдтар бо дастгирии дўстон шоир соњиби 
манзили шахсї мешавад. Зеро ихлосмандонаш ба ў аз шањри Дењлї 
њавлии истиќоматї ёфта медињанд. 

Њамсари аввалаи Бедил дар синни 38-солагии шоир аз олам чашм 
мепўшад ва ў бори дигар хонадор шуда, баъдњо дар синни 64-солагї  
писардор гардидааст. Дареѓо, писари шоир дар овони тифлї аз олам 
гузаштааст. 

Шоири мутафаккир поёни рўзгори хешро дар шањри Дењлї 
гузаронида, дар њамон љо, дар синни 77-солагї, яъне соли 1721 вафот 
кардааст. 

Муаллифи тазкираи «Хизонаи омира» - Мир Ѓуломалихони Озод дар 
вафоти Бедил ќиъаи зеринро сурудааст: 

Сару саркадаи арбоби сухан 
Аз ѓамободи љањон хуррам рафт. 
Гуфт таърихи вафоташ Озод:  
«Мирзо Бедил аз олам рафт». 

Дар ќитъаи мазкур моддаи таърих мисраъи чорум аст. Агар ќимати 
њарфњои ин мисраъ аз рўи њисоби абљад дуруст гузошта шавад, соли 1133 
њиљрї њосил мегардад ва аз он 34 тарњ карда шавад, 1099 боќї мемонад. 
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1099 бо 622 љамъ карда шавад, соли 1331 њиљрї њосил мегардад ва аз он 
34 тарњ карда шавад, 1099 боќї мемонад, 1099 бо 622 љамъ карда шавад, 
соли 1721 њосил мегардад, ки он соли вафоти Бедил аст. 

Куллиёти Бедил 
Шеърам, ки ба сад забон фуруд омадааст, 
Дар чандин ваќт он фуруд омадааст. 
«Таврот» набуд, то бигўям, ки њама 
Якбора зи осмон фуруд омадааст. 

Эљодиёти ин шоири мутафаккир хеле гуногунмавзўъ ва серсоња буда, 
дар шаклњои назму наср боќї мондааст, ки «Куллиёт»-и ўро фароњам 
меорад. Муњим он аст, ки Бедил аз овони хурдсолї ба корњои эљодї рў 
оварда, фузун аз 65 сол эљод кардааст. 

Таркиби «Куллиёт»-и Бедил дар маљмўъ шомили 65 њазор байт буда 
чунин аст: 

1) «Дебоча», 2) «Ирфон», 3) «Тўри маърифат», 4) « Нукот», 5) «Ишорот 
ва њикоёт», 6) «Руќаот», 7) «Чор унсур», 8) «Муњити аъзам», 9) «Тилисми 
њайрат», 10) «Ѓазалиёт», 11) «Рубоиёт», 12) «Ќасоид», 13) «Ќитъаот», 14) 
«Таркибот ва тарљеот», 15) «Ташбењот ва тамсилот». 

Девони Мирзо Абдулќодири Бедил, ки дар дохили « Куллиёт»-и ў 
омадааст, аз ѓазалиёт, рубоиёт, ќасоид, ќитъаот, таркиботу тарљеот, 
ташбењот ва тамсилот иборат мебошад. Миќдори умумии абёти таркиби 
девони Бедил 37500 байтро ташкил медињад. 

Дар девон љои аввалро ѓазалиёт ишѓол менамояд, ки миќдоран 2165 
ѓазал буда, 23 њазор байтро дарбар мегирад. 

Яке аз навъњои адабии дигар, ки дар девони Бедили Дењлавї мавќеи 
намоён дорад, рубої мебошад. Дар девони шоир 3500 рубої дарљ 
гардидааст. Шояд сабаби асосии ба рубої нисбатан таваљљўњ зоњир 
намудани Бедил он бошад, ки дар ин жанр љой додани афкори фалсафї, 
ирфонї-тасаввуфї, ишќї, панду андарзї хеле мувофиќу созгор аст. 

Мавќеи жанрњои дигари шеърї: ќасоид, ќитъот, таркиботу тарљеот, 
ташбењот ва тамсилот, ки дар девон омадаанд, ба мавзўъњои мухталифу 
масоили гуногун бахшида шудаанд. Аз љумла, ишќу ирфон, ситоиши 
инсон, тасвири манозири олам, масоили фалсафї, њаётї – иљтимої, 
тарбиявї-ахлоќї, адабї-эстетикї ва ѓайра. 

Маснавї дар эљодиёти Бедил мавќеи муњим дорад, ки номгўи онњо 
чунин аст: 

1.«Тилисми њайрат». Нахустин маснавии Бедил буда, соли 1669 таълиф 
шудааст. Асар аз 3750 байт иборат мебошад ва дар бањри Њазаљи 
мусаддаси маќсур ё мањзуф навишта шудааст, ки афоъили он чунин аст: 

v  -  -  - / v  -  -  -  /  v  -  ~ 
Яъне, мафоъїлун, мафоъїлун, фаъўлон. Дар ин маснавии Бедил 

нуфузи таълимоти маљзубия ба мушоњида мерасад. 
2. «Муњити аъзам». Маснавии мазкур соли 1681 таълиф шуда, аз 4500 

байт иборат мебошад. Асар дар жанри соќинома навишта шудааст ва 
вазни он Мутаќориби мусаммани маќсур буда, шакли афоъили он чунин 
аст: 



 97

v  -  - / v  -  -  /  v  -  - /  v   ~ 
Яъне, фаъўлун, фаъўлун, фаъўлун, фаъўл. Маснавї дорои њашт боб 

буда, тасаввуфист ва тасвирњои маљозии асбоби тараб: май, хум, љом, 
даф, най, чанг, танбўр, ќонун ва ѓайра дар он мавќеи асосї доранд. Дар 
асар доир ба саргузашти симоњои тасаввуфу ирфон њикоятњо оварда 
мешавад. 

3.«Тўри маърифат». Маснавии мазкур соли 1687 таълиф гардида, 
дорои 1500 байт мебошад. «Тўри маърифат» дар бањри Њазаљи мусаддаси 
мањзуф ё маќсур эљод шудааст, ки шакли афоъили он чунин аст: 

 v  -  -  - / v  -  -  -  /  v  -  ~ 
Яъне, мафоъїлун, мафоъїлун, фаъўлон. Маснавии «Тўри маърифат»-

ро Бедил «Мактуби манзум» низ номгузорї намуда, онро ба дўсти худ, 
шоиру донишманди муосираш – Шукруллоњхон мебахшад. Дар 
маснавии мазкур асосан кўњи Байроти Њиндустон ба тасвир гирифта 
мешавад. Чунончи, шоир мегўяд: 

Тапиш фарсуд шавќи нолатимсол,  
Зи тањрики нафас вомекунад бол. 
Ки хомўшї навосоз аст имрўз, 
Ѓубори сурмаву соз аст имрўз. 
Зи тўри маърифат маънї сароям, 
Ба чандин кўњ менозад садоям. 

Шоир манзарањои зебои кўњи Байротро дар ќиёс бо кўњи Тўр, ки Мусо 
дар он љо нури Илоњиро дидааст, ба тасвир гирифтааст: 

Кунун дар кўњи Байрот обу рангест, 
Ки њар сангаш ба дил бурдан фарангест. 

4. «Ишорот ва њикоёт». Ин асари Бедил аз маљмўи порањои шеърї, ки 
дар шакли маснавї таълиф шудаанд, иборат аст. Шеърњо дар шакли 
маснавї навишта шуда бошанд њам, дар вазнњои гуногун иншо шудаанд. 
Њаљми умумии абёти маснавї 1300 байт буда, асосан мавзўи асар 
тасвирњои хеле сершумори табиатро низ фаро мегирад. Масалан, 
намунае аз ишороти якум: 

Сањар оина њампардози дил буд, 
Сафое имтиёзи обу гил буд. 
Нахустин, ки зи тањќиќ кардам оѓоз, 
Ба рамзи обу хокам чашм шуд боз. 
Тааммул сарфи кори ину он шуд, 
Чароѓи хилвати њар як аён шуд. 
Нињол аз хоки гулшан дар ќафас дошт, 
Њубоб аз оби худ љўши нафас дошт. 
Яќинам шуд, ки дар њар ќатра љонест, 
Нињон дар њар кафи хоке љањонест. 

5. «Ирфон» дар мероси адабии Бедил калонтарин асар буда, аз 11 
њазор байт иборат аст ва дар шакли маснавї эљод шудааст. Санаи 
таълифи асар соли 1712 буда, дар ин асар шоири мутафаккир ба 
муњимтарин масъалањои ирфону тасаввуф, масоили мухталифи њаёт, 
ќонуниятњои рушди љомеа, маќоми инсон дар њаёт, воќеияти зиндагии 
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пурзиддиятњои инсонї рў овардааст. Инчунин, дар он аќидањои илмї, 
фалсафї, ирфонї, тасаввуфї, иљтимої, ахлоќии мутафаккир инъикос 
ёфтаанд, ки басо муњиму арзишманданд. Дар асар зарару офатњои 
бекорї баён гардида, пешаи кишоварзї, дењќонї аз тамоми касбњои 
дигар афзалиятнок дониста мешавад. Махсусан, дар њикояти «Комде ва 
Мадан» адолат ва ноадолатї ќиёсан ба тасвир гирифта шуда, бебаќоии 
зулму истибдод нишон дода мешавад. 

Маснавии «Ирфон» дорои 10 боб бошад њам, иртиботи мантиќии 
бобњо ба мушоњида мерасад. Асар асосан аќоиди фалсафї – ирфонї, 
тасаввуфї, њаётї – иљтимої, ахлоќї – тарбиявї ва ѓайраро фаро мегирад. 
Аз ин рў, маснавии «Ирфон» барои муайян намудани љањонбинии Бедил, 
маќому мартабаи ў дар таърихи адабиёт, њунари шоир дар эљоди 
маснавї ва умуман пояи суханварии ў арзишманду муњим ва љолибу 
зарурист. 

Асарњои насрии Бедил 
Мирзо Абдулќодири Бедил шоир, файласуф, мутафаккир ва инчунин 

нависандаи забардаст низ њаст. Асарњои насрии Бедил маќому пояи ўро 
дар рушду тањаввулоти насри адабии ањди таназзули феодализм нишон 
медињад. Осори насрии Мирзо Абдулќодири Бедил низ дар мавзўъњои 
мухталиф эљод гардидаанд ва онњо низ дар дохили «Куллиёт»-и ў 
омадаанд: 

1.«Дебоча». Бедил бо чунин унвон бар муќаддимаи девони ашъори худ 
ба наср навиштааст. Муњим он аст, ки дар ин асар аз порањои шеърї низ 
хеле устодонаву огоњона истифода кардааст. Адиби мутафаккир пас аз 
њамду наът, моњияти каломи бадеъ, равобити шаклу мазмуни бадеї, 
машаќќат ва назокати љараёни эљоди бадеъ ва умуман кори эљодї, 
хусусиятњои эљодиёти хеш, хусусан осори манзум ва коргирї аз 
мавзўъњои мадњї, њаљвї ва ѓайра бањсњои судманд ба миён меорад. 

2. «Нукот». Ин асари Бедил насрї буда, дар он аз зикри порањои 
гуногуни шеърї хеле фаровон кор гирифта шудааст. Дар ин асар Бедил 
аќоиди фалсафї, тасаввуфї-ирфонї, иљтимої, тарбиявї-ахлоќї, 
љомеашиносии худро баён намудааст. Ў барои тањким бахшидан ба 
андешањову аќидањои гуногуни худ дар ин асар аз порањои шеърї хеле 
устодона кор гирифтааст. 

Назм њатто нисбат ба наср дар ин асар нуфуз дорад. Аз љумла дар асар 
бештар жанрњои рубої, мусаммати мухаммас, ќитъа, ѓазал, фард ё 
муфрадот истифода шудаанд. Чунончи: «Нукта – Маљоз, яъне олами 
эътиборро нињоле тасаввур намудан аст, ки тухми он љуз њаќиќат нест, 
дар мартабаи нињол аз тухм асло нишон натавон ёфт ва њамчунон аз 
шоху барг њеч натавон шикофт. 

Рубої: 
Ай он ки гање хилвату гањ анљуманї, 
Пайваста ба вањми ѓайр оташ фиканї. 
Найранги дуї боз надорад ин љо, 
Ман бо ту туам, чунон ки бо ман ту манї. 
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Асари мазкур барои муайян намудани аќидањову љањонбинии Бедил, 

барои таъин намудани мавќеъ ва пояи адиб дар тањаввули насри бадеии 
асримиёнагии тољик арљманд аст. 

3. «Руќаот». Руќаот ё номанигорї яке аз жанрњои машњури адабиёти 
асримиёнагии форс-тољик аст, ки дар ду шакл - назму наср дучор 
мешавад. Санъати номанигорї махсусан дар «Шоњнома»-и Фирдавсї 
нињоят устодона ва дар ѓояти фасоњату малоњат ба мушоњида мерасад. 
Аз асри XI сар карда намунањои мансуру мустаќили он зуњур мекунад. 
Шояд асосгузори он Њаким Саноии Ѓазнавї бошад. Маълум аст, ки дар 
ин жанри адабї хусусиятњои насри адабї, таърихї, фалсафї, ёддоштї 
дар шакли омехта низ меояд. 

«Руќаот»-и Бедил асари насрї буда, дар он порањои шеърї низ 
истифода шудааст. Яъне маљмўи номањоест, ки Бедили Дењлавї онњоро 
дар ваќтњои гуногун, бо шахсони алоњида навиштааст. Касоне, ки Бедил 
ба онњо нома навиштааст, онњо дўстону муќаррабон, њамфикрону 
њамаќидањояш, умуман шахсиятњои боэњтироми даврони эљодкоранд. 
Мактубњо бештар љавобї буда, љавоби номаи нафаре аз хамфикрону 
наздикони Бедил аст. Мактубњо аз ин рў, арзиши адабї-шарњињолї 
дошта, равобити адабї – эљодї, муносибати шахсиятњо, симоњои илмї, 
адабї, фарњангии замони мутафаккирро баён менамояд. Дар номањо 
бисёр лањзањои рўзгори Бедил, муносибату гуфтор, рафтору равобити ў 
бо муосирон инъикос ёфтааст. 

4. «Чор унсур». Асари калонтарини насрии Бедили Дењлавї буда, соли 
1705 ба табъ расидааст. Ин асар насрї бошад њам, бо порањои шеърї 
аќоиду андешањои муаллиф тањкиму таќвият дода мешавад. «Чор унсур» 
дорои чор боб буда, асосан масъалањои фалсафї, чањор унсури 
офариниш: об, хок, бод, оташ, доир ба рўњи мутлаќ, рўњи табиию 
наботї, њаёвонию инсонї бањс ба миён овардааст. Дар асар фалсафаи 
офариниш, њаёту мамот, камолёбию заволпазирї, фано ва баќо хеле ба 
тафсил баён карда шудааст. 

Гузашта аз ин, асар саршор аз њаводису воќеоти таърихї - 
лашкаркашињои Шоњшуљоъ, задухурду кашмакашињои сиёсї, 
нооромињои даврро фаро мегирад. «Чор унсур» љанбањои гуногуни 
њолномаи Бедил, муќаррабону дўстон, хешовандону пайвандон, 
њамсўњбатону устодони мутафаккирро низ дар бар мегирад. Дар асар 
баъзе аз доирањои адабии замон, бурду бохти сухангустарони аср, 
муносибати Бедил бо баъзе аз шоирони муосири худ низ инъикос 
ёфтааст. «Чор унсур» боз аз он љињат муњим аст, ки дар он оид ба овони 
хурдсолии шоир, давраи мактабхонї, тањсили мадраса ва то ба охир 
идома наёфтани тањсили Бедил дар ин таълимкада, хонадоршавии ин 
симои эљодї ва ба сипоњгарї рў овардани ў ба тасвир омадааст. 

Умуман «Чор унсур»-и Мирзо Абдулќодири Бедил барои бањо додан 
ба адабиёти асри XVII, ба хусус насри бадеї, барои адибони људогона ва 
муайян намудани њунари эљодии онњо, бањри ќиёсу тарљењи пояи 
суханварии суханварон, оид ба сафарњои Бедил ва дар маљмўъ, афкори 
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адабию шеваи эљодиаш маълумоти арзишманди илмї, адабї ба даст 
даровардан мумкин аст. 

 
Таркиби девони Бедили Дењлавї 

Абулмаонї Мирзо Абдулќодири Бедил асосан дар њамаи навъњои 
адабї эљод кардааст. Ў махсусан дар кадом навъи адабие, ки эљод карда 
бошад, хатман тозакору навовар эътироф шудааст. 

Девони ў дар дохили «Куллиёт»-аш љойгир буда, 37500 байтро дар бар 
мегирад. Девони Бедил аз нигоњи навъњои адабї низ нисбатан боѓановат 
буда, аз ѓазалиёт, рубоиёт, ќасоид, ќитъаот, таркибот ва тарљеот, 
ташбењот ва тамсилот иборат мебошад. Навъњои адабии мазкур дар 
даврањои гуногун эљод карда  шудаанд. 

 
Тањлили ѓазалиёти Бедили Дењлавї 

Аз нигоњи мавзўъ, мазмуну мўњтаво низ девони шоир хеле љолиб буда, 
асосан ишќ (њам ишќи ирфонї - тасаввуфї ва њам ишќи заминї - байни 
инсонњо), масъалањои фалсафї – њакимона, њаётї – иљтимої, тарбиявї –
ахлоќї, васфи табиату манзаранигорї, тавсифи хисоли њамидаи инсонї 
ва мазаммати кирдорњои разила, њимояи адолату њаќиќат, танќиди 
золимон, васфи хирад, илму дониш, маърифату аќл, хоксориву фурўтанї 
ва ѓайраро дар бар мегирад. 

Чунон ки ќаблан ёдовар шудем, дар девони Бедили Дењлавї пеш аз 
њама, ѓазал мавќеъ дорад. Ба ќавли худи ў, ѓазалсаро бењтарину 
тавонотарин эљодкор аст: 

Бедил, гуњари назм касерост, ки имрўз, 
Дар бањри ѓазал завраќи андеша давонад. 

Албатта, мавзўи марказии ѓазал ишќ ва љозибањои ќалбии инсон, 
њиссиёту њаяљонњои рўњї, эњсосоти нињодию сиярї, ѓалаёнњои ботинї ва 
ѓайра мебошад. Аз ин рў, ишќи тасаввуфї – ирфонї дар ѓазалиёти Бедил 
маќоми махсус дорад. Ин ишќи љўё буда, асли хешро мељўяд ва аз ин рў, 
он маънавиётсоз, тафакурсоз ва давронсоз аст. Аз тарафи дигар, ин ишќ 
инсони комилро ба воя мерасонад, зеро ногузиран ин инсон марњалањои 
камолотро мепаймояд. Он ворањидан аз олами нафсонї ва пайвастан ба 
олами рўњонист. 

Барои намуна чанд ѓазалеро аз девони шоир хоњем санљид, ки дар онњо 
офаридани мазмун, интихоби мавзўъ, коргирї аз њунари эљод, истифодаи 
радифу ќофия, хусусиятњои вазнї ва ѓайра то кадомин поя сомон дода 
шудааст. 

Чунончи, ѓазали «Љоњил аз љамъи кутуб соњиби маънї нашавад»-ро аз 
назар хоњем гузаронид: 

Айш донад дили саргашта парешониро, 
Нохудо бод бувад киштии тўфониро. 
Ашк дар ѓамкадаи дида надорад ќиммат, 
Аз буни чоњ барор  ин мањи канъониро, 
Ишќ набвад ба иморатгарии аќл шарик, 
Сел аз каф надињад санъати вайрониро. 
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Аз хату зулфи бутон тоза далел аст, ки њусн 
Карда чатри бадан асбоби парешониро. 
Бор ёбї чу ба хоки дари соњибназарон, 
Чини домони адаб кун хати пешониро. 
Резиши ашки надомат зи сияњкорињост, 
Лозим аст абри сияњ ќатраи найсониро. 
Зери гардун натавон ѓайри касофат андўхт, 
Нохуну мў-ст расо мардуми зиндониро. 
Лофи озодагї аз ањли фано нозебост, 
Домани чида чї лозим тани урёниро? 
Љоњил аз љамъи кутуб соњиби маънї нашавад, 
Нисбате нест ба шероза сухандониро. 
Нафаси сўхта бояд ба тапиш равшан кард, 
Нест шамъи дигар ин анљумани фониро. 
Натавон ёфт аз он љилваи беранг суроѓ, 
Магар оина кунї дидаи ќурбониро. 
Бозгаште набувад пои талабро, Бедил, 
Сели  мо нашнавад афсуни пушаймониро. 

Ѓазали мазкур муќаффо буда, калимањои парешонї, тўфонї, канъонї, 
вайронї, пешонї, найсонї, зиндагї, урёнї, сухандонї, фонї, ќурбонї ва 
пушаймонї њамќофия шудаанд, ки беистисно бо пасоянди ро омадаанд. 
Њарфи рави дар калимањои ќофия «н» буда, танњо дар вожаи «пешонї» 
риоя нашудааст. Њуруфи решаи ќофия дар калимањои ќофияшаванда «-
ониро» буда, «о»-ридфи муфрад, «и»-васл, «р»-хурўљ ва «о» мазид аст. 
Яъне як унсур (ридф) то њарфи равї – «н» ва се  унсур (васл, хурўљ, 
мазид) баъди равї омадаанд. Аз ин рў, ќофияи мазкур мутлаќ аст. 

Ѓазал дар бањри Рамали мусаммани махбуни аслам эљод шудааст, ки 
афоъили он чунин мебошад: 

-  v  -  -  /  v  v  -  -  /  v  v  -   -  /   -    - 
Яъне: фоъилотун, фаъилотун, фаъилотун, фаълун. 
Аз нигоњи мавзўъ, мазмуну мўњтаво ѓазали боло ишќї-иљтимої буда, 

оњанги хеле ќавии андарзї дорад. Дили саргашта - ќалби ошиќ, нохудо – 
маллоњ, бод аст. Парешонии дил – айши он, бод – маллоњ њодии роњи 
мурод мебошад. Ашк – Юсуф, чашм-чоњ ва гиристан – зоњиршавии 
Юсуф буда, ишќ – сел; хату зулф – љузъи њусн, ки боиси парешонии 
ошиќанд, хеле њунармандона корбаст шудаанд. Дар ин абёт њолати ошиќ 
мавриди тасвир ќарор дорад. 

Аз байти 5-ум љанбаи ирфонї ќувват мегирад, ки њангоми  мушарраф 
гардидан ба сўњбати соњибназарон – пирон, муршидон бояд солик сахт 
одоби шогирдиро риоя бикунад. Агар заррае риоя нашавад, ашки 
пушаймонї рехтан фоида надорад. Тибќи назарияи сўфињо љањони 
моддї – зиндон, тан њам барои љон зиндон аст. Аз ин рў, дунёдўстї ва 
танпарварї норавост. Њадаф аз љамъи кутуб фаъолияти амалї накардани 
ориф аст. Њадаф аз љилваи баранг ќурб аст, ки он на ба воситаи дидаи 
зоњир, балки ба воситаи дидаи ботин муяссар мегардад. 
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Ибораи изофии «пои талаб» – њадафи нињої, зеро он бебозгашт буда, 
пазирандаи афсуни пушаймонї нест. Яъне дар роњи расидан ба њадафи 
нињої пушаймонї љой нахоњад дошт. Ориф њељ гоњ пушаймон нахоњад 
шуд. 

Ѓазали дигари шоири мутаффаккир, ки бо матлаи зерин шурўъ 
мешавад, хеле љолибу њунармандона ва марѓуб рўи кор омадааст; 

Маоли28 кор нуќсонњост њар соњибкамолиро, 
Агар моњат кунанд, аз даст нагзорї њилолиро. 

метавон онро ба пуррагї зикр намуд, ки то як андоза шарњу тањлили 
он аз ањамият холї нест: 

  Рамиданњо зи авзои љањон тарзи дигар дорад, 
  Ба вањат пеш бояд бурд аз ин сањро ѓизолиро. 
  Ба наќши неку бад равшандилонро дасти рад набвад, 
  Кафи оина мечинад гули беинфиъолиро. 
  Бисоти гуфтугў тай кун, ки дар анљоми кор охир, 
  Ба њукми хомушї печидан аст ин фарши ќолиро. 
  Вуболи ранљи пирї барнатобад соњиби љавњар, 
  Чанор оташ занад ночор далќи кўњнасолиро. 
  Дар ин водї, ки хок аст эътибори љањлу донишњо,  
  Ѓуборе бар њаво дон ќасри фиратњои олиро. 
  Ба вањдатхонаи дил ѓайри дил чизе намеѓунљад, 
  Бар ин оина љуз тўњмат мадон наќши мисолиро. 
  Агар хунсардии дил обёри мазраъат бошад, 
  Чу тухми обила нашъунамо кун поймолиро. 
  Ба чанги аѓниё домони фаќр осон намеафтад, 
  Ба чинї хок гардад, то шавад ќобил сафолиро. 
  Чї имкон аст, Бедил, мунъим аз ѓафлат бурун ояд, 
  Њуљуми хоби харгўш аст яксар шери ќолиро. 

Ѓазали мазкур мураддаф нест, муќаффост. Калимањои сањибкамолиро, 
њилолиро, ѓизолиро, беинфиъолиро, ќолиро, кўњнасолиро, олиро, 
мисолиро, поймолиро, сафолиро њамќофия шудаанд. Решаи ќофия 
«олиро» буда, њарфи решагии калимаи ќофия ё худ равї «л» мебошад. 
Яъне; «о» ридфи мудрад ва «и»-васл, «р»- хурўљ, «о»-мазид буда, пас аз 
рави се унсур ва пеш аз равї якто омадааст. Шакли ќофия мутлаќ 
мебошад. Бояд гуфт, ки дар ѓазали мазкур ќофия ба љуз талаботи жанрї, 
инчунин вазифаи хушоњангї, равонї ва бештар аз он бори маънибофї, 
мазмунофаринї низ мекашад. 

Аз нигоњи истифодаи вазни ин ѓазал хеле љолибу љаззоб аст. Он дар 
бањри Њазаљи мусаммани солим иншо гардида, дорои афоъили зерин 
мебошад: 

v   -  -  -  /  v  -  -  -  /  v  -  -   -  /  v -    - 
яъне, мафоъїлун, мафоъилун, мафоъїлун, мафоъїлун. 
Ѓазал аз нигоњи мазмуну мўњтаво комилан мазмуни иљтимої дошта, 

таљрибаи њаёт, њикмати зиндагї, андарзи рўзгор бунёди тематикии онро 
фароњам овардааст. Фалсафаи инкишофи оламу одам ва таљрибањои 
                                                
28 Маол – љои бозгашт; оќибати кор. 
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њасилкардаи инсон асоси онро ташкил намуда, аз оѓоз то анљом давом 
мекунад. Яъне махлуќ пас аз њадди камол дучори нуќсон аст. Пас 
ѓизолиро низ гоње метавон касб кард, ки маќсад сифат аст, яъне 
рамандагї аз миёни мардум ва тарки дунёву афзал донистани уќбо баён 
шудаасат. 

Равшандилон истиора буда, киноя аз орифону сўфиён аст, ки ба неку 
бад яксонанд ва ин сифати онњо монанд ба кирдори ойина аст, ки зишту 
накўро яксон инъикос менамояд. Водї ё худ ин водї-дунёи моддї, хок-
камарзишї ва фитрати олї-шахсиятњои соњибмаърифат буда, њадафи 
Бедил бевафоии олам ва Њаќшиносии инсон мебошад. Дил-каъбаи сират 
ва вањдатхона-хона барои як нафар – Худо, яъне хонаи Худо аст. Аз ин 
рў, ба љуз худи дил дар ў (дар дидаи зоњир) чизи дигаре нест. 

Мунъим – сармоядор, касе ки умре љуз ѓановати моддї – танпарварї 
чизи дигареро намедонад ва инро Бедил ба ду чиз шабењ донистааст: яке 
хоби харгўш, дигаре расми шери рўи ќолї ва њадаф аз њар ду монандї 
ѓафлатварзї ва бехабарї аз гузашти умр ва газидани ангушти њайрат 
мебошад. 

Умуман, мазмуни ѓазал паймудани мароњили камолот ва њушёриву 
зиракї дар ин љода ва беш аз он эњтиёт аз таѓофул аст, ки боиси 
пуштидастгазињо мегардад. 

Яке аз муњимтарин хусусиятњои назми Бедил ва аз љумла, ѓазалиёти 
шоири мутафаккир дар он аст, ки ў шеъри андеша мегўяд. Аз ин рў, дар 
гузашта низ пас аз омўзиши «Каломи шариф», «Чањор китоб», «Девон»-и 
Њофиз, баъд ба омўхтани эљодиёти Бедил шурўъ менамуданд. 

Умуќи андеша, пањнои фикр, љавлони тахаёюл, санъати вожасозиву 
суханорої, дарёфти љузвиёти суварї ва назокати тасвир танњо хоси 
њунари эљодии абулмаонї аст. Аз љумла барои ифодаи мушаххастар ба 
ѓазали зерин рў меорем: 

Чашми ту ба њоли ман гар ним нахар хандад, 
Хорам ба чаман нозад, айбам ба њунар хандад. 
То чанд бар он ораз бар раѓми нигоњи ман, 
Аз њалќаи гесўят гулњои назар хандад. 
Дар кишвари муштоќон бепартави дидорї  
Хуршед чаро тобад? Бањри чї сањар хандад. 
Дил мечакад аз чашмам, чун абр агар гирям, 
Љон медамад аз лаълат, чун барќ агар хандад. 
Бо ањли фано дорад њар кас сари якрангї, 
Бояд, ки ба ранги шамъ аз рафтани сар хандад. 
Як хандаи ў барќи бунёди ду олам шуд, 
Дигар чї бало резад, гар бори дигар хандад? 
Дар љўи дами теѓат ширинии обе њаст, 
К-аз љўши њаловатњо захмаш ба шакар хандад. 
Сомони тараб сањл аст з-ин наќш, ки мо дорем, 
Субњ аз ду нафар фурсат бар худ чї ќадар хандад? 
Њар шабнам аз ин гулшан тамњиди гуле дорад, 
Бо гиря мадоро кун, чандон ки асар хандад. 
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Аз саъйи њавас бигзар, Бедил, ки дар ин гулшан. 
Гул низ агар хандад, аз пањлуи зар хандад. 

Ѓазали мазкур мураддаф буда, калимаи «хандад» радифи сода аст ва 
калимањои назар, њунар, сањар, агар, сар, дигар, шакар, ќадар, асар, зар 
њамќофия шудаанд. Ќофияњои дар ѓазали боло зикршуда муќайяд буда, 
бо равї (њамсадои «р») интињо ёфтаанд. 

Ѓазал дар бањри Њазаљи мусаммани ахраб эљод гардида, афоъили он 
чунин аст: 

-  -  v /  v  -  -  -  /   -   - v    /  v  -    -   - 
яъне, мафъўлу/ мафоъїлун/ мафъўлу/ мафоъїлун. 
Љузъиёти њунарї ва дарки маънї вобаста ба маърифати маъноию 

вазифаи бадеии лафз аст, ки барои дарёфти њадафи эљодкор мусоидат 
менамояд. Чунончи, хандидани чашм – назарафканї, нози хор дар 
чаману тамасхури айб бар њунар – киноя аз барњамзании ѓаразњо ва 
дарки асолати сидќ аст. Раѓми нигоњ, гули назар, њалќаи гесў… иборањои 
маъмулї буда, ошиќ аз наззораи љамоли мањбуба бенасиб аст, зеро 
њалќањои мў чун њиљобанд ва ин ба он монанд аст, ки чашми холдор низ 
аз наззора мањрум мебошад. Њадафи аслї висол буда, шиква аз фироќу 
њиљрон басо шоирона рўи тасвир омадааст. Фано – оѓози баќост ва 
нурафкании шамъ – гузаштан аз сар – баќои ўст, ки дар вуљуди мањбуб 
баќоро мебинад. Хадаф аз теѓу љўши њаловатњо ибораи рамзии теѓи 
нигоњ аст, ки њаловати гуворо дорад, ки киноя аз захми теѓ-ќурбони 
нигоњ гардидан мебошад. Дар байтњои минбаъда низ њадафњои иљтимої 
матрањ шудааст, зеро татбиќи орзуву ниёзњои инсонї, ба ќавли шоири 
мутафаккир, ки сомони тараб, мадоро, тамњид, њавас ва ѓайра љузъиёти 
онанд, он гоњ даст медињанд, ки ѓановати моддї бошад. Масалан, агар 
гул дар замири хеш зар (зардии дохили ѓунча) надошта бошад, 
намешукуфад. Яъне аз хандидан мањрум аст. Албатта, муроди шоир 
љањони моддист, зеро ин гулшан њамин маъниро дорад. 

Дигар аз нозукињои санъати ѓазалсароии ин мутафаккир он аст, ки 
љузъиёти лирикии тасвир комилан махсус, воќеї, мушаххас, дастрас, 
рўзгориву табиї, њаётианд. Ў аз чунин ашёву љузъиёти табиат 
тасвирсозиву маъниофаринї мекунад, ки он танњо хоси њунари эљодии 
Бедил аст. Касе аз пайравонаш дар баробари шоир љой гирифта 
натавонистаанд. Ё худ саъйи њавас – орзу кардан, ин гулшан – дунёи 
моддї, палў – ба маънии нерў, мусъидат дастгирї ва ѓайра, зар – гарди 
дохили гул, ки барои нашъунамояш мусоъидат мекунад. 

Яъне, шоир бењбудии сатњи зиндагиро марбут ба дорої ё ѓановати 
моддї медонад, ки дуруст аст. 

Маќсади адиб дар ин љо он аст, ки дар олами моддї бе ѓановати 
моддї, бе боигарї зиндагї кардан мањол аст. Њамчунон ки агар гул њам 
аз зардии дохили худ мањрум бошад, ёрои шукуфтан намекунад. 

Дарёфти маќсад, дарки  маънї, фаро гирифтани њадафи асосии шоир 
дар назми Бедил ва ба хусус, дар ѓазалиёти ў тез ва ба осонї даст 
намедињад. Ў асосан сарбаста сухангўї мекунад. Маънии шеър, моњияти 
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маќсади адиб печида аст ва аз ин рў, маънии шеърро тавассути 
зањматњои шабонрўзї метавон сарфањм рафт. 

Барои мисол ба ѓазали дигари Бедил рў оварда мебинем, ки он аз 
нигоњи њунар, мањорату малака, завќу истеъдоди шоирї дар кадомин поя 
ќарор дорад. Инчунин, ѓазали мазкур ба кадом маќсад эљод шудааст ва 
дарки мазмуну мўњтаво ва маънии он чї гуна даст медињад. Чунончи: 

Аз ѓубори љилваи ѓайри ту то бастам назар, 
Чун сафи мижгон ду олам мањв шуд дар якдигар. 
Бастаам мањмил ба дўши яъсу аз худ меравам, 
Боли парвозї надорад субњ љуз чоњи дигар. 
Хидмати мўи миёнат то киро бошад насиб, 
Гулрухонро з-ин њавас зуннор мебандад камар. 
Вањдати њасрат ба ин камфурсатї махмури кист? 
Сурати њамёза дорад чини домони сањар. 
Оламеро аз таѓофул рабти улфат додаем, 
Нест мижгон ќобили шероза бе забти назар. 
Ин таносонї далели вањшати саршор нест, 
Њар ќадар афсурда гардад санг, мебандад камар. 
Гар фалак беэътиборат кард, љои шиква нест, 
Бар њаловат бастаи дил чун гирењ дар найшакар. 
Сайри рангу бў њавас дорї, зи гул ѓофил мабош, 
Шўхии парвоз натвон дид љуз дар болу пар, 
Чанд бояд шуд њавасфарсуди пар, касби эътибор, 
Марњам, ай ѓофил, намеарзад ба чандин дарди сар. 
Манзили саргаштагони роњи аљз афтодагист, 
То дили хок аст, Бедил, ашкро њадди сафар. 

Ѓазали мазкур дорои матлаъ ва маќтаъ, тахаллус буда, аз 10 байт 
иборат аст. Ѓазал радиф надорад ва ќофияњои он аз калимањои зерин: 
назар, якдигар, љигар, камар, сањар, найшакар, пар, сар, сафар фароњам 
омадаанд.  Решаи ќофия «ар» буда, «р»-и њарфи равї мебошад. Аз 
сабаби он ки ќофия бо равї тамом шудааст ва пас аз он унсури дигаре 
иштирок надорад, чунин шакли ќофияро ќофияи муќайяд мегўянд. 

Ѓазал дар бањри Рамали мусаммани мањзуф эљод гардидааст, ки 
афъили он чунин аст: 

- v -  -  /  -   v  - -  /   -   v  -  -  /    -    v  - 
яъне фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилун. 
Дар байти аввал шоир мегўяд, ки  ба љуз ту ман аз њама рўй 

гардонидам ва ду олам барои ман њељ аст. Мањмил бастан – ихтиёри 
сафар кардан, дўши яъс – љониби навмедї, аз худ рафтан – нест гардидан 
ва ѓайра, ки омадан ба ин љањон омодагї ба љањони дигар (боќї) аст. Ин 
мисли субњ аст, ки баробари фароравї, нест мешавад ва мўњлати њастиаш 
низ хеле кўтоњ аст. Мўи миён – нозукї, хидмат – омодагї ба кор, зуннор 
бастани камар – ба хидмат тайёр будан мебошад. Яъне ба умеди 
шарафёбї ба хидмати мањбуба њама омодаи хизмат њастанд. Вањшат – 
рамандагї, вањшати њасрат – лањзаи њавасњо, махмур – хуморолуда, 
хамёза – дањанвољак – кўтоњии фурсат. Чини домон – њаракати босуръат 
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ва ѓайра. Маънии ин ифодањо он аст, ки умр чунон шитоб дорад, ки 
њатто кирои орзуњову њавасњо намекунад. Ё ин ки: оламе – љањоне, дунё, 
ки киноя аз инсонњост. Таѓофул – ѓафлат, бехабарї; рабти улфат – 
низоми хушњолї, шероза – васлкунандаи авроќ ё чизи дигар, забти назар 
– сарфи назар ё боз доштани нигоњ. Маќсад он аст, ки бехабарии мо 
боиси хушњолии дигарон шудааст. Њолати ќањрамони лирикї њолати 
чашм дар пайкари инсон аст. Агар боз ё пушида аст, аз фоида холї нест. 
Дар њолати боз будан мушоњида мекунад, мебинад. Дар њолати 
пўшидани чашм мижгонњо ба њам меоянду осуда мешаванд. 

Ва ё вожањои таносонї – танпарварї, осудагї; далел – аломат, 
нишонї… вањшат – одамгурезї; саршор – фаровон, бисёр; афсуда гаштан 
– корношоямї, фарсудашавї, яъне киноя аз ќувватгирї ва омодашавї 
буда, камар бастан бошад сифати њамон тайёрї мебошад. Яъне манзури 
адиб соликони роњи њаќ аст, ки онњо њар ќадаре дунёбезору 
неъматбадбин бошанд, ба њамон андоза омодаву дастандаркоранд. Зеро 
таносонї инсонро ба дунёву неъматњои он пойбанд месозад. 

Лафзи њаловат – гуворої, ширинї киноя аз нозу неъматњои дунёї; 
гирењ - пардањои дохили найшакар, ки пас аз гирифтани њосил онњо 
нолозим мешаванд. 

Маќсади шоир он аст, ки аз беэътиборї шиква кардан хуб нест, зеро 
худи шахс гунањкор аст, ки ба нозу неъмат дилбастагї дорад. Яъне 
шахси њарис – каси беэътибор, хору залил мегардад. 

Ифодаи сайри рангу бў – майл ба сўи бўю ранг, яъне дунё; гул – 
манбаъ, маншаъ аст, зеро манбаи накњат њамоно гул аст. Шўхии парвоз – 
азми парвоз, бавуќўъої, њадафи адиб он аст, ки инсон олами 
мўъљизаосоро набояд зоњирбинї кунад, мисли он ки љавњари накњат – 
гул, љавњари олам – Холиќи он аст. Яъне парвозро њамагон мебинанду 
медонанд, вале асоси он болу пар аст, ки бе он парвоз номумкин 
мебошад. 

Ё ин ки калимањои њавасфарсуд – дар њасрати чизе умрро сарф кардан; 
касби эътибор – бообрў шудан; марњам – дорў; яъне то кай бањри 
эътибор саъй мекунї? Агар обрўю эътибор барои инсон марњам бошад, 
талош бањри он ранљ аст. 

Нињоят калимаи «манзил» роњи - њадафноки мусофир; роњи аљз – роњи 
тариќат; њадди сафар – масофаи тайкардаи солик аст. Маќсади шоир он 
аст, ки нозукии роњи соликро мисли роњи ашки мижгон  медонад, ки хеле 
нозук мебошад. Њамин ки заррае азм аз низом дур шуд, ба хок афтода 
нобуд мешавад. 

Дигар аз хусусиятњои ѓазалиёти ин симои бузург он аст, ки аз нигоњи 
шакл комилан суннатист, яъне вазн, радифу ќофия, теъдоди абёт, риояи 
матлаъ ва маќтаъ, истифодаи тахаллус ва ѓайра. Албатта, дар љузъиёти 
масъалањои шаклї, хусусан љињатњои забонї, тозакорињо дорад, вале 
асосан њунари ў дар эљоди маънињо, њадафнокии тасвирњост. Мањз њамин 
сабаб буд, ки Мирзо Абдулќодири Бедил унвони ифтихории 
Абулмаъонї»-ро сазовор гардид. Яъне пас аз Саної, Аттор, Њоќонї, 
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Љалолуддини Балхї, Саъдї, Ироќї, Хусрав, Њофизу Камол, Љомї ва 
бисёр дигарон соњиб гардидан унвон магар осон аст?! 

Аз ин рў, мавзўи ѓазалиёти ў хеле бой, серсоњаву серпањлу, мухталифу 
гуногун аст. Ў махсусан вассофи ишќи ирфонї, тарѓибгари фалсафаи 
ирфону тасаввуф, њимоягари адолату адолатхоњї, тавсифгари илми 
њикмат, њаќиќату покї, њаќљўиву њаќгўї ва ѓайра мебошад. 

Дар ѓазалњои ў мисли кулли осораш хислатњои њамидаи одамї: 
эњтироми инсон, бузургдошти илму ирфон, некўкорї, ростгўиву 
ростќавлї, илмомўзї, мењнатдўстї, хоксорї, шикастанафсї, дурандешї, 
сидќу садоќат, ќаноатпешагї, сабурї, хотирљамъї ва ѓайра бо оддитарин 
љузиёт рўи тасвир омадаанд. Баръакс, хислатњои разилаи одамї: 
ноадолатї, кибр, њасад, бухл, дурўѓгўї, хавобаландї, инсонбадбинї, 
мардумфиребї, љоњиливу нодонї, мунофиќї, рибохорї, палидї ва 
ѓайраро сахт мањкум менамояд, ки љанбањои фалсафї – иљтимоии мавзўи 
ашъорашро ташкил намудаанд. Ў ба мавзўъњои суннатии ѓазал рў 
оварда бошад њам, дар љузъиёт тозакорї дорад. Вале тозакорињои 
љиддиро Бедил дар маънї, мўњтаво ва моњияти масъалањо ворид 
сохтааст. 

Дар маркази тематикии ашъори Бедил, ба хусус,ѓазалњои ў симои 
инсон меистад. Шоир тарљењи инсонро нисбат ба дигар махлуќот ќоил 
шуда, бартарии инсонро дар хиради ў, дар фаъолияти вай мебинад, шоир 
тавассути эљоди бадеъ мехоњад оламеро (инсонњоро) аз ѓафлат барорад. 
Аз ин рў, ѓазали Бедил ѓазали андеша аст. Бунёди ѓазалиёти Бедил бар 
андеша асос ёфтааст. Ў њатто оид ба маќому мартаба, љоњу љалоли инсон 
ќасидаи људогона дорад, ки метавон чанд байте аз онро зикр намуд: 

Ай шамъи базми ќудс29, надонам чї мазњарї30, 
К-аз вањм31 гоњ равшану гоње мукаддарї32, 
Гоњ аз самуми33 ќањр чу гулхан пуроташї. 
Гоњ аз насими лутф чу гулшан муаттарї. 
Дар чор рукни34 дањр туї њайрати зуњур, 
Дар њафт бањри чарх35 ту ноёб гавњарї. 
Ѓофил зи худ мабош, ки чун шамъи офтоб 
Иќболи њафт мањфилу36 нўњ ќасри ахзарї. 
Аз њар шайъе37, ки ањли ту фањмад афзалї, 
Аз њар макон, ки фањми ту пай бурд, бартарї. 
Њар љо нигоњ меравад, он љо ту рафтаї, 
Њар сў хаёл меравад, он љо ту мепарї. 
Мањкуми  нафси ин њама дунњимматї чаро, 
К-андар бисоти ќудс ту садру сарварї. 

                                                
29 Ќудс – покї. 
30 Мазњар - зоњиршавї 
31 Вањм – хаёл. 
32 Мукаддар – ѓамгин. 
33 Самум – шамоли сўзон. 
34 Рукн – ќисм. 
35 Чарх – осмон. 
36 Мањфил – замин. 
37 Шайъ- чиз. 
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Олам њама мусаххари амри замири38туст, 
Ай бехабар, ту аз чї њаворо мусаххарї?! 

Бузургдошти инсон нисбат ба кулли мављудоти рўи замин, яке аз 
масъалањои марказии эљодиёти Бедили Дењлавї мебошад. Яке аз 
љињатњои фарќкунандаи эљодиёти Бедил низ дар гузориши масъалаи 
мазкур ва роњи њалли он зоњир мешавад. Азбаски доираи фаъолияти 
инсон серсења, худи инсон махлуќи басо мураккабтарини мављудот њаст, 
пас дарки моњияти эљодиёти Бедили Дењлавї низ њамин гуна мураккаб 
аст. Албатта, Бедил ѓазалњое низ дорад, ки дар онњо зебоињои олами 
мављуда, тасвири манзарањо, хусусан љузъиёти фасли бањор, љирмњои 
самовї ва ѓайра мавриди тасвир ќарор дода шудаанд. 

 
Достони «Комде ва Мадан»-и 

Бедили Дењлавї. 
Достони «Комде ва Мадан» аввалин достони асримиёнагист, ки 

ќањрамонњои марказии он – ошиќ ва маъшуќа намояндаи ањли њунар, 
санъатанд. Ин достон мустаќил ё људогона набуда, дар дохили маснавии 
«Ирфон» љой дода шудааст. Аз сабаби он, ки соли таълифи «Ирфон» 
1712 эътироф шудааст, пас санаи эљоди «Комде ва Мадан» низ бояд 
њамон сол бошад. Достони «Комде ва Мадан» аз 900 байт иборат буда, 
10 бобро фаро мегирад. Достон дар шакли маснавї буда, дар бањри 
Хафифи махбуни аслам   (баъзан аслами мусаббаѓ, махбуни мањзуф, 
махбуни маќсур) таълиф шудааст. 

Афоъили он чунин аст: 
- v -  -  / v  - v  -  /  -   - 

яъне: фоъилотун, мафоъилун, фаълун ё фаъилун 
Мазмуни достони «Комде ва Мадан» чунин аст: Яке аз шоњони  

номдори ќаламрави Њиндустон дар њарамсарои хеш бо номи Комде 
раќќосаи њунарманду хубрўе доштааст. Комдеи соњибљамол бо њунари 
волои худ, ки дар базмњои шоњона барпо мешуд, њамаро мафтуну шайдо 
ва шефтаву њайратї менамудааст. Чунончи: 

Базми шањ бе рухаш њузур надошт, 
Бо њозирон чароѓ нур надошт. 

Овозаи љамоли зебо ва санъати волои Комде оламгир мешавад ва дар 
мулки Шимоли Њундустон санъатвари дигаре - Мадан ном зиндагию 
фаъолият менамуд, ки хунёгари бемонанд ва сарояндаи хушсавте буд. 
Мадан овозаи Комдеро шунида бо як илоље худро ба ќаламрави Комде 
мерасонад. Мадан дар як базми шоњ иштирок намуда, њунарнамої 
мекунад  ва ба њозирин нињоят писанд меафтад ва њунарнамоии Мадан 
шоњро ба њадде мутаассир мекунад, ки шоњ шаддаи марвориди 
гаронарзишеро ба Мадан њадя мекунад. Санъати Мадан Комдеро низ 
тасхир карда буд ва Мадан шаддаи њадяшударо ба Комде мебахшад. 

Бедил лањзаи мазкурро чунин ба риштаи тасвир кашидааст: 
К-он чи ман дорам аз сарафрозї, 
Бењ, ки халхоли39 пои худ созї. 

                                                
38 Замир – ботин, дил. 
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Рафтори Мадан боиси ѓазаб гирифтани шоњ мешавад. Шоњ амр 
мекунад, ки Мадан аз шањр бадарѓа карда шавад ва агар касе ба ў 
рањмхориро раво бинад, ба ќатл расонида мешавад.  Комде бошад дар 
љазои Мадан худро сабабгор медонад ва аз ин рў, мехоњад Маданро 
бубинад: 

Комде њар тараф «Мадан»-гўён, 
Буд чун ашк аз ќафо пўён. 
Кўчањо дод чок бар љигараш, 
То расонї хешро ба сараш. 

Комде ба сифати ришва зару зевари зиёдеро сарф намуда, Маданро ба 
мўњлати як шаб халос менамояд ва ошиќро ба хонаи худ гирифта меорад. 
Онњо дар якљоягї аз гардиши айёму аз нољурињои рўзгор шиквањо 
мекунанд. Рўзи дигар золимон онњоро људо намуда, Маданро ба биёбон 
бурда, дар он макон ўро танњо мегузоранд. 

Дар њамон сўњбати якшаба Мадан ба Комде гуфта буд, ки дар кадом 
як гўшаи мулки Шимол дарахти муќаддасест, ки инсонро ба мурод 
мерасонад. Яъне, агар касе он дарахтро пайдо намуда, каме дар сояи он 
нишинад, ба мурод хоњад расид. Ба њамин маќсад, Мадан он дарахтро 
љўён мешавад ва аз љумла мегўяд: 

Меравам, то ба он дарахт расам, 
Шояд аз сояаш ба бахт расам. 

Лањзаи хайрухуш Мадан ба Комде гуле таќдим намуда, таъкид 
мекунад, ки агар гулро хазон бинї, бидон ки њаёти ман дар хатар аст ва 
умрам ба поён расидааст. Агар гул пажмурда нашавад, маро чизе тањдид 
намекунад. 

Мадан он дарахтро пайдо карда дар сояи он муддате хоб меравад ва 
њар замон аз Комде ёд мекунад. Аз забони Мадан номи Комдеро њатто 
паррандагони биёбон низ њифз карда, онњо «Комде»-наво мешаванд. 
Чунончи: 

Вањшу тайри саводо он сањро, 
Баст минќору лаб зи савту наво, 
Баски бо созиш ошно гаштанд, 
Як ќалам «Комде»-наво гаштанд. 

Боре шоњи мулки Шимол њангоми шикор гузораш ба љавони 
парешонњоле меафтад, ки дар биёбон басо афсурдаву хиљил аст. Шоњ 
љавонро њолпурсї мекунад ва пас аз огоњї ёфтан аз њоли хеле парешони 
Мадан, ба ў хоњиши ёрї расондан пайдо мекунад. Зеро Мадан 
саргузашти пурмољарои худро ба самъи шоњ мерасонад. Шоњ аз 
шунидани ин хеле мутаассир гардида, мехоњад ба ошиќон ёрї расонад. 
Шоњи мулки Шимол ба шоњи золим нома навишта, хоњиш менамояд, ки 
барои ба маќсад расидани ошиќон мусоидат бикунад. Инчунин, боисрор 
таъкид њам мекунад, ки агар ба кори ошиќон монеъ шавад, он гоњ бо ў 
љанг хоњад кард. Вале подшоњи золим хоњиши шоњи одилро рад мекунад. 
Нињоят, љанг сар мезанад ва дар ин љанг шоњи одил пирўз мешавад: 

Хоки он бевафо ба хун тар шуд, 
                                                                                                                                                       
39 Халхол – њалќаи тилло ё нуќра, ки занон барои зинат ба пой мебанданд. 
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Подшоњи Мадан музаффар шуд. 
Мадан аз ѓалабаи шоњи одил шод гардида, наздик омадани висолро 

њис мекунад. Комде аз њолати гул ќиёс мекунад, ки Мадан хушњол бояд 
бошад. Аз њолати ошиќон шоњи одил низ хурсанд гардида, мехоњад 
иродаи Маданро бисанљад. Ў тавассути суханчине ба Комде мерасонад, 
ки Мадан дар яке аз лањзањои љанг њалок шуд. Комде баробари 
шунидани ин хабар, аз њуш меравад ва шоњ низ аз кори худ пушаймон 
мешавад. Зеро њамон шахс хабари њоли Комдеро ба шоњи одил 
мерасонад. Њангоми ба шоњ арз намудани саргузашти Комде, Мадан дар 
њузури шоњ буд, хабар ёфта ў низ аз њуш меравад. Шоњи одил аз њазли 
нољо худ пушаймон мегардад. Шоњ амр мекунад, ки љасади ошиќонро ба 
гармоба гузоранд. Зер шоњ бо табибон машварат намуда буд. Онњоро ба 
гармоба мебаранд ва баъди бахудої, онњо њамдигарро дар канори 
якдигар пайдо намуда, хурсандї мекунанд ва ба њамин тариќ, ба мурод 
мерасанд. 

Достон бо њамин хотима меёбад. Албатта, дар адабиёти тољик 
достонњои ишќї-лирикї хеде зиёданд: «Варќа ва Гулшоњ», «Вис ва 
Ромин», «Хусрав ва Ширин»-њо, «Лайлї ва Маљнун»-њо, «Фарњод ва 
Ширин» ва ѓайра. Вале дар асари Бедил тозакорињо фаровон аст. Муњим 
он аст, ки оптимизми бисёр ќавї дорад. Зеро ќањрамонњои асосии он ба 
маќсад мерасанд. 

Аз тарафи дигар, ќањрамонњои марказии достон намояндагони ањли 
њунар мебошанд, ки ба љуз хунари хеш ва хизмат ба мардум, ба сиёсат ва 
низоъњои дигар сару кор надоранд. 

Дар ин асари Бедил шоњи одил низ рафтори дигар дорад. Ў бисёр 
ќатъї, љиддї ва дўстдори њаќиќату адолат аст. Агар љое ноадолатиеро 
бубинад, онро то ба охир месанљад ва адолатро барќарору њаќиќатро 
пойдор месозад. 

Бедил исбот мекунад, ки зулм ва золимї бебаќо ва сустпоя аст. 
Образњои асосии достон 

Дар достони «Комде ва Мадан» образњои асосї ва лањзагї, мусбат ва 
манфї иштирок менамоянд. Образњои  марказии он: Комде, Мадан, 
шоњи кишвари Комде, шоњи мамлакати Шимол. 

Ѓоя ва њадафи эљодии Бедил. Дуруст аст, ки достони «Комде ва 
Мадан» достони ишќист ва бо оптимизми бисёр ќавї саршор аст. Ишќи 
дар ин асар рўи тасвиромада дар њама љо ва дар њама њолат сахт њимоя 
карда мешавад. Ишќи ду дилдода пок, беолоиш, холї аз макру њилла, 
сидќї, софдилона ва самимї буда, њар ду дилдода њам муборизанд. Онњо 
тарсу њарос аз шоњу амиру каси дигаре надоранд. Гузашта аз ин, Комде 
ва ошиќи ў - Мадан намояндаи як табаќаи иљтимоиянд. Онњо 
соњибњунаранд ва њунарашон онњоро машњур кардааст. На Комде ва на 
Мадан њариси молу чиз нестанд. Онњо барои дороиву молу пул талош 
намеварзанд. Шоњ ба Мадан шаддаи марворид инъом кард, вале Мадан 
дар њузури шоњ шаддаи марворидро нисори ќудуми Комде намуд. 

Аз тарафи дигар, бунёди ѓоявии асарро адл ва адолатхоњиву 
додгустарї фароњам меорад. Албатта, адлу дод дар муќобили зулму 
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бедодї меистод. Шоир ба ин восита гуфтанист, ки адлу дод њимоя аст. 
Мутафаккир асоснок  менамояд, ки набояд фирефтаи ноадолатињо ва 
истеъдодњо шуд. Зеро зулм ва золимї бебаќо буда, маѓлубпазиранд ва 
адлу додгустарї бошад, шикастнопазир ва љовидонаанд. Бедил бо 
нишон  додани ду шоњ ва усули муносибати онњо, њаминро таъкид 
карданї њаст, ки шоњони љонибдори зулм роњи хаторо интихоб  
кардаанд. Онњо хатман шикаст мехуранд ва аз арсаи таърих мераванд. 
Онњоро таърих низ бо нафрат ёд мекунад. Вале шоњони одил 
таърихсозанд ва мамлакати онњо дарозумру мардумонаш мењнатќарин 
мебошанд. Тавассути эљоди бадеъ сурат гирифтани образи шоњи одил 
яке аз вазифањои дараљаи аввали адибони асримиёнагї низ њаст. Мањз, 
ана њамин падидаи адабї ѓояи шоњи одилро тавлид карду адибон ба 
тарѓиби он камар бастанд. 

 
Љањонбинї ва аќидањои иљтимої – ахлоќии Бедил. 

Маълум аст, ки зери мафњуми љањонбинї системаи фалсафии 
таълимоти адиби мутафаккир фањмида мешавад. Аз ин нигоњ, эљодиёти 
Бедил ва системаи љањонбинии ў бо таълимоти исломи шариф муќобил 
нест. Зеро ў љонибдори таълимоти фалсафаи вањдати вуљуд буда, њадди 
нињоии он Холиќ-њастии мутлаќ ва азалї ва сунъи ў махлуќ-одам љўён 
асли хеш аст. 

Аз ин рў, Бедил инсонро њамаљониба дар маркази эљод мегузорад. 
Онро њамчун асрори олами саѓир ба тасвир мегирад: «Ай шамъи базми 
ќудс, надонам чї мањзарї»… Ќиёсњое, ки барои маърифати инсон ба кор 
гирифта мешавад, ѓолибан ба олами моддї тааллуќ дошта, таљрибагоњи 
он зиндагї, њаёт, рўзгор ва табиат аст. Ин аст, ки инсони тасвиркардаи 
Бедил пайваста дар гиру дор, раду бадал буда, доираи амалиёту 
фаъолияташ пур аз низоъ, тазод, мухолифат, бархурд аст. Нерўи 
тафаккур, ќудрати аќлонї, зењну заковати ин инсон љўё, кўшо ва фаъол 
мебошад. Илму тадќиќ, ќиёсу тарљењ, созандагию ихтироъ муњимтарин 
сифатњои фаъолияти инсони тасвиркардаи Бедил аст. Њадафи ин инсон:  

«Оламеро барорам аз ѓафлат.»  
Ѓафлат хоси љањони инсонист ва душмани њушёриву зиракии инсон 

аст. Аз сабаби он ки ин инсон оламеро (љомеъаро) аз ѓафлат азми 
наљотдињї дорад, пас тибќи таълимот ва љањонбинии Бедил, бархурдњои 
мафкуравї, зиддиятњои ботинї, низоъњои сиратї ихтилофњои маънавии 
нињоят аљоиб ва бозёфти шоири мутафаккир аст, ки боиси кашфи 
љузъиёти афкори ахлоќию фалсафї ва адабию зебошиносии мутафаккир 
аст. Бинобар он, инњитоту инќирози маънавї ва ё рушду тањаввули он ба 
огоњї ё ѓофилии инсон сахт вобастагї дорад. 

Бедил њам мисли кулли адибони асримиёнагї љонибдори ахлоќи 
њамида ва барњамзанандаи ахлоќи разила аст. Зеро ахлоќи разила: 
ришва, зино, дурўѓ, кибр, ќатл, фиреб, љањл, ѓазаб, таносонї, муфтхўрї, 
хабаркашї, одамбезорї ва ѓайра боиси завволи љомеа аст. Ахлоќи 
њамида: инсондўстї, ростќавлї, вафодорї, сабўрї, мењнатќаринї, 
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њалолкорї, хоксорї, шикастанафсї, покдоманї, саховатмандї, софдилї 
ва ѓайра сабаби болоравии маънавиёти инсон ва љомеа мебошад. 

Дар таълимоти ахлоќии Бедил эљоди бадеъ њамчун ифодагари 
тафаккури инсон – маънавиёти ў ва то ба њадди баланди фикрї расидани 
он дониста мешавад. Ба назари Бедил, донишу илм ирсї нест ва на њар 
кас барои идроки  маънї омода мебошад. Ба ин маънї шоир мегўяд: 

      Рамзошнои маънї њар хирасар набошад, 
       Табъи салими фазлат ирси падар набошад. 
Њадафи эљодкор аз ќазовати мазкур пеш аз њама саъй, љиду љањд ва 

кўшишу њаракат низ њаст. Бедил чун абулмаъонї офариниши маъниро 
дар эљоди бадеъ дар љои аввал мегузорад. Аз ин хотир, њунари эљодкору 
тахайюли эљодї љанбаи марказии шеърро таъмин менамояд. 

Аз ин рў, ў ашъори мадњиро хуш надорад ва њатто сахт накўњиш њам 
мекунад: 

Ай басо маънии равшан, ки зи њирси шуаро, 
Хоки љавлонгањи аспу хари ањли љоњ аст. 
В-ай басо нусха, ки дар мактаби ташвиши тамаъ, 
Рўсиёњи адаб аз мадњи амиру шоњ аст. 
Марљаи маънии ин сустхаёлон дарёб, 
То бидонї чї ќадар фитраташон кўтоњ аст. 
Сила муштоќи гадотабъ зи мазмуни баланд, 
Гар њама пой бар афлок нињад, дар чоњ аст. 

Бедили Дењлавї адибонеро, ки истеъдодро хор кардаанд ва њунарро 
тобеи зар донистаанд, сахт танќид менамояд. Асоси эљодиёти онњоро 
њирсу тамаъ фароњам меораду њадафи онњо аз эљоди бадеъ ба љуз тамаъ 
ва чоплусї чизи дигаре нест, носазо мегўяд: 

Дар лафзи туст маънии кавнайн мундариљ, 
Бањри чї бар њаќиќат худ пай намебарї? 
Оби њаёт аз нафасат мављ мезанад, 
Аммо чї суд, к-аз араќи мову ман тарї. 
Ѓофил зи худ мабош, ки чун шамъи офтоб 
Иќболи њафт мањфилу нўњ ќасри ахзарї. 
Кавну макон гулест ба домони њимматат, 
Худро агар ињота кунї, чархи дигарї. 
Олам њама мусаххари амри замири туст, 
Ай бехабар, ту аз чї њаворо мусаххарї, 
Аз њеч кас наям силаандеши бешу кам, 
Маддоњи фитратам на Зањирам, на Анварї. 

Албатта, панду ахлоќ, андарзу насињат дар таърихи адабиёти форс-
тољик яке аз мавзўъњои љовидона аст. Њатто адибе нест, ки ба ин масъала 
даст назада бошад. Ба фармудаи Саъдии Шерозї: 

            Муроди мо насињат буду гуфтем, 
            Њаволат бо Худо кардему рафтем. 
Аз ин рў, њадаф ќарор додани мавзўъ нав нест, яъне интихоби мавзўъ 

суннатї бошад њам, маърифат ва роњи њалли масъала тозаву нав 
мебошад. Ў ба масъалаи ахлоќу тарбия назари тоза дорад. Воќеан 
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эљодиёти Бедил инъикоси марњалаи нави эњёгарии адабиёти тољик аст, ки 
ба ќонунмандии њолати сиёсї-таърихї, иљтимої-ахлоќї, фарњангї-
адабї, фалсафї-эстетикї сахт вобастагї дорад. Равандњои мазкур 
сараввал љањонбинию маърифати мартабаи инсонро муайян мекард. Ин 
нахустин асре буд, ки Ѓарб сиёсати худро мехост дар ќаламрави 
Њиндустон љорї  созад. Яъне бархурдњои мафкуравї низ дар ин давра 
хеле тезутунд гардида буд. Ѓарб барои пойдор сохтани сиёсати худ 
љонибдори хурўљи низоъњои мазњабї миёни халќњои ин ќаламрав буд. Аз 
ин рў, Бедил ба маќому мартабаи инсон, маънавиёту шуури ў, њиссу 
дарку маърифати шахс таваљљўњи махсус дорад. Бедил љонибдори 
низоъњои мазњабї нест. Дар таълимоте фалсафии ў, ки сарчашмааш 
ислом аст, Холиќ офаранда ва махлуќ офаридашуда аст. Холиќ азалї ва 
љовид буда, махлуќ фонист. Вале дар љанби махлуќ аъмолу афъоли 
мутазод нињон аст. Ин аст, ки махлуќ дорои сифатњои ноќису комил, 
каму зиёд, мавзуниву номавзунї, шайтониву рањмонї ва ѓайра аст. Бедил 
дар робита ба интихоби љанбањои ахлоќи њамида ва амали хайр инсонро 
мухтор медонад. Инсон метавонад бо роњи нек рафта зиндагии худро 
бењтар намояд. Њадаф аз омўзиши нек сайќал додани шууру тафаккур 
аст, то инсон таѓофул наварзад, ѓофил намонад. Ба ин мънї мегўяд: 

Ман њам аз касби илм хурсандам, 
Лек бо маќсадест пайвандам. 
К-аз усули мадорики њикмат 
Оламеро барорам аз ѓайлат. 

Аз ин нигоњ, бурду бохти љамъият натиљаи зиракї ё ѓофилии инсон 
дониста мешавад. Ў љонибдори инсони кўшо, закї, љўё, соњибмаърифат 
мебошад, зеро чунин инсон соњиби истиќлоли фикру андеша аст ва 
метавонад ба маќсад бирасад: 

   Кавну макон гулест ба домони њимматат, 
   Худро агар ињота кунї, чархи дигарї! 
Бедил хамчун адиби мутафиккир ќасидае дорад, ки дар он инсон 

њамчун махлуќи муќаддас васф гардида, худшиносии он сахт таъкид 
карда мешавад.    

Умуман дар ин масъала афкори фалсафї – иљтимоии ў хилофи 
шариати исломї нест ва Бедил ќазовати худро дар њамин замина асоснок 
мекунад. Танњо мутафаккир зоњирпарастиро сахт мањкум месозад. 
Масалан, риши аз эътидол берун, саллаи калон, либоси фохирона ва 
ѓайра, ки онњо ифодагари маънавиёту дониш нестанд. 

Ањамияти илм. Бедил илмро яке аз роњњои халосї аз ѓафлату љањолат 
медонад. Беш аз ин илм, шахсро соњиби бахту иќбол месозад: 

То фазлу њунар оинапардоз нашуд, 
З-иќбол даре ба рўи кас боз нашуд. 
Фўлод ба оњан шараф аз љавњар ёфт, 
Беилм зи љинси хеш мумтоз нашуд. 

Аммо Бедил дар омўзиши илм дар љои аввал маќсадро мегузорад, ки 
њадаф  аз чунин шакл гирифтани ќазоват мухторияти инсон мебошад. 
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Зиёни бекорї. Кор омили асосии пешрафт дониста мешавад ва Бедил 
таъкид мекунад, ки он чи инсон пас аз худ боќї мегузорад, самараи кору 
бори ўст. Бинобар он, одамон бояд ба корњои барои умум фоиданоку 
нафърасон машѓул шаванд. Ба шуѓли бењуда даст назананд ва ба хар 
коре, ки даст мезананд, натиљаи онро андеша кунанд. Зеро дар дунё 
танњо натиљаи фаъолияти инсон маќому мартабаи ўро муайян намуда, 
чиз дигаре дар ин дунё наметавонад бањои сазовори шахсияти инсон 
бошад. Бедил мањз бо назардошти кору бори инсон нозу неъматњои 
дигари дунёро муваќќатї мењисобад: 

Аввалу охир он чї шуд маълум, 
Кору бор аст, мобаќї40 - маъдум41. 

Тарѓиби хислатњои њамида. Бедил инсони некўкор, хайрхоњ, илмдўст, 
ватанпараст, халќдўст, соњибмаърифат, њалим, фурўтану хоксор, 
ширинсухану нармгуфтор, ростќавлу ростгў, вафодору устуворро дар 
эљодиёташ васф мекунад. Чунончи, инсон набояд фирефтаи дониши худ 
шавад ва ба кибру ѓурур рўй биёрад: 

Њарчанд ба дониш аз љањон афзунї, 
Ё дар пирї муаллими гардунї. 
Њар гоњ ба пеши кас бари њољати хеш,  
Тифлї ба ту зебад, на афлотунї. 

Бедил љонибдори њамбастагию иттифоќї, якдилию муттањидї буда, 
парокандагию нифоќ, парешониву хусуматро танќид мекунад: 

Ёрон ба тифоќ агар ќадам мешикананд, 
Љайши арабу аљам ба њам мешикананд. 
Аз ќудрати иттифоќ ѓофил нашавї, 
Дандонњо сангро ба њам мешикананд. 

Ба назари Бедил, њимматбаландї љолибтарину накўтарин сифати 
инсон аст. Агар шахс њиммати баланд дошта бошад, њељ душворие 
наметавонад сади роњи ў гардад. Ў наќши њамматро аз таљрибањои њаёту 
зиндагї њосил кардааст. Аз ин рў, дар ин бора басо дилпурона ва бо 
боварии том ќазоват менамояд. 

Чунончи:  
Њиммат њар љо беш кунад кореро, 
Душворї нест њељ душвореро. 
Якчанд фалоњате42 ба кўшиш бењад 
Холї созад зи санг кўњсореро. 

Дар таълимоти ахлоќии Бедил  ба њимматбаландї, шуљоат, мардонагї, 
диловарї, нотарсї, устуворї, далерї, љасурї, таваљљўњи хоса зоњир карда 
мешавад: 

Дар таљрибагоњи одамї сулњу набард, 
Њиммат њалли кадом мушкил, ки накард. 

Бедил хислатњои разилаи инсониро сахт мањкум мекунад. Ў ба хусус 
мардумозорї, чоплусї, золимї, берањмї, љањлу нодонї, њарзагўї, 

                                                
40 Мобаќї – он чи боќї мемонад. 
41 Маъдум – адам, нестї. 
42 Фалоњат – кишоварз. 
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танбалї, серхобї, пурхўрї, сарватпарастї, кибру ѓурур ва ѓайраро 
танќид мекунад: 

Золим пўшад либоси хунбофтаро, 
То зер кунад хасми занбунёфтаро. 
Бо сангдилон шиори худ сахтї кун, 
Бардор ба оњан оњани тофтаро. 

Тазодњои рўзгор, ноадолатињои зимомдорон боиси харобии халќ ва 
мулк дониста мешавад: 

Ай нони ту гарм, аз тафи дилњои кабоб, 
Аз хиљлати зулм боядат гаштан об. 
То коми ту молида як ангушт асал, 
Бунёди њазор хона гаштаст хароб. 

Арзи чунин оњангњои сохти эътирозї низ яке аз хизматњои Бедил аст, 
ки аз њаќгўиву њаќљўї ва њаќбинии мутафаккир гувоњї медињанд. 

Дигар аз хидматњои таърихии Бедил дар таърихи эљоди бадеъ аз он 
иборат аст, ки ў ба дифои каломи бадеъ мехезад. Шоир роњ намедињад, 
ки баъзе шуарои тамаъкор суханро хору беќадр  кунанд. Мамдўњони 
нолоиќро ситоиш кунанду силаву инъом ба даст биёваранд. Њунару 
кирдори онњоро пешаи шайтонї ва њамкорї бо иблис мењисобад: 

Ай, ки таърифи салотин кардаї, 
Машќи таълими шаётин кардаї. 
Чист таълими шаётин? –Њубби љоњ43 
Ай шаётин муршидат44, рўят сиёњ. 

Дар афкори адабї – эстетикии Бедил ба сухан, суханвар ва суханшунав 
таваљљўњи махсус ба мушоњида мерасад. Ў шоирони маддоњ – сила 
муштоќонро хоркунандагони калом – гадотаъбон ном мебарад. Онњо 
имрўз соњиби молу сарват ва ганљу неъматанд ва албатта, ин рўзаке чанд 
аст, вале фардо рўсиёњу дар чоњи зулмонианд. Чунончи: 

Ай басо маънии равшан, ки зи њирси шуаро, 
Хоки љавлонгањи аспу хари ањли чоњ аст. 
В-ай басо нусха, ки дар мактаби ташвиши тамаъ, 
Рўсиёњи абад аз мадњи амиру шоњ аст. 
Сила муштоќи гадотабъ зи мазмуни баланд, 
Гар њама пой бар афлок нињад, дар чоњ аст. 

Ин аст, ки ў эљодиёти хешро дар муќобили њамин гуна суханварон 
мегузорад ва аз эљодиёташ, ки умре хираду дониш, аќлу заковатро 
сутудааст, ифтихор менамояд. Ў њушдор медињад, ки аз касе тамаъ 
накардааст ва нахоњад кард ва санги маломатро љониби Анвариву 
Зањири Форёбї њаво медињад ва мегўяд: 

Аз њељ кас наям силаандеши бешу кам, 
Маддоњи фитратам, на Зањирам, на Анварї… 

Дўстии халќњои ќаламрави Хиндустон ва умуман парастиши инсон низ 
яке аз мавзўъњои марказии эљодиёти Бедил мебошад. Махсусан, дар 
њолате ки аљнабиён ба сарзамини Њиндустон роњ ёфта буданд ва онњо 

                                                
43 Њубби љоњ – мансабпарастї, шўњратпарастї. 
44 Муршид – пир, шайх. 
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љонибдори низоъњои мазњабї, нооромии авзои ин кишвар буданд. Аз ин 
љост, ки мутафаккир њушдор медињад, ки дўстї ва њамбастагии мардум 
воситаи наљоти халќ ва кишвар ба шумор меравад. Зеро дасисакорон 
бањри амалї гардонидани дасисањои хешу ѓаразњои нињонї ба њар коре 
ќодиранд: 

Умрест, ки дар арсаи найранги ѓараз, 
Дорад баду нек сулњ ё љанги ѓараз. 
Гар рабти45 каломи куфру дин дарёбї, 
Сози њама кўк46аст ба оњанги ѓараз. 

Дар љои дигар шоир њолати халќњои кишварро ба дасте шабењ 
медонад, ки зери санг мондааст. Яъне њадаф  ноилољї буда, 
чораандеширо ногузир мењисобад: 

Домони тааллуќе ба чанг омадааст, 
К-ин халќ ба зиндони фаранг омадааст. 
Осон натавон кашид монанди нафас, 
Дасте, ки зи дил дар таги санг омадааст. 

Услуб ва хусусиятњои бадеии ашъори Бедил. 
Осори насрї ва манзуми њар як адиб дар кадом асре, ки бошад, аз 

сабки умумии адабї берун нест. Вале истеъдодњо дар таърихи адабиёт 
тавонистаанд, ки дар љузъиёт тозаљўињо кунанд. Масалан, Рўдакї дар 
асри X, Носири Хусрав(XI), Саної (а.XII), Низомї (а.XII), Љалолуддини 
Балхї, Хусрави Дењлавї, Саъдї (а.XIII), Њофизу Камол (а.XIV), 
Љомї(а.XV) ва ѓайра. 

Аз ин нуќтаи назар, осори Бедил низ дар заминаи сабки умумии давр – 
сабки њиндї эљод шудааст ва хусусиятњои ин сабкро комилан фаро 
гирифтааст. Аз тарафи дигар, эљодиёти Бедил, ки онро истеъдоди басо 
њайратовар рўи кор овардааст, дар љузъиёт тозакорињои хеле сершумор 
дорад, ки њатто сабки умумии даврро сарчашмањо сабки бедилї ном 
нињодаанд. Ба ин маънї, то андозае адабиёти беш аз 700-сола љанбаи 
љамъбастї мегирад, ки ин падидаро худи Бедил, пеш аз њама, њис 
кардааст. Чунончи, мегўяд: 

Зи баъди мо на ѓазал, не ќасида мемонад, 
Зи хомањо ду-се њарфи чакида мемонад. 

Зеро њадафи шоир жанри људогона набуда, умуман, шеър, яъне 
адабиёт аст. 

Ў шоирест, ки њангоми саррофии сухан њунари хоса зоњир мекунад. 
Њатто ашёњои муќаррарии табиат: кўњ, санг, хок, об, сабза, дарахт, абру 
борон ва ѓайра моњияти махсуси эстетикї мегиранд ва ба таври 
њайратовар љаззобу љолиб ва зебову назаррабо мешаванд. Ба ин маънї 
Бедил мегўяд: 

Њар сангпорае, ки фитад чашми мо бар ў, 
Аз як назар аќиќи Яман47 мекунем мо. 

                                                
45 Рабт – пайвастагї, робита. 
46 Кўк-мувофиќ намудани овозњо дар мусиќї, њамоњангї,; љўр. 
47 Аќиќи Ямин – санги ќиматбањои машњуре, ки дар Яман њосил карда мешавад. 
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Албатта, ин як хусусияти умуман адабиёт аст, вале адибони 
соњибистеъдод тавонистаанд, дар њунари эљод аз якдигар бартарї дошта 
бошанд. Ин аст, ки Бедил њолати эљодро ба дами теѓ монанд мекунад, ки 
маќсуди ў гузаштан аз њастии хеш аст. Яъне эљодкор месўзад, то бисозад: 

Дами теѓест, Бедил, роњи борики сухансанљї, 
Забони хома њам шаќ48 дорад аз њарфофаринињо. 

Яке аз љињатњои муњими сабки Бедил дар он аст, ки калимањо, ибораву 
таъбирњо дар алоњидагї фањмо, содда, равонанд, вале дар матн хеле 
печида меоянд, маънии онњо барои хонанда дастнорас мешавад. 
Чунончи, дар ин байт: 

Гул ба дасту по кї баст имшаб, ки чун ранги њино 
Бўсамуштоќон чаманњо зери лаб хун кардаанд. 

«Маъшуќа» - менависад устод С.Айнї мавриди тањлили байти мазкур, 
- ба дасту пои худ гул бастааст, ба ин сабаб бўсамуштоќон – ошиќоне, ки 
дасту пои ўро бўсидан мехостанд, чаманњоро дар зери лаб гирифта – 
бўсида хун карда ба ранги њино гардондаанд, то ки маъшуќа дар ваќти 
ба пою дасти худ гул бастан, шояд гулњои ба ранги њиногардидаи ин 
чаманњоро банданд ва ба ин восита бўсиши ин бўсамуштоќон њам ба 
дасту пои ў бирасад». Ин албатта, аз печидагии маъно гувоњї медињад. 

Ё худ дар ин байт: 
Хок шуд фитрат ба пастї, лек мижгон бар надошт, 
В-ар на аз мо то ба боми осмон як зина буд. 

Дар ин байт шоир фалсафаи халлоќияти инсонро дар назар дорад, ки 
Худо одамро дар бињишт офарид ва аз сабаби он ки љисми ў аз олами 
сифлї буд, тоб оварда натавонист ва агар тоб меовард, то олами 
таќаддус андаке буд. 

Муњим он аст, ки санъатњои бадеї низ дар шакли нисбатан мураккаб 
ба кор гирифта мешаванд; ташбењоти мураккаб, муканно,  кинояву 
маљозњои хеле вањмї, хаёлї, ињому рамзњои нисбатан дастнорас мавриди 
истифода ќарор дода мешаванд, ки моњияти онњо на ба њар кас фањмост. 

Дигар аз хусусиятњои уллубии ашъори Бедил аз он иборат ась, ки ў 
баъзан калимањои нави мураккаб месозад: силамуштоќ, бўсамуштоќ, 
гадотабъ, рамзошно, хирасар, иќтидороњанг, чаманкулоњ, тарабсаро, 
хориљоњанг, њайратоѓоз, тўфонљўшї, асарпарвард, тарањумхирман, 
саднаргисистонибрат ва ѓайра, ки аз њиссањои гуногуни нутќ сохта 
шудаанд, њатто маънии луѓавиашон на ба њар кас фањмост. 

Забони ашъори лирикии Бедил яксон нест, ѓазалу ќасидањои ў 
нисбатан мураккаб ва шеваи ќитъањову рубоиёташ хеле соддаанд. 

Барои намуна чанд байт аз як ќитъаи шоирро зикр менамоем: 
Ай басо илме, ки аз беилтифотињои халќ 
Дар миљози маъниогоњон њамон мастур монд. 
Бедимоѓињои мастон чашми шавќе во накард, 
Мављи май дар љом мањви решаи ангур монд. 
Наргисистонњо ба њайрат хуфтаи бедонишист, 
Оламе афрўхт шамъу њамчунон бенур монд. 

                                                
48 Шаќ(ќ) – шикоф; чок, шикофта. 
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Гар касе мањрам нашуд андешаи ѓафлат кирост? 
Њусн аз бас бениёзї дошт, номанзур монд. 

Дар ин ќитъа калимаи душворфањм нест ва хатто хонандаи оддї њам 
маънии онро ба осонї дарёфта метавонад. 

Ё худ ифодаи маънии иљтимої дар ин рубої, ки хеле оммафањму сода 
аст, далели ќазовати болост: 

Ай ѓофили имтињон, зи кас ќарз магир, 
Њарчанд расї ба љон, зи кас ќарз магир. 
Андўњи адо сахт гаронї дорад, 
Аз фоќа бимиру нон зи кас ќарз магир. 

Вале забони ќасидањову ѓазалиёт ва маснавињои Бедил нисбатан 
мураккабу печида аст ва худи шоир, «Сайри фикраи осон нест, кўњаму 
кўтал дорам»- мегўяд, шояд ба њамин ќисмати таълифоти мутафаккир 
бештар тааллуќ дошта бошад. 

Албатта, баъзан ѓазалњои равону фањмо низ дучор мешавад ва 
махсусан, ашъори васфиаш, ки ба тасвири бањор, љузъиёти табиат, 
ситоиши мањбуба, баёни њасби њол ва ѓайра бахшида шудааст, зиёданд. 
Чунончи, ин ѓазали бањорияро чун намуна метавон зикр намуд: 

Чашм во кун, ранги асрори дигар дорад бањор, 
Он чї дар вањмат наѓунљад, љилвагар дорад бањор. 
Соате чун бўи гул аз ќайди пироњан баро, 
Аз ту чашми ошної он ќадар дорад бањор. 
Кањкашон њам поймоли мављи тўфон гаштааст, 
Сабзаро аз хоби ѓафлат чанд бардорад бањор. 
Чашм то вокардаї, ранг аз назарњо рафтааст, 
Аз насими субњ доман бар камар дорад бањор. 
Аз хазон оина дорад субњ, то гул мекунад, 
Љуз шикастан нест ранги мо, агар дорад бањор. 
Абр менолад, к-аз асбоби нишоти аљуман, 
Њар чї дорад дар фишори чашми тар дорад бањор. 
Аз гулу сунбул ба назму насри Саъдї ќонеам, 
Ин маонї дар «Гулистон» бештар дорад бањор. 
Мў ба мўям њасрати зањмат табассум мекунад, 
Њар ки гардад бисмилат, бар ман назар дорад бањор. 
З-ин чаман, Бедил, на сарве љасту на шамшод раст, 
Аз хаёли ќоматаш дуде ба сар дорад бањор. 

Таъсири эљодиёти Бедил ба адабиёти тољик 
Ѓуломалихони Озод дар «Хизонаи Омира» минависад, ки: «…ањли 

Баѓдод забони арабї ва форсї – њар дуро медонанд, сўфиёни он љо дар 
маљолиси завќ ва самоъ аз забони арабї бештар ашъори Ибн-ул-Форизи 
Мисрї ва аз забони форсї аксар маснавии Носиралї мехонданд. Ин гувоњи 
он аст, ки Носиралї дар ќисмати ѓарбии Эрон ва Бедил ѓолибан дар 
ќисмати шарќї машњур шудаанд». 

«Таъсири Бедил, - менависад С.Айнї - дар назму наср аз њама љо зиёдтар 
дар Осиёи Миёна ривољ гирифта ва то Инќилоби октябр давом кард». Вале 
касе аз пайравон комилан комёб нашудааст. Гўё  худи Бедил инро њанўз дар 
замонаш њис карда бошад, ки мегўяд: 
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       Муддаї, даргузар аз даъвии тарзи Бедил, 
       Сењр мушкил, ки ба кайфияти эъљоз расад. 
Пайравони Бедил асосан ўро дар шакл пайравї кардаанд. Ба мазмуну 

мундариљаи ашъори Бедил касе ворид шуда натавонистааст». Печидагии 
маъно ва  дастнорасии умќи андешаву фикр ба он оварда расонд, ки ќисми 
зиёди пайравон сарддил шуда даст мекашидаанд. Бо вуљуди  он чанд тан аз 
шоирони тољики Осиёи Миёна: Сарир, Сират, Исои Бухорої, Туѓрал, 
Асирии Хуљандї, Љавњарї Бедилро хеле хуб пайравї кардаанд. Охирин 
шоири тољик, ки ба Бедил нисбатан ўњдабароёна таќлид кардааст, 
Зуфархон Љавњарии Истаравшанї мебошад, ки 16-уми феврали соли 1945 аз 
олам гузаштааст. 

Дар мадрасањо пас аз китобњои таълимии исломї, аз шоирон аввал 
Њофиз ва сонї Бедил омўхта мешуд. 

Њатто дар бисёр марказњои илмї-адабї: Бухоро Самарќанд, Хуљанд, 
Истаравшан мактабњои умумии бедилхонї вуљуд дошт. 

Савол ва супоришњо: 
1.Оид ба таваллуд ва овони љавонии Бедили Дењлавї маълумот дињед. 
2.Бедил дар синни чандсолагї ба шеъргўї оѓоз кардааст? 
3.Кадом хешовандони Бедил дар камолоти маънавии ў сањм гузоштаанд? 
4.Бедил ба кадом шањрњои Њиндустон сафар кардааст: 
5.Сабаби бо Мирзо сар шудани номи шоир ва хешовандони ўро шарњ 

дињед. 
6.Поёни умри Бедил дар кадом шањр гузаштааст? 
7.Таркиби «Куллиёт»-и Бедил кадом асарњоро дар бар гирифтааст. 
8.Кадом асарњои насрии Бедилро медонед? 
9.Мазмуну мўњтавои маснавињои «Тўри маърифат» ва «Тилисми њайрат»-

ро баён кунед. 
10.Маснавии «Муњити аъзам» дар кадом мавзўъ эљод шудааст? 
11.Калонтарин маснавии шоир чї ном дорад ва мазмуну мўњтавои онро 

баён кунед. 
12.Мазмуни мухтасари маснавии «Комде ва Мадан»-ро наќл кунед. 
13.Кадом ќањрамонњои марказї ва лањзавии маснавии мазкурро медонед? 
14.Гузориши адлу одилї дар маснавии «Комде ва Мадан». 
15.Кадом асарњои насрии Бедилро медонед? 
16.Таркиби «Девон»-и Бедили Дењлавиро баён кунед. 
17.Ѓазали «Айш донад дили саргашта парешониро» азёд гўед. 
18.Мазмуни ѓазали «Рамиданњо зи авзои љањон тарзи дигар дорад»-ро 

наќл кунед. 
19.Ѓазали «Чашми ту ба њоли ман гар ним назар хандад» ба кадом мавзўъ 

бахшида шудааст? 
20.Мањорати эљодии шоирро дар ѓазали «Аз ѓубори љилваи ѓайри ту то 

бастам назар» шарњ дињед. 
21.Дар хусуси љањонбинї ва аќоиди иљтимоии Бедил чї медонед? 
22.Назари Бедил оид ба хислатњои њамидаи инсонї ва мазаммати ахлоќи 

разила. 
23.Услуб ва хусусиятњои бадеии ашъори Бедилро баён намоед. 
24.Пайравони Бедил дар Мовароуннањр кињо буданд?    
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АДАБИЁТИ АСРИ XVIII ВА НИМАИ АВВАЛИ АСРИ XIX 
Вазъияти сиёсии Осиёи Миёна 

Вазъияти сиёсию таърихї ва иљтимоии Осиёи Миёна дар нимаи дуюми 
асри XVIII ва оѓози асри XIX басо сангину мураккаб гардида, ин њолат 
њанўз аз ањди Абдулазизхони Аштархонї (1645-1680) ва Субњонќулихон 
(1680-1702) шурўъ шуда буд. Убайдуллоњхон (1702-1711) кўшиши 
пешгирї намудани онро карда бошад њам, натиља надод ва худи ў ба 
ќатл расонида шуд. 

Дар замони њукмронии охирин намояндаи хонадони Аштархонї – 
Абулфайзхон (1711-1747) вазъияти кишвар тамоман хароб гардид. Зеро 
ин ќариб ба корњои мамлакатдорї њоким ањамият намедод. Ин буд, ки 
њокими Эрон – Нодиршоњи Афшор (1688-1747) соли 1740 ба сарзамини 
Мовароуннањр њуљум карда, ќуввањои Нодиршоњ бе дидани 
муќобилияти шадиде ба Бухоро ворид шуданд. 

Дар ин љанг Муњаммадњаким атолик - фиристодаи Абулфайзхон барои 
музокирот ба назди Нодиршоњ низ хиёнат мекунад. Ў бар нафъи 
Нодиршоњ амал менамояд. Писари Муњаммадњаким - Муњаммадрањимбї 
дар Эрон ба боварии Нодиршоњ даромада, баъдњо бо бањонаи љанозаи 
падараш ва кўмак ба Абулфайзхон ва зарба задан ба Ибодуллоњбї дар 
Каттаќўрѓон ба Бухоро меояд. Дар њаќиќат, Рањимбї исёни 
Ибодуллоњбиро шикаст дода, соли 1747 Абулфайзхонро дар мадрасаи 
Мири араб ба ќатл мерасонад. Ба њамин тариќ, охирин намояндаи 
Аштархонињо аз сафњаи таърих рафта, ба љои ин сулола салтанати 
Манѓитињо сар мешавад. 

Рањимхон соли 1754 ба як ќатор шањрњои Мовароуннањр лашкар 
кашида, дар шањрњои Миёнколот, Шањрисабз, Ўротеппа, Ќаршї, Ургут, 
Панљакент, Њисор ва ѓайра пояи давлаташро устувор мегардонад. 

 Рањимхон соли 1758 вафот мекунад ва ба љои ў амакаш - Амир Дониёл 
(1758-1785) ба тахт менишинад. Вале дере нагузашта њокимони мањаллї 
муќобили ў исёнњо бармеангезанд. Аз љумла, њокимони шањрњои 
Ўротеппа – Фозилбї, Шањрисабз – Бекназарбї, Косон – Бўтабї, Ѓузор-
Дўстќаробї ва дигарон. Баъди пахши чунин исёнњо, албатта, ањволи 
мамлакат хеле бад шуда буд. Баъд аз вафоти Дониёл (соли 1785)  писари 
ў - Шоњмурод (1785-1800) соњиби тахт шуд. Ин марди сўфимашраб 
шахсияти оддиву хоксоре буда, њатто Давлаткушбегї ва Ќозї 
Низомуддинро дар њузури омма барои гуноњњояшон ба ќатл мерасонад. 
Дар таърихи сулолаи Манѓитињо њукмронии Шоњмурод хеле одилона ва 
дар њадди инсоф буд. Ў ќариб њамаи њокимони мањаллиро иваз мекунад 
ва мансабдоронро санљида,  ба њар вазифае таъин менамояд. 

Амир Шоњмурод барои ободонии шањрњои Самарќанду Бухоро 
кўшиш намуда, пеши роњи бесару сомонињоро то андозае мегирад. 

Соли 1800, пас аз вафоти Шоњмурод, писари ў-Њайдар (1800-26) ба 
тахт мешинад. Амир Њайдар мударрисї низ мекардааст. Баъд аз вафоти 
Њайдар писари вай - Насруллоњ (1826-1860) ва баъди Насруллоњ писари ў 
- Музаффар (1860-1885) амир мешаванд. 
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Дар оѓози асри XIX мисли аминона, мўњрона, миробона, вакилона, 
муњосилона, њаќќи тарозу ва ѓайра  навъњои андоз зиёд мешавад. Ин аст, 
ки дар даврањои гуногуни асрњои XVIII-XIX бисёр исёнњои халќї рух 
додаанд.  

Вазъияти Хўќанд. Вобаста ба он ки Нодиршоњ Хўќандро ишѓол 
накард, ин сарзамин нисбат ба Бухоро ободон боќї монд. Њокими ин 
ќаламрав - Олимхони Хўќандї (1799-1809) низ баъзе тадбирњои хуб 
бањри амнияти кишвар андешида буд. Ў аз њисоби мардумони кўњистони 
Дарвозу Ќаротегин ва Шуѓнон дастаи махсусе созмон дода, даъвии 
истиќлолхоњї менамояд. 

Ин буд, ки вай Тошканд ва ќавмњои ќазоќро, ки дар атрофи он буданд, 
ба њудуди давлати худ медарорад. Пас аз Олимхон бародари ў - Умархон 
(1809-1822) низ сиёсати бародарашро давом медињад ва муваффаќ 
мешавад. 

Умархон Туркистон ва даштњои ќазоќнишинро аз њудуди бањри Арал 
то Њафтрўд тасарруф намуда, ќисми зиёди марказњои ќазоќу 
ќирѓизнишинро низ соњиб мешавад. Баъд аз Умархон писари вай - 
Муњаммадалихон (1822-1842) бањри вусъати њудуди давлати худ 
кўшишњо намуда, ќаламрави Дарвозу Ќаротегин ва њатто Кўлобро ба 
зери итоат медорад. 

Ў Ўротеппа ва Ќошѓарро низ тасарруф карда, њудуди мамлакаташро 
хеле вусъат мебахшад. Вале шахсияти амир чандон писанди мардум 
намешавад, зеро вай бештар ба айшу нўш рў меорад. Ин буд, ки Амир 
Насруллоњ Хўќандро забт намуда, Муњаммадалихон ва модару 
бародарашро низ нест мекунад. Идоракунии Хўќандро ба ўњдаи 
Иброњим Хаёл ном њоким мегузорад. Њукумати Иброњим дер давом 
намекунад ва Хўќанд боз мустаќил мешавад. 

Њолоти сиёсии Хоразм низ чандон хуб набуд, зеро миёни хонигарињои 
Хоразму Бухоро ва Хўќанд њамеша низоъњо  мављуд буданд. Аз сабаби 
он ки Марв ба ихтиёри њокими Бухоро зўран бароварда шуда буд, хони 
Хоразм - Элтузархон ба Бухоро лашкар мекашад. Хони Хоразм комилан 
комёб нашуда бошад њам, вазъияти Бухороро мураккаб намуд. Зеро 
Хўќанд низ як ќатор шањрњои тобеи Бухороро тасарруф карда буд. Аз 
љумла, як ќисмати Туркистон, Њафтрўд, Ќазоќистони Љанубї, Шуѓнон, 
Дарвозу Ќаротегин, Вахон ба ихтиёри мири Хўќанд даромада буданд. 

Умуман, ин кашмакашињои бемаънї ва ин бесарусомонињо њолати 
кишвар ва халќи мењнаткашро хеле вазнину ногувор карда буданд. 

Дар асри XVIII дар ќаламрави Афѓонистони кунунї низ таѓйироти 
љиддї ба вуљуд омад. Шоњи Эрон -Нодиршоњи Афшор (1736-1747) ба 
хонигарињои  хурд-хурди ќаламрави Афѓонистон хотима гузошта, 
тамоми њудуди њамонваќтаи Афѓонистонро ба њайати империяи худ 
дохил намуд. Баъд аз вафоти Нодиршоњ дар Афѓонистон давлати 
Дуррониён (1747 – 1818) таъсис ёфт, ки асосгузори он Ањмадшоњи 
Дурронї (1747-1773) буд. Ќаламрави он дар њамон ваќт аз Машњад то 
Кашмир ва аз Аму то бањри Араб буд. Соли 1818 давлати Дуррониён 
пароканда шуда, ба хонигарињои хурд-хурд таќсим гардид. Аз љумла ба 
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хонигарињои Кобул, Ќандањор, Пешовар, Њирот, ки муќтадири онњо 
Кобул буд. Њокими он - Дўстмуњаммадхон (1826-63) барои якпорчагї 
кўшиши зиёд кард, вале њамаи кўшишњояш бенатиља монданд. Зеро 
англисњо ба ин монеъ шуданд. Соли 1838 армияњои англисњо ва њиндуњо 
ба Афѓонистон њуљум карда, њукумати Шуљоъро таъсис доданд, вале 
озодихоњон ўро ќабул накарданд. 

Соли 1842 ў ба ќатл расонида шуд. Соли 1878 армияи 36.000 нафараи 
англисиву њиндї Афѓонистонро боз забт намуд ва ин кишвар расман 
мустамликаи Англия гардид. 

Дар ќаламрави Эрон бошад давлати Сафавиён, ки аввалњои асри XVI 
барпо шуда буд, то асри XVIII давом кард. Охирњои асри XVIII Ќочорињо 
ба сари њокимият омаданд ва то соли 1925 њукумат карданд. 

Ба њамин тариќ, Њиндустон, Эрон, Афѓонистон ва Осиёи Миёна зери 
таъсири сиёсати Россияи подшоњї ва Англия монда буданд. Танњо 
Россия пас аз Инќилоби Октябр сиёсати худро дар њамаи самтњои 
давлатдорї таѓйир дод, вале сиёсати мустамликадории Англия то 
миёнањои асри ХХ идома кард. 

Њавза ва марказњои адабї 
Дар асри XVIII ва оѓози асри XIX дар таърихи халќњои Осиёи Миёна, 

сарфи назар аз нобасомонињои давр, љунбиши тозаи адабї зуњур кард. 
Дар ин давра њаёти адабї асосан дар се маркази сиёсї – маъмурї ва 
фарњангї-адабї: Бухоро, Хўќанд ва Хева (Хоразм)  ривољ ёфт. Инчунин, 
њамин љунбиши адабї на танњо шањрњои зикршуда, балки тамоми 
ќаламрави Осиёи Миёна, яъне шањрњои музофотиро њам фаро гирифт. Аз 
љумла доирањои адабї дар Самарќанд, Каттаќўрѓон, Миёнкол, 
Шањрисабз, Хуљанд, Ўротеппа, Њисор, Кўлоб,  Ќаротегин, Дарвоз, 
Бадахшон ва дигар шањрњо фаъол гаштанд. 

Яке аз доирањои адабии бонуфузи ин давра маркази хонигарии Хева-
шањри Урганљ мебошад. Тафовути ин доираи адабї нисбат ба доирањои 
дигар он аст, ки адабиёти бадеї дар ин марказ ѓолибан ба забони ўзбекї 
инкишоф меёфт ва осори адабии ба забони тољикї эљодшуда нисбатан 
камтар ба назар мерасад. Дигар хусусияти ин њавзаи адабї ин аст, ки 
бисёр осори бадеї ва таърихї аз забони тољикї ба забонї ўзбекї 
тарљума карда шуданд аз љумла: «Тўтинома»-и Зиёи Нахшабї, «Њафт 
пайкар»-и Низомии Ганљавї, «Гулистон»-и Саъдї, «Бањористон», 
«Юсуф ва Зулайхо», «Саломон ва Абсол»-и Абдаррањмони Љомї, 
«Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Зайнуддини Восифї, «Шоњу Дарвеш»-и Њилолї ва 
ѓайра. Аз осори таърихї бошад, «Њабиб-ус-сияр»-и Хондамир, «Равзат-
ус-сафо»-и Мирхонд ва аз насри халќї «Чор дарвеш» ба забони ўзбекї 
тарљума шуданд. Дар ин кор сањми сарвари ин мактаби адабї - Мўниси 
Хоразмї басо бузург мебошад. 

Аз тарафи дигар, ба ин восита ин марди шариф дўстии халќњои тољику 
ўзбекро таќвият бахшида, иртиботи фарњангї-адабии халќњои Осиёи 
Миёнаро мустањкамтар намудааст. 

Дигар доираи адабии шўњратманд дар он рўзгор доираи адабии 
Хўќанд ба шумор меравад, ки он дар ањди Олимхони Хўќандї (1799-
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1809) ташаккул ёфта, дар рўзгори амир Умархон (1809-1822) эътибори 
хоса пайдо кардааст. 

Ба ин доираи адабї аз дигар гўшаву канорњо ќуввањои адабї љамъ 
омада буданд. Ин албатта, аз нуфузи он шањодат медињад. Абдулкарим 
Фазлии Намангонї дар тазкираи худ «Маљмўат-уш-шуаро» таъкид 
мекунад, ки 75 тан ќуввањои адабї аз дигар љойњо ба ин њавзаи адабї 
омадаанд. Зеро худи амир Умархон шоир буда, шеъру адабро 
ќадршиносї мекардааст. Њатто аз Бухоро адибони чун Умеди 
Самарќандї, Камоли Бухорої, Љунайдуллоњи Њозиќ, Шавќї, Вањшї, 
Муштоќи Шањрисабзї, Мањзуни Самарќандї ва дигарон ба ин доираи 
адабї омада буданд. Инчунин, баъзе адибоне њам буданд, ки онњоро 
маддоњони амир Умархон гуфтан мумкин аст. Онњо Вазир, Адо, Нола, 
Маъюс, Афсўс, Дабир, Нусрат, Њотиф, Хиљлат, Фазлї ва дигарон 
буданд. Дар ин дира як гурўњи дигари адибон-эљод корони нисбатан 
њаќгўю адолатљўе низ буданд, ки баъзе нуќсону камбудињоро рўирост 
мегуфтанд. Ба ин тоифа адибон Гулханї, Махмур, Шўхї, Нодир (Узлат), 
Нозил ва дигарон дохил мешаванд. 

Дигар хусусияти  хеле муњими доираи адабии Хўќанд ин аст, ки 
адибони њавзаи адабии мазкур шоирони зулисонайн (дузабонї) буда, бо 
забонњои тољикї ва ўзбекї асар эљод мекарданд. 

Яке аз хусусиятњои љолиби доираи адабии Хўќанд боз аз он иборат 
аст, ки ин љо њаљв нисбатан ќувват пайдо карда буд. Аз адибони њаљвгўи 
ин доираи адабї метавон чандеро номбар кард. Аз љумла Мањмуди 
Махмур, Нозили Хуљандї, Гулханї ва монанди инњо, ки дар њунари 
њаљвгўї панљаи нисбатан ќавї доштанд. 

Чунончи, дар њаљвиёти Авазмуњаммад Нозили Хуљандї, ки ба 
забонњои тољикї ва ўзбекї эљод мекард, камбудињо ва норасоињои 
замону муњит ошкоро баён карда шудаанд. Аз љумла, баъзе аз њаљвияњои 
адибро метавон зикр намуд: «Дар њаљви Иброњими ќилтамоќ», «Дар 
њаљви Њакими нонвой», «Њаљв дар њаќќи нархари нољинс» ва ѓайра, ки 
дар онњо зоњиру ботини  њаљвшавандањо, марому њадафи онњо фош карда 
шудааст.  

Хусусияти дигари доираи адабии Хўќанд аз он иборат аст, ки дар он 
бештар таттабўот ё љавобиягўї ривољ гирифта будааст. Аксари шоирони 
ин њавза ба ашъори амир Умар љавобияњо гуфтаанд.   

Дигар доираи бонуфузи адабии ин давра доираи адабии Бухоро ба 
шумор меравад. Ин доираи адабї аз солњои 30-юми асри XVIII сар карда 
нисбатан ба инќирози адабї дучор гардид. Албатта, ин вобаста ба авзои 
сиёсї – таърихии Бухоро ва кашмокашњои дохилии он буд. Танњо аз 
солњои 70-уми њамин аср сар карда, вазъият нисбатан рў ба бењбудї 
менињад. Ин бењбудї даќиќан аз давраи ба сари ќудрат омадани амир 
Шоњмурод оѓоз шуд. Дар ин доираи адабї адибон аз њар шањру вилоят 
гирд омада буданд. Аз зумраи он эљодкорон Мирзосодиќи Муншї, 
Муњаммадшарифи Ориф, Абдуррањмонхољаи Носењ, Љунайдулоњи 
Њозиќ, Њасрати Њисфї, Парии Њисорї, Рањими Ѓармї ва дигарон (беш 
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аз 70 нафар) буданд, ки боиси равнаќи адабиёт дар њавзаи адабии мазкур 
шуданд.  

Равнаќи адабиёт дар њавзаи Бухоро нисбат ба доирањои дигари адабї 
сусттар буд, зеро њукуматдорони Бухоро ба шеъру адаб чандон раѓбат 
надоштанд. Аз ин рў, доираи адабии Бухоро пеш аз њама, бо он 
характернок аст, ки адабиёт ѓолибан дар шањрњо ва навоњии тобеи 
Бухоро нисбатан пеш рафтааст. Адибони ќаламрави Бухоро бештар дар 
шањрњои Њисор, Самарќанд, Насаф, Шањрисабз, Ўротеппа, Каттакўрѓон 
ва Дарвозу Бадахшон гирд омада, мањфилњои адабиро ободу  бонуфуз 
мекарданд. Ба хусус, дар замони њукумати Абдукаримбї ва Яъќуб 
мањфили адабии Њисор нисбатан фаъолтар будааст. Аз шоирони ин 
доираи адабї Тошхољаи Ирсї, Мирзо Олимљони Њасрат, Мулло Раљаби 
Парї ва дигарон бо Бухоро иртиботи ќавї доштаанд.  

Навъњои асосии адабї. Дар њар се доираи адабї асосан жанрњои 
маъмули адабї тањаввул кардааст. Махсусан ѓазал, мусаммат, рубої, 
ќитъа ва маснавї нисбатан серистифода будаанд. Яке аз жанрњои 
нисбатан маъмули давр ѓазал ба њисоб мерафт. Ѓазали ин давра суннатї 
бошад њам, дар мавзўи он андаке оњангњои иљтимої: сўзу гудоз, оњу 
нола, фироќу њиљрон баландтар садо додаанд.  

Дар ѓазалњо њасби њоли шоирон бештар ба назар мерасад. Заминї 
намудани сабки ѓазал ва даст кашидан аз услуби печидабаёнї низ 
мушоњида мешавад. Машњуртарин ѓазалсароёни ин давра Мирзосодиќ, 
Њозиќ, Њасрат, Нозили Хуљандї, Музтар, Мирзо Атои Бухорої ва 
дигарон мебошанд.  

Мухаммас њамчун як навъи мусаммат дар ин ањд то ба дараљае рушд 
кардааст. Дар ин аср мусаммати мухаммас ва њарду навъи он: озод ва 
тазмин дида мешавад. Бо вуљуди он мусаммати мухаммаси тазмин 
бештар эљод шудааст. Шоирон ба ашъори Саъдї, Њофиз, Хусрав, Љомї, 
Њилолї, Соиб, Бедил ва адибони зулисонайн, ба ѓазалњои Навоию 
Фузулї бештар мусаммати мухаммас бастаанд. Махсусан, ба ѓазалиёти 
Њофизу Бедил мусаммати мухаммас бештар мушоњида мешавад.  

Рубої низ яке аз жанрњои нисбатан маъмули ин давра ба шумор 
меравад. Шоироне, ки барои идома додани суннати рубоисарої саъй 
кардаанд, Мирзосодиќ, Носењи Хатлонї, Шавќї, Нозил, Фано ва 
дигарон мебошанд. Муњимтарин хусусияти рубоиёти ин рўзгор дар он 
зоњир мешавад, ки дар рубоиёти ин ањд, хусусан дар мисраи чањорум 
зарбулмасалу маќолњои халќї бештар истифода шудаанд. Умуман, 
рубоињои ирсолумасалдор бештар дучор мегарданд. Албатта, ин 
падидаро тамоюли халќияти адабиёт гуфтан мумкин аст.  

Ќитъа њам мисли навъњои дигари адабї дар ин давра нисбатан 
тањаввул кардааст. Муќаттаоти адабиёти садаи мазкур аз нигоњи њаљм 
низ маъмулї буда, ѓолибан аз ду то 15-17 байтро ташкил додаанд. Аз 
нигоњи мазмуну мўњтаво низ ќитъањои ин ањд андарзї, панду ахлоќї, 
шикваю эътироз нисбат ба режими њукмрон, танќиду мазаммати амирон, 
золимон ва ѓайра буданд. Ќитъањои мадњї, васфї, таърихї низ хеле зиёд 
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мебошанд. Намунаи комили чунин ќитъањоро мо дар эљодиёти 
Мирзосодиќ, Љумъаќулии Хумулї дучор меоем.  

Оид ба бунёди масљидњо, тавлиду вафоти шахсиятњои гуногун ва ѓайра 
низ ќитъањои зиёде эљод шудаанд, ки аз ободии давру замон ва эътибори 
шахсиятњо гувоњї медињанд. Умуман, шоирон Содиќ, Носењ, Њофиз, 
Шавќї, Нозил дар тањаввули ин жанр сањми сазовор доранд.  

Ќасида аз маъмултарину машњуртарин навъњои адабии ин давра буда, 
баъзан ќонуниятњои рушду тањаввул ва ё пастравию аз инкишоф 
бозмондани адабиётро таъмин намудааст. Дар охирњои асри XVIII ва 
оѓози асри XIX ќасида басо паст рафтааст. Таназзули ќасида дар ин 
давра дар муњити адабии Бухоро хеле назаррас аст. Њатто баъзе шоирон, 
мисли Ќонеии Насафї, Мирзо Атои Бухорої, Мањзуни Самарќандї, 
Њаљрии Дарвозї ва Фориѓи Њисорї. ќасида нагуфтаанд. Дар девони 
шоирони тавонои ин давра низ ќасида хеле кам дида мешавад.  

Масалан, дар девони Мирзосодиќи Муншї танњо ду ќасида, дар 
таълифоти Љунайдуллоњи Њозиќ се ќасида, дар девони Гулмуњаммади 
Афѓон се ќасида мављуд аст.  Таназзули жанри ќасида гувоњи он аст, ки 
амирони Манѓит ба равнаќи шеъру адаб чандон эътибор намедодаанд ва  
аз ин рў, ањли адаб низ онњоро ба сифати мамдўњ намепазируфтанд. Ин 
падида гувоњи он аст, ки адибон аз баёни воќеият дур нашудаанд. Дар 
ќаламрави Мовароуннањр нисбатан амир Умархон ба шеъру адаб 
таваљљўњи бештар дошта бошад њам, вале ќасидањое, ки дар ин доираи 
адабї эљод шудаанд, таќлидї буда, дар онњо тозакорї ва ё љолибияте дар 
муќоиса бо пешиниён ба назар намерасад. 

Чунончи, Њозиќ дар як ќасидаи хеш хаёли ба хориљи кишвар сафар 
кардани худро баён намуда, мартабаи эљодии хешро таъйин кардааст: 

Аторуд аз сари шафќат, ки Хизри роњи ман аст, 
Намуда хобу хаёли маро чунон таъбир: 
Ки ай ситамкаши айём, ин ќадар ѓам чист, 
Зи рўзгор чї нишастаї чунин дилгир? 
Туро ба илму њунар кист дар замонаи адл,  
Туро ба донишу фан дар љањон куљост назир? 
Кашида килки ту хате ба нусхаи Буќрот, 
Шикаста гавњари назми ту ќадри шеъри Зањир. 
Ба гўшае бинишин сайри олам макун њаргиз, 
Ба њоли хеш мадењ роњ ин њама таъмир, 
Ту гар нишастаї, шеъри ту гашта њафт иќлим, 
Расида гавњари назмат ба гўши шоњу вазир. 

 Дар ин ањд ќасоиди њаљвї то андозае рушд кардааст, ки баъзе 
љузъиёти рўзгор, нуќсону норасоињои даврро инъикос менамояд. 
Чунончи, ќасидаи Њозиќ, ки «Дар њаљви шоир Љалолї» ном дорад, 
намунаи даъвии болост.  

Тавонотарин шоирони ин рўзгор низ ба шоирони машњури гузашта, аз 
љумла ба Хусраву Љомиву Навої тазмин - љавобия гуфтаанд.   

Чунончи, Љомї гуфтааст: 
Кунгури айвони шањ, к-аз кохи Кайвон бартар аст, 
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Рахнањо дон, к-аш ба девори њисори дин дар аст. 
 Аз Навої:  

Оташин лаъле, ки тољи хусравонро зевар аст, 
          Ахгаре бањри хаёли хом пухтан дар сар аст. 
    Њозиќ дар љавоби онњо гуфтааст: 

   Подшоњонро куљо бар афсаре зарринтар аст, 
   З-оташи савдои њирс он чоњи дуде бар сар аст. 

Маснавї  яке аз жанрњои маъмул дар њама давру замон буда, навъњои 
људогонаи он бисёр ќонуниятњои инкишофу пастравии адабиётро таъмин 
намудааст. Аз тарафи дигар, адибон на танњо дар таълифи анвои лирикї 
сањм гирифтаанд, балки дар эљоди осори эпикї низ сањм гузоштааст. Ин 
аст, ки дар ин давра як силсила осори достонї низ таълиф шудааст. 
Масалан, Љунайдуллоњи Њозиќ достони «Юсуф ва Зулайхо», 
Мирзосодиќ- «Дахмаи шоњон», Салоњи Бухорої- «Юсуф ва Зулайхо», 
Масењои Бойсунї – «Раъно ва Зебо», Муњаммаднабии Ањќар - «Лайлию 
Маљнун», Носењи Хатлонї- «Маљлисафрўз»-у «Њайратангез» ва 
«Њадиќат-ур-расул» ва ѓайраро рўи кор овардаанд. Ин осор, аз як тараф, 
анъанаро нигоњ дошта бошад ва аз тарафи дигар, њолати воќеии замони 
адибонро низ то андозае инъикос намудаанд. Ин њолат, махсусан дар 
манзумањои «Рафъи тумани Оњугиру Хайробод» ва «Ба духтаре ошиќ 
шудани дарвеш»- и Мирзосодиќ нисбатан љолиб ба    тасвир омадааст.      

Ривољи таърихнависї. Яке аз дастовардњои илму фарњанг дар ин 
асрњо идома бахшидан ба суннати таърихнависї мебошад. Асарњои 
таърихї дар ин давра низ эљод шудаанд ва таълифи ин навъи осор, пеш 
аз њама, таќозои замон мебошад. Осори таърихии садаи мазкур асосан, 
бо наср навишта шудаанд. Ба тариќи намуна метавон чанде аз он 
асарњои мансури таърихиро зикр намуд: «Тўњфаи хонї»-и 
Муњаммадвафои Карминагї, «Тољ-ут-таворих»-и Муњаммадшарифи 
Наќї, «Гулшан-ул-мулук»-и Муњаммадяъќуб, «Мунтахаб-ут-таворих»-и 
Њољї Њакимхон, «Таърихи амир Њайдар»-и Мулло Муњаммадшарифу 
Мулло Ибодулло ва ѓайра. Ин асарњо, аз як тараф, авзои таърихи давру 
замон, њолати таърихии ин ва ё он давраро равшан кунанд, аз тарафи 
дигар, ќонуниятњои рушду тањаввулоти насри таърихиро низ тањким 
бахшидаанд. Инчунин, осори мазкур дар баробари арзиши таърихї 
доштан, барои тадќиќи адабиёту авзои адабї ва њолати илму фарњанг 
кўмаки фаровон мерасонад. 

Гузашта аз ин, дар баробари осори мансури таърихї, боз асарњои 
манзуми таърихї дар ин давра таълиф шудаанд, ки аз чанд љињат муњим 
мебошанд. 

Ин асарњо њамчун асари таърихї, пеш аз њама, арзиши таърихї 
доранд, зеро дар бораи авзои таърихї- сиёсии давр маълумот медињанд. 
Аз тарафи дигар, ањамияти адабї- эстетикї доранд, зеро бо шеър- бо 
њунари адабї ва истеъдоди шоирона рўи кор омадаанд. То ба имрўз аз 
он осор ду номгўй маълуму дастрас аст, ки яке «Фатњномаи хоќонї»-и 
Абдулхолиќи Муншї ва дигаре «Футўњоти амир Шоњмурод дар Эрон»-
и Мирзосодиќ мебошанд. 



 127

 Ривољи сабки њиндї. Сабки њиндї сеюмин сабк дар таърихи адабиёти 
тољик буда, анъанањои сабкњои хуросонї ва ироќиро чун суннати тарзи 
таълиф пазируфтааст. Яъне ин сабк њам љањонбинї, системаи образњо, 
воќеъоти адабї ва тарзи ягонаи тасвир дар давраи муайян аст.  

Аз ин нуќтаи назар, заминањои зуњури он аз асри XIII ва аниќтараш аз 
эљодиёти Хусрави Дењлавї оѓоз гардида,  аз се марњала иборат аст. 
Марњалаи аввали он то асри XVI ва марњалаи сонї асри  XVI – нимаи 
аввали асри XVII буда, ин марњалаи комилан ташаккулёбии он ба 
шумор меравад. Марњалаи сеюми он аз эљодиёти Бедил ибтидо мегирад, 
зеро ин падида то ба њадест, ки он бо номи Бедил пайванди ногусастинї 
дошта, дар адабиёт иборањои «сабки бедилї», «услуби бедилї», «тарзи 
бедилї» ва ѓайра маъмул гаштаанд. 

Аввалин унсури ин сабк љањонбинии нав дар эљоди бадеъ аст, ки 
эљодкори сухани бадеї худро њаким мењисобад, зеро дар эљоди бадеъ он 
метавонад њадди эътидоли волотарин бошад: «Имрўз на шоирам, 
њакимам…». Мушоњидањои эљодкорон низ басо муљаррабона ва хеле 
санљидаву даќиќ гардидаанд, то ба дарди ниёзманде дармон бошад. Ба 
ќавли Мирзо Бедил: 

              Зи пои мўр то боли магас сад бор санљидам, 
              Нашуд беэътиборињои ман санги тарозуе. 
  Мањз, ана њамин даќиќкории эљодкорон дар сабки мазкур љанбаи 

њакимонаи шеърро таќвият бахшид. Ин падидаи хаёлангезу муассир, ки 
ќалбу њиссу идроки инсонро тасхир менамояд, ирсоли масал ё ирсоли 
масалайн (агар дар байт бошад) аст, ки онро њосили истеъдод, дониш ва 
таљрибаи эљодкор метавон гуфт. 

Яке аз муњимтарин хусусиёти сабки њиндї баёни халќї, тасвир ва 
ашёву аљзои тасвиршаванда мебошад. Образњои шеърї, тасвирњо ва 
љузъиёти тасвиршаванда њама аз рўзгори рўзмарраи мардум аст, вале 
дарки моњияти ашё на ба њар кас даст медињад. Масалан, барои намуна 
як ѓазали шоири тавонои давр  Њусайни Донишро метавон зикр намуд: 

На махмурам, на мастам- турфа найранги тамошоям, 
Ќиёмат нусхаи њолам, чунин тафсири симоям. 
Тазаллум боли парвозам, тањайюр наѓмаи созам, 
На анљомам, на оѓозам- садои боли анќоям. 
Саводи нусхаи вањмам, ѓубори сафњаи бањрам, 
Надорам имтиёзи њастии имрўзу фардоям. 
Њуљуми вањшатам, барќи тањайюр, вазъи мазмунам, 
Куљо дар мулки мавњумї сароб афтода њамтоям. 
Ба чашми дўстон хорам, на љуз тањсили ѓам корам,  
Намуди ашки хунборам, ки ѓалтон бар замин оям. 
Далели љавњари фардам, надими мењнату дардам,  
Нишони орази зардам, аз ин бишнос пайдоям. 

Дар ѓазали боло чањор байт мўњтавон пурвусъате дорад, ки њадафро 
мураккабтару доираи тасвирро фарохтар менамояд. «На анљомам, на 
оѓозам…» моњияти фалсафї дошта, њадафи эљодкорро дар маърифати 
пурвусаъттаре рўи тасвир меорад.  
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  Умуман, ѓазали зикршуда њасбињолї буда, њолати ќањрамони 
лирикиро хеле музтарибона ва њаяљонангез ба тасвир гирифтааст. 

  Дар ташаккули сабки њиндї шоирон Бобофиѓонї, Урфии Шерозї, 
Ѓании Кашмирї, Соиби Табрезї, Толиби Омулї, Носиралии Сарњиндї 
маќоми арзанда доранд. 

Масалан, таъсири эљодиёти Толиби Омулї ба шоирони минбаъда ва 
махсусан ба Соиби Табрезї хеле зиёд њис карда мешавад. Вале њанўз дар 
ашъори Толиб баён, дар маљмўъ, мураккаб нест. Чунончи, Толиби 
Омулї мегўяд: 

Дур аз ту ранги сабзаву сунбул надидаам, 
Сад рањ ба боѓ рафтааму гул надидаам. 
Хубон њазор шева намоянду ман зи ёр, 
То дидаам ба ѓайри таѓофул надидаам. 
Толиб, забони тўтии дењлинажодро, 
Љуз дар дањони булбули Омул надидаам. 

Тарзи баёни шоирон тадриљан рў ба мураккабї овардан мегирад. 
Яке аз муњимтарин хусусиёти сабки њиндї дар сохтори байт низ зоњир 

мегардад. Ин хусусият он аст, ки дар мисраи аввал андешаи шоир ба 
таври муњокима баён гардида, дар мисраи дуюм бо далелњои бисёр ќавї 
асоснок карда мешавад ва мисраи дуюм љанбаи ќатъии њукмро мегирад. 
Чунончи, ин байтњои Нозими Њиравї: 

Баски аз ширинии гуфтор талхї дидаам, 
Чун забони мор килки тарзабонам мегазад. 

    Ё худ: 
Сарафроз аст хуршед аз ќазои њољати мардум, 
Ба кори худ ќалам аз љо чу хезад, сарнагун бошад. 

    Ё ин ки Ѓании Кашмирї мегўяд: 
Одами хокї зи хомї дорад аз май иљтиноб49, 
Кўзаи гил пухта мегардад, наметарсад зи об. 

    Ва ё байти зерини Шавкати Бухорої, ки хеле њунармандона аст: 
Ѓариќи бањри вањдат љилваи касрат намебинад,  
Зи зери об натвон дид мављи оби дарёро. 

     Сабки њиндї дар ќаламрави Њиндустон ва сонитар дар 
Мовароуннањр ва ќаламрави Афѓонистон бештар вусъат пайдо намуда 
бошад њам, дар ќаламрави Эрон чандон хуш ќабул нашудааст. Њатто 
яке аз бузургтарин сабкшиносон Маликушшуаро Бањор мегўяд: 
 Сабки њиндї гарчи сабке тоза буд, 
 Лек ўро заъфи беандоза буд. 

 Фикрњо сусту тахайюлњо аљиб, 
 Шеъри пурмазмун, вале нодилфиреб. 

                     В-аз фасоњат бенасиб. 
     Агар шоирони ќаблан номбаршуда дар тањаввулоти сабки њиндї 
сањми арзанда гузошта бошанд, баъдтар симои адабие зуњур намуд, ки 
ин раванди адабї, ин љараёни эљодиро ба ављи аълояш расонид ва ин 
корро то ба њадде сомон дод, ки ибораи «сабки бедилї» ба миён омад ва 
                                                
49 Иљтиноб – парњез. 
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ин тарзи баёни мураккаб ва печидагии баёни эљодиро сараввал худи 
Бедил њис карда, мегўяд:  
            Маънии баланди ман фањми тунд мехоњад, 
           Сайри фикрам осон нест, кўњаму кўтал дорам.  
     Маълум аст, ки эљодиёти Бедил комилан дар муњити Њиндустон 
љараён гирифта, дар њамон љо рушду нумў кардааст. Сабки Бедил, ба 
хусус, дар асри XVIII, дар ќаламрави Њиндустон нуфузи бузург пайдо 
намуд. Ин даврае буд, ки сабки њиндї тавассути эљодиёти Бедил њулул 
шуд ва сабки бедилї машњур гардид. Њатто дар даврони минбаъда 
шоирон Муншї, Ирсї, Парии Њисорї, Љунайдуллоњи Њозиќ, Маъдан, 
Наљиби Њиндї, Њодии Самарќандї ва дигарон хеле ва хеле зери таъсири 
Бедил эљодиёти худро ба роњ мондаанд. 
     Чи тарз ва то кадом дараља сурат гирифтани сабки њиндї тавассути 
эљодиёти Бедил масъалаи њанўз хеле печида аст, вале њоло њаминро 
месазад таъкид намуд, ки дар мураккабшавии сабки њиндї Бедил бо 
истеъдоду дониши ќавї, бо њунари эљод ва бо љањонбинии пурвусъат 
ворид шуд. Ин буд, ки сабки мазкур эљодиёти ўро натавонист тасхир 
кунад, вале ў тавонист сабки љории замонро ба зери таъсири хеш 
бигирад ва дар њамин замина тозакорињо бикунад. Зеро шеъре, ки Бедил 
дар синни 10-солагї гуфта буд, њељ мураккабї надошт ва комилан 
оддиву содда буд: 

Ёрам њар гањ дар сухан меояд,  
Бўи аљибеш аз дањон меояд. 
Ин бўи ќаламфур аст ё накњати гул, 
Ё роињаи мушки Хутан меояд. 

      Баъдтар зери таъсири сабки давр ин тарзи баён чунин ташаккул 
намуд: 

Хомўшнафасе, ки табъи мавзун дорад, 
Сад ѓунча бањор аз дили пурхун дорад. 
Тасхири паризоди сухан осон нест, 
Ин љо нафаси сўхта афсун дорад. 

     Муњимтарин хусусиятњо дар тадриљан мураккаб гардидани тарзи 
баён дар он зоњир мегардад, ки мо дар тарзи баёни афкори адабї-бадеї 
муњокимаи тозаи фалсафї-ирфонї ва мантиќи хеле ќавиро дучор 
мешавем, ки дарки он на ба њар кас даст медињад. Ин тарзи мураккаби 
баён дар лексикаи ифодаи фикр низ таъсири комил гузоштааст. Аз ин 
рў, хонанда бештар калимањои худсоз (яъне хоси худи шоир), 
мураккабро, ки баъзан аз чор ё  панљ калима низ сохта шудаанд, дучор 
мекунад: асарпарвард, парешонрўзгор, хомўшнафас, рамзошно, 
вусъатобод, силамуштоќ ва ѓайра. Алоќамандона бо калимањои нодир 
иборањои љолиб низ ба назар мерасанд: адабгоњи муњаббат, пањлуи аљз, 
мењри ашк, паризоди сухан, хуни нафас, рамзошнои маънї, либоси 
хунбофта, хасми забунёфта, хаёли ќомат ва ѓайра. Чунончи, ба ин 
ѓазали Бедили Дењлавї агар зењн монда шавад, њунари шоир дар 
интихоби лафз, љавобгузории калимањо, коргирї аз нањв, интихоби 
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вазн, истифодаи ќофия, радиф ва беш аз инњо, мазмунсозиву хаёлбофї 
ва ѓайра бењтар манзур мегардад: 

Њирс фурсатинтизору даври ранг аст осиё, 
Дил зи навбат љамъ кун, пур бедиранг аст осиё. 
Саъйи рўзї бо банои беамон љўшидан аст, 
Бештар дар гардиш аз боди туфанг аст осиё. 
Як надомат50 кори чандин донаи дил меунад, 
Гар тавонї даст бар њам суд, нанг аст осиё. 
Аз ману мо њар чї андўзї, гудози нестист, 
Ошиќи ин хирмани оташбачанг аст осиё. 
Санг њам ойинаи тањќиќ сайќал мезанад, 
Умрњо шуд дар талоши рафъи занг аст осиё. 
То ќиёмат гардиши афлок дар кор асту бас, 
Кас нафањмид он, ки мегардад, чї ранг аст осиё. 
То нафас боќист, гирди ризќ мегардида бош, 
Об чун вомонад аз рафтор, ланг аст осиё, 
Зери гардун ноумеди амн то кай зистан? 
Донањо з-ин љо бурун ояд танг аст осиё, 
Осмон њам то куљо дар фикри мардум таг занад? 
Баски рўзихор бисёр аст, данг аст осиё. 
Не заминат офиятгоњ аст, не чархи баланд,  
То чї хоњї тарф баст? Охир дусанг аст осиё 
Бедил, аз гардун саломат чашм натвон доштан, 

          Алвидоъ, ай дона, гў: коми нањанг аст осиё. 
   Дар ѓазали зикршуда аз нигоњи корбурди калимањо алфози хоси сабки 
Бедил ба назар мерасанд, ки њуд яке аз хусусиятњои шеваи эљоди ин 
шоири тавоност. Масалан, калимањои фурсатинтизор, оташбачанг, 
офиятгоњ ва ё  иборањои даври ранг, боди туфанг, донаи дил, гудози 
нестї, ойинаи тањќиќ, ноумеди амн ва монанди инњо, ки дар чунин шакл 
миёни мардум маъмулу љорї нестанд. 
   Ѓазал моњияти иљтимої дошта, њадаф нафси инсон ва њарисии ў бањри 
аз дунё њосил намудани фоида буда, саъйи ба даст овардани суд мушкил 
аст. Кибру ѓурур бељост ва инсон бояд пайваста дар талоши ризќу рўзї 
бошад, зеро бе ин мисли он мебошад, ки сангњои осиё беоб њељанд. 
   Умуман, инсон ба донањои гандум ва дунё ба осиё монанд карда 
шудааст, ки аз нигоњи њунар ва бадеиёт хеле љолиб мебошад. 
   Асрори эљоди Бедил барин њайкали бузурги назм, албатта, то ба имрўз 
нокушудаву пинњон аст, вале ин љињат рўшан аст, ки таъсири Бедил ба 
асри худ ва эљодкорони минбаъда нињоят бузург аст. Хусусан ба 
эљодиёти Шоњин, Савдо, Асирї, Њайрат, Рањматуллоњи Возењ, 
Наќибхони Туѓрал, Зуфархон Љавњарї таъсири мактаби Бедил хеле хуб 
мушоњида мешавад. Адабиётшиносон Зуфархон Љавњариро охирин 
намояндаи мактаби Бедил дар Осиёи Миёна гуфтаанд, ки воќеан сањењ 
аст. Муњаббате, ки ба эљодиёти Бедил адибони ќаламрави 

                                                
50 Надомат – пушаймонї, афсўс. 
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Мовароуннањр доштанд, дар дигар кишварњо то ба ин њад набудааст. 
Масалан, Наќибхони Туѓрал мегўяд: 
                    Баланд аст аз фалак маъвои Бедил, 

Набошад њеч касро љои Бедил. 
Намоям тўтиёи дидаи хеш, 
Агар ёбам ѓубори пои Бедил. 
Надидам аз сухангўёни олам, 
Касеро дар љањон њамтои Бедил. 
Агар кўњ аст, бошад Тури Сино 
В-агар дарё бувад, дарёи Бедил. 
Дили афлокро созад мушаббак51 
Ливои њиммати волои Бедил, 
Ба мижгон метавонам кард берун, 
Агар хоре халад дар пои Бедил. 
Намеёбам кунун холї диламро, 
Замоне аз ѓаму савдои Бедил. 
Ќабои атласи нўњ чархи гардун 
Бувад кўтоњ бар болои Бедил. 
Ба рафъат52 бартар аст аз кўњ, Туѓрал, 
Љаноби њазрати Мирзои Бедил.   

 
САВОЛ ВА СУПОРИШЊО: 

1. Доир ба вазъияти сиёсї-таърихии Осиёи Миёна дар охири асри 
XVIII ва аввали асри XIX чї медонед? 

2. Дар ин давра кадом сулолаи таърихї њукмронї мекард? 
3. Сабабњои бељанг ба Бухоро ворид гардидани Нодиршоњи Афшор 

чї буд? 
4. Сулолаи манѓитињо кай ба сари ќудрат омад ва дар ин давра 

кадом таѓйирот рух дод? 
5. Сабабњои таназзули њукмронии амир Дониёлро гўед. 
6. Айёми салтанати амир Шоњмуродро наќл кунед. 
7. Дар хусуси муносибат ва раќобатњои хонигарињои Осиёи Миёна, 

Афѓонистон ва Эрон чї медонед? 
8.  Доир ба марказњои фарањангї- адабии ин давра маълумот дињед. 
9. Умумият ва тафовути доирањои адабии давраи мазкурро шарњ 

дињед. 
10. Кадом хусусиятњои адабиёти ин давраро медонед? 
11. Кадом навъњои адабї дар ин давра бештар ривољ ёфтаанд? 
12. Машњуртарин шоирони ѓазалсарои даврро номбар кунед. 
13. Инкишофи маснавї ва маснависароёни машњури ин ањдро гўед. 
14. Оид ба ташаккул ва такомули сабки њиндї маълумот дињед. 
15. Чаро шоирони ин давра ба пояи Бедил расида натавонистаанд?                  

         
 

                                                
51 Мушаббак – сўрохдор, сўрох –сўрох. 
52 Рафъат – бузургї; баландї. 
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МИРЗОСОДИЌИ МУНШЇ 
Мирзо Муњаммади Содиќи Муншї таќрибан байни солњои 1753-58 

дар дењаи Љондори Бухоро таваллуд шудааст. Пас аз тањсили ибтидої 
Мирзосодиќ ба яке аз мадрасањои Бухоро дохил шуда, онро 
бомуваффаќият хатм менамояд. 

Шоир пас аз хатми мадраса њамчун донишманди закї, олими тавоно, 
муаррихи пухтакор ва котиби  чирадаст эътироф карда мешавад. 
Муосири Мирзосодиќ, шоири закї Носењи Хатлонї ба табъу санъати 
Содиќ чунин бањо медињад: 

Хусусан Муншии маънимувофиќ, 
Сипењри назмро субњ аст Содиќ. 
Кунад тањрири иншо он гуњаррез, 
Ќалам гардад саропо найшакаррез. 

Содиќ њамчун шоир ва олими забардаст тез машњур мешавад. Ўро ба 
зуддї шоњони манѓитї ба дарбор даъват мекунанд. Содиќ дар дарборњои 
амир Дониёл (1758-85), амир Шоњмурод (1785-1800) ва амир Њайдар 
(1800-1827) хидмат намудааст. Содиќ баробари дафтардорї ва муншигї, 
инчунин ба мадњи амирони мазкур камар бастааст. Аз баъзе ишорањояш 
маълум мешавад, ки Содиќ аз хидмати дарбор чандон хурсанд 
набудааст. Чунончи: 

Гањ мадњи яке зи нафси томеъ кардам, 
Гањ ќадњи яке беманофеъ кардам. 
Шуд умри азиз сарф бо нокасу кас, 
Афсўс, ки наќди умр зоеъ кардам. 

Содиќ хеле шахси њозиљавоб будааст. Рўзе ў њамроњи амир Шоњмурод 
дохили чорбоѓ мешаванд. Ў аз он љо себе мечинад, ва амир фавран аз 
шоир талаб мекунад ки таърихи чањорбоѓро иншо кунад. Содиќ мегўяд: 

Таърихи чањорбоѓи гулгун кардам, 
«Себе» зи «чањорбоѓ» «берун кардам». 
Дар ин байт калимањои «себе» ва «чањорбоѓ», ки мутаносибанд, таърих 

буда, вожаи «чањорбоѓ» ба њисоби абљад 1212 мешавад. Аз он се «б»-ро 
берун кунем, яъне шашро тарњ кунед, 1206 боќї мемонад, ки он ба соли 
1792 м. баробар буда, таърихи бинои чањорбоѓ аст. 

Баъдтар Мирзосодиќ бо иѓвои њасудон ба Дарвоз бадарѓа карда 
мешавад. Дар ин бора баъзе ишорањои худи шоир низ гувоњї медињад. Ў 
ба њокими дарвоз Муњаммад Рањимхон ду ќасида бахшидааст, ки дар яке 
аз онњо чунин ишорањои шарњињолї дида мешавад: 

Намуда нафйи ватан омадам сўи Дарвоз, 
Ки то зи худ кунам исботи фикри султонї. 
Зи гарди роњи Муњаммадрањим Бањодурхон, 
Ба чашми бахт кунам сурмаи Сулаймонї. 

Аз ин ќазоват бармеояд, ки дар пиронсолї шоир ба ин ќаламрав 
бадарѓа гардида будааст. Шоир баъдтар ба амир Њайдар маъзаратномае 
навишта дар он ёд мекунад, ки синнаш аз 63 гузашта ва то ин муддат 
хидматњои арзандае ба дарбор кардааст. Вале акнун дар айёми пирї ўро 
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аз дарбор дур кардаанд. Пас аз ин ў ба ватан меояд ва соли 1819 дар 
Ќаршї вафот мекунад. 

Дар ин бора њамасри ў Хумулии Моѓиёнї бахшида ба санаи вафоти 
Содиќ ќитъаи таърихие эљод намудааст: 

Умри гузарон далели мо бас, ки њаким 
Аз оби равон њаёти куллу шайъ кард. 
Аз љоми фалак касе, ки як нўш кашид, 
Сад неши ситам нишонааш аз пай кард. 
Муншии фалак љаноби Мирзосодиќ, 
К-абнои замона офарин бар вай кард. 
Бигзашт чун аз њаёт дар таърихаш: 
«Муншии ќадар номаи умраш тай кард» 
Содиќ ба сухан, Хумулї, он Хусрав буд, 
К-аз Њинд сипоњи фатњи руму Рай кард. 

Яъне «Муншии ќадар номаи умраш тай кард» моддаи тарих буда, ба 
њисоби абљад 1235 (соли 1819/20) мешавад. 

Мероси адабии Мирзосодиќ 
Олими фозил, муаррихи шинохта, муншии мумтоз ва нињоят шоири 

тавоно Содиќ аз худ девон ва маљмўаи дигаре боќї гузоштааст. Яъне 
девони ѓазалиёт ва дигаре маљмўаи мусаммати мухаммас, ќитъа ва 
маснавињои ў мебошад. Девони ѓазалиёти Содиќ аз 345 ѓазал, 14 
мусаммат, 59 рубої, 20 ќитъа, 2 ќасида, 34 муаммо ва 20 фард иборат 
мебошад. Маљмўаи дигари асарњои шоир, маснавињои «Дахмаи шоњон», 
«Рафъи тумани Оњугиру Хайробод», манзумањои «Ќазову ќодир», «Ба 
духтаре ошиќ шудани дарвеш» ва 33 ќитъаи таърих мебошанд. 

Мавзўъ ва мазмуни ѓазалиёти шоир 
Мирзосодиќ лирик, шоири ѓазалсаро аст. Ў дар ѓазалсарої ѓолибан ба 

Саъдї, Хусрав, Њофиз, Камол ва ба Соибу Бедил пайравї кардааст. Аз ў 
то ба имрўз 345 ѓазал боќї мондааст, ки 2291 байтро ташкил медињад. 
Вале аслан девони Содиќ дорои 15 њазор байт будааст. Шоир дар аксари 
жанрњои назми замон: ѓазал, ќасида, рубої, мусаммат, ќитъа, маснавї ва 
ѓайра шеър гуфтааст. 

Бо вуљуди шоири сермањсул будан, пеш аз њама, Содиќ лирик – шоири 
ѓазалсаро мебошад. Ўро абулмаонии сонї, шоњаншоњи иќлими сухан 
ном бурдаанд, ки бењуда нест. 

Барои намуна чанд ѓазали шоирро метавон зикр намуд ва зимни он аз 
санъати сухан, истеъдоди эљодї, њунари сухансанљї ва пояи шоирии ўро 
метавон муайян намуд. Чунончи: 

Чанд резї ба љафо ашки љигаргуни маро, 
Ай љафопеша, биё, рез дигар хуни маро. 
Дил ба занљири сари зулфи ту ороме дошт, 
Шуд сабо силсилаљунбон дили маљнуни маро. 
Бо ту, ай сангдил, афсонаи ман дарнагирифт, 
Дар дили сахти ту набвад асар афсуни маро. 
Шўълаи оњи дил оташ зада дар пирањанам, 
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Сўзи пинњон чу дарун сўхта беруни маро. 
Гуфтї аз хотири мањзуни ту шодам, Содиќ, 
Шод кардї ба њамин хотири мањзуни маро. 

Ѓазали мазкур аз 5 байт таркиб ёфтааст ва дорои радиф («маро») буда, 
шоир радифи соддаро кор фармудааст, ки њадаф аз он тањким бахшидан 
ба мазмуни ѓазал мебошад. Калимањои ќофияшуда: љигаргун, хун, 
маљнун, афсун, берун, мањзун буда, њуруфи ќофия якљоя бо бандаки 
изофї («и») дар шакли «…уни» омадааст. «Н»-њарфи равї буда худи 
ќофия мутлаќ мебошад. 

Аз нигоњи вазн низ ѓазали боло љолиб аст. Ѓазал дар бањри Рамали 
муасаммани махбуни мањзуф иншо гардида, шакли афоъили он чунин 
аст: 

- v -  -  /  v  v  -  -  /  v  v   -   - /  v  v  - 
Яъне: фоъилотун, фаъилотун, фаъилотун, фаъилун. 
Аз нигоњи мавзўъ, мазмуну мўњтаво ѓазали боло ишќї буда, мањбуба 

љафопеша, берањм, бесабру тоќат, бемењр, сангдил, њатто хунрез аст. 
Ошиќ бовафо, пурмењр, ростќавл, собир, ѓамноку ѓамхор, њатто 
љоннисор мебошад. Њадафи ошиќ висол аст ва мањз ба хотири вафои 
мањбуба ба љоннисорї розист. Албатта, оњангњои ќавии иљтимої касб 
намудани ѓазалиёти ин давра ва махсусан, ѓазалњои Мирзосодиќ ба 
ќонунияти инкишофи адабиёти давр ва авзои таърихии замон сахт 
вобастагї дорад. Зеро мантиќан наќши образњои лирикї – ошиќ ва 
маъшуќа ба њам наќши образњои лирикї – ба њам зиёд гузошта шудааст. 
Ба назари шоир ин дарду ранљњо, азобу шиканљањо завќи лаззати дигар 
доранд: 

Дарду алами ишќ аљаб лаззати завќе, 
Дарду аламе нест туро бас аљаб аст ин. 

Ишќу муњаббатро Содиќ беолоишу пок, озодаву соф тасаввур мекунад 
ва чунин ишќ кори њар дуну сифла нест: 

Бошад муњаббат ончунин покиза дурри бебањо, 
Натвонад ўро доштан њар сифлаю дун дар баѓал. 

«Мо дар лирикаи ишќии Содиќ – менависад профессор У.Каримов, ду 
майл, ду равияи ифодаро – эњсоси ошиќона ва тафаккуроти ошиќонаро 
дида метавонем». Аз ин рў, дар лирикаи Содиќ хеле заъиф бошад њам, 
оњангњои сўфиёнаву орифона љой доранд ва ин майлњо ѓолибан дар 
ашъори љавобии ў бештар ба назар мерасад: 

Ба роњат мерасонад ранљ бар худ ошно кардан, 
Ба нохун най шикастан банд аз шаккар људо кардан. 
Намо пањлу тињї аз тору пуди пастии ѓафлат, 
Набояд такя бар болини ин махмал бино кардан. 
Хамидан пои ќадди ростї зинат наафзойяд, 
Зи пирон хуш наояд такя бар дўши асо кардан. 
Дурустињои имкони шикаста вањшате дорад, 
Ки аз ѓайр аз шикастан нест фикри мўмиё кардан. 
Дар ин дарё гуњар шав, ќатрае гар обрў дорї, 
Њубосо сари холї чї лозим бар њаво кардан. 
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Зуд оят занги зулмат аз миси шаб субњдам, Содиќ, 
Њамин иксир мебахшад нафас аз худ рањо кардан. 

Аз нигоњи шакл ѓазали закршуда навоворие надорад. Яъне, ѓазал 
дорои радифи содда («кардан»), ќофияњои муќайяд: ошно, људо, бино, 
асо, њаво, рањо буда, бо равї хотима ёфтаанд. Аз нигоњи вазн низ љолиб 
аст, зеро сўзу гудоз бо ранљу машаќќат баробар баён шуда, табиати жанр 
бањри Њазаљро таќозо намудааст. Бинобар он, ѓазал дар бањри Њазаљи 
мусаммани солим эљод шудааст, ки шакли афоъили он чунин мебошад: 

v   -   -  -  /   v   -   -  -  /  v    -   -   - /  v    -    -    - 
v   -   -  -  /   v   -   -  -  /  v    -   -   - /  v    -    -    -  
яъне: мафоъїлун, мафоъїлун, мафоъилун, мафоъїлун. 
Ѓазал оњанги хеле нозук ва муассири орифона дошта, њадаф сайри 

маънавии солик ва паймудани марњалањои камолот аст, ки танњо 
тавассути ранљ, азоб, сабр, њушёрї, фурўтанї, шикастанафсї, дурї аз 
таносої, парњезкорї, канорагирї аз дунё ва алоиќи он ва ѓайра мебошад. 
Аз ин љост, ки рў овардан ба ранљ, бо нохун шикастани най (инкисори 
ќолаб), банд аз шакар људо кардан (барњам задани њиљобњо), пањлу тињї 
кардан аз тору пуди ѓафлат (дил кандан аз дунёи моддї), такя бар дўши 
асо кардан (ба олами бесамар дил бастан), вањшат (душворињои роњ), 
гавњар шудан (пинњон будан), њубоб (худнамої) ва ѓайра. Интихоби 
калимањо, коргирї ва маънисозиву мазмунбофї аз онњо, рамзу киноя 
касб кардани баёну ифода низ вобаста ба мазмуну муњтаво ва мавзўи 
ѓазал мебошад. Ин њолот, албатта, хости табиати ашъори ирфонист, ки 
дар ашъори шоирони ин аср низ хеле кам бошад њам, дида мешавад. 

Яке аз масъалањое, ки дар ашъори Содиќ ва бештар дар ѓазалњои ў ба 
назар мерасад, инъикоси оњангњои иљтимої мебошад. Дар ин аср низ 
вобаста ба сиёсати пешгирифтаи њукуматдорони амирї њолати ќуввањои 
эљодї-адабї чандон хуб набудааст. Бинобар он, оњанги шикоят аз њолати 
танги муњит ва ањволи нохуби ањли адаб, бо омезиш ба панду насињат, 
андарзу мавъизат, танќиди љањолату нодонї, зулму бедодї, ноодиливу 
ќаллобї, фитнагариву фиребдињї, инчунин танќиди зимомдорони замон, 
рафтори рўњониён, кирдори зоњидону парњезкорон ва ѓайра дар лирикаи 
Содиќ тасвир шудааст: 

Љуз китобам њамнишини нуктадон пайдо нашуд, 
Љуз наи килкам њарифи њамзабон пайдо нашуд. 
Дил зи танњої ба љон омад, дилороме наёфт, 
Љони беоромро ороми љон пайдо нашуд… 

Ё худ: 
Бо мо замона тарки хусумат намекунад, 
Чун сифла њељ касби мурувват намекунад. 
Чанд афканад ба маљлиси мо шўр мўњтасиб, 
Он беадаб риояти сўњбат намекунад. 

Дар лирикаи Содиќ ва махсусан, дар ѓазалњои ў дар баробари ишќу 
ошиќї, васфи мањбуба, баёни олами маънавї ва зебоињои зоњирии ў, 
ситоиши бањор, гулу лола, насиму накњати бањорон, маю мусиќї низ 
њаст. Инчунин, мавзўъњои пандуандарзї: эњтироми инсон, дўст доштани 
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ватан, рў овардан ба илму тањсил, мењнатдўстї, хайрхоњиву хоксорї, 
фурўтаниву шикастанафсї, ростгўї, ширинзабонї, парњезкорї, 
њалолкорї, эњтироми падару модар, устоду омўзгор, вафо ба ањд ва 
ѓайра хеле хуб ба мушоњида мерасад. Дар баробари ин шоир хислатњои 
бади инсониро аз ќабили ќатлу ѓорат мардумозорї, авомфиребї, 
бўњтону дурўѓгўї, муфтхўрї, њавобаландї, кибру ѓурур, худписандї, 
хасисиву мумсикї, танпарварї, ќалтабонї ва ѓайраро накўњиш 
менамояд. Вале мавзўи марказии ѓазалиёти ў суннатї буда, ишќу 
исёнњои ќалбии инсон, шўру валвалањои ботинї, садои дилњо, зории 
ошиќу истиѓнои мањбуба ва ѓайра хеле ќавї садо медињанд. Чунончи: 

Зор мурдему рухат сер надидем, дареѓ, 
Нуктае аз лаби лаълат нашунидем, дареѓ. 
Љон зи бемории њиљрон ба лаб омад аз шавќ, 
Шарбати васли ту њаргиз начашидем, дареѓ. 
Дар ѓамат ѓунчасифат сар ба гиребон бурдам, 
Чун ѓул аз ѓусса гиребон надаридем, дареѓ. 
Монд дар пои дили хастаи мо хор фурў, 
Гуле аз гулшани васли ту начидем, дареѓ, 
Бими онро, ки шавад сўзи дили мо зоњир, 
Сўхтем аз ѓаму оње накашидем, дареѓ. 
Остони ту бувад маќсади арбоби вафо, 
Мо ба он маќсади олї нарасидем, дареѓ. 
Љон надидем чу Содиќ ба ѓами дарди ту њайф, 
Сарф шуд наќди матое нахаридем, дареѓ. 

Аз нигоњи шакл ѓазали мазкур анъанавї буда, дорои њафт байт, 
радифи сода («дареѓ»), ќофияи мутлаќ (њарфи равї- «д»), матлаъ, маќтаъ, 
тахаллус ва ѓайра мебошад. Инчунин, ѓазали мазкур дар бањри Рамали 
мусаммани махбуни маќсур (баъзан аслам, аслами мусаббаѓ) эљод 
шудааст, ки шакли афоъили он чунин аст: 

-   v  -  -  /   v v -  -  / v v -  -   /  v  v ~  (баъзан:  -  - / -  ~) 
-   v  -  -  /   v v -  -  / v v -  -   /  v  v ~  
Радиф дар ин ѓазал бори ѓоявї мекашад ва барои муайян намудани 

њолати ќањрамони лирикї - ошиќ мусоъидат мекунад. 
Аз нигоњи мавзўъ, мазмуну мўњтаво бошад, ѓазали боло ишќї буда, 

баёни њолати ошиќ, яъне њиљрон ва дурї аз висол, интињои рўзгор ва 
афсўсу њайфу дареѓ изњор намудани ошиќ мазмуни онро фароњам 
овардааст. 

Љанбањои њунарї низ хеле љолиб аст: вобаста ба мавзўи ишќ: зор 
мурдан, сер надидани рўй, нашунидани нукта, ба лаб расидани љон, 
чашидани шарбат, дареѓ ва ѓайра, калимањои мутаносиб њамагї дар ду 
байт мебошанд. Ин њолат то интињо идома дорад. Киноя, маљоз – яъне 
мурдан – гузаштани бењудаи умр; љон ба лаб омадан – яъне тоќат 
намудан ба њама гуна душворињо; начашидани шарбати васл – иттифоќ 
наафтодани висол; ѓунчасифат – мисли ѓунча; сар дар гиребон будан – 
њанўз нашукуфтан, яъне ба маънии њанўз аз дунё бањра набардоштан ва 
ѓайра. Тавсиф:  дили хаста, маќсади олї; истиора – ѓунчасифат, гул, ки 



 137

танњо монандкунандањо иштирок доранду монандшавандањо нестанд ва 
ѓайра. 

Албатта, љанбањои њунарї дар шеъри шоирони ин рўзгор мисли 
асрњои  XII, XIII, XIV, XV нест, вале шоирони људогона дар њар сурат 
нисбатан санъату њунари воло доранд, ки Содиќу Њозиќ, Шўхию Парї 
аз он љумлаанд. Хусусан, дар ѓазалсарої ин шоирон нисбатан панљаи 
ќавитаре доштаанд. Зеро ѓазали онњо дар интињои њол ќонуниятњои 
тањаввули жанрро дар ин давра муайян менамояд. 

Маснавии «Дахмаи шоњон». 
Мирзосодиќ на танњо дар навъњои хурди лирикї хушзавќ аст, балки 

дар достонсарої њам адиби тавоно мебошад. Аз ў чор маснавї низ боќї 
мондааст. Аз љумла: «Рафъи тумани Оњугиру Хайробод», «Ба духтаре 
ошиќ шудани дарвеш», «Ќазову ќадар» ва «Дахмаи шоњон». Маснавии 
«Дахмаи шоњон», ки соли таълифи он аниќ ќайд нашудааст, муњаќќиќон 
таърихи онро солњои 1785, 1791 ва 1796 ишора кардаанд. «Дахмаи 
шоњон» аз нигоњи сохтор ва мазмуну мундариљаи худ хеле љолиб аст. 
Достон аз муќаддима ва ќисмати асосї иборат мебошад. Муќаддимаи 
асар аз се бахш фароњам омадааст. Дар бахши аввал мулоњизањои 
фалсафии адиб, муносибати ў ба мирону шоњон, адлу дод, ноодиливу 
бедодї баён гардидааст. 

Дар бахши дуюм оид ба авзои замон, муњити зиндагї, бевафоии дунё, 
арзиши илму дониш, фазлу њунар бањс карда мешавад. Бахши сеюми 
муќаддимаи асар доир ба мушоњидаву сайру гашти шоир дар атрофи 
шањри Бухоро ва њаводиси ба ў дучоромада бањс мекунад. Муќаддимаи 
достон бо зерфасли «Тасвири девони маъбад» интињо меёбад. 

Ќисмати асосии достон, ки пас аз муќаддима меояд, «Ибтидои шурўъ 
дар маќсуд» нахустзерфасли он мебошад. Мушоњидањои шоир ба 
тасвири «Дахмаи Субњонќулихон» оѓоз гардида, сонї тасвири Дахмаи 
Убайдуллоњхон, «Дахмаи Абулфайзхон» ва «Дахмаи Абдулмўъминхон» 
меояд ва бо њамин достон ба поён мерасад. 

Дар ќисмати асосии достон, њангоми сайри шоир ногањ аз дахмае 
садое баланд мешавад, ки: 

Кушо сўи мо чашми ибрат, нигар, 
Ки будем шоњони зарринкамар! 

Њадаф зикри бебаќоии дунё, пушаймонї аз амалњои носавобу зишт 
мебошад. 

Баъд шоир садои басо љозибу љолибе аз як дахмаи мармарин 
мешунавад, ки он аз зиндагии бемаънї, кирдори носавоб, амалњои 
нохуби худ њангоми њукуматдорї бо сўзу гудоз ривоят мекунад. Ин 
дахмаи њокими аштархонї - Субњонќулихон будааст. 

Мирзосодиќ баъд аз шунидани садои ин амир боз пештар меравад ва 
дахмаи Убайдуллоњхон пеш меояд. Ў садои ин амирро мешунавад, ки аз 
таърихи салтанати золимонаи худ њикоя менамояд. Амири мазкур аз 
фаъолияти золимонаи хеш сахт пушаймон гардида, худро хеле сарзаниш 
мекунад. Убайдуллоњхон аз кардањояш пурра норизост ва таъкид 
мекунад, то ин ки одамон чунин ѓалатњоро содир накунанд. 



 138

Мирзосодиќ ба оромгоњи Абулфайзхон наздик мешавад. Абулфайзхон 
њам мисли дигар амирон аз кирдорњои худ сахт пушаймон аст: 

Манам шоњ Абулфайзи мулки Бухор, 
Падар то падар хусрави тољдор. 

Абулфайзхон ваќти сари ќудрат омаданаш асосан ба айшу нўш, 
танпарвариву фориѓболї дода мешавад. Худи амир мегўяд: 

Маро модари дањр рўзе, ки зод, 
Дари айшу ишрат ба рўям кушод. 
Нишонданд дар мадњ њамчун сарир, 
Ба комам шакар рехт, бар љон шир. 
Дувумбора бар тахти шоњї нишонд, 
Ба фарќам хазойини дунё фишонд. 

Шоир зулми амирро аз забони муѓаннї ва созњои мусиќї ба тариќи 
ташхису тамсил зикр мекунад:         

Яке дод танбўрро гўшмол, 
Ки аз дасти ман пеши шоњам манол. 
Чунин гуфт танбўр: Ай зулмгар, 
Чаро мезанї захмам андар љигар? 
Расида маро корд бар устухон, 
Нишаста бурун аз танам тори љон. 
Ба нохун дилам хунфишон мекунї, 
Маро манъ боз аз фиѓон мекунї? 
Њамегуфт танбўр нолида зор, 
Дили чангу най шуд зи дардаш фигор, 
Ба якборагї љумла кардї фиѓон, 
Найистон шуд аз нола рўи љањон. 

Ин амир њатто барои мансаб писари худро нест мекунад: 
Хусусан, ки аз мастии љоми љоњ, 
Писарро намудам ба дастам табоњ. 
Сабоње гузаштам ба тарфи чаман, 
Чу гул лаб пур аз ханда аз анљуман. 
Шунидам ман аз боѓбони љањон, 
Ки мегуфт дар хидмати гулситон: 
-Бибурранд гар бењљасти нињол, 
Физояд бар он нахл бори камол. 
Чу бишнидам аз боѓбон ин сухан, 
Ба сўи њарам омадам аз чаман. 
Нињоле, ки аз решаам руста буд, 
Ба пеши ќадам сарв дилхаста буд. 
Ба теги ѓазаб кардам ўро њалок, 
Ба хокаш супурдам, задам рўйи хок. 
Чунин кор кардам ба уммеди он, 
Ки шояд маро давлати љовидон. 

Абулфайзхонро дар мавриди зарурї, яъне њамлаи Рањимбии манѓит 
дўстон-душман, итоаткорон-нофармон ва љамъаш-парешон шуданд. 
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Рањимбї ўро ќатл кард, аз ин рў, Абулфайзхон мукофоти амалро пеши 
рў меорад ва бо сўзу гудоз мегўяд: 

Зи бас маст будам зи љоми ѓурур, 
Мукофотро дидам аз хеш дур. 
Кунун ин мукофоти кирдорњост, 
Њамин ранљам озори озорњост. 
Маранљон дили халќ аз бањри ў, 
Ки бошад љањон душмани дўстрў. 

Яъне дар достон сокини њар як дахма саргузашти худро бо тамоми 
љузъиёт, бо забони худаш ќоил мешавад. Агар зишткору золим бошад, 
пас аз кардааш сахт пушаймон аст. Агар заррае кори хуб карда бошад, 
натиљаи онро њатман дидааст. Дареѓо, ки ин амирон њанўз солњои 
салтанатдорї инро фикр накрдааст. Онњо салтанати худро «безаволу 
љовид» донистаанд. «Дахмаи шоњон»-и Содиќ дар заминаи ривояте, ки 
миёни мардум пањн шудааст, эљод гардидааст. Он ривояти шоњони 
афсонавии Эрони ќадим мебошад ва бо наср таълиф шуда, аз порањои 
шеърї барои тасдиќи фикр кор гирифта шудааст. 

Яъне Искандари Маќдунї бо Афлотун ва лашкараш ба ќаламрави 
Аљам ворид шуда, Афлотун дахмањоро ба ў нишон медињад. Инњо 
дахмањои Љамшед, Рустам, Фаридун, Исфандиёр, Наримон, Манучењр, 
Барзў, Сўњроб ва дигарон аст. 

Тавофути асари Содиќ аз дахмаи ривоятї аз он иборат аст, ки: 
1. Дар ривоят аз кирдори нек ќисса карда мешавад ва дар асари 

Содиќ танњо амалњои зишти онњо баён шудааст. 
2. Асари халќї бо усули ривоят, наќл буда, асари Содиќ бевосита аз 

забони худи ќањрамон аст. 
3. Дар асари халќї пир донишманду соњибтаљриба буда, дар асари 

Содиќ мушоњидаи адиб асоси тасвир ќарор дода шудааст. 
4. Мавзўъ ва мазмуни асари Содиќ дар адабиёти тољик нав буда, ба 

адабиёт таъсири амиќ мегузарад. Адибон: Мирзо Абдулазими Сомї, 
Абдуррањмони Тамкин, Аљзии Самарќандї дар пайравии Мирзосодиќ 
асар таълиф кардаанд. 

Бояд гуфт, ки тозакорињо ва навоварињои Мирзосодиќ дар тањаввули 
ѓазал ва эљоди маснавї хеле ва хеле назаррас мебошад. Аз ин рў, ў дар 
таърихи адабиёти охирњои асри XVIII ва оѓози асри XIX чун адиби 
навовар мавќеъ дорад. 

Савол ва супоришњо: 
1. Доир ба овони љавонии Мирзосодиќи Муншї чї медонед? 
2. Сабабњои асосии ба дарбор љалб намудани Мирзосодиќро дар чї 

мебинед? 
3. Сабаби ба Дарвоз бадарѓа шудани шоир чист? 
4. Поёнии рўзгори Мирзосодиќ дар куљо ва чї гуна сипарї 

гардидааст? 
5. Мероси адабии шоирро номбар кунед. 
6. Мавќеи ѓазал дар таркиби девони Мирзосодиќро шарњ дињед. 
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7. Мазмуну мўњтавои ѓазали «Чанд рези ба љафо ашки љигаргуни 
маро»-ро наќл кунед. 

8. Ѓазали «Ба роњат мерасонад ранљ бар худ ошно кардан»-ро азёд 
гўед. 

9. Ѓазали «Зор мурдему рухат сер надидем, дареѓ» ба кадом мавзўъ 
бахшида шудааст. 

10. Мазмуни мухтасари маснавии «Дахмаи шоњон»-ро наќл кунед. 
11. Тавофути достони «Дахмаи шоњон» аз ривояти халќии онро тавзењ 

дињед. 
12. Мирзосодиќ дар маснавии «Дахмаи шоњон» ба кадом масъалањои 

иљтимої бештар таваљљўњ зоњир кардааст? 
13. Хусусиятњои бадеии маснавии «Дахмаи шоњон»-ро шарњ дињед. 
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ЉУНАЙДУЛЛОЊИ ЊОЗИЌ 
Яке аз шоирони тавонои асри XIX Љунайдуллоњ ибни Исломшайх 

Њозиќ буда, доир ба ному насаби хеш дар достони «Юсуф ва Зулайхо» 
мегўяд: 

Њамин «Њозиќ» тахаллус дораму ном, 
Љунайдуллоњи ибни Шайхислом. 

Инчунин Абдулкарим Фазлии Намангонї («Маљмўат-уш-шуаро») низ 
чунин таъкид кардааст: 

Љунайд он њакими билоди сухан, 
Ки шањри Њирот аст ўро ватан. 
Мудаќќиќ ба тањќиќи илму сифот, 
Бувад ибни Исломшайхи Њирот. 

Њозиќ дар миёнаи солњои 80-уми асри XVIII таваллуд шудааст. 
Зодгоњи ў мањаллаи Кархи Њирот мебошад. Љунайдуллоњ табъи баланду 
зењни бурро дошта, дар аввалњои Хукмронии амир Њайдар (1800-1827) аз 
Њирот ба Бухоро омадааст. Ў дар мадраса яке аз бењтарин толибилмон 
буда, осори адибони асримиёнагиро низ хеле даќиќ меомўзад. Дар 
баробари ин Љунайдуллоњ илми тибро њам хеле хуб омўхта тахаллуси 
«Њозиќ»-ро аз њамин љињат интихоб менамояд. Њозиќ соли 1805 
мадрасаро хатм мекунад ва дар мадрасаи Олї бо фармони амир Њайдар 
имом таъин карда мешавад. Дере нагузашта Љунайдуллоњи Њозиќро ба 
дарбор даъват мекунанд. Баъди чанде фаъолият дар дарбор тафаккури 
шоирро нисбат ба он дигар намуд. Ў хуб фањмид, ки шахсони нолоиќ 
хеле зиёд будаанд ва бо ин тоифа ањли хирад њамкорї карда 
наметавонад: 

Бори узви љоњро њар сифла натвонад кашид, 
Њељ тори анкабуте иќди гавњар мекашад? 

Шоирони њасудкори дарбор Њозиќро нотавонбинї мекарданд. 
Љалолї, ки худ чандон истеъдоди баланд надошт, Њозиќро боре њаљви 
сахт намуд. Њозиќ бо унвони «Ќасида дар љавоби њаљви мавлоно 
Љалолї» - ро менависад, ки чанд байте аз он чунин аст: 

Дар хотирам расад чу хаёли ќасидаат, 
Гардад дилам сияњ зи зуѓоли ќасидаат.   
Гуфтї, ки зода табъи ман ин бикр фикрро, 
Сад шўр карда духтари золи ќасидаат. 
Ай, карда шеъри халќ ба чандин бало дучор, 
Бояд гирист, оњ ба њоли ќасидаат. 
Худ равшан аст гавњари мазмуни дигарон, 
Торику сакта аст зулоли ќасидаат. 
Ай рўбањак, ба шери жаён панља мезанї, 
Даркаш забон, ки нест маљоли ќасидаат. 
Њозиќ, чї њолат аст дарад пардаи туро, 
Нафсат намуда рух зи «камоли» ќасидаат. 

Муноќиша миёни ду шоир бошад њам, амалан њадафи Њозиќ худи 
амир аст. Аз ин рў, ў аз доираи адабии Бухоро дилмонда шуда, ба 
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Хуќанд омадани Њозиќ ќайд намуда бошад њам, дар оѓози салтанати 
амир Умар иттифоќ афтодани он ба њаќиќат наздик мебошад. 

Њозиќ муддате дар ин доираи адабї созиш намуда, њатто ба амир 
Умар баъзан пайравињо мекунад. Яке аз љиддитарин иќдомњои Њозиќ 
дар ин доираи адабї ба эљоди достони «Юсуф ва Зулайхо» камар 
бастани шоир ба шумор меравад. Дар ин бора Њозиќ баъзе ишорањои 
судманд низ дорад: 

Мабош аз шеъри мардум њарфгустар, 
Либоси орият то чанд дар бар? 
Бигў чу Њозиќ, ар дорї димоѓе, 
Бикун равшан, агар дорї чароѓе. 

Шоирони маддоњои дарборї: Вазир, Нола, Фазлї, Дабир ва Афсўс 
бошанд Њозиќро дар њузури амир бадгўињо мекарданд. Шоир ва  
тазкиранигор Абдулкарими Фазлї дар «Маљмўат-уш-шуаро» - и худ аз 
Њозиќ ёд намуда, ўро дорои истеъдоди баланд медонад, вале «марди 
девона» ва «мухолифмизољ» ном мебарад: 

Ба фанни сухан гарчи фарзона аст, 
Валекин аљаб марди девона аст. 
Каландармизољ асту девонахўст, 
Вале дар фунуни сухан тозагўст. 

Аз баъзе ишорањои Њозиќ пайдост, ки ў худро зиракона ба девонагї 
вонамуд карда будааст: 

Гар намехоњї, ки дарди сар кашї аз рўзгор, 
Њамчу Њозиќ бо камоли зиракї девона бош. 

Аз ќазовати боло маълум мегардад, ки мољароњои ањли дарбор ва 
тамаллуќи шоирони тамаъкору чоплус Њозиќро басо озурда намуда, ба ў 
фишори маънавї медоданд. 

Аз ин сабаб, Њозиќ дар дарбори амир Умархон фаъолият карданро 
дигар раво намебинад. Хусусан, ин њолат баъди ба сари тахт омадани 
писари ин амир Муњаммадалихон боз њам ногувортар мегардад. Ин аст, 
ки Њозиќ аз дарбори Муњаммадалихон канораљўї намуда, ба Бухоро 
меояд ва дар ин шањри бостонї бо пешаи табибї касби маош мекунад. 

Ў аз рўи эњтиёљњои зиндагї бо баъзе соњибмансабон ќаробат љустааст. 
Боре яке аз соњибмансабон ба шоир ваъда медињад, ки ба ў (ба Њозиќ) 
асп инъом мекунад. Вале пас аз гузаштани чанд муддат аз ќавлаш 
бармегардад. Њозиќ ба он кас чунин ќитъаи њаљвиро мебахшад: 

Расид мењри тило лек аспи мо нарасид, 
Бигў намедињамат, то ба кай бањона кунї. 
Муносиби ту ба он шавкату љалол ин аст, 
Ки хешро магарам мўњраи замона кунї. 
Куљо равос(т), ки худро барои як аспе, 
Миёни халќ ба бењимматї фасона кунї… 

Њозиќ чанд гоње дар Хоразм низ будааст, ки онро солњои 1825-29 
тахмин кардаанд. Зеро дар ин солњо Муњаммад Рањимхон вафот карда, 
ба сари ќудрат Оллоњќулихон омада буд. 
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Муњимтарин хусусияти доираи адабии Хоразм он будааст, ки бо 
ташаббуси сарвари ин доираи адабї -Мўъниси Хоразмї тарљумаи осори 
адибони асримиёнагии тољик ба забони ўзбекї хеле ављ гирифта будааст. 
Соли 1829 Њозиќ аз Хоразм боз ба Бухоро бармегардад ва ў Њољї 
Њакимхонро (муаллифи «Мунтахаб-ут-таворих»-ро), ки аз саёњат 
баргашта буд, пешвоз мегирад.  

Њозиќ бисёр мехост, ки ба сафари олам баромада, ба ин восита аз 
низои њусудон рањої ёбад. Вале имконоти модї барои шоир даст 
намедод, ки онро аз баъзе ишорањои шикваомези Њозиќ пай бурдан 
мумкин аст: 

Даме расид ба хотир, ки сўи Рум равем, 
Ки шояд ин дили ѓамгин шавад нишотпазир. 
Зи сайри шом гање рехт бар дилам савдо, 
Ки субњи айш дамад шоядам зи шоми замир. 
Шикаст фикри Њалаб гоњ шиша дар роњам, 
Намуда гоњ Фарангам дар ойина тасвир. 
Гање зи Њинд намак рехт дар дили решам, 
Гање зи Миср шакар ёфт тўтии таќрир. 

Шоир дар ќитъаи боло орзуи шањрњои Руму Шом, Њалабу Фаранг 
(Аврупо), Њинду Мисрро дар сар доштааст, вале он амалї нашудааст. 
Амир Насруллоњ мехост Њозиќ яке аз муќаррабони ў бошад, вале шоир 
аз амир дурї мељуст. Зеро Насруллоњ пайваста дар андешаи 
кишваркушої, ѓорату асиргирї буда, борњо њатто ба Хуќанд лашкар 
кашидааст. 

Ў бори сеюм соли 1842 ба Хуќанд њуљум намуда, дар он љо ќатли ом 
менамояд. Њозиќ дар як ќасидааш оќибати љангро баён намуда амирро 
ба сулњ даъват мекунад: 

То бувад сулњ љанг натвон кард, 
Љанг бошад диранг натвон кард. 
Шоњ бояд хурад ѓами олам, 
На ки з-он олам фитад дар ѓам. 

Амир маслињати шоирро ќабул мекунад. Баъд ў аз Њозиќ талаб 
менамояд, ки ин пирўзиашро дар ќасидае васф бикунад. Њозиќ «пирўзї»- 
и амирро дар байти зерин мањкум мекунад: 

Буридї бар ќади худ аз маломат, 
Либосе то ба домони ќиёмат. 

Амир аз шунидани он дар ѓазаб мешавад. Њозиќ  бошад ба Шањрисабз 
дар хонаи дўсташ-Њакимхон паноњ мебарад. Амир Насруллоњ писари 
шоирро, ки Мўњташам ном дошт, ба Шањрисабз фиристода, омадани 
Њозиќро талаб мекунад. Њозиќ байти зеринро навишта ба амир 
мефиристонад: 

Чун њузурам сабаби ранљиши табъат гардад, 
Мегурезам, ки малулат накунам бори дигар. 

Амир аз ин кори шоир дар ѓазаб шуда, Душанбой ном дуздро барои 
овардани сари Њозиќ амр мекунад. 
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Ин бешараф бо се тан бадандешони дигар ба Шањрисабз омада, 
шабонгањ ба хонаи хоби Мавлоно Њозиќ ворид шуда, ўро ба ќатл 
мерасонанд ва сари шоирро бо худ ба Бухоро мебаранд. Ба њамин тариќ, 
Љунайдуллоњи Њозиќ 14-уми январи соли 1843 дар вилояти Шањрисабз 
вафот кардааст.  

Мероси адабии Љунайдуллоњи Њозиќ 
Сарфи назар аз мураккабии авзои замони зиндагии Њозиќ ва 

нобасомонињои рўзгори ў, аз ин шоир осори пур-  арзише боќї мондааст. 
Он осор аз «Девони ѓазалиёт» достони «Юсуф ва Зулайхо», рисолањои 
«Воќеоти исломї» ва «Тањќиќ-ул-ќавоид» иборат мебошад. Рисолаи 
«Тањќиќ-ул-ќавоид» номи дигар низ дорад, ки он «Шарњи ќонунча» аст. 

«Девони ѓазалиёт»-и Њозиќ. 
Дар девони шоир ѓазал мавќеи марказї дорад. Чун анъана мавзўи 

асосии ѓазал ишќ аст. Ин мавзўъ бо тамоми љузъиёт: њиљрону висол, 
сабру тоќат, васфи њусну љамоли дилбар, бевафої ва сустањдї, 
номењрубонї, сарддилї ва ѓайра ба тасвир омадааст. Дар иртибот бо ин 
мавзўъ маю бода (њамчун рамзи хушгузаронии умр, зиндагї), васфи 
бањор ва љузъиёти ин фасли арўси сол: резиши борони найсону шилдир-
шилдири љоришавии чўйњои бањорї, накњати гулњову муаттарии насими 
субњгоњї, сафои самову гармои њаво ва монанди инњо хеле њунармандона 
аст. 

Чунончи, дар ин ѓазал, ки шояд дар даврони нисбатан пиронсолагии 
Њозиќ эљод шуда бошад:   

Ёди айёме, ки пур аз май сабўе доштем, 
Шаб њама бар сари ѓам њою њуе доштем. 
Шаб нињон з-аѓёр мову ёр дар базми висол, 
Мо њам аз имои абрў гуфтугўе доштем. 
Гардиши даврон гули мору чунин пажмурда сохт 
В-арна дар ин боѓ мо њам рангў бўе доштем. 
З-инќилоб андеша кун, моро ба чашми кам мабин, 
Дар диёри хеш мо њам обрўе доштем. 

Ман њамчун ќањрамони лирикии ѓазали Њозиќ пайваста дар изтироб, 
њаяљон аст. Зеро ба ин њолат ўро мањбуба овардааст. Доираи фаъолият ва 
муносибати ќањрамони лирикї - ман пурвусъат, серљабња ва 
гуногуншакл аст. Вале асосан олами ботинии ў дар муносибат бо 
мањбуба ошкоро мегардад. Ошиќ намехоњад, ки аѓёр аз ин сир пай барад. 
Ў пурсабру пуртоќат ва њифзкунандаи асрору розњост: 

Њозиќ, магў ба бехирадон рози ишќро, 
Аз анбару абир кашад гову хар чї њаз. 

Ќањрамони лирикї - ман ѓолибан љанбаъњои васеи иљтимої мегирад. 
Дар симои аѓёр бехирадиву пастфитратї, ноќобиливу ноўњдабарої, 
золимию худписандї, кўтоњназариву зоњирбинї, њарисиву 
мардумфиребї барин амалњои зиштро љамъбаст менамояд. Аз ин рў, 
вазнинињои њаёт пайваста бар дўши хирадмандону оќилон аст. Ин аст, 
ки Њозиќ мегўяд: 

Маро чун бишкуфад хотир, ки њамчун ѓунчаву лола 
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Дилам хун аст ту бар ту, љигар доѓ аст то бар то. 
Дар ин айём њар кас љоми айше мекашад чун гул, 
Ману доѓи дилу њуни љигар чун лолаи њумро. 

Лирикаи иљтимоии ў баъзан вусъати бештаре пайдо намуда,  њатто 
оњангњои ќавии сиёсї низ мегирад. Ба аќидаи Њозиќ, соњибмансабон 
бояд шахсони сазовору лоиќ бошанд. На њар як шахс аз ўњдаи корњои 
роњбарї баромада метавонад. Дар системаи роњбарї бояд принсипи 
љиддие њукмрон бошад, то ин ки шахсони тасодуфии беистеъдод ба 
мансабњои баланди давлатї соњиб шуда натавонанд. Таърих гувоњ аст, 
ки агар шахси нолоиќе сари мансабе ояд, он гоњ љомеъа дучори 
мушкилињои сершумор хоњад шуд: 

Халќи оламро на њар дун даст бар сар мекашад, 
Ин ќадањ аз даври гардун мењри ховар мекашад. 
Бори узви љоњро њар сифла натавонад кашид,  
Њељ тори анкабуте наќди гавњар мекашад. 

Яъне ба ин восита лирикаи шоир љанбаъњои воќеии њаётї гирифта, ба 
њаёти љамъият ва рўзгори мардум бештар наздик мешавад. Шоир таъкид 
ба таъкид мегўяд, ки шахсони њариси љоњу мансабро набояд имкон дод, 
ки њадафњои палиди худро амалї намоянд. Баръакс, пеши роњи онњоро 
бояд гирифт, то ин ки мардум аз ин тоифаи кўтоњ - назар халос бошанд: 

Баски масти бодаи њирсанд абнои замон, 
Табъашон хуни падар аз шири модар мекашад. 

Дар оѓози расидан ба њадаф баъзан ин тоифа усули кори худро дигар 
хел намуда, рафтори чоплусонаро пеш мегиранд. Њамин ки ба њадафњои 
нињоии худ расиданд, њамон замон таѓйир меёбанд. Ба ин маънї шоири 
мушоњидакор огоњ месозад, ки ба тавозўи сохтакоронаи мансабхоњон 
фирефта набояд гашт. Онњо њама чизро  бо мансаб иваз хоњанд кард. Ў 
мегўяд: 

Ќади золим аз тавозўъ нест љузъ тамњиди зулм, 
Мешавад хам неши аќраб зањр, чун бармекашад. 

Дигар аз мавзўъњое, ки дар лирикаи Њозиќ хеле зиёд реша дорад, 
мавзўъњои панду андарз, мавъизату насињат, тарбиявию ахлоќї 
мебошанд, ки шоир ба мавзўи мазкур бештар таваљљўњ зоњир намудааст. 
Чунончи: 

Ба гиру дори бузургї ту бош хуш, ки дили ман, 
Гирифтааст, таманнои дору гир надорад. 
Зи файзи олами маънї ба махзани дили Њозиќ, 
Љавоњирест, ки шоњи фалаксарир надорад. 

Бояд гуфт, ки Њозиќ шоирест, ки ба ќадри сухан ва суханвар бо 
тамоми њастии худ мерасад. Ў суханро дурру гавњар мегўяд, вале шеърро, 
хусусан сухани матини манзумро афзал мешуморад, яъне агар сухани 
насрї, ки он њам дурру гуњар аст, накў аст ва агар манзум гардад, 
накўтар хоњад гашт. Шоир мегўяд: 

Суханро шеър бахшад зеби дигар, 
Шавад аз назм афзун ќадри гавњар. 
Агар худ шеърро њусне набудї, 
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Ба Њассон кай Набї эњсон намудї. 
 Љунайдуллоњи Њозиќ адиби тавоно буда, њунари ў аз навъњои лирикї 

хусусан дар ѓазал сазовори тањсин аст. Зеро ў аз эљодиёти бузургтарин 
ѓазалсароён: Саъдию Хољу, Носири Бухороиву Салмони Соваљї, 
Хусраву Њасан, Њофизу Камол, Љомию Њилолї, Мушфиќиву Шавкат ва 
дигарон комилан огоњ будааст. Таъсири эљодиёти шоирони номбаршуда 
дар ашъори Њозиќ аз нигоњи љанбаъњои њунарї: коргирї аз санъатњои 
бадеї, мазмунсозї, маъниофарї, дарёфти радифу мањорати ќофиясозї, 
интихоби вазнњои мувофиќу хушоњанг ва ѓайра хеле хуб мушоњида карда 
мешавад. 

Сабку услуб, шеваи эљоду њунари таълифи Њозиќ низ хеле љолиб аст. 
Аз ин љост, ки нуфузи эљодиёти Њозиќ ба адабиёти давр ва минбаъда 

низ хеле хуб ба мушоњида мерасад. 
Достони «Юсуф ва Зулайхо» 

Љунайдуллоњи Њозиќ на танњо дар эљоди навъњои гуногуни лирикї 
табъи баланду њунари воло доштааст, балки дар достонсарої њам соњиби 
истеъдоди фавќулодда мебошад. 

Њозиќ дар заминаи сунати адабї достони «Юсуф ва Зулайхо»-ро 
таълиф менамояд. Шоир достони мазкурро дар замони амир Умархон 
(1809-1822) оѓоз намуда, соли 1724 онро ба итмом мерасонад: 

Намуд илњом дар таърихаш иншо: 
Муфассал ќиссаи «Юсуф Зулайхо». 
Шурўъаш буд аз даври Умаршоњ, 
Ки зад ба садри љаннат хаймаи љоњ. 
Набурдам худсарї дар љайби анљом, 
Ки даври салтанат з-ў ёфт итмом… 

Њозиќ достони «Юсуф ва Зулайхо»-и худро дар пайравии достонњои 
Љомию Нозим эљод кардааст. Зимни асар шоир андешањои иљтимої, 
сиёсї, ахлоќї, љамъиятии худро низ баён кардааст: 

Ба дўши ќиссаи Юсуф Зулайхо, 
Мурассаъ хилъати дигар биоро. 
Либоси тозаву ушшоќи тоза, 
Бањори тозаву авроќи тоза. 
Зи њар гул рангу бўи тоза љўшад,  
Зи њар булбул наво дигар хурўшад. 

Достони «Юсуф ва Зулайхо» дорои 60 боб ва 4496 байт буда, дар бањри 
Њазаљи мусаддаси мањзуф (баъзан маќсур) эљод карда шудааст, ки 
афоъили он чунин аст: 

v - - - / v - - - / v - - 
v - - - / v - - - / v - - 

яъне: мафоъїлун, мафоъїлун, фаъўлун.  
 Сужети достон аз боби 12 оѓоз мешавад. 
Ќиссаи «Юсуф ва Зулайхо» яке аз машњуртарин ќиссањо буда, таърихи 

пайдоиши он ба асрњои XV – XIV то мелод тааллуќ дорад. Ќиссаи мазкур 
дар китоби муќаддаси «Таварот» ва баъдтар дар «Ќуръон»-и маљид зикр 
шудааст. 
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Дар осори адабї-бадеии халќњои форс-тољик ин ќисса дар осори 
шоирони садаи X Абулмуайяди Балхї, Бахтиёрї ва Фирдавсї (мансуб  
ба ин эљодкор), минбаъд Амонї (асри XI), баъдњо Амъаќи Бухорої, 
Масъуди Њиравї, Масъуди Дењлавї, Озари Тўсї, Масъуди Ќумї,  
Шоњини Шерозї ва бисёр касони дигар манзум шудааст. Њатто дар 
адабиёти туркзабон њам чанд тан: Њамдуллоњи Чалабї, Дурбек ба ин 
ќисса рў овардаанд. 

Чанд тан шоирони асрњои XVI-XIX низ дар эљоди ќиссаи мазкур ранљ 
бурдаанд, ки аз зумраи онњо: Мављии Бадахшонї, Салими Табрезї, 
Муллошоњи Бадахшонї, Муњаммад Иброњими Халилуллоњи Бадахшонї, 
Авњадии Балёнї, Љавњари Табрезї, Шањоби Туршезї ва дигарон 
мебошанд. Вале машњуртарини таълифгарони ќиссаи мазкур Љомї, 
Нозими Њиравї ва Љунайдуллоњи Њозиќ мебошанд. 

Тањлили достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Њозиќ 
Достон мазкур бо он характернок аст, ки он фољеавї нест. Аз тарафи 

дигар, дар ин ќисса Зулайхо (нисбат ба достонњои дигари ишќї-
романтикї) хеле фаъол аст. Зулайхо тамоми вазнинии зиндагї, роњи 
муњаббатро бар дўши худ мегирад. Љанбаъњои воќеии рўзгорї дар 
достони Њозиќ боз њам бештар ба назар мерасанд. Дар ин достон Юсуф 
таљассуми иффат- покист. 

Мазмуни мухтасари достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Њозиќ 
Дар Маѓриб шоње бо номи Таймус њукмронї мекард. Ин шоњ фарзанд 

надошт. Баъдњо ў фарзанддор мешавад ва духтарашро Зулайхо ном 
мекунад. Зулайхо чунон зебо буд, ки дар њафт иќлим њаммонанд надошт. 
Зулайхо ба балоѓат расида, шабе зеботарин љавонеро дар хоб мебинад ва 
мафтуни ў мешавад. Танњо бори сеюми хоббинї Зулайхо аз љавон ному 
нишон мепурсад: 

Куљо будї, ки ман девона будам, 
Зи хешу ошно бегона будам. 
Бигў шањрат куљо, кўят кадом аст? 
Туро, ай бенишон, охир чї ном аст? 

Дар љавоб љавон мегўяд: 
Азизи Мисраму дигар ту худ рас, 
Бувад дар хона чун кас, ин сухан бас. 

Ба ў аз њар тараф хостгорњо омада бошанд њам, ба касе розї  
намешавад. 

Вазири шоњи Миср - Азиз низ тавсифи њусни Зулайхоро шунида, бо 
њадяи зиёде хостгор равон менамояд. Таймус ба ин шахс розигї медињад. 
Зулайхо тўй шуда ба Миср оварда мешавад. Зулайхо Азизи Мисрро 
њамон љавони дар хоб дидааш гумон карда хеле хурсанд буд. Вале 
маълум мешавад, ки он љавони дар хоб дидааш нест. Азиз базми 
бошукўње ороста њокими Миср-Малик Рўён низ дар он иштирок 
мекунад. Зулайхо дар ќасри зеботарин зиндагї кунад њам, хурсанд набуд. 
Дар Канъон Яъќуб умр ба сар мебурд, ки дувоздањ фарзанд дошт. Юсуф 
фарзанди охирини ин мард буда, зеботарин мебошад. Ў на танњо 
зоњиран, балки ботинан њам нињоят хушодобу хушрафтор буд. Аз ин рў, 
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Яъќуб ўро бештар дўст медошт. Ин боиси рашки бародарон гардид ва 
онњо дар паи нест кардани Юсуф мешаванд. Онњо як рўзи бањор падарро 
розї кунонида Юсуфро бо худ мебаранд. Онњо панди падарро фаромўш 
намуда, Юсуфро берањмона мезананд, азоб медињанд. Ў аз ташнагї 
бемадор мешаваду меафтад. Яке аз бародарон ба Юсуф об медињад, вале 
Шамъун хашмгин шуда, аз ў обро кашида мегирад. 

Вале Яњудо бо ханљар ба Шамъун њамла намуда, Юсуфро наљот 
медињад. Онњо ба сари чоње омада Юсуфро ба он чоњ мепартоянд. 

Онњо бо нолаву зорї пеши падар меоянд ва пироњани хунолуди 
Юсуфро ба падар нишон дода мегўянд, ки Юсуфро гург хўрдааст. Ваќте 
ки падар ба иѓвои онњо чандон бовар намекунад, онњо ба сањро рафта 
гургеро пайдо мекунанд ва дањони онро хунолуд намуда ба Яъќуб нишон 
медињанд. Вале гург ба забони њол омада бегуноњии худро хабар 
медињад.  

Корвони Молик аз Маѓриб љониби Миср рањсипор буд. Онњо барои 
љустани об љўёи чоњ мешаванд. Башрї ном ѓулом аз ќаъри чоњ ба љои об 
Юсуфро пайдо менамояд. Бародарони Юсуф аз ин кор хабар ёфта, 
Юсуфро ба ивази њаљдањ дирњам мефурўшанд. Ваќте корвон ба Миср 
мерасад,  њокими он љо Малик Рўён, вазири ў Азиз ва зављаи вазир 
Зулайхо низ огоњ мегарданд. Зулайхо аз равзана Юсуфро дида љавони 
дар хоб дидаашро мешиносад. Азиз бо маслињати Зулайхо Юсуфро 
њамчун ѓулом харида ба хона меорад. 

Зулайхо ба Юсуф на мисли хоља бо ѓулом, балки њамчун дўстдоштаи 
худ муносибат менамуд. Онњо бо њамдигар саргузашти худро наќл 
мекарданд. Баъдтар Юсуф пешаи чўпониро ихтиёр мекунад. Зулайхо 
барои висол тадбирњо мељуст, вале Юсуф аз рафтори ў њаросида аз Худо 
имдод металабид. Бо хоњиши Зулайхо ќасри мўњташаме сохта мешавад. 
Зулайхо Юсуфро ба тамошои ќаср мебарад. Дар њуљраи њафтум Юсуфро 
оѓўш карданї мешавад, вале Юсуф дурї мељўяд. Зулайхо аз ќафо домани 
Юсуфро кашида медаронад. Пас ба назди Азиз омада Юсуфро тўњмат 
мекунад. Баъд аз ин бо дархости Зулайхо Юсуфро бо дахолати занони 
Миср ба мањкама меафкананд. Зулайхо аз кардаи худ пушаймон 
мешавад. Дар зиндон обдор ва суфрагустори шоњ низ зиндонї буданд. 

Шабе обдор хоб мебинад, ки шоњ аз ў оби ширин хостааст. Юсуф хоби 
ўро ба некї таъбир менамояд, ки аз зиндон озод гардида соњиби мансабе 
хоњї шуд. Он гоњ дар бораи ман,- мегўяд Юсуф, - ба шоњ хабар бидењ. 
Иттифоќо, шабе Малик Рўён низ хобе дањшатборе мебинад, вале касе 
онро таъбир карда наметавонад. Обдор хабар медињад, ки Юсуф ном 
шахси таъбиргаре дар зиндон њаст, ки бо амри Азиз зиндонї шудааст. 
Юсуфро аз зиндон озод намуда ба назди шоњ меоранд. Ў хоби шоњро 
мудњиш мегўяд ва тадбирњоро њам ќоил мешавад. 

Рўён Азизро аз вазирї холї намуда, Юсуфро вазир таъин менамояд. 
Зулайхо дар вайронае истиќомат карда, исломро мепазирад. Юсуф инро 
фањмида ба назди Зулайхо меравад. Ў њоли Зулайхоро дида рањмаш 
меояд ва Зулайхоро ба боргоњи худ меорад. Зулайхо ѓаму ѓуссаро аз худ 
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дур намуда аз нав љавон мешавад ва њуснаш бо амри Худо, барќарор 
мегардад: 

Маро дубора бахшад зиндагонї, 
Дињам бозам зи сар њусни љавонї. 
Намояд дидаам равшан зи рўят, 
Муаттар њам димоѓи љон зи бўят. 
Зи лаъли љонфизоят ком ёбам, 
Дар оѓўшат њамин ором ёбам. 

Юсуф базм ороста бо Зулайхо хонадор мешавад. Онњо якљоя сї сол 
умр ба сар мебаранд. Баъд аз он Юсуф олами фониро падруд мегўяд. 
Зулайхо сари ќабр омада онро оѓўш мекунад ў низ љон месупорад. 

Достони Њозиќ бо њамин хотима меёбад.  
Образњои достон. 

Дар достони мазкур ба ѓайр аз образњои марказї-Юсуф ва Зулайхо як 
ќатор образњои дигар: Шоњи Миср Малик Рўён, Азизи Миср, Таймус, 
Яъќуб, бародарон, Молики Бишрї, корвониён, занони Миср, зиндониён 
ва зиндонбон, дастурхондор ва обдори шоњ. Ин образњо низ лањзавї 
бошанд њам, хеле њалкунанда ва љолибанд. 

Образи Юсуф образи марказї ва њалкунандаи достон аст. Ў носењ ва 
пок аст. Инчунин боаќлу доно, покиза ва пуртоќату поктинат аст. Танњо 
дорои хислатњои њамида буда, ягон хислати бад надорад. Ў на танњо 
зоњиран, балки ботинан њам зебост. Дурандеш, бо мулоњиза, зираку оќил 
буда, ба оянда боварї дорад. Хислатњои њамидаи ў сари њар як ќадам ба 
назар мерасанд. Юсуф пайѓмбарзода низ њаст. Ў боз ба ѓуломї розї 
мешавад. 

Њангоми таъбири хоби зиндонї дар мањбас боз њам бузургии ў ошкор 
мешавад. Хоби Рўёнро таъбир намудан ўро соњиби мансаб мегардонад. 

Шоир ба ин восита иффату покї, ростиву росткорї, адлу инсоф, 
садоќату инсоф ва ѓайраро тарѓиб намуда, хисоли њамидаро афзалият 
мебахшад. Шоир хоби шоњро чунин тасвир мекунад: 

Малик Рўён шабе чун чашм пўшид,  
Ба хобаш њафт гови фарбење дид. 
Пас аз вай њафт гове дид лоѓар, 
Ки хурд ин њафт лоѓар њафти дигар. 
Дар он дам хўшањои сабзу хуррам, 
Намудаш њафт буд он хўшањо њам. 
Пас он гањ њафти дигар хўшањо дид, 
Ки њар як хушктар будї зи хуршед. 
Бар он тарњо чу печиданд он њафт, 
Њама гаштанд хушку хуррами рафт. 

Хоби Маликро касе таъбир карда наметавонад ва танњо Юсуф онро 
чунин таъбир мекунад: 

Ки аввал њафт соли нек ояд, 
Ба рўи халќ неъмат дар кушоянд. 
Пас аз вай њафт соле дур гирад, 
Ки гардад зинда ќањт, арзон бимирад. 
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Аз он њафт ин ќадар гиранд хўша, 
Ки бошад дар рањи ин њафт тўша. 
Ба шањ то нархи давлат бошад арзон, 
Вазири шањ набояд буд нодон. 
Нигањ гар бол накшояд ба ѓафлат, 
Расад кай сар ба девори мазаллат. 

Ин аст, ки аз зиндон рањо ёфтани Юсуф љорї шудани адолат, тантанаи 
озодї, вазир таъин шудани Юсуф, сари  ќудрат омадани адолату озодї, 
яъне ѓалабаи озодиву адолат бар зулмоту љањолат мебошад. Зеро Юсуф 
њатто худи шоњро чунин панду насињат медињад, ки чунин љуръатро кї 
метавонист ба љо биёрад?! 

Чунончи: 
Бувад чун бо раъият шоњро љоњ,  
Раъиятпарварї мебояд аз шоњ. 
Чу бошад бар шукўњи шоњ иллат, 
Ѓами худ мехурад, хоњ аз раъият. 
Раъият гар набошад, бо кї шоњ аст? 
Фалакро рўзи беахтар сиёњ аст. 
В-агар бошад туро доно вазире, 
Ки худ дарди сар аз кишвар нагирї. 

Агар дар ин ќазоват хиради сиёсї- иљтимоии Юсуф намоиш дода шуда 
бошад, пас ў дар љодаи дигар низ бартарї дорад. 

Юсуф дар ишќ низ симои покї ва иффат аст. Мо таъсири ислом ва 
«Ќуръон» - ро ин љо бештар њис менамоем. Ў намехоњад, ки ба хонадони 
набавї гуноњу табоњї биёрад. Аз ин рў, сабру тањаммулро интихоб 
мекунад. Заррае ишќи шањвонї намудор намешавад ва ў дар ин роњ 
њатто фикр њам намекунад. 

Юсуф шахсияти бузург аст, ки њатто ба бародарони љафокору ќотили 
худ њам шафќату рањм мекунад. Ин аст, ки дар охир ба маќсад мерасад ва 
дар зиндагї ноком нест. 

Образи Зулайхо. Ин симои махсуси зани нотакрор аст. Ў шоњдухтар 
аст, вале ёде аз мансаб, боигарї намекунад. Ў миллат ва табаќаи 
иљтимоиро њам ба назар намегирад. Ў устувор ва мубориз аст. Зулайхо 
пок, бо иффату шармгин аст. Њамин ишќи пок дар аввал ўро хеле уќубат 
медињад: 

Маро ишќе бубин охир чињо кард, 
Ватанбегона, ѓурбатошно кард. 
Азизи Миср љўён хор гаштам, 
Парї гуфтам, ба деве ёр гаштам. 

Зулайхо дўстдоштаашро ба зиндон меафканад, вале худ гўё хешро дар 
он љо афканда бошад, ки азоби рўњї мекашад. 

Њангоми вазир таъин гардидани Юсуф, Зулайхо боз хортар шуда, 
хонаву љои худро тарк мекунад ва дар роњи дўстдоштааш макон интихоб 
намуда, бо азоби зиёд ва гиряву нола зиндагї мекунад. Вале њамоно 
иффату исматро нигоњ медораад. Ў низ поку беолоиш ва устувору 
пурсабр ва табовару пуртоќат мебошад. Зулайхо њам љонибдори барпо 
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намудани оилаи пок, содиќ, мушфиќ, њалол, самимї, беолоиш аст. Ў 
барои дўстдоштаи худ аз худ мегузарад. Зулайхо бе Юсуф зиндагиро 
тасаввур карда наметавонад. Аз ин рў, ў ба маќсад мерасад. 

Дар достон образњои шоњи Миср - Малик Рўён, Яъќуб, Таймус, 
корвониён, обдори шоњ низ наќшњои мусбатанд. Яъќуб умре барои 
Юсуф месўзад, Малик Рўён љонибдори адолат, дурандеш, мушоњидакор 
ва донову оќил аст. Таймус низ шоњи доност. Ў дар роњи муњаббати 
фарзандаш монеъ нест. Љонибдори ишќи пок ва ахлоќи њамида мебошад. 

Бародарони Юсуф аз хонадони муќаддасанд, вале рашк, њасад, 
бадбинї, њавасњои бељо доранд. Аз ин рў, онњо дар зиндагї роњи худро 
пайдо карда наметавонанд. 

Корвониён низ кори хайреро сомон медињанд, зеро онњо боиси идомаи 
хатти сужети достон мешаванд. 

Обдори шоњ бошад кори нињоят некро сомон дода, боиси аз зиндон 
рањої ёфтани Юсуф ва инчунин ба мансаби баланд омадани ў ва нињоят 
ба маќсад расидани Зулайхо мегардад. 

Љунайдуллоњи Њозиќ дар таълифи достон нишон додааст, ки ў дар 
эљоди навъњои бузурги адабї мањорати бештаре дорад. Њозиќ дар 
ќасидаву ѓазал, ќитъаву рубої, тарљеоту шеъри тасмит ва ѓайра табъи 
баланд дошта бошад њам, шўњрати ўро њамчун эљодкор њамин достони 
«Юсуф ва Зулайхо» таъмин кардааст.  

Аз навъњои лирикї ў ѓолибан дар ѓазал табъи баланд дошта, дар 
рушду тањаввули жанри мазкур сањми арзанда гузоштааст. Вале махсусан 
достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Њозиќ баъд аз асарњои њамноми Љомию 
Нозими Њиравї ва умуман миёни њамаи онњое, ки 10 аср дар ин мавзўъ 
асар эљод кардаанд, мавќеи намоён дорад. 

Њозиќ дар ин достон лањзањои иловагии зиёд дорад, ки дар асарњои 
ќаблї дида намешаванд: лањзаи тўњмати гург ва ба забони њол омадани 
он, ё худ бевосита Њозиќ аз тавлиди Юсуф асарро оѓоз мекунад, вале 
Љомї то ин љо изњори чанд андешаи фалсафї, шарњу тавзењи баъзе чизњо 
сар кардааст. Ё ки дар достони Љомї падари Зулайхо ба љониби Азизи 
Миср хостгор мефиристад, ки ин дар асари Њозиќ нест ва ѓайра. 

Њозиќ шоњи идеалии худро дар симои малик Рўён тасвир намуда, 
муќаддас будани хонадони набавиро дар образи Юсуф ба тасвир 
овардааст, ки дар љузъиёт хеле љолиб эљод шудаанд. 

 Њунари шоирии Њозиќ дар сатњи Љомї ва Нозими Њиротї набошад 
њам, пояи ў аз дигар шоироне, ки дар ин мавзўъ достон эљод кардаанд, 
баланд аст. Барои мисол: 

Зи рўи хашм он ќавми љафокор, 
Ба сад хорї дар он сањрои хунхор. 
Зи по бурданд кафш, аз сар кулоњаш, 
Саропо шуд барањна њамчу моњаш. 
Шуд он домони дашти пур зи хоре, 
Зи хуни захми пояш лолазоре. 

Дар ин абёт Юсуф ба моњ монанд карда мешавад, зеро моњ низ 
барањна дар биёбони фалак роњ мепаймояд. Агар дар ин љо ташбењи 
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баланду љолиб бошад, дар байти дигар тавассути ѓулувв аз хуни пои 
Юсуф рангин гардидани даштро таъкид мекунад, ки хеле хотирмон ва 
дилнишинанд ва хонандаро комилан мутаассир менамоянд. 

Ё ин ки ба воситаи лањзаи тамсилї ва тавассути санъати ташхис гург 
чунин њолати њалкунандаро мусбат њал мекунад: 

 
Ки ман њарчанд дур аз аќлу њушам, 
Наям инсон, аз љинси вуњушам. 
Вале донам, ки ин феъли ќабењ аст, 
Ба њар нодониям ќубњаш сарењ аст. 
Њамин фарзанди худ гумкарда будам,  
Дар ин сањро суроѓаш менамудам. 
Ки шояд ёбам он гумкарда фарзанд, 
Ба доми тўњматам карданд побанд. 
Бибастанд инчунин бо ресмонам, 
Биёлуданд њам бо хун дањонам. 
Задандам гањ ба чўбу гоњ бо санг, 
Биёварданд аз сањро бад- ин ранг. 
Кашидам бе љиноят гарчї бедод, 
Вале рўи ту чун дидам, шуд аз ёд. 

Яъне ба воситаи чунин санъати баланду табъи волои шоирї Њозиќ 
њатто гурги вањшии хунхорро рањмдил намудааст. Њамчунин бо чунин 
њунару мањорати эљодї шоир кирдори бародарони Юсуфро басо 
вањшиёна тавонистааст биёфарад, то ин ки хонандаро бештар мутаассир 
намояд.  

Достон бо назардошти гузориши масъала, њалли он, њукму 
муњокимаронињо, мантиќи ифода, корбурди калимот, интихоби он, 
коргирї аз маќолу зарбулмасал, таъбиру ифодањои халќї, њунари 
шоирї, истифодаву интихоби радифу ќофияњо, вазн, истифодаи 
санъатњои бадеии маънавию шаклї ва ѓайра низ басо љолиб ва хотирмон 
аст. 

Достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Њозиќ  баробари арзишњои њунарї-
шоирї, адабї-бадеї, захираи луѓавї-лексикї беш аз ин њама, ањамияти 
тарбиявї-ахлоќї дорад. Зеро покию иффат ва исмати инсонї дар наќшаи 
аввал меистад.  

Хонанда намунањои олии ахлоќи ошиќонро меомўзад ва ибрат хоњад 
гирифт. 

Савол ва супоришњо: 
1. Оид ба даврони љавонї, овони тањсилоти Љунайдуллоњи 

Њозиќ чї медонед? 
2. Сабаби ба Мовароуннањр омадани Љунайдуллоњи Њозиќро 

наќл кунед. 
3. Муносибати Њозиќ ва амирони манѓит чї гуна сурат 

гирифтааст? 
4. Мероси адабии Њозиќ аз кадом навъњои адабї иборат аст? 
5. Сахт ва таркиби девони Љунайдуллоњи Њозиќро баён намоед. 
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6. Мавзўъ ва мундариљаи ѓоявии ѓазалиёти Њозиќро шарњ 
дињед. 

7. Ѓазали «Ёди айёме, ки пур аз май сабўе доштем»-ро азёд 
кунед. 

8. Ѓазалиёти Њозиќ дорои кадом хусусиятњои адабї- бадеиянд? 
9. Мазмуни мухтасари достони «Юсуф ва Зулайхо»-ро наќл 

кунед. 
10.  Доир ба сайри таърихии ќиссаи  «Юсуф ва Зулайхо» то 

эљодиёти Њозиќ маълумот дињед. 
11.  Кадом хусусиятњои фарќкунандаи достони  «Юсуф ва 

Зулайхо»-и Њозиќро медонед? 
12.  Образњои марказии достон-образњои Юсуф ва Зулайхоро 

тањлил намоед. 
13.  Образњои мусбату манфї, лањзавї ва доимии достонро 

номбар кунед. 
14.  Арзиши адабии достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Њозиќ аз чї 

иборат аст?   
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ЌОФИЯИ МУТЛАЌ ВА ЊАРФЊОИ ОН 
Дар илми бадеъи классикї ќофияеро мутлаќ меноманд, ки агар њарфи 

р а в ї бо њарфи в а с л часпида бошад, яъне баъди њарфи равї њарфи 
дигаре омада бошад. Мисол: 

    Раъият ба зулми ту чун олиманд, 
    Зи зулми ту бар якдигар золиманд. 

Дар ин байт (вазнаш – Мутаќориби мусаммани маќсур) калимањои 
«олиманд» ва «золиманд» ќофия, љузви «-олиманд» решаи онро ташкил 
медињад. Дар ин решаи ќофия садоноки «о» т а ъ с и с, њамсадои «л» д а – 
х и л, садоноки кўтоњи «и»  и ш б о ъ, њамсадои «м» р а в и и  м у т л а ќ, 
садоноки «а» м а љ р о, њамсадои «н» в а с л ва њамсадои «д» х у р ў љ аст. 
Чун дар ин ќофия њарфи охирини решагї, яъне равї (њарфи «м») бо 
њарфњои баъди он омада часпидааст, онро ќофияи мутлаќ меноманд. 

Ќофияи мутлаќ нисбат ба ќ о ф и я и  м у ќ а й я д навъњои зиёд дорад 
ва њарфњои асосии он васл, хурўљ, мазид, нойира мебошанд. Дар ќофияи 
мутлаќ илова бар њарфњои хоси он васл, хурўљ, мазид, нойира њарфњое, 
ки дар ќофияи муќайяд иштирок мекунанд – мисли таъсис, дахил, ридф 
(ридфи муфрад ва ридфи мураккаб) низ меоянд. Мисол барои ќофияи 
мутлаќ бо њазв, ќайд, равии мутлаќ, маљро, васл ва хурўљ: 

        Мардони ќабила рахт бастанд 
                    В-аз арса њама берун нишастанд. 

Вазни ин байт Њазаљи мусаддаси ахраби маќбузи маќсур буда, 
калимањои «бастанд»-у «нишастанд» ќофияи онро ташкил медињанд. 
Љузвњои «-астанд»-и њарду калимаи ќофия решаи онанд, ки садоноки 
кўтоњи «а» њ а з в, њамсадои «с» ќ а й д, њамсадои «т» р а в и и  м у т л а ќ, 
садоноки «а» м а љ р о, њамсадои «н» в а с л ва њамсадои «д» х у р ў љ 
мебошад. 

Њамин тариќ, њарфњое, ки баъди равї дар решаи ќофия меоянд, ба 
гурўњи њарфњои ќофияи мутлаќ дохил мешванд ва онњо чортоянд: васлу 
хурўљу мазиду нойира. Њоло њар кадоми онро ба таври мухтасар шарњ 
медињем. 

1.Васл калимаи арабист, маънои луѓавиаш пайвастани чизе ба чизи 
дигар, часпондан буда, дар илми ќофия номи яке аз њарфњои решагист, 
ки баъди њарфи р а в ї омада, бо он пайваст шуда бошад. 

Њамин тариќ, њамсадоњо, садонокњои дароз ва њарфњои ётбарсар (й, е, 
ю, я) ба вазифаи васл омада метавонанд. Мисол: 

Агар он турки шерозї ба даст орад дили моро, 
Ба холи њиндуяш  бахшам Самарќанду Бухороро. 

Дар ин байти Њофиз (вазнаш – Њазаљи мусаммани солим) калимаи 
«моро» ва «Бухороро» ќофия буда, љузви «-оро» решаи ќофия аст. Дар ин 
решаи ќофия њар «о» равии мутлаќ, харфи «р» в а с л ва њарфи «о»-и охир 
хурўљ аст. 

Мисоли дигар: 
Љони ширин, ин ќадар љангам макун, 
Ин ќадар бењуда дилтангам макун. 
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Дар ин байти Мирзо Турсунзода (вазнаш – Рамали мусаддаси мањзуф) 
калимањои «љангам» ва «дилтангам» ќофия, љузви «-ангам»-и њарду 
калима решаи ќофия мебошад, ки садоноки кўтоњи «о» њ а з в, њамсадои 
«н» ќ а й д, њамсадои «г» р а в и и  м у т л а ќ, садоноки кўтоњи «а» м а љ р 
о ва њамсадои «м» васл мебошад. 

Садонокњои кўтоњи «а», «и» ва «у» баъди њарфи равї оянд њам, васл 
шуда наметавонанд, зеро онњо дар алифбои арабї њарф не, балки 
њаракатанд. Агар в а с л аз њамсадо иборат бошаду пеш аз вай садоноки 
кўтоњ омада бошад, дар он сурат садоноки кўтоњи баъди равї омадаро 
маљро меноманд. Мисол: 

Хаёли рўи ту дар коргоњи дида кашидам, 
Ба сурати ту нигоре надидаму нашунидам. (Њофиз) 

Дар ин байти Њофиз (вазнаш – Муљтасси мусаммани махбун) 
калимањои «кашидам» ва «нашунидам» ќофия, љузви «-идам» решаи 
ќофия буда, њарфи «и» ридфи муфрад (аслї), њамсадои «д» равии мутлаќ, 
садоноки кўтоњи «а» м а љ р о ва њамсадои «м» васл мебошад. 

 Агар шеър бо ќофияе тамом шуда бошад, ки њарфи охири онро 
садоноки «а» ташкил додааст, дар он сурат ин садонок вазифаи васлро 
иљро кардааст. Масалан, дар ин байт: 

Ашке чу лаъл резад он лаб маро зи дида, 
Дар шиша њарчи бошад, аз вай њамон чакида. (Камол) 

Вазни ин байт Музореъи мусаммани ахраб буда, калимањои «дида» ва 
«чакида» ба вазифаи ќофия омадаанд. Дар ин ќофия љузви «-ида» решаи 
ќофия мебошад, ки њарфи «и» р и д ф и  м у ф р а д, њарфи «д» р а -в и и  м 
у т л а ќ ва њарфи «а» васл аст. 

Хурўљ калимаи арабист, маънои луѓавиаш берун шудан, берун рафтан 
буда, дар илми ќофия номи яке аз њарфњои решагист. Хурўљ њарфи 
њамсадоест, ки дар решаи ќофия баъди њарф в а с л омада бошад. Мисол: 

Ба давлат касоне, ки афрохтанд, 
Ки тољи такаббур биандохтанд. (Саъдї) 

Дар ин байти Саъдї (вазнаш – Мутаќриби мусаммани маќсур) 
калимањои «афрохтанд» ва «биандохтанд» ќофия, љузви «-охтанд» решаи 
ќофия буда, њарфи «о»  ридфи муфрад, њарфи «х» ридфи мураккаб, њарфи 
«т» равии  м у т л а ќ, садоноки кўтоњи «а» м а љ р о, њарфи «н» в а с л ва 
њарфи «д» х у р ў љ аст. 

Такрори хурўљ дар ќофия њатмї буда, тамоми шоирони гузашта ва 
имрўзаи форс – тољик аз ин ќоида берун нарафтаанд. Мисол: 

Падарро муждаи давлат расонед, 
Дилашро з-оташи мењнат рањонед. (Љомї) 

Дар ин байти Љомї (вазнаш – Њазаљи мусаддаси маќсур) калимањои 
«расонед»-у «рањонед» ќофия, љузви «-онед» решаи ќофия буда, њарфи 
«о» р и д ф и  м у ф р а д, њарфи «н» р а в и и  м у т л а ќ, њарфи «е» в а с л 
ва њарфи «д» хурўљ аст. 

Мазид низ калимаи арабист, маънои луѓавиаш зиёдшуда, афзуншуда, 
афзунї дар чизе мебошад. Дар илми ќофия яке аз њарфњои решагии 
ќофияро гўянд, ки баъди хурўљ омада бошад. Мисол: 
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Ин дил, ки ба сўи дилбаре бастемаш, 
Њарчанд гусаст, боз пайвастемаш. 

Дар ин байт (вазнаш – Њазаљи мусаммани ахраби маќбузи абтар) 
калимањои «бастемаш»-у «пайвастемаш» ќофия, љузви «-астемаш» решаи 
ќофия мебошад. Дар ин решаи ќофия садоноки кўтоњи «а» њ а з в, 
њамсадои «с» ќ а й д, њамсадои «т» р а в и и  м у т л а ќ, ётбарсари «е»         
в а с л, њамсадои «м» х у р ў љ, садоноки кўтоњи «а» н а ф о з ва њамсадои 
«ш» мазид аст. 

Такрори мазид дар ќофия њатмї буда, иваз намудани он бо њарфи 
дигар љоиз нест. 

Нойира (нойир) калимаи арабист, маънои луѓавиаш шўъла, оташ; 
раманда, гурезанда мебошад. Асли калимаи нойира аз н и в о р аст ба 
маънои рамидан ва дур шудан. Мисол: 

Гар дил зи ѓами ёр напардохтанистеш, 
Бо ў ба њама вуќўњ дарсохтанистеш. 

Дар ин байт (вазнаш – Њазаљи мусаммани ахраби макфуфи маќсур, 
њашви дуюми мисраъи дуюм – ахраб) калимањои «напардохтанистеш» ва 
«дарсохтанистеш» ќофия, љузви «-охтанистеш» решаи ќофия мебошад, ки 
њарфи «о» р и д ф и  м у ф р а д, њарфи «х» р и д ф и  м у р а к к а б, њарфи 
«т» р а в и и  м у т л а ќ, садоноки кўтоњи «а» м а љ р о, њарфи «н» в а с л, 
садоноки кўтоњи «а» м а љ р о, њарфи «н» в а с л, садоноки кўтоњи «и» н а- 
ф о з, њарфи «с» х у р ў љ, њарфи «т» м а з и д ва харфњои «е»-ю «ш» 
нойира мебошад. 

Агар дар ќофия баъди мазид ду ё се њарф омада бошанд њам, њар 
кадоми он вазифаи нойираро иљро менамоянд. 

Нойира аз љумлаи њарфњои камистеъмоли ќофия буда, дар ашъори 
шоирон гоњ-гоње дучор меояд. 

Намунањо барои њарфњои ќофияи мутлаќ: 
1.Мисол барои њарфи в а с л: 

Муарраф ба дилдорї омад бараш, 
Ки дастори ќозї нињад бар сараш. (Саъдї) 

2.Мисол барои њарфи х у р ў љ: 
              Дарде, ки дилам дид зи њаљри ту, кї дидаст? 

В-онњо, ки зи зулфи ту кашидам, кї кашидаст? 
      (Бисотии Самарќандї) 
3.Мисол барои м а з и д: 

Дилам аз нестї чи тарсонест, 
Танам аз офият њаросонест. (Масъуди Саъд) 

4.Мисол барои н о й и р а: 
Он мањ, ки ба чашмаи мењр дидастемаш, 
Аз љумлаи некувон гузидестемаш. 

     (аз «Рисолаи ќофия»-и Љомї) 
Савол ва супоришњо: 

1.Ќофия чанд навъ аст? 
2.Кадом навъи ќофияро ќофияи мутлаќ меноманд? 
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3.Калимањои ќофияи байти поёниро ёфта муайян кунед, ки онњо ба 
кадом навъи ќофия тааллуќ доранд? 

Биноњои обод гардад хароб, 
Зи борону аз тобиши офтоб. 

4.Њарфи равї бо навъњои ќофия чї иртибот дорад?  
5.Маънињои луѓавї ва истилоњии васлро гўед. 
6.Хурўљ баъди кадом њарфи ќофия меояд? 
7.Оё такрори њарфи хурўљ дар решаи ќофия њатмист? 
8.Дар байни њарфњои х у р ў љ ва  м а з и д чи гуна иртибот аст? 
9.Маънињои луѓавї ва истилоњии нойираро гўед. 
10.Агар баъди њарфи мазид дар решаи ќофия ду-се њарфи дигар омада 

бошад, онњоро чї меноманд? 
11.Дар байти зер кадом њарфњои ќофия омадаанд? 

Савдои ту аз сина фурў рафтанийаст 
В-он гањ сухани ту низ ногуфтанийаст. 

12.Њарфњое, ки дар сохтани ќофияи мутлаќ иштирок мекунанд, 
кадомњоянд? 

13.Байте гўед, ки дар он њарфи васл омада бошад. 
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ГУЛХАНЇ 
Адиби зуллисонайн, шоир ва нависанда Муњаммадшарифи Гулханї 

дар таърихи адабиёти тољик њам дар шаклњои гуногуни назм ва њам дар 
наср мавќеи намоён дорад. Номи адиб Муњаммадшариф ва тахаллуси 
адабии ў «Гулханї» буда, дар ин бора Фазлии Намангонї дар «Маљмўаи 
шоирон» мегўяд: 

Хушо, Гулханї шоири пурфан аст, 
Чї гулхан, ки зеботар аз гулшан аст. 
Зи девонахўиву оташфанї, 
Тахаллус нињода ба худ «Гулханї» 
Ѓазалњо навишта латифу равон, 
Ба дастури алфози кўњистон. 
Ки буданд аљдоди ў дар диёр, 
Писандидаи мардуми кўњсор. 

Гулханї зодаи дењаи Булќоси Ќаротегин буда, таќрибан солњои 70-уми 
асри XVIII ба дунё омадааст. Ў солњои 90-уми асри XVIII ба шањри 
Намангон меравад. Аз сабаби тангии маишї шоир тањсилро пурра фаро 
гирифта наметавонад. Баъдњо бо фармони амир ба касби сипоњигарї 
љалб карда мешавад. Сипоњигарї барои Гулханї њамчун мактаби њаётї 
бисёр масъалањои гуногуни рўзгору зиндагиро ёд медињад ва шоир аз ин 
мактаби њаётї бањрањо бардоштааст. Пас аз чанде Гулханї ба дарбори 
Умархон роњ меёбад ва ба доираи адабии Ќўќанд мепайвандад. Ў 
тадриљан ба амир Умар таваљљўњ пайдо намуда, ин њокимро одил ва 
саховатпеша ном мебарад ва мадњ мекунад. Вале бо мурури ваќт 
мебинад, ки пиндораш хатост, зеро ба мењнати шоир ба назари 
хайрхоњона нигоњ намекунад: 

Њунар њарчанд ин љо метаровад аз њар ангуштам, 
Зи бахти норасо коре надорад бо зар ангуштам. 

Муњаммадшариф ба шеър таваљљўњи зиёд дошта, хеле барваќт ба 
эљоди он майл кардааст. Ў дар ибтидо «Гулханї» тахаллус интихоб 
карда будааст. Сарчашмањо инчунин таъкид менамоянд, ки ў баъдњо ба 
худ тахаллуси «Љуръат»-ро муносиб медонад ва бо ин тахаллус эљод 
мекунад. 

Фазлии Намангонї («Маљмўаи шоирон») оид ба тахассули аввалини 
Муњаммадшариф ва шахсияти ў бањс ба миён оварда мегўяд: 

Зи мулки кўњистон бувад Гулханї, 
Кунад пањлавонї зи нерўманї. 
Ба даргоњи султони гетипаноњ 
Њавохоњ њам шоиру њам сипоњ. 

Умуман зиндагии шоир чандон мувофиќи маќсад набуда, дар ашъори 
мањфузмондааш низ доир ба ин љињат ишорањои фаровони худи адиб ва 
сарчашманигорон ба мушоњида мерасад. Масалан баъзе ишорањои 
Фазлї низ бисёр лањзањои зиндагии иљтимоии Муњаммадшарифро 
равшан месозад: 

Сипоњигарї кард, роњат надид, 
Ки осоиш аз ранљу мењнат надид. 
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Мурувват накардї ба њолаш амир, 
Басе бенавої кашид он фаќир. 
Ки аз тангдастї ба љон омадї, 
Зи бемоягї дар фигон омадї. 

Поёни умри Муњаммадшарифи Гулханї дар Ќўќанд гузашта, ба 
даврони њукмронии Муњаммадалихон (1822-1842) рост омадааст. Ин 
амири бетадбир ба ќатли Гулханї фармон додааст. Вафоти шоир ба 
њамин тариќ, солњои 1826-1827 иттифоќ афтодааст. 

Мероси адабии Гулханї 
Чунон ки ќаблан таъкид шуд, Гулханї бо ду забон-тољикї ва ўзбекї, 

дар ду навъи адабї: назм ва наср аз худ андак бошад њам, мероси адабии 
пурмўњтаво ба ёдгор гузоштааст. Њоло аз ин адиб чанд ѓазалу як ќасида 
ва як ќиссаи тамсилї бо номи «Зарбулмасал» ба забони ўзбекї маълум 
аст. Яъне аниќтараш 12 ѓазалу як ќасида ва аз 12 ѓазал 7-то ба забони 
тољикї ва 5 то ба забони ўзбекї эљод гардидааст: 

 Фаъолияти адабии Муњаммадшарифи Гулханї њангоми тањсил ва 
сипоњигарї бо эљоди шеърњои лирикї оѓоз  гардидааст. 

Муњаммадшариф бо тахаллусњои «Гулханї» ва «Љуръат» эљод 
кардааст. Мавзўи ѓазалиёти Гулханї суннатї буда, ишќу исёнњои 
ботинии инсон, васфи њусну љамоли мањбуба, нозу ифтихори ў, садоќати 
ошиќу бемењрии маъшуќа, барди њиљрону сўзи фироќ ва ѓайра мебошад. 
Яке аз мавзўъњои дўстоштаву марказии ашъори шоир њаљву истењзо, 
тамасхуру танќид аст. Вале дар њар сурат дар ѓазалњои шоир ишќу 
масоили дигари иљтимої бештар мавќеъ дорад. Чунончи: 

Ай бути ширинлабу симинтану рангинќабо, 
Пой то сар љилваи макру фану нозукадо. 
Мазњари љавру љафову зулм, њам бедоду кин  
Дар сипењри дилрабої моњи бемењру вафо. 
Мубталои холу зулфу оразу чашми ту буд, 
Њиндуву кашмирию римиву туркони Хито. 
З-оташи шамъи рухат парвона бесабру шикеб 
Њусн – саркаш, ишќ – ѓолиб, ман – забун, дил – бенаво. 
Гар набошад ёди мижгонат ба дасти ў асо. 
Аз тапиданњои дил дар гўш меояд садо. 
Зиндагињо ба раѓми дањр то кай Гулханї 
Чанд гўї ёр берањму фалак ноошно. 

Ѓазали мазкур аз рўи мавзўъ ва мазмуну мўњтаво ишќї, иљтимої, 
шиквої буда, бемењриву берањмиии мањбуба, маккориву љафопешагии ў 
ба тасвир омадааст. 

Аз нигоњи њунари эљод низ ѓазали боло хуб аст. Шоир аз санъати 
таносуби сухан, тавсиф, ташбењ, муболиѓа, тазод, истиора, киноя, маљоз, 
љамъу таќсим, нидо ва ѓайра нисбатан хуб кор гирифта шудааст. 

Аз нигоњи хусусиятњои шаклї низ ѓазал нисбатан љолиб эљод 
гардидааст. Шоир дар ин ѓазал радифро ба кор набурда, дар он 
калимањои рангинќабо, нозукадо, вафо, хито, бенаво, асо, садо, ноошно 
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њамќофия  шудаанд. Аз нигоњи навъњои ќофия, калимањои ќофияшуда бо 
равї «о» тамом шудаан ва аз ин рў, шакли ќофия муќайяд аст. 

Ѓазал дар бањри рамали мусаммани мањзуф ё маќсур иншо гардидааст, 
ки афоъили он чунин мебошад: 

- v  -  -  / -  v  -  -  /  -  v  -  -  /  -  v  -  (ё худ: -  v  ~) 
яъне: фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилун ё ин ки фоъилон. 
Муњаммадшарифи Гулханї умуман дар њунари ѓазалсарої чандон бад 

нест, зеро эљодиёти ин шоир низ дар заминаи суннати ниёї зуњур 
кардааст. 

Аз ѓазалњои мањфузмондаи тољикии ў маълум мешавад, ки шоир 
ѓазалњои ишќии худро бо оњангњои бисёр ќавии иљтимої дар омехтагї 
эљод намудааст: 

Гудозу сўзу дарду доѓ з-инсон бар ман аст имшаб, 
Чу шамъ эѓозу анљоми ман аз худ рафтан аст имшаб. 
Зи ман уммеди наќди дину дил дигар бувад нодир, 
Чароѓи корвонам гўї чашми рањзан аст имшаб. 
Баёзи гардани соќї таљаллигоњи мањфил шуд, 
Гилеми тўри моро гўї водї Эман аст имшаб. 
Зи поям барфикандї, по ба поят ман сарафкандам, 
Барафкан парда аз рухсор, афкан-афкан аст имшаб. 
Кулањ бишкаст соќи, мўњтасиб паймонаи майро, 
Ту бишкан фарќи он бадхўй, бишкан-биштан аст имшаб. 
Ба имшаб-имшаб додї навиди васл дере шуд, 
Њанўзам гўш дар роњи ту чашми равзан. 

Ѓазали боло дорои шаш байт буда, аз нигоњи мазмуну мўњтаво ишќї-
иљтимої нест. Зеро шамъ барин сўхтаму аз худ гузаштан ва фурўравї ба 
хотири таљаллии мањфил ифодањои сўфиёна мебошад. Љанбаи њунарии 
ѓазал низ чандон бад нест. Шоир аз санъатњои бадеии таносуби сухан, 
ташбењ, маљоз, киноя, истиора, муболиѓа, тазод, тавсиф, талмењ ва ѓайра 
хуб кор гирифтааст. 

Аз нигоњи хусусиятњои шаклї низ ѓазали зикршуда љолиб аст: Ѓазал 
мураддаф буда, калимањои «аст имшаб» радиф аст, зеро аз оѓоз то анљом 
такрор мешавад. Радифи мазкур мураккаб мебошад, зеро аз ду калима 
иборат аст. Калимањои радифшуда бори ѓоявии шеърро бар ўњда 
гирифтаанд. 

Дар ѓазали зикршуда калимањои ман, рафтан, рањзан, Эман, афкан, 
ишкан, равзан њамќофия шудаанд. Аз сабаби он ки ќофияшавандањо бо 
њарфи равї «н» ба охир мерасанд, ин навъи ќофияро ќофияи муќайяд 
мегўянд. 

Аз нигоњи вазн, ѓазали зикршуда дар бањри њазаљи мусаммани солим 
эљод гардидааст, ки афоъили он чунин аст: 

v  -  -  - /  v  -  -  - /  v  -  -  - /  v  -  -  - 
яъне, мафоъїлун, мафоъїлун, мафоъїлун, мафоъїлун. 
Дар ашъори Муњаммадшарифи Гулханї њаљву истењзо, мазаммату 

танќид низ маќоми махсус дорад. Ин љанбаъ њам дар назм ва њам дар 
наср ба хубї мушоњида карда мешавад. Масалан, шоир бо радифи бидењ 
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ѓазале дорад, ки ќофияву радиф дар он на танњо вазифаи хушоњангиву 
хотирмонї, равонию дилнишинї, љолибию љаззобї дорад, балки беш аз 
он бори ѓоявию маъної мекашад. 

Чунончи: 
Њазратам, аз гушнагї мурдам, ба ман нунам бидењ, 
Кофирам, гўям агар инам бидењ, унам бидењ. 
Гандуму мошу биринљам дењ, ки даркорї њамўст. 
Ман намегўям аќиќу лаълу марљунам бидењ, 
Бар танам як лоѓ дору ишкамам пур кун зи нун, 
Бо ту, биллањ, ман намегўям, ки имунам бидењ. 
Аз тињидастї агар нўкор мурад њайф аст, њайф, 
Ай, табиби њозиќи нўкар, ту дармунам дињед. 
Љума дењу нун, зи ранљу фоќа мегардон халос, 
Кай туро гуфтам, ки бар ман ганљи Ќорунам бидењ. 
Аз таѓуёни дарат кас нест чун ман беасос, 
Њавливу боѓу сарову ќасру айвунам бидењ. 
Гулханиро ай ќатури баччамардон кам мадон, 
Футтаву шофам бидењ, аспам бидењ, тунам бидењ. 

Хусусан бори ѓоявию мавзўї ва маъноиву мундариљавї бар душ 
доштани радиф дар ѓазали боло, аз он њам маълум мегардад, ки дар 
мисраи интињоии ѓазал, калимаи радифшуда бидењ се дафъа таъкид 
карда мешавад. Яъне маќсади шоир аз зикри ашёи зарурї њамин аст, ки 
бо он эњтиёљ дорад. Аз ин рў, ин калима, ки эњтиёљи ќањрамони лирикиро 
ќонеъ мегардонад. 

Аз нигоњи њунарї, албатта, ин љолиб аст. Аз тарафи дигар, љанбањои 
дигари њунарии шеър, масалан, коргирї аз санъатњои бадеї њам хеле 
писандида мебошад. Шоир аз санъатњои бадеии таносуби сухан, нидо, 
тазод, муболиѓа, маљозу киноя, тавсиф, ташбењу истиора ва ѓайра хуб 
истифода кардааст. 

Хусусиятњои шаклии ѓазал низ хеле љолиб аст. Шеър мураддаф буда, 
чунон ки ишора кардем, калимаи бидењ ќофия ќарор дода шудааст. Ин 
калима эљодиёти номбаркардаи адибро фаро мегирад. Аз ин рў, бори 
њадафї низ бар ўњда дорад. Радифи содда аст. 

Ќофияњои ѓазали мазкур: нунам, унам, марљуам, им унам, дармунам, 
ќорунам, айвунам ва ѓайра мебошад. 

Аз нигоњи сохтор ќофияњои интихобшуда мутлаќ буда, пас аз равї «н» 
унсурњои дигар низ њаст: 

Вазни ѓазал низ љолиб аст. Он дар бањри рамали мусаммани мањзуф ё 
маќсур эљод шудааст. Аз нигоњи афоъил он чунин аст: 

 - v  -  -  / -  v  -  -  /  -  v  -  -  /  -  v  -  (ё -  v  ~) 
яъне: мафоъилун, фоъилотун, фоъилотун 

ё ин ки -  v  ~ мебошад. 
Умуман, лирикаи Гулханї аз нигоњи мазмуну мўњтаво ва мавзўъи 

ишќї, иљтиомї ва њаљвї буда, дар он унсурњои шеваи гуфтугўии 
мардумони кўњистони тољик хеле мавќеъ дорад. 
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«Зарбулмасал»: мавзўъ ва мазмуну мўњтавои он. 
Њаљву истењзо ва танќид яке аз мавзўъњои љовидонаи адабиёти 

бадеист. Ин суннати адабї дар адабиёти охири асри XVIII ва оѓози асри 
XIX буд. Мањз чунин талаботи њаёт дар он рўзгор «Зарбулмасал»-и 
Гулханї барин асарњои љавобгўи даврро ба миён овардааст. 

«Зарбулмасал»-и «Гулханї асари насрат-тамсилї буда, њадафи 
нависанда аз эљоди асар бе восита танќиди салтанати амир Умархон 
набудааст. Ин асари мансури Гулханї ба забони ўзбекї таълиф шудааст. 
Муаллиф асосан аз њикоёти «Калила ва Димна» хеле хуб истифода 
бошад њам, бунёди хати сужаи асар бар як њикоят «Махзан-ул-асрор» 
гузошта шудааст. Дар њикояи Низомї саљараи ду бумро мушоњида 
намудани Анўшервон тасвир карда мешавад. Яъне дар вайронае ду бум 
ба њам саљара мекарданд. Зеро буме ба назди буми дигаре бо маќсади 
хостгорї омадааст. Мехоњед барои писари худ духтари буми дигарро 
хостгорї кунад. Ба њамин тариќ, дар њамин њолат аз назди њамон макони 
вайрона Анўшервон бо вазири донишманди худ Бузургмењри Бахтакон 
мегу зоштанд. Анўшервон саљараи бумњоро мушоњида намуда аз 
вазираш мепурсад, ки гўш кун, то он ду парранда дар бораи чї сўњбат 
доранд? Бузургмењр лањзае ба саљараи бумњо гўш дода, аз маќсади онњо 
бохабар гардида, ба Анўшервони одил мегўяд, ки онњо фарзандони 
худро хонадор кардан мехоњанд. Бум барои ширбањои духтараш панљоњ 
њазор дењи вайрона талаб карда истодааст. Буми дигар ба шумо ишора 
намуда гуфт, ки: -Агар њамаи шахс шоњ бошад, сад њазор дењаи хароб 
хоњам дод. 

-Анўшервони љавоби бузургмењрро шунида хеле мутаассир мешавад, 
ки њоло њам дар сиёсати пешгирифтаи ман усули мамлакатдории ман, 
нуксонњо зиёд будаанд. Бояд аз паи ислоњи нуќсонњо шуд… 

Гулханї дар њамин заминга сўњбати ду кабутари ќудошавандаро зикр 
намуда, ба ин восита амир Умархонро одилу адолатпарвар нишон 
медињад. 

Образњои амалкунандаи асари Гулханї намояндагони табаќањои 
гуногуни љамъият буда, нависанда нуќсонњои онњоро хеле соддаву оддї 
фош месозад. Ќањрамонњои асар љонварњои гуногун ва бештар 
паррандањо мебошанд. Образњои тансилии асар: Бойўѓлї, Япалоќќўш, 
Ќўрќуш, Маликшоњин, Худњуд, Шўрнўл ва ѓайра буда, њар кадом 
хислату характер, рафтору кирдор, муносибату гуфтори ба худ хос 
доранд. 

Дар маркази асар амалиёти ќудогии Япалоќќуш ва писари ў Ќуланкир 
султон ва инчунин Бўйўѓлї ва духтари зебои вай Гунашбону меистанд. 

Муаллиф писарў падарро, ки ањли мењнатанд, љонибдорї мекунад. 
Маликшоњин аз хизматњои Ќуланкир хуб розї аст. Вале Бойўѓлї марди 
маѓрур, худписанд, њавобаланд ва инчунин мумсик аст. Аз ин љост, ки ў 
япалоќќушу писари ўро писанд намекунад. Њатто Япалоќ куљову ман 
куљо? – мегўяд. 

Агар сухан дар бораи шахсиятњои сиёсии давр, рўњониён, амалдорони 
муосираш равад, адиб ба образњои тамсилї: паррандањо, љонварњои 
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дигарро ба кор мегирад. Агар сухан дар бораи табаќањои дигари иљмої: 
савдогаро, муфтињо, баќќолон, судхўрдњо равад, Гулханї номи њаќиќии 
онњоро ба кор мебарад. Чунончи Саид Азимљони Сўфї, Муњаммад 
Ќосим – даллоли рангфурўш, Муњаммад Аминхўљаи Муфтї ва дигарон, 
ки њар кадом бо ному касбу пешаашон зикр шудаанд. Усули корбурди 
њикояњо ва њикоясозї дар асари Гулханї ва «Калила ва Димна» монанд 
аст. Масалан, «Ќўрќуши хостгор дар њузури Бойўѓлї њикояти 
Муњаммадќосими даллоли рангфурўшро наќл мекунад: 

-Ќўќуш гуфт: Омади суханони ту ба Муњаммадќосими далоли 
рангфурўш монанд аст, ки як рўз барои деворзанї мардикор андохтааст. 

Дар ваќти намози аср, њангоми тањорат ба мардикор нигоњ карда 
истода таќияшро ба оби равон афтонда аст. Ў гирифта танавониста 
тавонашро аз мардикор гирифтанї шудааст. Баъд аз кор мардикор музд 
талаб кардааст. Муњаммадќосим тоќии ман се танга буд, тоќии ту базўр 
як танга аст. Бо як тангаи музди корат ду танга мешавад. Њаќќи як 
тангаи ман дар гардани туст. Зеро ман ба ту нигоњ кардам ва тоќиям ба 
об афтод. Акнун товони онро ту медињї. Боз як рўзи дигар кор карда 
дењ. Дар ин њикоя образи даллол – манфї аст, ки ба образи мусбат – 
мардикор муќобилгузорї шудааст. Дар асар порчањои шеърї ва 
њикояњои хурд-хурд манзхум низ зиёданд. Аз љумла њикоёти «Сангпушт» 
ва Каљдум» (насрї), «Маймуни наљљор» (манзум) мебошанд. Умуман 
Гулханї аз њикоёти классикони дигари таърихи адабиёт истифода 
кардааст: 

Муњим он аст, ки асари Гулханї барои соддабаёнї ва мактаби 
вуќуъгўии минбаъдаи (девори шўравї) адабиёти тољик заминаи хуб 
фароњам овард. 

Савол ва супоришњо: 
1.Оид ба овони љавонии Гулханї чї медонед? 
2.Сабаби ба дарборњо роњ ёфтани Гулханиро шарњ дињед. 
3.Поёни умри Гулханї чї гуна сипарї шудааст? 
4.Аз осори аабии Гулханї чињо боќи мондаанд? 
5.Кадом тахаллусњои аабии шоирро медонед? 
6.Мазўъ ва мазмуни ѓазалњои Гулханиро баён намоед. 
7.Ѓазали «Ай бути ширинлабу симинтану рангќабо»-ро азёд кунед. 
8.Мазмуни ѓазали «Њазратам, аз гушнагї мурдам ба ман нунам 

бидед»-ро наќл кунед. 
9.Мазмуну мўњтаво ва хусусиятњои људогонаи «Зарбулмасал»-ро баён 

намоед. 
10.Образњои тамсилии асар ва маънии иљтимоии онњоро шарњ дињед. 
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ЌООНЇ 
Адиби тавоно Мирзо Њабибуллоњ мутахаллис ба Ќоонї 20-уми 

октябри соли 1808 дар шањри Шероз ба дунё омадааст. Падари ў Мирзо 
Муњаммад Алї худ шоир буда, бо тахаллуси Гулшан шеър мегуфтааст. 
Гулшан аслан аз Кирмоншоњон буда, баътар ба Шероз меояд. Дар овони 
мактабхонии Коонї падараш аз олам гузаштааст. Ќоонї баъдтар барои 
тањсил ба Исфањон рафта, сипас  бо шоњзода Мирзо Шуљоуссалтана – 
писари Фатњалишоњ  дўстї пайдо намуда, ба ин восита бо ёрии моддии 
шоњзода барои тањсил ба Машњад меравад. Ќоонї худ мегўяд, ки дар 
Машњад зиндагиаш  нисбатан хушњолона будааст. Чунончи, «… бахтам 
ќавї, кисаам фарбењ, хостаам зиёд», - ба ёд меорад шоир. Ин ёрии моддї 
имкон медињад, ки Ќоонї ба омўзиши илмњо боз њам љиддитар машѓул 
шавад. Ин аст, ки Ќоонї ба омўзиши илмњои гуногун хеле љиддї машѓул 
шуда сарфу нањв, мантиќ, бадеъ, маонї, баён, њандаса, њисоб, нуљум, 
калом, фиќњ ва ѓайраро њамаљониба меомўзад. Ў аз илми мусиќї низ 
комилан бохабар будааст. Аз рўи шањодати сарчашмањо ва баъзе 
ишорањои тарљумаињолии худи Ќоонї, ў   дар синни 16-17 солагї ба љами 
арўзро аз худ мекунад.  Сарчашмањо ба забондонии Ќоонї низ ишора 
намуда таъкид кардаанд, ки шоир забонњои арабї ва туркиро хеле хуб 
медонистааст. Ў дар њамин поя забонњои франсавї ва англисиро низ 
омўхта будааст. Њатто Ќоонї ба писари 7-солаи худ Сомонї забони 
франсавиро то ба њадде бо тамоми нозукињояш омўзондааст, ки Сомонї 
дар он синну сол ба забони мазкур озодона сўњбат менамудааст.  

Шеъргўии шоир хеле барваќт оѓоз гардида, ў дар ибтидо бо тахаллуси 
«Њабиб» эљод мекардааст. 

Баъдтар шоир ба хидмати Њасаналї Мирзо, ки њокими Машњад буд, 
дохил шуда, се сол хидмат мекунад. Фарзанди Њасаналї Мирзо Уктои 
Ќоон ном дошт ва шоир тахаллуси худро аз Њабиб ба Ќоонї иваз 
менамояд. Баъдтар шоњзодаро њокими Кирмону Язд таъин мекунанд ва 
Ќоонї низ ба ин макон меояд. 

Ќоонї пас аз он ки бо Фатњалишоњ шинос мешавад, муддате хидмати 
ўро ихтиёр менамояд, Фатњалишоњ ба шоир унвони эљодии 
муљтињидушшуаро дода, ба ў таваљўњи бештар зоњир менамояд. 

Соли 1835 дар Тењрон Муњаммадшоњ ба тахт менишинад. Ќоонї худи 
њамон сол ба Тењрон омада, ба хидмати ў дохил мешавад. Муњаммадшоњ 
ба ў лаќаби «Њассон-ул-аљам»-ро медињад, ки бањри сазовор гардидан ба 
ин унвон садри аъзам Њољ Мирзо Оќосї мусоидат намудааст: 

Худовандо, шунидам мар маро Њассон лаќаб додї, 
Бале, Њассон бувад њар к-ў, ту бигзинї зи эњсонаш. 
Кадомин фахр аз ин бартар, ки гўяд осафе чун ту, 
Муњаммадшањ Муњаммад њасту Ќоонист Њассонаш. 

Ќоонї ду дафъа хонадор шуда бошад њам, дар зиндагии оилавї 
бахташ омад накард. Пас аз ранљу азобњои хеле тўлонї, ки њам аз њар ду 
њамсараш ва њам аз хешовандони онњо дида буд, вай сахт бемор 
мешавад. 
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Мирзо Њабибуллоњи Ќоонї сеюми майи соли 1854 вафот кардааст. 
Оид ба санаи вафоти ин адиби хушзавќ  шоире чунин моддаи таърих 
гуфтааст: 

Таърихашро яке бурун омаду гуфт: 
Сад њайф, ки рафт аз миён Ќоонї. 

Ќоонї серфарзанд буда, яке аз писарони шоир Муњаммад Њасан адиби 
хеле рангинхаёл будааст.  

Муњаммад Њасан аз овони хурдсолї ба шеъргўї машѓул шуда, бо 
тахаллуси Сомонї эљод мекардааст. 

Мероси адабии Ќоонї. 
Ќоонї ба шеъргўї дар овони 11-12- солагї шурўъ намуда, аз худ осори 

адабии бое боќї гузоштааст. Мероси адабии мањфузмондаи Ќоониро 
беш аз сад њазор байт донистаанд. Он осор асосан аз ќасида, ѓазал, 
ќитъаоту рубоиёт иборат мебошад. Даќиќан таркиби девони Ќоонї 
чунин аст: ќасида 330-то, ѓазал 78-то, рубої 29-то, мусаммат 6-то, 
таркиббанд 13-то, тарљеъбанд 1-то, ќитъа 155-то, маснавї-2то; 

Њунари Ќоонї дар ќасидасарої. 
Сабаби ба ќасида бештар рў овардани шоир он аст, ки шоњони ќољорї 

адабиётро асосан дар дарбор мутамарказ намуда будаанд. Аз ин рў, 
шоир ба маќсади бењбуди рўзгори хеш асосан ба эљоди ќасида камар 
бастааст. Њукумати ќољорї усули кишвардорї ва муносибат ба адабиёту 
адибонро мисли Ѓазнавиёни давраи аввал ба роњ монда буд. Аз ин љост, 
ки Ќоонї дар ќасида ба Унсурї, дар тарљеъбанд ба Фаррухї ва дар 
мусаммат ба Манучењрї пайравї намудааст. 

Ќоонї асосан ќасидањои мадњї сурудааст. Ў дар таѓаззули як ќасидаи 
мадњии худ ба мањбуба аз омадани фасли бањор, аз эњёи табиат ва 
зебоињои он, накњати гулу лола, вазидани насими гуворо, атрогин 
гардидани њаво ва резиши борони найсон ва ѓайра хабар медињад. 

Чунончи: 
Ай турки ман, ай бањори љонафзо, 
Бурќаъ бикаш аз рухи бињиштосо. 
К-аз боѓи бињишт навбањор инак 
Њамвор фурў чамид зї дунё. 
Иди аљамї ба фарри Фарвардин, 
Дар сабза гирифт соњати ѓабро. 
Баст абри сафед килла бар гардун, 
Зад лолаи сурх хайма бар сањро. 
Домони чаман аз он пур аз лўълў, 
Сомони замин аз ин пур аз дебо. 
Андар даман аз шаќиќу озаргон 
В-андар чаман аз бунафшаву мино. 
Оварда бурун бањори лўъбатгар, 
Аз парда њазор лўъбати зебо. 
Навшоду њисор гашт, пиндорї, 
Боѓ аз гулу сарву сунбули бўё. 
Њар субњ орад сабо ба пинњонї, 
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Бас наѓз сувар зи њар карон пайдо. 
Бозори Хутан шудаст, пиндорї, 
Дашту даман аз шавоњиди раъно. 

ва ѓайра. 
  Таѓаззули мазкур, албатта, комилан ба таѓаззулоти Фаррухї 

нарасида бошад њам, дар тасвири љузъиёти фасли бањор хеле 
њунармандона мебошад. Хусусан, дар мазмунсозї табъи баланд доштани 
шоир њис шавад њам, дар кор гирифтан аз унсурњои шаклї: вазн, ќофия, 
радиф, матлаъсозї ва ѓайра чандон њунармандона нест. Алоќамандона 
ба тасвири бањор, мавзўъњои дигари ќасидањои Ќоонї васфи маю 
бодагусорї, мусиќиву суруд, таваљљўњ ба мањбуба ва умуман шодиву 
нишот яке аз мавзўъњои марказии ќасидањои ў ва хусусан таѓаззулоти 
Ќоонї аст. Њатто таѓаззули як ќасидаи шоир, ки ба васфи бањор ва 
љузъиёти он бахшида шудааст, 38 байтро дар бар мегирад. 

Дар ќасидањои Ќоонї мавзўъњои шикоятиву эътирозї, танќиду њаљвї 
мисли шиква аз ноадолатињои рўзгор, бадкории њасудон, бадгўињои 
њаннотону нотавонбинон, танќиди муфтхўрону айёшон, њокимону 
соњибмансабон, амалдорон, њамкасбони њасадхўр, ќалтабонњову 
авомфиребон ва ѓайра хеле хуб мушоњида мешавад.  

Ќасидањои Ќоонї, гуногунмавзўъ буда, дар онњо панду андарз, 
ситоиши шахсиятњои динию мазњабї, васфи инсони комил, тасвири 
шањрњову ќасрњо, тарѓиби адлу одилї ва адолатхоњї, танќиди риёкорону 
мутаассибон, манзаранигориву хушгузаронии умр ва ѓайра ба назар 
мерасад. Масалан, баъзе ќасидањояш арзиши таърихї доранд, ки дар 
онњо њодисаву воќеањои таърихї, шахсиятњои сиёсї ва фаъолияти онњо, 
лашкаркашињо, фатњу ѓалабањо, кишваркушоињо ва ѓайра баён шудаанд. 
Яке аз њамин гуна ќасидањои шоир 268 байтро дар бар гирифта, 
калонтарин ќасида дар таърихи адабиёти форс-тољик ба шумор меравад. 
Ё худ ќасидаи «Дар манќабти Алї», ки аз 337 байт иборат аст, аз ќасидаи 
ќаблан зикршуда њаљман калон буда, достонро ба ёд меорад. 

Ў дар пайравии Фаррухї ќасидае дорад, ки дар он воќеаи фатњи 
Ѓуриёну Њирот ба тасвир гирифта шудааст. Ќасидаи Фаррухї «Фатњи 
Суманот» ном дошта, корномаи Мањмуди Ѓазнавиро дар бар мегирад, ки 
дар он ќиссањои шоњони гузаштаро афсона мењисобад:  

 Фасона гашту куњан шуд њадиси Искандар, 
 Сухан нав ор, ки навро њаловатест дигар. 
Ќоонї мегўяд:   

Сухан газофа чї ронї зи хусравони куњан,  
Яке зи шавкати шоњи љањон сарой сухан. 

Шоир ѓалаба дар ќалъаи Ѓуриёну Њиротро ба тасвир гирифта, 
корномаи шоњро ба зафару пирўзї њангоми кишваркушоињо ба ќалам 
додааст: 

Ба соли панљоњу анд аз паси њазору дувист,  
Чу кард оњуи ховар ба бурљи шер ватан. 
Ба азми чолиши афѓонхудо зи Рай ба Њирот 
Сипањ кашиду барангехт азмро тавсан. 
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Ин љо низ њайбати лашкари шоњї ва васоити љангии ў ситоиш карда 
шудааст: 

Њазор бухтии сармасту њар кадом ба шакл, 
Чу завраќе, ки аз ў чор лангар аст ован. 
Њазор арродаи гарданда тўпи ќалъакушої, 
Чунон ки бар китфи бод садде аз оњан. 

Шоир лањзањои пирўзии лашкари шоњ ва маѓлубияти њиротиёнро 
чунин мавриди арзёбї ќарор медињад:  

Яке анишаи маккорпеша бурд хабар, 
Ба марзбони Њарї, к-ай њамеша ёри мењан: 
Шањ аз Рай омаду бигирифт Ѓуриёну парер, 
Ба шода омаду дар љода љой дошт паран. 

Шоир омодагии њиротиёнро ба муќобили ин њуљум чунин баён 
кардааст: 

Њам аз миёна гузин кард шаш њазор далер, 
Њужабрзањраву пўлодпўшу тоѓожан. 

Ба њамин тариќ, дар боби чї тавр таввасути сафорати Англия ёрї 
расонидан барои пешгирии минбаъдаи пањншавии љанги мазкур ва 
анљоми ин кишваркушої шоир чунин мефармояд: 

Шунидаам, ки сафире зи англисхудой, 
Ду сол рафт, ки сўйи Рай омад аз Ландан. 
Паём дењ, ки малик гар гирифт мулки Њарї, 
Инони рахш нагирад магар ба мулки Дакан, 
На Ќандањор бимонад ба љой, на Кобул 
На Бомиён, на Лањовур, на Ѓазна, на Парван. 

Аз ин муњокимаронињо бармеояд, ки ќасоиди Ќоонї арзиши бисёр 
ќавии таърихї низ доранд. Хонанда аз онњо бисёр лањзањои њассоси 
њаёти мадуми кишвар ва умуман Шарќро меомўзад, аз худ менамояд. 

Ба њамин тариќ, Ќоонї дар шаклњои дигари шеърї: тарљеот, рубої, 
ѓазал, мусаммат ва ѓайра низ панљаи ќавї доштааст. Вале мањз дар 
ќасида ва махсусан, ќасоиди мадњї Ќоонї шўњрати оламгир дорад. 
Ќасоиди ў мадњї бошад њам, арзиши волои таърихиро дорост.  

Мавзўъ ва мазмуни асари насрии Ќоонї - «Парешон». 
Ќоонї на танњо дар навъњои гуногуни адабии манзум: ќасида, 

таркиббанду тарљеъбанд, мусамматот, ѓазал, рубої, ќитъаот ва ѓайра, 
балки ў дар наср низ табъи фавќулодда баланд доштааст. Агар ў дар 
навъњои адабии манзум: дар ќасида ба Анварї ва Хоќонї, Унсурї, 
Фаррухї; дар мусаммат ба Манучењрї; дар ќитъа бештар ба Анварї ва 
Саъдї; дар рубої ва тарљеот ба Фаррухї дунболравї карда бошад, дар 
наср мањз ба Саъдї пайравї намудааст. Ин аст, ки Ќоонї дар зери 
таъмири «Гулистон»-и Саъдї асари насрии худ - «Парешон»-ро таълиф 
менамояд. Гузашта аз ин асар Ќоонї номањо ва зиндагиномаи худро низ 
ба наср таълиф намудааст. 

«Парешон»-ро Ќоонї дар овони 29-солагии хеш, соли 1836 таълиф 
намудааст. Дар асар зимни фасли «Сабаби таълифи китоб…» аз 
Муњаммадшоњи њоким (солњои салтанаташ 1834-1848) ёд карда мешавад, 
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ки шояд китоб бо хоњиши ў таълиф шуда бошад. Ќоонї сабаби 
«Парешон» ном нињодани асари худро дар вазъи ногувору ноороми 
ањволи шахсии хеш медонад: «љидду њазле чанд дар њам рехтам ва бархе 
назму наср бо њам омехтам ва он љамъро ба муносибати њоли худ 
«Парешон» ном нињодам». 

Сохтори асар чунин наст: Муќаддима, фасли «Сабаби таълифи китоб», 
ќисмати асосї ва хотима. Ќисмати асосии асар дорои 123 њикоят буда, ба 
масъалањои гуногуни ахлоќї, тарбиявї, иљтимої, сиёсї, инсондўстиву 
накўкорї, саховатмандию баландњимматї, сабру тањаммул, дўстиву 
рафоќат ва ѓайра бахшида шудааст. Аз сабаби он ки «Парешон» зери 
таъсири «Гулистон»-и Шайх Саъдии Шерозї рўи кор омадааст, дар он 
тарбияи инсон ва адолату адолатхоњї аз масъалањои марказї ва 
асоситарин њисоб мешаванд.  

Усули офариниши њикоят дар «Парешон»-и Ќоонї мисли «Гулистон»-
и Саъдї мебошад. Яъне њар як њикоят бо порчањои шеърї, бештар бо 
ќитъаот зеб дода мешавад. Вазифаи порањои шеърї, ки ѓолибан дар 
интињои њикоят оварда мешаванд, таќвияту пуррасозии маънии њикоёт, 
муассириву љозибанокии он мебошад. Њар он маънию маќсаде, ки дар 
њикоя дарљ гардидааст, таввасути порањои шеърї асоснок карда 
мешаванд, ки дигар хонанда комилан аз мутолиаи он ќаноатмандї њосил 
менамояд ва чуну чаро намекунад. Барои мисол ба њикояте аз китоби 
«Парешон»-и Ќоонї мурољиат  мекунем: 

Подшоње аз соњибдиле суол кард, ки аз подшоњон чї монад? 
-Гуфт: 
Як чиз, валекин ба ду сифат.  
Пурсид, ки он кадом аст? 
Гуфт:-Ном, ки чун адлу эњсон кунанд, ба некї ва илло ба зиштї. 

Њазор сол, ки Зањњок подшоњї кард,  
Аз ў намонд ба љуз номи зишт дар олам. 
Агарчи давлати Кисро басе намонд, вале, 
Ба адлу дод шудаш ном дар замона алам. 

Ќоонї адлу зулмро бо образњои шоњони таърихї Анўшервон, Њотам, 
Њаљљољ ибни Юсуф ва ѓайра ба таври муќоиса зикр намуда, афзалияти 
адлро бар зулм, бартарии одилро аз золим нишон медињад. Њикояти 
мазкури Ќоонї бо андаке ихтисор доир ба ин мавзўъ хеле љолиб аст:   

Подшоње кисаи тамаъ дўхта ва анбони њирс аз шањвати золимон 
андўхта, бад- ин сабаб љониби мазлумон нагирифтї ва насињати носењон 
напазируфтї… 

Њадяи золим ар ситонад шоњ,  
Донишу чашму гўш хира шавад. 
Доди мазлумро бигир аз ў, 
Субњи умраш чу шоми тира шавад. 

Аз ин лањзањои њикояти мазкур маълум мешавад, ки пояи зулм дар 
њама давру замон ва дар њама гуна њолат бебаќою ноустувор будааст. 
Баръакс, бунёди адл ва арзиши адолат ва наќши одил дар њама гуна 
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љомеъа ва дар њама гуна давру замон устувору побарљо, бобаќову 
пойдор аст. 

 Азбаски «Парешон» асари ахлоќї-тарбиявист,  пас ситоиши 
хислатњои њамида: инсондўстї, халќпарварї, ватанхоњї, некї ва 
некўкорї, саховатмандї, олињиматї, адолатпарварї, илмдўстї, хоксорї, 
фурўтанї, хайрхоњї, некандешї, пуртамкинї, тањаммулкорї, дурандешї, 
пурсабрї ва ѓайра дар он бо тамоми љузъиёт ба тасвир гирифта шудааст. 

Хислатњои разила аз ќабили: бадї, бадандешї, кибр, ѓурур, золимї, 
худхоњї, мардумозорї, ѓоратгарї, ќатлу куштор, сабукфикрї, 
кўтоњназарї, дунњиматї, такаббур, рибохорї, ришваситонї, 
авомфиребї, ќалтабонї, даюсї, нокасї, бодахорї, майпарастї, 
муфтхўрї ва ѓайра дар ин асар хеле ба таври љиддї мањкум карда 
мешаванд. Масалан, дар ин њикоят, ки мастию бодапарастї њамчун 
унсури дуркунандаи инсон аз аќл ва аз њадди одамї ба тасвир гирифта 
мешавад, хеле муњокимаронии љолиб ба назар мерасад. Хонанда мавќеи 
адибро ба тезї њис карда метавонад. Ин њикоят «Бодапаймои тавбакор» 
ном дошта, басо њазломезу њаљвї ба назар мерасад. Дар ин њикоят симои 
нохуши бадмасте тасвир шудааст, ки бодаи дусола обрўву эътибори 
сисолаашро барњам задааст ва дар охир ўро ба марг расонидааст.  

Дар асар, албатта, таъсири дин ва тасаввуф хуб њис карда мешавад. 
Дину тасаввуф њамчун ду омили марказию безарари тарбиявї- ахлоќии 
инсон ќаламдод мегардад. Бояд гуфт, ки «Гулистон»-и Саъдї ба таърихи 
адабиёт њамчун як кашфиёти нодири адабї ворид шудааст. Аз ин рў, 
«Гулистон» ба адабиёти давр ва минбаъда таъсири фаровон гузошта, 
«Нигористон», «Хористон», «Бањористон», «Парешон» барин асарњо 
бевосита дар пайравии «Гулистон» таълиф шудаанд. Яке аз чунин 
асарњо, чунон ки ќаблан низ ишора намудем, «Парешон»-и Ќоонист, ки 
охирин љавобия ба асари Саъдист. Ин асар њам дар шакл (сохтору 
таркиб) ва њам дар мазмуну мўњтаво ба «Гулистон» монанд аст, вале дар 
арзиши адабї- эстетикї, таъсирнокии мазмуну моњият, њунари эљоду 
санъати баён, љозибияти сухану мањбубияти ифода, бањрабардорї аз 
мутолиаи он ба асари Саъдї баробар шуда наметавонад. Саъдї ягона 
адибест, ки дар назму насри адабї – бадеї маќому мартабаи якхела 
дорад. яъне ў он мавќее, ки дар шеър дорад, айнан њамон пояро дар наср 
низ соњиб аст. 

Ќоонї низ шоири тавоно ва нависандаи забардаст мебошад. Агар 
маќоми Ќоонї ва њунари ин шоир дар назму шеър ва санъати эљодии ў 
дар наср бо эљодиёти Саъдии Шерозї муќоиса карда шавад, њељ гоњ 
Ќоонї њамрадифи Саъдї шуда наметавонад. Њол он ки то замони Ќоони 
назму насри форс-тољик мароњили комили камолот паймуда, таљрибаи 
фаровони эљодї мављуд будааст. Албатта, он ашъореро, ки Ќоонї аз 
Мавлавї зикр кардааст, дар назар дошта намешавад. Аз њама муњим он 
аст, ки «Гулистон» аз муќаддима, 8 бобу хотима иборат аст, вале ин 
низом дар «Парешон» нест ва шояд унвони асар ба мўњтавои он (дар 
нисбати «Гулистон») низ ишорае бошад. 
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Сохтори њикояњо низ дар ин ду асар яксон нест. Њикояњои Саъдї хеле 
кўтоњ, пурмазмун, сертаъсиртар ва аз нигоњи њунар њам басо 
њунармандонаву љолибанд. 

Ин тарзи офариниш дар асари Ќоонї нисбатан заъиф ва аз нигоњи 
њунар сусттар аст. Ў бештар њикоятњоро тўлонї баён намуда, њадафро 
кашол медињад.  

Дар асари Саъдї санъати дўстдоштаи ў дар баёнаш насри мусаљљаъ 
аст, ки аз саљъ хеле хуб кор мегирад. Ин њолат дар асари Ќоонї каме 
костааст. Саљъро Ќоонї хеле зиёд ба кор мебарад, вале тўлониву маснўъ. 
Хонандаро хаста мекунад, зеро дарки маъно каме душвор мегардад. 
Саъдї дар њикояи ишќие менависад: 

-Порсоеро дидам ба муњаббати шахсе гирифтор, на тоќату сабр ва на 
ёрои гуфтор»… 

Коргирї аз саљъ дар «Парешон» чунин сурат гирифтааст:  
«Дар фасли зимистон, ки њаво бурди бард» пўшидан гирифт ва чашмаи 

чашми сањоб љўшидан, нафас дар њалќ танг шуд ва мардуми чашм дар 
чашми мардум санг». 

Бо вуљуди ин њама, Ќоонї дар таърихи адабиёт бо таълифи ин асар 
суннати адабиро эњё кард ва чун охирин љавобиягў ба «Гулистон» 
машњур шуд. Беш аз ин, Ќоонї бо эљоди ин асари худ ба насри реалистї 
ва рушди адабиёти маорифпарварї таќвияти махсус бахшид. 

Савол ва супоришњо: 
1. Оид ба овони љавонии Ќоонї чї медонед? 
2. Ќоонї ба љуз забони модарї боз кадом забонњои Шарќу  Ѓарбро 

медонист? 
3. Ќоонї бо кадом шоњони ќољорї иртиботи наздик дошт? 
4. Поёни умри шоир чї гуна сипарї шудааст? 
5. Оид ба мероси адабии Ќоонї маълумот дињед. 
6. Сањми Ќоонї дар ќасидасарої чї гуна аст? 
7. Ў дар ќасоиди мадњї бештар ба кињо пайравї кардааст? 
8. Сањми Ќоонї дар тањаввули насри адабї чї гуна аст? 
9. Оид ба умумият ва тафовути «Гулистон» ва «Парешон» наќл кунед. 
10. Симои майпарастон дар њикоёти «Парешон» чї гуна аст?                                            
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АДАБИЁТИ НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XIX 
Вазъияти сиёсии Осиёи Миёна 

Нимаи дуюми асри XIX дар њаёти халќњои Осиёи Миёеа давраи 
нави сиёсї мебошад. Зеро Россия аз ибтидои асри XVII бо Осиёи Миёна 
робитањои тиљоратї дошт. Аврупои Ѓарбї низ ба Шарќ таваљљўњ 
мекард. Хусусан, Англия мехост нуфузи худро дар Осиёи Миёна бештар 
намояд. 

Дар нимаи дуюми асри XIX як ќатор таѓйироти сиёсї дар 
ќаламрави Осиёи Миёна ба вуќўъ пайваст. Ин иртиботи тарафайн боиси 
зуњури баъзе мушкилот ва омилњои монеъшавии мамолики дигари ѓарбї 
низ мегардид. Авзои сиёсии дохилии Осиёи Миёна низ хеле мураккабу 
печ дар печ буд. Хони Хўќанд – Олимхон бо маќсади ба давлати хонии 
худ тобеъ кардани Ўротеппа понздањ мартиба ба он љо лашкар кашид, 
амири Бухоро – Насруллоњхон дар тўли бист сол барои тасарруфи 
ноњияи Шањрисабз сиву ду дафъа лашкар кашидааст. Дар ин љангњо 
ќаламрави Мурѓоб, ноњияњои Ўротеппа, Хуљанд, Фарѓона ва дигар 
шањру навоњии Осиёи Миёна хеле харобу заъиф гардида буд. 

Њангоми лашкаркашии давлатњои парокандаи саркаш њазорон 
њазор одамон нобуд мегардиданд. 

Њокимони хонигарињои Бухоро ва Хўќанд ќисми коршоями 
мардуми вилоятњои забткардаашонро барои амалї намудани ноњияњову 
наќшањои худ истифода мебурданд. Масалан, амир Шоњмурод аз 
музофотњои гуногуни Ургут, Зомин, Љиззах, Ўротеппа, Панљакент ва 
ѓайра шахсони дастандаркорро муњољир намуда, харобазорњои 
Самарќандро обод менамуд. Аз тарафи дигар, ќаламрави Осиёи Миёна 
таваљљўњи Англияро њам љалб карда буд. Аз ин нуќтаи назар, зиёд 
гардидани нуфузи Россия барои халќњои Осиёи Миёна беањамият набуд. 
Аморати Бухоро, хонигарињои Хева ва Хўќанд мунтазам байни њам дар 
муносибати душманона буданд. Ин аст, ки Англия барои суст намудани 
нуфузи Россия дар Осиёи Миёна чораандешињо мекард. Њолати 
пешомада Россияро њамаљониба њушёр менамуд. Зеро бо роњњои 
дипломатї ва ё иќтисодї њал намудани ќазияи мазкур аз имкон берун 
мегардид. Россия роњи бењбудии ин пешомадњоро дар чораљўињои њарбї 
медид. Соли 1864 миёни Хўќанду Бухоро љанг буд. Россия соли 1865 
Тошкандро ишѓол кард. Мањз ба њамин хотир, байни солњои 1865-1868 
нуфузи њарбии Россия дар ин сарзамин бештар гардида буд. Солњои 
1865-68 Хўќанд, Љиззах, Самарќанд, Фарѓона ба Россия  тобеъ карда 
шуданд. Амалан Хева ва Бухоро, ки истиќлоли сиёсї доштанд, ба Россия 
тобеъ карда шуда буданд. Ба њамин тариќ, солњои 60-уми асри XIX 
Осиёи Миёна аз нигоњи сиёсї ва љуѓрофї ба империяи Россия њамроњ 
карда шуда буд. Дар Тошканд генерал – губернатори Туркистон ташкил 
ёфт. Натиљаи ин рўйдодњои сиёсї ангезањои зеринро пеш овард: 

1.Низоъњои сиёсии дохилии хонигарињои Осиёи Миёна аз байн 
рафт. 

2.Россия низ мавќеъи худро дар Шарќ аз нигоњи стратегї тањким 
бахшид. 
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3. Россия нисбат ба Осиёи Миёна аз нигоњи сиёсї, иќтисодї, њарбї 
пешрафта буд. Аз ин рў, дар ќисмати шимоли Осиёи Миёна њолати 
гузаштан аз зироат ба саноат андаке бошад њам, љараён мегирифт. 

4. Низоми фаъолияти бозорњо, бонкњо, ривољи тиљорат, хољагии 
ќишлоќ, роњњо ва ѓ. андаке њам бошад назаррас гардид. 

Вазъияти илму фарњанг 
Њамроњ кардани Осиёи Миёна ба Россия на танњо дар љодаи 

сиёсату иќтисодиёт таѓйирот ворид сохт, инчунин дар соњањои илм, 
таълим, фарњанг ва љомеъшиносї низ љунбишњо ба вуљуд омад. 

Россия аз нигоњи техника, саноат ва ихтироъкорї нисбатан 
пешрафта буд, зеро дар он љо капитализм марњалањои баланди 
инкишофро аз сар мегузаронд. Дар чунин шароит ва бо чунин давлати 
нисбатан пешрафта њамроњ кардани осиёи Миёна, ба њаёти илмї, 
фарњангї ва адабии тарафайн албатта, таъсири мутаќобила ба назар 
мерасад. Зеро бе ашёи хом рушди саноат низ аз имкон хориљ мебошад. 

Албатта, пас аз њамроњкунї дар њаёти илмї, фарњангї ва адабї 
таѓйиротњо рух додаанд. Вале ин њолат ба тањсилоти мадрасавї таъсир 
нарасонида бошад њам, умуман дар системаи маорифи мардумї асар 
кард. Дар баъзе шањрњои калони сернуфус мактабњои русии мањаллї 
ташкил карда шуда буд. То андозае забону адабиёти рус ва аврупої ба 
ќаламрави Осиёи Миёна (ќисмати шимоли минтаќа) роњ меёфт. Зуњури 
љараёни маорифпарварї ва таљдиди назар ба фарњангу маънавиёт, усули 
таълим, мактабу маориф, соњањои мухталифи афкори иљтимої, њаёти 
адабї хеле хуб ба мушоњида мерасид. 

Мињим он аст, ки дар ќаламрави Осиёи Миёна матбуоти даврї 
зуњур карда ва њар хел рўзномањову маљаллањо нашр мешуданд. Беш аз 
ин, дастгоњњои китобчопкунї, нашриётњои хусусї фаъол мешуданд, ки 
барои рушди њаёти фарњангї-адабии кишвар хеле пурфоида буданд. 
Бештар дар ин љараён наќши мактабњои илмї-фарњангии Ќазон хеле 
калон аст. Бо ташаббуси њамин марказ мактабњои  нави тарљумонї ба 
миён меомаданд. Ба ин восита адабиёт ва фарњанги миллии бостонии 
халќи тољик эњё мегардид, яъне  аз нав чоп мешуд. Аз тарафи дигар, 
кутуби чопњои Россия, Ќафќоз, Эрон ва ѓайра дар Осиёи Миёна тарљума 
ва нашр мешуданд. 

Ба Россия њамроњ кардани Осиёи Миёна як љињати дигари нисбатан 
пурарзиши бурунмарзї низ дошт, ки ин кишвар бо як ќатор кишварњои 
ѓарбї равобит пайдо менамояд. 

Вазъияти адабиёт дар нимаи дуюми  асри XIX 
Адабиёти нимаи дуюми асри XIX, њамчунон ки аз унвони мавзўъ 

низ пайдост, давоми мантиќї ва бевситаи таърихи куњанбунёди адабиёти 
тољик аст. Ин адабиёт тўли чандин њазорсолањо, ки марњалањои камолот 
мепаймояд, аз бисёр бархурдњо, монеањо, мушкилињову нобасомонињо 
гузаштааст. Эљодкорони ин адабиёт дар њар давру замон њамчун 
мафкурабардорону мунавварфикрони халќу миллати хеш љилва 
намудаанд. Онњо гоње дучори бисёр шикастурехтњо ва гоње ноили љумла 
пешравињо гардидаанд. Дар маљмўъ дар њама гуна давру замон, 
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новобаста ба фишору таъќибњо њолат ва рўњияи халќи худро ифода 
кардаанд. 

Барои рушди ин адабиёт дар асрњои миёна, махсусан ду омили 
марказї: яке идеологияи њукмрони давр – идеологияи исломї ва дигаре 
сохтори сиёсї-сохти феодалї буд. Албатта, ин ду омил-яке омили 
идеологї ва дигаре иќтисодї дар рушду тањаввули таърихи адабиёт 
наќши муайян гузоштаанд. 

Нуфузи идеологияи исломї ѓолибан дар соњаи фарњангу маориф  
басо бузург мебошад. Ќонунњои њуќуќии инсон ва љомеа дар асоси 
шариати исломї амал менамуд. Русуму ахлоќ ва низоми давлатдорї низ 
дар њамин замина созмон дода мешуд. Бояд гуфт, ки адабиёт ойинаи 
таърихи њамон халќест, ки эљодкор ба он халќ тааллуќ дорад. Ин на 
инъикосгари даврони муайянест, ки рўзгори адиб дар он мегузарад. Аз 
ин нуќтаи назар, адабиёт воќеият, њаќиќатро инъикос менамояд. 
Бинобар ин вобаста ба сиёсати давр ва сиёсатмадорон, яъне амирон, 
усули мамлакатдории онњо, дарбор ва мардум, муносибати 
соњибмансабон бо халќ, њимояи адолати иљтимої ва ѓайра дар њама 
давру замон муносибати адибон гуногун аст. Адибоне њам њастанд, ки 
дидаву дониста амири нолоиќу ноўњдабароро ситоиш кардаанд ва зулму 
бедодњои ўро дар либоси адолатхоњиву мардумннавозї ба ќалам 
медоданд. Баръакс, адибони дигар низ буданд, ки ба сиёсат ва љомеъа 
назари танќидї доштанд. Онњо дар осри худ нуќсону норасоињоро гоње 
пардапўшона ва гоње ошкоро баён мекарданд. 

Дар ин давра ягона доираи адабии овозадору шукўњманд доираи 
адабии  Бухоро буд, ки бисёр ќонунмандии рушду тањаввули адабиётро 
муайян менамуд. Албатта, доирањои адабии дурдаст мисли Бадахшон, 
Њисор, Хатлон њам буданд, вале ба љуз Бухоро инњо чандон машњур 
нестанд. Албатта, Бухоро њамчун ќадимтарин маркази фарњангї то ба 
охир нуфузи худро нигоњ дошта тавонист. Дар нимаи дуюми асри XIX 
низ Бухоро яке аз машњуртарин марказњои адабї хидмати таърихии 
худро ба љо овард. 

Маорифпарварон сараввал ба њамкасбони худ-адибони 
муосирашон таъсир расониданд. Ин буд, ки оњангњои њаќиќатљўї, 
адолатхоњї, башардўстї, илмдўстї, танќиди зулму золимї, мазаммати 
истисморгарон, њимояи фаќирон ва ѓайра дар ин ањд хеле баланд-баланд 
садо додаанд. Чунончи, Шоњин дар танќиди тоифаи мардумозор мегўяд: 

Аз ин ќавм умеди ёрї хатост, 
Ки аз душман уммедворї хатост. 
Аз ин фирќа донишкашон даргузар, 
Чу биншастї, аз хирќа афтї бадар. 
Маро бину барзан ба ибрат дуњул, 
Пасояндагонрост пешина пул, 
Аз он рў зи гетї шикоят задам. 
Зи гетї шикоят баѓоят задам. 
Ки дастур бофад ба ояндагон, 
Ба абнои гетист ояндагон. 
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Ба њамин тариќ, Шоњин дар ѓазалу маснавињояш ањволи вазнини 
сахт, амир ва ситамгарони атрофи ўро танќид менамояд: 

Зи моли ятимон ситонанд бољ, 
Ба ќуттоъи тамѓо бубахшанд тољ. 
Ба золим бароти аморат дињанд, 
Ки номуси мардум ба ѓорат дињанд. 

Шоњин дар «Тўњфаи дўстон» таъкид менамояд, ки давлат бояд 
бунёди худро бар адлу адолат, аќлу хиради солим, ба илму маърифат ва 
росткориву садоќат, халќдўстї гузорад. Агар чунин омилњо ба назар 
гирифта нашаванд, он гоњ чунин давлат умри дароз намебинад: 

Њамин аст расми љањонхусравон, 
Ки доноситоянду душманситон. 
Хилофи амирони ин марзу бум, 
Њуморо надонанд фарќе зи бум. 
Дареѓо, ки ин аблањон бењисанд, 
Тавонгар ба зар, дар њунар муфлисанд. 

Возењ, ки шоњиди сиёсати ду амир-Музаффар ва Абдулањад буд, 
мегўяд: 

Рафт то њадду камоли нуќсу нуќсони камол, 
Соњиби љањли мураккаб бошад он, к-ў аълам аст. 
Дил ба нони хону оши косаи дунон мабанд, 
Филмасал гар ќурси хуршед аст в-ар Љоми Љам аст. 

ва ѓайра. 
Пас аз он ки Осиёи Миёна бо Россия њамроњ карда мешавад, чунон 

ки маълум аст, дар ин ќаламрав дигаргунињои сиёсї, иќтисодї, фарњангї 
андозае рух доданд. Њатто боиси тавлиди љараёни нави мафкуравї -
иљтимої гардид, ки ин љараён дар таърихи халќи тољик наќши басо 
созандае бозидааст. Ин равияи маорифпарварї буд, ки дар афкори 
сиёсию иљтимої ва фарњангию адабии Осиёи Миёна таъсири бунёдї 
гузошт. Бунёдгузор ва тарѓиботчии барљастаи он нависанда, шоир, 
мутафаккир ва олими забардасти тољик Ањмади Дониш буд. Нуфузи ин 
љараёни мафкуравї хусусан ба адабиёт хеле зиёд буд. Аз ин рў, Ањмади 
Дониш аз шумори ањли ќалам њамаќидањо-шогирдони тавоно пайдо 
намуд, ки њар кадом дар таърихи бархурњои мафкуравї ва 
солимгардонии љамъият сањми арзанда гузоштаанд. Аз ќабили адибони 
маорифпарвари тољик, эљодкорон: Ќорї Рањматуллоњи Возењ, 
Абдулќодирхоља Савдо, Муњаммад Шамсуддин Шоњин, 
Муњаммадсиддиќи Њайрат ва дигарон буданд, ки ин равияи тозазуњурро 
љонибдорї ва тарѓиб мекарданд. 

Дар эљодиёти шоирони равияи пешќадам фош намудани нуќсону 
норасоињои сиёсатмадорон, амирон, њокимони мањаллї, мансабдорону 
амалдорон, њимояи адолати иљтимої, мањкум намудани истисмору зулм, 
беќадрии инсон ва ѓ. буд. Инчунин, онњо дар эљодиёти худ илму фарњанг, 
мактабу маориф, таълиму тадрис то андозае озодии инсон ва монанди 
инњоро тарѓиб менамуданд. 
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Аслан маорифпарварї љараёни идеологї-мафкуравї ва љунбиши 
фикрие буд, ки дар Аврупои Ѓарбї тайи асрњои XVII-XVIII сараввал дар 
Англия ва баъдњо дар Франсия зуњур карда буд. Дар Аврупо 
маорифпарварї бо зуњури синфи нави буржуазия њамчун табаќаи 
иљтимої марбут буд. Агар ин падида бо чунин шакл дар Англия зуњур 
карда бошад, дар Франсия идеологияи маорифпарварї њамчун 
тањкимбахши инќилоби буржуазї ба миён омад. 

Дар мамлакатњои Шарќ бошад ин љунбиши мафкуравї ва бедории 
фикрї алораѓми бунёди пўсидаи љомеаи феодалї ва инчунин дифои 
адолати иљтимої рўи кор омадааст. 

Маорифпарварон муќобили зулму ноадолатињои иљтимої, 
иќтисодї, њуќуќї ва ѓайра нафрати сўзон доштанд. Ин яке аз 
хусусиятњои характерноки љараёни маорифпарварї ва сифати фаъолияти 
маорифпарварон мебошад. 

Хусусияти дигари ин падидаи зењнї, ки ќисман ба 
маорифпарварони тољик рост меояд, он аст, ки маорифпарварони рус 
дар осорашон тарзи зиндагии мардумони Аврупои Ѓарбиро тарѓиб 
кардаанд. Ин љанбаъ тибќи идеологияи исломї дар осори адибони мо 
хеле љузъї, дучор меояду халос. Зеро Ањмади Дониш низ шањрсозї, усули 
мамлакатдории Россияро дар ќиёс бо аморати Бухоро бењтар мењисобад. 
Вале дар масоили дигар: тарѓиби маорифу илм, озодии инсон, 
муносибатњои табаќавї, њимояи адолат ва ѓ. маорифпарварони мо низ 
њамфикрї доранд. 

Хусусияти сеюми љолиби љараёни мазкур он аст, ки онњо табаќањои 
мењнатии ањолї, оммаи халќ ѓолибан дењќононро њимоя ва љонибдорї 
намудаанд. Инчунин, бањри бењбудии ањволи мамлакат ва оммаи мардум 
ва роњњои халосї аз инќирозро мувофиќи љоњонбинии хеш пешнињод 
намудаанд. 

Масалан, Ањмади Дониш дар осори адабї, фалсафї, сиёсии худ 
ќафомондагию бесаводї, иртиљопарастї, ноодилї, золимпешагї ва 
нолоиќии амирони манѓитро хеле хуб фош мекунад. Дар асарњои ў 
фикрњои таѓйир додани тартиботи давлатии аморати Бухоро, ислоњи 
куллии тартиби мактабу маориф, таълими асримиёнагиро ба миён 
гузошта буд. Албатта, ќазоватњои ин мутафаккир ва љасурии ў ба њаёти 
маънавии љамъияти онрўзаи Бухоро ва эљодиёти шоирони пешќадами 
муосири Ањмади Дониш бетаъсир намонд. Аз ин рў, эљодкорони 
муосири ў аќидањои ин мутафакирро вобаста ба љањонбинии худ тарѓиб 
намуда, љонибдорї кардаанд. Яъне мавзўъњои танќиди нуќсонњои 
љомеъа, кўтањназариву нодонии зимомдорон, беадолатињову ноодилии 
амирон, паст будани сатњи рўзгори мардум ва нигоњ доштани халќ дар 
бенавоию ќашшоќї ва ѓайраро дар осори худ љой додаанд. 

Пеш аз њама худи Ањмади Дониш дар асари беназири худ 
«Наводир-ул-ваќоеъ», ба хусус дар бобњои «Фаромўшхона», «Дар васоёи 
фарзандон ва баёни њаќиќати касбњову пешањо» ва ѓайра, ки њангоми 
сафарњояш ба таври муќоисавї ба мушоњида гирифта буд, хеле барљаста 
тасвир кардааст. Њамфикрони Ањмади Дониш, шоирони тавоно, 
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нависандагон Возењ (дар асари худ «Савонењ-ул-масоилик ва фаросих-ул-
мамолик»), Шамсуддин Шоњин (дар осори лирикї: ќасида, ѓазалњо, 
ќитъањо, маснавии «Тўњфаи дўстон» ва асари мансураш - «Бадоеъ-ус-
саноеъ» ва дигарон таълимоти Донишро таќвият додаанд. 

Ањмади Дониш андешањои худро на танњо дар асарњои адабї – 
бадеї, балки дар асарњои дигари худ, ба хусус дар асари сиёсиаш -
«Рисола дар назми тамаддун ва таовун» аз низому ќонуни давлатњои 
фарангу (Аврупову) Русия ва ќиёси афзалияти онњо аз усули 
кишвардории Бухоро ба миён гузоштааст. 

Албатта, маорифпарварии  Аврупои Ѓарбї ва Россияро бо 
маорифпарварии Осиёи Миёна як шуморидан зоњирпарастии мањз хоњад 
буд. Маорифпарварии Осиёи Миёна дар ќиёс бо Россия ва Аврупо то 
андозае дигархелтар буд. Яъне ин љараён дар ќаламрави Осиёи Миёна 
бештар алораѓми сиёсати аморат буд, ки оммаро дар хориву зорї, 
бесаводиву љањолат нигоњ медошт. 

Дигар ин ки маорифпарварони Осиёи Миёна гуногунтабаќа 
набуданд. Зеро табаќањои дигари љамъияти онрўзаи Бухороро моњияту 
мўњтавои ин љараён њанўз фаро нагирифта буд. Аз тарафи дигар, њанўз 
дар нимаи дуюми асри XIX миќдори маорифпарварон низ чандон зиёд 
набуданд. Барљастатарин намояндагони љараёни мазкур: Ањмади 
Дониш, Возењ, Шоњин ва чанд тан аз наздикону њамфикрони онњо 
мебошанд. 

Ањмади Дониш ба муќобили сохтори мављуда ва зимомдорон 
беибо эътироз менамуд. Мо наметавонем њукму муњокимањои ўро 
ормону орзу ном бидињем. Зеро ў бо ќатъияти том ба натиљањои 
мушаххас расида буд, ки мегўяд: «Ва ин фармонфармоён, ки њоло мо 
«њазрати амир» ва «љаноби вазираш» мехонем, онњо монанди чорпоянд, 
балки аз онњо њам гумроњтаранд. Ба далели ањкоми шаръия њар соате 
чанд мартаба ба азли эшон зоњир мегардад ва касеро инќиёди њукми 
эшон низ нахоњад гардид». Чунин тарзи муњокимаронї хоси Ањмади 
Дониш буда, пайравони ў то ба ин поя нарасида буданд. Вале дар њар 
сурат, бартарии онњо дар њамин буд, ки онњо Ањмади Донишро фањмида 
буданд. 

Афкору андеша ва аќидањои Ањмади Дониш ба љараёни рушду 
инкишофи пешќадамони адабиёти он рўзгор таъсири фаровони мусбат 
гузошт. Зумрае аз адибони пешќадами  он замон дар тањти нуфузи њамон 
ѓояњо буданд ва аз ин нигоњ дар иртибот бо афкору аќоиди Ањмади 
Дониш як навъ консепсияи алоњидаро њимоя ва тарѓиб менамуданд. Ин 
њавза ва ин доираи мунавварфикронро метавон мактаб ё равияи љории 
маорифпарварї ќаламдод кард. 

Дар афкор пешќадами сиёсиву иљтимоии нимаи дуюми асри XIX 
љараёни маорифпарварї барои бедории фикри миллї, бањри худшиносии 
халќу миллат ва истиќлолхоњї замина гардид. 

Афкор ва аќоиди маорифпарварї дар ин аср дар адабиёти бадеї ба 
воситаи жанрњои адабї баён мегардид. Муњим он аст, ки як зумра 
адибони тараќќихоњу пешќадам ба моњияти осори маорифпарварии 
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Ањмади Дониш пурра сарфањм нарафтаанд. Аз ин љост, ки ин адибон дар 
осори худ аќоиди Ањмади Донишро инкишоф надодаанд. Ин адибон ба 
монанди Музтариб, Исо-махдум, Ошиќ, Шаръї, Мирзо Абдулазими 
Сомї ва дигарон мебошанд, ки онњо дар рушду инкишоф ва тарѓиби 
афкори маорифпарварї чандон сањм надоранд. Аниќтараш, онњо 
маорифпарварии танњо асри худро як андоза њис кардаанду халос. 

Њол он ки таъсири осори Ањмади Дониш дар ќаламрави Осиёи 
Миёна хеле хуб пањн гардида буд. Нуфузи аќоиди Ањмади Дониш на 
танњо ба њаммиллатони ў, балки ба халќњои дигари Осиёи Миёна низ 
бетаъсир намондааст. Аз љумла осори мутафаккири тољик Ањмади 
Дониш ба эљодиёти муосирони дигари ў Муњаммадхоља Муќимї (1850-
1903), Зокирљон Фурќат (1858-1909), Њамза Њакимзода Ниёзї (1889-1929) 
ва дигарон таъсири фаровон гузоштааст. 

Ин адибон низ аз осори Ањмади Дониш бањра бардошта,  дар 
эљодиёти онњо њимояи фаќирон, танќиди зулму золимї, ноадолатї, 
мазаммати худоњиву худпарастї, берањмї, авомфиребї, тарѓиби илму 
маориф, маърифату фарњанг ва ѓайра хеле амиќу сањењ  ба мушоњида 
мерасад. 

Умуман, осори Ањмади Донишро эљодкорон Возењ, Шоњин, Асирї, 
Савдо, Њайрат, Мирзо Сирољ ва дигарон хеле хуб пазируфта буданд. 
Зеро онњо низ андешањои танќидии худро фошофош баён кардаанд. 
Масалан, Мирзо Сирољи Њаким дар асари худ «Тўњафи ањли Бухоро» 
менависад: «Бубинед, ки илму сарват кори миллати Урупоро ба куљо 
расонида, беамаливу танбалї кори мо, ањолии Осиёи Миёнаро ба чї 
пояи пастї кашонида. Зиндагии онон ба чї вусъат гузарон, мо мардум ба 
чї машаќќату хорї? Ќањвахонањои сарибозории онон аз иморати аъёни 
мо њазор дараља бењтару поктар. Ай вой бар мо, вой бар мо!» ва ѓайра. 

  Адабиёти дарборї ва хусусиятњои он. 
Адабиёти дарборї аслан љараёни адабиест, ки одатан дар шакли 

мањфилњои адабї дар дарбори подшоњон, њокимон ва амирон фароњам 
омада, одатан аз сиёсати роиљи давр ва адеологияи њукмрон њимоя 
менамуд. Аз асри XI сар карда ба ин адабиёту эљодкоронаш маликуш-
шуаро роњбарї менамуд. Маликушшуароро бошад бевосита худи амир 
таъин менамуд. Ин адабиёт  дар ањди маорифпарварї низ двом мекард. 
Аз навъњои лирикї жанри асосии дарборї ќасида буда, аз навъњои 
ќасида бошад, ќасоидаи мадњї бештар ба назар мерасад. Навъњои 
дигари хурди лирикї: ѓазал, ќитъа, рубої, дубайтї, тарљеъот, мусаммат 
ва ѓ. низ њаст, вале на мисли ќасоиди мадњї. 

Аз осори мансур бошад, бештар сиёсатномањо, дастурмулукњо, 
дастурулфузароњо ва ѓ. низ характерноканд. 

Дар адабиёти дарборї тазкираву тазкиранигорї низ дар ин давра 
хеле пеш рафтааст. 

Яке аз хусусиятњои аввалиндараљаи адабиёти дарборї аз нигоњи 
мазмуну мўњтаво он аст, ки мадњу ситоиш мавзўи асосї ва айёшиву 
бодапарастї мавриди тасвири он мебошад. Ин њолат, албатта, сабќати 
адабиро пеш меорад ва ба ин восита њокимон рў ба шеъру адаб оварда 
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дар дарбори худ бењтарин суханварон, соњибистеъодњоро љамъ 
меоваранд. 

Албатта, дар асрњои миёна чунин њам шудааст, ки адибон зимни 
доварињои шоирона, дар фахрияњо њусни ашъори худро баён намуда, 
нуќсони шуарои дарбориро низ нишон додаанд. Агар бодиќќаттар 
мушоњида карда шавад, дар ашъори широни дарбор бештар тамаллуќ ба 
назар мерасад. Аз ин љост, ки бисёр шоирон: Низомї, Саної, Аттор, 
Мавлавї Љалолуддини Балхї, Саъдї, Њофиз, Камол, Љомї, Бедил ва 
дигарон дар ашъори худ шоирони тамаллуќкорро танќиду  мазаммат 
намудаанд. Вале дар њар сурат адабиёти  дарборї низ сар то сар бењудаву 
ёва нест. Ин адабиёт низ дар заминаи суннат рўида, дар њамин замина 
рушду тањаввул менамояд. Адабиёти дарбориро бо адабиёти берун аз 
дарбор на бояд муќобил гузшт. Широне њам буданд, ки дар дарборњо 
зиндагї ва эљод кардаанд, вале дар ашъори онњо оњангњои хеле ќаввии 
халќї дучор мешавад. Аз њама муњим он аст, ки сањми он адиб дар 
ѓановати маърифати адабии дарбору дарбориён хеле бузург мебошад. 

Сањми дарборњо дар рушду тањаввули илми адабиётшиносї низ 
назаррас аст. Аз ин рў, дар миёни ќуввањои адабии дарбор, шоирону 
нависандагони ин њавзаи сиёсии адабї, тазкиранависон њам зуњур 
кардаанд, ки онњо ду хизмати таърихї ба љо овардаанд: яке зикри 
шумораи шоирон, ному насаби онњо, маќому мартабаи онњо, шахсияту 
муносибати онњоро баён кардаанд. Дигаре намунањои эљодиёти эшон, 
пояи шоирии онон, њунари суханварии онњо ва хусусиятњои људогона ва 
ё фардии эљодиёти шуарои дарборї ва ѓайраро таъкид намудаанд. Ин ду 
љанбаъ арзиши илмї-адабии осори тазкиравии олимони адабиётшиноси 
дарборињо мебошанд. 

Дар нимаи дуюми асри XIX чандин тан тазкиранависон умр ба сар 
бурдаанд ва асарњои эшон то кунун мањфуз мондааст, ки зикри баъзе аз 
онњо барои донистани адабиёти ин давра хеле ањамиятнок мебошад. 

Яке аз чунин асарњо ё худ тазкирањо ба ќалами Ќорї Рањматуллоњи 
Возењ тааллуќ дошта «Тўњфат-ул-ањбоб фї тазкират-ул-асњоб» ном 
дорад. Маълум аст, ки муаллифи ин асар шоир, маорифпарвар, олим, 
нависанда ва мутафаккир мебошад. Ин тазкира соли 1871 таълиф 
гардидааст. Он аз он љињат низ муњим аст, ки дар бораи 130 нафар 
адибони Осиёи Миёнаи асри XIX маълумот медињад. Аз осори ин адибон 
намунањо зикр намуда, хусусияти ашъори онњо, њусну ќубњи эљодии онњо 
ва  ѓайраро ќайд менамояд. Ин тазкира соли 1914 аз љониби Мирзо 
Салимї ном донишманд бо такмилу иловањо ба табъ расидааст. 
Аниќтараш М.Салимї тазкираи мазкурро ба табъ расонида, ба он 80 
нафар шоирони дигари охири асри XIX ва ибтидои садаи ХХ-ро илова 
менамояд. Аз ин љост, ки тазкираи Возењ аз нигоњи зикри шумораи 
ќуввањои адабї ва аз лињози овардани намунањои ашъори онњо, 
ањамияти илмї-адабї дорад. Он барои омўхтани адабиёти давр ва 
умуман бањри тадќиќи таърихи адабиёти тољик хидмат менамояд. 
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Инчунин, дар ин давра тазкиранависони дигар зиндагї ва эљод 
кардаанд, ки тазкирахои онњо низ њар кадом дорои ањамияти илмї – 
адабї мебошанд. 

Тазкиранигорони дигари давра, ки дар инкишофи илми 
адабиётшиносї сањми сазовор гузоштаанд ва тазкирањои онњо, ки 
суннати мазкурро дар ин давра рушд бахшидаанд, инњоянд. 

Яке аз тазкиранависон, ки худ шоир низ њаст, эљодкори дарборї 
Афзал Махдуми Пирмастї мебошад, ки ў соли 1900 ба хидмати дарбор 
дохил шудааст. Ў ар солњои њукмфармоии амир Абдулањад (1885-1910) 
бо супориши ин њоким ба навиштани тазкираи худ оѓоз кардааст. 
Тазкираи Афзал Махдуми Пирмастї «Афзал-ут-тазкор фї зикр - уш-
шуаро ва-л-ашъор» ном дорад. 

Дигар аз такзиранависони ин давра Абдуллоњхољаи Абдї аст, ки ў 
соли 1904 асари худ - «Тазкират-уш-шуаро» ва ё «Тазкираи Абдї», ё ин 
ки «Тазкират-уш-шуарои мутааххирини Бухоро»-ро (номњои як тазкира) 
таълиф менамояд. Ин тазкира аз 28-боб (маќсад) иборат буда, дар бораи 
118 нафар адибон ва намунањои асори онњо маълумот медињад. 

Њамчунин яке аз тазкиранависони маъруфи замон Мирсиддиќи 
Њашмат мебошад, ки ў ду тазкира таълиф намудааст. 

Тазкираи аввали Њашмат, ки солњои 90-уми асри XIX таълиф 
шудааст, «Тазкират-уш-шуаро» ном дошта, аз ду ќисм иборат мебошад. 
Ќисми аввали тазкираи мазкур дар бораи 85 нафар адибон ва ќисми 
дуюми он доир ба рўзгору осори 88 тан шоирон маълумот медињанд. 
Дигар аз тазкиранависони маъруфи давраи мазкур Мулломуњаммад 
Њољї Неъматуллоњ ибни Ќозї Шарафуддин аст, ки ў бо тахаллусњои 
«Нозук» ва «Мўњтарам» шеър мегуфтааст. Мўњтарам соли 1910 асари худ 
- «Тазкират-уш-шуаро»-ро таълиф менамояд. Ин тазкира дорои арзиши 
баланди илмї-адабї буда, дар бораи рўзгору осори 175 тан ќуввањои 
адабї маълумот медињад. 

Арзиши тазкирањои дар боло номбашуда, пеш аз њама аз ин иборат 
аст, ки агар дар даврањои пешин дар асре як тазкира ё худ дар ду-се аср 
як тазкира бошад, дар ин давра суннати адабии мазкур хеле ва хеле 
инкишоф ёфтааст. Аз тарафи дигар, ахбори як ё ду тазкира баъзан 
такрор, гоњо якранг мебошад. Вале чун тазкиранигорон зиёд шаванд, 
тазкирањо низ бештар бошанд, арзиши илмї-адабии онњо афзуда, 
маълумоти онњо ќобили муќоиса мебошад. 

Дар ин аср шоирону нависандагони зиёде зиндагї ва эљод 
кардаанд, ки онњо, аз як тараф, анъанањои адабиро эњё намуда, ба он 
умри бардавом бахшидаанд. Аз тарафи дигар, онњо бо эљодиёти манзуму 
мансури худ рўњия, ахлоќ, урфу одат, зиндагии њамарўза ва тафаккури 
баеї-эљодии халќи тољикро дар нимаи дуюми асри XIX ифода кардаанд. 
Аз сабаби он ки тазкирањо ва тазкиранигорон зиёданд, адабиёти давраи 
мазкур хеле хуб ќазоват њам шудааст. 

Баъзе адибони ин давра дар таърихи адабиёт, ба достонњои ишќї-
романтикии наздик ба њазорсола мўњри љамъбастї гузоштаанд. Охирин 
адибе, ки достони «Лайлї ва Маљнун» эљод кардааст, ё худ охирин 
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эљодкоре, ки достони «Юсуф ва Зулайхо»-ро таълиф намудааст, 
Љунайдуллоњи Њозиќ ба шумор меравад ва ѓайра. 

Дар адабиёти давраи мазкур бузургтарин падидаи сиёсї-таърихї, 
мафкуравї-иљтимої љунбиши фикрии маорифпарварї аст. Ин љараёни 
мафкуравї, ки тавассути мактаби адабии Ањмади Дониш заминагузорї 
шуд, дар таърихи халќи тољик наќши бузурги созандагї дорад. Аз ин 
нигоњ, ин яке аз хидматњои бузурги таърихии адабиёти бадеии тољик ба 
шумор меравад. Зеро ин љараён њамчун зуњуроти таърихї тавассути 
адабиёти бадеї кашф шудааст. Муњим он аст, ки на танњо тафаккури 
муосирон, балки фикри мутааххиринро низ таѓйир дод. Арзиши мероси 
адабии Ањмади Дониш, пеш аз њама дар кашфи њамин падидаи аср 
мебошад. Ин љараёни сиёсї-таърихї на танњо ба худшиносии халќи 
тољик ва љараёни ташаккулёбии он гардид, балки дар њамин поя ба 
худшиносии халќњои дигари Осиёи Миёна низ мусоидат намуд. 

Дар тарѓиби он наќши пайравони Ањмади Дониш, адибони 
маъруфу соњибистеъдод Шамсуддин Шоњин, Рањматуллоњи Возењ, 
Абдулќодирхољаи Савдо, Муњаммадсидиќи Њайрат ва дигарон хеле 
бузург аст. Онњо дар дарки падидаи мазкур то ба сатњи Ањмади Дониш 
нарасида бошанд њам, дар тарѓибу ташвиќи андешањои ў сањми бунёдї 
гузоштаанд 

Савол ва супоришњо: 
1.Дар нимаи дюми асри XIX дар Осиёи Миёна чї таѓйироти сиёсї 

рўй дод? 
2.Ба Россия њамроњ кардани Осиёи Миёна барои мардумони 

ќаламрави мазкур чї дод? 
3.Доир ба вазъияти илму фарњанг дар ин давра чї медонед? 
4.Омилњои пайдоиши љараёни маорифпарвариро шарњ дињед. 
5.Вазъияти адабиёти тољик дар нимаи дуюми асри XIX-ро наќл 

кунед. 
6.Кадом омилњои инкишофу тањаввули адабиёти ин давраро 

медонед? 
7.Марказњои адабии адабиёти давраи мазкур кадомњоянд? 
8.Љараёни маорифпарварї ва хусусиятњои онро номбар  кунед. 
9. Ањмади Дониш дар инкишофи илму фарњанги ин давра чи гуна 

маќом дошт?. 
10.Доир ба адабиёти даборї ва хусусиятњои он маълумот дињед. 
11.Кадом тазкирањои дар ин ањд таълифшударо медонед? 
12.Доир ба тазкираи «Тўњфат-ул-ањбоб фї тазкират-ул-асњоб»-и 

Возењ маълумот дињед. 
13.Арзиши илмї-адабии тазкирањои ин давра аз чї иборат аст? 
14.Кадом адибони пайрави Ањмади Донишро медонед? 
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САДОНОКЊОИ КЎТОЊ (ЊАРАКАТЊО) ДАР ЌОФИЯ 
Дар системаи ќофияи  шеъри форсї – тољикї мафњумњои       њ а р ф,     

њ а р а к а т ва њ и љ о маќоми махсус доранд. Ин ќоида ба забоншиносї 
ва шеършиносии мо аз забони арабї омадааст. Дар алифбои арабї 
мафњуми њарф ва мафњуми њаракат аз њамдигар тафовут доранд. Њарфњо 
навишта мешаванд ва шакли муайян доранд, аммо њаракатњоро 
наменависанд, фаќат њангоми хондан талаффуз менамоянд. 

Гоње њаракатњоро дар мавриди зарурї мегузоранд. Ин њаракатњо бо 
номњои «забар» ё «фатња» (а), «зер» ё «касра» (и) ва «пеш» ё «замма» (у) 
маъмуланд. Дар забоншиносии имрўза њаракатњоро (яъне, а, и, у) 
садонокњои кўтоњ меноманд.  

Њарфњо дар якљоягї бо ин њаркатњо, яъне садонокњои кўтоњ њиљоро ба 
вуљуд меоранд. 

Њарфњои «алиф», «вов» ва «йо» дар алифбои арабиасоси тољикї овози 
садонокро медињанд ва онњоро барои фарќ кардан аз њаракатњо 
садоноки дароз мегўянд, ки «о», «ў» («у») ва «ї» мебошанд. Њамин 
тариќ, дар илми ќофия њ а р ф њ о (њамсадо ва садонокњои дароз) ва њ а - 
р а к а т њ о (садонокњои кўтоњ) иштирок менамоянд.  

Мо дар боло доир ба њарфњои ќофия маълумот додем ва барои њар 
кадоми онњо мисолњо овардем. Њоло дар хусуси њаракатњои ќофия 
(садонокњои кўтоњ), ном ва мавќеъи онњо дар р е ш а и  ќ о ф и я 
маълумот медињем. 

Дар илми ќофия садонокњои кўтоњеро, ки дар сохтани решаи ќофия 
иштирок менамоянд, њ а р а к а т њ о и  ќ о ф и я меноманд. Аксари 
донишмандони илми ќофия ба њар як њаракат ном нињодаанд. 
Њаракатњои ќофия шаштоянд: р а с,  и ш б о ъ, њ а з в, т а в љ е њ, м а љ р о, 
н а ф о з. 

Абдуррањмони Љомї дар байте номи њаракатњои ќофияро чунин ба 
назм овардааст: 

Расу ишбоъу њазву тављењ аст, 
Боз маљрову баъд аз ўст нафоз. 

Аз ин њаракатњо чортояш дар ќ о ф и я и  м у ќ а й я д меояд (рас, 
ишбоъ, њазв ва тављењ) ва дутои дигараш (маљро ва нафоз) ба ќ о ф и я и    
м у т л а ќ тааллуќ дорад. Ба таври дигар гўем, њаракатњои р а с , и ш -  б 
о ъ, њ а з в  ва т а в љ е њ пеш аз њарфи равї, аммо њаракатњои м а љ р о ва 
н а ф о з баъди равї меоянд. Насируддини Тўсї аз њарфњои аввали номи 
њаракатњои ќофия ибораи «Роњати ман»-ро (   ) сохтааст (бо њуруфи 
арабї), ки барои ба осонї дар хотир нигоњ доштани номи њаракатњо ба 
хонанда ёрї мерасонад, яъне аз р а с њарфи «р», аз ишбоъ њарфи алиф 
(яъне, «о»), аз њазв њарфи «њ», аз тављењ њарфи «т», аз маљро њарфи «м» ва 
аз нафоз њарфи «н». 

Њаракатњои ќофия дар алифбои имрўза шакли овозї ва њарфї 
надоранд, аз ин рў, аз аввал маънињои луѓавї ва истилоњии онњоро шарњ 
дода, сипас дар асоси мисолњои шеърї шакл ва мавќеъи онњоро дар р е -
ш а и  ќ о ф и я нишон медињем. 
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1.Рас калимаи арабист, маънои луѓавиаш ибтидои чизе; чоњи кўњна 
буда, дар илми ќофия њаракати пеш аз т а ъ с и с ро гўянд. Рас садоноки 
кўтоњи «а» аст, ки дар решаи ќофия пеш аз њарфи «о», яъне таъсис дар 
назар дошта мешуд. Рас фаќат ба њарфњои арабї тааллуќ дошта, дар 
навишти имрўза ифодаи њарфї надорад. 

2.Ишбоъ калимаи арабист, маънои луѓавиаш сер кардан, пур кардан 
буда, дар илми ќофия њаракати њамсадоест, ки дар ќофия ба вазифаи д а 
х и л меояд, яъне садонокњои кўтоњи «а», «и» ва «у», ки дар байни д а х и 
л ва р а в ї љой гирифтаанд. 

Мисол: 
Ќофия дар асл як њарф асту њашт онро табаъ, 
Чор пешу чор пас, он нуќта инњо дойира. 
Њарфи таъсису дахилу ридфу ќайд, он гоњ равї, 
Баъд аз он васлу хурўљ асту мазиду нойира. 

Дар ин ќитъа калимањои д о й и р а ва н о й и р а ќофия, љузви        «-
ойира» решаи ќофия буда, садоноки дарози «о» т а ъ с и с, њарфи «й»    д 
а х и л, садоноки кўтоњи «и» и ш б о ъ, њарфи «р» р а в и и  м у т л а ќ ва 
њарфи «а» в а с л мебошад. 

Дар калимањое, ки ба вазифаи ќофия омадаанду дар таркибашон 
њаракати ишбоъ доранд, хеле кам аст. Масалан: 

Калимањои «муборакї»-ю «ровакї» ќофия, љузвњои «-оракї» ва     «-
овакї» решаи ќофия буда, њарфи «о» т а ъ с и с, њарфи «р» (дар калимаи 
«ровакї» њарфи «в») д а х и л, садоноки кўтоњи «а» и ш б о ъ, њарфи «к» р 
а в ї ва њарфи «ї» васл аст. 

3.Њазв калимаи арабист, маънои луѓавиаш баробар кардани ду чиз 
бошад. Дар илми ќофия садоноки кўтоњеро (а, и, ў) гўянд, ки пеш аз 
њарфи ќайд омада бошад. Мисол: 

Набандад то сари нофи замин санг, 
Намонад дона дар нофи замин танг. (Бозор Собир) 

Дар ин байт (вазнаш-Њазаљи мусаммани маќсур) калимањои «санг» ва 
«танг» ќофия, љузви «-анг» решаи ќофия буда, садоноки кўтоњи «а»     њ а 
з в, њарфи «н» ќ а й д, њарфи «г» равии муќайяд мебошад. 

Аксари муњаќќиќони таърихи адабиёт дар ин аќидаанд, ки такрори 
њазв дар ќофияњои муќайяд (ќофияњое, ки дар он њарфи равї бо њарфи     
в а с л начаспидааст) њатмї, вале дар ќофияњои мутлаќ (ќофияњое, ки дар 
онњо њарфи р а в ї бо њарфи в а с л часпидааст) шарт нест. 

Мисол: 
Барафканд, ай санам, абри бињиштї, 
Заминро хилъати урдибињиштї. 
Замин бар сони хунолуда зебо, 
Њаво бар сони нилолуда муште. (Даќиќї) 

Дар ин чор мисраъ (вазнаш-Њазаљи мусаддаси  мањзуф) калимањои 
«бињиштї», «урдибињиштї» ва «муште» ќофия, љузвњои «-иштї», ва        
«-уште» решаи ќофия буда, њарфи «ш» ќ а й д, њарфи «т» равии мутлаќ, 
њарфи «ї»-и «бињиштї»-ю «урдибињиштї» ва «е»-и «муште» в а с л, 
садоноки кўтоњи «и»-и «-иштї»-ю «у»-и «-уште» њазв мебошанд. Азбаски 
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ќофияи ин абёт ќофияи мутлаќ аст, яъне баъди њарфи р а в ї («т») њарфи 
в а с л («ї», дар калимаи «муште» «е» омадааст, њаракати њ а з в такрор 
нашудааст. 

Дар рубоии Њабиб Юсуфї: 
Боз о, ки дил аз омаданат маст шудаст, 
Аз шавкати ту зўру забардаст шудаст. 
Дил аз ту чи сарбаланд гаштаст, ки кўњ 
Дар пеши баландии сараш паст шудаст. 

Калимањои «маст», «забардаст» ва «паст» ќофияи муќайяд, љузви  «-
аст»-и њарсе калима р е ш а и  ќ о ф и я буда, њарфи «с» ќ а й д, њарфи «т» 
равии муќайяд ва садоноки кўтоњи «а», ки пеш аз њарфи ќайд омадааст, њ 
а з в мебошад. Азбаски ќофияи ин байтњо муќайяд аст, њ а з в такрор 
гардидааст. 

Такрори њ а з в дар ќофия оњангнокии шеърро зиёд мекунад, барои 
њамин, шоирони тавонои адабиёти гузашта ва имрўзаи форс-тољик дар 
ќофияи мутлаќ низ њазвро такрор кардаанд. 

4.Тављењ калимаи арабї буда, маънои луѓавиаш ба сўи чизе рў 
овардан, мурољиат кардан мебошад. Дар илми ќофия яке аз њаракатњои 
ќофияи муќайядро гўянд. Тављењ садоноки кўтоњест (а, и, у), ки дар 
ќофия пеш аз равии муќайяд омада бошад. 

Мисол: 
Тољикистон, сари њар санги ту бар ман Ватан аст, 
Бари њар буттаи хори ту бароям чаман аст.  (Мирзо Турсунзода) 

Дар байт (вазнаш – Рамали мусаммани махбуни маќсур) калимањои 
«Ватан» ва «чаман» ќофия буда, њарфи «н» равии муќайяд, садоноки 
кўтоњи «а», ки пеш аз равии муќайяд омадааст, тављењ мебошад. 

Муњаќќиќони илми ќофия дар ин аќидаанд, ки такрори тављењ дар 
ќофияњои муќайяд њатмї, вале дар ќофияњои мутлаќ шарт нест. Мисол: 

Аз паси тиреза духтар мегирист, 
Навнињоли ѓунчаи тар мегирист. 
Завќи нољури муњаббат дар дилаш, 
Дам ба дам бо сўзи дигар мегирист.  (Гулназар) 

Дар ин шеъри Гулназар (вазнаш – Рамали мусаддаси маќсур) 
калимањои «духтар»-у «тар»-у «дигар» ќофия, љузви «-ар»-и њарсе калима 
решаи ќофия буда, њарфи «р» равии муќайяд ва садонокї кўтоњи «а», ки 
пеш аз равии муќайяд омадааст, тављењ мебошад. Чи тавре ки мебинед, 
дар ин се калима њаракати тављењ такрор шудааст. 

Мисоли дигар: 
Дунё наарзад он ки парешон кунї диле, 
Зинњор бад макун, ки накардаст оќиле. 
Гар ман сухан дуруст бигўям, ту нашнавї, 
Бељањд аз ойина набарад занг сайќале. 

Дар абёти боло (вазнаш – Музореъи мусаммани ахраби макфуфи 
мањзуф) калимањои «диле»-ю «оќиле»-ю «сайќале» ќофия буда, њарфи «и» 
(дар ќофияи «сайќале» њарфи «а»-и дуюм) т а в љ е њ, њарфи «л» р а в и и   
м у т л а ќ, њарфи «е» васл мебошад. Чи тавре ки мебинед, дар ин се 
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ќофия њаракати т а в љ е њ такрор нашудааст, сабаб он аст, ки т а в љ е њ 
бо равии мутлаќ омадааст. Азбаски такрори т а в љ е њ оњангнокии 
шеърро зиёд мекунад, аксари шоирони гузашта ва имрўзаи адабиёти 
тољик дар ќофияи мутлаќ низ њаракати тављењро такрор кардаанд. 

5.Маљро калимаи арабист, маънои луѓавиаш пўшида, љои равон 
шудани об буда, ба маънои истилоњї номи яке аз њаракатњои ќофияи 
мутлаќ аст. Дар асл маљро садоноки кўтоњи «а» мебошад, ки дар ќофияи 
мутлаќ баъди р а в ї омада, њарфњоеро, ки ба вазифаи в а с л омадаанд, 
ба њарфи равї пайваст менамояд. 

Шояд дигар садонокњои кўтоњ, яъне њаракатњои и, у ба вазифаи маљро 
оянд, аммо аз мисолњое, ки то имрўз дастраси мо шудааст, маълум 
гардид, ки ќариб дар њама маврид фаќат садоноки «а» ба вазифаи маљро 
омадааст. Мисол: 

Раъият ба зулми ту чун олиманд, 
Зи зулми ту бар якдигар золиманд. (Љомї) 

Дар ин байт (вазнаш – Мутаќориби мусаммани маќсур) калимањои 
«олиманд»-у «золиманд» ќофия буда, решаи њарду ќофия «-олиманд» аст, 
ки њарфи «о» т а ъ с и с, њарфи «л» д а х и л, садоноки «и» и ш б о ъ, 
њарфи «м» р а в и и  м у т л а ќ, садоноки кўтоњи «а» м а љ р о, њарфи «н»  
в а с л ва њарфи «д» х у р ў љ мебошанд. Такрори маљро дар ќофия 
њатмист. 

Нафоз калимаи арабист, маънои луѓавиаш гузаштани чизе ба чизе, 
берун шудани тир аз нишона, дар илми ќофия номи яке аз њаракатњои     
ќ о ф и я и  м у т л а ќ ро гўянд. Нафоз садоноки кўтоњест (а, и, у), ки дар 
ќофияи мутлаќ баъди васл омада бошад. Мисол: 

Гар дил зи ѓами ёр напардохтанистеш, 
Бо ў њама вуљуњ дарсохтанистеш. (аз «Ал-мўъљам) 

Дар ин байт (вазнаш – Њазаљи мусаммани ахраби макфуфи маќсур) 
калимањои «напардохтанистеш» ва «дарсохтанистеш» ќофия, љузви        
«-охтанистеш» решаи ќофия буда, њарфи «о» ридфи муфрад, њарфи «х»    
р и д ф и  м у р а к к а б, њарфи «т» р а в и и  м у т л а ќ, садоноки кўтоњи 
«а» м а љ р о, њарфи «н»  в а с л, садоноки кўтоњи «и» н а ф о з, њарфи «с» 
х у р ў љ, њарфи «т» м а -  з и д, харфњои «е» ва «ш» н о й и р а мебошанд. 
Садонокњои кўтоњеро, ки баъди х у р ў љ ва м а з и д меоянд, низ нафоз 
меноманд. Мисол:     

Ин дил, ки ба зулфи дилбаре бастемаш, 
                    Њар чанд гусаст, боз пайвастемаш. (Котиб) 

Дар ин байт (вазнаш – Њазаљи мусаммани ахраби мусаммани маќбузи 
абтар) калимањои «бастемаш» ва «пайвастемаш» ќофия, љузви «-
астемаш» решаи ќофия буда, садоноки кўтоњи «а»-и аввал њ а з в , њарфи 
«с» ќайд, њарфи «т» р а- в и и  м у т л а ќ, њарфи «е» в а с л, њамсадои «м» 
х у р ў љ, садоноки «а»-и дуюм н а ф о з ва њарфи «ш» м а з и д мебошанд. 
Такрори нафоз дар ќофияи мутлаќ њатмист. Ќофияе, ки дар решаи он 
њаракати нафоз омада бошад, хеле кам аст. 

Мисолњо барои њаракатњои ќофия: 
1.Мисол барои њаракатњои ишбоъ, маљро ва нафоз: 
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Ёри мањру мойиласташ, 
Њарчи хоњад, њосиласташ, 

2.Мисол барои њаракати њазв: 
                    Гар сўзи дилам як нафас оњиста шавад, 

Аз дуди дилам роњи нафас баста шавад. (Камоли Исфањонї) 
3.Мисол барои њаракати тављењ: 
Њадисе аз лабаш гуфтам, дањони ѓунча бо њам шуд, 
Чу номи абрўяш бурдам, аз ин пушти камон хам шуд. (Котибии Туршезї) 
4.Мисол барои маљро: 

Агар ба давлат ба Рўдакї намемонам, 
Аљаб макун сухан аз Рўдакї на кам донам. (Абўзироа) 

5.Мисол барои нафоз: 
То кай ба хуни дидаву дил парваремашон, 
Аз рањ бурун раванду ба роњ оваремашон. (Љомї) 

Савол ва супоришњо: 
1.Дар илми ќофия њарф ва њаракат аз њамдигар чї фарќ доранд? 
2.Кадом њаркатњо ба ќофияи муќайяд тааллуќ доранд? 
3.Мисолњои шеърї оварда, њаракатњои ќофияи муќайядро нишон 

дињед. 
4.Кадом њаракатњо баъди њарфи равї меоянд? 
5.Дар хусуси њаракатњои ќофияи мутлаќ маълумот дињед. 
6.Дар байти зери Љомї:  

Сабзањо навдамида ёр наёмад, 
Тоза шуд боѓу он нигор наёмад. 

Калимањои «ёр» ва «нигор» ба кадом навъи ќофия дохил мешаванд? 
7.Њаракатњои ќофия бо кадом номњо машњуранд? 
8.Кадом њаракатњо пеш аз њарфи равї меоянд? 
9.Маъноњои луѓавию истилоњии р а с с у  и ш б о ъ у  њ а з в ро гўед. 
10. Њаракате, ки  пеш аз њарфи ќ а й д меояд, чї ном дорад? 
11.Кадоме аз ин њаракатњо дар шеъри форсї-тољикї истифода 

намешаванд? 
12. Тафовути байни њаракатњои и ш б о ъ у  м а љ р о ро фањмонед. 
13.Њаракати дахил чї ном дорад? 
14.Умумият ва тафовути њаракатњои и ш б о ъ  ва м а љ р о ро 

фањмонед. 
15.Дар ќофияњои «ѓорат» ва «ишорат»-и ин байти Њофиз: 

Биё, ки турки фалак хони рўза ѓорат кард, 
Њилоли ид ба даври ќадањ ишорат кард.  

садоноки кўтоњи «а» и ш б о ъ аст ё м а љ р о? 
16.Маънињои луѓавї ва истилоњии њ а з в ро гўед. 
17.Мисоли шеърие оред, ки дар он њаракати тављењ омада бошад. 
18.Нафоз чист? 
19.Њаракате, ки баъди њарфњои хурўљу мазид меояд, чї ном дорад? 
20.Ин байти Љомиро азёд кунед ва шарњ дињед: 

Расу ишбоъу њазву тављењ аст, 
Боз маљрову баъд аз ўст нафоз. 
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АЊМАДИ  ДОНИШ 
Нависандаи забардаст, шоир ва мутафаккир Ањмад Махдуми 

Дониш, ки бо лаќаби «Калла» њам шўњрат дорад, соли 1826 дар Бухоро 
таваллуд шудааст. Падари Ањмад Мулло Мирносир ном дошта, аслан аз 
тумани Шофирком буда, баъдњо барои тањсил ба Бухоро омада муќимї 
шудааст. 

Падару модари Ањмади Дониш аз ањли фазл буданд. Аз ин рў, ў 
саводи ибтидоиро пеши модари бузургвораш баровардааст. Баъдтар 
Мулло Мирносир писарашро дар овони 12-солагї, яъне соли 1838 ба 
мактаби ќоригї месупорад. 

Соли 1842 Мулло Мирносир писарашро аз он мактаб гирифта, ба 
мадраса медињад. Ањмади Дониш дар баробари тањсили мадраса, 
инчунин нозукињои њунари хаттотию лавњакории китобњоро хеле хуб ёд 
мегирад. Ў барои таъмини зиндагї ва кўмак ба хонаводаашон девонњои 
шоиронро бо хати зебои худ хаттотї ва бо њунари валои хеш лавњакорї 
менамуд. Аз ин рў, ў дар ин њунарњо низ ба тезї дар Бухорои онрўза 
шўњрат пайдо мекунад. 

Ањмади Дониш њамаи илмњои љории замонаашро аз ќабили забони 
арабї, мантиќ, нуљум, њайат, табииёт, риёзиёт, фалсафаи калом, тиб, 
таърих, адабиёт ва шеършиносиро хеле хуб аз худ менамояд. 

Баъдњо яке аз олимони шарифи дарбор, ки ба Ањмади Дониш њаќи 
устодї доштааст, ин марди шариф сармуњандиси дарбор буда, ба Дониш 
некї намуда, ўро ба дарбор даъват менамояд. Ањмади Дониш ба пешаи 
хаттотї ва асосан маслињатчии  амир оид ба илми нуљум дар дарбор ба 
фаъолият мепардозад. Пас аз вафоти устодаш Амир Насруллоњ соли 1855 
Ањмади Донишро сарвори мактаби муњандисону меъморони дарбор ба 
љои устодаш таъин мекунад. Ў боз њам ба амир наздиктар мешавад ва 
нуфузаш нињоят беш мегардад. Ин аст, ки дар њаллу фасли бисёр 
масъалањои сиёсї, иљтимої ва илмию мадании мамлакат амир аз Ањмади 
Дониш маслињат мепурсад. Яъне Ањмад њамчун яке аз тавонотарин 
олимон пазируфта мешавад. Бинобар њамин њам Ањмад тахаллуси худро 
«Дониш» интихоб кардааст. Хусусан, амир дар илми нуљум ягонаи замон 
будани Ањмади  Донишро њис намуда, дар ин љода низ танњо бо 
маслињати ў амал мекунад. 

Соли 1857 сафорати амир азми Петербург карда буд. Ин сафорат 
бо сардор элчї Муллољони Мирохур бояд ба вуќўъ мепайваст. Њадафи 
сафорат таъзия бар вафоти подшоњи рус - Николаи I ва табрики ба тахт 
нишастани Александри I буд. Сафари мазкури сафорат дар шањри 
Петербург се моњ давом намуда, њайати сафорат бояд дар ин муддат ба 
як ќатор корхонањои саноатї, ёдгорињои маданиву таърихї, китобхонаву 
музейњо ва марказњову доирањои илмию фаннии пойтахти Россия ошно 
мешуданд. Чунин њам шуд. Ањмади Дониш ва дигар бузургони 
ќаламрави Бухоро тахмин мекарданд, ки шояд шањре, ки дар зебої ба 
шањрњои Осиёи Миёна раќобат мекарда бошад, нест. 

Ањмади Дониш акнун фањмид, ки гумони ў ва њамаќидањояш ботил 
будааст. Сохтори давлатї ва усули мамлакатдорї, донишу љањонбинии 
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амиру аморат ва ѓайра то чї андоза пучу бемаънї ва ноўњдабароёна 
буда, фарсахњо аз пешравии давлатњои ѓарбї, ба хусус, аз Россия ќафо 
мондаанд. Ањмади Дониш ќарор дод, ки мушоњидањояшро ба амир хоњад 
гуфт ва амир хоњишњои Донишро амалї хоњад намуд. Албатта, маълум 
нест, ки амир маслињату машваратњои Донишро то кадом андоза 
пазируфта буд. Вале ин љињат маълум аст, ки амир Насруллоњ соли 1860 
вафот намуд ва ба тахт амир Музаффар ба тахт нишаст. Ин амир бештар 
ба хушомалгўён таваљљўњ дошта, ба олимон чандон эътиборе намедод. 

Соли 1866 ќўшунњои рус ба Тошканд њуљум мекунанд. Амир ба 
муќобили онњо мехезад. Ањмади Дониш ин амали амирро носавоб 
њисобида бошад њам, амир ўро гўш намекунад. Дар натиља Бухоро аз 
Россия сахт шикаст хурда, њам товони љанг ва њам як ќатор заминњояшро 
низ аз даст медињад. 

Соли 1869 амир Музаффар барои изњори дўстї ва мустањкам 
гардонидани иртиботи ду кишвар сафорати навбатї омода месозад. 
Ањмади Донишро котиби сафорати мазкур таъин мекунанд. Ањмади 
Дониш дар ин сафар Россия ва мамолики Аврупоро боз њам амиќтар 
меомўзад. Бори дигар яќин сохт, ки амиру аморат хеле аз давлатдорї 
дуранд. Ў дар ин бора менависад: «Салотини Бухоро дар боби суфаро 
(элчињо) одамони камтаомул ва бедонишро ихтиёр кунанд, ба гумони он 
ки асрори давлати мо фош наградад… Ва њол он ки ихтиёри ин маслак 
айни безайбї ва беназмии давлат бошад». 

Баъди бозгашт амир Музаффар ба Ањмади Дониш рутбаи илмию 
ифтихории «Ўроќ»-ро медињад. Зеро Дониш обрўи Бухороро њимоя 
намуда, бисёр масъалањоро бар нафъи Бухоро њал карда буд. Аз ин рў, 
амир ўро ба яке аз мансабњои баланди давлатї таъин карданї мешавад. 
Ањмади Дониш ба тезї розї нашуда, то андозае корро ба таъхир 
меандозад. Зеро Ањмади Дониш каме пештар ин ќасидаро дар васфи 
амир Музаффар суруда буд, ки љое дар он ќасида овардааст: 

Шунидаам ки њакиме, ки подшоњонро 
Ба чанд тоифа бояд кушод роњи висол: 
Нахуст олими доно ба илми дин, зи усул 
Фурўъро бишиносад ба љумлаи ањвол. 
Дигар табиби масењодаме, ки гоњи касал, 
Барад зи тинати гул сардии насими шимол. 
Дигар дабири њумоюнхате, ки гоњи раќам 
Нињад зи хушќадамї бар рухи Уторуд хол. 
Дигар, суханвари  шоир, адиби болиѓфан, 
Ки васфи шоњ кунад дар љамеи њолу муњол (л). 
Дигар мусаввири Бењзоддасту Моникилк, 
Ки наќшаи фалаку арзро кашад тимсол. 
Вуљуди њар як аз ин ќавм зеби мамлакат аст, 
Њузури њар як аз ин фирќа мулкрост љамол… 

Вале амир Музаффар нињоят кўтоњназарї зоњир намуда, ба сари 
мамлакат шиканљањои зиёде овард. Зеро Россия ба Бухоро љанг эълон 
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кард. Ин дафъа њам Бухоро шикаст дид ва амир Музаффар шартномаи 
сулњ имзо карду розигї ба супоридани товони љанг дод. 

Пас аз ин амир соли 1869 ба Петербург сафорати нави худро омода 
месозад. Ањмади Дониш боз ба ин њайат дохил карда мешавад. Ин дафъа 
Дониш сармушовир таъин мегардад. 

Охирњои соли 1873 њайати сафорат фиристода мешавад, ки Дониш 
дар ин сафар се моњ дар он љо мемонад ва марти соли 1874 ба Бухоро 
бармегардад. Александри II дар ин сафар ба Ањмади Дониш таваљљўњи 
бештар зоњир менамояд. Дар ин сафар Дониш андешањои худро ба таври 
људгона дар «Рисола дар назми тамаддун ва «таовун» дохил намудааст. Ў 
баъдтар ин рисолаи худро ба таркиби «Наводир-ул-ваќоеъ» љойгир 
кардааст. Таклифњои Дониш ба амир писанд наафтод ва аз ин рў, амир 
Ањмади Донишро аз Бухоро дур кард. Баъдтар амир Ањмади Дониш ба 
Ѓузор ва пас аз чанде ба Нањрнай мефиристонад. 

Соли 1885 дар Бухоро таѓйирот ба вуљуд меояд. Дар ин сол амир 
Музаффар вафот мекунад ва ба тахт писари ў Амир Абдулањад соњиб 
мешавад. Ин амир худро илмдўст нишон дода, Ањмади Донишро аз 
Нањрнай ба Бухоро баъват мекунад. 

Ањмади Дониш ба Бухоро омада, танњо ба фаъолияти илмї-эљодї 
мепардозад. Ў тўли солњои дароз дар дарбор кї будани амирони 
манѓитиро донист ва омўхт, ки аз онњо умеди некї нест. Се сафари 
Ањмади Дониш ба Россия ўро ба кишвари пешрафтаи аврупої, усули 
мамлакатдорї, низоми сиёсї, иќтисодї, фарњангї ва ѓайра шинос намуд. 
Пеш аз њама, Ањмади Дониш фарњанги миллї, илм ва таърихи миллиро 
хеле хуб медонист. Аз ин рў, ў дар назария ќиёс намуд, ки њукуматдорони 
Бухоро аз ин падидањо умуман хабар надоранд. Онњо танњо бо роњи 
зўрї, ќатл, зиндон мардумро дар чањорчўбаи сиёсат нигоњ медоранду 
њукумат мекунанд. Ањмади Дониш тавассути Россия то андозае ба 
Аврупои Ѓарбї низ шиносої пайдо намуд. Зеро ў бо шахсиятњои 
људогона ошно гардида, як андоза онњоро омўхт. Масалан, Ањмади 
Дониш соли 1869 њанўз дар шањри Тошканд бо П.И.Пошино ном 
тараќќихоњи рус шинос шуда, бисёр масъалањои иљтимоиро бо ў 
машварат мекунад. Ё худ дар сафари аввалааш бо яке аз шарќшиносони 
рус В.Григорев дар Оренбург чандин мулоќотњо барпо намуда буд. 
Ањмади Дониш бо намояндагони артиши Россия низ шинос гардида, бо 
онњо њам сўњбат дошт. Аз он љумла, бо полковники рус Колзаков (дар 
сафари сеюм) ва дар бозгашти њамин сафар аз Тошканд то Шањрисабз бо 
капитан Стремоухов шинос гардида бо онњо дар мавзўъњои гуногун 
сўњбатњо меорояд. 

Баъди сафарњо Ањмади Дониш мулоњиза ва андешањои худро оид 
ба усули кишвардорї дар шакли китоб ба амир пешнињод менамояд. Дар 
муќаддимаи он менависад, ки агар амир таклифњои ўро ќабул накунад, ў 
ба дарбор барои фаъолият дар ягон мансаби давлатї нахоњад омад. Зеро 
амир боисрору пайваста аз Ањмади Дониш талаб мекард, ки ягон 
мансаби давлатиро ќабул кунад. Таклифњои Ањмади Дониш ва 
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кушодагўињои ў амирро акнун хашмгин сохт. Амир дид, ки таклифњои 
Ањмади Дониш мавќеи њокимро суст мекунанд. 

Амир дигар Донишро на танњо таклиф накард, балки мехост ўро аз 
худ дур нигоњ дорад. Амир Музаффар боре ба наздикони худ гуфта 
будааст, ки: «Ман фалониро бо суфарои (элчиёни) давлат ба љониби 
Россия њамроњ кардам, дар охир ба ман насињатгар шуд. Ман баъд аз ин 
ўро намефиристонам» Ањмади Дониш пас аз фањмидани чунин љавобњои 
ноадешидаи амир ба назидикони худ гуфтааст, ки: «Ман њам ба нўкарии 
ин каллахарон толиб нестам». 

Ањмади Дониш соли 1889 аз мадрасаи Мири Араб як њуљра мегирад 
ва танњо ба корњои илмї-эљодї машѓул мешавад. Яъне он корњоеро, ки 
то ин муддат ба итмом нарасонида буд, хотима мебахшад.  

Поёни умри ин мутафаккир низ дар Бухоро гузаштааст. Ў дар 
байни моњњои март-апрели соли 1897 дар шањри Бухоро вафот кардааст. 

 
Мероси адабї ва илмии Ањмади Дониш 

Ањмад Махдуми Дониш нависанда, шоир, мутафаккир, файласуф 
ва љомеъашиноси бузурги тољик аст, ки тўли 71-соли умри хеш аз ў осори 
гаронарзиши адабї-бадеї ва илмї боќї мондааст. Осори Дониш 
гуногунмавзўъ, серсоња ва серпањлу буда, доир ба мўњтавои осор ва 
арзиши он худи адиб чунин ишора дорад: 

Њунар кадом, ки бо ман нагашт рўй ба рўй. 
Кадом илм, ки бо ман накард, истиќбол? 

 
Асарњои Ањмади Дониш 

1. «Манозир-ул-кавокиб» («Манзараи ситорањо»). Асари 
мазкур доир ба илми нуљум-ситорашиносї буда, оид ба мавќеъ, 
маќому њолоти ситорањо, љойгиршавии онњо ва зуњури бисёр 
њаводису воќеоти марбути ситорањо ва ѓайра бањс мекунад. 
Муаллиф ин асари худро ба яке аз дўстонаш бахшидааст. Санаи  
таълифи китоб соли 1865 мебошад. 

2. «Рисола фї аъмол ил-кўра» («Рисола доир ба амалиёт  
бо кўра»). Ањмади Дониш дар ин рисола оид ба кашфиёти илмии 
асри худ, доир ба кайњон маълумоти нодири илмї медињад. 
Хусусан, баъди мулоќоти ў бо капитани рус Стреомухов, ки 
капитан ба Дониш ду глобус: њам глобуси замин ва њам глобуси 
саморо  тўњфа менамояд. Аз ин рў, Дониш баъзе ахбори тоза оид ба 
љанбаъњои љуѓрофї ва астрономї медињад. 

3. «Таъодули хамсаи мутањайира» («Њаракати панљ 
ситора»). Њадафи Ањмади Дониш љойгиршавї ва њаракати Уторуд, 
Зўњра, Миррих, Муштарї ва Зуњал буда, рисолаи мазкур низ ба 
илми нуљум бахшида шудааст. Яъне њар яке аз ин љирмњои самовї 
бо хосиятњои људогонаи худ шарњ дода мешавад. Ањмади Дониш 
ин асарашро соли 1883 дар шањри Ѓузор таълиф намудааст. 

4. «Меъёр-ут-тадайюн» («Њадди диёнат»). Ањмади Дониш 
ба масъалањои муњимми сиёсї, иљтимої, ахлоќї, тарбиявї ва 
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љамъиятиву њуќуќї аз нигоњи илми шариат низоми муайян таъин 
менамояд. Њадафи муаллиф амиру аморат ва сохтори роњбарии 
љомеъаро, ки ањли диёнат мебошанд, ба адлу адолат ва инсоф 
даъват мекунад. Дониш ин асарро соли 1894 таълиф намудааст. 

5. Дар мероси илмии Ањмади Дониш боз як асари 
таърихии ўро низ метавон номбар кард, ки мутахассисон онро 
«Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манѓития»-
ном нињодаанд. Дар ин асар сари ќудрат омадани амирони 
манѓития аз Дониёл то Абдулањад маълумот дода мешавад. Асар 
оид ба шахсияти амирон, усули кишвардории онњо, муносибатњои 
дохилї-дарборї ва хориљии онњо, хусусан бо Россия, њолати раъият 
ва ѓайра хеле маълумоти пурарзишу судманд медињад, ки дар ин 
бора баъдтар маълумот хоњем дод. 

Мероси адабии Ањмади Дониш асосан аз анвои гуногуни 
манзум ва мансур иборат мебошад. Осори манзуми Ањмади Дониш 
жанрњои хурди лирикї: ѓазал, ќасида, рубої, ќитъа ва ѓайраро дар 
бар мегирад. Адиб ин шаклњои шеъриро дар ваќтњои гуногун эљод 
кардааст. Осори манзуми Дониш дар шакли пароканда дастрас 
шудааст. Ў осори манзуми худро дар шакли девон ба таври 
алоњида боќї нагузоштааст. 

Мавзўъњо ва мандариљаи ѓоявии ашъори Ањмади Дониш 
гуногун буда, дар онњо васфи инсонњои соњибкасбу 
соњибмаърифат, њунарварону санъаткорони хориљї, дўстию 
рафоќат, хислатњои неки одамї, тарѓиби маданияти пешќадам, 
васфи хираду дониш, некиву накўкорї, адлу адолатхоњї, васфи 
илму фарњангу њунар ва ѓайра мебошад. Масалан, дар ин ќитъа 
шоир зоњирпарастии инсон, ба шакл таваљљўњ намудани касон, 
ољилу шитоб, бесабриро танќид мекунад. Баръакс сабру тањаммул, 
ботинбинї, рў овардан ба сират-маънавиёти инсон, подоши њаётро 
љонибдорї мекунад. Ў таъкид мекунад, ки инсон пок ба дунё меояд, 
набояд нопок равад, балки пок бояд зиндагї кунад ва пок биравад. 
Ў мегўяд: 

Ба шакли њайати инсон зи рањ марав зинњор, 
Тавон ба сабру тањаммул шинохт љавњари мард. 
Агар на пок бувад, аз бало нахоњад љаст 
В-агар дар асл бувад пок, сабр хоњад кард. 

Албатта, мавзўи ишќ ва исёнњои ќалбии инсонї, эњсосоти нозуки 
одамї ва васфи мањбубаву назокати гуфтори ошиќ яке аз мавзўъњои 
љовидона дар таърихи адабиёт мебошад. Ин яке аз мавзўъњои асосии 
лирикаи Ањмади Дониш низ њаст. Чунончи, дар ин ѓазал мегўяд: 

Абрўи чун њилоли ту љонро шикор кард, 
Мижгони обдори ту дил беќарор кард. 
Дасти булўрранги ту ќадри гуњар шикаст, 
Лабњои чун аќиќи ту ёќут хор кард. 
Аз хоки пирањан чу намуд он тани њарир, 
Олам пур аз таровати бўи бањор кард. 
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Калпўши зар, ки маст ба торак нињодааст, 
Бо ќомати чу дурру гуњар интишор кард. 
Ту осмону ман чу замин, чун кунам, валек, 
Лутфи дигар ба бўсаам уммедвор кард. 

Ѓазали мазкур хеле хуб аст, вале дар њар сурат њунармандона нест. 
Зеро Ањмади Дониш нависандаи забардаст, мутафаккир, файласуфу 
љомеъашинос аст. Ашъори ў пеш, аз њама, бо ягон сабабе, бањонае ва ё 
дар мавридњои зарурї рўи кор омадааст. 

 
Сохт ва мундариљаи «Наводир-ул-ваќоеъ». 

«Наводир-ул-ваќоеъ» дар мероси адабии Ањмади Дониш мавќеи 
марказї дорад. Ин асар зањмати 15-сола ва маводи якумраи гирдовардаи 
муаллиф аст. Нависанда ба таълифи асар соли 1870 оѓоз намуда, онро 
соли 1885 ба итмом расонидааст. Таълифи ин асар муаллифи онро миёни 
ањли љомеаи онрўзаи Бухоро њамчун адиби тавоно ва мутафаккири 
забардаст шиносонид. Ањмади Дониш дар ин асар бисёр масъалањои 
муњимми фалсафию иљтимоиро, ки мавриди ќазовати файласуфон ва 
мутафаккирони гузашта буд, аз дидгоњи нав ва дар ањди бархурдњо бо 
тамаддуни Аврупої ба тањлилу тасвир гирифтааст. Аз ин рў, «Наводир-
ул-ваќоеъ» барои бедории фикрї, барои љунбиши мафкуравии миллат ва 
умуман муосирони Ањмади Дониш, пайравони ў ва зиёиёни пешќадами 
охири асри XIX ва ибтидои садаи ХХ таъсири амиќу даќиќ гузоштааст. 
Зеро солњои тањсил дар мадраса, робита бо дарбору дарбориён, махсусан 
сафарњои ў ба Россия, муносибат бо олимон, њарбиён, сиёсатмадорони 
Аврупо љањонбинї ва тафаккури ўро нисбат ба сиёсат ва иќтисодиёти 
аморати бухоро таѓйир дода буд. 

Сохтори асар «Наводир-ул-ваќоеъ» аз нигоњи сохту таркиб бисёр 
љолиб аст. Асар хати яклухти дорои сужети муайян нест ва ќисматњои 
сужетро њам дар бар намегирад. Асар дар маљмўъ аз бисту се боб иборат 
мебошад, вале боби 15-уми он фарќ дорад. Зеро ин боб «Рисола дар 
назми тамаддун ва таовун» ном дошта, дорои муќаддима ва се боби 
људогона мебошад, ки баъдтар онро шарњ хоњем дод. Бобњои «Наводир-
ул-ваќоеъ» гуногунмавзўъ буда, чањордањ боби асар тањлилу тадќиќи 
муаллиф аст, ки дар боби понздањ љамъбасти он ба сифати як навъ 
рисолаи људогона оварда шудааст. 

Умуман, њамаи бобњои асар аз нигоњи ѓояву мазмун ва маќсади 
муаллиф ба њам як навъ пайванди минтиќї дошта, яке дигарро таќвият 
медињад, пурра мекунад. Мушоњидакор ё тањлилгар, ки баёни бобу наќли 
њикоёт низ ба ў тааллуќ дорад, шахсияти олиму доно, мутафаккир ва 
љомеъашиноси бузургест, ки Шарќро бо тамоми љузъиёт ва Ѓарбро њам 
хуб медононад. Метавонад мушоњидакор шахсияте бошад, ки 
љањонбинии нињоят васеъ, сафаркарда, таълимдида ва ќиёскунанда 
бошад. Дар асл чунин њам њаст. Ањмади Дониш њамчун љомеъашинос 
љамъиятро бе сардор имконпазир медонад. Аз ин рў, дар «Наводир-ул-
ваќоеъ» оид ба тарбияи авлоди инсон, муносибати нињоят љиддї ва 
эњтиёткорона нисбат ба фарзандон ва тарбияи мунтазами онњо, хусусан 
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оид ба ахлоќ ва муомилаи табаќањои љамъиятї, ахлоќи табаќањои 
њукмрон, риояи адолат ва мањкум намудани ноадолатї, наќши амир, 
ќозиву муфтї, вазиру ќушбегї ва ѓайра дар бобњои људогонаи асар 
андешањои шахсии худро баён намудааст. 

Ањмади Дониш маориф, тањсил ва таълиму тарбияро асоси љомеа 
медонад. Вай барномаи тањсил, сабку усули таълим, китобњои дарсї, 
љараёни дарсњо ва ѓайраро дар таълимдињандањои Бухорои замони 
муаллиф, яке аз масъалањои марказии асари худ медонад. 

Масъалањои мазкур дар бобњои «Дар тањќиќи њуќуќи абавайн 
(падару модар) ва њадду њуќуќи онњо», «Дар тањќиќи матои дунё ва 
њаќиќати муомилоти он», «Дар васоёи фарзандон ва баёни њаќиќати 
касбу пешањо» ва ѓ. хеле бо далелу бурњони ќотеъ баён шудааст. 

Мазмуну мўњтавои асар. Мазмуни мухтасари «Наводир-ул-ваќоеъ» 
таќрибан чунин аст: 

Муќаддима. Дар ин љо муаллиф сабаби таълиф шудани асарро бо 
мазмуну мундариљаи он зикр мекунад. 

Боби якум. «Дар тањќиќи њуќуќи абавайн…» Оид ба тарбияи 
фарзандон ва шинохти падару модар аст. 

Боби дуюм. «Дар тањќиќи матои дунё ва њаќиќати муомилоти он». 
Др ин боб бештар кормандони корњои давлатї ва фаъолияти онњо ба 
тањлил гирифта шудааст, ки бояд онњо маънавияти бой дошта бошанд, 
то аз њарисї парњез кунанд. 

Боби сеюм. «Дар тањќиќи таърихи олам ва тафтиши њудусу ќидам». 
Њатто аз унвони боб пайдост, ки оид ба пайдоиши олам ва умуман 
фалсафаи офариниш бањс рафтааст. 

Боби чањорум. «Дар иллати накбати уќало ва сабаби давлати 
суфањо». Дар ин боб оид ба сабабњои бадбахтии оќилон ва хушбахтии 
бедонишон бањс меравад. Ањмади Дониш таъкид мекунад, ки инсон мањз 
ба хотири манфиатњои моддї талош наварзад, балки бештар ба 
маънавият таваљљўњ зоњир намояд. Бояд инсон танњо нафърасони љомеъа 
бошад. 

Боби панљум. «Дар њикояти фаромўшхона ва баёни ќурби соат». 
Боби шашум. «Дар њикояти Њољї ва манофеи сафар ва хислати 

занон» Доир ба саргузашти марди бухорої, ки ба сайњат баромада хеле 
тўлонї сафар кардааст, наќл карда мешавад. 

Боби њафтум. «Дар њикояти Абулќосимбї ва сафари русия». 
Боби њаштум. «Дар сафорати Абулќодирбек ва аљоиби љашни 

Руссия». 
Боби нўњум. «Дар њикояти гирдоби Искандар ва ѓанои марди 

аљамї». 
Боби дањум. «Дар тањќиќи ишќу муњаббати њаќиќї ва маљозї ва 

одоби ишќбозї». Ин боб низ мисли дигар бобњо бо усули суолу љавоб 
навишта шудаанд. 

Боби ёздањум.  «Дар  одоби никоњ ва баёни хусусияти модаршў». 
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Боби дувоздањум. «Дар тањќиќи ќазову ќадар» Дар ин бахш Ањмади 
Дониш вуљуди зиндагиро дорои чор рукн: хўрдан, пўшидан, зану 
фарзанд кардан ва маскан сохтан медонад. 

Боби сездањум. «Дар васоёи фарзандон ва баёни њаќиќати касбњову 
пешањо». 

Боби чордањум. «Дар тањќиќи рўњ ва нисбати тааллуќи он ба 
абдон». 

Боби понздањум. «Рисола дар назми тамадун ва таовун». Ин ягона 
боби «Наводир-ул-ваќоеъ» аст, ки комилан мустаќил буда, аз 
муќаддима, се фасл ва хотима иборат мебошад. 

Дар муќаддима сабабњои пайдоиши одамї, хайри он ва ихтиёри ў 
дар чист… ва ѓ. бањс рафтааст. 

Фасли аввал - «Дар фазилати аморат ва раёсат ва муомилати 
салотин бо Њаќ». 

Фасли дуюм - «Дар сулуки умаро бо сипоњ ва хадам ва њашам». 
Фасли сеюм - «Дар тариќи раиятдорї ва фуќаропарварї ва расидан 

ба ѓаври муњоммии зердастон». 
Хотима. Дар таъйини мулук ба нудамо ва муќаррабон. 
Дар ин рисолаи хурд оварда мешавад, ки инсон шарифтарини 

махдуќот аст. Њама чиз барои инсон офарида шудааст. Зоти инсон аз 
аќли шарифа ва нафси касифа мураккаб аст. 

Инсон бояд илму маърифат омўзад ва аз рўи илму маърифат ва 
аќлу фаросат роњи дурустро паймояд. 

Боби шонздањум. «Дар тањќиќи њайати арз ва такаввуни маодин ва 
мо юносаба золика». Дар ин боб Ањмади Дониш оид ба љинсњои кўњї, 
конњо, маъданњои зеризаминї, заминљунбї, вулконњо маълумот медињад. 

Боби њабдањум. «Дар фараљ баъд аз яъсу хамул». 
Боби њаждањум. «Дар наводири њолоти ашхос, ки аз љанги сибоъ 

љастанд». 
Боби нуздањум. «Дар таъбири рўъёи њоила, ки далолат бар њудуси 

воќеа мекард». Муаллиф  доир ба хобњои дидаи хеш њикоят мекунад. Ин 
хобњо баъзе лањзањои шарњињолии худи муаллиф низ њаст. Яъне бисёр 
лањзањои тарљумаињолии Донишро низ равшан месозад. 

Боби бистум. «Дар тањрири маъноии баъзе  абёт, ки афозили аср 
истадъо намуда буданд». Дар ин боб Дониш баъзе байтњои Бедилро 
шарњу тавзењ медињад.  

Боби бисту якум. «Њикояти бўзинаи таббох». 
Боби бисту дуюм. «Дар маънии њадиси «Саќф-ул-љаннати аршу-р-

Рањмони ва баёни њашру Нашр». 
Боби бисту сеюм. «Дар ташхиси ахлоќи инсон». Ањмади Дониш дар 

ин боб менависад, ки инсон дар хулќу атвор мисли тилло ва нуќра аст, 
зеро тилло ва нуќра то ин ки холис шаванд, аз чандин кўраву бўта 
мегузаранд. Инсон њам бояд  аз чандин таљрибањои рўзгор гузарад, то ин 
ки хислатњои разилаву бади худро рафъ созад. Ў бештар аз сокинони 
љомеаи онрўзаи Бухоро намунањо меорад. Барои он ки инсони оќил ва 
инсони љоњилро аз њам фарќ гузоред, бояд онњоро санљид. 
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Лањзањои тарљумањолии Дониш дар асар хеле зиёданд. Дар 

«Наводир-ул-ваќоеъ» аз оѓоз то анљом мо наќши эљодкори онро 
мушоњида мекунем. Зеро аксари бобњои асар ба тариќи суолу љавоби 
муаллиф бо образи асосии боб, ки дўстони муаллиф мебошанд, сомон 
ёфтаад. Чунончи, дар боби панљум «Дар њикояти фаромўшхона ва баёни 
ќурби соат» омадааст: 

«Навбате муњаррири сутурро бо љамъе аз дўстон дар зиёфате 
иттифоќи маљлисе афтод. Мизбон ба таќрибї њикояте овард, аз он чи 
бар ў гузашта буд. Ва ман чун гўшу чашм ба иборат кушода доштам, 
сурати он базмро дар силки таќрир кашидам. 

Мизбон чун аз наќизу радди сухани ёрон ољиз буд, дар аксари 
муќаддимот муњаррири сутурро ба шањодат мекашад, ки агар бовар 
надоред ва дар шак бошед, аз мењмон пурсед, ки вай дидааст ва хуб 
шунида ва медонад ва дар аксари ин маорику маљолис расида ва хуб 
медонад. 

Ва ман низ дар он чи дида будам ва яќин дониста, гувоњї 
медодам…» 

Агар дар ин бобњо љараёни воќеањо ба тариќи суолу љавоб сурат 
гирифта бошад, дар баъзе њикоёти дигар адиб комилан саргузашти худро 
баён месозад. Масалан, бобњои њафтуму њаштумро метавон номбар кард. 
Ин бобњо сафарњои Ањмади Донишро ба Россия дар бар мегирад. 
Чунончи: «Навбате, ки ба масњуби Сайид Абдулфаттўра ва рафоќати 
Абулќосим-бї ба сафорати Рус иттифоќи вуруд афтод, расм аст, ки дар 
љо элчиёнро барои изњори љоњу дастгоњи давлати хеш ва маљолису 
мањофили бузург ва тамошохонањо имороти олия ва хазоину дафои 
мегардонанд ва бад-он тафохуру мубоњот мекунанд… 

Ва билљумла шабе мутарљим аз ќибали вазир омада, моро ба 
маљлисе «сурония» ном таклиф намуд. Бо чањор нафар дар он базм 
рафтем… Дар иморате рафеъ ва манеъи олии зарандуд даромадем,  
мабно бар хонањо ва њуљароти бисёр ва дарњои ойинакорї ва аз њама 
дарњо пардањои њарир фурўњишта, муштамил ба кату каровати зарнигор 
ва ойинањои ситабри бузург баробари ќадди одамї нињода»… ва ѓайра. 
Яъне фаъол гардидани симои адиб дар ин боб, чунон ки маълум шуд, 
бештар ба назар мерасад. Зеро мушоњидагар ва наќлкунанда худи адиб 
аст. Аз тарафи дигар, боби мазкур холї аз њама гуна хаёлбофиву 
тасвирсозињост. Зеро муаллиф њар он чизеро мебинад, мушоњида 
мекунад, онро айнан ба ќалам меорад. Ин бобро метавон очерки сафарї 
номид. Воќеан чунин тарзи сафарноманависї дар таърихи адабиёти 
тољик аз Носири Хусрав («Сафарнома»-асари насрї) шакли манзуми он 
бошад аз Њоќонии Шарвонї («Тўњфат-ул-Ироќайн») оѓоз шудааст. 
Давоми мантиќии боби њафт боби њаштум ба шумор меравад, ки «Дар 
сафорати Абдулќодирбек ва аљоиби љашни Русия»-ном дорад. Ин боб 
низ мисли очерки сафарї буда, Ањмади Дониш саргузашти худ ва 
мушоњидањои сафарашро ба ќалам додааст. Чунончи: «Навбате ба 
масњуби Абдулќодирбеки Додхоњ дар мавриди тўи императури Рус њам 
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ва њукми давлати Бухорои Шариф ва пойтахти давлати Русия ба расми 
тањният ва сафорат бо тўњаф ва њадоёи лоиќа иттифоќи вуруд воќеъ 
шуд… Ва њар боре, ки мутарљим бо мо мулоќот мекард, аз ман мепурсид, 
ки: 

-Охир агар шеъре бастаї, дар назар ор, то бинам, ки чї мазмун 
гуфтаї? 

-Ман гумон кардам, ки  мабодо маро имтињон кунад ва ољиз ёбад. 
Дар охир номи домод ва номи арўс пурсидам. 

-Гуфт: 
Алфред ва Морї… Маљмўъ нўњ њарф буд. Пас нўњ њарфро ба 

аввали нўњ байт мувашшањ намуда ба дасташ додам…» ва ѓайра. 
Ин аст, ки «Наводир-ул-ваќоеъ» баробари таълиф як љунбиши 

фикрї, ангезаи зењнї ва бархурдњои мафкуравиро ба вуљуд овард. 
Махсусан, барои адибони ибтидои асри ХХ. Устод С.Айнї, ки бо ин 
асари Ањмади Дониш дар охири солњои 90-уми асри XIX шинос шуда 
буд, ањволи рўњия ва таассуроти одамони пешќадами он даврро аз 
хондани ин асар аз забони худ чунин баён намудааст: 

«Љоњои ба ман таъсирбахши «Наводир-ул-ваќоеъ» он љоњо буданд, 
ки ман он њодисањоро дар зидагї дида будам ва аз он ањвол дилтанг 
мешудам, аммо њељ гоњ ислоњ кардан ва ислоњ шудани он ањвол дар 
хотирам намегузашт ва гумон мекардам, ки дунё њамин тарз омадааст, 
њамин тарз њаст ва њамин тарз  њам меравад, чї бояд кард? Аммо ваќте 
ки ман он ањволи фалокатиштимолро дар мундариљоти «Наводир-ул-
ваќоеъ» бо тасвири реалї, бо тасвире, ки худ дар зиндагї дида будам, 
хондам, ба ман њолати дигар рўй дод. Ман дар дили худ гуфтам, ки ин 
ањволро ислоњ кардан лозим аст, модом ки ман ислоњ карда 
наметавонам, аз вай нафрат кардан зарур аст. Инќилоби фикрї кам њам 
бошад, дар ман ана дар њамон ваќт рўй дод». 

Умуман, дар «Наводир-ул-ваќоеъ» масъалањои сиёсї: усули 
мамлакатдории Бухоро ва Россия, муносиботи давлат бо раъият, 
маќомоти ќудратии ин ду кишвар; масъалањои иќтисодї: зироатї будани 
Осиёи Миёна ва саноатї будани Россия; фарњангї: нашри рўзномаву 
маљаллањо, нашриёту китобчопкунї, шањрсозї ва зебу зинати 
хиёбонњову гулгаштњо, толорњои консертї ва биноњои мўњташам; 
ороиши кушкњову манзилњои истиќоматї, системаи абёрии шањрњо ва 
ѓайра. 

Дар масъалањои ахлоќї ва тарбиявї бошад, баъзе њикоёту бобњои 
асар хеле љолибанд. Хусусан боби панљум «Дар њикояти фаромўшхона» ё 
худ дар он љойњое, ки Шукурбек ширкат варзида ва ў ба ањли љоњу 
мансаб бархурдњои фикрї зоњир намудаву ањли зањматро љонибдорї 
кардани вай ба тасвир омадаанд ва ѓайра. 

Дар асар андешањои Ањмади Дониш њамчун адиби маорифпарвар 
дар баъзе бобњо бисёр љолиб аст. Андешањои адиб дар њикоят ва 
ќиссањои бадеї хеле хуб ифода шудааст. Мутафаккир ба воситаи 
образњои бадеї њадафи худро ифода мекунад. Масалан, «Дар њикояти 
Њољї ва манофеи сафар ва хислати занон» чунин омадааст, ки марди 
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Бухорие, ки ба маќсади зиёрати Каъба сафар кардааст. Нависанда дар ин 
фасл нишон додааст, ки аз ќаламрави Бухоро ба берун баромадан ва 
сайри олам кардан то чи андоза инсонро аз нигоњи маънавї ѓанї 
мегардонад. Марди њољї њангоми сафар ба Њиндустон меравад, дар он 
љо бо шахсони олиму фозил сўњбат мекунад, дар шањрњои Њиндустон 
иншоотњои саноатї, киштињои азими боркашу сафарї ва ѓайраро 
тамошо мекунад, дар шањрњо ба маърифату маориф, илму фарњанг то 
андозае шинос мешавад. Марди сафарї ин пешравињоро дида, хаёлан ин 
шањрњоро ба Бухоро муќоиса мекунад. Кўчаву хиёбонњои пур аз лой, 
роњњои каљу ноњамвор, иморатњои бетартиби бе наќша сохташуда ва 
гилин, хусусан шабњангом торику вањмнок ва ѓайра. Ё худ: 

«-Марди њољї бо њусни хати хеш ба саркори як шањр хеле маъќул 
мешавад ва он саркор, ки аслан забону адабиёти форсиро намедонист, 
марди хољиро ба хидмат ќабул карда, ба ў пули бисёре дода, асарњои 
олимони форсу тољикро нависонда мегирад. Марди њољї дар шањр сайр 
мекард ва боре дид, ки одамони бисёре ба лаби бањр хок мерехтанд ва 
мехостанд дар он љо банде андохта, дўконњо кушоянд. Марди њољї дар 
њайрат афтода меандешад, ки барои як оё ин ќадар зањмат кашидан раво 
бошад? Саркор дар љавоб мегўяд: 

-Аќли шумо (мардуми Бухоро) ба ин кор намерасад ва агар гўем 
њам, дарк карда наметавонед. Ва моро ба дунё оварданд, ки љањонро 
обод дорем ва бањрњову конњо бикшоем ва аљоиботи олами моддиро 
зоњир гардонем… Миллатњои гуногуни олам аз љањон манфиати бисёре 
бардоштанд, аммо онро ба њоли худ гузоштанд, наздик буд, ки љањон 
хароб шавад… Набинї, ки токи ангур, агар тарбият накунї, њар соле 
мева аз соли гузашта камтар медињад ва охир хушк мешавад. Шумо мева 
аз ток мехўред, дигар ѓам надоред, агар бехи ўро кирм занад ва сарашро 
сармо»…  

Дар ќазовати боло назири Ањмади Дониш ба ќафомондагии 
Бухорои феодалї баён шудааст. 

Дар лањзањои боло Бухорои замони Ањмади Дониш тасвир шуда 
бошад, акнун мебинем, ки Петербург-пойтахти давлати Россия дар 
муќоиса чї гуна аст. Яъне Ањмади Дониш Петербургро чї гуна 
дарёфтааст. 

Ањмади Дониш мушакпарониеро, ки дар љашни шоњона дар 
Петербург барпо  гардида буд, чунин тасвир кардааст: «Ва аз љумлаи 
аљоиботи он тўй яке чароѓоне тартиб дода буданд дар болои яхбанди 
дарё, ки тахминан шаш њазор ќадам мушаки рангин дар њаво сар дода 
буданд, ки рўи осмон пўшида шуд ва њаво њама аз моњњои сурху зард ва 
сапеду зангорї пур шуда буд, то ки заррањо бар рўи замин намоён 
мешуд»… ва ѓайра. 

Чунон ки дида мешавад, дар мамлакатњои пешрафта ањволи 
мардумонаш, ки нисбатан хуб аст, љањонбинї ва муносибати мардум, 
сатњи зинагї ва тафаккури онњо дигар аст. Албатта, ин пеш аз њама, ба 
системаи сиёсии давлатдорї, усули роњбарї, љањонбинию мањорат ва 
донишу истеъдоди сиёсатмадорон сахт вобастагї дорад. 
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Боби аввали «Наводил-ул-ваќоеъ»-и Ањмади Дониш чунон ки 
ќаблан њам зикр намуда будем, «Дар тањќиќи њуќуќи абавайн ва њадди 
уќуќи онњо»-ном дошта, боби мазкур асосан љанбаи назариявї дорад. 
Яъне назари Ањмади Дониш ба фарзанд, падару модар, оила, одоби  
муошират, инсон ва љомеа ва ѓайра баён шудааст».  

Дар ин боб омадааст, ки дар маљлисе њар кас аз њар бобе сўњбат 
мекарданд. Баъзе аз бедирамї, љамъе аз душвории касбу зироат, љавќе аз 
суубати роњи ишќу муњаббат. Яке мегуфт: Падарам љафокор аст. Дигаре 
мегуфт: Модарам саросар озор, то сухан дар њадди њуќуќ ва меъёри 
њуќуќи абавайн ќарор гирифт. Яке мегуфт:  

-Чун ман дар иёли падарам, агар изњори эњтиёљ кунам ва дар 
мутолаба ибром барам, њукм ба куфру исёни ман мекунад. Дигаре 
мегуфт: Дар умури сањлатулњусул, ки карду нокарди он дар шариату 
футувват базањ ва исме надорад, агар иќдом намоям, модар садои иќоќу 
ишќоќ мезанад. Яке гуфт: Падар маро барои инфоќи явмия ба умури 
номашрўъ рухсат медињад ва агар ибо кунам, озурда мешаваду оќ 
мекунад. Дигар мегуфт: Модарам мутриба аст, хоњарамро ба раќсу 
самоъ тарѓиб мекунад, вай мутанаффир аст, бонг бар ў мезанад…» 

Дар муњокимаронињои боло муносибатњои гуногуни оилавї дар 
хонадони мардуми Бухоро дида мешавад. Падаре фарзандро бо бањонае 
бо роњи носавоб њидоят мекунад. Модаре барои ривољи кори худ, 
духтарашро ба он роњ ѓайри ихтиёри фарзандаш бурданї мешавад. 

Бисёрњо мешавад, ки ин корњои абавайн хилофи ахлоќи исломист, 
вале онњо ин корро барои рўзгорашон пеш мегиранд. 

Баъзан чунин њам шудааст, ки бисёр оилањо аз рўи талаби 
волидайн дигар шудаанд. Яъне аз њам људо шуда, оилањои дигар бунёд 
кардаанд: 

«-Дигаре истифто менамуд, ки модаре дорам њариф шуда, агар 
саранљоми муњимми манзил ба модар супорам, аз ўњда барнамеояд, агар 
ба дасти зан нињам, норозї аст. Ва бар сари њар обу таом ѓавѓо бунёд 
мекунад ва зиёдасарию зиёдаталабї мекунад, то њадде, ки гўё дигаронро 
њељ њаќќе намемонад, гўё њама аз они ўст ва барои ў. Собиќ ду зан аз ман 
ба талоќу фироќ овард ва дар зани сеюм низ њол њамон аст, ки дар аввал 
ва дуюм. Агар ба њуќуќи зан ќиём орам, модарам хушнуд намешавад, 
магар ба талоќ, ки љабре ихтиёр кунам… Ман ташхис наметавонам кард, 
ки риояти кадом тараф кунам. Агар љониби модар гирам, бояд, ки аз 
њаќќи зан даст бардорам ва агар тарафдории зан кунам, бояд ки оќи 
модарро ихтиёр намоям.» 

Албатта, њамаи масъалањои њуќуќї ва дигар масъалањое, ки марбут 
ба рўзгори инсонист, дар асоси ќонунњои исломї матрањ, њаллу фасл 
шудаанд. Аз ин рў, Ањмади Дониш ин масъалањоро дар њамин замина 
хеле нозук ба муоина мегирад. Ў ба бањсњои дар боло оварда аз њамин 
мавќеъ, вале на чун мутаассиб, балки басо љиддї ва огоњ ба кор мегирад. 
Аз ин љост, ки Ањмади Дониш ба он бањс чунин њамроњ мешавад: 

«Гуфтаанд: Бале, матлаб њамин аст, ин ишколро аз пеш бардорї ва 
њаќиќати њолро камоњї мутобиќи офоќу анфус шарњ дињї. 
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Гуфтам: Падару модар мавриди эњсону шукранд, бар таќдире, ки 
солењ бошанд ва ба фарзанди худ некихоњанда ва салоњи њоли ў љўянда, 
ки агар фосиќ бошанду ба фарзанд некї намехоњанд ва салоњи њоли ўро 
наметалабанд, балки ѓарази худро мељўянд, мавриди он њуќуќ, ки дар 
оёту ањодис омада нестанд. Ва њол он ки њар як аз абавайн муддаии 
инанд, ки мо дар њама аќволу афъол, ки аз мо содир мешавад, хайри 
фарзандро мехоњем… Яъне бояд, ки ќавлу феъли абавайн муфзї ба 
хилофи шаръ нашавад ва дар дину муруввати фарзанд халал наёрад, то 
фарзанд барои дарёфти ризогии онњо муртакиби мањзуроту мањљурот 
нагарад. Масалан, барои нафаќаи онњо дуздию ќимор пеша накунад ё 
барои дарёфти хушнудии модар зани солењаи худро талоќ дода ба фисќу 
фасод ва зинову ливотат наяфтад.» 

Ё худ агар масъалањои боло тамоман иљтимої бошанд, дар 
«Наводир-ул-ваќоеъ» масъалањои сиёсї низ љои намоён доранд. 
Масалан, дар боби «Муомилаи салотин ба фуќаро ва раъият»… 
омадааст, ки: 

«…Раъият мањалли дахли вилоятанд ва аскария маврии харљ. То 
дахл набувад, харљ мутањаќќиќ нашавад, балки салтанат бе раъият 
мутасаввир нагардад ва раъият бе истимолату марњамати султон 
муљтамеъ нагардад. Пас подшоњ, ки мушфиќи дарвеш аст, нигањбони 
мулку давлати хеш аст, адлу раъфати султон муљиби амну истиќомат аст 
мар раъиятро, то иморату зироат беш иттифоќ афтад. Ва чун иморату 
зироат ва адлу раъфати султон ва арзонї баландовоза шавад, бозаргону 
мусофирон дар ин шањр раѓбат оранд ва ѓаллаву ќумош ва дигар матоъ 
биёваранд, пас мулк ободон шавад ва хазоин маъмур гардад. Ва бад ин 
сабаб лашкариён серу фарохдаст гарданд. Ва чун лашкар ќавї бошад, 
њавзаи миллат мањфуз монад ва шариат ривољ ёбад.» 

Доир ба донистани њудуди кишвар ва арзиши минтаќањо ва кадом 
минтаќа чї дорої доштану њолати он ва дар ин бора муносибати шоњ бо 
сарзамини худ ва њамљиворон њикояти хеле олиљанобе аз тарафи як 
сайёње ва муносибати он дар муколимае миёни, ўву марди аврупої 
чизњои љолиб мавриди арзёбї ќарор дода мешавад: 

«Яке аз сайёњон гуфт: Дар Пешовар пеши њоким будам, ки аз 
ќибали фарангї фармонраво буд. Рўзе ба таќриб пурсид, ки Бухоро чї 
миќдор замини солењи заръ дорад?  

Гуфтам: Таќрибан сї фарсах шарќану ѓарбан ва понздањ фарсах 
шимолану љанубан. 

Гуфт: Самарќанд чанд аст? 
Гуфтам: Нисфи он. 
Гуфт: Насаф? 
Гуфтам: Сулси он. 
Гуфт: Аксарияти дохилии Бухоро чанд аст? 
Гуфтам се њазор, дар ваќти ошўб дувоздањ њазор, ба замми атроф 

бист њазор. 
Гуфт: Мавољиби онњо аз куљост? 
Гуфтам: Аз ушру хирољи иртифоот. 
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Гуфт: Агар осмон набораду замин надињад? 
Гуфтам: Аз љўълу андоз. 
Гуфт: Агар халќ ољиз оянд ва натавонанд? 
Гуфтам: Аз мусодараю ярѓў, ки тавонгаронро афтад… 
Гуфт: Аз Шумо то Бадахшон чї миќдор роњ аст? 
Гуфтам: Тахминан њаштод фарсах. 
Гуфт: Аз мањкуми кист? 
Гуфтам: Ба сари худ аст. 
Гуфт: Чаро подшоњони шумо онро дар тасарруфи худ намеоранд? 
Гуфтам: Он чї замин аст? 
Бихандиду гуфт: Шумо турфа мардуми бетамизед, љое ки зар бояд 

сарф кард, шумо зар металабед ва љое, ки зар аст, намељўед. Бадахшон 
замине аст, ки дар он чањор маъдан: тилло, нуќра, лаълу лољувард… 

Пас, њиммати подшоњона он иќтизо дорад, ки зар аз кону дурр аз 
бањр биталабад ва ба фуќарою раият сарф кунад, то љањонро обод дорад 
ва ба кушодани нањрњо ва буридани кўњњо ва зироати арозии майита. Ва 
кушодани кон бе раъият имкон надорад ва ѓайра…» 

Дар ќазоватњои зикршуда мо љањонбинии шоњон, 
масъулиятшиносии онњо, усули кишвардорї, муносибат бо халќ ва 
маќомоти давлатиро ба хубї фањмида метавонем. Мибинем, ки амирони 
манѓитї ба љуз роњи зўриву тарсонидани мардум кори дигареро фикр 
њам накардаанд. Аз ин љост, ки оддитарин аврупої дар боби кашвардорї 
нуќсону сустии амирони мазкурро медонад. Ин аст, ки назари Ањмади 
Дониш низ ба ин сулола хуб нест ва онњоро мутанаффир, кўтоњандешу 
бетамиз меномад. 

Чизи дигареро низ метавон таъкид намуд, ки дар «Наводир-ул-
ваќоеъ» мавзўъњои њамосї њам ба назар мерасанд. Масалан, боби XVIII,  
саргузашти муллои Бойсунї – Холмуњаммад, ки марди шуљоъу далер ва 
шикорпеша аст. Рўбарўшавии ў бо њайвоноти даррандаи вањшї, мисли 
шер, хирс ва ѓ. ки гоње бо зўрї ва баъзан бо њилла љон ба саломат 
мебарад, аз љасурию далерии Холмуњаммад шањодат медињад. Њатто 
аспи худро ба болои дарахт мебардорад. Яъне тањамтан њам њаст. 

Њамин Холмуњаммад наќл мекунад, ки: 
«-Дар он овон Шукурбек ном дузди шабрав дар Бухоро истило 

ёфта, басе захиму љасим ва айёрипеша буд. Дар шаб бо сад нафар 
муќобил шудї. Њарчанд диловарони зўрозмо ва бањодурони разморо 
сари роњаш мегирифтанд, тоби муќобала наёварда рўй ба гурез 
менињоданд. 

Бо ин њама љабборї ва мардумозорї карампеша, олињиммат буд, 
ки мол аз тавонгарони бахил ситада ба мустањаќќиќони алил расонидї 
ва бо ањли илм ва талабаи мадраса ионої кардї. Амир барои ўро дастгир 
кардан 100 динор зари сурх ба гарав монда буд. 

Мулло Холмуњаммад инро шунида назди мударрис меояд ва иљозат 
мепурсад, ки барои дастгир намудани Шукурбек ба ў иљозат бидињад. 
Мударрис мегўяд: Зинњор ин љуръат мекунї, ки пои хасмро надида, сар 
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ба бод дињї. Надонї, пил шикорї гавазн нашавад ва шер мусаххараи 
рўбоњ нагардад: 

Њар ки бо фўлодбозу панља кард, 
Соида симини худро ранља кард. 

Хулоса, мударрисро бовар кунонидам ва ў ба ман иљозат дод ва 
таъкид намуд, ки эњтиёт кунам. Ман - мегўяд Мулло Холмуњаммад, ба 
назди асас рафтам ва арзи маќсад намудам. Ў низ хандид. Чун ўро низ 
бовар кунонидам, ў як миќдор пул ба ман доду гуфт, ки мондагиашро 
баъд аз овардани Шукурбек мегирї. Ман рафтам. Роњи омадани 
Шукурбекро аниќ кардам. Ўро шабонгањ ёфтам ва хостам бо калтак ба 
сари ў фурорам, вале намедонам, ки чї шуд. Њамин ќадар ёд дорам, ки 
рўи синаам кўњи гароне афтида буд.. Шукурбек маќсади маро пурсид ва 
ман чизеро аз ў пинњон накарда росташро гуфтам. Ў дигар маро азоб 
надод ва бо худ ба мадрасаи Кўкалтош, ба яке аз њуљрањои он бурд. Ў 
дар он љо аз маќсади ман комилан огоњ шуду як панља зари сурх ба ман 
дод ва гуфт, ки ба зодгоњат рав. Агар бори дуюм фирефта шавию ба 
дастам афтї, зинда намерањї. 

Ман чунин кардам.» 
Дар ин њикояти саргузаштии воќеї Шукурбек айёрпеша, дузд ва 

роњзан аст. Гумон меравад, ки ноадолатињои замона ўро ба ин роњ 
бурдааст. Агар ў ноодил мебуд, баробари њуљуми Мулло Холмуњаммад 
ўро бо андак зарба нобуд мекард. Вале ў ин амалро дар нисбати як нафар 
толибилми бебизоат раво надид. 

Холмуњаммад низ як тан толибилми дилсофу поктинат, вале њарису 
комљў аст. Аз ин рў, ў њам аз тањсил ва њам аз истиќомат дар Бухоро 
мањрум мемонад. 

Образи Шукурбек аз он љињат љолиб аст, ки ў ба муќобили 
ноадолатињо мебарояд. Онњоеро, ки аз њисоби истисмор соњиби сарват 
гардидаанд, ба онњо кинаварзї мекунад. Моли ба яѓмо бурдаашро ба 
толибилмон, бенавоён, дармондагон, тангдастон таќсим менамояд. 

Умуман, «Наводир-ул-ваќоеъ»-и Ањмади Дониш дар адабиёти 
асримиёнагии тољик як падида, як бозёфти адабї аст, ки дар он њам аз 
сиёсат, аз иљтимоиёту иќтисодиёт, аз илму фарњанг ва аз таъриху 
адабиёт, аз бархурди фарњангњову тамаддунњо, аз наќши инсон ва 
љамъият бањсњои сершумор ба миён меорад. 

Ў барои пешрафти давлат, инќилобњои фикрии мутафаккирон, 
эљодкорон зимомдорони ваќт, амирони манѓитиро сахт ба зери тозёнаи 
танќид мегирад. Баробари хондани асар дар пеши назари хонанда 
шахсияте намудор мешавад, ки аз илму маърифат, фарњангу таърих, 
сиёсат, усули кишвардорї, шеъру адаб, дину ойин, тамаддуну њикмати 
миллї хеле ва хеле амиќу даќиќ огоњ аст. Яъне нависандаи китоби 
мазкур сиёсат, иќтисодиёт, илму фарњанги миллиро комилан медонад. 
Дар баробари ин, ў аз сиёсат, иќтисодиёт ва илму фарњанги Аврупої низ 
огоњї дорад. Ин аст, ки Ањмади Дониш мушаххасан Бухоро ва 
ќаламрави онро бо Россия ва ба ин восита бо Аврупои Ѓарбї то ба 
андозае муќоиса мекунад. Аз ин љињат танќиди Ањмади Дониш танќиди 
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зоњирї ва њар чи бодобод нест! Ў он масъалаеро, ки мањкум карданї 
шавад, хеле хуб аввал пањлуњои онро месанљад, муойина мекунад. 
Љанбањои нораво ва нуќсондори онро дармеёбад ва бо далелњои 
сершумор ба зери тозёнаи танќид мегирад. 

Ањмади Дониш дар «Наводир-ул-ваќоеъ» бештар масъалањои хеле 
муњими фалсафиву иљтимоиро, ки мавзўи бањси бузургони пешин ќарор 
доштанд, ба миён мегузорад. Онњоро таљдиди назар мекунад. Аз дидгоњи 
нав, аз рўи талабу таќозои замони нав, шароиту заминањои нави таърихї 
ба тадќиќу мушоњида мегирад.  

Албатта, дар оѓози сари ќудрат омаданаш назари амир Музаффар  
ба Ањмади Дониш дигар будааст. Ањмади Дониш њайати сафорати 
Бухороро дар бесаводию бедонишї муттањам намуда, онњоро 
кўтоњназар, худбину худхоњ, бемасъулият, ќафомонда меномад. Бо 
вуљуди њамаи ин, амир Музаффар хидмати Ањмади Донишро ќадр 
менамояд. Аз рўи салоњияте, ки амир дар ихтиёр дошт, ў ба Ањмади 
Дониш рутбаи илмї-ифтихории Ўроќро раво мебинад. Зеро Амир борњо 
љанбаи амалии машваратњои Ањмади Донишро таљриба намуда, дар 
амалияи муносибат бо Россия дидаву санљида буд. 

Аз ин рў, ба Ањмади Дониш чанд мансаби давлатиро низ пешнињод 
мекунад. Ањмади Дониш њолати дохилии дарбору дарбориёнро дида, 
супоришњои амирро ба таъхир меандохт. Ањмади Дониш хуб медонист, 
ки «ба як гул бањор намешавад». Танњо бо омадани Ањмади Дониш ба 
дарбор таѓйироти љиддие дар сиёсат пайдо намешавад. Зеро њасудону 
чоплусон амирро хеле хуб ињота кардаанд. 

Ањмади Дониш дар «Наводир-ул-ваќоеъ» дар аксари бобњои он 
масъалањои муњимтарини назариявию амалиро аз мавќеи њикмати 
тамаддуну таовун ба тањлилу тадќиќ мегирад. Чордањ боби асар (то 
рисолаи сиёсї) ба масъалањои басо муњим-фалсафаи зиндагї, њикмати 
амалї бахшида шудаанд. Дар ин фаслњо масъалањои љамъияти инсонї, 
бењбудии рўзгори мардум, њимояи адолати иљтимої ва роњњои он ба 
риштаи тањлил кашида шудааст. 

Умуман, бобњои «Наводир-ул-ваќоеъ» њарчанд ба мавзўъњои 
гуногун бахшида шудаанд, муњим он аст, ки ба маќсади ягонаи муаллиф-
яъне чї гуна ташкил намудани њаёти иљтимої ва шахсияти инсон равона 
карда шудааст. 

Ѓояи асосии «Наводир-ул-ваќоеъ» Ањмади Дониш як бошад њам, 
вале мавзўъњои бобњо мухталифанд. Дар бобњои асар масъалањои 
фалсафї, сиёсї, иљтимої, ахлоќї, тарбиявї, иќтисодї, илмї ва ѓайра 
баён шудаанд. 

Маълум аст, ки «Наводир-ул-ваќоеъ» барин асар наметавонад 
мањсули мењнати як ё дусола бошад. Ањмади Дониш ин асарашро дар 
тўли наздик ба понздањ сол рўи кор овардааст. Вале муносибати 
мантиќии бобњо хеле ќавї аст. Аз тарафи дигар, дар њар як боб муаллиф 
љонибдори адолати иљтимої буда, онро пайваста љонибдорию њимоя 
менамояд. Танњо бобњои 16-23 андак дигартар буда, дар ин бобњо наќши 
фалсафа ва шеъру адаб зиёдтар аст. Аз сўи дигар, ашъори ахлоќї-
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тарбиявї дар ин ќисмат зиёдтаранд. Аз ин рў, Ањмади Дониш ба ашъори 
Саъдии Шерозї бештар рў оварда, бо порањои шеърї љанбаъњои 
тарбиявї ахлоќї ва таълимии њикояњои асари худро таќвият медињад. Ин 
аст, ки порањои шеърї низ барои тасдиќи андешаву афкори муаллиф 
оварда шудаанд. 

 
«Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манѓития» ва 

мазмуни мухтасари он 
Дигар аз асарњои Ањмади Дониш, ки дар он афкори сиёсиву 

иљтимої ва маорифпарварии ў хеле даќиќу амиќ баён шудааст, «Рисолаи 
таърихї»-и мутафаккир мебошад. Рисолаи мазкур ќисмати аввали 
асарест, ки Ањмади Дониш онро тамом карда натавонистааст. Азбаски 
асар нотамом мондааст, муњаќќиќон вобаста ба мазмуну мундариљаи он 
ба ин асар унвонњои «Таърихча», «Рисола ё худ мухтасаре аз таърихи 
салтанати хонадони манѓития», «Тарљумаи њоли амирони санѓития» 
мондаанд. Маълум аст, ки рисола дар овони пиронсолии олим таълиф 
шудааст, зеро танњо наздиктарин эљодкорон аз таълифи он хабарор 
шудаанд. Ин асар таќрибан пас аз дањ соли таълифи «Наводир-ул-
ваќоеъ» эљод шудааст. Аз ин рў, Ањмади Дониш тўли дањ сол 
тавонистааст сохтори сиёсии Бухоро, амиру аморат, сиёсатмадорону 
усули кишвардории онњоро боз њам чуќуртар омўзад. 

Ањмади Дониш дар «Наводир-ул-ваќоеъ» оид ба аморати Бухоро 
ва тартиботи сиёсиву иљтимоии он ва иќтисодиёти кишвар, бо ислоњот ва 
бартараф намудани як ќатор нуќсонњо бењбудии онро чашмдор буд. Ў 
дар давоми дањ соли омўзиши минбаъда хеле фикру аќидаи худро оид ба 
ин масъала таѓйир дод. Ана њамин љанбаъ рисолаи «Таърихча»-ро рўи 
њастї овард. 

 
Сохту таркиби асар 

Аслан Ањмади Дониш рисолаи «Таърихча»-ро ба фаслу бобњо људо 
накардааст. Ин рисола таќрибан аз нигоњи сохтор чунин аст: муќаддима, 
ќисмати асосии асар, ки дар навбати худ аз ду бахш иборат мебошад. 
Баъд аз ин хотимаи рисола пеш меояд, ки муаллиф андешањои худро 
натиљагирї мекунад. 

 
Мазмуни мухтасари рисола 

Дар ќисмати муќаддимавии рисолаи «Таърихча» андешањои 
Ањмади Дониш  њамчун олими ситорашинос ва њам донандаи фалсафаи 
инкишоф баромад мекунад. 

Муќаддимаи рисола ва бобњои минбаъдаву хулоса њам 
унвонгузории махсус нашудаанд. 

Мутафаккир Ањмади Дониш дар ќисмати муќаддимаи рисола 
таъкид менамояд, ки: «Сабаби ободии љањон њаёт, об  ва  адл бувад ва 
боиси харобии маргу беобї ва зулм бошад, ки воситаи он аз олами улвї 
шаш кавкабанд. Вуљудиёт аз натоиљи табъи Офтоб ва Зўњраву Муштарї 
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ва адамиёт аз таъсироти Миррих ва Зуњалу Ќамар ва Аторуд муовини 
њар кадом аст». 

Ба назари Ањмади Дониш, дунё ва љамъияти инсонї пайваста дар 
љараёну рушд ва таназзулу харобишавї ќарор дорад. Ў ин фалсафаи 
инкишофро дар заминаи сайри сайёрањо ќазоват менамояд. 

Ў чунин мешуморад, ки агар 4 ва ё 100 сол давраи рушд бошад, 
њатман боз таназзул пеш меояд. Барои рањої аз ин дар њар як давраи 
муайян аз шоњон ё аз донишмандон як ё якчанд гурўњ ба миён меоянд, ки 
онњоро муљаддиди (навкунандаи) алф (њазор) ё миа (сад) мегўянд. Темур   
Њусайн Бойќароро, Абдуллоњхон ва Субњонќулихонро нишон медињад. 
Махсусан, Ањмади Дониш нисбат ба амир Шоњмуроди манѓитї назари 
мусбат дорад. Зеро баробари сари ќудрат омадани ин амир дар Бухоро 
навкарди соњањо оѓоз шудааст. Ањмади Дониш ба Шоњмурод бањои 
баланд медињад. 

Дар рисола нахуст воќеаи сиёсї тасвири њукумати Дониёл ва 
фаъолияти сиёсии ўст, ки «Харобии назми аморат дар замони амир 
Дониёл ва тарзи салтанати амир Шоњмурод» унвонгузорї шудааст. 
Назари Ањмади Дониш ба ин амир ва усули мамлакатдории ў манфї 
мебошад. Ањмади Дониш амир Шоњмуродро нуќтаи баланд дониста, 
таназзулро аз ањди амир Музаффар мењисобад. Муаллиф менависад: «Аз 
љумлаи тадбирњое, ки амир Музаффар дар назми њукумат нињод, барои 
љалби дилњо ва љамъияти халќ яке он буд, ки њамаи нуќуд, дираму 
динорро ба нияти ѓазо ва аскардорї аз миёни халќ бардошт ва дар 
хазина нињод, то агар касеро ба дираму динор эњтиёљ афтад, бояд, ки 
сари иродат ба давлатхона нињад ва хидмати амир кунад ва зар бибарад. 
Дигар аксар заминњои фуќароро барои чањорбоѓи султонї баргузида 
бихарад ва њар љо, ки боѓе медињанд, барои подшоњ мехариданд, то агар 
касеро иштињои ангуру анљир, сар дар ин дарбор нињад»…» Инчунин боз 
мегўянд: 

«-Назми дигаре, ки амир Музаффар дар боби вилоятдорї нињод, 
раќси бачагон ва ќавлу ѓазали масхарабозон ва дорбозии эшон буд, ки 
дар тамоми солу  фасул ин шева дар њамаи ќаламрав љорї буд ва шабу 
рўз овози нойу дуњул аз њама љо баланд буд, то халќ гумон кунад, ки 
њама љо орамидааст…» 

Назари Ањмади Дониш ба амир Абдулањад низ хеле бад аст. Ин 
амир ягон бењбудї барои кишвар накард,-« мегўяд муаллиф. 
Дар хотимаи рисола бошад, Ањмади Дониш оид ба заволёбии аморати 
Бухоро сухан ронда –«Осмон бар сари инњо фуруд ояд!» - мегўяд. Ин аз 
як тараф, аз рўи муоинаи ситорањо бошад, аз тарафи дигар, Дониш 
хобњои дидаи дўстонашро низ чунин таъбир мекунад, ки натиљаи аз 
осмон рехтани ситорањо, танњо монанди шер, пора - пора гардидани ў аз 
аз дасти даррандагони дигар ва ѓайри ба ин гувоњ мебошад. 

Бояд  гуфт, ки асари Ањмади Бониш, њамчунон ки аз унвони он 
пайдост, яъне «Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони 
манѓиятия» таърихї-адабї буда, дар афкори адабии тољик маќоми 
арзанда дорад. Аз сабаби он ки таърихи асри муаллиф аст, љанбаи бисёр 
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ќавии публитсистї низ гирифтааст. Вале он на публитсистика, балки 
асари таърихист, ки аз љониби адиби нависанда ва шоир рўи кор 
омадааст. Дар рисолаи мазкур Ањмади Дониш давлатдорони 
кишварашро бо усули пешгирифтаи давлатдориашон тасвир менамояд. 
Мушоњидањои худро ошкору пинњонї баён мекунад. Таваљљўњ танњо ба 
амир Шоњмурод дорад. Амирони дигари манѓитро хеле сахт накўњиш 
мекунад. Дар муќобили амир Шоњмурод њамон амирони дигари ин 
сулола меистанд. Масалан, амир Музаффар ва сари ќудрат омадани ўро 
сабаби бадбахтї барои љомеъа медонад. Зеро ў дар фикри бењдошти 
кори мардум нест. Ў ќудратро воситаи бењтарини хушгузаронии умр 
мењисобад. Аз ин рў, њолати кишварро басо табоњ намуда, халќу 
мамлакатро ба вартаи њалокат расонида буд. Аз љумла, системаи 
тамоман вайрон ва бенизоми идораи давлат ва њокимияти амир, ахлоќи 
разилаи аъёну ашроф ва дигар табаќаи њукмрон, бехирадї ва бетадбирї, 
кўтоњназарї ва беандешагии нахуствазири Бухоро, ахлоќи паст ва 
хислатњои манфии худи амир кишварро ба гирдоби њалокатбор андохта  
буд. 

Умуман, хизмати таърихии Ањмади Дониш дар он аст, ки ў мероси 
адабї-илмї ва таърихии миллиро басо амиќу даќиќ омўхта, њамчун 
таълимдињандаи мадраса ва фарди аз таърихи ислом огоњ рў ба эљод 
овардааст. Хусусан, таъсири «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» аз осори мансури бадеї 
дар эљодиёти Ањмади Дониш хеле фаровон њис карда мешавад. 

Аз тарафи дигар, се сафари ў ба Россия – ба олами Ѓарб, шиносоии 
мутафаккир ба симоњои сиёсї, њарбї, илмї, фарњангї, адабї, инќилобї 
ва дигарон роњи зењнии ўро ба тафаккури нав муњокимарониву 
натиљагирии дигар равшан намуд. Ин аст, ки тозакорињои мутафаккир 
низ дар њамин замина зуњур кардааст. Њамин инќилоби фикрї, љунбиши 
зењнї, ѓановати аќлонї ўро водор намудааст, ки тарњафкани љараёни 
нави мафкуравї дар таърихи адабиёту фарњанг эътироф гардад. 

 
Ањмади Дониш ва маорифпарварони дигар. 

Љараёни маорифпарварї яке аз дастовардњои таърихии адибони 
тољик дар адабиёти нимаи дуюми асри XIX ба шумор меравад. Хидмати 
таърихии Ањмади Дониш аз он иборат аст, ки ў тавассути эљодиёти худ 
ба зуњуру ташаккули љараёни маорифпарварї бунёд гузошт. 

Ањмади Дониш афкори маорифпарвариро њам ба воситаи эљодиёти 
худ, њам ба воситаи њамфикронаш оммавї намудааст. Мутафаккир дар 
асарњои «Наводир-ул-ваќоеъ», «Рисолаи таърихї», фасли понздањуми 
«Наводир-ул-ваќоеъ», «Рисола дар назми тамаддун ва  таовун» ва ѓайра 
ба ин масъала таваљљўњи бештар кардааст. 

Бузургтарин адиб, шоир, олим ва мутафаккир, устод С.Айнї оид ба 
бањрабардории худ аз Ањмади Дониш ва махсусан, аз китоби «Наводир-
ул-ваќоеъ»-и ў менависад: «Љоњои ба ман таъсирбахши «Наводир-ул-
ваќоеъ» он љоњо буданд, ки ман он њодисањоро дар зиндагї дида будам 
ва аз он ањвол дилтанг мешудам, аммо њељ гоњ ислоњ кардан ва ислоњ 
шудани он ањвол дар хотирам намегузашт ва гумон мекардам, ки дунё 
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њамин тарз омадааст, њамин тарз њаст ва њамин тарз њам меравад, чї 
бояд кард?»… Аммо, ваќте ки ман он ањволро дар мундариљоти 
«Наводир-ул-ваќоеъ» бо тасвири реалї-бо тасвире, ки худ дар зиндагї 
дида будам, хондам, ба ман њолати дигар рўй дод. Ман дар дили худ 
гуфтам ин ањволро ислоњ кардан лозим аст, модом ки ман аслоњ карда 
наметавонам, аз вай нафрат кардан зарур аст… Инќилоби фикрї кам 
њам бошад, дар ман ана дар њамон ваќт рўй дод». 

Албатта, дар ин ќазовати устод С.Айнї мо љунбишњои фикрї, 
бедории мафкуравии ањли ќаламро ба њаёт, ба рўзгор мебинем. Яъне аз 
чунин тарзи муњокимаронї пай бурдан мумкин аст, ки муносибати 
рўшанфикрон нисбат ба рўзгору зиндагї, ба сохти давлатдорї дигар 
шудааст. 

Чунин бедории фикрї дар замони зиндагии Ањмади Дониш зуњур 
карда будааст. Минбаъд њам он доираи васеътареро фаро гирифтаву 
барои худшиносии мардум  мусоидат кардааст. Аз љумла, дар интињои 
садаи XIX ва оѓози асри ХХ як зумра ањли ќалами Осиёи Миёна: 
Шамсуддин Шоњин, Абдулќодирхоља Савдо, Ќорї Рањматуллоњи Возењ, 
Тошхоља Асирї, Мирзо Сирољ, Фитрату Муќимї ва дигарон дар осори 
адабии худ барои бедории фикрии омма хидматњои бедареѓ кардаанд. 

Ба хусус, тасвирњои реалистии Ањмаи Дониш ба таљрибаи эљодии 
устод С.Айнї таъсири бузург расонидааст. Њатто тасвирњои реалистии 
Ањмад Мањдуми Дониш љавони болаёќат – устод С.Айниро ба ваљду 
њаяљон овардааст. Ин аст, ки С.Айнї таассуроти худро пас аз хондани 
њикояти «Баќќол»-и Дониш дар асари худ «Ёддоштњо» чунин баён 
кардааст:  

«-Ин тасвири Ањмад Махдум ба ман ончунон таъсир кард, ки 
баќќоли мазкур аз назарам њељ дур  намерафт. Баќќолеро, ки дар раставу 
бозор дар ду тарафи кўча, дар дўконњояшон нишаста молњояшонро 
мефурўхтанд, дуру дароз пешашон истода тамошо кардан барои ман 
мумкин набуд… 

Охир дар рў ба рўи гўшаи љанубу ѓарбии сањни мадрасаи Кўкалтош 
баќќолеро ёфтам, ки аз љињати ќиёфаи зоњирї њам ба баќќоли Ањмади 
Дониш монандї дошт… Ман њар рўз соатњо дар гўшаи сањн нишаста, 
кору кирдори он баќќолро дар зери назари диќќат мегирифтам ва њама 
кори ўро мувофиќи кирдори баќќоли Ањмад Мањдум меёфтам ва дар ин 
њол ба назари зиндагибинї ва њаќиќатнигории муаллифи «Наводир-ул-
ваќоеъ» тањсин бар тањсинам муафзуд». 

Аз ин рў, осори илмї, таърихї, адабї-бадеии насрї ва манзуми 
Ањмади Дониш на танњо барои илму адабиёт арзишманд аст, балки 
барои халќу давлат ва умуман љамъият ањамияти бунёдї дорад. Зеро 
осори ў бедории фикрї, љунбишњои маънавиётсоз ва инќилоби 
мафкуравии миллиро таъмин намуд. Барои худшиносї ва њуввияти 
миллї заминањои асосї бунёд кард. 

 
Савол ва супоришњо: 

1.Оид ба овони тифлї ва љавонии Ањмади Дониш чї медонед?  
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2.Дар бораи тањсили ибтидої ва мадрасавии Ањмади Дониш 
маълумот дињед. 

3.Ањмади Дониш њангоми тањсил дар мадраса боз ба кадом касбњо 
машѓул шудааст? 

4.Сабаби ба дарбор даъват карда шудани Ањмади Дониш чї буд? 
5.Ањмади Дониш чанд дафъа ба Россия сафар кардааст? 
6.Кадомин амири Бухоро ба Ањмади Дониш унвони илмї-

ифтихориро сазовор донист? 
7.Оид ба Дониш натиљаи сафарњои Ањмади Дониш ба Россия наќл 

кунед. 
8.Сабабњои норизоии амир Музаффар аз Ањмади Дониш чї буд?  
9.Њангоми сафарњояш Ањмади Дониш бо кадом шахсони сиёсї-

таърихї, илмї ва фарњангї шинос гардидааст?  
10. Оид ба поёни рўзгори Ањмади Дониш чї медонед? 
11.Мероси илмї ва адабии Донишро номбар кунед. 
12. Асарњои илмии Ањмади Дониш кадом мавзўъњоро дар бар 

мегиранд? 
13.Мазмуни мухтасари «Наводир-ул-ваќоеъ»-ро наќл кунед. 
14.Дар «Наводир-ул-ваќоеъ» кадом лањзањои шарњињолии 

нависанда инъикос шудааст? 
15.Дар кадом фаслњои ин асар мусофирати нависанда ба Россия 

баён гардидааст? 
16.Назари Ањмади Дониш ба авзои Бухоро ва муќоисаи он бо 

Россияро наќл кунед. 
17.Ањмади Дониш оид ба муносибатњои ахлоќ ва оиладорї чї 

алоќа дорад? 
18.Доир ба фаслњои њамосии «Наводир-ул-ваќоеъ» маълумот дињед. 
19.Дар хусуси шахсият ва корномаи Шукурбек чї медонед? 
20.Тафовути боби 15-уми «Наводир-ул-ваќоеъ» аз дигар бобњои он 

дар чист? 
21.Мазмуни мухтасари «Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати 

хонадони манѓития»-ро наќл кунед. 
22.Таваљљўњи Ањмади Дониш ба кадоме аз амирони манѓития 

бештар аст? 
23.Тафовути «Наводир-ул-ваќоеъ» ва «Рисола»-ро дар чї мебинед? 
24.Ањмади Дониш дар таълифи «Рисола» ба кадом хулоса 

омадааст? 
25.Оид ба љараёни маорифпарварї чї медонед?  
26.Чаро Донишро асогузори љараёни маорифпарварї медонанд? 
27.Таъсири Ањмади Дониш ба маорифпарварони дигарро шарњ 

дињед. 
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САВДО 
Яке аз шоирони хушзавќи нимаи дуюми асри ХIХ–1-8 

Абдулќодирхоља Савдо дар рушди адабиёти давр сањми сазовор 
гузоштааст. Ў асосан шоири ѓазалсаро буда, дар тањаввули навъњои 
адабии дигар низ њиссагузор аст. 

Абдулќодирхољаи Савдо дар Бухоро ба дунё омадааст ва санаи 
валодати ўро миёнаи солњои 1823-1825 муќаррар кардаанд. Тибќи 
шањодати Возењ дар «Тўњфат-ул-ањбоб…», баромади иљтимоии Савдо ба 
хонадони олими маъруфи асри ХVII - Мавлоно Шариф тааллуќ 
доштааст. Ќорї Рањматуллоњи Возењ дар хусуси дониши њаматарафаи 
Абдулќодирхољаи Савдо ва таќрибан дар овони 20 - 22 - солагї 
мадрасаро хатм намудани ў хабар медињад, ки хеле муњим ва арзишманд 
мебошад. Савдо чи дар илмњои табиатшиносї мисли риёзиёт, табииёт, 
нуљум, њандаса ва чи дар илмњои инсоншиносї ба монанди таърих, 
адабиёт, сарфу нањв, луѓат, мантиќ, њикмат ва ѓайра бањраи хеле комил 
дошта, нозукињои улуми мусиќї ва аз љумла, «Шашмаќом»-ро низ азбар 
намуда, њатто дар навохтани асбоби мусиќии танбўр соњибтабъ будааст. 
Тазкиранигорон-Њашмат ва Садри Зиё афзудаанд, ки Савдо илми хатро 
њам хуб омўхта, ба хаттотї низ машѓул будааст. Вале пеш аз њама, Савдо 
дар таърихи адабиёти тољик њамчун шоири лирик-ѓазалсаро шўњрат 
дорад. Савдо њанўз аз овони хурдсолї, њангоми тањсил дар мадраса ба 
эљоди шеър низ шуѓл варзидааст. Муњим он аст, ки шоир дар эљоди 
ѓазалиёту мусамматњо тахаллуси «Савдо»-ро ба кор бурда, дар эљоди 
осори тамоюли њаљвидошта тахаллуси «Бепул»-ро кор фармудааст. Зиёда 
аз ин, Мирзо Абдулазими Сомї дар «Миръот-ул-хаёл»  хабар медињад, 
ки Савдо дар ањди Насруллоњхон (1826-1860) ба дарбор љалб карда 
мешавад ва ў дар ин љо бо пешаи тарроњї (кашидани тарњи иморатњо) ва 
наќќошї касби маош мекардааст.  

 Муаллифи њамин тазкира, яъне дар ањди амир Насруллоњхон ба 
дарбор роњ ёфтани Мирзоабдулќодирхоља Савдоро хотиррасон 
менамояд. Аз љумла, ў таъкид менамояд, ки: 

Дар айёми султони волољаноб, 
Амир Насруллоњи бањодурхитоб. 
Ба тарроњию наќш маъмур буд, 
Зи инъоми алтоф масрур буд. 

Баъди ба сари ќудрат омадани писари Насруллоњхон-амир 
Музаффархон (1860-1885) Савдо њамчун яке аз надимони хоси 
Музаффархон фаъолият кардааст. Вале маълум аст, ки амир 
Музаффархон хеле шахси айёшу камњавсала ва нисбати мулку давлат 
бепарвотаре будааст ва аз ин рў, ин хислати ў ба Савдо чандон писанд 
наомадааст. Соли 1873 Абдулќодирхољаи Савдо бо як супориши амир 
Музаффархон роњи Балљувонро пеш мегирад, вале аз рўи тасдиќи устод 
С.Айнї, шоир дар синни 50-солагї дар дарёи Вахш ѓарќ шудааст. 

ЭЉОДИЁТИ САВДО 
Савдо, асосан дар эљоди ѓазал, рубої, мусаммат табъи баланд 

доштааст, вале бисёр афсўс, ки тангии маишї ўро имкон надодааст, ки 
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ашъорашро мураттаб намуда ба табъ бирасонад. Аз тарафи дигар, 
Абдулќодирхољаи Савдо дар тањаввули насри бадеї низ сањми босазо 
дорад. Ашъори ѓиноии Савдо аз мавзўъњои ишќу ошиќї, шўру исёнњои 
ќалбии инсонї, њиссиёти нозуку латифи одамї, бемењрии мањбуба, 
вафодории ошиќ, бесабриву ношикебоии маъшуќа ва бовафоиву 
шикебоии ошиќ ва ѓайра иборат аст. Умуман, лирика ва осори манзуми 
Савдоро муњаќќиќон иборат аз ду ќисмат донистаанд: лирикаи ошиќї ва 
ашъори њаљвї-мутоибавї. Дар рўзгори Савдо таъсири Бедил ва љараёни 
бедилизм дар шеъру адаби Осиёи Миёна махсус буд. Аз ин рў, ин таъсир 
дар ашъори Савдо низ ба хубї ба мушоњида мерасад. Албатта, ашъоре, 
ки то андозае оњангњои тасаввуфї доранд, ў дар таќлид ба ѓазалиёти 
Њофиз эљод кардааст ва чунин муносибати Савдо дар пайравии ашъори 
Бедил низ ба мушоњида мерасанд. Чунончи, ѓазали зерин, ки онро зери 
нуфузи ашъори абулмаонї Мирзо Абдулќодири Бедил гуфтааст, 
мунтахабан зикр хоњем кард: 

Ѓайри ранљурон зи кас ањволи ранљурон мапурс, 
Захм донад чист њоли љисми лоѓар теѓро. 
Донишат гар њаст, асбоби тамаллуќ гў, мабош, 
Зевараш лозим набошад, њаст гавњар теѓро. 
Аз мувосоњои53 софитинатон эмин мабош, 
Фитнањо дар табъи њамвор аст музмар теѓро. 
Фитнаљўёни замонро тарбият кардан хатост, 
Чарх аз моњи нав охир хўрд бар сар теѓро. 
Аз фусуни тарбиятњои замон эмин мабош, 
Рўй бар санг аст аз дасти фасонгар54 теѓро…. 
Табъи Савдо пур зи истењсоли дунон тира аст, 
Санги нохуш аз фасон55 созад мукаддар56 теѓро. 

Ѓазали мазкур хеле њунармандона эљод шудааст, мундариљаи ѓазал ва 
мавзўи асосии он иљтимої-шиквої буда, њолати ќањрамони лирикиро 
фаро гирифтааст. Азбаски бунёди тематикии он њолати иљтимоист, аз ин 
рў, хусусиятњои шаклии он низ ба мундариља пурра тобеият кардаанд ва 
ин аст, ки теѓ асбоби берањмтарин ба сифати радиф ќарор дода шудааст.  

Аз нигоњи вазн ѓазали боло хеле љолиб аст ва пеш аз њама, бояд гуфт, 
ки ѓазал тобиши ќавии андарзї-мавъизатї, насињатї дорад ва аз ин рў, 
эљоди он дар бањри Рамал ќарор дода шудааст. Яъне ѓазал дар бањри 
Рамали мусаммани мањзуф ё маќсур иншо шудааст, ки аркони он чунин 
аст: 

-- V -- -- I – V -- -- I – V -- -- I – V – ё: --V~ 
-- V -- -- I – V -- -- I – V -- -- I – V – 

фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилун ё фоъилон ва ѓайра. 
Бояд гуфт, ки то ба имрўзњо љамъоварии абёти парешони Савдо идома 

дорад ва он чи ки ањли илм то кунун дастрас намудаанд, бо назардошти 

                                                
53  Мувосо-созиш, ёрї 
54  Фасонгар-чархчї 
55  Фасон-ќайроќ 
56  Мукаддар – тира, сиёњ 
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шумораи аниќ чунин аст: 5 ќасида, 56 ѓазал, 2 мусаммати мухаммас, 6 
маснавї, 9 рубої, 11 фард, 1 марсия, 1 тарљеъбанд, 1 таърих ва њафт 
њикояти мансур, ки яке аз онњо ба номи «Музњикот»57 машњур аст.  

Дар ашъори ѓиноии ў, ки ѓазалиёт ќисмати марказии онро фароњам 
овардааст, ишќ ва мавзўъњои ишќї, нозу истиѓнои маъшуќа, азоби 
њиљрону дарди људої, умеди висолу дурии фироќ, таъљили мањбубаву 
шикебоии ошиќ ба таври хеле воќеї, мушаххас, дилпазиру хушоњанг, 
гўшнавозу љаззоб, матлубу маќбул ва бо њунари хеле волои шоирона 
эљод гардидааст: 

Омадї, њарфи нињонї ба ту дорам, бинишин, 
Дарди њиљрон ба ту як-як бишуморам, бинишин. 
Нафасе сабр намо, ин њама таъљил макун, 
Пеши ту ќиссае аз хуни дил орам, бинишин. 
Њама сармоя ба савдои ту дорам, њайњот, 
Ним љон мондаву он њам бисупорам, бинишин. 
Хуштар аз љони љањон донамат, аммо чї кунам, 
Мадади толеъу иќбол надорам, бинишин. 
Омадї бар сару имрўз тарањњум кардї, 
Рўи худ бар кафи пои ту гузорам, бинишин. 
Аз ѓами турраи ошуфтаат ошуфта шудам, 
Љамъ гардон ба мурувват дили зорам, бинишин. 
Солњо з-он нигањи масти ту будам махмур, 
То зи сар дур шавад ранљи хуморам, бинишин. 
Њаст сармашќи дабистони дилам ёди хатат, 
Рўзу шаб нест љуз ин шева шиорам, бинишин. 
Бармачин домон аз хоки ман, андеша макун, 
Пок бар боди фано рафт ѓуборам, бинишин. 
Њар кас андўњи дили хеш ба ёраш гўяд, 
Дар ду олам набувад ѓайри ту ёрам, бинишин. 
Дил ба љуз васли ту бо њеч тасалло нашавад, 
Нест дар њаљри ту орому ќарорам, бинишин. 

Яке аз љанбаъњои њунарии ѓазалиёти Абдулќодирхољаи Савдо дарёфту 
корбасти радиф аст ва њунари ў дар истифодаи радиф ба њаддест, ки 
шояд кам шоире бошад, ки онро њис намояду дар шеъраш дар чунин 
шакл аз он кор бигирад. Масалан, ќаблан мо огоњ шудем, ки чун ѓараз 
њасби њол, авзои ќавии иљтимої бошад, ў аз теѓ кор гирифта, барои 
таъкиди маъно онро (теѓро) радиф ќарор медињад. Дар ѓазали зикршуда, 
ки њадаф њиљрон, фироќ, дурї, сангдилию бемењрии мањбуба аст, лањзаи 
висол, ки даме даст додааст, онро ѓанимат медонад ва калимаи 
бинишинро (сабри мањбубаро) барои таъкиди маъно ва ќавї баромадани 
мундариљаи ѓазал радиф ќарор медињад. Дар ѓазали зикршуда, ки аз 
ёздањ байт иборат аст, дувоздањ маротиба калимаи (феъли амрии) 
бинишин ба сифати радиф таъкидан оварда мешавад, ки маќсад њамоно 
пойдории висол мебошад. Дар ашъори ѓиноии Савдо, инчунин 
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мавзўъњои дигар аз ќабили њаљву танќид ва њазлу шўхї низ хеле амиќ 
реша дорад ва хеле ќавї садо медињад. Ў дар ашъори ѓиноии худ, ба 
хусус ањли амирону њокимон, золимону мумсикон, фиребгарону 
ќалтабонон, рўњониёни мутаассибу риёкоронро сахт накўњиш менамояд 
ва дар айни њол, ба њимояи адолати иљтимої мехезад. Чунончи, дар ин 
шеъраш Савдо зоњидонро, ки ба зўњди риёї рў овардаву асосњои динро 
дуруст намедонанд, сахт танќид мекунад: 

Зоњид, чї дињї маро ту пандо? 
Чун панди ту нест судмандо. 
Ман нўш гирифтам аз лабонаш, 
Дигар чї кунї њадиси ќандо? 
Ишќидани мо на ихтиёрист, 
Моро накунед ришхандо. 
Тарзи дигаре биёр, Савдо, 
Чун тарзи туро намехарандо. 
Албатта, дар танќиди зоњидони риёї ў ба пояи Камоли Хуљандї 

нарасида бошад њам, пазироии анъанаро идома додааст. Зеро њаљву 
танќиди Савдо љанбаи њазлу шўхии кинояомезе дорад, ки ин падида 
хоси худи ин шоир аст. Ин љињатро Ќорї Рањматуллоњи Возењ ва 
Шамсуддин Шоњин низ таќвият додаанд. Њамин њиссиёти баланди 
њазлу шўхї њатто дар ѓазалиёти ишќии шоир низ ба мушоњида 
мерасад. Чунончи: 

Дил гум  шуда ман ба пеши раммол 
Рафтам, ки барои ман бизан фол. 
Оњид, ки : «Ин матоъ бурдаст, 
Мањбубаки шўхи хурдакаксол». 
Як зарра вафо бурун наомад, 
Хоки њама бехтам ба ѓирбол, 
Сањл аст, ки дар љафо бисабрам, 
Хосияти сабр њаст исњол. 
Ай љони балокашида, меоњ 
В-ай ќалби ситамрасида менол. 
Акнун ту ба дасти ишќи ўї. 
Монандаи мурда пеши ѓассол. 
Пас дар њама умри худ надидам 
Ороми тану фароѓати бол. 
Хубон чу ба мо баилтифотанд, 
Моро чї зарурат аст ин њол? 
Савдо, сари ишќбозият њаст, 
Аввал ба каф ор маблаѓу мол. 

 Ин шеър аслан ишќї буда, оњанги бисёр нозуки шўхиомезе дорад, 
ки хоси сабки Савдо аст. 

 Њадафи шоир баёни арзи њоли ошиќ буда, зимнан њаљви раммол 
низ хеле устодона ба тасвир омадааст, ки танќиди хурофот мебошад. 
Шоир дар маъниофариву мазмунсозї аз санъатњои шеърии иѓроќ, киноя, 



 211

маљоз, тавсиф, таносуби сухан, нидо, ташбењ, истиора ва ѓайра хеле 
ўњдабароёнаву њунармандона кор гирифтааст. 

Аз нигоњи хусусиятњои шаклї низ ѓазали боло љолибу хонданист. 
Ѓазал мураддаф нест. Ќофияњои ѓазал калимањои раммол, фол, 
хурдакаксол, ѓирбол, исњол, менол, ѓассол, бол, њол, мол аст.  Дар ин 
калимањои ќофия љузви «-ол» решаи ќофия буда, њарфи «о» ридфи 
муфрад ва њарфи «л» равист. Худи ќофия ќофияи муќайяд мебошад, зеро 
пас аз равї унсури дигар надорад. 

Ѓазал дар бањри Њазаљи мусаддаси ахраби маќбузи маќсур (ё мањзуф) 
эљод шудааст, ки афоъили он чунин мебошад: 

- -  v  /  v  -  v  -  /  v  -  ~ 
- -  v  /  v  -  v  -  /  v  -  ~ 

яъне: мафъўлу мафоъилун, фаъўлон ё ин ки фаъўлун. 
Вале аз нигоњи истифодаи калимањо чанд феъли худсоз (ихтирои худи 

Савдо) дида мешавад. Он калимањо: оњид-ба маънии сабр кардан, меоњ-
оњ кашидан ё оњ гуфтан мебошад. Албатта, чунин тарзи калимасозї хоси 
сабки Савдо буда, хилофи иштиќоќ аст. Вале барои оњанги шўхиомез 
касб кардани ѓазал хизмат мекунанд. 

Бояд гуфт, ки дар лирикаи Савдо андешањои маорифпарварї ва  
љунбишњои мафкуравию бархўрдњои сиёсї њанўз мушоњиданашаванда 
аст, зеро чунин љунбишњо, бедоршавињо, растохезњои зењнї, бардоштњои 
аќлонї, рањої аз тафаккури сирфан ѓуломона то андозае пас аз нашрњои 
«Наводир-ул-ваќоеъ»-и Ањмад Махдуми Дониш, «Савонењ-ул-
масолик…»-и Ќорї Рањматуллоњи Возењ, «Тўњафи ањли Бухоро»-и Мирзо 
Сирољ ва ѓайра ба миён омад ва аз ин рў, яке аз хидматњои хеле шоистаи 
Савдо дар инъикоси мафкураи аср дар лирика ва насри бадеист. Дар 
ашъори ѓиноии ў мавзўъњои дигари иљтимої аз ќабили: шиква аз 
камбизоатї, аз тангии маишї, норизої аз беќадрии ањли илм, маориф, 
фарњанг, санъат, беќадрии њунар, эљоди бадеъ, танќиди хислатњои 
разилаи инсонї аз ќабили: кибру ѓурур, бузургманишиву худхоњї, 
њавобаландиву такаббур, пастфитратї, мардумфиребї, ѓаммозиву 
чоплусї, муфтхўриву њаннотї ва ѓайра хеле хуб ба тасвир омадааст. Аз 
тарафи дигар, дар ашъори Савдо хислатњои њамидаи инсонї васф карда 
мешавад ва аз љумла, шоир чунин сифатњои инсонї, саховатмандї, 
олињимматї, хайрхоњї, некўкорї, илмдўстї, хирадмандї, раиятнавозї, 
халќдўстї, ватанпарварї, мењнати софдилона, фурўтанї, шикастанафсї, 
хоксорї, пуртоќатї, сабурї ва ѓайраро љонибдорї менамояд. Албатта, 
Савдо дар оѓози эљодиёти хеш бештар ба шуарои номии таърихи 
адабиёти тољик мисли Хоља Шамсиддин Муњаммад Њофизи Шерозї, 
Мирзо Абдулќодири Бедил барин шоирони соњибмактаб пайравї 
намуда, ашъори ўњдабароёна эљод кардааст. Вале мо њељ гоњ чунин даъво 
надорем, ки эљодиёти Савдо ба куллї таќлидист. Аз тарафи дигар, агар 
мантиќан андеша карда шавад, пас њар шоире наметавонад ба Њофизу 
Бедил барин симоњои љањонии адабиёти тољик сару кор бигирад. Аз ин 
рў, худи далели ба ашъори Њофизу Бедил рў овардани Савдо башорати 
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истеъдоду мањорат ва донишу малакаи эљодии ўст, ки тавассути осори 
мањфузмондаи ў ќазоват карда мешавад. 

Дигар аз љанбаъњои фурўзони ашъори Савдо ва осори мансури ў 
тобиши хеле ќавии њаљвї доштани онњо мебошад. Ў њам дар назм ва њам 
дар наср аз њикоёту латифањо, аз таъбироту суханњои вирдизабонї хеле 
нозук кор мегирад ва дар натиљаи он њаљви малење рўи кор њувайдо 
мешавад. Инчунин, оњанги тасвир тобиши њаљвию танќидї касб мекунад. 
Адабиётшиносон мероси Савдоро, ки љанбаи мутоибавї дорад, дорои се 
бахш донистаанд:  

1. Ашъори мутоибавие, ки ба тариќи зарофат-њазломезу шўхиомез 
эљод шудааст; 

2. Ашъоре, ки дар пайравии Абўисњоќи Атъимаи Шерозї таълиф 
гардидааст; 

3. Ашъори мутоибавие, ки тавассути он иллатњои љомеъа танќиду 
мазаммат шудаанд. 

Чунин табаќабандї, ки зикраш дар боло рафт, њатто ашъори 
ошиќонаи Савдоро низ фаро мегирад. Љанбаи ашъори мазкури Савдоро 
муосирони ў-Шоњину Њайрат идома бахшидаанд ва гуфтан мумкин аст, 
ки њатто муваффаќият њам пайдо кардаанд. Албатта, ин мавзўъ дар 
эљодиёти Савдо нав нест, зеро њаљву мутоиба дар адабиёти тољик яке аз 
мавзўъњои љовидона мебошад ва ѓолибан яке аз мавзўъњои марказии 
ашъори шоирони то устод Рўдакї будааст. Танњо ба ёд овардани он 
кифоя аст, ки њатто дар адабиёти шифоњї низ он мавќеи махсус дорад ва 
далели ин ќазоват як ќитъаи њаљвии мардумони Балх дар њиљои Асад 
ибни Абдуллоњ аст, ки тибќи шањодати «Таърихи Табарї», ки соли 725 
эљод шудааст ва њаљви сиёсї аст: 

Аз Хуталон омадаињ, 
Рў ба табоњ омадаињ. 
Хушку низор омадаињ, 
Овора боз омадаињ. 

Албатта, дар ашъори шоирони асри Х ин мавзўъ хеле устувор гардида, 
њатто ба њамосањои миллї ворид шудааст ва далели ќавии он эпизодњои 
њаљвї-танќидї ва мутоибавии «Шоњнома»-и Фирдавсии Тўсї мебошад. 
Мо дар ин асар, яъне «Шоњнома», њаљви сиёсиро мебинем, ки ѓолибан 
шоњон, сиёсатмадорон танќид карда мешаванд, ба хусус Ковусшоњ, 
Афросиёб, Зањњок, Љамшед, Салм, Тур ва дигарон. Инчунин рўњониёни 
зардўштї, ки риё кардаанд, сарлашкарон, пањлавонон ва ѓайра. Дар асри 
ХII Сўзании Самарќандї њаљвро аз њадди эътидол бароварда ба њаљви 
ќабењ бадал сохт. Дар эљодиёти Убайди Зоконї оњанги хеле љиддї касб 
намуд. Анъанаи ўро то андозае Абдуррањмони Мушфиќї ќабул карду 
таќвият бахшид ва ѓайра.  

Вале љанбаи малењи онро адабиёти тасаввуфї пазируфт, ки намунањои 
бењтарини он дар маснавињо ва ашъори лирикии Њаким Абулмаљд 
Маљдуд ибни Одам Саноии Ѓазнавї (махсусан, дар «Корномаи Балх») 
таќвият бахшид. Дар осори Фаридуддини Аттор ва махсусан, дар 
маснавии Љалолуддини Балхї љилои тозаву нодир гирифт ва писанди 
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њамагон шуд. Аз ин нуќтаи назар, Савдо анъанаи мазкурро дар давраи 
тамоман нав, бо тобиши дигар эњё кард. Муосирони ў ба ин љанбаи 
умумибашарї бахшиданд ва манзури мо эљодиёти Ањмади Дониш, Ќорї 
Рањматуллоњи Возењ ва Мирзо Сирољи Њаким мебошад. Тозакорињои 
Савдо њам дар назм ва њам дар наср идома бахшидани мавзўи мазкур 
мебошад. 

Савдо на танњо шоири тавоно, балки дар насри адабї њам табъи 
баланд доштани худро нишон додааст. Аз ў асари насрї низ боќї 
мондааст, ки намунаи хеле хуби насри мутоибавї мебошад. Ин асари 
мутоибавї тањти унвони «Музњикот» машњур аст. Асари мазкур аз панљ 
ќисм иборат буда, муаллиф онњоро тањти унвони «Наѓма» ёд кардааст. 
Жанри «Музњикот» анъанавї нест. Масалан, ба асарњои машњуртарин 
нависандаи њаљвнигори асри XIV-Убайди Зоконї («Ахлоќ-ул-ашроф», 
«Сипанд», «Дањ фасл» ё «Таърифот» ва ѓайра) монанд нест. Яъне аз 
љињати хусусиятњои жанрї асари Савдо навоварї дар насри бадеист. Аз 
ин рў, дар лексикаи забони адабии тољик низ таъсири фаровон 
гузоштааст. Аз жанри дигар, дар насри њаљвию мутобавии Савдо 
унсурњои насри мусаљљаъ ба назар мерасад, ки ин унсур яке аз 
хусусиятњои насри бадеии мутоибавии нависандаро фароњам овардааст: 
«Аммо мисрае намехонд, ки каломоташ пўла нашуда бошад ва аркони 
авзонаш шўла. То њалворї гоње лўндае њалвое дар кори мулло кардї ва 
муллоро аз ин њавлои бедуд хушнуд сохтї. Мулло бо дањони ширин ба 
ширинмаќолї ба мадњи зуњур-ул-ѓайбаш низ пардохтї. 

 Баъзе аз бобњои «Музњикот»-и Савдо хеле хотирмону љолибанд Аз 
љумла, боби «Наѓмаи чањорум: Достони Бибипанирии Кайвонї ва Она 
Маљони Ходим». Эпизоде дорад, чунончи:«Рўзе дар маљлисе, ки љамъе аз 
занони акобиру аъён њозир буданд, келинбикаи баландњиккаро зиён 
гирифт (бемор шуд). Лаб мегазиду дандон мехоид. Бибипанирии 
Кайвонї ба тарзи муомилашиносї ва ќоидадонї ба дастур дар кораш 
кард, муфид наяфтод. То Она Маљони Ходим пеш омада гуфт: 

-Эй, дугона, корро бебаёна (номаълум) бояд кард ва тадбирро мавќеъ 
бояд шинохт, то ки чарх чун тир бар нишона ояд. Биби Мањрўй-
модаршўи ман, дасте дорад эм ва таљрибае дорад ќадим, касе ўро биёрад, 
то аласе фармояд. 

Чун ўро овардаанд, чўбе гирифту латтаву дастмони чарбї бар он 
печида, оташ дардода алиларо (беморро) чодире дар сар андохта, дар 
љое нишонда, оташро дар гирди сараш чарх гардонда, хондан оѓоз кард, 
ки: 

Алас, алас, алас,алас! 
Кулли балолардан халас, 
Чўлларга бор, кулларга бор! 

Чанд бор бар ў дамиду кафи обе бар рухсорааш пошид. Фурсате њанўз 
нарафта, ки келинбикка чашм кушода ба њол омад ва мутаранними ин 
маќол гардид:  

Ай очаљон, бар нафаси покат офарин, 
Бар хиштаки эзори дусад чокат офарин. 
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Љўгизанони шањру мазангони бодия 
Доранд бар фатонату идрокат офарин. 
Бо ин њама нањифию58 барљоймондагї 
Бар дасти чусту бозуи чолокат офарин…» 

Њикояти мазкур ба нодонии хусусан занони он рўзгор бахшида шудааст, ки 
чунин рафтори онњо боварї ба дин нею балки бадномкунии дин аст. Инњо 
тоифаи занону бонувони оддї набуда, ашрофзодагонанд. Онњо дар камаќлию 
эътиќод ба хурофот њаљв карда мешаванд. Аз ин рў, шеъри њаљвиро Савдо аз 
забони њамон «келинчаки беморшуда» меорад, ки ба риёи зани аласкунанда 
дахл дорад.  

Як хусусияти нињоят љолиби дигари эљодиёти мутоибавии манзуму мансури 
Абдулќодирхољаи Савдо боз дар он аст, ки ў таркиби луѓавии хеле аљоиб 
дорад. Истифодаи калимањову иборањои халќї-гуфтугўї, эзор, хиштак, даму 
нафас, алас, дугона, бебаёна, дастмол ва ѓайра. Инчунин Савдо баъзе 
калимањоро худ месозад, кашф мекунад, ки онњо ба ќоидањои сарфу нањв 
чандон итоат намекунанд. Масалан: сихи хала (чўбчае, ки маркабро бо он 
идора мекунанд), ишќидан (ошиќ шудан), меоњ (оњ гуфтан), палавидан (ош 
хўрдан), чико (чи кор), тўѓрї (рост), фиребидан (фиреб додан), чалидан 
(мутобиќ шудан) ва ѓайра. Яъне ў исмњоро њамчун феъл ба кор бурдааст ва ин 
тарзи корбурд дар забони адабї нест. 

Бояд гуфт, ки дар таърихи адабиёти тољик, агар чуќуртар андеша шавад, 
оддитарин адиб њам мавќеъ дорад, зеро анъана дар ин адабиёт, ки нињоят 
ќавист, пас андак адиб њам, дар заминаи он даъвии тозаљўї мекунад. 

Аз ин нуќтаи назар, Савдо низ дар таърихи адабиёт маќоми худро дорад. Ў 
яке аз он шахсонест, ки сабки бедилиро ќадре њам бошад, заминањои воќеї 
бахшид. Дар рушди адабиёт, истиќболи суннат сањм гирифт. Ба адабиёти давр, 
муосирон ва адабиёти минбаъдаи тољик андаке бошад њам таъсир гузошт ва 
мавќеи худро ёфт. 

Савол ва супоришњо: 
1. Овони љавонї ва илмомўзии Абдулќодирхољаи Савдо чї гуна гузаштааст? 
2. Аз муосирони Савдо доир ба рўзгору фаъолияти ў кадом тазкиранигор 

бештар маълумот додааст?  
3. Савдо дар кадом мавридњо тахаллусњои «Савдо» ва «Бепул»-ро ба кор 

бурдааст? 
4. Савдо дар дарбори кињо хидмат намудааст? 
5. Поёни умри Савдо чї гуна гузаштааст? 
6. Мероси адабии Савдо аз чињо иборат аст? 
7. Ашъори ѓиноии Савдо кадом мавзўъњоро дарбар мегирад? 
8. Савдо аз шоирони ѓазалсарои гузашта ба кињо пайравї кардааст? 
9. Хусусиятњои фарќкунандаи ѓазалиёти Савдоро шарњ дињед. 
10. Хусусиятњои њаљвии ашъори Савдоро баён кунед. 
11. Сањми Савдо дар ташаккулу тањаввули насри бадеї аз чї иборат аст? 
12. Хусусиятњои насри бадеии адибро шарњ дињед. 
13. Таъсири эљодиёти Савдо ба муосирон ва адабиёти минбаъдаро наќл кунед. 

                                                
58 Нањифї-сустї 
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НАВЪЊОИ ЌОФИЯ 
Дар боло гуфтем, ки вобаста ба њарфи равї ва иштироки њарфњои 

дигар ќофияро ба ду навъ људо мекунанд: ќ о ф и я и  м у ќ а й я  д ва ќ о- 
ф и я и  м у т л а ќ. 

Ќофияи муќайяд ва ќофияи мутлаќ ба њарфи равї  вобаста аст. Агар 
баъди њарфи равї, њарфи дигаре наомада бошад, онро р а в и и  м у- ќ а й 
я д ё ќофияи муќайяд меноманд. Агар баъди њарфи равї боз њарфи 
дигаре омада бошад, онро р а в и и  м у т л а ќ ё ќофияи мутлаќ мегўянд. 
Азбаски њарфи равї њарфи асосии решагии ќофия аст, ќофияро низ ба 
ќофияи муќайяд ва ќофияи мутлаќ људо кардаанд. 

Донишмандони илми ќофия вобаста ба истифодаи њарфи равї ва 
њарфњои дигари ќофия (таъсис, дахил, ридф, ќайд, васл, хурўљ, мазид, 
нойира) дар шеъри форсї – тољикї 35 навъи ќофияро муайян кардаанд. 

Аз байни ин миќдор 25 навъи он дар ашъори шоирони форс-тољик 
бештар маъмуланд. Њар як калимаи решагии ќофия вобаста ба он ки дар 
таркибаш кадом њарф ё њаракат иштирок дорад, бо номи њамон њарфњою 
њаракатњо ёд карда мешавад. Масалан, агар ќофия аз калимањои 
«бурдамешон»-у «озурдамешон» таркиб ёфта бошад, онро ќофияи 
мутлаќ бо ќайд, васл, хурўљ, мазид, нойира меноманд. Сабаби чунин ном 
гирифтани ќофия он аст, ки дар таркиби њарфњои решаи ќофия («-
урдемашон») садоноки кўтоњи «у» њ а з в, њамсадои «р» ќ а й д, њамсадои 
«д» р а в и и  м у т л а ќ, њарфи «е» в а с л, њарфи «м» х у р ў љ, садоноки 
кўтоњи «а» н а ф о з, њарфи «ш» м а з и д, њарфњои «о» ва «н» н о й и р а 
мебошанд. 

Аз њарфњое, ки дар сохтани ќофия иштирок менамоянд, т а ъ с и с,  д а 
х и л, р и д ф, ќ а й д њамеша пеш аз равї, њарфњои в а с л, х у р ў љ, м а - з 
и д, н о й и р а доимо баъди њарфи равї меоянд. Тарзи љойгиршавии 
њаракатњо низ мисли љойгиршавии њарфњои ќофияанд, яъне њаракатњои  
р а с, и ш б о ъ, њ а з в, т а в љ е њ пеш аз њарви р а в ї, аммо њаракатњои    
м а љ р о ва н а ф о з њамеша баъди р а в ї меоянд. Илова бар ин, дар 
илми ќофия бо номњои ќофияи пурбањо ва ќофияи камбањо ё ноќис, 
инчунин, ќофияи муљаррад дучор меоем. Ќ о ф и я њ о и  п у р б а њ о 
гуфта ќофияњоеро меноманд, ки њарфњои решаи онњо дар њамаи 
мавридњо бе њељ гуна нуќс омада бошанд. Ба гурўњи ќ о ф и я и  к а м б а- 
њ о  ё  н о ќ и с ќофияњое дохил мешаванд, ки аз ќонунњои маъмулии он 
сарфи назар шуда бошад. Масалан, агар њарфи р а в ї дар калимањои 
ќофия таѓйир ёфта бошад (мисли т ў п бо х у б ва ѓайра) ё ин ки дар 
байни њ а з в у  т а в љ е њ ихтилофе афтода бошад (мисли б у р д  ва           
г и р д). 

Њамин тариќ, дар шеъри шоирони гузашта ва имрўзаи форс-тољик 
бисту панљ навъи ќофияи пурбањо мавриди истифода ќарор гирифтааст, 
ки аз инњо иборатанд: 

1.Ќофияи муќайяди муљаррад, яъне ќофияие, ки решаи он фаќат аз як 
њарфи равї иборат мебошад (мисли «д и л» ва «г и л». Мисол: 

Дањани танги ту аз писта шакар мерезад, 
Лабат аз њуќќаи ёќут гуњар мерезад.  (Исмати Бухорої) 
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Мисоли дигар: 
То љон ба вафои ту дањани танги ту дам зад, 
Аз шањри баќо хайма ба сањрои адам зад.  (Хаёлии Бухорої) 

Боз як мисол: 
Хатти таќдир аст холї аз ѓалат, 
Аз хато холї набошад њељ хат. 

Дар байти аввал калимањои «шакар»-у «гуњар» ќофия, љузви «-ар» 
решаи ќофия буда, њарфи «р» р а в и и  м у ќ а й я  д ва садоноки кўтоњи 
«а» т а в љ е њ аст. 

Дар байти дуюм бошад, калимањои «дам» ва «адам» ба вазифаи ќофия 
омада, њарфи «м» равии муќайяд, садоноки кўтоњи «а», ки пеш аз равї 
омадааст, м а љ р о мебошад. Дар байти сеюм «а»-и дуюми калимаи 
«ѓалат» ва «а»-и калимаи «хат» тављењ, њарфи «т»-и њарду калима равии 
муќайяд мебошад. 

2.Ќофияи муќайяд бо њарфи ќайд, яъне ќофияе, ки решаи он аз 
њаракати њазв, њарфи ќайд ва њарфи равї иборат аст (мисли «ф а р ќ» ва 
«б а р ќ». 

Мисол: 
Мурд Муродї, на њамоно, ки мурд, 
Марги чунин хоља на корест хурд.  (Рўдакї) 

Мисоли дигар: 
Макун тарки рањил, ай турки сармаст, 
Ки хоњад шуд инони аќлам аз даст. (Љомї) 

Дар байти аввал садоноки кўтоњи «у» њазв, њарфи «р» ќайд, њарфи «д» 
равии муќайяд; дар байти дуюм садоноки кўтоњи «а» њазв, њарфи «с» 
ќайд, њарфи «т» равии муќайяд мебошад. 

3.Ќофияи муќайяд бо ридфи муфрад (аслї), яъне ќофияе, ки решаи он 
аз ридфи муфрад ва равии муќайяд (мисли «х е з» ва «р е з» иборат аст. 

Мисол: 
Дили зинда њаргиз нагардад њалок, 
Тани мурдадил гар бимирад, чї бок? (Мавлавї) 

Мисоли дигар: 
Маро то кай љигархун дорї, ай дил? 
Сиришкамро љигаргун дорї, ай дил. 

Дар њарду байт калимањои «њалок»-у «бок» ва «љигархун»-у 
«љигаргун» ќофия, љузвњои «-ок»-у «-ун» решаи ќофия буда, садонокњои 
«о» ва «у» ридфи муфрад, њарфњои «к» ва «н» равии муќайяд мебошад. 

4.Ќофияи муќайяд бо ридфи мураккаб (аслї ва зоид), яъне ќофияе, ки 
дар решаи он њарфи ридфи муфрад (аслї) ва ридфи мураккаб (зоид) 
омадааст (мисли «г у з о ш т» ва «н а д о ш т»). 

Мисол: 
Маљнун чу кушод номаи дўст, 
Афтод бурун чу писта аз пўст.  (Мактабии Шерозї) 

Мисоли дигар: 
Ишќ аст, ки чун шарора афрўхт, 
Хошоки вуљуди хушку тар сўхт. (Шайхам Суњайлї) 
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Дар байти якум садоноки дарози «ў» ридфи муфрад (аслї), њарфи «с» 
ридфи мураккаб (зоид), њарфи «т» равии муќайяд; дар байти дуюм 
садоноки дарози «ў» ридфи муфрад (аслї), њарфи «х» ридфи мураккаб 
(зоид), њарфи «т» равии муќайяд мебошад. 

5.Ќофия муќайяд бо таъсис ва дахил, яъне ќофияе, ки решаи он аз 
равии муќайяд иборат аст ( мисли «с о њ и л» ва «ш о ѓ и л») 

Мисол: 
Чу равшан гашт мазмуни китобат, 
Мутобиќ шуд саволаш бар иљобат. (Њозиќ) 

Мисоли дигар: 
Чашми бадат, ай бадеъ шамойил, 
Моњи манї, шамъи љамъу мири ќабойил.  (Саъдї) 

Дар байти аввал калимањои «китобат»-у «иљобат» ќофия буда, 
садоноки дарои «о» т а ъ с и с, њарфи «б» д а х и л, садоноки кўтоњи «а» 
ишбоъ ва њарфи «т» р а в и и  м у ќ а й я д мебошанд. Дар байти сонї, дар 
калимањои «шамойил»-у «ќабойил» «о» т а ъ с и с, «й» дахил, «и» ишбоъ 
ва «л» равии муќайяд аст. 

6.Ќофияи мутлаќи муљаррад, яъне ќофияе, ки решаи он аз њаракати т а 
в љ е њ,  њарфњои равии м у т л а ќ у  в а с л ва њаракати маљро иборат аст 
(мисли «модараш» ва «додараш»). Мисол: 

Тиру теѓ аст бар дилу љигарам, 
Ѓаму тимори духтару писарам. (Масъуди Саъд) 

Мисоли дигар: 
Ай хубтар зи пайкари дебои арманї, 
Ай поктар зи ќатраи борони бањманї. (Мунљик)  

Дар байти якум калимањои «љигарам»-у «писарам» ќофия, љузви «-
арам» решаи ќофия буда, садоноки кўтоњи «а» тављењ, њарфи «р» равии 
мутлаќ, садоноки кўтоњи «а» маљро ва њарфи «м» васл аст. Дар байти 
дуюм калимањои «арманї»-ю «бањманї» ќофия, љузви «-анї» решаи 
ќофия буда, садоноки кўтоњи «а» т а в љ е њ, њарфи «м» р а в и и  м у т -     
л а ќ ва њарфи «ї» васл аст. 

7.Ќофияи мутлаќ бо ќайд, яъне ќофияе, ки дар решаи он њаракати  њ а з 
в, њарфњои ќ а й д, р а в и и  м у т л а ќ ва в а с л омадааст (мисли: «р а н г 
а ш» ва «н а н г а ш»). Мисол: 

Аз сад хати ў яке нагуфта, 
Аз сад гуњараш яке насуфта. (Туѓрал) 

Мисоли дигар: 
Болои сараш зи њушмандї, 
Метофт ситораи баландї. (Саъдї) 

Дар байти аввал калимањои «нагуфта» ва «насуфта» ќофия шудаанд, 
ки садоноки «у» њ а з в, њарфи «ф» ќ а й д, њарфи «т» р а в и и   м у т л а ќ 
ва њарфи «а» васл; дар байти сонї дар ќофияњои «хушмандї» ва 
«баландї» садоноки «а» њ а з в, харфи «н» ќ а й д, њарфи «д» р а в и и  м у 
т л а ќ ва њарфи «ї» в а с л мебошад. 
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8.Ќофияи мутлаќ бо ридфи муфрад ё аслї, яъне ќофияе, ки дар решаи 
он ридфи муфрад, равии мутлаќ, маљро ва васл омадааст (мисли: «љ о м а 
ш», «н о м а ш»). 

Мисол: 
Њар он шамъе, ки Эзид барфурўзад, 
Њар он кас пуф кунад, сиблат59 бисўзад. (Абўшакури Балхї) 

Мисоли дигар: 
Љањоне, њамоно фусуниву бозї, 
На бар кас камоиву бо кас насозї. ( Мусъабї) 

Дар њарду байт калимањои «барафрўзад» бо «бисўзад» ва «бозї» бо 
«насозї» ќофия шудаанд. Дар байти якум љузви «-ўзад» решаи ќофия 
буда, садоноки дарозї «ў» ридфи муфрад ё аслї, њарфи «з» равии мутлаќ, 
садоноки кўтоњи «а» маљро, њарфи «д» васл; дар байти дуюм љузви «-озї» 
решаи ќофия буда, садоноки дарози «о» ридфи муфрад ё аслї, њарфи «з» 
равии мутлаќ ва њарфи «ї» васл аст. 

9.Ќофияи мутлаќ бо ридфи муфрад (аслї) ва ридфи мураккаб ё зоид, 
яъне ќофияе, ки дар решаи он њарфњои ридфи мураккаб (зоид), равии 
мутлаќ, њаракати маљро ва њарфи васл меояд (мисли: «п и н д о ш т а ш» 
ва  «д о ш т а ш»). Мисол: 

Агар бо љафопеша биштофтї, 
Ки аз дасти ќањраш амон ёфтї. (Саъдї) 

Мисоли дигар: 
Чу дар дўстї мухлисам ёфтї, 
Инонам зи сўњбат чаро тофтї?  (Саъдї) 

Дар њарду байт калимањои охири онњо бо њам ќофия шудаанд, ки 
љузви «-офтї» («-ёфтї», решаи ќофия мебошанд. Дар ин решаи ќофия 
садоноки дарози «о» (дар ќофияи ёфтї «ё») ридфи муфрад ё аслї, њарфи 
«ф « ридфи мураккаб ё зоид, њарфи «т» равии мутлаќ, њарфи «ї» васл аст. 

10. Ќофияи мутлаќ бо таъсис ва дахил, яъне ќофияе, ки дар решаи он 
њарфњои таъсис, дахил, равии мутлаќ, васл ва њаракатњои ишбоъю маљро 
омадааст (мисли: «ќ о с и р а м» ва «м о њ и р а м»). Мисол: 

В-ар ў низ дарсохт бо хотираш, 
Зи Машриќ амал баркану нозираш.  (Саъдї) 

Мисоли дигар: 
Ки бечорагонро њаме ёварї, 
Ба некї ба њар доварон доварї. (Фирдавсї) 

Дар байти аввал дар калимањои «хотираш» ва «нозираш» љузви     «-
отираш» (дар ќофияи дуюм – «озираш», решаи ќофия буда, њарфи «о» 
таъсис, њарфи «т» («з») дахил, садоноки кўтоњи «и» ишбоъ, њарфи «р» 
равии мутлаќ, садоноки «а» маљро, њарфи «ш» васл аст. Дар байти сонї 
дар калимањои «ёварї» ва «доварї» љузви «-оварї» («ёварї») решаи 
ќофия буда, њарфи «о» («ё») таъсис, њарфи «в» дахил, садоноки кўтоњи 
«а» ишбоъ, њарфи «р» равии мутлаќ ва њарфи «ї» васл мебошад.   

Савол ва супоришњо: 

                                                
59 Сиблат, саблат, - мўйлаб, бурут; риш. 
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1.Ќофия ба чанд навъ људо мешавад? 
2.Кадом навъи ќофияро ќофияи муќайяд мегўянд? 
3.Ќофияи мутлаќ чист? 
4.Байте бигўед, ки дар решаи ќофияаш равии муќайяд ё аслї омада 

бошад. 
5.Тафовути ќофияи муќайяду мутлаќ дар чист? 
6.Кадом навъи ќофияро ќофия муќайяди муљаррад меноманд? 
7.Ќофияе, ки дар решаи он њарфи ќайд ва равї омада бошад, чї 

меноманд? 
8.Дар байти Љомї кадом навъи ќофия омадааст? 

Аз шањи Юнон Њакими тезњуш 
Кард чун афсонаи фарзанд гўш. 

9.Дар ќофияи муќайяде, ки ридфи мураккаб дорад, боз кадом њарфњои 
ќофия омада метавонад? 

10.Дар ќофияи муќайяд бо таъсису дахил кадом њаракати ќофия 
њатман бояд биояд. 

11.Ќофияи муќайяди муљаррад аз ќофияи мутлаќи муљаррад чї фарќ 
дорад. 

12. Номи њаракатњоеро гўед, ки дар ќофияи мутлаќ бо таъсис ва дахил 
омадаанд. 

13.Њаракатњои, ки пеш аз њарфи равї меоянд, кадомњоянд? 
14.Дар байти: 

                 Хатти таќдир аст холї аз ѓалат, 
  Аз хато холї набошад њељ хат. 

кадом навъи ќофия омадааст? 
15.Њарф ва њаракатњои ќофияро азёд гўед.  
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АНВОЪИ  ЌОФИЯ  БО  ЊУРУФИ  ХУРЎЉ,   
МАЗИД  ВА НОЙИРА 

Донишмандони илми ќофия вобаста ба иштироки њарфњо, 
њаракатњои ќофия ва мавќеъи њарфи равї 25 навъи ќофияи 
пурбањоро људо кардаанд, ки дар шеъри шоирони гузашта ва 
имрўзаи форс – тољик мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Мо дар 
дарси гузашта дањ навъи ќофияи пурбањоро бо мисолњои шеърї 
шарњ додем. Њоло понздањ навъи онро пешкаши шумо менамоем:  

11.Ќофияи мутлаќ бо хурўљ, яъне ќофияе, ки дар решаи он равии 
мутлаќ, васл, хурўљ ва боз њаракате аз  кабили тављењ ва маљро 
омадааст (мисли: «б а р в а р е м» ва а р ъ а р е м»). Мисол: 

          Мазан бо сипоње зи худ бештар, 
Ки натвон зад ангушт бар нештар. (Саъдї) 

Мисоли дигар: 
Бо ту ба љуз роњи њаво наспарем,  

             Љуз ба ѓараз рўи туро нангарем. (Љомї) 
Дар калимањои ќофияи байти якум љузви «-ештар» решаи ќофия 

буда, њарфи «е» ридфи муфрад ё аслї, њарфи «ш» равии мутлаќ, 
њарфи «т» васл, садоноки кўтоњи «а» нафоз, њарфи «р» хурўљ аст. Дар 
байти дуюм љузви «-арем» решаи ќофия, садоноки кўтоњи «а» тављењ, 
њарфи «р» равии мутлаќ, њарфи «е» васл, њарфи «м» хурўљ мебошад. 

12.Ќофияи мутлаќ бо ќайд ва хурўљ, яъне ќофияе, ки дар решааш 
њаракати њазв, њарфи ќайд, равии мутлаќ, васл ва хурўљ мављуд аст 
(мисли: «пайвастанд»-у «бастанд»). Мисол: 

Чу  њастандат њама поинпарастон, 
Забардастї макун бар зердастон. (Амир Хусрав). 

Мисоли дигар: 
Тавони бетавонон њаст чандон, 

                   Ки печад сахт дасти зўрмандон. (Љомї). 
Дар байти аввал љузви «-астон» ва дар байти сонї љузви «-андон» 

решаи ќофия буда, дар решаи ќофияи аввал садоноки «а» њазв, 
њарфи «с» ќайд, њарфи «т» равии мутлаќ, њарфи «о» васл, њарфи «н» 
хурўљ; дар решаи ќофияи сонї садоноки кўтоњи «а» њазв, њарфи «н» 
ќайд, њарфи «д» равии мутлаќ, њарфи «о» васл ва њарфи «н» хурўљ 
мебошад. 

13. Ќофияи мутлаќ бо ридфи муфрад ё аслї ва хурўљ, яъне ќофияе, 
ки дар решаи он ридфи муфрад, равии мутлаќ, тављењ, васл, хурўљ 
бошад (мисли: «н и њ о д а н д» ва «к у-  ш о д а н д»). Мисол: 

Аз ѓамаш то чанд ояд бар дилам  бедодњо 
В-аз лабам фаввора хезад шўълаи фарёдњо. (Шўхии Хўљандї) 

Мисоли дигар: 
Нафрин кунам зи дард фиоли замонаро, 
К-ў кибр доду мартабат ин ќуфшонаро60.(Шокири Бухорої) 

                                                
60 Ќуфшона – шонаи бофандагї. 
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Калимањои «бедодњо»-ю «фарёдњо»-и байти Шўхии Хуљандї ва 
калимањои «замонаро»-ю «ќуфшонаро»-и байти Шокири Бухорої бо њам 
ќофия шудаанд. Дар решаи ќофияи байти якум «-одњо» њарфи «о» ридфи 
муфрад, њарфи «д» равии мутлаќ, њарфи «њ» васл, њарфи «о» хурўљ дар 
решаи ќофияи байти дуюм «-онаро» њарфи «о» ридфи муфрад, њарфи «н» 
равии мутлаќ, садоноки кўтоњи «а» маљро, њарфи «р» васл, њарфи «о» 
хурўљ аст. 

14.Ќофияи мутлаќ бо ридфи мураккаб ва хурўљ, яъне ќофияе, ки дар 
решаи он р и д ф и  м у ф р а д  ё  а с л ї,    р и д ф и  м у р а к к а б  ё  з о и 
д, р а в и и  м у т л а ќ, м а љ- р о, в а с л  в а  х у р ў љ омада бошад (мисли: 
«б и н в о х т а н д» ва «м е б е х т а н д). Мисол:  

Бузургон нишастанд, хон хостанд, 
Бихурданду маљлис биоростанд. (Саъдї) 

Мисоли дигар: 
Зи пеши шањаншоњ бархостанд, 

            Забонро ба нафрин биоростанд. (Фирдавсї) 
Дар њарду байт љузви «-останд» решаи ќофия буда, њарфи «о» ридфи 

муфрад ё аслї, њарфи «с» ридфи мураккаб ё зоид, њарфи «т» равии 
мутлаќ, садоноки кўтоњи «а» тављењ, њарфи «н» васл, њарфи «д» хурўљ 
аст.  

15. Ќофияи мутлаќ бо таъсис, дахил ва хурўљ, яъне ќофияе,ки дар 
решаи ќофияи он њарфи таъсис, њарфи дахил, њаракати ишбоъ, њарфи 
равии мутлаќ, њаракати тављењ, њарфи васл, њарфи хурўљ омада бошад 
(мисли: «з о л и м   а с т» ва «о л и м  а с т») . Мисол: 

Ай ки атфол ба гањвора дарун аз ситамат, 
Сур нодида биљўянд њаме мотамро. 
Ќафасе шуд зи ту олам ба њама оламиён,  
Ин-т зањмат зи вуљуди ту бани Одамро. 
Вањ,ки то рўзи ќиёмат пайи олоиши мулк 

             Тоњире аз ту наљистар набувад оламро. (Саної) 
Дар ин байтњо љузви «-отамро» («одамро» ва «оламро») решаи ќофия 

буда, њарфи «о» таъсис, њарфњои «т», «д» ва «л» дахил, садоноки «а» 
ишбоъ, њарфи «м» равии мутлаќ, њарфи «р» васл, њарфи «о» хурўљ аст. 

16. Ќофияи мутлаќ бо ќайд, хурўљ ва мазид, яъне ќофия, ки аз њаракати 
њазв њарфи ќайд, њарфи равии мутлаќ, њарфи васл, њарфи хурўљ, њаракати 
нафоз ва њарфи мазид сохта шудааст (мисли: «љ а с т е м а ш» ва «б а с т е 
м- а ш»). Мисол: 

Хорњо буд дар рањат, кандемаш,       
Лолањои чида ор, бандемаш. (М. Солењ) 

Мисоли дигар: 
Ин дил, ки ба зулфи дилбаре бастемаш,  
Њарчанд гусаст, боз пайвастемаш. (аз « Арўзи тољикї» ). 

Дар байти аввал љузви «-андемаш», дар байти сонї љузви «-астемаш» 
решаи ќофия буда, садоноки кўтоњи «а» њазв, њарфи «н» (дар ќофияи 
байти дуюм њарфи «с», ќайд), њарфи «д» (дар байти дуюм њарфи «т»,  
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равии мутлаќ, њарфи «е»васл, њарфи «м» хурўљ, садоноки кўтоњи «а» 
нафоз ва њарфи «ш» «мазид» мебошад.  

 17. Ќофияи мутлаќ бо хурўљ ва мазид, яъне ќофияе,ки дар решаи 
он тављењ, равии мутлаќ, маљро,васл, хурўљ, нафоз, мазид омада бошад 
(мисли: «д и л а с т а ш» ва «г у л а с т а ш»).Мисол: 

Дар гулистони висолат чун гуластам, 

        Дар рањи васли ту, љоно, булбуластам. (М.Солењ). 
Мисоли дигар: 
          Љустуљў кардам, ки ёбам розу асрори дилашро, 
           Бехабар будам, ки дилбар тарк карда манзилашро. (М.Солењ).   

Дар њарду байт љузвњои «-уластам» ва «-илашро» решаи ќофия буда, 
дар решаи ќофияи байти аввал садоноки ќўтоњи «у» тављењ, њарфи «л» 
равии мутлаќ, садоноки кўтоњи «а» маљро, њарфи «с» васл, њарфи «т» 
хурўљ, садоноки кўтоњи «а» нафоз, њарфи «м» мазид; дар решаи ќофияи 
байти сонї садоноки кўтоњи «и» тављењ, њарфи «л» равии мутлаќ, 
садоноки кўтоњи «а» маљро, њарфи «ш» васл, њарфи «р» хурўљ, њарфи «о» 
мазид аст. 

18. Ќофияи мутлаќ бо ридфи муфрад, хурўљ ва мазид, яъне 
ќофияе,ки дар решаи он ридфи муфрад, равии мутлаќ, маљро, васл, 
хурўљ, нафоз ва мазид омада бошад (мисли: «р у х о н а с т а ш» ва «н и ш 
о н а с т а ш»). Мисол: 

  Аз харобот чун бихонандаш,     
         Рўй ношуста медавонандаш. (Масъуди Саъд). 

Мисоли дигар: 
Гарчи бесомонам, аммо дар насаб Сомониям,  

              Хољаи Сайёд аёли бандаи султониам. (Абдї) 
Дар байти аввал љузви «-онандаш» решаи ќофия буда, њарфи «о» 

ридфи муфрад, њарфи «н» равии мутлаќ, садоноки кўтоњи «а» маљро, 
њарфи «н»-и дуюм васл,њарфи «д» хурўљ, садоноки кўтоњи «а» нафоз ва 
њарфи «ш» мазид аст. Дар байти дуюм љузви «-ониам» решаи ќофия буда, 
њарфи «о» ридфи муфрад, њарфи «н» равии мутлаќ,њарфи «и» васл, њарфи 
«а» (дар навишти арабї-алиф) хурўљ ва њарфи «м» мазид мебошад. 
19. Ќофияи мутлаќ бо ридфи мураккаб, хурўљ ва мазид, яъне ќофияе,ки 
дар решаи он ридфи муфрад ё аслї, ридфи мураккаб ё зоид, равии 
мутлаќ, васл, хурўљ, нафоз ва мазид омада бошад  (мисли: « ш и т о ф т е 
м а ш» ва    «н а ё ф т е м а ш»).  

Њар чанд зи пай шитофтемат, 
Ай гумшудадил, наёфтемат. 

Дар ин байт  љузви «-офтемат» решаи ќофия буда, њарфи «о» 
ридфи муфрад, њарфи «ф» ридфи мураккаб, њарфи «т» равии мутлаќ, 
њарфи «е» васл, њарфи «м» хурўљ, садоноки кўтоњи «а» нафоз ва 
њарфи «т»-и охир мазид мебошад.  
Мисоли дигар: 

Гарчи фалак зи пеш бирондастї маро, 
Бо банди гарон фурў нишондастї маро. 
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Дар ин байт  љузви «-ондастї» решаи ќофия буда, дар он њарфи 
«о» ридфи муфрад ё аслї, њарфи «н» ридфи мураккаб ё зоид, њарфи 
«д» равии мутлаќ, садоноки кўтоњи «а» маљро, њарфи «с» васл, њарфи 
«т» хурўљ, њарфи «ї» мазид аст. 

20. Ќофияи мутлаќ бо таъсис,дахил,хурўљ ва мазид, яъне ќофияе, ки дар 
решаи он њарфи таъсис, њарфи дахил, њаракати ишбоъ, њарфи равии 
мутлаќ, њаракати маљро, њарфи васл, њарфи хурўљ, њаракати нафоз ва 
њарфи мазид омада бошад ( мисли: « м о й и л а с т а ш » ва « њ о с и л а с  
т а ш»).Мисол: 

Гарчи шоњи њафт мулкам, одиластам, 
Чун гадоён бањри васлат мойиластам.   (М.Солењ). 

Мисоли дигар: 
Дар роњи ишќ оќилонананд гўйё чун ѓофилоне,  
Ѓофилонанд аз таѓофул гўйё чун оќилоне. (М.Солењ). 

Дар ќофияњои «одиластам» ва «мойиластам» љузвњои «-одиластам» ва 
«ойиластам» решаи ќофия буда, њарфи «о» таъсис, њарфњои «д» ва «й» 
дахил, садоноки кўтоњи «и» ишбоъ, њарфи «л» равии мутлаќ, садоноки 
кўтоњи «а» маљро, њарфи «с» васл, њарфи «т» хурўљ, садоноки «а» нафоз, 
њарфи «м» мазид аст. Дар ќофияи байти дуюм бошад љузвњои «-офилоне» 
ва «оќилоне» решаи ќофия буда, њарфи «о» таъсис, њарфњои «ф» ва «ќ» 
дахил, садоноки кўтоњи «и» ишбоъ, њарфи «л» равии мутлаќ, њарфи «о» 
васл, њарфи «н» хурўљ ва њарфи «е» мазид аст. 

21.Ќофияи мутлаќ бо хурўљ, мазид ва нойира, яъне ќофияе,ки дар 
решаи он њаракати тављењ, равии мутлаќ, васл, хурўљ, нафоз, мазид 
ва нойира омада бошад (мисли: «п а р в а р е м а ш о н» ва «о в а р е 
м а ш о н»).Мисол: 

То кай ба хуни дидаву дил парваремашон,  
То кай зи рањ раванд, ба рањ оваремашон.  (аз «Арўзи тољикї») 

Мисол дигар: 
Маро бо ёди љонон парвариданд, 
Ба љои асли ў љон овариданд. ( М. Солењ).  

Дар байти аввал љузвњои «-аремашон» решаи ќофия буда, 
садоноки кўтоњи «а» тављењ, њарфи «р» равии мутлаќ, њарфи «е» 
васл, њарфи «м» хурўљ, садоноки кўтоњи «а» нафоз, њарфи «ш» мазид, 
њарфњои «о» ва «н» нойира мебошад. Дар байти дуюм љузвњои «-
ариданд» решаи ќофия буда, садоноки кўтоњи «а» тављењ, њарфи «р» 
равии мутлаќ, њарфи «и» васл, њарфи «д» хурўљ, садоноки кўтоњи «а» 
нафоз, њарфи «д» нойира аст. 

22. Ќофияи мутлаќ бо ќайд, хурўљ, мазид ва нойира, яъне ќофияе, 
ки дар решаи он њаракти њазв, њарфњои ќайд, равии мутлаќ, васл, 
хурўч, њаракати нафоз ва њарфи нойира омада бошад (мисли: «б у р д 
е м а ш о н» в а  «о з у р д е м а ш о н»). Мисол: 

Дўстонро рахт аз кўи вафо бурдемашон, 
Худ биозурдем, аз худ низ озурдемашон.(аз «Арўзи тољикї») 

Мисоли дигар: 
Дар кўи васли љонон ёбам чу гардашонро,  
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Бењ з-он,ки дида бошам як лањза дардашонро. (М.Солењ) 
Решаи ќофияи байти аввал «-урдемашон» ва решаи ќофи байти 

дуюм «-ардашонро» мебошад.Дар решаи ќофияи байти аввал 
садоноки «у» њазв, њарфи «р» ќайд, њарфи «д» равии мутлаќ,њарфи 
«е» васл, њарфи «м» хурўљ, садоноки кўтоњи «а» нафоз, њарфи «ш» 
мазид ва њарфњои «о»-ву «н» нойира аст. Дар решаи ќофияи байти 
дуюм бошад садоноки «а» њазв, њарфи «р» ќайд, њарфи «д» равии 
мутлаќ, садоноки кўтоњи «а» маљро, њарфи «ш» васл, њарфи «о» 
хурўљ, њарфи «н» мазид ва њарфњои «р»-ву «о» нойира мебошад. 

23.Ќофияи мутлаќ бо ридфи муфрад, хурўљ, мазид ва нойира,яъне 
ќофияе, ки дар решаи он ридфи муфрад, равии мутлаќ, њаракати маљро, 
њарфи васл, њарфи хурўљ, њаракати нафоз, њарфњои мазид ва нойира 
омада бошад (мисли: «й о р а с т а м е» ва «к о р а с т а м е»). Мисол:  

Бишнав, ки ман насињати пирон шунидаам, 
Пеш аз ту халќ будаву баъд аз ту будаанд.(Саъдї) 

Мисоли дигар: 
Љидди ў асли некномињост, 
Њазли ў асли шодкомињост. ( Масъуди Саъд) 

Дар байти якум фаќат як калима («будаанд») ба вазифаи ќофия 
омадааст, зеро байти мусарраъ нест, яъне ин байти аввали ѓазал набуда, 
яке аз байтњои ѓазал аст. Дар ин ќофия љузви «-удаанд» решаи ќофия 
мебошад ва њарфи «у» ридфи муфрад, њарфи «д» равии мутлаќ, њарфи «а» 
(дар алифбои арабї «њо»-и њавваз аст) васл, њарфи «а»-и дуюм (дар 
алифбои арабї њарифи «алиф» аст)хурўљ, њарфи «н» мазид ва њарфи «д» 
нойира аст. Дар байти дуюм бошад љузви «-омињост» решаи ќофия буда, 
њарфи «о» ридфи муфрад, њарфи «м» равии мутлаќ, њарфи «и»васл, њарфи 
«њ» хурўљ, њарфи «о» мазид ва њарфњои «с»-у «т» нойира мебошад. 

24.Ќофияи мутлаќ бо ридфи мураккаб, хурўљ, мазид ва нойира, 
яъне ќофияе,ки дар решаи он ридфи муфрад, ридфи мураккаб, равии 
мутлаќ, њаракати маљро,васл, хурўљ, мазид ва нойира (мисли  « н  а   
п а р д о х т а н и с т а ш» ва «д а р с о х т а н и с т а ш»). Мисол: 

Гар дил зи ѓами ёр напардохтанисташ, 
Бо ў ба њама вуљуд дарсохтанисташ.  (аз «Арўзи тољикї») 

Мисоли дигар: 
Ки кассон дар ин рањ фарас61 рондаанд, 
Бо лоњис62 аз так фурў мондаанд.  

Дар байти аввал љузви «-охтанисташ» решаи ќофия буда, њарфи 
«о» ридфи муфрад ё аслї, њарфи «х» ридфи мураккаб ё зоид, њарфи 
«т» равии мутлаќ, садоноки кўтоњи «а» маљро, њарфи «н» васл, 
садоноки «и» нафоз, њарфи «с» хурўљ, њарфи «т» мазид, садоноки 
кўтоњи «а» нафоз ва њарфи «ш» нойира мебошад. Дар байти дуюм 
љузви «-ондаанд» решаи ќофия буда, њарфи «о» ридфи муфрад ё аслї, 
њарфи «н» ридфи мураккаб ё зоид, њарфи «д» равии мутлаќ, њарфи 

                                                
61 Фарас-асп. 
62 Лоњас, лоњис-ночор. 
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«а» («њо»-и њавваз) васл, њарфи «а» (алиф) хурўљ, њарфи «н» мазид ва 
њарфи «д» нойира аст. 

25.Ќофияи мутлаќ бо таъсис, дахил, хурўљ, мазид ва нойира, яъне 
ќофияе, ки дар решаи он њарфњои таъсис, дахил, њаракати ишбоъ, 
равии мутлаќ, васл, хурўљ, њаракати нафоз, мазид ва нойира (мисли: 
«й о в а р е м а шо н» ва «о в а р е м а ш о н»).Мисол: 

Тимори њаљри ёрон оварандашон, 
              Висол аз чоњи ѓам бароварандашон. (М.Солењ)   

Мисоли дигар: 
             Гар корашон ба љанг расад, йоваремашон, 
             Бо байраќи зафар ба сарой оваремашон. (аз « Арўзи тољикї) 

Дар байти аввал љузви «-оварандашон» решаи ќофия буда, њарфи 
«о» таъсис, њарфи «в» дахил, садоноки кўтоњи «и» ишбоъ, њарфи «р» 
равии мутлаќ, садоноки кўтоњи «а» маљро, њарфи «н» васл, њарфи «д» 
хурўљ, садоноки кўтоњи «а» нафоз, њарфи «ш» мазид ва њарфњои «о»-
ю «н» нойира мебошад.Дар байти дуюм љузви «-оваремашон» решаи 
ќофия, њарфи «о» таъсис, њарфи «в» дахил, садоноки кўтоњи «а» 
ишбоъ, њарфи «р» равии мутлаќ, њарфи «е» васл, њарфи «м» хурўљ, 
садоноки кўтоњи «а» нафоз ва њарфи «ш» мазид  ва њарфњои «о» ва 
«н» нойира аст. 

Аз љумлаи ин 25 навъи ќофия, ки дар боло овардем, як ќисмашон 
хеле камистеъмоланд ва аксари муаллифони китобњои ќофия 
худашон барои онњо байтњои алоњида сохтаанд. Ба ин гурўњи 
ќофияњо навъњои 16-25 дохил мешаванд. 

Илова бар ин, дар ашъори баъзе шоирони адабиёти классик форс-
тољик ба шеърњое дучор меоем, ки нисфи калимаи ќофияшавандаро 
аз арўз (рукни охири мисраъи аввал) ба ибтидо (рукни аввали 
мисраъи дуюм) ва нисфи калимаи ќофияи мисраъи сеюмро ба аввали 
мисраъи чањорум ва нисфи калимаи охири мисраъи чањорумро ба 
аввали мисраъи панљум ва нисфи калимаи охири мисраъи панљумро 
ба аввали мисраъи шашум ва њамин тарз то охири шеър 
мегузаронанд.Дар чунин њолат њарфи равї аз њарфи охирини решагї 
иборат нашуда, аз њарфњои муќарарии калима таркиб меёбад, ки ба 
сари худ њељ гуна маънї надорад. 

Сўзании Самарќандї ќасидае дорад, ки абёти он ба њамин тарзи 
ќофиябандї иншо шудааст. Барои мисол ду байти онро меорем: 

Саъди дин мадњи хољаи мустав- 
Фї шунидаву дар дил омад сав- 
Дои он навтариќу кардї тањ- 
Син бар он вазни шеъру ќофия мав… 

Дар байни анвоъи ќофия ќофияњои муќайяд бо ридф, бо њарфњои ќайд, 
таъсису дахил, ќофияњои муќайяди муљаррад ва мутлаќи муљаррад хеле 
серистеъмоланд.Ин навъи ќофияњо якљоя бо радиф дар шеър оњанги 
хушу гуворо ба вуљуд меоранд.Дар ин ѓазали Камоли Хуљандї ќофияи 
муќайяд бо ридфи муфрад ё аслї ва радифи     «т у  х у ш   м е о я д»  хеле 
хушоњанг омадааст: 
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Навбањорон зи лилам бўйи  т у  х у ш  м е о я д, 
Њамаро боѓу маро рўйи  т у  х у ш  м е о я д. 
Њамчу наргис нанињам чашм ба сарви лаби љўй, 
Ки маро ќомати дилљўйи  т у  х у ш  м е о я д. 

          З-он њама њалќа , ки шамшод занад бар сари гул, 
Бандаро њалќаи гесўйи  т у  х у ш  м е о я д. 
Бўйи гулзор хуш ояд њама касрову маро 
Накњати хоки сари кўйи  т у  х у ш  м е о я д. 
Печи сунбул ба чаман њељ намеояд хуш, 
Пеши рўйи ту хами мўйи  т у  х у ш  м е о я д. 
Шеваи чашм чу наргис чи кунад ишваву ноз?! 
Шева аз наргиси љодуйи  т у  х у ш  м е о я д. 
Чашм накшуда ба рўйи гул аз он рўй, Камол, 
Ки назар бар гули худрўйи  т у  х у ш  м е о я д. 

Дар боло мо садоноки кўтоњи баъди дахилро (њаракати дахилро) 
ишбоъ гуфтем, зеро ин барои донистани таълимоти гузаштагон ёрї 
мерасонад. Баъзе донишмандон, аз љумла устод Бањром Сирус таъкид 
мекунанд, ки садоноки кўтоњи пеш аз равї омадаро тављењ гўем. Ин 
тарзи таълим хонандаро ба иштибоњ меорад, зеро дар китобњои ќофияи 
классикї байни ишбоъву тављењ фарќ гузоштаанд. Барои њамин, хуб 
мешавад,ки садоноки кўтоњи баъди дахилро њаракати дахилро и ш б о ъ, 
садоноки кўтоњи пеш аз ќайдро њ а з в садоноки кўтоњи пеш аз равиро 
(агар њарфи дахил набошад)тављењ, садоноки кўтоњи   баъди равиро 
маљро ва садоноки кўтоњи баъди васлу хурўљу мазидро нафоз гўем. 

Савол ва супоришњо: 
1.Миќдори анвоъи ќофияи пурбањо чандтоянд? 
2.Аз байни 25 навъи ќофия кадомњояшон серистеъмоланд ? 
3.Кадом навъи ќофияњо камистеъмоланд? 
4.Дар ќофияи мутлаќ кадом њарфњои ќофия иштирок мекунанд? 
5.Агар баъди њарфи равї њарфи васл наомада бошад, онро ба кадом 

навъи ќофия дохил мекунем? 
6.Охирин њарфи ќофияи мутлаќ чї ном аст? 
7.Мисоле биоред,ки дар он њарфи ќайд, хурўљ омада бошад. 
8.Дар ќофияи мутлаќ бо ридфи мураккаб ва хурўљ боз кадом навъи 

ридф омада метавонад? 
9.Дар ќофияи мутлаќ бо таъсис, дахил ва хурўљ кадом њаракатњои 

ќофия омада метавонанд? 
10.Барои чї навъњои ќофияњои 16-25 камистеъмоланд? 
11.Харакате, ки баъди њарфи дахил меояд, чї ном дорад? 
12.Кадом њаракатњо баъди равї меоянд. 
13.Њаракати пеш аз њарфи равї чї ном дорад. 
14.Ќофия ва радиф дар шеър чи ањамият доранд? 
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ШАМСУДДИН ШОЊИН 
Шамсуддин Муњаммад махдуми Шоњин соли 1859 дар Бухоро, дар 

оилаи мулло Амони Хатлонї таввалуд шудааст. Мулло Амони Хатлонї 
дар овони љавонї барои илмомўзї ба Самарќанд омада, баъди ду соли 
тањсил азми Бухоро намуда, дар ин маркази илмию адабии 
Мовароуннањр мадрасаро хатм мекунад. Пас аз хатми мадраса Мулло 
Амон чанд муддат дар яке аз мадрасањои Бухоро мударрисї њам 
кардааст. Шоњин баъдњо дар маснавии «Тўњфаи дўстон» ѓамхории 
волидайнашро дар бораи худ аз забони падараш чунин ёдоварї мекунад: 

Агарчанд умрам ба њафтод рафт, 
Кунунам ѓами пирї аз ёд рафт. 
Падар чун ба модар суруд ин калом, 
Ба тањсили илмам намуд эњтимом. 

Шоњин њангоми мактабхонї тахминан дар њашт ё нўњсолагї ба шеър 
гуфтан шурўъ кардааст. Инчунин, ў дар хушнависї мањорати том дошта, 
баъди хатми мактаб падараш ин њунари Шоњинро дида, вайро пешаи 
мирзої меомўзонад. Хаттотон нозукињои ин пешаро ба Шоњин ёд 
медињанд. Ў тўли ду-се соли шогирдї тарзи хатнависї ва иншоро хуб ёд 
мегирад. Баъдтар дар синни 15-16- солагї Шоњин барои тањсили илм ба 
мадраса дохил мешавад. 

Падару бобоёни Шоњин аз тоифаи ањли фазлу адаби Хатлон будаанд. 
Баъдтар падари Шоњин ба Самарќанд ва аз он љо ба Бухоро меояд, ки 
маќсадаш танњо тањсили илм будааст. Аз рўи ишораи сарчашмањои ин 
аср, Шоњин фарзанди хурдтарини хонадон мебошад ва аз баъзе 
ишорањои шоир маълум мешавад, ки дар хонадони онњо духтаре њам ба 
дунё омада будааст. Зеро Шоњин вафоти хоњарзодањои худро дар як 
ќитъаи таърих ишора мекунад: 

Таърихи фавти њар ду зи Шоњин бихостанд, 
Маъсумаву Муаззама гуфту кашид оњ. 

Ин љо моддаи таърих 1300 мешавад, ки ба соли 1883 мелодї баробар 
аст. 

Баъд аз хатми мадраса Шамсуддин Шоњин чанд гоње имоматї низ 
мекунад. Шоир дар «Тўњфаи дўстон» 87сол умр дидани падарашро 
таъкид кардааст. Таъмини рўзгор пас аз вафоти падараш бар ўњдаи ў 
меафтад. Дар ин айём яке аз шайхони Бухоро - Абўтоњир Зарири 
Љўйборї ба шоир њаматарафа ёрї мерасонад. Ба ин маънї Шоњин 
мегўяд: 

Шукри Худо, ки чун падар аз ман канора љуст, 
Шуд илтифоти хољаи офоќ ёварам. 

Вале баъд аз чанде Зарири Љўйборї низ вафот мекунад ва Шоњин дар 
ин бора низ дар як тарљеъбандаш, ки ба номи ќозикалони Бухоро - 
Бадруддин навиштааст, мегўяд: 

Он ки будї маро ба љои падар, 
Рахт барбаст аз ин сароча бадар. 
Ман дар ин кунљи узлат аз ѓами ў 
Чун сипанде, ки сўхт дар миљмар. 
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Ман ятиму туї карим, зи лутф 
Бармадор аз ятими хеш назар. 

Дар њар сурат ќозикалон низ ба шоир то ба њадде ёрии моддии хешро 
дареѓ надоштааст, зеро баъзе ишорањои Шоњин ба он гувоњанд. Аммо 
касби имоматї Шоњинро ќонеъ кунонида наметавонад ва ў дар баъзе 
шеърњои худ ин њолро шарњ додааст: 

Соњибо, гар накунад арзи ман эљоби малол, 
Аз имомат ќадаре шарњ дињам сурати њол. 
Њафтае нест, ки андар паи наъше наравам, 
То сари пушта зи масљид ману ќавм аз дунбол. 
Аз сари кўча гар овози муаззин ояд, 
Ба умеди хабари мурда кунам истиќбол. 
Гањ занад ханда ба ман ходиму гањ кадбону, 
Гањ нињад таъна ба ман сўфию гањ оќсаќол. 
Њукми њар масъала гуфтам чи савобу чи хато, 
Нони њар моида хўрдам чи њарому чи њалол! 
Нест суре, ки дар ў ман наравам чун лўлї, 
Нест сўге, ки дар ў ман наравам чун ѓассол. 
Њар чи њосил шавад аз мурдаву аз зинда маро, 
Бе таваќќуф равад аз даст чу об аз ѓирбол. 
З-ин њама бори ѓаму ѓусса, ки дар дил дорам, 
Синаи ман шуда чун мўњраи нушби њаммол. 

Аз ин шеър маълум мегардад, ки рўзгори Шоњин аз нигоњи моддї 
чандон мувофиќи маќсуд набудааст. Аз ин рў, дар ин касб чандон зиёд 
машѓул нашудааст. Баъдтар аз соли 1885 сар карда чанд гоње яке аз 
муќаррабони дарбори амир мешавад.  

Абдулањад ба хизмати мирзої Шоњинро пазируфта, ў дар дарбор 
њамчун хушнависи машњур ва хаттоти номї маълум мегардад. 
Парвоначии дарбор - Абдулќодир шоири љавонро њамаљониба месанљад. 
Яъне на танњо касби ўро, балки илму дониш ва фазилату истеъдоди 
Шоњинро пай бурда, вайро њамчун фарзанди худ эњтиром менамудааст. 
Њатто бо дахолати парвоначї Шоњин дар ситоиши Абдулањад ќасидањо 
низ менависад. Ин њолат њасудони Шоњинро бедортар менамояд ва онњо 
ба шоир фишор меоваранд. Аз тарафи дигар, бо фармони амир 
Абдулќодири парвоначї њокими Шеробод таъин карда мешавад ва ў аз 
Бухоро меравад. Дарбориён аз фурсат истифода намуда ба Шоњин 
сахттар њуљум мекунанд. Ин аст, ки парвоначї Абдулќодир бо бањонаи 
њимояи Шоњин ба ў духтарашро хонадор менамояд. Домод шудан ба 
њокими Шеробод Шоњинро аз њамлаи њасудон то андозае эмин 
мегардонад. Аз тарафи дигар, амир Абдулањад низ ба Шоњин аз наздик 
шинос гардида, донишу мањорати шоирро њис намуда, мехоњад ўро 
њамсўњбати бевоситаи худ намояд. Амир чунин њам кард ва њатто дар 
сафарњояш Шоњинро бо худ гирифта мебурд. 

Дар ин миён зављаи шоир вафот мекунад ва ин мусибат ба Шоњин 
таъсири сахт менамояд. Аз тарафи дигар, Шоњин баъзе нуќсонњои 
мушоњидакардаи худро мехоњад, ки таввасути панду андарз бевосита ба 
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худи амир расонад. Бинобар ин ў асари «Тўњфаи дўстон»-ро менависад 
ва мехоњад ба ин восита баъзе нуќсонњои љиддиро нишон бидињад. Аммо 
ин ба амир Абдулањад писанд намеояд. 

Каме пештар аз ин Шоњин достони «Лайлї ва Маљнун»-ро таълиф 
намуда буд. Мувофиќи ахбори сарчашмањо, шоир ин достонашро дар 
вафоти зављаи худ-духтари Абдулќодири парвоначї эљод кардааст. 
Санаи таълифи достони «Лайлї ва Маљнун» соли 1305 (1887-1888) буда, 
асар зоњиран ба амир Абдулањад эњдо шудааст. Аз баъзе фахрияњои 
Шамсиддин Шоњин бармеояд, ки ў басо оќилу фарзона, донишманду 
закї, фозилу доно будааст: 

Ман аз ин воќеа бишкуфтаму гуфтам, ки манам, 
Истиќоматчии дарбори шањаншоњи љањон. 
Чун шуниданд њадиси ман аз љумла касе, 
Натавонист намудан ба камолам китмон. 
Алњаќ, аз халќи љањон гўи фатонат бурда, 
Њар ки шуд ходими ин боргањи файзрасон. 

Албатта, Шоњин дарборро аз рўи зарурат «боргањи файзрасон» 
мегўяд. 

Агар эљодиёти Шамсуддин Шоњин нозуку даќиќ омўхта шавад, пай 
бурдан душвор нест, ки аз оѓози солњои 90-уми асри XIX дар лирикаи ў 
оњангњои шикоятї, майлњои хеле ќавии танќидї ќувват гирифтаанд. 
Намунаи чунин оњангњову майлњо, ки боз тобиши фахриявї низ 
гирифтаанд, ѓазали зерини Шоњин шуда метавонад: 

Сухан њар он чи ки хуштар бувад, манаш гуфтам, 
Гуњар њар он чи ки бењтар бувад, манаш суфтам. 
Вале чї суд, ки умрам ба ѓунчагї бигзашт, 
Ба бод рафтаму чун гул ба боѓ нашкуфтам. 
Надидам ин њама њосил зи рўзгори вуљуд, 
Љуз ин ќадар, ки ба шоми адам фурў хуфтам. 
Набаста сурати љамъияте ба худ Шоњин, 
Зи тундбоди аљал чун ѓубор ошуфтам. 

Албатта, ин бесабаб набуд. Шоир дар ин давра ба асари оламшумули 
Ањмади Дониш «Наводир- ул-ваќоеъ» ошної пайдо намуда буд. 
Мутолиаи асар тафаккури сиёсии адибро ќавитару гиротар намуд. 
Љуръати Шоњин аз таълифи «Тўњфаи дўстон» таќвият пайдо менамояд. Ў 
њатто бевосита ба худи амир мурољиат намуда мегўяд: 

Ту бишнав манорам сухан дар сурўш, 
Ки аз ањди пешин барояд хурўш. 
Гање мадњ, гањ панд гўям туро, 
Рањи расми некї биљўям туро. 
Ва гар њарфи талхе ба маъљуни панд, 
Сириштам чу Сабри Саќутар ба ќанд. 
Ба нафъаш нигар, не ба талхии он, 
Ки талх оварад суду ширин зиён. 
Гар аз панд холї бувад мадњи шоњ,  
Масал осмонест холї зи моњ. 
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Чунин тарзи тањаввули фикрї амирро водор намуд, ки дар хусуси ин 
шоири љавон андешаи дигар дошта бошад. Ин тарзи баёни андеша 
миёни шоиру шоњ мухолифати фикрро тезонд. Шояд яке аз сабабњои 
нотамом мондани маснавї низ њамин низоъи шоир бо шоњ бошад. 

Бо вуљуди ин њама Шоњин аз эљоди адабї даст накашид. Танњо инро 
њам њис кард, ки тавассути њикмату панд, мавъизоту андарз аќидаи ин 
амирони љањилро таѓийр дода намешавад. Бинобар њамин њам Шоњин 
асари дигари худ - «Бадоеъ-ус-саноеъ»-ро таълиф намуд.   

Мо ошноии комил пайдо намудани Ањмади Донишро аз як маснавии 
хурди ў, ки дар охирњои умраш навишта буд, пай бурда метавонем. Зеро 
Шоњин аз мадњу санои салотин ва амирон сахт мутаассир гардида, 
пушаймонии худро чунин изњор кардааст: 

Ду-се рўз љўёи эњсон шудам, 
Сарояндаи мадњи дунон63 шудам. 
Бибурдам ба ороиши назм ранљ 
В-аз он кардам офоќро пур зи ганљ. 
Хареро Масењо насаб рондаме, 
Суро64 Сурайё65 лаќаб хондаме. 
Сагеро, ки љома даридї ба дев, 
Фаришта аз ў даргирифтї ѓирев. 
Чунон барзадам сирати мардумї, 
Ки гўї назода љуз ў одамї. 
Камоле, ки аз њар фан омўхтам, 
Ба тавсифи бедонишон сўхтам. 
Ба подоши он нуќтањои баланд, 
Ба по ќайдам уфтод, дар њалќ банд. 
Турушљабњагон сирка ангехтанд, 
Сириштанду дар коми ман рехтанд. 
Нагуфтанд, к-ин ринди ширинзабон, 
Табарзад66 ба мо карда буд армуѓон. 
Ба лавзинааш67 сир чун афканем. 
Чаро шири софї ба хун афканем? 

Шоњин нимањои аввали солњои навадум ба дарбор сахттар љалб карда 
шуда буд. Ўро дар њар як сафари дуру наздики хеш амир њамроњ мебурд. 
Бар болои ин шоир ба бемории сил мубтало гардида буд. Боре дар яке аз 
сафарњои амир, ки Шоњин бо шоњ њамроњ буд, њолаш хеле бад мешавад. 
Ин сафари навбатї ба Ќаршї буд. Амир ўро дар Ќаршї гузошт ва 
Шоњин соли 1894 дар њамон љо вафот намуд. Оромгоњи шоир дар шањри 
Ќаршї воќеъ гардидааст. 

Мероси адабии Шоњин. 
Ба навиштан натавон шеъри маро кард тамом, 
Гарчи з-ошуфтадилї завќи сухан кам дорам. 

                                                
63 Дунон- нокасон 
64 Суро – ќабати пасти замин 
65 Сурайё – ситораи парвин 
66 Табарзад - набот 
67 Лавзина – њалво. 



 231

Осори Шамсуддин Шоњин ба таври нисбатан љомеъ танњо пас аз 42 
соли вафоти шоир гирдоварї шудааст. Дар мероси адабии лирикии 
Шоњин љои асосиро, пеш аз њама ѓазал ишѓол менамояд. Пас аз ѓазал 
ќасида, рубої, ќитъа, мусаммати мухаммас, тарљеот таркиби девони ўро 
фароњам овардаанд. Инчунин, осори достонї: «Лайлї ва Маљнун», 
«Тўњфаи дўстон» ва асари мансури «Бадоеъ-ус-саноеъ»-и адиб то кунун 
дастрас шудааст. 

Ѓазалиёти Шоњин 
Кунад ба шеъри ту, Шоњин, аќидаи комил, 
Касе, ки мухлиси ашъори табъи мавзун аст.  

Дар лирикаи Шамсуддин махдуми Шоњин ѓазал мавќеи марказї 
дорад. Ў дар ин љода давомдињандаи анъанањои назми беш аз њазорсолаи 
тољик мебошад. Хидмати таърихии ў њамчун шоир аз он иборат аст, ки 
дар заминаи суннат навпардозиву тозакорињо кард. Аз ин рў, дар 
лирикаи Шоњин ва хусусан дар ѓазалиёти ў ишќу ошиќї, нозу љафои 
мањбуба, васфи њусну љамоли маъшуќа, исёнњои ќалбиву садои дилњои 
лабрези муњаббат, њолати ошиќи њайрону истиѓнои мањбубаи бемењр, 
пойдорию устувории ошиќу ношикебоию ањдшиканињои мањбуба, 
муњаббати ќалбию садоќати ошиќ ва носабуриву љафопешагии дилбар, 
азоби њиљрону фироќ, нозбардориву пуртоќатии ошиќу кибру ѓурур, 
фахру таннозии мањбуба аз мавзўъњои аввалиндараљаи ѓазалиёти Шоњин 
аст. Ба ин маънї, «ман»-и ќањрамони лирикї маънии васеътар мегирад. 
Ба мавзўъњои иљтимої: ќувват гирифтани зулм, пешгириии ноадолатињо, 
њимояи бенавоёну бечорагон, софдиливу рањмхорї, дурандешиву 
назарбаландї ва ѓайра бештар ворид мешавад. Дар баробари мавзўъњои 
мазкур: васфи табиат ва махсусан манзаранигорї, ситоиши бањорон ва 
љузъиёти пурнафосати ин фасли зебои сол: абрњои нилгуну 
мурѓобипайкар, пахтамонанду кўњљусса, резиши борони найсону 
шилдир-шилдири обњои љўйборон, вазидани насими субњу накњати 
гулњои муаттари бањорї, чањ - чањи булбулону наѓмаи гунљишкњо, 
дамидани сабзањои махмалину гулњои гуногунранги дарахтон ва ѓайра, 
ки ин њама дар ѓазалиёти Шоњин љанбаъњои ќавии иљтимої мегиранд, 
ифодагари њадафњои муайяну розњои гуногунанд. Ин мавзўъњоро 
љузъиёти дигар: маю бодагусорї - њамчун рамзи хушгузаронии умр, 
бањрабардорї аз њаёт, дурї аз ѓаму кулфат ва нољурињои рўзгорон ва 
ѓайра пурра мегардонад. 

Дар баробари инњо мавзўъњои боз њам ќавитари иљтимої: шикоят аз 
зулму золимї, норизої аз ноадолатињову ноодилии зимомдорон, 
нотавонбинию њасудхурињо, найрангбозиву мардумфиребї, кибру ѓурур, 
бўњтону дурўѓгўї ва ѓайра низ сахт мањкум карда мешавад, ки Шоњин 
дар љузъиёти ифодаву тасвири онњо низ тозакорињо дорад. 

Албатта, дар ѓазалиёти Шамсуддин Шоњин ишќу ошиќї, васфи 
љамоли мањбуба бо кулли љузъиёт, њолати ошиќ ва саргузашти 
пурпечутоби ў дар љои аввал меистад, ки шоир дар ин љода хеле 
ќавипанља ва соњибњунар аст. Чунончи, ба ин ѓазали ишќии шоир рў 
меорем:  
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Ай, ки аз ќадди расо ѓояти сарви чаманї, 
Сарвї, ай моњ, ба ќад, лек ба ораз суманї. 
Лабу дандони ту, ай сарвќади симандом, 
Бењтар аз лаъли Бадахшониву дури аданї. 
Гуфтамаш шонасифат панља ба зулфи ту занам, 
Ханда зад, гуфт: Илоњї ба бало панља занї. 
Турки ман дўш ѓазаб карду бигуфт: «ўлдураман», 
Гуфтам оњиста ба гўшаш, ки киро? Гуфт: Санї. 
Кард хосияти лаъли лаби љонон, Шоњин, 
Тўтии табъи маро шўњра ба шаккар шиканї. 

Ѓазали боло ишќї буда, дар он симои мањбуба аз  њар љињат: рўй, лабу 
дандон, ќаду баст, мўю зулф, инчунин олами ботинии дилбар: оташин 
шудану ѓазаб кардан, хандаи зоњирї намудану ќасди љон доштан ва 
ѓайра басо зебою дилкаш, гуворову љолиб, љаззобу назаррабо ба тасвир 
гирифта шудааст. Тасвирњо низ ўњдабароёна ва мувофиќи њадафанд. 

Бо маќсади кор гирифтан аз хусусиятњои шаклї низ ѓазали зикршуда 
њунармандона мебошад. Ѓазал радиф надорад, вале ќофияњои он хеле 
љолибанд ва њатто калимаи ўзбекї низ њамќофия оварда шудааст, ки аз 
забондонии шоир дарак медињад. 

Дар ѓазали боло калимањои чаманї, суманї, аданї, занї, санї, 
шаккаршиканї њамќофияанд. Решаи ќофия дар шакли -анї  буда, «н» 
њарфи равї ва њарфи «ї» васл аст. Ќофия аз нигоњи навъии он мутлаќ 
мебошад. 

Аз нигоњи коргирї аз вазн бошад, ѓазали мазкур дар бањри Рамали 
мусаммани махбуни мањзуф иншо шудааст ва шакли афоъили он чунин 
аст: 

- v  -  - / v  v  -  - / v  v  -  - / v  v – 
- v  -  - / v  v  -  - / v  v  -  - / v  v – 

яъне, фоъилотун, фаъилотун, фаъилотун фаъилун. 
Аз нигоњи љилои њунарї бошад, шоир бо ёрии санъатњои шеърї: 

таносуби сухан-чаман, сарв, суман; дањон, лаб, дандон, гуфтан, лаъли 
лаби љонон, шаккаршиканї ва ѓайра истиора-эй моњ, турки ман, сарвї ва 
монанди инњо. Умуман санъатњои ташбењ, нидо, тавсиф, муболиѓа, ширу 
шакар, суолу љавоб, ташхис ва ѓайра истифода гардидаанд, ки хеле 
гуворову маќбулу  матлубанд. Онњо барои тасвири зебоињои дилбар, 
љузъиёти њусни ў, олами ботинї, офаридани хулќу атвор, муносибату 
гуфтори вай, адаби муомила ва шахсияти ќањрамони лирикї ва ѓайра 
истифода шудаанд. 

Аз мутолиаи ѓазал маълум мешавад, ки шоир хеле мањорату дониш, 
истеъдоду њунар, завќу салиќа, табъу тавони воло дошта, аз ин суннати 
адабї ва таърихи пайдоишу рушду инкишофи ѓазал ва саромадани он: 
Саъдии Шерозї, Хољуи Кирмонї, Хусрави Дењлавї, Њасани Дењлавї, 
Њофизи Шерозї, Камоли Хуљандї, Љомї, Њилолї ва Бедил басо хуб 
бехабар мебошад. 

Дар ѓазалиёти Шоњин мањбуба бештар яклухт бањо дода намешавад. 
Шоир ин образи лирикиро хеле эњтиёткорона ва бо љузъиёти симои 
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зоњирї ва олами маънавии ў ба тасвир мегирад. Барои мисол ба ѓазали 
зерин рў меорем ва мебинем, ки ќањрамони лирикї-ман, мани эљодкор, 
мушоњидакор, њунарманд, донишманд  низ њаст.  

Њама аљзои ту хубу њама аъзои ту хуш, 
Њама љои ту ба хубї зи њама љои ту хуш. 
Нест сарве ба чаман чун ќади раънои ту хуб, 
Нест моње ба фалак чун рухи зебои ту хуш. 
Хуштар аз љон набувад тўњфа агар фармої, 
Кунам ин тўњфаи хуш назри кафи пои ту хуш. 
З-он чунон зиндагие, к-аз ту ба њирмон гузарад, 
Ба ту савганд, ки мурдан ба таманнои ту хуш.  
Хуш бувад таъми шакар, лек ба коми ман аз ўст, 
Зањрханде зи лаби лаъли шакархои ту хуш. 
Њама дилбастагии хуш ба яке дораду ман, 
Бастаам дил ба њама зулфи сумансои ту хуш. 
Пеши он моњ бинењ љону дилу сар, Шоњин, 
То кадомин кунад аз ин њама колои ту хуш. 

Ѓазали зикршуда бо таќозои мавзўъ, мазмуну мўњтаво ишќї буда, дар 
он симои мањбуба њам куллї ва њам љузъ-љузъ васф карда мешавад. 
Њадаф аз аъзо љузъиёти аъзост. Зеро њар аъзо дар навбати худ, аз маљмўи 
љузъњо иборат аст. Аз ин рў, шоир љузъњоро алоњида ва узвњоро људогона 
ба тасвир гирифтааст. На моњи осмон мисли рўи ёр асту на сарви чаман 
монанди ќади ў. Шакар сарчашмаи ширинињост, вале коми шоир на аз ў, 
балки аз лаъли лаби ёр ширин аст. Касон бо њар чизе дилбастагие 
доранд, вале шоир ба зулфайни сумансои ёр дилбаста мебошад. Аз ин рў, 
аз љон хуштаре барои инсон ва азизтаре дигар вуљуд надорад. 
Ќањрамони лирикии шеър-ошиќ розест, ки онро нисори кафи пои 
мањбуба созад. Зеро зиндагї бидунї ў бемаъност. Байтулављи шеър бо 
байти тахаллус якљо эљод гардида (дар ѓазали боло), шоир зимни он се 
узве, ки бе њар кадоми онњо инсон наметавонад зинда бошад, ба мањбуба 
пешнињод месозад, то кадоми онњоро ихтиёр кунад. Ин аст, ки ѓазали 
мазкур дар ѓояти шевоию равонї, салисиву ширинї, гувороиву 
дилнишинї, марѓубиву маќбулї эљод шудааст. 

Аз нигоњи коргирии њунар низ ѓазал басо њунармандона мебошад. 
Шоир тасвирњои лирикиро тавассути санъатњои шеърии таносуби сухан, 
ташбењ, истиора, муболиѓаву иѓроќу ѓулув, маљозу рамзу киноя, тавсиф 
ва ѓайра хеле ва хеле ўњдабароёна ба кор мебарад. Дар натиља баёнаш-
гуворо, тасвирњо-зебову дилнишин, љобаљогузории калимањо, иборањо 
мувофиќи табъ ва мазмунсозиву маъниофаринї басо устодона мебошад. 
Чунин њунари эљод, албатта на ба њар адиби ќаторї даст медињад. На њар 
эљодкори хоњишдошта метавонад бо чунин санъату бо чунин њунари 
эљодї асари санъату адабиётро таълиф намояд. Аз тарафи дигар, агар 
Шамсуддин Шоњин шоири камњунару пастистеъдод мебуд, бо 
саромадони жанри ѓазал, шоирони дараљаи аввали таърихи адабиёти 
форс-тољик пайравї намекард. Њол он ки худи пайравї, дар навбати 
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аввал омўзиш, мутолиа, љустуљў аст. Шоир барои он ки пайравї кунад, 
онро хуб меомўзад. 

Аз љињати хусусиятњои шаклї низ ѓазали боло љолиб мебошад. Ѓазали 
зикршуда мураддаф буда, радифи он мураккаб («ту хуш») аст. Радиф дар 
ин ѓазал дар баробари таъкиди маънову маќсад, бештару зиёдтар бори 
ѓоявї мекашад. Маќсади шоир дар њадди баланд васф намудани мањбуба 
буда, аъзову аљзои васфшавандаро бо бењтарин шабењот, љолибтарин 
ќиёсњо, накўтарин хисол мехоњад љилва бидињад, то писанди омма 
бошад. Аз ин рў, бештар мељўяд, меомўзад, муќоиса мекунад ва натиља 
мегирад. Дар мантиќи оддии ифода њунару дониш, мањорату истеъдод, 
санъату заковати худро ба намоиш мегузорад. То хонанда ќазоват кунад, 
ки асари санъат барои ў чї арзише дорад ва оё ќалби ўро тасхир 
мекунад?! Радифи мураккабе, ки Шоњин барои ѓазали боло пайдо 
кардааст, ана њамин гуна љанбаъњо, таъкидњоро фаро гирифтааст. Аз ин 
рў, мањз радифи мазкур ба ѓазал оњанги хубу марѓуб низ дода 
тавонистааст. Дарёфти ќофияњо низ дар ѓазали мазкур хеле љолиб ва 
њунармандона мебошад. Дар ѓазал калимањои аъзои, љои, зебои, пои, 
таманнои, шакархои, сумансои, колои  бо њамдигар њамќофия шудаанд. 
Кофияњо аз рўи навъ мутлаќ буда, дар калимањои њамќофия њарфи равї 
«о» мебошад ва пас аз равї унсури дигар - васл омадааст. Њадаф вањдати 
мавзўъ ва таъмини адои хуш дар ѓазал аст. Ѓазали мазкур аз нигоњи 
интихоби вазн њам хеле љолиб мебошад. Зеро дар бањри Рамали 
мусаммани махбуни мањзуф иншо шудааст, ки шакли афоъили он чунин 
аст: 

- v  -  - / v v -  - / v v -  - / v v  - 
- v  -  - / v v -  - / v v -  - / v v  - 

Яъне: фоъилотун/ фаъилотун/ фаъилотун/ фаъилун 
Яке аз тозакорињои Шоњин дар мавзўъ ва мазмуну мўњтавои 

ѓазалсарої он аст, ки баёни шоир дар пурсўзтарин ѓазалњо њам, то 
андозае љанбаи зарофат касб мекунад. Ў ѓазалњои басо пурсўзу оњро бо 
як тарзу усули ба худ хоси шўхиангезу зарифона мавриди эљод ќарор 
медињад, ки дар ѓояти салосату љазолат ва дилкашиву гўшнавозї 
мебошанд. Чунин тарзи баёни шоир то ба њадде устодона аст, ки ба 
мавзўи марказии ѓазал-ишќу исёнњои ќалбї заррае њам мухолиф нест, 
њадафи ќањрамони лирикиро халалдор намекунад. Масалан, ѓазали зерин 
далели гуфтањои болост: 

Ќурбони лаби лаъли шакархои ту гардам,  
Мафтуни хати ѓолияпирои ту гардам. 
Лаб мегазї, ай шўх, надонам, ки чї гўї, 
Аз нозукии тарзи адоњои ту гардам. 
Як љои ту тахсис ба гаштан натавон кард, 
Ай, ман ба ту шайдо, зи њама љои ту гардам. 
Љон назри саропои ту гуфтам ба шаби васл, 
Рухсат бидењ акнун зи саропои ту гардам. 
Гуфтї, ки ба Шоњин занадам дарду балоњо, 
Кай мезанад, аз дарду балоњои ту гардам. 
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Ѓазали мазкур аз нигоњи мавзўъ ва мазмуну мўњтаво ишќї буда, симои 
мањбуба њамчун образи лирикї аз калимаи нахустини мисраи аввал 
маълум мешавад. Ошиќ танњо барои лаби лаъл худро ќурбон кардан 
мехоњад. Зеро мафтуни абрувону гесувони ѓолияпирост. Лаб газидани 
мањбуба – киноя аз рондани ошиќ ва огањї аз аѓёр аст. Вале инро ошиќ 
назокати адо мењисобад. Умуман, мањбуба таннозу саркаш, бемењру 
бемурувват аст. Ошиќ бовафову устувор, ростќавлу фидої мебошад, вале 
њанўз соњибихтиёр нест. Чунин њолати ќањрамони лирикї хоси ѓазали 
аср буда, дар жанрњои достонї ( њатто дар эљодиёти худи Шоњин) 
вазъият дигархелтар аст. Яъне ошиќ нисбатан бепарво ва њар чї бодобод 
аст. 

Аз љињати хусусиятњои шаклї низ ѓазали боло љолибу матлуб аст. 
Радифи ѓазал мураккаб буда, аз ду калима фароњам омадааст: «Ту 
гардам». Аз моњияти маъноии радиф пайдост, ки ошиќ саргардону овора 
аст. Пас радифи ѓазали боло дар баробари таъмини хушоњангию равонї, 
инчунин бори ѓоявї бар дўш дорад. Ќофияњои ѓазали боло низ љолиб 
буда, калимањои шакархо, ѓолияпиро, адоњо, љо, саропо, балоњо 
њамќофия шудаанд. Њамаи калимањои њамќофияи боло бандаки изофии 
«и» доранд. Дар калимањои мазкур њарфи решагии ќофия «о» буда, аз 
рўи хелњои ќофия мутлаќ аст. Ѓазали мазкур дар бањри Њазаљи 
мусаммани ахраби макфуфи мањзуф иншо шудааст. Шакли афоъили 
ѓазал чунин аст:  

- - v / v -  - v / v -  - v / v -  - 
- - v / v -  - v / v -  - v / v -  - 

яъне: мафъўлу мафоъїлу мафоъїлу фаъўлун. 
Вазни мазкур яке аз маъмултарин авзон дар эљоди ѓазал ва ба хусус 

ѓазалњои ишќї ба шумор меравад.  
Дигар аз хусусиятњои ѓазалњои Шоњин аз он иборат аст, ки вобаста ба 

авзои сиёсї-таърихии замон оњангњои шиквої, њасбињолї нисбатан 
ќувват мегирад. Албатта, баландтарин нуќтаи чунин оњангњо њанўз дар 
асри XIII  ба назар мерасанд. Эљодиёти Сайфи Исфарангї, Сайфи 
Фарѓонї, Камоли Исмоил ва дигарон оњангњои бисёр ќавии иљтимої 
доранд. Вале бунёди оњангњои иљтимоии ин давра дар эљодиёти 
Шамсуддин Шоњин комилан дигар хел аст. 

Тозакорињои Шоњин пеш аз њама аз он иборат аст, ки нољурињои 
рўзгор, ноадолатињои зимомдорон, зулму золимї, бухлу њасад, яъсу 
ноумедињо, нокомињо ва ѓайра дар омезиш бо мавзўъњои ишќї хеле 
дилнишину гуворо ва басо њунармандона рўи кор омадаанд. Муњимтар 
он аст, ки ошиќ ноком ва мањбуба комёб мебошад. Чунончи: 

Касе чу ман набувад дар љањон нишони фироќ, 
Њазор тири бало хўрда аз камони фироќ. 
Нахуст рўз, ки ошиќ шудам ба завќи висол, 
Набуд дар дили ман њељ аз ин гумони фироќ. 
Чї сон ба ѓунчаи табъам шукуфтагї бахшад, 
Бањори васл, ки дорад зи пай хазони фироќ. 
Њаёти ман њама вобаста бар висоли ту буд, 
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Аљал, биё, ки кунун мерасад замони фироќ. 
Њамон наволаи зањри аљал бувад, Шоњин, 
Нахуст тўъма, ки гирї агар зи хони фироќ. 

Дар ѓазали боло ба љои висол фироќ пеш омадааст, ки хеле љонгудоз, 
дилхарош, љигарсўзу синакабоб аст. Ин њама шўридагию сўзи ошиќро 
баландтар намуда, баръакс мањбуба њамфикру ќарини раќиб мебошад. 
Ошиќ љонибдори висол аст, вале мањбуба дўстдори њаљру фироќ. Ошиќ 
љидду љањд дорад, ки висолро дарёбад, вале мањбуба гурезпо ва 
фироќљуву њиљронхоњ аст. Аз ин рў, ошиќ ѓарќи яъсу нокомињо ва 
навмедиву номуродињост, вале мањбуба берањму золимтабиат ва бемењру 
бевафо мебошад. Ошиќ ягона илољи воќеаро дар шикваю ноилољї 
дармеёбад, вале мањбуба бепарвою фориѓбол аст. Ин аст, ки Шамсуддин 
Шоњин бањри таъкиди маъно ва таъсирпазирии мазмуни ѓазал фироќро 
њамчун радиф интихоб кардааст. Ў фироќро хазони умр ва висолро 
бањори њаёт меномад, ки дар маъниофарї падидаи тозаву љолиб аст. 

Аз нигоњи бадеиёт ва љанбаъњои њунарї низ ѓазали боло хеле 
хушоянда аст. Дар ѓазали зикршуда санъатњои бадеии таносуби сухан, 
тазод, муболиѓа, иѓроќу ѓулув, ташбењ, тавсиф, киноя, маљоз ва ѓайра 
басо њунармандона истифода шудаанд. 

Унсурњои шаклии ѓазали зикршуда: ќофия, радиф, матлаъ, маќтаъ, 
истифодаи тахаллус, интихоби вазн ва ѓайра низ матлуб аст. Ѓазал дар 
бањри Муљтасси мусаммани махбуни мањзуф ё маќсур иншо шудааст, ки 
афоъили он чунин мебошад: 

v - v -  / v v -  - / v -  v - / v v ~ 
яъне: мафоъилун, фаъилотун, мафоъилун, фаъилон. 
Аз нигоњи радифу ќофия бошад ѓазали боло боз њам љолибтар аст. 

Зеро ѓазали мураддаф бо он характернок аст, ки дар матлаъ алакай 
мазмуну мўњтаво ва моњияту маќсад аз эљоди он барои хонанда комилан 
маълум мегардад. Чунки тавассути радиф таъкиди маъно ва шањомати 
ѓоявии ѓазал ба намоиш гузошта мешавад. 

Радифи ѓазали боло аз нигоњи шакл радифи сода аст. 
Ѓазали мазкур аз нигоњи ќофия њам љолиб мебошад. Дар он калимањои 

нишони, камони, гумони, хазони, замони, хони њамќофия буда, шакли 
ќофия муќайяд мебошад. Дар калимањои ќофияшуда њарфи равї «н» 
буда, пас аз равї њарфи дигаре наомадааст. Калимањои ќофияшаванда 
њам њадафи муайян доранд, ки њолати ќањрамони лирикиро ифода 
менамоянд. Зеро нишони фироќ, камони фироќ, гумони фироќ, хони 
фироќ њамагї иборањое њастанд, ки њолати рўњї ва њадафу маќсади 
ќањрамони лирикиро ифода кардаанд. Њолати мазкур ќариб дар њамаи 
ѓазалњои Шоњин ба мушоњида мерасанд. Вобаста ба авзои замон ва 
муњити зиндагии Шоњин ќањрамони лирикии ѓазалњои ў, хусусан ошиќ 
парешону нотавон, ноилољу шикастадил аст. Шикояти Шоњин тадриљан 
дар баъзе њолатњо оњангњои эътирозї низ гирифтаанд: 

Њама чун куштаи теѓи ту шуд инак, Шоњин, 
Бинињод аз сари таслим ба поят гардан. 
Њамаро куштї, агар мекушиям, зуд бикуш, 
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То бубинам, ки маро кушта чї хоњї кардан. 
Шикояти ќањрамони лирикї аз омилњои сиёсию иљтимоии љомеъа, аз 

ноўњдабароии зимомдорон нест, бошад њам хеле љузъї аст. Ў бештар аз 
таќдиру аз саршавишт, аз чархи гардун шиква дорад. Чунончи:  

То кай, ай чархи муарбад, зи паи кинаи ман,    
Фитнаи дањр барангезиву ошўби замон. 

Ё худ: 
Бар далели дониши ман гўш нанњод осмон, 
Варна бар даъвии худ чандин ривоят доштам.   

Дар баъзе мавридњо шоир зиндагии хешро дар њадди интињо мебинад, 
ки нишони лашкари ѓаму кулфатњои рўзгор шудааст. Дар чунин њолат ба 
Офаридгор мурољиат мекунад, ки дигар ба зимомдорон боварї надорад: 

Љањонпарвардигоро, нотавонам, 
Ягона нотавоне дар љањонам. 
Яке мурѓам људо аз ошёна, 
Зи њар сў новаки ѓамро нишона. 
Ба дўшам баски бори ѓам нишастаст, 
Сарам бар дўши зону наќш бастаст. 
Чї бадбахтам, ки њар сўе нињам рўй, 
Зи оби дида бинам пеши рў чўй… 

Чунин оњангњои ќавии иљтимої дар ашъори Шоњин кам нестанд. 
Ќариб дар њамаи шаклњои шеърии эљодкардаи шоир шиква аз гардиши 
айёму чархи тезрав ба назар мерасад. 

З-ин сон, ки хоњиши дањр љуз шўру шар набошад, 
Бадтар дар ин замона айб аз њунар набошад. 

Дар баъзе њолатњо андешањои ў то андозае ба аќидањои Ањмади 
Дониш шабоњат пайдо мекунад. Аз ин монандї метавон чунин натиља 
гирифт, ки ин њолат пас аз мутолиаи «Наводир-ул-ваќоеъ» рух додааст: 

Њар давлате, ки бинам, омодаи завол аст, 
Дар дањр бо чунин њол будан басе мањол аст. 

Њасби њол ва оњангњои баланди иљтимої дар ѓазалиёти Шоњин каме ба 
љилои нав ва хос садо медињанд. Шоњин тавассути чунин оњангњои 
љасуронаи шикоятиву њасбињолї на танњо љомеаи онрўзаи феодалиро 
танќид менамояд, балки сарварону зимомдорони ваќтро низ сахт 
мазаммат мекунад: 

Ман он гулам, ки зи ошўби бесуботии дањр 
Накарда тоза димоѓи касе, хазон шудаам. 
Ба њељ боб маро нест рўи хурсандї, 
Љуз ин ќадар ки ѓуломи шањи љањон шудаам. 

Оњангњои њасбињолї ва шиквоию танќидии ашъори Шамсуддин 
Шоњин арзишманд низ њастанд. Зеро мо пеш аз њама рўзгори зиёиёни 
эљодкор, табаќањои дигари иљтимої ва умуман мардумро дар давраи 
муайяни таърихї меомўзем. Аз тарафи дигар, хонанда муносибати 
эљодкоронро бо зимомдорон, бо шахсиятњои сиёсї ва пеш аз њама, шоир 
ва шоњро пай бурда метавонад. Њолати мазкур барои бањо додан ба 
адабиёти давр ва муайян намудани арзишњои адабї мусоъидат 
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менамояд. Эљодиёти Шоњин аз он шањодат медињад, ки ў дар нимаи 
дуюми асри XIX яке аз намоёнтарин симоњои адабиёти тољик будааст. 

Достони «Лайлї ва Маљнун» ва мазмуни мухтасари он 
Дар эљодиёти Шоњин достони «Лайлї ва Маљнун» аз чанд љињат 

муњим ва арзишманд аст. Аз як тараф, пазируфтани суннати адабї ва 
иртиботи ў ба эљодиёти пешиниён муайян карда шавад, аз тарафи дигар, 
сањму њиссаи Шоњин дар эљоди маснавињои ишќї-лирикї маълум 
мегардад. Инчунин барои донистани пояи шоирї ва њунари эљодии шоир 
низ достони мазкур дорои ањамият мебошад. 

Агар сабаби таълифи достон таќозои замон бошад, бањонаи эљоди 
достон мусибати оилавї-вафоти зављаи шоир аст. Чунончи: 

Ай дидаи дудмони68 исмат69, 
Навбоваи70 бўстони исмат. 
Ай хонаи сад њазор нозам 
В-эй пардаи сад њазор розам. 
Ай хуфта миёни хоку хора, 
Љуста зи канори ман канора… 

Шамсуддин Шоњин достони «Лайлї ва Маљнун»-ро соли 1305њ. 
(1888м.) барои хотираи поки њамсари худро пос доштан дар тўли як моњ 
эљод кардааст. 

Оид ба мўњлати таълиф, санаи эљод ва писанди умум гардидани он 
мегўяд: 

Сад шукр, ки шуд пазира71 ин ганљ, 
Дар соли њазору сесаду панљ. 
Дар муддати як мањ андаке кам, 
Ин њисни72 рафеъ73 гашт мањкам. 

Миќдори абёти асар беш аз 2242 байт буда, дар таърихи адабиёт яке аз 
асарњои басо љолиб ба мавзўи анъанавист. 

То Низомї ишорањои шоирон ба ќањрамонњои марказии он – Лайлї, 
Маљнун дар ашъори шоирон хеле зиёд аст. Низомї аввалин касест, ки ин 
ќиссаро ба шакли достон даровардааст. Пас аз ў Хусрави Дењлавї, 
Хољўи Кирмонї, Абдуррањмони Љомї ва дигарон чунин достон 
навиштаанд. Достон аз фаслњои суннатї оѓоз ёфта, сонї марсия дар 
вафоти зављааш, зерфаслњои насињат ба фарзанд ва сабаби назми китоб 
меояд. Баъд аз ин њама асли достон шурўъ мешавад. 

Яке аз сарватмандони араб Саиди Омирї бефарзанд буд. Пас аз назру 
ниёз дар роњи Худо соњиби писар мешавад, ки ўро Ќайс ном менињанд. 
Ќайсро пас аз чанд сол ба мактаб медињанд. Дар мактаб духтаре бо номи 
Лайлї њамсабаќи Ќайс буд. Лайлї духтари сардори ќабилаи Наљд 
мебошад. Ќайс Лайлиро дўст медорад. Ин овоза дар њар ду ќабила пањн 
мешавад: 

                                                
68 Дудмон – хонадон; ќабила. 
69 Исмат- покдомонї, бегуноњї. 
70 Навбова- тўњфа. 
71 Пазира – ќабул. 
72 Њисн – ќалъа.  
73 Рафеъ – баланд. 
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Моње, ки нињода даври айём, 
Аз нисбати зулф Лайлиаш ном. 
Чун номи худаш зи тура донист, 
Озодию дигараш равонист. 
Акнун, ки мање бад-он тамоме, 
З-он тура кашад сиёњноме. 
Чун Ќайс сафедном гардад 
В-он сайд буруни дом гардад. 
Чун кори хирад тамом кардаш, 
Маљнуни замона ном кардам. 
Алќисса ба њам асир гаштанд, 
Омеза чу шањду шир гаштанд. 
Маљнун раќами камол мешуст, 
Лайлї вараќи хаёл мељуст. 

Падари Лайлї пас аз шунидани овозаи ишќи онњо Лайлиро аз мактаб 
мегирад. Ќайс худ мактабро тарк намуда, ба кўњу биёбон меравад. Аз ин 
рў, мардум ўро Маљнун ном менињанд. Саиди Омирї ба љустуљўи 
писараш баромада ўро пайдо мекунад. Ба Ќайс ќавл медињад, ки онњоро 
ба маќсад хоњад расонид. Ќайсро ба хона меорад ва Лайлиро хостгорї 
мекунанд. Вале падари Лайлї Маљнунро девона мегўяд ва таклифи 
хостгориро рад мекунад. Маљнун боз ба кўњ меравад. Падараш боз ўро 
пайдо карда ба Каъба мебарад. Њангоми иљраи маносики њаљ Маљнун 
пуршўр гардидани ишќи Лайлиро илтиљо менамояд. Солори ќабилаи 
Омирї - Навфал бо Маљнун шинос шуда, ба ў ќавл медињад, ки ўро ба 
муродаш хоњад расонид. Навфал воќеан Лайлиро барои Ќайс хостгорї 
мекунад, вале падари Лайлї љавоби рад медињад. Навфал ба ќабилаи 
Наљд њуљум мекунад. Ќабилаи Наљд шикаст меёбад. Падари Лайлї 
мехоњад духтарашро нобуд созад, то ин ки асир наафтад. Маљнун хоњиш 
менамояд, ки љанг бас карда шавад. Навфал љангро бас карда ба падари 
Маљнун ваъда медињад, ки духтари зебое дорад ва агар хоњанд, ўро ба 
Маљнун медињад. Бо розигии тарафайн тўй мешавад ва Маљнун аз 
љамоли мањбубааш хело шод мешавад. Лайлї ин хабарро шунида 
таввасути нома ба Маљнун ва чунин сурат гирифтани њолат гилањо 
мекунад. Маљнун сабабгори њамаи нокомињо Лайлиро дониста, зављаи 
худро ситоиш менамояд. Аз баъзе ишорањои Маљнун дар мактуби 
љавобї Лайлї хеле мутаассир мешавад. Лайлї бовар мекунад, ки 
Маљнун њанўз њам содиќ аст ва ўро дўст медорад. Бинобар он Лайлї дар 
номаи љавобиаш аз Маљнун узр мехоњад. Ин узрхоњї ба Маљнун таъсири 
сахт расонида, арўсро ба њоли худ мегузорад ва боз роњи кўњу сањроро 
пеш мегирад. 

Саиди Омирї боз ба љустуљўи Маљнун рафта, ўро меёбад ва панд 
медињад, вале ин кораш чандон натиља намедињад. Падари Маљнун 
мактуби ќалбакие навишта ба Лайлї меорад. Ў аз ѓами писари худ вафот 
мекунад. Маљнун ба мазори падар омада зор – зор мегиряд. Лайлї низ 
барои тасаллии Маљнун ба хонаи онњо меояд, вале дар роњ Ибни Салом 
ўро дида ошиќ мешавад. Ибни Салом ба хонаи онњо хостгор 
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мефиристад. Онњо тўй мешаванд. Маљнун ин воќеаро шунида, Лайлиро 
накўњиш мекунад ва Лайлї устувор будани худро таъкид менамояд. Дар 
ин айём модари Маљнун вафот мекунад. Лайлї барои тассалї додани 
дили Маљнун ба назди ў меояд. Онњо ба њам дидор дида хеле хуб сўњбат 
мекунанд. Лайлї аз Маљнун људо шуда аз ѓаму дарди Маљнун вафот 
мекунад. Зайди араб, ки ќосиди онњо буд, ин хабарро ба Маљнун 
мерасонад. Маљнун њангоми дафн ба ќабри Лайлї даромада, ўро оѓўш 
намуда љон медињад. Бо њамин достон ба охир мерасад. 

Тањлили образњои достон. 
Дар достони «Лайлї ва Маљнун»-и Шоњин мисли дигар достонњо 

образњои доимї ва лањзагї, мусбат ва манфї амал мекунанд. Дар асар 
образњои марказї: Лайлї, Маљнун волидайни онњо ва махсусан, 
падарони онњо, ќосид мебошанд. Образњои мусбати достон: Маљнун, 
Лайлї, падару модари Маљнун, Навфал ва лашкариёни ў, духтари 
Навфал, ќосид, устодону њамсабаќњо мебошанд. Образњои манфии асар: 
падару модари Лайлї, Ибни Салом, сардори ќабилаи Наљд ва 
љонибдорони онњоянд. 

Ибни Салом, Навфал ва љонибдорони онњо образњои машњур, вале 
лањзагианд, ки дар лањзањои њалкунандаи хатти сужет иштирок намуда, 
воќеаро басо мураккабу тезутунд менамоянд. 

Маљнун њамчун образи асосї ва њалкунанда дар достони Шоњин хеле 
фаъол аст. Њатто ў духтари Навфалро дўст медорад ва ќариб ки 
баробари бо ў хонадор шудан, аз зиндагї ќонеъ шавад. Ўро номаи 
Лайлї ба шўр меорад. Аз ин рў, Лайлї  дар муњаббат устувортар аст. 
Зеро пас аз тўй њам аз Ибни Салом дурї мељўяд ва устуворию садоќати ў 
дар ишќ зоњир мешавад. Ў талаби дигар ё норизоии дигареро аз ягон 
љињат њатто тасаввур њам намекунад. Дар достони мазкур образњои 
падари Лайлї ва падари Маљнун њалкунанда мебошанд. Онњо хеле 
фаъоланд. Танњо фарќ дар он аст, ки яке аз рўи хоњиши фарзанд амал 
мекунад (падари Маљнун), дигаре тамоман муќобил (падари Лайлї). 

Достони «Лайлї ва Маљнун»-и Шоњин ва муносибати он бо баъзе 
достонњои њамноми гузаштагонаш.  

Дар таърихи адабиёт, ба ќавле 147 кас дар ин мавзўъ асар навиштаанд, 
ки њамаи онњо дар пайравии Низомист. Аввалин касе, ки ба Низомї 
љавобия гуфтааст, Хусрави Дењлавист. Аз ин рў, бо асарњои ин ду тан 
эљодкор такя намудан бисёр ќонуниятњои адабиро муайян њам месозад. 
Маълум аст, ки унвони асарњо ва сужети онњо дар маљмўъ як аст. 
Фарќият дар лањзањои људогонаи хатти сужет мебошад. Зеро ба ин 
мумкин нест. Аз ин љост, ки Шоњин мегўяд: 

То кай ба саманд медињї дав, 
К-он њарфи Низомї асту Хусрав. 
Он сони вай аст, ту зи худ гўй, 
Гард аз рухи худ ба оби худ шўй. 
З-ин бехирадї бувад фузунтар, 
Гар љой равї ба пои дигар. 
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Албатта, Шамсуддин Шоњин њангоми эљоди асар таљрибаи хуби эљодї 
дошт. Аз ин љост, ки ќонуниятњои љавобияро риоя кардааст. Бо вуљуди 
он шоир барои љолибияти асари хеш, барои фардияти эљодиёти худ дар 
хатти сужети достон ва афзалияти образњо баъзе љузъиёти њалкунандаро 
илова намудааст. Аз љумла, лањзаи ба сањро рафтани Маљнун ва рањо 
кардани ў оњувонро аз банди сайёд, озод намудани Маљнун гавазнро аз 
дом, Маљнунро ба ќабилаи Лайлї бурдани пиразан ва ѓайра, ки дар 
достони «Лайлї ва Маљнун»-и Низомї дида мешаванд, дар достони 
Шоњин сарфи назар шудаанд. Шоњин њатто дар зиндагиномаи 
ќањрамони марказї - Маљнун лањзаи њалкунандаи дигарро илова 
мекунад. Ин лањзаи нав хонадоршавии Маљнун ба духтари Навфал 
мебошад. Инчунин, лањзањои дигари нодир: вафоти падару модари 
Маљнун, ба хонаи Лайлї овардани Маљнун лањзањоеанд, ки на танњо дар 
достони Низомї, балки дар достонњои Амир Хусрав, Љомї, Њилолї ва 
дигарон дида намешавад. 

Сабабњои тавофути лањзањои људогона дар маќсади адибон ва усули 
пешгирифтаи онњо низ њаст. Низомї дар асараш ба тасвирњои психологї 
ва рўњии образњои Лайлї ва Маљнун бештар таваљљўњ кардааст. Аз ин 
рў, тасвирњои ў нисбатан тафсил меёбанд, љузъиёти бадеї ва баёни 
њолату рўњия дар асари Низомї муфассалтар сурат мегирад. Дар асари 
Шоњин бошад, њадафи эљодкор нишон додани лањзаи фољеавии ишќи 
Лайлї ва Маљнун буд. Шоњин нисбат ба тасвирњои психологї бештар ба 
воќеияти њаётї таваљљўњ зоњир менамояд. Албатта, ин њолатњо бесабаб 
набуд. Ў пайваста дар рикоби амир буд. Зављааш аз олами фонї барваќт 
сафар кард. Тарбияи тифли навзод ва ѓайра Шоњинро водор намуда 
буданд, ки љанбаъњои воќеияти тасвирро бештар пурќувват бисозад. 
Яъне Шоњин ба наќши замону муњит ва шароиту њолати воќеї бештар 
таваљљўњ зоњир менамояд. Саволе пеш меояд, ки воќеиятњои тасвир дар 
кадом лањзањо бештар ба назар мерасанд? Барои намуна метавон ишора 
намуд, ки Лайлї ва Маљнунро бо зўрї аз њам људо мекунанд, Лайлиро ба 
каси дигар медињанд, Маљнунро низ маљбуран бо духтари Навфал 
хонадор мекунанд. Онњо дар муќобили ноадолатињо њељ коре карда 
наметавонанд. Инњоро метавон лањзањои шарњињолии худи Шоњин гуфт. 
Амир ѓайри хоњиши Шоњин маќсадњои худро дар љои аввал мегузошт. 
Вазъияти шоирро комилан сарфи назар мекард ва ѓайра. 

Аз ин љост, ки мавзўи достони Шоњин суннатї бошад њам, лањзањои 
фаровони њалкунандаи воќеї, њаётї ва шарњињолї дорад, ки марбут ба 
эљодкори достон – Шамсуддин Шоњин мебошад. Ба ин восита Шоњин ба 
масъалањои сиёсию иљтимоии замон, наќши адлу адолат, муносибати 
шоиру шоњро низ то ба њадде дар асари худ љой додааст. Аз ин рў, 
достони Шамсуддин Шоњин арзиши адабї – бадеї ва њаётї- воќеї низ 
дорад. 

Мундариљаи «Бадоеъ-ус-саноеъ» ва гузориши масъалањои иљтимої 
дар он. 

Шамсуддин Шоњин мехост дардњои љомеаи худро ба воситаи панду 
насињат, андарзу мавъизат даво бахшад. Ў ин корро бо эљоди маснавии 
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«Тўњфаи дўстон» то андозае сомон њам дод. Вале донист, ки амирони 
бемаърифат омодаи шунидану кор гирифтан аз он нестанд. Амирони 
маѓитиро бо Атобакњои форси замони Саъдї наметавон муќоиса намуд. 
Ѓайр аз ин, Шоњин дар ин муддат тавассути эљодиёти Ањмади Дониш аз 
нигоњи тафаккури идрок хеле пеш рафта буд. Хусусан, дар тањаввули 
зењниву фикрии Шоњин наќши «Наводир-ул-ваќоеъ» басо бузург аст. Аз 
тарафи дигар, ў дар дарбор амиру атрофиёни вайро хуб омўхт. Дид, ки 
ислоњи љиддї зарур аст. Бинобар ин Шоњин асари навбатї ва охирини 
худ - «Бадоеъ-ус-саноеъ»-ро эљод кард. Аз сабаби он ки амиру аморат 
барои њимояи худ ба њама чиз ќодир буданд ва аз њељ кори зиште рўй 
намегардониданд, бинобар он њам Шоњин марому маќсади худро дар 
зери пардањои киноя ва маљозу рамзњои бадеї ифода намудааст. Ана 
њамин далел боиси он гардидааст, ки «Бадоеъ-ус-саноеъ» асари охирини 
Шоњин бошад. Аз тарафи дигар, Шоњин дар даврањои нисбатан охири 
рўзгори хеш аз амиру аморат хеле хастадилу ноумед гардида будааст. Ин 
њолат ба таври васеъ ва бо оњанги ќавии фалсафиву сиёсї дар «Бадоеъ-
ус-саноеъ» хеле љиддї ба тасвир омадааст. Ў менависад: « Мир 
Муњаммад Шамсуддин алмутахаллис ба Шоњин аз он љињат, ки 
тарокуми навоиб ва тазоњуми масоиб муљиби ихтилоли афкор ва боиси 
инњирофи атвор гардида буд, хост ки ба муќтазои њол маљмўат-уш-
шикоят пардозад ва дар адои шикоят дастури ѓариб оѓозад, чунончи 
нигорандаро алалфавр эљоби ханда ва баъдалѓавр эроси гиря тавонад 
намуд». Яъне дар мантиќи оддии ифода шоир гуфтааст, ки: «Аз он љо ки 
буд, хостам ки мувофиќи њолам  маљмўаи шикоят сохта дар адои ин 
шикоят тарзи иншои аљибе вазъ кунам, ба он тарзе ки хонанда баробари 
хондан бихандад, аммо баъди ба фањми мазмуни он расидан, бигиряд». 

Бо назардошти мавзўъ дар ин асар се љанбаъ ба мушоњида мерасад: 
1. Танќиди муњит ва љамъияти он давра, 
2. Танќиди ањли замон, арбоби давлат ва соњибмансабон. 
3. Тасвири њолу рўњия ва вазъияти худи шоир, шахсияти 

мушоњидакор, ки њолии дигаре надорад. 
Асар ба фаслњову зерфаслњо људо нашавад њам, њадафи эљодкор 

таќрибан чунин баён шудааст: 
1. Зикри иборањои киноявие, ки пеш аз баёни воќеа меоянд. 
2. Инъикосу тањлили воќеаву њодисањо, ки аз танќиди замон ва ё аз 

баёни њолати худи муаллиф иборатанд. 
3. Њикоёти хурде ба тарзи тамсилї. 
4. Истифодаи иборањои маљозиву киноявї. 
5. Хулоса ва натиљагарињои худи муаллиф. 
Шоњин огоњ менамояд, ки ба зоњири њодисаву воќеањо фирефта набояд 

шуд. Њар кас бояд пардаро аз рўи зиннату ороишњо бардорад ва 
љамъиятро дар воќеияти ошкоро бубинад: 

«Субњоналлоњ, каљкули гадо сафинаи кадом дарё шуда ва ба деги 
мадраса оши кадом маърака сурати имзо ёфта. Агар аз барф, масалан, 
бинои манора осон аст, пас манора чаро махсуси Масљиди калон аст? 
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Њамин љоњилон манораи аз барф сохтаро чун манораи хиштї тавсиф 
мекунанд ва каљкўли ќаландариро завраќ гумон мекунанд. 

Дареѓо, ки ин љоњилон зимомдорони ваќтанд ва он љойњо бар ин тоифа 
сазовор нест. Онњоро бояд дар љойњои барояшон муносиб шинонд, то ин 
ки сади роњи љамъиятиву халќ нашаванд. Ба ин маънї Шоњин менависад: 
«Каллаи гўсола чун тањаммули юѓ надорад, садои он зери хок ва хараки 
хокї чун тоќати кашша (авзори асб) надорад, љои он миёни хасу хошок. 
Аммо њайронам аз инќилоби дањр, ки онро бо мехи љафо набастаанд ва 
аз инъикоси давр инро (яъне харро) ба љул наороста». 

Ба назари Шоњин низому тартиб дар кори чомеаи онрўза то ба 
дараљае аз даст рафтааст, ки ислоњи он имконпазир нест. Ин њолат ба он 
монанд аст, ки сурма агар зеби чашму давои он бошад, вале чун дараљаи 
худ наомадааст, пеши чашмонро сиёњ мекунаду бас! Бинобар он дардњои 
љомеъа бедаво шудаанд: 

«Бода он љо ки хумор нашиканад, пунба дар дањони шиша нењ, об ки 
њар гоњ бар номияи нахл ќувват наафзояд, дами теша бењ». Камаќлон ин 
нуќсонњоро агар бубинанд, мехоњанд нафъ созанд, вале решањои онро, 
сабабњои пайдоиши онро намедонанд. Ин хираду донишро мехоњад:  

«Доѓам аз дасти фикри наќис, ки муаддї ба њусули камол нест, кайк аз 
муза берун мекунанд, аммо воќиф на аз њодисаи саг дар љувол». Яъне 
адиб гуфтан мехоњад, ки аќл сазовори роњбарист ва беаќлу бехирад 
набояд, ки роњбари љамъият бошад, зеро ў ба кадом роњ ва ба куљо 
бурдани мардумро дарк карда наметавонад. 

Ба назари Шоњин, сабабгори асосї мансабдорони хурду поёнї 
нестанд, балки гунањкори асосї худи амир аст. Шоњин таъкид менамояд, 
ки: «Обмўрї агар аз боѓ калон аст, гила на аз кундаи хору пастии девор 
аст, балки аз аблањии боѓбон аст». Яъне агар боѓбон оќил мебуд, 
обмуриро хурд месохту деворро баланд мекард, то дузд роњ ёфта 
натавонад ва харобкорї накунад. Чунин тарзи муњокимаронињои 
фалсафию њакимонаи Шоњин гувоњи он аст, ки ў ба инкишофи љамъият, 
системаи роњбарї бар он, усули ба роњ мондани корњо, муносибат ба 
табаќањои иљтимої, коргирї ба арзишњои илмї, гирењњои фарњангї ва 
мушкилњои иќтисодиро то ба андозаи сарфањм меравад. Зеро хеле оддї 
бошад њам, баъзан роњњои халосиро нишон доданї мешавад:  

«Чароѓи афрўхтаро љое, ки равѓан дињанд, доман мезананд, чї умеди 
рушної ва кўдаки навомўхтаро љое сим дињанд, бим медињанд, чи 
тамъаи ошної…  

Фарёд аз ин доягони бемењр, ки ба атфоли худ ба љои шир хун 
медињанд»… 

Њадафи эљодкор ин аст, ки чароѓи афрўхта корест, ки андак баъд 
натиља медињад, зимомдорон ба љои онро аз сари бод эмин нигањ 
доштан, ба доман бод њосил карда, онро хомўш мекунанд, то ин ки 
торикї њукмрон бошад ва сиррашон фош нашаванд. Њадаф аз доман 
сади роњ гардидан мебошад. Ё худ маќсад аз кўдаки навомўз одамони 
хоњишдор, вале камтаљриба ё бетаљриба аст. Ба љои дасти ўро гирифтан, 
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баръакс ўро ин доягони бемењр - мансабдорон, ба љои шир хун медињанд. 
Яъне љонибдорони нашъунамои ў нестанд. 

Шоњин соњибмансабони замонро бо кўтањназариву зоњирбинї айбдор 
мекунад. Њар як зуњури номатлубро бояд пеш аз њама сабабњои пайдоиш, 
омилњои зоњиршавї ва решањои онро љустуљў намуд, то ин ки гунањкор 
бељазо намонад ва адолат пойдор шавад. Барои дарки масъала адиб 
чунин далел меорад, ки:  

«Шуллони (маоши) мир агар ба навкар нарасад, гилаи мир аз танхоњ 
(рутбаи пасттар аз мир) аст ва ротибаи (моњонаи) вазир агар ба аскар 
нарасад, шикваи вазир аз подшоњ аст… Туфанги бетир киро аз по 
нишонад ва паланги бечанг киро аз љо фишонад. Оњан то тофта (сурх) 
накунї, дар чўб наравад ва тир то оташ надињї, аз чўб наљањад. Заминро 
дона дењ, то хирман даравї ва тўтиро шакар дењ, то сухан шунавї». 

Њадаф дар казовати боло набудани низоми давлатдорї, хараљу мараљ, 
бесару сомонї дар корњои соњибмансабон ва пеш аз њама, дар дарбор 
аст. Яъне бо давлат гуфтани танњо низом барќарор намешавад. Низому 
тартибро бояд дар мадди аввал барќарор намуд, то адолат барќарор 
шавад. Агар адолат набошад, он давлат бозичаи дасти мансабдорон аст. 
Аз ин рў, маќсад аз маоши мир, моњонаи вазир, туфанги бетир ва 
паланги бечанг мавчудияти миру вазир, давлату њукумат буда, ин њама 
зоњири давлатдорї аст, вале фаолияти онњо, мављудияти адолати 
иљтимої ва риояи он љанбањои ботинии давлатанд.  

Дар баъзе њолатњо Шоњин њолати худро тасвир менамояд, ки дар 
муќобили ин ноадолатињо истодагарї кардааст ва аз ин рў адиби 
њаќиќатгў  хору залил ва бењимояву танњост. Бинобар он размї сухан 
гуфтани адиб бесабаб нест. Ў менависад:  

«Агар чун гунљишк хона кунам, њољиби остона тузоќи… тифлон аст ва 
агар чун гўсфанд азми сањро намоям, ќоиди тариќ (ќаравули роњ) таёќи 
чўпон… Замона њар зањри ќоѓазпече, ки омезад, ки чун кадуи нос дар 
коми ман мерезад ва гетї њар дуди талхе, чун ангезад, ки найи калён 
(чилим) дар димоѓи ман мебезад… Шир дар косаи ман љурѓот аст ва 
мавиз дар кисаи ман ќараќот аст… Чун бахт баргашт, њол ин аст ва чун 
хотир ошуфта шуд, маќол чунин…» 

Тасвирњои боло характери фардї дошта шарњи холи худи адибро 
инъикос кардаанд: мисли гунљишк хона сохтан - бо азоби зиёд ва 
њакирона бунёд кардани чизе, мисли гўсфанд агар азми сањро… кардан - 
киноя азми коре, маќсадеро пеш гирифтан; зањри коѓазпечи замона - 
киноя аз ягон навъи воќеаву њаводиси нохуше,  ки рух медињад, њатман 
мисли нос ба коми адиб рехта мешавад, ки дар нињояти кор номуродї ва 
беиќболї дар назар дошта шудааст.  

«Бадоеъ-ус-саноеъ» - и Шамсуддин Шоњин аз нигоњи мазмуну муњтаво 
мисли айбномаест бар муќобили амиру аморат ва умуман 
соњибмансабони замонаи адиб. Мањз њамин тоифа, - ба ќавли Шоњин, - 
мамлакатро аз пой афтонидаанд. Онњо аз илму дониш, фарњангу 
маърифат дуранд. Њамчунон аз фањму идроки идораи давлат мањруманд. 
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Рисолаи «Бадоеъ-ус-саноеъ» аз нигоњи шакл ва мундариља падидаи 
тоза дар насри бадеии асримиёнагии тоќик аст. Њатто унвони рисола 
номи асарњои илмї – назариявиро ба ёд меорад. Аз тарафи дигар, асар 
дорои фаслу бобњои људогона ё таќсимбандии дигаре аз ягон љињат нест. 
Пас маълум мешавад, ки њадафи як самт- интиќод аз сохти давлатдорї ва 
сардори  он мебошад. Усули нигориши асар, образњо ва шахсиятњои 
тасвиршаванда, ки адиб зикр мекунад, ном гирифта намешаванд. Амали 
онњо, кору муносибати онњо зикр мешаваду халос. «Агар гулўла (тир) ба 
гўр (гўрхар) расад њам, бо воситаи борут аст ва агар мурда ба гўр равад 
њам, низ ба дастёрии тобут»… Ё ин ки: «Фарёд аз ин доягони бемењр, ки 
ба атфоли худ ба љои шир хун медињанд». 

Иштирокчиёни муњокимањо, образњои тасвиршаванда рамзї-киноявї, 
тамсилї-маљозї буда, аз рўи амалашон маълум мегарданд, ки кињоянд. 

Насри асар сода ва тарзи баёни адиб хеле шавќангез аст. Саропо 
Шоњин аз санъати саљъ ва навъњои он истифода кардааст. Ин њунари 
адиб хонандаро барои мутолиаи асар омода месозад. Хонанда аз 
мутолиаи он лаззати маънавї мебарад ва хастагиро њис намекунад: 
«Шалѓами пухта бо  нуќраи хом њамранг аст, тафовут ту медонї; обгина 
бо алмос њамсанг аст, агар метавонї» ва ѓайра. 

Аз калимаю иборањо, таъбирњо, зарбулмасалу маќолњои халќї адиб 
хеле фаровон кор гирифтааст. 

Бояд гуфт, ки санъаткорї ё худ кор гирифтан аз рамзу кинояњо, маљозу 
ињомњо фањмиши моњияту мўњтавои асарро мушкилтар намудааст. 
Хонанда баъзан маќсади нињоии адибро ба таври ошкоро фањмида 
наметавонад. Дар њар сурат, асар ањамияти фарњангию маърифатї ва 
тарбиявї дорад. 

Асари мазкур гувоњи он аст, ки эљодкори он донишманд, соњибхирад, 
боистеъдод ва пуртаљриба мебошад. Зеро тавассути «Бадоеъ-ус-саноеъ» ў 
намунаи волои афкори сиёсї-иљтимої, маданї-маърифатї ва фарњангї-
адабии даврро баён карда тавонистааст. 

Мазмуни манзумаи «Тўњфаи дўстон» 
Маснавии «Тўњфаи дўстон» дуюмин асари калони Шоњин буда, дар 

пайравии «Бўстон»-и Саъдии Шерозї таълиф шудааст. Ин асар нотамом 
аст. Шоњин онро дар мавзўи панду андарз, мавъизату насињат ва умуман 
тарбияи инсон хостааст эљод намояд. Вале шоир мебинад, ки тавассути 
андарз сиёсатмадорони асрро бо роњи рост њидоят кардан мањол ва њатто 
номумкин аст. Шояд аз њамин сабаб шоир асарро ба поён намерасонад. 
Маснавї бо хоњиши устод ва роњнамоињои пири маънавии Шоњин-
Зарири Љўйборї дар чунин шакл тарњрезї гардида будааст: 

Боби аввал: Дар адл. 
Боби дуюм: Дар эњсон. 
Боби сеюм: Дар ишќ. 
Боби чорум: Дар тавозўъ. 
Боби панљум: Дар ризо. 
Боби шашум: Дар ќаноат. 
Боби њафтум: Дар тарбият. 
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Боби њаштум: Дар шукр 
Боби нуњум: Дар сабр 
Боби дањум: Дар хотима 
Дареѓо, ки аз ин наќшаи мураттабсохта танњо муќаддима ва фасли 

аввали боби нахустини « Тўњфаи дўстон»-ро Шамсуддин Шоњин 
навиштаасту халос. 

Дар асоси њамин бахшњои сомондодаи Шоњин метавон ба натиљае 
омад, ки шоир авзои сиёсї, њолати рўњии зимомдорони аср, равиши 
љамъияти онрўза, муносибати дарбор бо илму фарњанг, шеъру адабиёт, 
эљодкорону ќуввањои зењнию фикрї, раъиятро хеле хуб тањлил кардааст. 
Ин тањлилу мушоњидањо шоирро водор сохтааст, ки баъдан фикри дигар 
кунад. Аз ин рў, шоир бо таълифи муќаддимаву ќисме аз нахустбоб 
ќаноат кардааст. 

Ў зоњиран амир Музаффар ва Абдулањадро васф њам кардааст ва аз 
тарзи муносибат бо тасвирњои офаридааш, онњоро сахт танќид низ 
кардааст. Яъне Музаффарро ба Љамшед ва Абдулањадро ба Зањњок 
монанд мекунад: 

Чу гетї зи Љамшед пардохт тахт, 
Бар он тахт Зањњок андохт рахт. 
Шукўње дар ойини давлат намонд, 
Ба Тўронзамин зебу зиннат намонд. 

Ба њамин тариќ, Шоњин ин асари ахлоќии худро аз шикваю танќиди 
замонааш оѓоз менамояд: 

Маро шиква поён надорад гузор, 
Ки худ шиква бањре бувад беканор. 
Фиѓон, к-ин њарифони кинозмой, 
Ба мењр андар оранд халќе зи пой. 
Чу фарзанд аз онат њамепарваранд, 
Ки чун гурба фарзанди худ мехуранд. 
Ман идбор дидам, ту фирўз бош, 
Зи ањволи ман ибратомўз бош. 

Ё худ дар фасли «Дар гузориши айёми нофарљом ва шикояти хосу 
авом» меорад:  

Ду-се рўз љўёи эњсон шудам, 
Сарояндаи мадњи дунон шудам. 
Бибурдам ба ороиши назм ранљ 
В-аз он кардам офоќро пур зи ганљ. 
Кафи хушки эшон, к-аз он нам нарехт 
Ва гар рехт љуз хуни мардум нарехт. 
Сагеро, ки љома даридї ба дев, 
Фаришта аз ў даргирифтї ѓирев. 
Чунон барзадам сирати мардумї, 
Ки гўї назода чу ў одамї. 

Забони маснавї, шеваи таълиф ва услуби эљоди Шоњин дар «Тўњфаи 
дўстон» хеле дилнишин аст. Дар ин њикоят, ки љавоне пиреро мегўяд, ки 
чаро нињол парвариш мекунї? Охир, ин шояд пас аз чандин сол самар 
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дињад, вале ба ту чї фоида? –Пир мегўяд, ки пешиниён шинонданд, мо 
хўрдем, мо њам мешинонем, то ки ояндагон бихўранд: 

Яке аз салотини дерингање, 
Гузар карда бар нахлаи анбуње. 
Ки биншонда пиреш аз нав ба хок, 
Ба теѓе њамекардаш аз њашв пок. 
Бад-ў гуфт: ай марди деринасол, 
Бад-ин умр кай бар хурї з-ин нињол. 
Худ ин нахлро отдат ин аст кор, 
Пас аз бист сол оварад баргу бор. 
Чунин гуфт дењќони донишвараш, 
Ки гар ман нахурдам, хурад дигараш. 
Чу худ хурдаї барги пешинагон, 
Дарахте пасояндагонро нишон. 

Њикояти мазкур моњияти тарбиявї-ахлоќї дошта, дар он инсондўстї 
ва некўкорї ба тасвир омадааст. Дар симои љавон бошад, худхоњї ва 
кўтоњназарї баён шудааст. 

Хусусиятњои бадеии ашъори Шамсуддин Шоњин 
                     Њарифи табъи расои ту кас нашуд, Шоњин, 

                                      Зи бас ягонаи офоќ дар сухандонист.  
Шамсуддин Шоњин дар адабиёти нимаи дуюми асри XIX яке аз он 

шоиронест, ки дар њамаи навъњои шеър эљод кардааст. Тозакрињои 
Шоњин дар ќасида, ѓазал, ќитъа, рубої, тарљеот, мусаммати мухаммас, 
маснавї ва ѓайра хеле устодона аст. Шоњин аз тарафи дигар, ба 
бузургтарин шоирон: Анварї, Саъдї, Камол, Њофиз, Нозим, Низомї, 
Бедил пайравињо кардааст. Ў дар ќасида бештар ба Хоќониву Анварї, 
дар ѓазал ба Саъдию Њофиз ва Бедил, дар маснавї ба Низомї бештар 
таваљљўњ зоњир намудааст. Шоњин, ба хусус, дар ѓазал табъи басо баланд 
дорад, зеро Туѓрал барин шоир ўро устоди хеш медонад. Шоњин дар 
мазмунсозї ва маъниофарї соњибњунар буда, санъати нозуки баён дорад: 

Ќурбони лаби лаъли шакархои ту гардам, 
Мафтуни хати ѓолияпирои ту гардам. 
Лаб мегазї, ай шўх, надонам, ки чї гўї, 
Аз нозукии тарзи адоњои ту гардам. 

Аз сабаби он ки мањбуба дар ѓояти нафосату зебої ба тасвир омадааст, 
бинобар он љузъиёти тасвири образњои лирикї низ хеле њунармандона 
аст: лаби лаъли шакархо, хати ѓолияпиро, нозукии тарзи адоњо ва ѓайра 
тавсифњо, истиорањо, ташбењот, кинояву маљоз ва махсусан, таносуби 
сухан љолибу ќобили ќабул истифода шудаанд. Чунин тарзи 
мазмунсозиву маъниофарї ба хусус, дар лирикаи ишќии Шоњин хеле 
зиёд мушоњида карда мешавад. Мавзўъњои ишќї якљоя бо тасвири 
љузъиёти бањор, гулу лола, насими атрогин, садои паррандањои 
хушилњон, навои обшорону гоњ-гоње резиши борони найсон, лањзањои 
тобиши офтоби тобон дар тасвирсозињои Шоњин њунари хосанд. 

Ай њарифон, ваќти гул дар гулситон маљлис кунед, 
Лоларўе иттифоќ афтад, ба худ мўнис кунед. 
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Ин мавзўъњо бо њамовозии мусиќиву суруд ва маю бодагусорї 
тасвирњои хеле хотирмону таъсирбахши лирикаи Шоњин мебошад. 
Хусусияти људогонаи лирикаи шоир ба хусус ѓазалиёти вай дар он аст, 
ки он то андозае тобиши зарофатомез дорад, ки ќаблан дар ашъори 
шоирони дигар дучор намешавад. Ин тарзи маъниофариву мазмунсозї 
аз њадди камолоти маънавии Шоњин башорат медињад. 

Дар лирикаи Шоњин мавзўъњои ахлоќї, панду андарзї, таълимї- 
тарбиявї низ мавќеъ доранд. 

Инчунин шикояту танќид, оњангњои яъсу навмедї дар лирикаи шоир 
хеле њунармандона баён шудаанд. 

Санъати шоирї, њунари эљод, пояи сухангустарї, хаёлбофиву 
мазмунсозї, маъниофарї ва њадафнокї дар лирикаи Шоњин хеле 
дилкашанд. 

Сабки сухан, тарзи баён, шеваи эљод, њунари таълифи шоир низ љолиб 
аст. Ў аз калимаю таъбирњо, маќолу зарбулмасалњо, ифодањои халќї, 
инъикоси урфу одатњои мардумї, расму русум ва ѓайра ба њунармандии 
ба худ  хос кор мегирад. Њадафро њунармандонаву ўњдабароёна баён 
карда метавонад: 

Дамаке аз рухи худ парда барандоз, ки ман 
Аз рухат об дињам чашми тамошоиро. 

Ё худ: 
Гў наварзад ишќ њар касс, барнатобад љаври ёр, 
Њар ки аз гунљишк тарсад, бояд аз арзан гузашт. 

Дар ин абёт: «Чашмро об додан» ба маънии лаззат бурдан аз тамошо 
ва дар байти дуюм маќоли «Аз гунљишк тарсї, арзан макор» хеле 
њунармандона кор гирифта шудаанд. 

Аз ин рў, наќши эљодиёти Шоњин барои соддаву оммафањм намудани 
забони адабии асримиёнагї ва ба зиндагии халќ боз њам наздик 
намудани адабиёти бадеї хеле бузург аст. 

Савол ва супоришњо: 
1. Оид ба овони љавонии Шоњин маълумот дињед. 
2. Тањсили ибтидої ва мадрасавии Шоњин дар куљо гузаштааст? 
3. Сабабњои ба дарбор роњ ёфтани шоирро наќл кунед. 
4. Мероси адабии Шоњин аз чињо иборат аст? 
5. Сањми Шоњинро дар рушди ѓазали адабиёти нимаи дуюми асри 

XIX баён намоед. 
6. Мавзўъ ва мундариљаи ѓазалиёти Шоњинро наќл кунед. 
7. Ѓазали «Ай, ки аз ќадди расо ѓояти сарви чаманї»-ро тањлил 

намоед. 
8. Мавзўъ ва мундариљаи ѓазали «Њама аљзои ту хубу њама аъзои ту 

хуш»-ро  шарњ дињед. 
9. Фаъолияти достонсароии Шоњин аз кай оѓоз шудааст? 
10.  Мазмуни мухтасари достони «Лайлї ва Маљнун»-ро наќл кунед. 
11.  Образњои асосии мусбату манфї, лањзагї ва доимии «Лайлї ва 

Маљнун»-ро тањлил намоед. 
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12.  Умумият ва тавофути «Лайлї ва Маљнун»-и Шоњин аз асарњои 
њамном аз чї иборат аст? 

13.  Мазмуну мўњтавои асари «Бадоеъ-ус-саноеъ»- и Шоњинро наќл 
кунед. 

14.  Дар «Бадоеъ-ус-саноеъ» Шоњин бештар кадом масъалањои 
иљтимоиро баён кардааст? 

15.  Мавзўъ ва мундариљаи ѓоявии маснавии «Тўњфаи дўстон»-ро баён 
кунед. 

16.  Дар таълифи «Тўњфаи дўстон» Шоњин ба кадом асари 
асримиёнагї пайравї кардааст? 

17.  Мазмуни ду се њикоятро аз «Тўњфаи дўстон» наќл кунед. 
18.  Арзиши адабии маснавии «Тўњфаи дўстон» аз чї иборат аст? 
19.  Оид ба санъати эљод ва њунари шоирии Шоњин чї медонед? 
20.  Маќоми Шамсуддин Шоњин дар адабиёти нимаи дуюми асри XIX 

аз чї иборат аст?   
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МУЊАММАДСИДДИЌИ ЊАЙРАТ 
Яке аз шоирони тавонои ибтидои асри XX тољик Муњаммадсиддиќи 

Њайрат аст, ки бо эљодиёти худ ба адабиёти давр ва минбаъда таъсири 
муайян гузоштааст. Њайрат соли 1878 дар гузари Арўсони Бухоро 
таваллуд ёфтааст. Номи шоир Муњаммадсиддиќ буда, «Њайрат» 
тахаллуси адабии ўст. Падари шоир дар масљиди гузари Арўсон муаззин 
буда, барои тарбияи писараш њаматарафа саъй доштааст. Шоир дар 
овони њафтсолагї аз модар ва дар дувоздањсолагї аз падар ятим 
мемонад. Њайрат дар синни 15-солагї ба мадраса дохил шуда, илмњои 
љории замонро комилан фаро мегирад. Вай соли 1895 бо устод 
Садриддин Айнї рафоќат пайдо намуда, онњо аз њамдигар хеле бањрањо 
мебаранд. 

Њайрат аз нигоњи иќтисодї чандон доро набуд ва аз ин љињат танќисї 
мекашид. Ин аст, ки шоир барои бењбудии њолати иљтимоии хеш, соли 
1898 ба сифати мирзо, ба хидмати Ашўрбек ном даллоли пўсти ќароќўлї 
дохил мегардад. Аз сабаби он ки Њайрат бемор шуда буд, соли 1900 бо 
маслињати дўстону наздикон барои таѓйири муњит ба Фарѓона меояд. 
Бемории шоир вазнин гардида соли 1902 Њайрат аз дунё чашм мепўшад. 

Њайрат махсусан бо таъсири мактаби адабии Шарифљон Махдум 
назокати илми шеърро хеле барваќт аз худ менамояд. Аз тарафи дигар, 
муњити илмї-адабии шањри Бухоро низ ба эљодиёти ў таъсири зиёд 
менамояд. Ин аст, ки ў ба шеъргўї аз овони хурдсолї шурўъ мекунад. 

Мероси адабии Њайрат 
Муњаммадсиддиќи Њайрат њанўз аз даврони хурдсолї то тањсили 

мадраса ба шеъру шоирї рў оварда буд. Устод Садриддин Айнї дар ин 
бора менависад, ки: «… аз камоли истеъдод ва ишќи адабиёт дар 
хурдсолї ба мартабаи устодї расида буд». Њайрат тавонист дар муддати 
кўтоњ аз худ ашъори зиёде ба ёдгор гузорад. Ашъори шоирро баъд аз 
вафоти ў яке аз бузургону фозилони замон-Мирзо Абдулвоњиди Мунзим 
ба сифати девон мураттаб намудааст. Ба њамин тариќ, девони ашъори 
Њайрат дорои 2447 байт буда, аз шаклњои шеърии зерин: ѓазалу ќасида,  
ќитъаву рубої, мусаммати мухаммас, мусаммати мусаддас ва ѓ. иборат 
мебошад. 

Дар девони ў ѓазал нисбат ба шаклњои дигари шеърї мавќеъ дорад. 
Мавзўи марказии ашъори Њайрат ишќу ошиќї, шўру валвалањои 
ботинии инсон, садои дилњои лабрези вафодирию муњаббат, садоќату 
самимият мебошад. Бахусус ѓазалиёти ў аз ин љињат афзалияти бештаре 
дорад.  

Масалан, ѓазали зерини Њайрат, ки аз нигоњи мавзўъ, мазмуну мўњтаво 
ишќї - васфї буда, дар он њусну љамоли мањбуба васф карда мешавад, 
хеле љолиб аст. Ин ѓазал, ки аз њар љињат аз нигоњи хусусиятњои 
мундариљавї: маъниофарї, мазмунсозї, интихоби лафзу назокати ифода, 
њунари коргирї аз санъатњои бадеии маънавию лафзї ва ѓ. љолиб аст. 

Аз љињати талаботи хусусиятњои шаклї њам хеле дилнишину хотирмон 
мебошад. Зеро њатто диќќати устод С. Айниро љалб намудааст ва устод 
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ин ѓазалро яке аз бењтарин ѓазалњои суннатї мењисобад. Чунончи, матни 
пурраи он ѓазал: 

Ай сарв, беибо ба чаман сар кашидаї! 
Моно, ки сарви ќомати ўро надидаї? 
Ороми сарви ман бувад аз љўйбори чашм, 
Ай сарв, агар ту бар лаби љў орамидаї. 
Ў сарви дилбар асту равон аст дар хиром, 
Ту сарви бебариву ба кунље хазидаї! 
Ў реша дар дил асту зи дил об мехурад, 
Ту реша дар гил астиву аз гил дамидаї. 
Ў нозпарвар асту бувад шох-шохи лутф, 
Ту боѓпарвар, аз ду- се шохи буридаї. 
Њайрат, зиёда мўътакиди сарви нози ў 
Гаштї, магар мунозираи мо шунидаї? 

Ѓазали зикршуда бешубња хеле њунармандона эљод шудааст. Бунёди 
тасвири шеъри боло ду сарв буда, яке дарахт ва дигаре мањбуба 
мебошад. Аз ибтидо то интињо ташбењи баргаштаву ташбењи тафсилї ба 
кор гирифта шудааст, то ин ки шоир бартарии мањбубаро нишон 
бидињад. Сарви чаман, ки аз дарахтони дигар дар ќаду ќомат бартарї 
дорад, ифтихор мекунад. Шоир ўро огоњ месозад, ки фахри ту бељост, 
зеро аз рўи тамоми хусусияту аломатњои муќоисашаванда ќомати 
мањбуба бартарї дорад. Хусусиятњои шаклии шеъри боло низ басо љолиб 
ва хотирмон аст. Зеро интихоби калимањову иборањо, хусусиятњои табии 
дарахту инсон, љобаљогузорї, мантиќи бадеии сухан ва ѓайра радифро 
талаб намекунад. Вале калимањои ќафияшаванда: кашидаї, надидаї, 
орамидаї, хазидаї, дамидаї, буридаї, шунидаї низ бозёфти шоиранд. 
Онњо хеле хуб «чинда» шудаанд. Дар калимањои њамќофия решаи ќофия - 
идаї буда, њарфи равї «д» мебошад. Аз ин рў, ќофияњои ѓазали боло 
мутлаќ мебошанд. 

Аз нигоњи вазн низ ѓазали мазкур нисбатан дилнишин аст, зеро дар 
бањри Музореи мусаммани ахраби макфуфи мањзуф ё маќсур иншо 
шудааст. Афоъили он чунин шакл дорад: 

- -  v/  -  v  -  v / v  -  -  v / -  v  - 
- -  v/  -  v  -  v / v  -  -  v / -  v  - 

Яъне: мафъулў, фоъилоту, мафоъїлу, фоъилун 
Њайрат шоири ѓазалсарост ва дар ин њунар хеле панљаи ќавї дорад. Ў 

ѓазалњои таќлидкорона њам дорад, вале дар таќлид њам на њар кас 
муваффаќият пайдо карда метавонад. Масалан, ба ѓазали мазкури 
Њайрат агар таваљљўњ карда шавад, хеле њунармандона эљод карда 
шудааст: 

Чашм андозам, ки он гулпирањан ёдам кунад, 
Гўш як дам аз тарањњум сўи фарёдам кунад. 
Чанд бошам аз фироќаш банда бо оњу фиѓон, 
Кош сўям як назар он сарви озодам кунад. 
З-он лаби ширинлабе ширин нашуд, охир маро, 
Њамнишини кўњи ѓам монанди Фарњодам кунад. 
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Хоки рањ гардидаам боре ба роњи тавсанаш, 
Як нигањ аз лутф ё якбора барбодам кунад. 
Абрўяш тири ѓазаб њар лањза бар дил мезанад, 
Наргиси масташ ба љон сад фитна эљодам кунад. 
Зањр менўшам зи љоми дида аз сањбои ашк, 
Шоядам љоми май он мањ нўш бар ёдам кунад. 
Зору мањљуру њазинам, Њайрат, аз њиљрони ў, 
Бар умед он мањ зи васли хеш дилшодам кунад. 

Дар ѓазали зикршуда истеъдоди воќеии Њайрат, њунари волои ў, 
донишу љањонбинї, табъу тавони суханварии вай боз њам бештар ошкор 
мешавад. Чашм андохтан-киноя аз пиндоштан, ба умед будан ва 
гулпироњан-истиора, зеро ташбењшаванда нест ва танњо ташбењкунанда 
зикр шудааст. Гўш сўи фарёд кардан- гапи касеро гирифтан, розї шудан 
ба фикри касе; њамнишини кўњи ѓам будан-ѓамшарикї; абрў-тири ѓазаб 
ва ѓ.  Ѓазали боло ишќї буда, њадафи шоир шикоят аз њаљри ёр, фироќу 
дурї аст. Ошиќ муштоќи висол аст, вале мањбуба ѓазабноку бадќањр 
мебошад. 

Аз нигоњи њунари эљод низ ѓазали зикршуда хуб эљод шудааст. Ѓазал 
дорои радифи содда буда, калимаи кунад ба њайси радиф оварда 
мешавад. Радиф танњо аз таъкиди маъно иборат набуда, бештар бори 
ѓоявї мекашад. Ѓазал бо таќозои ќофия њам љолиб буда, дар он 
калимањои ёдам, фарёдам, озодам, Фарњодам, бодам, эљодам, ёдам, 
дилшодам њамќофияанд. Аз љињати навъњои ќофия бошад, ќофияњои 
ѓазали мазкур мутлаќ аст, зеро пас аз равї («д») унсурњои дигари ќофия 
омадаанд. Њадафи шоир аз истифодаи чунин тарзи ќофия баёни њолати 
пешомада мебошад. 

Дар эљоди ѓазал  шоир аз бањри Рамал истифода кардааст. Ин аст, ки 
ѓазал дар бањри Рамали мусаммани мањзуф таълиф шудааст. Афоъили 
вазни њосилшуда чунин аст: 

- v -  - / -  v -  - / - v -  - / - v – 
- v -  - / -  v -  - / - v -  - / -  v - 

Яъне: фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилун.  
Намунањои дар боло овардашуда далели онанд, ки ашъори Њайрат дар 

адабиёти замони худ нисбат ба дигар муосирон аз њар љињат бартарї 
дорад. 

Дар ѓазалиёти Муњаммадсидиќи Њайрат мавзўъњои танќидї, њаљвї 
хеле зиёданд. Масалан, ў зоњидро хеле сарзаниш менамояд: 

Зоњид аз дайр ба масљид зада саъйи ботил, 
Кист ин гумшударо дар роњи Њаќ гардонад. 
Њарфи имрўзи ту бо моњ њамагї кину љафост, 
Худ муаллим зи вафо кош сабаќ гардонад. 

Яке аз хусусиятњои љолиби ѓазалиёти Њайрат аз он иборат аст, ки 
њатто мавзўъњои ишќї низ тобиши њазлу шўхї гирифтаанд. 

Чунончи: 
Мо ба узлат мурда, ёди дилситони мо ба хайр, 
Барнамегирад хабар, сарви равони мо ба хайр. 
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Ёди ў дорем ањде, њељ ёди мо накард, 
Ёди бепарводили номењрубони мо ба хайр!  
Мо ба фикри он ки дорад ёр фикри њоли мо, 
Боракаллањ фикри мову њам гумони мо ба хайр. 
Нуќли маљлис њар куљо зикри парешонии мост, 
Мо ба худ љамъем, асрори нињони мо ба хайр! 
Ў намерафтаст худ љуз дар рањи шарри раќиб, 
Ёди чоќи кардаю чўту нишони мо ба хайр. 
Хостем аз лаъли ў як њарфеву расво шудаем, 
Дар бари ёрони дерин имтињони мо ба хайр. 

Ѓазали зикршуда андаке тамоили њазломез дорад. Ошиќ-ќањрамони 
лирикї њамоно гирифтори њиљрон аст, вале мањбуба хеле бепарводилу 
номењрубон мебошад. 

Ин аст, ки ошиќ ўро: ањсант, мегўяд. Ањсанти гуфтаи ў маънии 
зоњиран офаринро дорад. Мањз бори ѓоявї бардоштани радифи 
мураккаби «мо ба хайр», тобиши њазлангези маќсади ќањрамони 
лирикиро таъмин кардааст. Аз ин рў, шоир онро ба њайси радиф 
баргузида, то ба охири ѓазал ба кор мебарад. 

Аз нигоњи њунари шоирї низ ѓазали дар боло овардашуда хеле 
њунармандона аст. Шоир аз санъатњои бадеии таносуби сухан, истиора, 
маљоз, киноя, ташбењ, муболиѓа, тазод, тавсиф ва ѓ. хеле ўњдабароёна 
истифода мебарад. 

Аз љињати хусусиятњои шаклї низ ин ѓазал хуб аст. Чунон ки ќаблан 
ишора рафт, шоир дар ин ѓазал радифи мураккабро ба кор мебарад, то 
ин ки бори ѓоявии њадафро вазнинтару таъсирбахштар намояд. 

Ќофияњои ѓазал калимањои дилситон, равон, номењрубон, гумон, 
нињон, нишон, имтињон, љон…  буда, ќофияњои муќайяд мебошанд, зеро 
баъди њарфи равї («н») унсури дигар иштирок надорад. 

Ѓазали боло дар бањри Рамали мусаммани маќсур эљод шудааст. 
Афоъили вазни мазкур чунин шакл дорад: 

- v  -  - / -  v  -  - / -  v  -  - / -  v ~ 
- v  -  - / -  v  -  - / -  v  -  - / -  v ~ 

Яъне: фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилон. 
Њайрат дар эљодиёти худ махсусан дар эљоди ѓазал ба шоирони 

пешина пайравї кардааст. Ў ба ашъори Саъдї, Бадруддини Њилолї, 
Мушфиќї бештар пайравї мекунад. Хусусан дар муносибат ба образи 
лирикии мањбуба Њайрат асосан ба Њилолї ва эљодиёти ў рў меорад. 
Барои намуна ба ин ѓазали Муњаммадсиддиќи Њайрат мурољиат 
менамоем, ки хеле њунармандона рўи кор омадааст. Албатта, сўзу гудоз 
дар ѓазалиёти Њилолї ва назокати ифодаи љузъиёти тасвирњои лирикї 
дар шеваи эљоди ў афзалияти том дорад. Чунончи: 

Ай мўниси дил, дўш ту мењмони кї будї? 
Дил бе ту ба љон омаду љонони кї будї? 
Маст аз маи ишќат ману бо ѓайр задї љом, 
Ранљури ту ман будаму дармони кї будї? 
Њамсўњбати аѓёриву як бор нагуфтї, 
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Бо худ, ки ќарини дили бирёни кї будї? 
Бурдї ту, ќарор аз ману ороми кї гаштї? 
Мурдам зи фироќи ту, бигў, љони кї будї? 
Аз гиряи ман киштии афлок равон гашт, 
Ай рўњи равон, лўъбати хандони кї будї? 
Боре накашидї зи дилам хори љафоро, 
Бо орази гул сарви гулистони кї будї? 
Ханљар ба кафу маст паи ќатли ту омад, 
Њайрат, бинигар захмии пайкони кї будї? 

Ѓазали мазкур пайравї бошад њам, басо ўњдабароёна ва њунармандона 
аст. Мавзўи ѓазали боло ишќї буда, бемењрї, љафокорї, бепарвої, 
берањмї, ситамгорї, золимї, бесабрї, дилсардї, бевафої дар симои 
мањбуба мавриди тасвир ќарор дорад. Ошиќ бошад баръакс: бовафо, 
бомуњаббат, пуртоќату пурсабр, љафокашу рањмдил, хушмуомилаву 
хушсухан аст. Ошиќ аз мањбуда шиква кунаду нолад њам, амалњои ў аз 
сидќи дил нест. Зеро ў сидќан мањбубаро дўст медорад. Рўзгори хешро бе 
мањбубааш њељ мењисобад. 

Мањбубаро баробари љон пазмон аст. Ин аст, ки бунёди мавзўии ѓазал 
ишќї буда, њиљрон, фироќ, дурї аз висол, канорагирї асоси онро 
фароњам овардааст. Аз ин рў, шоир барои таъсирнокї, дилчаспї, 
гўшнавозї дар коргирї аз хусусиятњои шаклї, унсурњои ёвари 
мазмунсозї хеле хуб њунарнамої мекунад. Гуфтан мумкин аст, ки 
њунарманд аст. 

Истифодаи радиф дар ѓазали боло хеле љолиб буда, шоир барои 
таъсирнокии баён радифи мураккабро истифода бурдааст. Албатта, дар 
ѓазали Њилолї ин љињати баён боз њунармандонатар аст. Яъне радифи 
мураккаби «кї будї?» бори ѓоявї ба дўш дошта, суоли ошиќ бар 
мањбуба мебошад. 

Калимањои ќофияшаванда низ љолибанд: мењмон, љонон, дармон, 
бирён, љон, хандон, гулистон, пайкон дар ѓазали боло њамќофияанд ва ба 
воситаи бандаки изофии «и» миёни радифу ќофия иртиботи забонї сурат 
гирифтааст. Аз сўи дигар, мантиќи ифода низ хеле баланд арзёбї 
шудааст. 

Ќофияшавандањои боло аз нигоњи навъњои ќофия муќайяд буда, пас аз 
равї («н») њарфи васл наомадааст. Ин унсур барои низоми калимањо ва 
рабти мисраъњову байтњо то тамомияти ѓазал, бо таъмин намудани 
оњангнокї идома мекунад. 

Аз нигоњи истифодаи вазн низ ѓазали боло хеле љолиб ва дилкаш аст. 
Ѓазал дар бањри Њазаљи мусаммани ахраби макфуфи мањзуф (ё маќсур) 
иншо шудааст, ки афоъили он дар чунин шакл сомон ёфтааст: 

-  -  v / v  -  -  v / v  -  - v / v -  - ( v  - ~) 
Яъне: мафъўлу, мафоъїлу, мафоъїлу, фаъўлун.   
Ба њамин тариќ, Њайрат ба воситаи ашъори лирикии худ ва махсусан 

ѓазалиёташ ба адабиёти нимаи асри XIX ва ва оѓози садаи XX ва 
њамчунин ба адабиёти муосири тољик нуфузи судманде расонидааст. 
Сањми ў дар ѓановати таљрибаи эљодї, њунари шоирї, санъати 
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маъниофарї, љузъиёти тасвирсозињо, коргирї аз радифсозиву ќофияёбї 
ва њамчунин боигарии таркиби луѓавию фонди лексикаи забони адабї ва 
ѓайра нињоят бузург аст. 

 
Савол ва супоришњо: 

1. Оид ба овони љавонии Муњаммадсиддиќи Њайрат чї медонед? 
2. Шиносии Њайрат бо устод Айнї кай ва чї гуна сурат гирифтааст? 
3. Тањсили ибтидої ва мадрасавии Њайрат дар куљо гузаштааст? 
4. Мероси адабии мањфузмондаи Њайратро номбар кунед. 
5. Мавзўъ ва мазмуну муњтавои лирикаи Њайратро наќл кунед. 
6. Хусусиятњои њунарии ѓазалиёти Муњаммадсидиќи Њайратро шарњ 

дињед. 
7. Ѓазали «Ай сарв, беибо ба чаман сар кашидаї»-ро азёд кунед ва 

хусусияти образњои лирикї-њарду сарвро баён кунед. 
8. Мазмун ва мундариљаи ѓоявии ѓазали «Чашм андозам, ки он 

гулпироњан ёдам кунад»-ро наќл кунед. 
9. Ѓазали «Мо ба узлат мурда ёди дилситони мо ба хайр» - ро аз 

нигоњи маъниву мазмун ва њунари шоирї шарњ дињед. 
10.  Маќоми Њайрат дар рушди адабиёти давр ва анвои људогонаи 

шеър чї гуна аст? 
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ЌОРЇ РАЊМАТУЛЛОЊИ ВОЗЕЊ 
Яке аз шоирони тавонои адабиёти нимаи дуюми асри ХIХ тољик Ќорї 

Рањматуллоњи Возењ буда, соли 1818 дар шањри Бухоро дида ба дунё 
кушодааст. Возењ дар ибтидо дар дабиристони Ќориён тањсил намуда, 
баъди хатми таълимкадаи мазкур ба мадраса дохил мешавад. Яке аз 
устодони бонуфузи ў дар мадраса домулло Њољибойи Хўљандї буда, аз 
ин шахс Возењ улуми љории даврро омўхтааст. Шоир илмњои дигарро аз 
ќабили улуми адабї, таърих ва инчунин табииётро низ хеле хуб аз худ 
мекунад. Баъди хатми мадраса Возењ ба хидмати њокими Кармина- 
Музаффархон роњ меёбад. Муњити њукмронии дарбори Музаффархон ба 
Возењ чандон писанд намеафтад ва аз ин рў, дере нагузашта шоир боз ба 
Бухоро бармегардад. Ваќте ки Музаффархон ба тахти њукумати марказї 
менишинад, кори Возењ боз омад намекунад, зеро муносибати њоким бо 
Возењ чандон хуб набудааст.  

Возењ аз фурсат истифода намуда ду корро сомон медињад: аввал ин ки 
дар як ќасидаи худ аз амир Музаффархон хеле ва хеле бо самимияти 
хосса ёд намудааст, аз љумла: 

Хуршедфитрато, малико, хусраво, даме 
Чашми ризо ба сўи мани бенаво кушой. 
Гар муфлисам ба симу зар, аммо ба синаам 
Бас ганљњои фазлу маъонї намуда љой. 
Рў карда омадам ба дарат бо њазор умед, 
Дил баста омадам ба љанобат ба сад раљой74… 

Дуюм ин ки соли 1871 вай тазкираи худро тањти унвони «Тўњфат-ул-
ањбоб фи тазкират-ул-асњоб» («Тўњфаи дўстон ва зикри ёрон»)-ро ба 
итмом расонида, онро ба амир Музаффархон пешкаш мекунад. Дар 
тазкираи Возењ беш аз 145 нафар ќуввањои адабии охири асри ХVIII ва 
оѓози садаи ХIХ љой дода шудаанд, ки онњо дар ќаламрави Бухоро, 
Ќўќанд, Самарќанд ва дигар марказњои илмї-фарњангии Осиёи Миёна 
зиндагї ва эљод кардаанд. Дар муносибат бо чунин корњои Возењ амир 
чї гуна иќдом намудааст, равшан нест ва ин чиз мусаллам аст, ки Возењ 
асосан бо пешаи хаттотї касби маош мекардааст. Инчунин, Возењ аз 
улуми табииёту риёзиёт, фиќњ ва тиб низ ба таври бояду шояд бањраманд 
будааст. 

Соли 1885 дар аморат таѓйирот ба вуљуд меояд, ба љои Музаффархон 
писари ў-амир Абдулањадхон сари ќудрат меояд.  

Бањори соли 1886 Ќорї Рањматуллоњи Возењ бо нияти ба љо овардани 
њаљ роњи Арабистонро пеш мегирад. Ў тавассути Туркманистон, Ќафќоз, 
Истамбул ба Арабистони Саъудї меравад ва дар бозгашт соли 1887 ба 
Бухоро роњи ў аз Ќаламрави Ироќу Эрон мегузарад. 

Пас аз сафар ў хотирањои хешро дар шакли китоби сафарї таълиф 
менамояд, ки дар ин асар оид ба рушди мамолики хориља ва аз ин бояд 
сарварони њукумати Бухоро ба ягон хулосаи зарурї биёянд ва ба њамин 
маъно тасвирњо дида мешавад. Вале ин асар ба аморати Бухоро ва 
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балегўёни дарбор писанд наомад ва суханони Возењро онњо њамчун 
ношукрї пазируфтанд ва ба ў тамоман ањамият надоданд. Дар ин бора аз 
баъзе намунањои ашъори Возењ иттилоот метавон пайдо намуд, ки 
гуфтааст: 

Зи бас гирифта дил аз вазъи олами пирам, 
Ба рўзгори љавонї чу ѓунча дилгирам. 
Чу дил шикаставу ошуфтаю парешонам, 
Ки њамчу мављ набошад ќабули таъмирам. 
Насиби ман ба љањон ѓайри талхкомї нест, 
Магар, ки рехта айём зањр дар ширам. 
Њадиси ояти њиљрон раќам задї, Возењ, 
Ки нест њољати шарњи сањењу тафсирам. 

Умуман, дар лирикаи Возењ оњангњои яъсу навмедї, шикастадиливу 
шикастанафсї, шиквањо аз нодориву тангдастї, бенавоию ќашшоќї хеле 
баланд садо медињанд. Намунаи ќазовати мазкур ѓазали зерин аст, ки 
шояд шоир дар њамин айёми камбаѓалии хеш таълиф намуда бошад. 
Чунончи: 

Ман, ки аз ташвиши даврон хотирам зери ѓам аст, 
Рўзи идам дар назар монанди шоми мотам аст. 
Карда ѓамњои љањон љо дар дили ношоди ман, 
Лољарам љуз ман ба олам њар ки бинї хуррам аст. 
Одамият дар мизољи ањли олам ёфт нест, 
Бошад аз њайвон басе кам, он ки гўї одам аст. 
Рафт то љое камоли нуќсу нуќсони камол, 
Соњиби љањли мураккаб бошад, он к-ў аълам аст. 
Бошад эмин аз ѓурури ин шаётинофатон, 
Чун Сулаймон њар ки таслимаш нигини хотам аст. 
Дил ба нони хону оши косаи дунон мабанд, 
Филмасал гар ќурси хуршед аст в-ар Љоми Љам аст. 
Баъд аз ин, Возењ, чу Урфї аз фалак фарёд хоњ: 
«Ман ба љое меравам, к-он љо ќадам номањрам аст». 

Албатта, тахмин метавон намуд, ки чунин абёти моњияти бисёр ќавии 
иљтимоидошта шояд аз нигоњи эљод ба даврони пирии шоир рост омада 
бошанд. Чунин ашъори лирикии шиквої дар осори мањфузмондаи Возењ 
кам нест. Ў бештар ранљу кулфатњо, тангдастию шиканљањои замонро 
зимни наќши лирикии мањбуба хеле ва хеле хуб ба тасвир мегирад. 
Љузъиёти тасвир дар лирикаи ишќии Возењ бо ин характернок аст, ки 
пурра воќеї, њаётї, мушаххас, муќаррарї буда, аз нољўрињои рўзгор 
њосил шудаанд. Масалан, ѓазали зерини Возењ намунаи бисёр хуби чунин 
ќазоват мебошад: 

Ёр темори дили хастаи мо кард?-Накард, 
Гузаре љониби арбоби вафо кард?-Накард. 
Чашмаш аз лутф сўи ѓамзадагон дид?-Надид, 
Дилаш аз мењр ба мо майли сафар кард?-Накард. 
Соате мўниси ѓамхонаи мо буд?-Набуд, 
Тарки њамсўњбатии ањли дуо кард?-Накард. 
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Бар муроди дили ањбоб даме рафт?-Нарафт, 
Дарди ушшоќи љигархора даво кард?-Накард. 
Аз парешонии ман зулф туро гуфт?-Нагуфт, 
Ё ки таќрири ѓамам боди сабо кард?-Накард. 
Бар ѓами бекасиам њеч касе сўхт?-Насўхт, 
Аз шиканљи ситами чарх рањо кард?-Накард. 
Коми Возењ фалаки шаъбадабоз75 дод?-Надод, 
Рањм бар вай нафасе бањри Худо кард?-Накард. 

Поёни умри Ќорї Рањматуллоњи Возењ дар Бухоро сипарї гардида, ў 
соли 1894 дар њамин љо олами фониро падруд гуфтааст. 

 
МЕРОСИ АДАБИИ ВОЗЕЊ 

     Дар суханпардозиву иншои насрам нест мисл, 
   Нест касро андарин фазлам маљоли мункирї. 

  Дар луѓоти форсиву туркиву лафзи араб 
   Бурдам аз майдони маънї гўйи сабќу бартарї. 

Бо вуљуди њамаи мушкилоти зиндагї, ноадолатињои иљтимої, тангии 
маишї, нооромињои замон Ќорї Рањматуллоњи Возењ тавонистааст аз 
худ осори гаронарзиш боќї гузорад. Возењ се забонро: тољикї, арабї ва 
туркиро хеле хуб омўхта будааст ва бо ин забонњо эљод кардааст, вале 
бисёр афсўс, ки на њамаи он осори гаронќадр то ба ин рўзњо омада 
расидааст. Аз мероси адабии Ќорї Рањматуллоњи Возењ то кунун чунин 
асарњо мањфуз мондаанд: «Тўњфат-ул-ањбоб фї тазкират-ул-асњоб», 
«Савонењ-ул-масолик ва фаросих-ул-мамолик» ё «Ѓароиб-ул-хабар фи 
аљоиб-ус-сафар», «Кони лазат ва хони неъмат». Ин асари 
Ќорирањматуллоњи Возењ дар хусуси тайёр намудани таъомњои миллї, 
ширинињо ва анвоъи нон, ки дар миёни мардумони Осиёи Миёна ва ба 
хусус бухороиён љорї будааст, маълумоти судманду муфид медињад. 
Асари дигари Возењ «Аќоид-ун-нисо» («Эътиќоди занон») ном дошта, 
дар ин асар урфу одат, расму хурофоте, ки миёни занони нодону 
нохондаи ватани шоир-Бухоро њукмфармо будааст, њаљву танќид карда 
мешавад. 

Нињоят, осори манзуми Ќорї Рањматуллоњи Возењ, ки аслан бо 
забонњои тољикї, арабї ва туркї эљод гардида, ќисми зиёди он осор аз 
миён рафта будааст. Њоло ќисман ба забонњои тољикиву арабї мањфуз 
мондааст, ки онњо на дар шакли девон, балки дар шакли парешон, аз 
сарчашмањои асри шоир ќисман гирдоварї карда шудаанд. 

Инчунин баъзе асарњои дигари ў низ то кунун мањфуз мондаанд ва ё 
дастрас нестанд, танњо унвони онњоро муаллифони сарчашмањо ёдрас 
кардаанд. Ба силки чунин осор: «Шаќоиќ-уд-даќоиќ»-дар тавсифи илмњо 
ва олимони њамон соња, «Ароис-ул-абкор ва наводир-ул-афкор»-асари 
бадеї буда, аз њикоёти манзуму мансури мухталифи ба забонњои 
тољикию арабї эљодшуда иборат мебошанд ва нињоят «Тўњфаи амонї», 
ки оид ба илми тиб аст, дохил мешаванд. 
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«Савонењ-ул-масолик ва фаросих-ул-мамолик» 
Ќорї Рањматуллоњи Возењ ба ин асари худ ду ном гузоштааст: 

«Савонењ-ул-масолик ва фаросих-ул-мамолик» («Воќеањои роњ ва 
масофаи байни мамлакатњо») ва унвони дигари њамин асар «Ѓароиб-ул-
хабар фи аљоиб-ус-сафар» («Њикоёти ѓариб аз аљоиботи сафар») 
мебошад. Ин асари сафарї буда, соли 1887 таълиф шудааст. Асар 
зоњиран ба њокими ваќт амир Абдулањад бахшида шудааст.Ин асар аз 
муќаддима, бахши асосї ва хотима иборат аст. Муќаддимаи асар 
суннатї буда, аз тањмид, наът оѓоз мешавад ва муаллиф дар њамин бахш 
маќсади худро аз сафари Њиљоз баён менамояд. Дар ќисмати асосии асар 
Ќорї Рањматуллоњи Возењ тасвир менамояд, ки ў соли 1886 чї гуна бо 
нияти  ба љо овардани маросими њаљ ба сафари Њиљоз баромадааст. 
Возењ аввалан роњи хешро тариќи сањроњои Туркманистон, шимолии 
Эрон, соњилњои бањри Хазар (Каспий), ќаламрави мулки Ќафќоз, 
бањрњои Сиёњ ва Миёназамин ва бањри Сурх ба Њиљоз рафта расидааст. 
Пас аз адои маросими муќаддаси њаљ ў зимистони соли 1887 тавассути 
роњњои Эрон ба Бухоро омадааст. Дар ин асар оварда мешавад, ки 
муаллиф њангоми мусофират бисёр шањрњои мутараќќии олам мисли: 
Марв, Ашќобод, Боку, Искандария, Машњад, Ироќ, Эрон ва ѓайраро 
дидааст, ба тарзи зиндагї, урфу одат, рўзгор, забон, маданият, 
муносибат, пешрафт, усули давлатдорї, ободонии шањрњо, машѓулияти 
халќњои ин ё он шањру кишвар, боигарии онњо, истењсолоту истеъмолоти 
онњо, зироату боѓдорињо, дарёњо, иќлимњо, раставу бозорњо, масљиду 
мадрасањо, таълимкадањо, машѓулияти дўстдоштаи баъзе халќу 
кишварњо ва ѓайраро мушоњида намудааст. Возењ, хусусан ба шањрњои 
Боку, Тифлис, Батуми ва дар як ќатор шањрњои Русия ва ѓайра чанд 
муддат меистад, аз ободонию маданият ва усули кишвардории онњо 
амирро мехоњад огоњ созад. Њатто амирро барои бењбудии мамлакат ба 
чораљўї мехонад, вале бисёр афсўс, ки хидмати адибро дар Бухоро ба 
амир чоплусњову чокарони ў дигархелтар шарњ медињанд, ки амир 
Абдулањад ба Возењ ба чашми тањќир менигарад. Миёни шоњ ва шоир 
низоъ ба амал меояд.  

Ѓояњои пешќадам ва маърифатпарваронаву маорифхоњонаи Ќорї 
Рањматуллоњи Возењ дар ин асар, дар он њам зоњир мегардад, ки шоир 
маданият, санъат, илм ва фарњанги пешќадамро тарѓиб мекунад. Бояд 
гуфт, ки аввалан асар барои тарѓиби макони муќаддаси ислом, Макка ва 
Мадина, ба љо овардани њаљ таълиф шудааст ва муаллиф аслан њамин 
љињатро мехоњад ба мардум шиносонад. Зеро дар ин муддат робитаи 
Бухоро ба Шарќу Ѓарб чандон љоннок набуд ва аз ин рў, Возењ мехоњад 
мардумони Бухоро ва атрофи онро бо муќаддасоти исломї шинос 
намояд ва ба хусус, насли миёнсол ва љавони ќаламрави Бухороро 
бештар воќиф созад. Танњо пас аз роњ ёфтани Русияи подшоњї, бо вуљуди 
бисёр љанбаъњои манфї, тарафњои пешќадам низ ба мушоњида мерасад 
ва ин љанбаи пешќадам пайвастан ба тамаддуни Ѓарб ва техникаву 
тахнологияи Аврупо мебошад. 
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Возењ дар ин љода то ба дараљае пайрави Ањмади Дониш аст, зеро ў 
мутаассиб нест. Возењ бештар ба он шањрњо рафта буд, ки он љойњо 
нисбат ба Бухоро хеле пешрафта ба шумор мерафтанд.  

Возењ асосан ба се љињат бештар диќќат додааст: а) сохтори сиёсии 
кишварњо, мамлакатњо, б) сатњи рушди иќтисодиву сиёсї, в) њолати илму 
маданият, адабиёту њунар, техникаву технологияи то дараљае пешрафта. 
Возењ ба шањри Марв аз он љињат таваљљўњ мекунад, ки он аллакай 
тавассути роњи оњан ба Аврупо пайваста буд. Ў менависад: «Аз њангоми 
убури дої (яъне ман, банда) то алњол, ки ёздањ моњ аст, Марв бисёр обод 
шуда ва тафовути куллї дар умроноту (ободонї) асвоќ (бозорњо) ба њам 
расонидааст. Ва ба љињати дарё пуле сохтаанд муштамил бар сездањ хона 
аз чўб…» 

Ё худ дар тасвири осиёби шањри Истамбул менависад: «Мошин дошт, 
ки сабўсро аз орд људо мекард ва мошини дигар дошт, ки орди аълоро аз 
авсату (миёна) адно (пасттар) имтиёз медод». 

Возењ ин њама техникаву технологияро аз мувофиќати илму амал ва 
пешрафти илмњои табиатшиносї медонад. Возењ Тењронро аз он љињат 
тасвир мекунад, ки дар баробари мадрасањо мактабњои усули нави 
њарбї-низомї ва техникаву технологияи Аврупоиро кор гирифтааст. Ў 
менависад: «Ба иморати муаллимхонаи шањрї рафтем, ки ба даруни 
њуљароти онњо мардумон ва кўдакони дигар њастанд, ки забонњои 
мухталифа аз русиву фарангї ва арабию юнонї ва ѓайра илми низоми 
сарбозї таълим медињанд». 

Њангоми сафар Возењ ба бисёр миллатњо ва намояндагони динњои 
дигар вомехўрад. Ў ба як тан тољири арман дар бораи худ чунин наќл 
мекунад: «Ман марди толибилми фаќирам ва на моле хариданї ва на 
бизоате фурўхтанї дорам. Он чи ман дорам, њамин мояи илму њунар аст, 
ки касе онро намеписандад…». 

Аз ин ќиёсњо бармеояд, ки асари Возењ то ба њадде бо сабки реалї 
иншо шуда, арзиши адабї, бадеї, таърихї, љуѓрофї, этникї, фарњангї, 
фолклорї, иќтисодиву сиёсї дошта, халќи сарзамини Бухоро ва пеш аз 
њама, њукумати ин ќаламравро аз тамаддуни Шарќу Ѓарб то андозае 
огоњ месозад. Ба туфайли асари Возењ ба таркиби луѓавии забони тољикї 
як ќатор калимањои нав: миќнотис (магнит), физика, вогун (вагон), оњан, 
љелиз (желез), мошин, аробањои оташї, рейл ва ѓ. ворид шудаанд ва 
њатто ба ќадри тавоноии худ муродифи тољикии онњоро пайдо мекунад. 

Умуман, Возењ, барои он ки забони асараш ба хонандаи Бухоро фањмо 
бошад, бештар аз луѓоти гуфтугўї-халќї низ кор гирифтааст. Инчунин 
дар баъзе мавридњо гумон меравад, ки сабки адиби охири асримиёнагї 
нест. Масалан, «Ќолинњои абрешимї ва пашмї… пањну фарш 
карданд..», ё ки: «Хидмати мекардагиашон њамин ки лосаву молидан 
аст» ва ё дар љои дигар: «Ва њамин ки шахс аз дар медарояд, ба њар ду 
њуљра роњ дорад». Ё ин ки дар љои дигар чунин менависад: «…се њарами 
дарунбадарун воќеъ шуда…» 

Бояд гуфт, ки як сифати бисёр љолиби кори Ќорирањматуллоњи Возењ 
он аст, ки ў монанди Ањмади Дониш калима, ибора ва истилоњоти 
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русиро хеле зиёд ба кор мебарад. Њангоми истифода аз калимањою 
иборањо ва истилоњоти људогона, ў аввал онро шарњ медињад ва баъд 
муродифи онро зикр менамояд. Чунончи: «Ва аробаи оташї, ки ба 
истилоњи Русия «љелиз» (железо, яъне железная дорога) ва «рейл» 
(калимаи англисї мебошад) ва мошин (машина) хонанд». 

Дигар ин ки Возењ калима, иборањоро баъзан бе тарљума низ зикр 
менамояд. Дар ин маврид тарљума накардани калимањои овардаи ў сабаб 
дорад, зеро дар ин маврид њамон калимаву иборањоеро зикр менамояд, 
ки онњо кайњо дар забони халќњои Осиёи Миёна ва ба хусус, тољикњо 
маъмуланд ва аз ин рў, ў онњоро бе таѓйироти тарљумавї зикр менамояд: 
устал-стул, физик-физика, тилгироф-телеграф ва ѓайра.  

Давраи Ќорї Рањматуллоњи Возењ бо назардошти даврањои насри 
форсї-тољикї, насри давраи бозгашти адабї аст, ки бо маќсади 
содагардонї то андозае луѓату иборањои арабї дар забони ин давра, 
албатта, бо таъсири мадраса хеле зиёд мебошад. Аљоиб он аст, ки Возењ 
гўё истисно бошад, зеро баъзе љумлањои ў ба фањми хонандаи имрўза 
хеле наздик аст. Нависанда њангоми тасвири воќеањо, њодисањо, љойњои 
таърихї, сўњбатњо бо мардуми дигар хеле оддї суханварї менамояд. Вай 
сайъ мекунад, ки баёнаш нисбатан оддиву сода ва оммафањм бошад, то 
хонанда бе ягон душворї аз маќсади вай огоњ шавад. Чунончи, ба ин 
тасвири хурдакаку мўъљази ў зењн монед: «Дар пешгоњи ин мадраса ба 
тарзи хонаќоњ љои намоз таъбия (љой додан) намудаанд, ки бе муболиѓа, 
агар касе ба болои он назар кунад, кулоњу дастораш аз сараш меафтад». 

Аз тарафи дигар, нависанда аз санъатњои бадеї хеле моњирона кор 
мегирад. Ин албатта, бо он маќсад аст, ки таваљљўњ ва диќќати 
хонандаро ба худ љалб намояд ва хонанда монда нашуда асарро то ба 
охир мутолиа кунад. Чунончи, њаммоми шањри Истамбулро ба тасвир 
гирифта равшании дохили онро хеле љолиб ба ќалам медињад: «Ва дар 
равшанї то ба њаддест, ки агар сўзане дар як тарафи хонае афтода 
бошад, аз ин тарафи дигар, дида мешавад» ва ѓайра. 

«Савонењ-ул-масолик»-и Возењ ба љуз ањамиятњои дар боло 
зикргардида боз аз он љињат низ муњим аст, ки нависанда, пеш аз њама 
суннати гузаштагонро таќвият бахшидааст. Мо медонем, ки дар таърихи 
адабиёти тољик аввалин асари сафарї ва ё сафарномаи нахустини насрї 
ба шоир, нависанда, файласуф ва мутафаккири садаи ХI Њаким 
Абўмуъинуддин Носири Хусрави Ќубодиёнї тааллуќ дорад ва асари ў 
«Сафарнома» ном дошта, њосили сафарњои њафтсолаи мутафаккирро дар 
бар мегирад. Воќеан, нахустин сафарномаи манзум  бошад, каме баъдтар 
аз тарафи шоири тавонои асри ХII Афзалуддин Бадил Хоќонии 
Шарвонї рўи кор омадааст, ки он «Тўњфат-ул-Ироќайн» ном дорад. 
Суннати мазкур сонитар бо шаклу намудњои дигар низ ба назар мерасад 
ва њатто «Гулистон»-у «Бўстон»-и Шайх Саъдии Шерозї то андозае 
асарњои саргузаштї низ мебошанд ва ѓайра. 

Возењ дар ин давра суннати мазкурро аз нав эњё намуда, идома дод ва 
тозакорињои хеле зиёду назаррас намуд. Ба ѓайр аз ин, «Савонењ-ул-
масолик» боз аз он љињат пурарзиш аст, ки ў зимни сайру саёњатњо ва 
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љамъ намудани хотироти сафарї дар бораи ашъори баъзе аз муосирону 
шуарои дигар бо ягон сабабу бањонае рўљўъ намудааст ва аз ашъори 
шуаро порањои шеърї меорад. Аз љумла, дар асари Возењ 130 байт (260 
мисраъ) оварда шудааст ва ё ин ки дар ин асари сафарї се њикоят низ 
зикр карда мешавад. 

Бояд гуфт, ки «Савонењ-ул-масолик» намунаи бењтарини насри адабї-
бадеии нимаи дуюми асри ХIХ буда, барои рушди асарњои сафарномавї 
мусоидат низ намудааст. 

Умуман, «Савонењ-ул-масолик» дар рушду инкишофи каломи бадеъ, 
насри адабї ва адабиёти нимаи дуюми асри XIX маќоми арзанда дорад. 

 
МАЗМУНИ МУХТАСАРИ «КОНИ ЛАЗЗАТ ВА  

ХОНИ НЕЪМАТ» 
Ин асарро Ќорї Рањматуллоњи Возењ солњои 1880-81 таълиф кардааст. 

Асар аз ду љилд иборат буда, дорои муќаддима, ду матлаб ва хотима 
мебошад. Муќаддима ва матлаби якум дар љилди якум, матлаби дуюм ва 
хотима дар љилди ду љой дода шудааст. 

Дар муќаддима оид ба 18 навъи нон, дар матлаби якум, ки аз 22 боб 
иборат аст, оид ба 109 навъи таом маълумот медињад. Дар матлаби 
дуюм, ки аз бист боб иборат мебошад, оид ба 169 навъи њалво маълумот 
додааст. 

Маълум аст, ки дар ин соња асарњои зиёде навишта шудааст. Аз љумла: 
«Ќарободини Ќодирї», «Захираи Хоразмшоњї», «Тўњфат-ул-мўъминин», 
«Амал-ус-солињин», «Ќарободини кабир», «Матлаъ-ул-улум», «Иксири 
аъзам», «Махзан-ул-адвия», «Тарёки имомї», «Ганљи шоиќон», «Лаззат-
ул-висол» ва ѓайра. Соли 1434 Абўисњоќ Њаллољи Атъимаи Шерозї 
«Канз-ул-иштињо»-ном девоне мураттаб сохт, ки он аз ѓазалњо оид ба 
навъњои гуногуни хўрокњоро дарбар мегирад. Вале асари Ќорї 
Рањматуллоњи Возењ арзишмандтар аст, зеро дар ин рисола хусусиятњои 
таому таркиби онњо ва усули тайёр намудани онњо хеле ба тафсил баён 
карда мешавад. Муаллифи асар навъњои таъом, аснофи њалвою мураббо 
ва ѓайраро бо тартиби алифбои арабї зикр намуда, ба он бобњо чунин 
номгузорї менамояд. Масалан, «Боби  алиф», «Боби дол», «Боби син» ва 
ѓайра. 

Дар матлаби аввали рисола аз љумла навъњои зерини онњо номбар 
карда мешавад: Иброњимия, оши анбарборис, оши угро, олуболупалав, 
оши орд, оши ришта, анорпалав, боќилапалав, барро, барї, барии 
кашмирї, бурони љазар, исфанољ, бурони бодинљон, бурони хиёр, 
бурони морчўба, бовардї, буѓро, буѓрои њиндї, буѓрои анор, буѓрои 
хоразмї, палав, яхнипалав, луќмапалав, шибетпалав, палави сода, 
палави зард, палави ќурма, палави њанонї, бурак, бањат, љамолпалав, 
чукпалав, љавозиба, љазария, чалов, љўшира, рангинак, сумоќия, уљља, 
асида ва ѓайра.  

Аз њама муњим он аст, ки «Кони лаззат ва хони неъмат» на фаќат нону 
ошњо ва ширинњои маъмулии халќњои Осиёи Миёна, инчунин таъомњои 
машњури халќњои баъзе аз мамлакатњои берун аз Осиёи Миёнаро низ 
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дарбар мегирад. Муаллифи асар инро мавриди баён сохтани таркиби 
аксари онњо махсус ќайд карда мегузарад. Чунончи: «Барро (як навъи 
таъом дар Њиндустон) аз аѓзияи (ѓизои) ањли Њинд аст». Ё ин ки: 
«Бўрони хиёр (номи хўрок). Ин таъомро дар Язд мепазанд». Ё худ: 
«Бўрони бодинљон (номи таъом) – ин хўрокро дар Шероз мепазанд» ва 
монанди инњо. 

Метавон таъкид намуд, ки «Кони лаззат ва хони неъмат» бештар 
таъому ширинињои дар байни мардумони Осиёи Миёна, Хоразм, дар 
баъзе шањрњои Њиндустон, Эрон, Афѓонистон, Туркия ва Арабистон 
машњурро фаро мегирад. Хусусан, ќисми зиёди навъњои  нону таъом, 
њалвою мураббо, ки дар асар омадаанд, миёни халќњои Бухоро, Хуљанд, 
Самарќанд, Кўлоб, Ќўќанд ва дигар љойњо маъмуланд. Аз љумла: нони 
ширмол, нони кўмоч, нони вараќї, нони  нахудї, нони сагак, нони 
тафтон, палов, шўрбо, ќавурма, кабоб, кўфта, ширбиринљ, дўлма, оши 
орд, оши софї, оши ришта, тушбера, оши угро, боќилапалов, шавла, 
кичирї, њалвои тар, њалвои ордї, њалвои кунљит, њалвои лавзї, њалвои 
шакархамир, њалвои ангур, њалвои писта, њалвои собунї, њалвои маѓзї, 
мураббои олуча, мураббои пўсти тарбуз, мураббои сабзї, мураббои 
бињї, мураббои тут, мураббои райњон, мураббои амруд ва ѓайра дар 
шањрњои номбаршуда басо серистифода машњуранд. 

Муњим он аст, ки Возењ дар асари худ хусусиятњои шифобахшии 
таъомњо ва таркиби кимиёвии таъомњо, усули тайёр намудани онњоро 
хеле хуб баён мекунад. Барои намуна метавон чанд навъи хўроквориро 
тибќи тасвиру баёни Возењ зикр намуд. 

Нони бодомї. – Нонест бисёр латифу лазиз ва муќаввии меъда. 
Бигиранд маѓзи бодом ним-то, равѓани зард - ду дирам, сафедии байзаи 
мурѓ-як адад ва пўсти маѓзи бодомро дар об тар карда људо намоянд ва 
ба офтоб хушк созанд, то таровати об зоил шавад, он гоњ бориксудаи 
наботро дар андак об шира кашида, бодоми сударо дар он биандозанд ва 
ба дегча карда бар сари оташи зўѓол, яъне ангишт нињанд ва ба кафча 
лат кунанд, чун ќариб ба бастагї расад, сафедї ва равѓанро чун бо њам 
омехта дар он биандозанд, чун пухта шавад, баранд ба болои коѓаз. Аз 
он нонњои борик ба тарзи нони хитої сохта бар сари хони биринљї ё мис 
људо-људо баркашанд ва оташи ангишт дар зери хон ба болои хон њар 
чањор тараф ба андак фосила бигзоранд ва чун ба сурхї дарояд, пухта 
шуда бошад, аз оташ бардоранд ва ба кор бароранд». 

Ё ин ки дар љои дигар оид ба омода намудани мураббои олуча  мегўяд: 
«… Ѓалабаи сафро биншонад ва ташнагиро сокин гардонад. Бигиранд 
олучаи султонї њар ќадар ки хоњанд ва дар деги сангї кунанд ва ду-се 
љўш дода фўруд гиранд, дигарбора бо асал ё ќанд ё шакар табх (ќиём) 
намоянд» ва ѓайра. 

Умуман, асари насрие, ки оид ба навъњои таъом ва хўрокворињо то ба 
ин дараља маълумоти њаматарафа медода бошад, нест. Илова бар ин, дар 
асар аз пешрафту инкишофи мадданияти моддї-маъишии халќи тољик 
дар даврони муайян шањодат медињад. Аз сўи дигар, ањамияти асар боз 
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дар он аст, ки ин ањамияти шифобахши хўрокњо баён карда мешавад, ки 
арзиши тиббї доштани онро нишон медињад. 

 
«АЌОИД-УН-НИСО» ВА МАЗМУНУ 

МУНДАРИЉАИ ОН. 
Соли таълифи асар зикр нашудааст ва аз ишорањои муаллиф пайдост, 

ки он пеш аз «Кони лаззат ва хони неъмат» эљод карда шудааст. 
Муаллиф ин асарашро «…мухтасарест дар баёни ањволу афъоли занон» 
мегўяд. 

«Аќоид-ун-нисо» аз нигоњи сохтор низ љолиб буда, дорои муќаддима 
ва 16 боби хурд-хурд мебошад. 

Дар муќаддимаи рисола муаллиф панљ нафар занони обруманди 
замонро ном мебарад. Онњо: Бибишоњ Зайнаб, Бибихоли Љўйборї, 
Бибимољони Базморо, Хола Панир, Бибиќалмоќи Оллоњгўй мебошанд. 
Муаллиф ин бибињоро аз «уламову фуќањои замони худ» ном бурда, ќайд 
мекунад, ки: «…њар зане, ки хилофи фармудаи эшон кунад, гунањкори 
азим бошад». 

Баъд аз муќаддима бобњои китоб оѓоз мешавад, ки чунин унвонгузорї 
шудаанд: 

Боби якум: «Дар баёни вузўъ ва ѓусл»… 
Боби дуюм: «Дар баёни авќоте, ки намоз соќит аст ва тарки он вољиб 

аст» 
Боби сеюм: «Дар баёни рўза»… 
Боби чорум: «Дар никоњ дар шаб ё рўзи зифоф». 
Боби панљум: «Дар баёни аъмоли шаби зифоф». 
Боби шашум: «Дар баёни зоёнидани занон». 
Боби њафтум: «Дар баёни њаммом рафтан». 
Боби њаштум: «Дар баёни созњо ва феъли он». 
Боби нўњум: «Дар баёни фаслњо ва авќоти он». 
Боби дањум: «Дар баёни муоширати занону шавњарон». 
Боби ёздањум: «Дар баёни матбуоте, ки ба назар вољиб аст». 
Боби дувоздањум: «Дар баёни таъвиз ба љињати захми чашм». 
Боби сенздањум: «Дар баёни мањраму номањрам». 
Боби чордањум: «Дар баёни истинљоби дуо». 
Боби понздањум: «Дар баёни мењмон». 
Боби шонздањум: «Дар баёни хоњар хондан». 
Мазмуни бобњо кинояомез буда, ин занњо, ки асилзодаву 

ашрофзодаанд, њар кадоме муњокимаронињои хеле аљоиб доранд. 
Масалан, дар боби якум менависад, ки вузўъ ва ѓуслро њамаи уламо 

(панљ нафар бибињо…) вољиб медонанд, вале дар њолатњои зерин: ваќте 
ки зан ба дасти худ њино баста бошад, ё бар абрўяш усма кашида бошад, 
ё шавњар ба ў иљозати њаммом рафтан надода бошад, ба аќидаи Бибишоњ 
Зайнаб, то панљ рўз ин њолат давом бояд кунад ва ба ќавли Бибихоли 
Љўйборї, то як њафта ва ба гуфтаи Бибимољони Базморо, то ба як моњ 
тарки ѓуслро вољиб медонад ва ѓайра. Ё худ оид ба муносибати занон бо 
модаршўён менависад: «…арўс бо модари шавњар ва модаршўй бо арўс, 



 265

албатта, душманї кунанд, њарчанд дар дил бо њам дўст бошанд, дар 
зоњир албатта-албатта душман бошанд… ва Бибї Шоњ Зайнаб аз ќавли 
муршиди худ иблиси лаъин гуфта, ки акси онро ба амал орад. Ба арўс 
вољиб аст, ки рўзу шаб дурўѓ ва ифтирои (сафсаттаи ) бисёр аз ќавли 
шайтони лаъин ба шавњар наќл кунад» ва монанди инњо. 

Умуман маълум мешавад, ки «Аќоид-ун-нисо»-и Возењ дар таърихи 
адабиёти тољик яке аз комилтарин ва арзишмандтарин асар ба њисоб 
меравад. Ин асар назари шахсии муаллиф набуда, асосан аќидањои 5 тан 
занони «уламо»-и давр мебошад. 

Асар маљмўи урфу одат, тафаккуру љањонбинии занони табаќаи 
муайяни љамъияти онваќтаи Бухорост, ки аз тарафи Возењ мушоњида 
карда шудааст. Аз тарафи дигар, мо муоинаи табаќањои иљтимоии 
љамъияти њамонрўзаи Бухоро ва ба хусус, авзои занон ва маќоми онњоро 
дар оила ва љамъият мебинем. 

 Савол ва супоришњо: 
1. Овони љавонї ва тањсили илм кардани Ќорирањмалуттоњи Возењ чї 

гуна сурат гирифтааст? 
2. Возењ кай ба дарбор роњ ёфтааст? 
3. Сабабњои хидмати дарборро тарк кардани Возењ чист? 
4. Поёни умри Ќорирањматуллоњи Возењ чї гуна гузаштааст? 
5. Мероси илмию адабии Возењро номбар кунед. 
6. Сабаби таълифи асари «Савонењ-ул-масолик»-и Возењ  чї буд? 
7. Мазмуну мўњтавои «Савонењ-ул-масолик»-и Возењ аз чї иборат аст? 
8. Возењ дар ин асараш кадом андешањои пешќадамро тарѓиб 

намудааст? 
9. Возењ дар «Савонењ-ул-масолик» бештар ба кадом масъалањо рў 

овардааст? 
10. Сафарњои Возењ ба љањонибинии ў чї гуна таъсир бахшидааст? 
11. Мазмуни мухтасари «Кони лаззат ва хони неъмат»-ро наќл кунед. 
12. Дар «Кони лаззат ва хони неъмат» кадом навъњои таъом шарњу 

тавзењ дода шудаанд? 
13. Сохт ва мундариљаи «Аќоид-ун-нисо»-ро баён кунед. 
14. Возењ дар «Аќоид-ун-нисо» бештар ба кадом масъалањо диќќат 

додааст? 
15. Ањамияти илмию маърифатии «Аќоид-ун-нисо»-ро фањмонед. 
16. Истифодаи истењсолоту таъбироти хўроквориро дар асари «Кони 

лаззат ва хони неъмат шарњ дињед. 
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