Муќаддимаи соли 2020
Рисолаи тањќиќии «Дар ќаламрави Бедил»
ба мавзўи таъсиргузории сабку афкори яке аз
бузургони
фарњангу
адаби
мо
-Мирзо
Абдулќодир Бедили Дењлавї бар њавзањои
гуногуни адабиѐти форсї - Ирон, Афѓонистон ва
Осиѐи Марказї ва пайравии сабкию фикрии
наслњои баъдї аз осори ў бахшида шудааст.
Бо пешнињоди матни дастнависи он чанд
нукта таъкид мегардад, ки хонандаи гиромї
лутфан дар назар дошта бошад:
1.Рисолаи њозир солњои 1996-1997, яъне дар
замони љавонии муаллиф ва њудуди 25 сол пештар
тањияи шудааст ва сатњи он то љое навкорона аст.
Аммо мавзўи он аз назари адабиѐтшиносї хеле
муњим буда, маълумоту мазмуну хулосањояш
барои ањли илму адабиѐт, хусусан барои
дўстдорони каломи Бедил сарчашмаи бисѐр хуб
хоњад буд.
2.Бинобар гузашти ин муддат, имрўз
вазъияти бедилгарої ва бедилшиносї дар
Тољикистон, Ирон ва Афѓонистон то њадде
таѓйир ѐфта, дар ин самт падида ва осори дигаре
низ ба миѐн омадаанд. Хусусан, дар ин муддат ин
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мавзўъ дар њавзаи адабии Ирон тањаввули амиќ
ѐфтааст. Бинобар ин, рисолаи њозир вазъи ин
мавзўъ то соли 1997-ро дар бар мегирад.
3.Чун он ваќт дар Афѓонистон «даврони
Толибон» буду ба муњити адабї ва осори чопии
ин њавза дастрасии мустаќим надоштем, боби
сеюми рисола, ки ба љойгоњу нуфузи Бедил дар
Афѓонистонро дар бар мегирифт, њамчунон
нотамом мондааст.
4.Аз баски рисола барои чопи силсилаї дар
маљаллаи адабии иронии «Ошно» тањия шуда
буд, дар забонаш баъзе истилоњоти он њавзаи
забон корбурд ѐфта, њамчунин дар он талоши
барои хонандаи њавзаи адабии Ирон муаррифї
намудани баъзе шахсияту суннатњои муњити
адабии Мовароуннањр низ мушоњида мешавад.
Матни њозир дастхати кории муаллиф буда,
нусхаи нињойї ва чопии китоб, ки бояд соли 1998
ба алифбои форсї нашр мешуд, њоло дастрас
нест.
5.Агар умр боќї бошад, дар фурсати
муносиб ин китоби аз назари мавзўї бароям
муњимму љолиб такмил гашта, дастгоњи илмии он
дуруст шуда, фарогирии он бо вазъи имрўзи
масъала дар ин се њавзаи адабї ва низ њавзаи
Њинд мутобиќ карда ва чопи коѓазии он анљом
хоњад шуд.
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АБДУЛЛОЊИ РАЊНАМО

ДАР ҚАЛАМРАВИ

БЕДИЛ

(баррасии таъсири сабку андешаи
Бедил бар њавзањои адабѐти форсї)

1997
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Абдуллоњи Рањнамо

Мундариља
Оѓози сухан

Бахши аввал: Бедил дар муњити
адабии Ирон...
Чаро Бедил дар Ирон шўњрат наѐфт?...
Заминаи таърхии нуфуз наѐфтани Бедил дар Ирон..
Заминаи адабии нуфуз наѐфтани Бедил дар Ирон..
Бозтоби омилњои нуфуз наѐфтани Бедил дар асри
њозир ..
Далели мазњабии ношинохта мондани Бедил дар
Ирон ..
Оѐ Бедили “гумгашта” ба Ирон меояд?....
1.Вусъати чопи осори Бедил
2.Пажуњиши рўзгор ва осори Бедил
3.Пайравї аз мактаби шеърии Бедил
4.Бедилонањои як шоири Иронї

Бахши
дуюм:
Бедил
дар
фарњанги Мовароуннањр…………..
Заминањои нуфузѐбии
Мовароуннањр ………………..

Бедил

бар

фарњанги
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ДАР ЌАЛАМРАВИ БЕДИЛ

Марзњои нуфузи Бедил бар фањанги минтаќаи
Мовароуннањр……………………….
а)
Нуфузи
Бедил
бар
адабиѐти
Мовароуннањр…………………..
Сухане аз авзои адабии минтаќа дар остонаи
вуруи Бедил……………..
Даврони тасаллути Бедил бар адабиѐти
Мовароуннањр…………….
Баъзе шоирони пайрави Бедил ва намунаи
осори онњо………………
1.Тошњуља Асирии Њуљандї
2. Саид Зуфархон Љавњарї
3. Туѓрали Ањрорї
4. Савдо
б) Нуфузи Бедил бар андешамандони минтаќа
Ањмади Дониш ва Бедил
1. Ањмади Дониш дар чанд сатр
2. Нигоњи Ањмади Дониш ба
Бедил

3. Шевањои истифодаи Дониш
аз осори Бедил
Мавзўъњои мавриди таваљљуњи Дониш дар осори Бедил
а) Масъалаи инсон ва љойгоњи ў
б) Зарурати воќеъбинии динї ва
њамзистии мазњабњо
в) Масъалаи мадраса ва ислоњи низоми
дарсї
г) Муштаракоти дидгоњњои фалсафї
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Нуфузи Бедил миѐни гурўњњои мардум
Љойгоњи Бедил дар Мовароуннањри Шўравї
Пеш омадани негилизм ѐ пучгароии фарњангї
Аз бедилгарої ба бедилшиносї?
Ташаккули бедилшиносии шўравї
Арзѐбии шахсият ва андешањои Бедил дар бедилшиносии
Шўравї
Арзѐбии бедилгарої дар бедилшиносии Шўравї
Садриддин Айнї ва Бедил
Бедилгароии Айнї
Бедилшиносии Айнї
Бедил дар шеър ва љомеаи муосири тољик

Бахши сеюм:
Афѓонистон

Бедил

Баъзе навиштањои бедилшиносони Афѓонистон
Баъзе адабиѐти истифодашуда
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ДАР ЌАЛАМРАВИ БЕДИЛ

Оѓози сухан
“Аз машриќи Ирон ба њар сў, ки биравем, чї ба
Тољикистон, чї ба Афѓонистон, чї ба Покистону чї
ба Њиндустон, аз њар кас, ки забони форсиро аз модар
омўхта ѐ дар дабистон ба он хў гирифтааст, аз дувист
миллион мардуми ин кишварњо, ки бо забони форсї
унс доранд, шабу рўз дар хилват ва љилват гоњу бегоњ
номи Бедилро мешунавед”1. Ин суханон, ки баѐнгари
шўњрати фарогири Мирзо Абдулќодир Бедил2 пеши
форсигўѐни љањонанд, ба донандаи бузурги таърихи
Сайид Нафисї, муќаддима бар китоби “Бедил чї гуфт?”,
навиштаи Файз Муњаммадхони Закариѐ, Тењрон, чопи Тобон, с 1334
њ.ш.
2 Мирзо Абдулќодир Бедили Азимободї ѐ Дењлавї аз шоирони
форсизабони сарзамин Њинд буда, дар соли 1054 њиљрї ѐ 1644
мелодї дар Азимобод ѐ Патнаи имрўз ба дунѐ омадааст. Ў
љузъиѐти тарљумаи њолии худро дар асари арзишманди “Чор
унсур” баѐн доштааст ва аз ин рў дар мавриди таърихи вилодат ва
љараѐни зиндагии ў миѐни навиштањои муаллифони тазкирањо
тафовути чандоне ба назар намерасад. Ў дар соли 1133 њиљрї дар
Дењлї, ки солњои охири умраш дар он сипарї мешуд, вафот
кардааст ва марќади ў то имрўз дар ин шањр воќеъ аст. Тибќи
навиштањои гуногун, гузаштагони Бедил аз мардумони
Мовароуннањр будаанд, ки ба Њинд њиљрат намудаанд ва асли ў
аз ќавми муѓулони арлос ѐ барлос будааст 2 Бедил аз пурбортарин
адибони форсї буда, осори зерро аз худ баљо гузоштааст:
1.Дебоча 2.Ирфон. 3.Тури мэаърифат 4.Нукот 5. Ишорот ва
њикоѐт 6.Руќаот 7.Чор унсур 8.Муњити аъзам. 9. Тилисми њайрат
10.Ѓазалиѐт. 11.Рубоиѐт 12.Ќасоид. 13.Ќитаъот ва ќитъањои
таърихї 14.Таркибот ва тарљиот 15.Ташбењот ва тамсилот.
Теъдоде аз ин осор, мисли Ирфон, Тури маърифат, Муњити аъзам,
Ишорот ва њикоѐт, Тилисми њайрат ва њамчунин ѓазалиѐт,
рубоиѐт, ќасоид, ќитъаот, таркибот ва тарљеот, ташбењот ва
тамсилот манзум буда, баќия осори насриянд.
1
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адаби форсї устод Сайид Нафисї таалуќ доранд. Ў
дар пешгуфтри китоби “Бедил чї гуфт?”-и
Файзмуњаммадхони Закариѐ дар канори муаррифии
мухтасари рўзгору осори Бедил чунин меорад:
“Муаррифии сухани Бедил ба љомеаи адабии Ирон аз
корњои лозим буд ва љойи он аст, ки ирониѐн њам ин
шоири бузургро, ки аз мафохири забони форсист,
монанди
дувист
миллион
мардуми
дигари
форсизабони љањон бишиносанд…”1
Гарчї ин ќавл њудуди чил сол пештар гуфта
шудаву дар ин муддат адабиѐту адабиѐтшиносї
тањаввулоти зиѐдеро пушти сар гузоштааст, вале
зарурати шинохти Бедил дар Ирон њоло низ чун як
мавзўи адабии рўз аз сўи муњаќќиќон ба миѐн
гузошта мешавад.Дар кўтањтарин баѐн,
моњияти
масъала ин аст, ки адиб ва андешавари шањир Мирзо
Адулќодир Бедили Дењлавї, ки дар Мовароуннањру
Афѓонистон ва пеши форсигўѐни Њинду Покистон аз
бузургтарин шоирони форсї ва орифони исломї ба
њисоб омада, аксари љараѐнњои фикриву адабии
пасомади хешро зери нуфузи шадид ќарор додааст, ба
таври шигифтборе то солњои охир дар Ирон ќариб ба
тамом шиноха нашудааст.
Чун зикри чунин њодисаи нодири таърихи
адабиѐти форсї чизи тозае нест ва баъзе
соњибназарони мавзўъ борњо ба он ишорат доштаанд,
њадафи навиштаи њозир низ фаќат баѐни гумгаштагии
Бедил дар Ирон набуда, зимни он талош шудааст, ки
бо зикри сабабњои таърихиву адабии ин пешомад, ба
љойгоњи Бедил пеши форсигўѐни минтаќањои гуногун
1

Њамон манбаъ, сањ.5
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ДАР ЌАЛАМРАВИ БЕДИЛ

ва дараљаи таъсири сабку андешаи ў бар адабу
фарњанги
ин
њавзањо
ва
хоса
минтаќаи
Мовароуннањр, андаке рўшаї андохта шавад.
Муаррифии шахсияту осори Бедил низ њадафи
ин навишта нест ва ин кор аз сўи тазкиранависони
садсолањои охир ва муњаќќиќони муосир камобеш
анљом шуда ва ба ќавли Сайиди Нафисї, дар бораи ў
дар њамаи китобњое, ки дар шеъри форсї аз ќарни
ѐздањум ба баъд бањс кардаанд, матолиб бисѐр аст.1
Албатта, тазкиранависон њангоми муаррифии ў аксар
ситоишгарї карда, то љое ба ибораву љумлањои сунъї
фурў рафтаанд, ки гоњо аз як сањифаи чунин матн як
маълумоти даќиќ ба даст намеояд. Ин аст, ки њоло
талоши
бо
матнњои
печидаи
тазкирањо
шиносонидани бузургони адабу ирфон на танњо
бенатиља аст, балки шояд натиљаи баръакс низ
бидињад.2

Њамон манбаъ, сањ. 2
Њасани Њусейнї. Бедил, Сипењрї, сабки њиндї. Чопи
дуввум, интишороти “Суруш”. Тењрон, с. 1368 њ. ш. сањ.13

1
2
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Бахши аввал:
Бедил дар муњити адабии
Ирон
Чаро Бедил дар Ирон шўњрат наѐфт?
Маљаллаи
“Шеър”
дар
Тењрон
ахиран
навиштааст, ки “акнун мо метавонем иддаъо кунем,
ки шеъри имрўзаи Ирон ба тамомї аз Бедил
мутаассир аст”.1 Агар чунин “иддаъо” дар Ирон
фаќат имрўз раво бошад, њавзањои дигари шеъри
форсї, хоса Мовароуннањру Афѓонистон њануз аз
асрњои 18 ва 19 зери таъсири шадиди Бедил ќарор
гирифта буданд. Пас чаро ин шоири пурасрор
натавонист дар Ирон низ шинохта шуда, шеъри
њавзаи Иронро низ дар њамон ањд тањти таъсир
гузорад?
Аз таърихи форсигўѐн ва сарнавишти шеъри
форсї бармеояд, ки ин савол бо чунин посухи осоне
чун “иронї набудани Бедил” созгор нест ва гарчї
акнун маркази рушди забони форсї асосан ба Ирон
кўчидааст, дар њамаи марњилањои таърих мардумони
Мовароуннањру Афѓонистон низ дар эљоди ин
1

Маљаллаи “Шеър”, шумораи 11, тирмоњи 1373
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фарњанги азим дўш ба дўши ањли Ирони имрўз
будаанд ва пасравии фањангие, ки бо сабабњои
сиѐсиву иќтисодї дар ин сарзаминњо пеш омадааст,
онњоро аз љамъи ворисони фарњангу забону адабиѐти
форсї берун намекунад. Аз ин рў, дар навиштаи
њозир аз љойгоњи Бедил дар муњити адабии Ирону
Мовароуннањру Афѓонистон чун аз маќоми як шоир
дар њавзањои мухталифи як фарњанг сухан меравад, ки
танњо дар њамин сурат ин бањс маъное хоњад дошт. Бо
чунин нигоњ, метавон гуфт, ки ношинохтагии Бедил
дар Ирон масъалаи ќобили таваљљњ буда, омўзиши он
аз арзиши муносиби адабиву тадќиќї бархурдор аст.
Бо
дар
назар
гирифтани
сарнавишти
Иронзамини таърихї пас аз асри 15 мелодї ва
тањаввулоти сиѐсиву фарњангї дар бахшњои
људогонаи он, метавон гуфт, ки дар Ирони имрўз
ношинохта мондани Бедил тасодуфї набуда, дорои
заминаву сабабњои таърихиву фарњангї мебошад.
Заминаи таърхии нуфуз наѐфтани Бедил дар
Ирон. Нахустин сабабе, ки пеш омадани чунин
вазъиятро имконпазир кард, ба тањаввулоти сиѐсии
Мовароуннањру Хуросон пас аз асри 15 марбут аст,
ки ба ду ва сипас ба се шохаи калон људо шудани
њавзаи ягонаи фарњангу адаби форсиро дар пай
доштааст. Дар натиљаи бахшњои бузурги Хуросонро
соњиб шудани хонадони Сафавї, дар ќаламрави як
фарњанг ду низоми сиѐсї ѐ ду давлати раќиб таъсис
ѐфтанд, ки тафовути манофеи сиѐсии онњо ва хоса,
пофишории њокимон ба равияњои гуногуни исломї,
ки дар он аср боиси низоъњои мазњабї низ гардида
буд, сабаби коњиши робитањои Ирони Сафавї ва
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дигар
сарзаминњои
форсигўй
ва
хусусан,
Мовароуннањр шуда, ин људоии сиѐсї идомаи рушди
фарњангу адабиѐти ягонаи форсиро халалдор намуд.
Дар пайи ин људої, ба ќавли Ян Рипка,
“адабиѐти иронї аз њамгомии нирўњои ин кишварњо,
ки то кунун аз он бархурдор буд, мањрум монд ва ин
адабиѐт љанбаи байналмилалии худро аз даст дода, ба
тадриљ љанбаи сирфан форсї пайдо кард”.1 Тавре ки
дида мешавад, Ян Рипка истилоњи “адабиѐти иронї”ро дар нисбати адабиѐти ягонаи ќабл аз људошавї ва
вожаи “форсї”-ро дар нисбати адабиѐти баъд аз он
давраи Ирон истифода намудааст.
Муњаќќиќини дигар низ бар онанд, ки бино бар
тањаввулоти мазкур, адабиѐти Ирони баъд аз асри 16и мелодї ба ду ва баъдан ба се шоха људо шуда ва њар
яке дар тўли чор садсолаи охир арзишњо ва суннатњои
хоси худро касб намудаанд. Иржа Бечка бо зикри ин
нукта, ки “адабиѐти шаклгирифта байни асрњои 10 ва
15 бояд ба унвони адабиѐти форсии тољикї ќаламдод
шавад”2, адабиѐти ин давраро адабиѐти ягона
медонад ва аммо адабиѐти форсї дар Мовароуннањри
асрњои 16 то 20 ро зери унвони “адабиѐти тољик” ба
таври људогона мавзўъи омўзиш ќарор медињад.
Албатта, пешнињоди Бечка дар мавриди корбасти
истилоњи “адабиѐти форсии тољикї” дар илми
адабиѐтшиносї мавриди бањсњои тўлонї ќарор
гирифтааст, лек бо ин истилоњ ў бештар ба пеш
1 Ян Рипка, Таърихи адабиѐти Ирон. Тарљумаи дуктур Исо Сањобї,
Тењрон, 1354 њ.ш. сањ.464
2Иржа Бечка, Адабиѐти форсї дар Тољикистон, тарљумаи Муњаммад
Ибодиѐн ва Сайид Аббоснажоди Њиљратдўст, нашри Маркази
мутолиот ва тањќиќоти фарњангии байналмилалї, Тењрон, 1372, сањ.3
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омадани шохабандї дар адабиѐти ягонаи форсї
ишора менамояд.
Баъд аз ин људої сарнавишти адабиѐти форсї
дучори як таѓйири асосї шуд ва дар дарозмуддат ба
љое кашид, ки њар як аз ин минтаќањо дорои адибону
бузургон ва “малик-уш-шуаро”-њои худ гашта, хоса
дар асрњои 18 ва 19 мелодї ба њавзањои адабии
људогона
табдил
шуданд
ва
Мовароунањру
Афѓонистон њамроњ бо охирин конунњои адаби форсї
дар Њинд аз як сў ва Ирон аз сўи дигар њаѐти адабии
мустаќили худро пеш мебурданд. Ин буд, ки аз
шоирони форсигўи он рўзгор иддае дар як муњит
шинохта буданду баќия дар муњити дигар. Ин амр на
танњо хоси Бедили Дењлавист, балки дањњо шоиру
нависианда танњо дар яке аз ин њавзањои адабї
соњибном буданд, чунончї шоирони мактаби
“бозгашт”, ки дар Ирон нињоят машњур ва дар
Мовароуннањр умдатан шўњрате надоштанд.
Ин љараѐни фарогир буд ва камтар шоироне
тавонистаанд, ки марзњои муњити адабии хешро
даршикаста, дар њавзаи дигаре, ки дар натиљаи
људоии тўлонї сабку анъанаву суннатњои худро дошт,
шўњрат ѐбанд. Аз тазкирањое, ки дар ин давра дар
Осиѐи Марказиву Афѓонистон ва Њинду Ирон ба
таври људогона навишта шудаанд, метавон номи
садњо шоири “бузург” ва “шањир”-ро хонд, ки дар
хориљ аз њавзаи худ ќариб шинохта нестанд.
Заминаи адабии нуфуз наѐфтани Бедил дар Ирон.
Мутолиаи муњити адабии Мовароуннањри асрњои 17
ва 18 нишон медињад, ки дар ин давра пайвандњои
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адибї бо Ирон комилан ќатъ нагашта, осори
шоироне чун Соиби Табрезї ва Калими Кошонї дар
ин муњит низ шинохта будааст ва Саидои Насафї, аз
бузургшоирони Мовароуннањр дар он ањд, то њадди
чашмгире зери таъсири Соиб шеър гуфта ва дар
куллиѐти ў илова бар ашъори мушобењ дањњо
мухаммаси комил мављуд аст, ки бар ѓазалњои Соиб
баста шудаанд1. Ин вазъ ба он маънист, ки бо вуљуди
ба њавзањои адабии људогона таќсим шудани фазои
фарњангии Иронзамини таърихї, баъзе шоирони
тавонгар њама гуна марзбандињои расмиро шикаста,
дар хориљ аз муњити адабии худ шинохта шудаанд. Аз
ин рў Бедили Дењлавї чун машњуртарин шоири
ќарнњои 18 ва 19 дар адабиѐти форсї метавонист бо
шўњрати хеш Иронро низ дар њамон аср тасхир
намояд.
Пас, илова бар ду пора шудани ќаламрави
адабиѐти форсї, сабабњои дигаре низ будаанд, ки
монеи нуфузи барваќти Бедил бар муњити фикриву
адабии Ирон гашта бошанд.
Аз баррасии суннатњои адабии њар яке аз
њавзањои адаби форсї дар ин давра чунин бармеояд,
ки дуввумин сабаби нуфуз наѐфтани Бедил дар Ирон
мањз ба муносибати ирониѐн ба сабки њиндї
бармегардад. Сабки њиндї, ки савумин сабки аслии
адабиѐти форсист, дар ќарни 18 дар муњити адабии
Ирон рў ба таназзул нињод ва ба тадриљ дар инзиво
ќарор гирифт. Ба ибороти Ян Рипка дар ин давра
“чанд тан мардоне, ки завќи замони худро неку дарк
карда
буданд…
каљравињои
сабки
њиндиро
Сайидои Насафї, Куллиѐти осор, интишороти “Дониш”, Душанбе,
1990, сањ 110-170
1
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бишнохтанд ва нимаи дуввуми садаи 18 ба мактаби ду
садаи гузашта пушт карда, ба сўи шоирони
мутаќддим боз мегарданд”1. Падид омадани мактаби
бозгашт дар Исфањон ва фарогир шудани он дар
муњити адабии Ирон ва рў тофтани ин мактаб аз
“мактаби ду садаи гузашта”, ки њамон сабки њиндї
буд, як љараѐни печидае дар таърихи адабиѐти
форсист ва мавриди омўзишњои зиѐд ќарор
гирифтааст. Лек дар мавзўъи њозир ин чиз муњим аст,
ки мактаби бозгашт ба тадриљ сабки њиндиро дар
Ирон аз сањна берун андохт ва зењни гўяндагону
хонандагонро бо шеъри соддаи худ одат дод ва миѐни
Ирон ва дигар њавзањои адаби форсї дугонагии
љиддие ба вуљуд овард, ки муњаќќиќи иронї дуктур
Шафеъии Кадканї онро табаддулоте дар баробари
меъѐрњои умумии њоким бар завќи умумии
форсизабонон хондааст. Тибќи навиштаи ў, “ин
дигаргунї то ќарни дувоздањум ба њељ ваљњ вуљуд
надоштааст ва аз даврае, ки дар Ирон онро
“бозгашти адабї” ном нињодаанд, оѓоз мешавад. Ба
ин маънї, ки дар Ирон тавассути баъзе аз ањли адаб
ва мунтаќидон аз ќабили Озар Бекдилї, ба тадриљ
дар баробари меъѐрњои њоким бар завќи умумии
форсизабонон, як навъ кудато ѐ инќилоб ѐ љунбиши
ислоњталабона оѓоз мешавад, ки дарбори Ќољория
маркази аслии ин назарияи адабист. Ба тадриљ
сарзаминњое, ки тањти нуфуз ва ќаламравї сиѐсии
давлатї Ќољор њастанд, ин мелок ва њинљорњоро
густариш медињанд... Аммо дигар сарзаминњои

1

Ян Рипка, њамон китоб, сањ.486-487
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ќаламрави шеъри дарї њамчунон бар суннати адабии
пешини хеш…идома медињанд.”1
Муњити Таботабої низ пеш омадни чунин
вазъро ѐдовар шуда, навиштааст, ки “дар натиљаи ин
дурї аз услуби муштарак ва наздикї ба шевањои
ќадими сабки сухан, садаи сездањуми њиљрї нусхаи
дуввуми суханварони садаи њаштум ва њафтум ва
шашум ва панљум шуд. Ќасоиди Сабо ва Миљмар ва
Нишот шунавандагонро ба ѐди Амир Муиззї ва
Анварї ва Абулвосеи Љабалї меафканад, чунонки сї
сол баъд аз ин Суруши Исфањонї мехост Фаррухии
дуввум бошад. Ин риљъат (бозгашт) ѐ иртиљои
(пасравии) адабї тавре шадид ва муассир буд, ки
шоири муфлење њамчун Ќоонї, ки ќудрати эљоди
тањаввул ва таљдидеро дар мояи сухан ва пояи табъи
худ дошт, ногузир дар ин толоби рокид ѓарќа шуд”.2
Таќрибан дар њамин замон буд, ки Бедили
Дењлавї њам шўњрат меѐфт ва шеъраш аз Њинд ба
њавзањои дигари адаби форсї нуфуз мекард ва ваќте
ки ба Ирон расид, дар ин љо дигар касе ба шеъри
“њиндї” арзиши аслї ќоил набуд ва њатто дидгоњњои
мухолиф бо ин сабк дар њоли шаклгирї буданд. Гўиѐ
Бедил дер омад ва ѐ ба истилоњи худ вориди “базми
барњамхўрдае” шуда буд. Дар чунин љараѐни барои
ирониѐн бегона шудани шеъри сабки њиндї њатто он
шуарои ин сабк, ки ќабл аз оѓози “нањзати бозгашт”
Муњаммадризо Шафеъии Кадканї, Шоири оинањо, баррасии сабки
њиндї ва шеъри Бедил, чопи сеюм, муассисаи интишоротиии “Огоњ” ,
Тењрон , 1371, сањ.95
2 Сайид Муњаммад Муњити Таботабої, Бозгпшти сабки њиндї ба
Ирон, дар китоби “Соиб ва сабки њиндї”, бо кўшишши Муњаммад
Расули Дарѐгашт, Интишороти Китобхонаи марказї ва маркази
аснод, Тењрон, исфанди 2535 (1354), сањ. 200-201
1
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аз шўњрате бархурдор буданд, ба тадриљ аз забонњо
афтоданд.
Бозтоби омилњои нуфуз наѐфтани Бедил дар
асри њозир. Баъд аз инќилоби Машрутияти соли 1906
авзои Ирон ба тадриљ дигаргун шуда, адабиѐт ва
илми адабиѐтшиносї низ тањти таъсири шароити
навин тањаввулоти муњимеро пушти сар гузошт ва аз
он замон дар таърихи адабиѐти Ирон амалан даврони
љадиде оѓоз шуд. Гарчї дар аввалњои ин давра назм
њамоно зери таъсири шадиди сабки бозгашт ќарор
дошт, вале дар кулл мавзўъњои иљтимоъї бар
мазмунњои дигар боло гирифт ва адабиѐтшиносии
Ирон низ андак-андак ба шакли илми муосир
даромада густариш ѐфт. Рушди адабиѐтшиносї то љое
буд, ки дар тўли чанд дањсола аксари осори адабиѐти
форсї аз ќадим то муосир тасњењу чоп шуда, мавзўъи
пажуњишњои васеъ ќарор гирифт. Таърихи адабиѐт
низ дубора баррасї гашт ва дар ин робита чандин
китоби љомеъ нигошта шуд ва низ дар њамин давра
њамаи намояндагони адабиѐти пешин ва осори онон
аз нав муаррифї гаштанд. Дар кулл, ин љараѐн дар
шаклгирии тафаккури адабии ирониѐн таъсири амиќ
доштааст ва наслњои баъдї, “кї” будани
намояндагони адабиѐти классикиро асосан аз њамин
навиштањо шинохтаанд.
Ин давра яке аз бењтарин марњилањои таърихи
адабиѐтшиносии Ирон аст, аммо мутолиаи осори
илмии худи ирониѐн гувоњї медињад, ки дар ин замон
низ баъзе дидгоњњои хос ва гоњо якљониба бар муњити
адабии Ирон њукумат доштааст ва муаллифони осори
илмї дар муаррифии намояндагони адабиѐти пешин
ба меъѐрњои хосе такя намудаанд. Чунончї Њасани
17
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Њусейнї менависад: “Аз онљо ки ин сардамдорон дар
таи ин муддат марокизи омўзишї ва мањофили
фарњангиро дар ихтиѐр доштанд, ба иќтизои салиќа
ва писанди худ дар муаррифии адабиѐти форсї ба
донишљўѐни адабиѐт ва дигар аќшори муртабит бо
шеъру адаби форсї
танњо аз як трибун сухан
гуфтаанд ва пеши рўи мухотабони хеш равзанаеро
кушодаанд ва равзанаи дигарро ѐ аз беху бун мункир
шудаанд ва ѐ дар њадди тавони хеш онњоро кўр ва
масдуд кардаанд”.1
Агар ба таври даќиќтар бигўем, дар ин давра
низ дар доирањои илмиву адабии Ирон як назари
манфие нисбати сабки њиндї њоким будааст ва
иќтибоси боло низ ба њамин чиз ишора дорад. Ин
муњаќќиќи Иронї мўътаќид аст, ки “дар садсолаи
охир коргардонони адаби форсї ва мутаваллиѐни
пешинањои фарњангї дар Ирон ѐ ањли Хуросон
(манзур Хуросони Ирон) буданд ва ѐ ба гунаи
ѓайримустаќим дар адабиѐт ба салиќаи хуросонї
тамоюл доштанд” ва њамин гурўњ “дар бархўрд бо
сабки њиндї, забони пуршукўњ ва пуртантанаи
хуросониро бабодрафта мебинанд ва ављи фахомот ва
љазолати онро бозичаи гароишњои мардумии забон
дар шеъри сабки њиндї мешуморанд. Инон, ки то дар
шеъре ба чанд фаќара “идун” ва “идар” ва “ѓамї” ва
“замї” ва… барнахўранд, онро ба расмият
намешиносанд, аз сабки њиндї дар пеши чашми
муосирон як дузахи тамом айѐри адабї сохта ва
пардохтаанд…

1

Њасани Њусайнї, њамон љо, сањ.8-9
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Аз рањгузари султаи чандин ва чандсолаи ин
биниши тангу мунљамид сабки њиндї дар Ирон
ношинохта монд ва дастовардњои он дар забон ва
маъонї поймоли беэътиноии салоиќи фардї ва
љамъии ин гурўњ мешавад”.1
Њасани Њусайнї дар китоби худ, ки аз раванди
нуфузѐбии Бедил дар њавзаи Ирон бањс мекунад,
вазъи мазкурро сабаб ѐ “омили дохилї”–и дар Ирон
матрањ нашудани шеъри ў медонад.
Муњаќќиќони дигар низ ба њоким будани як
чунин рўњия бар муњити адабии Ирон дар дањсолањои
гузашта ишора намудаанд ва аз ин миѐн Сайид
Муњаммад Муњити Таботабої ин масъаларо ба таври
даќиќ мавриди баррасї ќарор дода, хосатан дар
маќолае, ки дар китоби “Соиб ва сабки њиндї”
оварда шудааст, ба он пардохтааст. Вай маќолаи
худро “Бозгашти сабки њиндї ба Ирон” унвон
намудааст, ки чунин ном худ гўѐи муддате дур будани
ин сабк аз Ирон аст. Муњити Таботабої сарнавишти
ин сабкро аз замони Соиб дар Ирон омўхта, ба вижа
дар мавриди бо мухолифатњои шадиди Анљумани
адабии Ирон бо њар гуна нишонањои он дар адабиѐти
муосир хотироти хешро баѐн менамояд. Ў низ зикр
кардааст, ки дар соли 1309 њ.ш Анљумани адабии
Ирон, ки комилан зери нуфузи намояндагони
Хуросон ќарор гирифта буд…авлавиятро дар шеъри
форсї ба услуби Туркистонї ва дар ќасидасарої ба
услуби асри Салљуќиву Ѓазнавї медод2.

1
2

Њасан Њусайнї, њамон љо, њамон сањ.
Муњити Таботабої, њамон љо, сањ. 203
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Тавзењоти ин муњаќќиќ хеле муфассал аст ва
руљўъ ба он холї аз ањамият нест, ба вижа бо
назардошти ин, ки ў ин љараѐнро ба унвони як
воќеияти айнии зиндагии худ ѐ ба иборати худаш чун
“њадиси нафс ва дарди дили адабї” баѐн мекунад.
Дар канори навиштањои илмї, вуљуди чунин
муњитро метавон дар осори адибони ин замон низ
мушоњида намуд. Маликушшуаро Бањор, ки дар
ташаккули зењнияти адабии муосири ирониѐн наќши
хосе дошт, худ аз мухолифини барљастаи сабки њиндї
дар Ирон буда, ин сабкро чун равише “печида ва
мутасаннеъ ва берўњ, ки аз олами алфози фурўмоя
таљовуз наменамояд ва шеърро аз њолати ќасида ва
ѓазал ба њолати ибтизол афканд”1 арзѐбї менамояд.
Назари ў дар мавриди сабки њиндї дар маснавии
мустазоде, ки дар посух ба манзумаи Содиќи Сармад
навиштааст, хеле рўшан мебошад. Бањор пас аз
баррасии сабкњои пешин дар бораи сабки њиндї
мегуяд::
Сабки њиндї гарчї сабке тоза буд,
Лек ўро заъф беандоза буд,
Сусту бешероза буд.
Фикрњо сусту тахайюлњо аљиб,
Шеър пурмазмун, вале нодилфиреб,
В-аз фасоњат бенасиб.
Шеъри њиндї сар ба милюн мекашид,
Њар суханвар бори мазмун мекашид,
Ранљ афзун мекашид.
Лек аз он милюн набинї дањ њазор,
Муњољирати таърихии ирониѐн ба Њинд, Дуктур Фарњанги Иршод,
Муассисаи мутолиот ва тањќиќоти фарњангї, Тењрон, 1365, сањ 232
1
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Шеъри дилчаспи фасењи обдор,
К-ояд инсонро бакор.
З-он сабаб шуд сабки њиндї мубтазал,
Гашт пайдо дар сухан аксуламал,
Шуд татаббуъ ваљњи њалл..1
Овардани назари куллияи муњаќќиќни иронї
дар ин хусус берун аз имкон аст ва хулосаи матлаб ин
аст, ки таваљљуњи хос ба як сабки адабї ва инкори
сабки њиндї њамоно як воќеъияти муњити адабии
Ирон дар давраи баъд аз инќилоби Машрутият
будааст. Дар чунин вазъ њамонанди давраи ќабл аз ин
инќилоби Ирон Бедили Дењлавї боз њам њатто аз
радифи шуарои миѐна берун монад ва ин вазъ
бозтоби њамон гушагир шудани сабки њиндї дар
давраи бозгашт аст, ки дар замони муосир низ
сарнавишти Бедилро дар муњити адабии Ирон раќам
задааст.
Сабаби таърихии дар Ирон нуфуз наѐфтани
Бедил, яъне ба кишварњо ва њавзањои људогона
таќсим шудани ќаламрави фарњанги форсї низ дар
давраи муосир бозтоби худро доштааст. Таќсимоти
сиѐсии пас аз асри 16 мелодї, ки зикри он ќаблан
омад, заминаи таъсиси давлатњои људогона ва
мустаќил гашт ва људо аз њам зиндагї кардан
хотироти муштараки форсигўѐни Мовароуннањр ва
Хуросон ва Њинд ва Иронро ба як хотираи дури
таърихї табдил кард. Њар кишваре дар зењни
мардуми худ ба унвони кишвари мустаќил ва дорои
1 Девони Бањор, интишороти Тус, Ткењрон, 1368, љилди дуввум, 10291030
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таърих ва фарњанги худї таљассум ѐфт ва мафњуми
“Ирон” батадриљ хоси бахшее аз Хуросони таърихї ѐ
сарзамин “Персия” дар ховаршиносии ѓарбї гашт ва
њамин амр низ дар гумномии Бедил ва баъзе адибони
дигар дар Ирон сањми амиќ гузошт.
Такрори суханњои пешин шоиста нест, лек агар
ба таърихи адабиѐти Ирон назар андохта шавад,
Рўдакї бо вуљуди зодаи Панљруди Самарќанд ва
Носири Хусрав бо вуљуди Ќубодиѐнї (њар ду
манотиќе дар Тољикистон) будан ва Мавлоно бо
вуљуди Балхї будан ва Фирдавсї бо вуљуди Тусї
будан ва Саъдиву Њофиз бо вуљуди Шерозї будан
пеши њамаи форсизабонон аз манзалати боло ва
таќрибан яксон бархурдоранд. Вале вазъияти пас аз
ќарни 15 чунин нест ва шояд Абдуррањмони Љомї
охирин шоирест, ки чї дар Мовароуннањру
Афѓонистон ва чї дар Ирон шуњрат дорад ва мањз
дар сарнавишти ў чигунагии таќсимшавии њавзаи
ягонаи адабиѐти форсиро метавон мушоњида намуд.
Аз он љо, ки ин таќсимот дар рўзгори ў сурат
гирифтааст ва ў хориљ аз Ирони Сафавї боќї
мондааст, шўњрати Љомї дар Ирон ба њељ ваљњ бо
нуфузи азими ў дар Афѓонистону Мовароуннањр
ќобли муќоиса намебошад.
Лек пас аз Љомї, ки ба њар њол як бузурги
муштарак аст, камтар касеро метавон мисол зад, ки
дар тамоми ќаламрави адабиѐти форсї яксон
шинохта шуда бошад ва баъд аз ў асри ситорањои
њавзавї фаро расидааст. Аз он замон ба муњити
адабии Ирон роњ ѐфтани шоирони “ѓайрииронї”
бисѐр нодир гашт ва дар канори гуфтањои Муњити
Таботабої аз чигунагии ворид шудани Иќболи
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Лоњурї ба доирањои адабии Ирон бояд афзуд, ки ў
асосан аз пањлўи андеша роњ ѐфтааст ва љанбаи
адабии Иќбол дар ин масъала дар дараљаи дуввум
ќарор мегирад, ки феълан низ ба њамин сурат аст.
Аз тарафи дигар нигорандагони навини
таърихи адабиѐти Ирон низ зимни бознависии он
њангоми барррасии адабиѐти асрњои 16 то 20 мелодї
маъмулан мавзўъро дар марозњои Ирони муосир
мањдуд намудаанд. Яъне агар чї шеъри Мавлоно
Соиб воќеан волост, лек исфањонї ѐ табрезї будани ў
дар амри муаррифї шуданаш дар Ирони муосир
камтаъсир набудааст. Шўњрати Калим низ ба кошонї
буданаш бенисбат нест, агарчї шеъри ў низ некўст.
Дар таќвияти ин фикр бояд гуфт, ки њамин Соиб ва
Калим дар Мовароуннањри имрўз њамонанди Ирон
шўњрат надоранд ва љойгоњи онњо дар ин минтаќањо
ќобили ќиѐс нест. Нависандаи “Таърихи адабиѐт дар
Ирон” дуктур Забењуллоњи Сафо дар муќаддимаи
бахши дуввум аз љилди панљуми ин асар бо камоли
муњофизакорї ва эњтиѐт менависад: “Агар ман дар
тадвини ин бахш шарњи њоли чанд шоири маъдуди
ѓайриирониро бо тарљумаи ањволи шоирони иронї
даромехтам, набояд шоистаи маломат бошам”.1 Агар
ба ин нукта низ таваљљуњ шавад, ки љилди мазкури
китоби ў ба шоирони порсигўи “аз оѓози садаи дањум
то миѐнаи садаи 12 њиљрї” ихтисос дорад
ва
“ѓайрииронї” дар ин китоб њамон чанд тан балхиву
њиравї, дењлавиву кашмирї ва бухороиву бадахшї
њастанд, манзури бањсњои боло рўшан мешавад. Яъне
1 Дуктур Забењуллоњи Сафо, Таърихи адабиѐт дар Ирон, љилди 5,
бахши дуввум, интишороти “Фирдавс”, Тењрон, 1364, муќаддима
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дар адабиѐтшиносии муосири Ирон њариме бунѐд
шуда буд, ки аз шоирони форсии баъд аз ќарни 16
мелодї фаќат зодагони ќаламрави Ирони феълї бар
он дохиланд. Ба ин њарим Амир Хусрави Дењлавї ба
осонї ворид мешавад, лек Бедили Дењлавї пушти дар
мемонад. Ё дар он Рудакии Самарќандї садрнишин
аст, вале Шавкати Бухорої беруни дар ва ин гуна
мисолњо хеле зиѐданд. Ин љост, ки Соиб ва Калим ва
ѓайра бо вуљуди намояндагони сабки њиндї будан боз
њам дар Ирон камобеш мавриди тањќиќњои људогона
ќарор гирифтаанд, гарчї ин кор низ хеле дер оѓоз
шудааст.1
Имрўз њам бо вуљуди густариши иртибот миѐни
сарзаминњои форсизабон ин воќеъиятро пеши рўй
дорем, ки мансубияти расмии љуѓрофї дар пазириши
шоирон дар муњити ин кишварњо наќши худро дорад
ва агар ба таври мисол, Рўдакиро шоири умумииронї
бишносем, акнун њамдиѐри ў Лоиќ Шералї барои
ирониѐн “шоири тољик” аст ѐ агар Мавлавї барои
њамагон худї бошад, њамшањрии ў Халилулоњи
Халилї барои дигарон “шоири афѓон” аст. Њамчунин
дар зењни форсизабонони Тољикистону Афѓонистон
иронї будани Фирдавсї аз иронї будани Бањор ѐ
Шањриѐр фарќ дорад.
Албатта, вуљуди чунин вазъият барои
сарнавишти сарзаминњои форсизабон дар асри њозир
як амри табиист ва умед аст, ки бо густариши
иртиботот бартараф хоњад шуд. Вале маќсуд аз зикри
мисолњои боло ин буд, ки бино бар муддате њоким
будани як рўњияи мањдуд бар фазои адабии ин
1

Ян Рипка, њамон китоб, сањ 479
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кишварњо, зодаи ќаламрави Ирони имрўз набудани
Бедил дар кори дар давраи љадид низ дар Ирон
дуруст муаррифї нашудани ў таъсири худро
доштааст.
Далели мазњабии ношинохта мондани Бедил
дар Ирон. Гоњо шунида мешавад, ки адами таваљљуњи
ирониѐн ба Бедил ва истиќбол наѐфтани ў дар Ирон
иллати мазњабї дорад ва ба баъзе ишорањои
нохушнудонаи Бедил ба мазњаби шиъа марбут
мебошад. Албатта, дар мањбубият наѐфтани бахше аз
адибону матафаккирони форсї дар яке аз њавзањои
фарњанги муштарак омили мазњабї наќши худро
доштааст, вале дар мавриди Бедили Дењлавї он
омили асосї нест.
Аввалан, бо вуљуди таъкид бар дурустии
љањонбинии худ, ки хоси тамоми мардони соњибназар
аст, Бедил њаргиз рўњияи мањдуд ва бадбинона
нисбати мазњабу равияњои ѓайр надоштааст. Осори ў
далолат мекунад, ки Бедил такрор ба такрор
равияњои гуногунро ба њамбастагї фаро хонда, на
танњо хоњони њамоиши фирќањои исломї, балки
фаротар аз ин дар мисоли њамзистии њинду мусулмон,
хоњони мусолимати љањонбинињост. Ў аз низоъњои
мазњабии миѐни мусулмонон, ки дар асраш басе роиљ
буд, ранљ мекашид ва мегуфт:
Май чорагари уќдаи зуњњод нагардид,
Тўфон магар аз ўњдаи мазњаб бадар ояд!
Сониян, яке аз бењтарин донандагони осори
Бедил Садриддин Айнї низ чунин аќидаро рад
намуда, бар рўњияи фаромазњабии Бедил таъкид
намудааст.
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Саввум ин, ки дар њељ яке аз навиштањои
илмиву адабии пешин ва муосири худи ирониѐн ба
Бедил чунин ироде гирифта нашудааст ва тамоми
эътирозу интиќодњо ба љанбањои адабии осори ў
марбут мешавад.
Дигар ин, ки бисѐре аз бузургони илму
фарњангу адаб, масалан Ибни Арабї ва Мавлавї, ки
хеле бештар аз Бедил дар масъалаи мазњаб изњори
назар доштаанд, назди ирониѐн аз љойгоњо басе болое
бархурдоранд ва нињоят ин, ки рўоварарї ва
таваљљуњи густардаи ирониѐн ба Бедил мањз дар
даврони расман мазњабї шудани Ирон, яъне пас аз
инќилоби исломї рух додааст.
Гарчї дар ин замина мисолњо фаровонанд, вале
њамин миќдор низ барои собит шудани наќши асосї
надоштани унсури мазњаб дар ношинохта мондани
Бедил дар Ирон кифоят мекунад.
Агар ба њамаи гуфтањои боло, дар воќеъ печида
будани шеъри Бедил њамчун як далели дигар афзуда
шавад, сабабњои аслии шўњрати њамагонї наѐфтани ў
дар Ирон то љое рўшан мегардад:
Маънии баланди ман фикри тунд мехоњад,
Сайри фикрам осон нест, кўњаму кутал дорам 1
Оре, сайри фикри ў осон нест ва тавре, ки
гуфта шуд, ин амр низ дар љилавгирии нуфузи ў дар
Ирон камтаъсир набудааст ѐ ба ќавли доктор
Муњаммадризо Шафеъии Кадканї “Бедил кишварест,
ки ба даст овардани визои мусофират бад-он ба
осонї њосил намешавад ва ба њар кас иљозаи вуруд
Девони мавлоно Абдулќодири Бедил, Бо эњтимоми Њусайни Оњї,
чопи саввум, нашри фуруѓї, Тењрон, 1371,сањ 982
1
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намедињад.”1 Барои он, ки гумони муболиѓаи
нигоранда дар мавриди гумномии Бедил дар Ирон ба
миѐн наѐяд, љумалоте аз навиштањои ахири дуктур
Шафеъии Кадканї, ки имрўз аз бењтарин
донишварони муњити адабии Ирон аст, ба унвони
хулосаи ин бањс оварда мешавад. Ў зимни ишора ба
ин, ки шўњрати Бедил дар хориљ њатто бештар аз
нуфузи Њофиз аст, чунин менависад: “аз шигифтњо
ин, ки дар Ирон њатто тањсилкардагони риштаи
адабиѐт, њатто аксарияти дорандагони дараљаи
дуктурии адабиѐт ва бисѐре аз шефтагони љиддии
шеър ўро намешиносанд, њатто бисѐре аз онон номи
ўро нашунидаанд. Шояд чунин амре дар мавриди њељ
шоире дар таърихи адабиѐти њељ миллате дида
нашуда бошад.”2

1
2

Шафеъии Кадканї, њамон љо, сањ. 9
Њамон љо, њамон сањфа
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Оѐ Бедили “гумгашта” ба Ирон меояд?
Аз таваљљуњ ба навиштањои илмї-адабии
дањсолањои охир дар Ирон метавон хулоса гирифт, ки
њукми гумномии Бедил бардоште нисбист ва дар
баъзе китобу маќолањои људогона муњаќќиќин аз ў
ѐдовар шуда, назари худро дар нисбати шахсият ва
осораш баѐн доштаанд. Ба тавре, ки пештар зикр
шуд, Саид Нафисї њануз дар соли 1334 аз шўњрати
фарогири Бедил берун аз Ирон хабар дода, ўро аз
мафохири забони форсї мехонад ва муаррифии
сухани ў ба љомеаи адабии Иронро зарурї
мешуморад. Дуктур Забењуллоњи Сафо низ сањифањое
аз љилди панљуми “Таърихи адабиѐт дар Ирон”-ро ба
Бедил ихтисос дода, пас аз њолномае мухтасар ба
назари форсишиносони Њинд ба маќоми адабиву
ирфонии Бедил ишора менамояд ва онро наќд
намуда, аз чанд “лаѓзиши нобахшиданї”-и Бедил
ѐдовар мешавад ва чунин меафзояд: “Ба рўи њам,
Бедил шоирест хаѐлпардоз ва маънисоз, ки кўшиш
дорад, то вожањо ва таркибњоро њар навъ ки бошад,
тобеъи хаѐли худ кунад ва ба роње аз маънирасонї
бубарад, ки ќарењаи ў мехоњад. Аммо чї тавон кард,
ки мурѓи хаѐл њамвора ба ситеѓњои баланд
менишинад, вале куллияти лафз њатто дар замини
њамвор њам ба душворї роњ мепаймояд.”1
Њамчунин Сафо бо ишора ба он, ки Бедил
“байтњои хуб њам бисѐр дорад”, њудуди 120 байт аз
девони ўро ба таври намуна овардааст, ки баъзе
ѓазали комил ва баъзе порањои ѓазал аст. Муаллиф ба
1

Доктор Заьбењуллоњи Сафо, њамон китоб, сањ.138.
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омўхта нашудани осори Бедил дар Ирон ва ѐ
зарурати муаррифии осори ў ишора намекунад, вале
дар кулл назари ў ба Бедил сахт манфї нест.
Назари Малик-уш-шуарои Бањор дар мавриди
сабки њиндї зикр шуд, аммо ишора ба дидгоњи ў дар
робита бо худи Бедил низ дар ин бањс холї аз
ањамият намебуд. Назари ў табъан манфист ва
овардани он бо таваљљуњ ба љойгоњи Бањор дар
муњити адабии Ирони дањсолањои охир маънои љадид
касб мекунад. Ў дар љилди сеюми “Сабкшиносї” (ѐ
таърихи татаввури насри форсї) њангоми баррасии
“нашрњои њиндї” меорад: “Дар маношир ва
макотибе, ки риљоли Њинд бар риљоли Ирон
навиштаанд ва дар сафинањо пайдо мешаванд,
маълум аст, ки нависандаи муќими Њинд бештар
мехоњад изњори фазл кунад ва камтар матлаби
баѐнкарданї дорад ѐ агар дорад, ба љои ин, ки њадафи
худро бинависад, аз дару девор сўњбат дошта ва
калимоте муносиби фазлфурўшии худ ба даст
овардааст, на муносиби матлабе, ки бояд бинависад.
Њамин њолатро дар шеъри њиндї мебинем ва ба љуз
Соиб, ки гоње аз воќеъият сухан мегўяд, боќии шуаро
махсусан мутааххирон, аз ќабили Бедил ва Ѓанї
ќасдашон овардани ибороте аст, ки ба санъат ва
мазмун љур биѐяд, на ба маќсаде, ки доранд ѐ ѓолибан
маќсуде њам надоштаанд.”1 Дар табањњури Бањор дар
таърихи адабиѐти форсї ва љараѐнњои адабї шакке
нест, аммо ба назар меояд, ки ин гуфтањои ў дар
1 Муњаммадтаќии Бањор (Маликушшуаро), Сабкшиносї ѐ таърихи
татаввури насри форсї, муассисаи чопу интишороти Амир Кабир,
Тењрон, 1338, љилди 3, сањ. 259

29

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Абдуллоњи Рањнамо

нисбати Бедил сањењ намебошад ва аз онљо, ки осори
Бедил бори сангини фикрї дорад ва дар хориљ аз
Ирон дар шарњи он матолби љиддии фаровоне
навиштаанд, наметавон иборати “ѓолибан маќсуде
њам надоштаанд”-ро ба ў нисбат дод. Њамин маќсуд
доштан боис шудааст, ки бо вуљуди сахтбаѐнињояш
осори ў то ин њад шўњрат пайдо намояд.
Назари Алии Даштї дар ин маврид низ ѓайри
дидгоњи Бањор аст. Ба ќавли ў “душвории кори Бедил
касрати истиора, тавассул ба маљоз, ба кор бастани
ташбењоти ѓариб ва дур аз зењни омма аст, вале њамаи
ин намоишгари фикри даќиќ ва тасаввуроти гурезон
ва печида аст. Гўї дар зењн љўше ва ѓавѓоест, ки баѐни
содда аз таќрири он нотавон аст, пас ба маљоз ва
ташбењ рўй меоварад.”1 Ин нависанда дар китоби
“Нигоње ба Соиб” дар андаруни бањси аслї ба
тањлили ашъори Бедил низ пардохта, ба он арзиши
болое ќоил шудааст. Аз љумла рољеъ ба ирфони Бедил
чунин мегўяд: “Пас аз Мавлавї миѐни сарояндагони
суфия касе ба шўру шайдоии Бедил нест, на Ќосими
Анвор, на Шамси Маѓрибї, на Шоњнеъматуллоњи
Валї, њељ кадом ба шўридагии Бедил сухан
нагуфтаанд.”2
Њамин тавр дар сори муњаќќиќини Иронї
назароти мусбату манфї дар бораи Бедил зиѐданд ва
наметавон њамаи онњоро зикр намуд ва инљо фаќат
назари чанде аз муаллифони шинохта оварад шуд.
Аммо дар солњои охир онњое, ки ба Бедил назаре
доштаанд, аксаран “гумномї”-и ўро боиси тааљљуб
Алии Даштї, Нигоње ба Соиб, интишороти Амири кабир, Тењрон,
1355,сањ.17
2 Њамон љо, сањ.21
1

30
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ДАР ЌАЛАМРАВИ БЕДИЛ

ва таассуф хонда, бар зарурати шинохтани Бедил
таъкид намудаанд. Ин таъкидњо то андозае такрор
шудаанд, ки Бедил дар Ирон бо гумномоии хеш
машњур шудааст ва њамин
муњри “бузурги
ношинохта” зењнњоро ба шахсияту осори ў љалб
намудааст ва ў бо њамин унвон рўз аз рўз шўњрат
меѐбад. Худи Бедил дар байте чунин гуфта буд:
Зи шўри бенишонї бненишонї шуд нишон, Бедил,
Ки гумгаштан зи гумгаштан бурун овард анќоро.1
Яъне, анќо бенишон гашт ва ќиссаи
гумгаштани ўро онќадар ба такрор гуфтанд, ки пеши
њамагон машњўр шуд ва “гумгаштан зи гумгаштан
бурун овард анќоро”. Раванди шинохта шудани
Бедил дар Ирон низ њамин гуна сурат гирифт ва “гум
гаштан” дар њоли “зи гум гаштан бурун овардан”-и
ўст ва оѓози бозшиносии Бедил аз рушди таваљљуњ ба
ў ва гомњое, ки дар ин роњ бардошта мешаванд,
ќобили мушоњида мебошад.
Нахустин падидањои ин бозшиносї дар се самт
ќобили таваљљуњ аст, ки аввалї густариши чопи
осори Бедил, дуввумї ба вуљуд омадани навиштањои
илмии бедилшиносї ва саввумї пайравии шоирони
иронї аз Бедил аст, ки дар зер ба ин падидањо назари
мухтасаре андохта мешавад.
1.Вусъати чопи осори Бедил. Бо афзоиши
таваљљуњ ба шахсият ва шеъри Бедил дар Ирони
имрўз, кори нашри осори ў низ якбора вусъат
гирифта, дар шаклњои мухталиф ба роњ монда
шудааст ва дар ин муддат дар канори чопи намунањои
фаровони шеъри ў дар матбуот ва маљмўъањои адабї,
1

Девони Бедил, сањ.124

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

31

Абдуллоњи Рањнамо

девони ѓазалиѐт ва куллиѐти осори манзуми ў чанд
бор ба нашр расиданд.
Девони ѓазалиѐти Бедил, ки пештар тавассути
Халилуллоњи Халилї тасњењ ва аз сўи вазорати
маорифи Афѓонистон дар Кобул чоп шуда буд, дар
интишороти “Байналмилал”-и Тењрон аксбардорї ва
дар ду љилд мунташир гашт ва дар соли 1371(1992)
њамин нусха дар як љилд бо эњтимоми Њусайни Оњї аз
сўи интишороти “Фурўѓї” дар ихтиѐри хонандагон
гузошта шудааст. Њамчунин тибќи навиди маљаллаи
“Шеър” (1372) муассисаи “Балх” куллиѐти осори
Бедилро дар панљ љилд нашр мекунад ва ин њамон
тасњењи Халилуллоњи Халилист, ки ин бор зери
назари дуктур Њусайни Оњї аз Ирон ва дуктур
Абулњусайни Муњаммадисњоќ аз Афѓонистон омодаи
чоп мешавад.
Дар бораи чопи девони ѓазалиѐти Бедил аз сўи
интишороти
“Фурўѓї”
бояд
гуфт,
ки
дастандаркорони ин чоп шитобзада шуда, аз нусхаи
Кобул, ки њуруфчинии нољур ва ѓалатњои чопии
фаровон дошт, аксбардорї намудаанд ва дар њоле, ки
ба љуз як муќаддимаи тадвинї дар ин чоп њељ
таѓйири муњиме нест, номи мусањњењи аслї дар дохил
ва номи чопгарон рўи љилд омадааст. Њатто он
калимаву истилоњотеро, ки маънигузорї мехостаанд,
бо даст дар пои сањифањо бинавишта ва њамон тавр
боќї гузоштаанд, ки чунин бархурд нисбати њељ
осоре шоиста нест1.
Аммо соли 1376 интишороти “Илњом” дар
Тењрон “Куллиѐти Бедили Дењлавї”-ро ба чоп
1

Девони Бедил, сањ.3
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расонид, ки то имрўз шояд танњо чопи баландсифат
ва њозиразамони осори Бедил дар Ирон ва хориљ аз
он бошад. Ин куллиѐт бо тасњењи Акбари Бењдорванд
ва Парвиз Аббосии Доконї дар се љилд тањия
шудааст, ки љилди аввал ќасидањо, таркиббандњо,
мухаммасот, тарљеъбандњо, ќитъањо, муъаммо ва
бахши аввали ѓазалиѐт, љилди дуввум бахши дигари
ѓазалиѐт ва муфрадот ва љилди сеюм маснавињои
“Ирфон”, “Тилисми њайрат”, “Тури маърифат”,
“Муњити аъзам” ва низ фарасномаву маснавињои
кўтоњро шомил мебошад ва ба ин тартиб таќрибан
тамоми осори манзуми Бедилро фаро гирифтааст.
Албатта наомадани осори насрии Бедил дар ин чоп
мафњуми илмии “куллиѐт”-ро халалдор мекунад, вале
дар њар сурат падид омадани он дар таърихи нашри
осори Бедил ќадиме асосист.1
Пажуњиши рўзгор ва осори Бедил. Мутолиа ва
пажуњиши рўзгор ва осори Бедил ѐ бедилшиносии
иронї низ дар ин солњо бо падид омадани китобу
маќолањои илмии тањќиќї аввалин ќадамњои
устувори худро мегузорад. Дар ин миѐн аз
муњимтарин пажуњишњое, ки ба таври људогона дар
боби Бедил сурат гирифтааст, китоби “Шоири
оинањо” аз Шафеъии Кадканї ва китоби “Бедил,
Сипењрї ва сабки њиндї” аз Њасани Њусейнї
мебошад, ки зикри њарду пештар гузашт.
Китоби Шафеъии Кадканї дар асл маљмўаи
маќолањоест, ки “ба баррасии сабки њиндї ва шеъри
Бедил” ихтисос доранд. Муаллаиф дар муќаддимаи
1 Мавлоно Абдулќодир Бедили Дењлавї.
Куллиѐти Бедил. Дар се
љилд. Интишороти “Илњом”, Тењрон, 1376 њ.ш.
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ин китоб бар зарурати ошної бо “суннати адабї”-и
замони Бедил љињати фањмидани шеъри ў таъкид
менамояд ва зикр мекунад, ки “бегумон њамаи
дўстдорони
шеър
омодагии
комил
барои
илтизоз(лаззатгирї) аз шеъри вайро надоранд.” Аз ин
рў Шафеъии Кадканї саъй бар эљоди ошної миѐни
хонандангони Ирон ва шеъри Бедил мекунад ва аз
Бедил ба унвони “шоире ориф ва сарояндае, ки аз
дониш ва фазилати бисѐр бархурдор аст” ном бурда,
чунин менависад: “Агар барои њар як аз шевањои
шеъри форсї бихоњем намояндае баргузинем, ки
тамоми хасоиси он шеваро ба гунае ошкоро дар
осори худаш намоиш дињад, Бедилро бояд намояндаи
тамом айѐри услуби њиндї ба шумор оварем…”1
Кадканї борњо ба мавўъи љойгоњи Бедил дар Ирон ва
хориљ аз он бозгашта, баѐн мекунад, ки “сукуту
носипосї ва њаќношиносии мо ирониѐн дар баробари
азамат ва нубуѓи шеъри ў ба њељ ваљњ аз ањамияти
њаќиќии маќоми ў дар таърихи адабиѐт ва забони
милали Осиѐи Миѐна ва Осиѐи Ѓарбї… намекоњад ва
наметавонад њузури ошкори ўро дар њофизаи љамъии
ин аќвом пардапўш бикунад.”2
Бахшњое аз ин китоби Шафеъии Кадканї
тањлилњои даќиќе дар сабки Бедилро дар бар мегирад
ва гоми муњиме дар муаррифии ин шоир дар Ирон
аст. Адабиѐтшиноси тољик Рустами Вањњобиѐн зимни
арзѐбии ин асар менависад, ки “дар боби тањќиќ
устод Шафеъї ва чанд тани дигар аз донишмандони
Иронї дар њамин авохир бо чанд зарбаи оњангарї
дар бедилшиносї нисбат ба Тољикистониѐн кори хеле
1
2

Шафеъии Кадканї, Њамон китоб, сањ.15
Њамон љо, сањ. 96-97
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тамомтаре кардаанд.”1 Зањмати дигаре, ки Шафеъии
Кадканї кашидааст, дар бахши дуввуми китоби хеш
282 ѓазал аз девони Бедилро, ки дар вокеъ як гулчини
хушсалиќа аст, бо њазфи баъзе байтњо интихоб ва
ироа намудааст, ки барои барангехтани шавќи
хонанда ба осори Бедил муфид аст. Албатта,
набудани кутуби илмии фаровон дар робита бо Бедил
дар Ирон бар арзиши ин асар афзудааст ва он такрор
ба такрор чоп мешавад.
Китоби “Бедил, Сипењрї ва сабки њиндї” аз
Њасани Њусейнї низ як падидаи љолиб дар
адабиѐтшиносии Ирон аст ва муаллифи он худ аз
мухлисони шеъри Бедил ба назар меояд ва маљзуби
рўњи њамосии ўст. Нависанда бар он аст, ки “хурдак
нуре бар шеъри Бедил битобонад ва сари сўзане аз
завќ ва халлоќияти сутудании вайро ба ањли ин
маќула бичашонад”. Ў мундариљаи матолиби китоби
худро чунин баѐн намудааст: “Дар аввали китоб
шарњи њоли кўтоње аз Бедил гуфтем ва осораш, баъд
ба илали гумномии Бедил дар Ирон ва султаи
биниши
“идунї” ва “идарї”-и хуросонї бар
марокизи фарњангї ишора кардем… Ба дунболи он,
бархе хусусиѐти сабки њиндиро бар фусули мухталиф
баршумурдаем ва татаввури забони Бедилро дар
бистари сабки њиндї кашидем, то нишон дињем. Дар
зимни
ин
ќазоѐ
танини
сабки
баноњаќ
матруди(таркшудаи) њиндиро дар шеъри Суњроб
Сипењрї нишон додем ва ин арз, ки ошиќони
навовариро тазаккуре дода бошем, ки яксара набояд
1 Маљаллаи Фарњанг, нашри Бунѐнди фарњанги Тољикистон, соли
1992, шумораи 1-2
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ба мероси фарњангии хеш хатти бутлон кашид ва дил
ба имомзодањои беаслу насаби диѐри Фаранг баст ва
дар идомаи ин мабњас муддаї шудем, ки шабоњати
Сипењрї бо Бедил беш аз шабоњати ў бо дигар
шуарои забони форсист.”1
Њасани Њусейнї меорад, ки “номи Бедили
Дењлавї аз зумраи номњоест, ки аз њуљуми муру
малах ва асомии шуарои “сиѐњии лашкар”-и сабки
њндї латмаи азимро мутањаммил шудааст ва Бедилро
бояд ба масобаи ќитъаи алмосе дурахшон аз
лобалои(андаруни) харворњои зуѓол, ки бо мурури
замон таланбор шудааст, берун кашид.”2 Ин китоб
низ дар фазои холї аз осори бедилшиносии Ирон
арзиши хоси худро дорад ва бахусус матрањ намудани
ќиѐси шеъри Бедил ва Суњроби Сипењрї бањси љолиби
он аст.
Илова бар ин, дар матбуот низ маќолоти
тањќиќие дар робита бо Бедил ба чоп расидаанд, ки
баъзе аз сўи муаллифони иронї ва баъзе аз љониби
муњаќќиќони хориљї нигошта шудаанд ва бино ба
љузъї будан наметавон аз њамаи онњо ѐдрас шуд.
Пайравї аз мактаби шеърии Бедил: Падидаи
дигаре, ки гувоњи рўшани вуруди Бедил бар муњити
адабии Ирони имрўз аст, пайравии шоирони муосир
аз Бедил аст, ки албатта дар мавриди шеъри
тоинќилобии Ирон ин мавзўъ холї аз бањс нест.
Шеъри нав ѐ шеъри сафед, ки дар дањсолњои баъд аз
Нимо бар адаби Ирон њоким будааст, вижагињои
зиѐдеро дорост ва навоварї дар баѐн аз љумлаи
онњост. Ин пањлўи шеъри нави Ирон гоњо ба њадди
1
2

Њасани Њусайнї, њамон китоб, сањ.147
Њамон љо, сањ 8
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шигифтборе пеш рафтааст ва аксаран инро аз
таъсири шеъри навини Урупо ва хоса Франсия
донистаанд. Лек аз сўе шеъри нави Ирон дар
нозукхаѐлї ва иборатофаринї аз бисѐр љињат сабки
њиндиро мемонад, ки шуарои он ба монанди Бедил
доди ибораторої ва хаѐлбофиро додаанд. Ин воќеият
боис шудааст, ки иддае аз муњаќќиќини иронї шеъри
нав ва шеъри Бедилро дар канори њам мавриди бањс
ќарор бидињанд.
Шафеъии Кадканї дар робита бо девони Бедил
менависад, ки “агар касе девони садњазорбайтии ин
шоирро баррасї кунад ва таркиботи зебое, ки дар
шеъри ў бакор рафта, људогона дар зимни абѐте
ѐддошт кунад, аѓлаб дастандаркорони шеъри нави
форсиро мояи њайрат хоњад шуд, чаро ки ба андозаи
тамоми таркиботи зебои шеъри нави имрўз дар
девони ин сарояндаи шигифт таркиботи зебо ва
бофтњои шоиронаи баѐн дида мешавад.”1 Ин муаллиф
дар маќолаи “Сабкшиносии шеъри Бедил” ба
муштарак будани њисомезї ва вобастањои адабї дар
шеъри Бедил ва шеъри нав ба вижа осори Суњроб
ишорањое дорад, вале аввалиро манбаи дуввумї
намедонад ва арз мекунад, ки “ин навъ баѐн ба њељ
ваљњ мутаасир аз услуби баѐни шоирони сабки њиндї
нест ва бештар мутаасир аз кулли назарияњои
шоирони мудерни Ѓарб аст.”2
Аммо Њасани Њусейнї дар ин муќоиса хеле
фурўтар рафта, дар љое аз китоби худ, ки номњои
Бедил ва Сипењрї дар канори њам рўи љилди он
1
2

Шафеъии Кадканї, њамон китоб, сањ 32
Њамон љо , сањифаи 54
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нишастанд, чунин мегўяд: “Бар онем, то пои ин
иддаоро ба миѐн бикашем, ки аз миѐни шуарои сабки
њиндї шабоњати Сипењрї ба Абдулќдодири Бедил
беш аз дигарон аст ва ин шабоњат ба гунаест, ки
шеъри
Сипењрї
дар
як
бозхонии
даќиќ
таъсирпазирии ѓайри ќобили инкоре аз забон,
муњтаво ва сурриѐлизми Бедил нишон медињад.”1 Ў
сурриолизмро “сарпаноњи муштараки Бедил ва
Сипењрї” мехонад ва “ба ошної ва унси Сипењрї бо
Бедил” мўътакид аст ва барои исботи назараш
чандин мисол аз девони Бедил ва ашъори Сипењрї
меоварад ва шабоњаташонро рўшан месозад.
Бањсњои Њасани Њусайнї дар мавриди дар
девони Бедил обишхур доштани Суњроби Сипењрї
тозаанд ва ин навиштаи ў дар воќеъ барои ошиќони
навоварї як рањнамоии судманде будааст. Гарчї дар
дањсолањои охир дар Ирон шуарои пурнуфуз кам
набудаанд, шеъри Сипењрї бо назокат ва бакорати
худ љойгоњи хосеро дорад ва шоирони љавони Ирон
аз ў пайравї намуда, саъй бар шабоњат ба вай
мекунанд. Аммо ваќте, ки дар канори таъсири шеъри
Фаранг манбаи дигари тозагўињои Суњроб ошкор
шуд, ин љавонон низ камобеш руљўъ кардан ба њамон
манбаъро оѓоз намуданд. Таъсири Бедил бар Сипењрї
њангоме матрањ гашт, ки њамагон аз тозагўињои ў
ангушти њайрат ба дањон менињоданд ва ин шўњрати ў
дар эљоди таваљљуњи шуарои љавони Ирон ба Бедил
мусоидати зиѐд кардааст.
Агар масъалаи тањти таъсири осори Бедил
ќарор доштан ѐ надоштани гўяндагони шеъри нави
1

Њасани Њусайнї, њамон китоб, сањ.68
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Ирон аз љумла Суњроби Сипењрї њануз њам як мавзўи
бањсангез бошад, тъсири Бедил бар шеъри иронии пас
аз инќилоби исломии соли 1979 як чизи рўшан аст.
Гарчї имрўз дар муњити адабии Ирон сабки хосе ба
таври мутлаќ њоким нест ва муњит аз назари услубї
хеле боз аст, дар шаклу мазмуни осори манзуми
давраи пас аз инќилоб таъсири равиши Бедил
шадидан эњсос мешавад.
Ин мавзўъ, ки шеъри пас аз инќилоби исломии
Ирон тањти таъсири пањлўњои гуногуни шеъри Бедил
аст, дар мањофили адабии Ирон низ матрањ мебошад
ва бо сафња задани матбуоти рўз метавон дарѐфт, ки
муњаќќиќони иронї гоњо мустаќиман ва гоњо дар
зимни бањсњои дигар мавзўи мазкурро мавриди бањс
ќарор додаанд, ки баъзе аз ин навиштањо ќобили
таваљљуњанд. Дар ин робита ба навиштањои маљаллаи
“Шеър” дар мавриди тањти таъсири Бедил будани
шеъри муосири Ирон пештар ишора рафт ва ниѐзе ба
бозгашт надорад. Дар китоби “Бедил, Сипењрї ва
сабки њиндї”, ки аз он низ борњо сухан рафт, Њасани
Њусейнї аз истиќболи шуарои пас аз инќилобї аз
шеъри Бедил ѐдовар шуда, хоса ба пайрав ва
“резахори хони Абдулќодири Бедил” будани шиори
шинохтаи Ирон Алии Муаллими Домѓонї ишора
дорад.
Аммо, аз ин миѐн Муњаммадсодиќи Рањмониѐн
ба таври махсус ба тарњу омўзиши ин мавзўъ
пардохта, дар маќолаи давомдоре, ки бахши
нахусташ унвони “Сабки њиндї дар шеъри шоирони
инќилоби исломї” ва бахши дуввуми он бо номи
“Оина дар таксир” дар се шумораи рзномаи
“Љумњурии исломї” ба чоп расидааст, онро арзѐбї
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мекунад.1 Дар ин навишта муаллиф дар муќаддимае
аз “фатво”-и аъзои Анљумани адабии Исфањон
алайњи густариши сабки њиндї ва талошњои огоњонаи
Амири Фирўзкўњї ва Зайнулобидини Муътаман дар
њарчї рўшантар кардани чењраи њунарии сабки њиндї
ва њамчунин аз бааъзе вижагињои ин сабк ѐдовар
шуда, чунин менависад, ки акнун “даврони яхбандии
бедилшиносї бо офтоби гармии истиќболи шоирони
инќилоб сипарї шудааст ва шоирон аз голерии
менѐтурии ин шоир дидан кардаанд.” Рањмониѐн
гароиш ва таваљљуњи шоирони имрўз ба шеъри
Бедилро ба шакли зер дастабандї намудааст:.
“ А- шоироне, ки сирфан ба хотири тафаннун
(њунарозмої) ва дасту панља нарм кардан ба зењну
хаѐл ва лаззат бурдан аз ин гуна сабк ба Бедил рўй
овардаанд ва дил ба ў додаанд.
Б- шоироне, ки ин шеваро писандида ва њамеша
бо парастуи хаѐл ба сарзамини рўъѐї сафарњо
кардаанд ва барои расидан ба ќасрњои хаѐлии ў аз
дари пинњонї ва долонњои пурпечухами он по
гузоштаанд, мисли дари махфии њашишхонаи Њироти
шоњзода Масъуди Ѓазнавї ба ишорати таърихи
Байњаќї.”
Пас аз ин муќаддима, муаллиф ба баррасии
мухтасари таъсири сабки њиндї ва шеъри Бедил бар
шоироне чун Алии Муаллим, Миршаккок, Ањмади
Азизї, Ќазва, Аббосии Доконї ва Њасани Њусейнї
пардохта, дар зимни он баъзе назароти куллии худ
дар робита бо ин мавзўъро овардааст.
Рўзномаи “Љумњурии Исломї”, шуморањои 29 мењри 1371, 6 обони
1372, ва 13 обони 1371
1
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Гузашта аз навиштаињои тањлилї, осори худи
шуарои баъд аз инќилоб гўѐтарин далели гароиши
онњо ба шеъри Бедил аст. Зимни мутолиаи ин осор
метавон намунањои хеле зиѐдеро дарѐфт, ки бедилона
суруда шудаанд ва яке мафтуни ирфони волои Бедил
ва дигре дилбохтаи њунари нозуки ўст ва сеюмї
вомдори ибороњои бикр аст ва дигаре дар банди
вазну ќавофии нодири ў дармондааст, ки ин њама
ѐдовари ишќварзии шоирони Мовароуннњри асри 19
ва ибтидои асри 20 ба шеъри Бедил мебошад. Аммо
аз он љо, ки бедилгароии шоирони муосири Ирон
шакли ибтидої дошта, њануз дорои унсурњои як
мактаби адабии комил нагаштааст, бо бедилгароии
Мовароуннањр ќобили ќиѐс нест. Ин гароиш њануз он
умќ ва вусъати бедилгароии Мовароуннањрро касб
нанамудааст ва бо таваљљуњ ба ин, ки дар замони њол
вазифа ва љойгоњи шеър дар љомеъа дигар шудааст,
вуќўъи чизе мушобењ ба он дар Ирон баъид ба назар
мерасад.
Њамзамон бо ироаи намунањое аз бедилонањои
як шоири имрўзии Ирон, бояд ин нукта низ зикр
шавад, ки кашфи љои пои унсурњои бедилї дар шеъри
имрўзи Ирон чандон содда нест. Зеро аз як сў, фаќат
хоси Бедил донистани ин ѐ он унсур мавзўъи пурбањс
аст ва аз сўи дигар, ба роњатї наметавон ташхис дод,
ки чї касе аз кадомин гўшаи ин неъмати бекарон чї
андоза истифода намудааст. Вале осори шоироне чун
Ањмади Азизї, ки намунањои он дар поѐн оварда
мешавад, љои шакке барои дурустии ин мавзўъ
намегузорад.
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Бедилонањои як шоири Иронї
Гарчї бисѐре аз шоирони акнуни Ирон ба
тариќи ошкоро аз шаклу муњтавои осори Бедил
пайравї мекунанд, сурудањои Ањмади Азизї аз
боризтарин намунањои таъсири сабки њиндї ва шеъри
Бедил дар шеъри имрўзи Ирон аст. Ў ки аз љумлаи
шоирони насли инќилобист, аз ќонуни куллии рушди
адабиѐти баъд аз инќилоб берун намонда, њамонанди
аксари њамќаламонаш ба ќолабњои шеъри ќадим рў
оварда ва низ ба шеваи онон барои худ тахаллуси
шеърии “Комил”-ро интихоб намудааст. Маљмўаи
ѓазалиѐт ва рубоињои ў, ки номи бедилонаи “Рустои
фитрат”-ро дорад,1 саршор аз сурудањои бедилї ѐ
сабки њиндист. Азизї яке аз пешоњангони “кашфи”
Бедил буда, њануз соли 1365 дар ин маврид маќолаи
давомдоре бо номи “Ёдависњое бар бедилшиносї”
дар њафт шумораи маљаллаи “Суруш” ба чоп
расонидааст.2 Дар ин тањќиќи худ Азизї ба тафсиру
баѐни чанд маќулаи(категорияи) муњими адабї, аз
љумла таљрид, тахайюл, лафз ва ѓайра пардохта, ба
таври хулоса љойгоњи онњоро дар осори Бедил
баррасї менамояд. Аз андаруни ин навишта
мушаххас аст, ки муаллиф худ аз шефтагон ва
шигифтзадагони њунари Бедил аст ва аз ў бо ибороте
чун “абарњайратњои олами адабиѐт”, “аз навобиѓи
силсилаи
тахаюл,
наводири адвори таљрид,
тоќнишини хумхоназоди доманањои њайрат” ва ѓайра
ѐдовар мешавад.
Ањмади Азизї, Рустои Фитрат, интиишороти Барг, Тењрон, 1368
Маљаллаи Суруш, соли 1365, шуморањои 354, 355, 356, 362, 364, 366,
367

1
2
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Ин шефтагии Азизї ба тарзи сухани Бедил дар
ѓазалњояш низ рўшан аст ва хаѐлпардозиву
љумласозињои бедилона, иборот ва њатто вазну
ќофияњои мураккабу нодири бедилї дар саросари
маљмўаи ашъори ў мушоњида мешавад. Барои исботи
ин гуфтањо интихоби ѓазали хосе шарт нест, зеро њар
як ѓазали “Рустои фитрат” бедилгароѐна суруда
шудааст:
Аз ѓазали Бедил
Ранги шўхї нест дар табъи адабтахмири мо,
Њалќа месозад садоро нисбати занљири мо...
Интизори рангњои рафта мебояд кашид,
Хомаи наќќоши мижгон рехт дар тасвири мо…
Ибратиншо буд Бедил нусхаи эљоди шамъ,
Аз љанин бар по зада асри хати таќдири мо.1
Ѓазали Азизї
Баски шуд зангори яъс ин оњи бетаъсири мо,
Дар шаби оина механдад ба мо тасвири мо.
Матлаби мо дар риѐзат ќатли нафси кас набуд,
Маќсаде љуз гардани худ нест бо шамшери мо.
Њар куљо занни љунун бурдем з-ин водї нашуд,
Ваќфи зулфи кист, ѐ Раб, оќибат занљири мо.2
Аз ѓазали Бедил
Ба њасрат ѓунчаам, яъне ба дилтангї ватан дорам,
Хаѐле дар нафас хун мекунам, тарњи чаман дорам.
Сипанди ман ба навмедї ќаноат кард аз ин мањфил.
1
2

Девони Бедил, сањ,76
Ањмади Азизї, сањ .15
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Ту аз май чењра меафрўз, ман њам сўхтан дорам…1
Ѓазали Азизї
Шаќоиќпайкари дардам, зи шеван пирањан дорам,
Ба доѓам тоза кун чун лола то захме ба тан дорам.
Ба таъвили тараб моил магардон ранги зардамро,
Хумори халсаам, хамѐзаи май дар дањан дорам…
Њазор оина тимсол аст як худбинии чашмам,
Аљаб бутхонае њосил зї шакки мову ман дорам.
Њазар кун аз љунуни шеър дар кўи љунун, Комил,
Ки ман сад кўча тарс аз санги тифлони сухан дорам.2
Ё ин байтњо
Масти суратсозии оинаи њуши худем,
Ошнои маънии лафзи фарормуши худем.
Баски гарданбанди ѓафлат дар њавас гум
кардаем,
Чун надомат рўзу шаб овезаи гўши худем...
Бар туринљи њусн агар ангушти њайрат кор зад,
Мо зулайхоюусуфи оинамадњуши худем.
Наќши њасрат, Комил, аз рухсораи ѓам во
нашуд.
Боз њам силихўри доѓи баногуши худем.3
Гарчї Азизї бо лутфи шоирона навиштааст,
ки “Аз ѓазалњои Азизї хастаам, Њофизи Шероз
мехоњад дилам”,4 аммо дар воќеъ дил ба њайраткада

Девони Бедил, сањ .843
Ањмади Азизї, сањ 111
3 Њамон љо, сањ.145
4 Њамон љо, сањ.13
1
2
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ва оинахонаи Бедил бастааст, ки байтњояш саршори
ин гуна ибороту истилоњот аст.
Дар фароварди мавзўъи Бедил ва муњити
адабии Ирон метавон чунин хулоса гирифт, ки акнун
бо мушоњидаи се падидаи зикршуда, яъне афзун
шудани таваљљуњ ба осори Бедил ва иќдом ба нашри
такрории офаридањои ў, падид омадани аввалин
китобњои илмии тахассусї дар мавриди шахсият ва
шеъри Бедил ва мушоњида шудани таъсири васеи
баъзе љанбањои шеъри Бедил бар шеъри имрўзи
Ирон, сухан аз бозгашт ва вуруди Бедил бар ин муњит
ва афзоиши таваљљуњи ирониѐн ба шахсият ва осори
ин адиб ба маврид буда, њељ љои шакку тардиде
надорад. Вале бояд зикр шавад, ки бо таваљљуњ ба
нигариши имрўзи љомеъаи Ирон ба адабиѐт,
бозгашти Бедил ба ин кишвар бештар як вуруд ба
доирањои илмиву адабї ва мањфилњои завќї хоњад
буд.
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Бахши дуюм:
Бедил дар фарњанги
Мовароуннањр
То ин љо мухтасаре аз Бедил ва сабабњои
ношинохта мондани ў дар Ирони муосир ва ахиран
матрањ шудани осораш дар ин кишвар гуфта шуд ва
аз сарчашмањо оварда шуд, ки бар хилофи Ирон, дар
Осиѐи Марказиву Афѓонистон Бедили Дењлавї
бузургтарини адибони форсї ва орифони исломї ба
њисоб меояд.
Дар ин бахш њадаф он аст, ки ба љойгоњи
воќеъии Бедил дар њавзаи Мовароуннањр рўшанї
андохта шавад ва маълум гардад, ки оѐ гуфтањо аз
шўњрати Бедил мавќеъият дорад ва агар чунин
бошад, сабабњои ин гуна нуфузи Бедил бар фарњанги
ин минтаќа чист ва мизони ин таъсир дар кадом њадд
аст.
Заминањои нуфузѐбии Бедил бар фарњанги
Мовароуннањр. Таърихи вуруд ва нуфузѐбии Бедил
бар муњити Мовороуннањр раванде печидаву тўлонї
буда, дараљаи таъсири ў бар фарњангу адаби ин
минтаќа ва низ нигоњи саромадони илму адаби он ба
маќоми Бедил њамеша яксон набудааст. Бо рух
додани инќилоби Октябр дар оѓози ќарни 20 ва пеш
омадани дигаргунињои пасазинќилобї, сарнавишти
таърхиву фарњангии минтаќа ба таври асосї дигаргун
шуда, адабиѐт низ вориди марњилаи тозае мегардад
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ва суннату арзишњои пешини муњити адабї љойи
худро ба арзишњои навин мегузорад. Њамин гардиши
куллии таърихї водор мекунад, ки мавзўъи љойгоњи
Бедил дар фарњанги Мовароуннањр низ дар ду
марњилаи пеш ва баъд аз инќилоби Октябр ба таври
људогона мавриди мутолиа ќарор гирад.
Оѓози нуфузѐбии Бедил бар фарњанги
Мовароуннањрро муњаќиќони гуногун охири асри
њабдањ ва аввали асри њаждањ1,
ибтидои асри
2
њаждањ , дар остонаи вуруд ба нимаи ќарни њаждањ3
ва ѐ нимаи ќарни њаждањ4 гуфтаанд, вале дар воќеъ
нахустин падидањои љиддии он аз паснимаи ќарни
њаждањум мушоњида мешавад ва дар ќарни 19 ва
аввали ќарни 20 ин љараѐн ба ављи худ мерасад.
Агар ба сабабњои чунин љойгоњ касб намудани
Бедил дар Мовароуннањр бипардозем, пеш аз њама
мушоњида мешавад, ки шароити вуруди ў ба ин
минтаќа аз шароити вурудаш ба Ирон комилан
мутафовит мебошад. Њангоми баррасии масъалаи
Бедил ва муњити адабии Ирон таќсим шудани
ќаламрави ягонаи адаби форсї ва оѓози “нањзати
бозгашт” дар Ирон дар давраи пешин ва бозтоби ин
ду иллат дар замони муосир, аз сабабњои аслии роњ
наѐфтани ин адиб бар Ирон дониста шуд. Љараѐни
аввал, яъне коњиши робитањои фарњангии Ирону
1 Намунањои адабиѐти тољик, кори гурўњї, Нашдавтољ,
Душанбе,
1940, сањ187 (бо алифбои лотинї)
2 Носирљон Маъсумї. Асарњои мунтахаб, љиллди якум, Душанбе,
“Ирфон”, 1977, сањ 103
3 Иржа Бечка, њамон китоб, сањ. 54
4 Турсун Неъматов. Мирзо Абдулќодири Бедил, дар китоби дарсии
синфи 10, “Маъориф”, Душанбе, 1990, сањ.218
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Осиѐи Марказї ва оќибатњои номатлуби он дар
сарнавишти адабиѐти форсї дар Мовароуннањр низ
наќши муайяни худро гузоштааст, вале ин раванд дар
сарнавишти шеъри Бедил дар Осиѐи Марказї наќши
манфї надошта ва роњу зењнияти Мовароуннањр
барои вуруди Бедил њамеша боз мондааст.
Њамчунин деворе, ки “нањзати бозгашт” дар
пешорўи нуфузи Бедил дар Ирон сохта буд, дар
Мовароуннањр эљод нашуд ва дар замоне, ки шеъри
форсї
дар
Ирон
“бозгашт”
мекард,
дар
Мовароуннањр љарѐни пешини адабї њамоно идома
ѐфт. Ё ба ќавли Шафеъии Кадканї, ки пештар ба он
ишора шуд, “дар Ирон тавассути баъзе аз ањли адаб
ва мунтаќидон аз ќабили Озар Бекдилї, ба тадриљ
дар баробари милокњои њоким бар завќи умумии
форсизабонон, як навъ кудато ѐ инќилоб ѐ љунбиши
ислоњталабона
оѓоз мешавад... Аммо дигар
сарзаминњои ќаламрави шеъри дарї њамчунон бар
суннати адабии пешини хеш, ки
аз даруни
таљрибањои шоирони ќарни нуњум ва дањум ва
ѐздањум рушд карда буд, боќї мемонад ва њамон
чизеро, ки мо имрўз ба номи сабки њиндї мехонем,
бахсус љиноњи тундрави онро идома медињанд.”1
Гарчї унсурњои сабкї њиндї пештар низ
мушоњида мешуд, аммо ин сабк дар нимаи дуввуми
ќарни њабдањи мелодї ба тасхири васеи муњити
адабии Мовароуннањр оѓоз кард2 ва андак-андак ба
мактаби фарогири шеъри ин минтаќа табдил шуд.
Гарчї тазкиранигорони он давра мисли Малењои
Шафеъии Кадканї, њамон китоб, сањ. 95
Љобилќо Додалишоев, дар муќаддимаи “Куллиѐти осори Сайидои
Насафї”
1
2
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Самарќандї аз ин раванд шикоят намудаанд,1 шуаро
аз ривољаш худдорї накарда, аксаран ба гуфтани
шеър бо њамин сабк пардохтанд, ки аз љумла
саросари осори Саидои Насафї, ки бузургтарини
намояндаи адабиѐти охири асри 17 ва аввалњои асри
18 дар Мавороуннањр аст, дар сабки њиндист. Дар ин
замон осори Соиб ва Шавкати Бухорої ба ин
минтаќа роњ ѐфта ва сабки њиндиро љањиши муассире
бахшиданд.
Њамин тавр, дар ќарни 18 сабки аксари шуарои
Мовароуннањр њиндї буд ва ваќте, ки шеъри Бедил
вориди он муњит гашт, ба гармї истиќбол ѐфта, ба
суръат пањн гардид ва то њадде расид, ки дар ќарни
нуздањум љойро барои дигар равияњо танг намуда,
бар саросари фарњанги минтаќа чира шуд. Бедил
њатто Соибро, ки бо шеъри нисбатан соддаи хеш дар
фароњам омадани шароити пазируфта шудани ў
сањми зиѐде гузашта буд, таќрибан гушанишин сохт
ва агарчї баъд аз он њам дўстдорони Соиб пайдо
будаанду2 имрўз низ њастанд3, аммо њар гоње, ки
сухан аз сабки њиндї равад, номи Бедил дар миѐн
меомад ва њатто дар бисѐр мавридњо ин сабкро
“сабки Бедил” мегуфтанд.
Ба ин тартиб, метавон гуфт, ки бо таваљљуњ ба
сарнавишти таърихии минтаќа ва бахусус, суннату
анъанњои
њоким
бар
шеъри
форсї
дар
Мовароуннањри асрњои 18 ва 19, вуруд ва нуфузѐбии
Њамон љо, сањ.5
Садриддин Айнї. Ёддоштњо. Нашдавтољ, Сталинобод, 1954, љ. 1-2,
сањ.107
3 Аз осори шоирони муосири тољик дар шеъри Лоиќ Шералї
унсурњои соибї кам нест.
1
2
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Бедил ба ин муњит як раванди табиї мебошад. Агар
дар канори як чунин заминаи муносиби муњитї,
њунари нотакрор ва паѐму мазмуни муносиб бо завќу
арзишњои мардуми ин минтаќаро, ки шеъри Бедил
саршор аз он аст, дар назар бигирем, бе шак мешавад
гуфт, ки чунин чизе наметавонист мавриди чунин
истиќболе ќарор нагирад.
Муњаќиќини иронї низ баъзан аз љойгоњи
Бедил дар Мавароуннањр ѐдоварї намудаанд ва
намунаи ишорањои Саид Нафисї ва Њасани Њусейнї
дар ин маврид пештар оварда шуд, вале аз ин миѐн
Шафеъии Кадканї дар китоби “Шоири оинањо” дар
маќолаи “Њофиз ва Бедил дар муњити адабии
Мовароуннањри ќарни нуздањум” ба таври мушаххас
вориди масъала шудаст. Худи ў дар мавриди
маќолааш менависад, ки “ин маќола тазкоре аст, ки
пас аз хондани чопи љадиди “Ёддоштњо”-и
Садриддин Айнї... навишта будам ва ќасдам дар он
нишон додани муњити адабии Мовароуннањр дар
остонаи инќилоби Уктубр буд.”1 Аммо аз он љойе, ки
ин давраи тариъхи адабиѐти Мовароуннањр давраи
нуфузи Бедил аст, муаллиф бештар рўи њамин
масъала бањс намудааст. Албатта “Ёддоштњо”-и
Айнї ба гунаи махсус ба баррасии муњити адабии
Мовароуннањр намепардозад, лек аз он љо, ки Айнї
аз ибтидо дар доирањои адабї дахил буда, баъдан ба
яке аз фарњангиѐн муњими замонаш табдил шудааст,
аз андаруни хотироти ў метавон ба баъзе љанбањои
муњити
адабии
он
рўзгор
пай
бурд.
Дуктур Шафеъии Кадканї, ки ба муњити адабии
1

Шафеъии Кадканї, њамон китоб, сањ.13.
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Мовароуннањр аз даричаи ин китоб нигаристааст, бо
зикру тањлили сатрњое аз “Ёддоштњо”-и чопи Тењрон
ва тањлили онњо ба натоиљи друсте мерасад, вале ба
њар њол муњтавои ин маќола ба андозаи унвони он
кулї ва фарогир нест ва мавзўи даќиќи он инъикоси
љойгоњи Њофиз ва Бедил пеши баъзе аз ќишрњои
мардуми Мавароуннањри ќари 19 дар “Ёддоштњо”-и
Айнї аст. Дар њоли њозир ба љуз маќолаи мазкур, ки
кори як муњаќиќи иронист ва чанд тарљума аз
навиштањои муњаќиќони хориљї, мисли “Адабиѐти
форсї дар Тољикистон”-и Иржа Бечка дар мавриди
љойгоњи Бедил дар Мовароуннањр пажуњишњои
ќобили мулњизае дар Ирон ба даст наѐмадааст.
Марзњои нуфузи Бедил бар фањанги минтаќаи
Мовароуннањр
Тавре ки пештар гуфта шуд, љанбаи дигари ин
бањс рўшан намудани марзњои нуфузи Бедил бар
фарњанги минтќаи Мовароуннањр аст. Дар бахши
њозир аз истилоњи фарњанг истифода гардид, зеро
таъсири осор ва афкори Бедил дар ин мантаќа аз
мањдудаи шеъру адабиѐт фаротар рафта, љанбањои
дигари зиндагии љамеаро низ фаро гирифта буд. Ё ба
навиштаи Рустами Вањњобниѐ “нуфузи Бедил дар
фарњанги тољикон чун хилќати ў хеле мураккаб ва
мухталиф аст ва ба фарз, чун об зеризаминист, ки љољо бар рўи ин хок чашмањо аз он зоњир шуда ва њар
чашмае мунтањо ба ин уќѐнуси нуњуфта боз
мегардад”.1
1

Маљаллаи “Фарњанг”, соли 1992, шуморањои 1-2
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Аз баррасии навиштањои илмиву бадеъии асри
19 ва оѓози асри 20 дар Мовароуннањр чунин
бармеояд, ки гуруњњои мухталифе аз мардуми ин
минтаќа ба пањлўњои људогонаи шахсияту осори
Бедил таваљљуњ намудаанд ва агар бахше фаќат
шефтаи њунари шеърии ў бошад, бахши дигаре
дўстдорї мазмунњои баланди байтњо ва гурўњи сеюм
пайрави фалсафа ва љањонбинии Бедил будаанд. Аз
ин рў, дар бахшњое чун адабиѐти бадеї, илму андеша
ва низ дар миѐни ќишрњои гуногуни мардуми ин
минтаќа ба таври људогона мавриди таваљљуњ ќарор
додани нуфузи Бедил, љойгоњи воќеъии ў дар
Мовароуннањри ин давраро ба хубї рўшан менамояд.
а)
Нуфузи
Мовароуннањр

Бедил

бар

адабиѐти

Сухане аз авзои адабии минтаќа дар остонаи
вуруи Бедил
Нахустин чизе, ки аз баррасии бозмондањои
адабии Мовароуннањр то нимањои ќарни 19 мелодї
ба назар мерасад, ин аст ки дар ин марњила адабиѐт
навъе хушкї ва инќирозро аз сар мегузаронид ва то
чї њад амиќ будани ин пасравї аз ќиѐси осори адабии
ин давра бо осори асрњои пешин ба хубї рўшан аст.
Њудудан аз охирњои асри 17 то нимаи дуввуми асри 19
дар мањфилњои адабии минтаќа гармии хосе эњсос
намешавад ва ба истиснои чанд асари башуморе чун
куллиѐти Саидои Насафї, аз ин даврон осори
арзишманде, ки дар радифи офаридањои пешини
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адабиѐти форсии тољикї бошад, барои наслњои баъдї
боќї намондааст.
Албатта, ба андозаи кофї омўхта нашудани
осори адабии ин давра низ метавонад аз сабабњои
тира мондани он барои наслњои имрўз бошад, лек
мутолиоти анљомшуда низ гўѐи онанд, ки адабиѐти
асри 18 ва пешнимаи асри 19 дар Осиѐи Марказї
адабиѐти пурравнаќе набудааст. Аз љумла тањќиќоти
чашмгире, ки дар ин маврид сурат гирифтааст,
рисолаи “Адабиѐти тољик дар асри 18 ва нимаи
аввали асри 19” аз Н.Маъсумї мебошад, ки дар он
чунин омадааст: “Чањоряки аввали асри 18 интињои
фаъолияти эљодии як гурўњ шоирон ва адибони
номии тољик (Саидои Насафї, Фитрати Самарќандї,
Бедил, Мулњам ва дигарон) ба шумор меравад ва…
чањоряки дуввуми асри 19 ибтидои фаъолияти адабии
маорифпарварони
тољик
(Ањмади
Дониш,
Абдулќодирхољаи Савдо, Ќорї Рањматуллоњи Возењ,
Музтариб, Садри Сарир ва дигарон) њисоб меѐбад.
Зиѐда аз сад соли мобайн давраи каммњсули адабиѐти
тољик шумурда мешавад.”1
Сабабњои пеш омадани ин вазъ хеле муфассал
буда, ба омилњои зиѐди сиѐсиву иљтимоъї бастагї
дорад ва њамчунин бо сабаби пеш омадани
“парокандагии адабї” дар даруни худи минтаќа, дар
нисбати ин давра аз љараѐни ягонаи адабї сухан
гуфтан мушкил аст ва баррасии падидае чун масъалаи
нуфузии Бедил дар саросари адабиѐти минтаќа барои
марњилаи мавриди назар то њадде нисбї мебошад.
Аммо аз осори расида маълум аст, ки њатто дар њамон
1

Н. Маъсумї, њамон китоб, сањ. 21

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

53

Абдуллоњи Рањнамо

марњила низ шуарои зиѐде ба услуби Бедил рў
овардаанд ва агарчї ин истиќбол чун пайравии
адибони нимаи дуввуми ќарни 19 ва ибтидои ќарни
20 як падиаи фарогир нест, лек гўѐи оѓози таваљљуњи
шоирони Мовароуннањр ба осори Бедил мебошад.
Аз шоирони ин давра Шермуњаммад Акмал, Нодира
(њар ду доираи адабии Хуќанд), Парии Њисорї,
Рањимии Самарќандї, Мирзосодиќи Муншї (аз
Бухоро), Љунайдуллоњ Махдуми Њозиќ (аслан аз
Њирот), Одинамуњаммади Маъдан ва дигарон гоње аз
Бедил пайравї намуда, чун пешгомони бедилгароии
Мовароуннањр бар ѓазалњои ў назира гуфта ѐ
мухаммас бастаанд, ки чанд намуна пешкаш
мешавад.
Ѓазали Бедил:
Аз ном агар нагзарї, аз нанг бурун о,
Эй накњати гул, андаке аз ранг бурун о,
Олам њама аз боли парї оина доранд,
Гў, шиша намудор шаву санг бурун о.
З-ин арсаи аздод макаш нанги фусурдан,
Гирам њама тан сулњ шудї, љанг бурун о...
Зиндонии андуњи таалуќ натавон зист,
Бедил, дилат аз њар чї шавад танг, бурун о1.
Ѓазали Акмал:
Эй мављи гуњар, аз тапиши санг бурун о,
Бишикан чу њубоб афсару авранг бурун о.
Дар доми њаво ќайди алоиќ зи њавас нест,
Эй тоири бў, аз ќафаси ранг бурун о!
Оинаи раъночаманї чанд чу товус,
1

Девони Бедил, сањ. 1
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Эй мањви њавас, з-ин њама найранг бурун о...
Тасхири љањон дар гарави хотами њалќ аст,
Акмал, њама тан сулњ шав, аз љанг бурун о.1
Ѓазали Бедил:
Аз њавас чун шамъ агар сар бар њаво бардоштам,
Чун тааммул шуд гиребон, наќши по бардоштам,
Зиндагонї љуз хиљолат мояи дигар надошт,
Тар шудам чун ашк то оби баќо бардоштам...
Бори њастї пеш аз анљоми далели аљз буд,
Чун њилол аввал њамон пушти дуто бардоштам,
Тоќатам аз нотавонињои мижгон моя дошт,
Як нигањ Бедил, ба зўри сад асо бардоштам2.
Ѓазали истиќболии Мирзосодиќи Муншї, ки
муаллифи “Тўњфат-ул-ањбоб” аз ў чун “бедилхаѐл ва
соибмисол” ѐдовар мешавад 3:
Аз рухи дил наќши зулфи муддао бардоштам,
В-аз сари он ганљ гўї аждањо бардоштам,...
Пањлўи аљзам ќависармоя шуд њамчун њилол
Осмонеро ба як пушти дуто бардоштаам.
Офати гарданкашон дар базми имкон рўшан
аст,
Сўхтам чун шамъ агар сар бар њаво бардоштам,
Нест Содиќ, бори каљ бар дўши манзил ошно,
Дар рањаш аз ростї бар каф асо бардоштам.1
Туњфат-ул-ањбоб фи тазкират-ул- асњоб”-и Рањматуллоњи Возењ, бо
муќаддима ва тасњењи Асѓари Љонфидо, “Дониш”, Душанбе, 1977, сањ.
27
2 Девони Бедил. сањ 829
3 Туњфат-ул –ањбоб. сањ. 108
1
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Ѓазали Бедил:
Илоњо, бори тамкин дењ дами вањшинигоњонро.
Ба ќадри орзуи мо шикасте каљкулоњонро.

(Дар нусхањои чопи Душанбе (сањ.112) ва
Тењрон (сањ.12), ки ба онњо ишора шуд, матлаи ѓазал
чунин омадааст:
Илоњо порае тамкин, рами вањшинингоњонро,
Ба ќадри орзўи мо шикасте каљкулоњонро.)
Ду банд аз Мухаммаси шоира Нодира (охири
ќарни 18 ва ибтидои ќарни 19), ки маликаи амири
Ќўќанд Умархон (1809-1822) буда, бо тахаллусњои
“Макнуна” ва “Комила” низ шеъри форсї ва туркї
мегуфт2:
Шарар торест барќи љилваи вашатпаноњонро,
Инондорї набошад ин таѓофулдастгоњонро,
Зи шўхї рехтанд ин ќавм хуни бегуноњонро,
“Илоњо, бори тамкин дењ дами вањшатнигоњонро
Ба ќадри орзўи мо шикасте каљкулоњонро.”
Кафи мо, Нодира, љуз соѓари њасрат намегирад,
Зи оташ иштиъоли шамъи мо рафъат намегирад.
Зи об оинаи мо њељ гањ сурат намегирад,
“Миљози фаќри мо бо гарму сард улфат намегирад.
Њавое нест, Бедил, сарзамини бекулоњонро.”3
Гарчї шоирони зиѐде дар асри 18 ва аввалњои
асри 19 бо илњом аз равиши Бедил шеър гуфтаанд,
Њамон љо, сањ.110
Нодира. Девон. “Ирофон”, Душанбе, 1967, сањ.8
3 Њамон китоб, сањ. 351
1
2
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аммо бино ба ањмияти камтар доштани осори адабии
ин давра дар таърихи адабиѐти форсї, дар идома ба
давраи аслии ташаккул ва такомули мактаби
бедилгароии Мовароуннањр, яъне нимаи дуввуми
асри 19 ва оѓози асри 20 пардохта мешавад.
Даврони тасаллути Бедил бар адабиѐти
Мовароуннањр
Баъди дањсолањои ноборвариву якнавохтї, дар
нимаи дуввуми ќарни 19
адабиѐти форсї дар
Мовароуннањр бо нирўи тозае рў ба рушд нињод, ки
ин раванд дар оѓози асри 20 низ идома ѐфт. Дар ин
марњила ба вижа доираи адабии Бухро тавсиа ѐфта
њам дар дарбор ва њам берун аз он фаъол шуда буд ва
назму насри минтаќа ќадаме ба пеш гузошта, хоса аз
назари
мазмун
тањаввулоти
зиѐд
пазируфт.
Намоѐнтарин чењрањои илмиву адабии ин марњилаи
таърихи
адабиѐт
Ањмад
Махдуми
Дониш,
Шамсиддини Шоњин, Абдулќодирхољаи Савдо,
Абдурауфи Фитрат, Садриддин Айнї, Тошхуља
Асирии Хуљандї ва дигарон буданд, ки имрўз низ
вазъи адабиѐти ќарни 19 ва оѓози асри 20 аз осори
онон шинохта мешавад.
Яке аз хусусиятњои муњими адабиѐти ин давра
нуфузи нињоят бузурги Мирзо Абдуќодири Бедил ва
ба ављи худ расидани таъсири вай мебошад. Аз
баррасии осори илмї ва адабии ин давра метавон ба
хулоса расид, ки ќариб њељ як муаллифи нимаи дуюми
ќарни 19 ва ибтидои ќарни 20 аз таъсири Бедил берун
намондааст.
Агар дар адабиѐти асри 18 ва оѓози
асри 19 ин падида ба таври заиф мушоњида шавад,
дар ин давра “ба гунае буд, ки таъсири сабки ў дар
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осори касоне, ки пайрави ў набуданд, низ пайдо буд” 1
ва “њар кас, ки ба дасташ ќалам мегирифт, чизе дар
пайравии
Бедил
навиштанро
вазифаи
худ
мешуморид”.2 Барои адибони ин давра, Бедил ба
меъѐр табдил шуда буд ва њар шоире ки дар пайравї
аз Бедил муваффаќтар мешуд, шоири хубтар ба њисоб
меомад ва љавононро низ дар мањфилњои адабї бо
љавобгўи ба ашъори Бедил имтињон менамуданд.3
Тазкирањои умумї ѐ тазкирањои хоси ин давра,
аз љумла “Туњфат-ул-ањбоб фи тазкират-ул-асњоб”-и
Ќорї Рањматуллоњи Возењ, “Тазкират-уш-шуаро”-и
Мўњтарам,
“Тазкира”-и Садри Зиѐ, “Намунаи
адабиѐти тољик”-и С. Айнї, “Намунањои адабиѐти
тољик” (кори гурўњї) ва ѓайра, дањњо шоиронеро ном
мебаранд, ки ба нањве аз эљодиѐти Бедил илњом
гирифтаанд. Тибќи суннати он давра шуаро ѐ бар
ѓазалњои мушаххаси Бедил назира менавиштаанд, ѐ
бар онњо мухаммас мебостаанд. Масалан, фаќат
тазкираи “Туњфат-ул-ањбоб фи тазкират-ул-асњоб”
дар сањифањои 12, 18, 30, 31, 62, 65, 82, 93, 108, 192, ба
нањве аз пайравии шоироне чун Оташї, Афѓон,
Афќар, Амлаъ, Холил, Хиљлат, Рањимї, Савдо,
Содиќ, Варбї ва ѓайра аз Бедил бо ибороти мусаљљаъ
ва пуробуранг ѐдовар шуда, намунањои ашъореро, ки
онњо дар “татабуъ аз Абдулќодири Бедил”
навиштаанд, ироа медињад. Дар “Намунаи адабиѐти
тољик”-и Айнї низ њангоми муаррифии шоирони
ќарни 19 ва аввали ќарни 20 ба унвони як мелоки

Иржа Бечка, њамон китоб, сањ. 68
Маљаллаи “Садои Шарќ”, 1960, шумораи 1-2
3 Радий Фиш ва Рањим Њошим. Бо чашми виљдон. Душанбе, 1978
1
2

58
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ДАР ЌАЛАМРАВИ БЕДИЛ

аслї, пайравон ѐ муќаллидони Бедил будан ѐ
набудани онњо зикр гаштааст.
Пайравї аз Бедил дар ин давра бино ба
фарогир шуданаш, ба як љарѐни мустаќили адабї
табдил шуда буд . Аз таърихи адабиѐти форсї маълум
аст, ки њељ як шоири пешин ва пасини форсї ин
эътиборро соњиб набудааст, ки ба номи ў мактаби
људагонае ташаккул ѐбад ва дањсолањои тулонї
шоирони як њавзаи бузурги адабї машѓули љавобгўї
ва мухаммасбандї ба ѓазалњои ў бошанд ва тарзи ўро
мутлаќан бипазиранд.
Баъзе шоирони пайрави Бедил ва намунаи
осори онњо
Бењтарин роњи баѐни чигунагии истиќболи
адибони њавзаи Мовароуннањр аз осори Бедил,
овардани намунањое мушаххас аз навиштањои онњо ва
ќиѐси он бо осори Бедил аст. Лек ин гуна намунањо
нињоят зиѐданд ва баъзе шуаро тамоми девони худро
дар љавоби девони Бедил сурудаанд ва ѐ ба дањњо
ѓазали вай мухаммас бастаанд ва сарояндагоне чун
Туѓрали Ањрорї ба “Соќинома”-и Бедил љавоб гуфта,
Муњаммад Њусайни Хољї (1880-1922) дар љавоби
“Комде ва Мадан”-и Бедил достони мустаќиле
сурудаанд1. Аз ин рў, дар ин бахш бо муаррифии
шахсият ва овардани осори баъзе бедилгароѐни
боризи минтаќа иктифо мешавад, ки чун муште аз
хирвор баѐнгари хатти куллии мактаби бедилгароии
Мовароуннањр бошад.
1

Иржа Бечка, њамон китоб, сањ 68

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

59

Абдуллоњи Рањнамо

1.Тошњуља Асирии Њуљандї
Тошхуља Асирии Хуљандї зодаи соли 1282
ќамарї (1865 мелодї) ва аз шоирон ва шахсиятњои
иљтимоии асри 19 ва оѓози асри 20-уми
Мовароуннањр аст, ки осор ва фаъолиятњои ў ба
пешбурди фарњанги маънавии замонаш наќши хос
доштааст. Ў дар мадрасањои шоњии Њуљанд ва
мадрасаи Хоними Хуќанд1 солњо касби илм намуда,
аксари умрашро дар зодгоњаш сипарї намудааст ва аз
њисоби сангтарошї касби рўзї доштааст. Садриддин
Айнї аз ў чун “марди ќаландармизољ ва озодтабъ”
ѐдовар мешавад2. Асирї дар таърихи 3 марти 1915
вафот кардааст3 ва ба иллати хеле печида будани
шахсият ва афкораш дар китобњои ќабл ва баъд аз
инќилоби Октябр дар нисбати ў бањсњои зидду наќизе
дида мешавад.
Асирї аз пайравони боризи Бедил буда, аз
ибтидо то поѐни фаъолияти адабиаш ин корро давом
додааст. Дар ибтидо ин пайравї асосан аз услуби
Бедил буда, тадриљан афкори Бедил низ дар
навиштањои ў асар гузоштаст. Пайравии ў аз Бедил
чї аз навиштањои дигарон дар бораи вай ва чї аз
осори худи ў рўшан аст. Иржа Бечка сабки Асириро
“таќлиде аз сабки Бедил” дониста, бар он аст, ки ў
“барои пўшонидани андешањои хеш аз он сабк бањра

Тошхўља Асирии Хуљандї, Ашъори Мунтахаб, “Адиб”, Душанбе,
1987, муќаддима
2 С.Айнї, Намунаи адабиѐти тољик, Москва,1926, сањ. 216
3 Асирии Хуљандї, њамон китоб, сањ.7
1
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мегирифт”1 ва нависандагони “Намунањои адабиѐти
тољик” низ навиштаанд, ки “ў аз услуби Бедил таќлид
мекард, чун маљбур буд, ки протест ва норозигињои
нисбат ба муњит доштаи худро ба равияи Бедил, бо
иборањои сарбаста ифода намояд”2
Турсун Неъматзода ўро дар канори онњое ки аз
Бедил “таќлид намудаанд”3, муаррифї намуда ва
Саъдулло Асадуллоев низ дар муќаддима бар
ашъори мунтахаби шоир навиштааст, ки “Асирї дар
назм баъзан ва дар наср тамоман муќаллиди Мирзо
Абдулќодири Бедил (1644-1720) аст. Пайравии Асирї
ба Бедил фаќат дар сабку забони осори ў мушоњида
мешавад. Аз љињати мазмунофаринї ва баѐни
маъонии бикр Асирї аз шоирони бузурги замони худ
мебошад”4.
Аммо Садриддин Айнї бар он аст, ки Асирии
Хуљандї Бедилро њам дар назм ва њам дар мазмун
бомуваффаќият таќлид кард.”5 А.Сайфуллоев низ ба
наќл аз њамин ќавли Айнї пайравии Асирї аз
Бедилро “бомуваффаќият” мехонад.6
Бар хилофи нигоштаи А.Саъдуллоев ва чуноне,
ки С. Айнї низ зикр намудааст, пайравии Асирї аз
Бедил танњо дар сабку забон мањдуд набуда,
љањонбинии ўро низ фаро гирифтааст. Табиъист, ки
дар ин маврид назари С.Айнї њамчун яке аз
њамасрони Асирї ва донандагони хуби адабиѐти он
Бечка, њамон китоб, сањ. 80
Намуунањои адабиѐти тољик, сањ. 254
3 Турсун Неъматов, њамон китоб, сањ. 218
4 Асирии Хуљандї, њамон китоб, сањ.7
5 Садриддин Айнї, Мирзо Абдулќодири Бедил, сањ. 109
6 Садои Шарќ, 1964, шумора 9
1
2
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давра ва танњо соњибназар дар бедилшиносии тољик
эътибори болотар дорад. Њамчунин осори шоир низ
назари Айниро таќвият менамояд.
Бо таваљљуњ ба ин гуфтањо, назари зерини
Н.Маъсумї њам комилан даќиќ буда наметавонад. Ў
менависад: “Тошхўља Асирї дар ибтидо аз пайравони
услуби бедилї будааст, баъдњо дар шароити
ибтидоии асри 20 равияи эљодии худро андаке таѓйир
дода, ба роњи мунавварфикрї даромад ва баъзе
анъанањои пешќадми адабиѐтро давом дода,
мутаваљљењи њоли замон гардид. Акнун парвози
фикри ў на дар осмони хаѐлот, балки ба нафъи халќ
нагардонида шуда буд, ки инро аз шеъри
баландамазмуни ў “Одамият чист?” равшан тасаввур
кардан мумкин аст:
Одамият чист? Худро дур аз шар доштан,
Хайрхоњи халќ будан, нафъи безар доштан”.1
Аммо “равияи худро андаке таѓъир додан ва ба
роњи мунавварфикрї даромадан”-и Асирї ба маънои
аз услуби Бедил, ки “дар ибтидо” аз он пайравї
мекард, берун омадани ў намебошад, балки њамон
“андаке таѓйир”, ки Н. Маъсумї ба он ишора
мекунад, баѐнгари амиќтар рафтани Асирї дар кори
худ аст. Даврае, ки Маъсумї зикр менамояд, њамон
замони ба афкори Бедил рў овардани Асирист ва мањз
афкори ин давраи ў ба андешањои рўшани Бедил
ќаробат пайдо кардааст.
Дар бораи байти овардаи Носирљон Маъсумї
бояд гуфт, ки дар чандин маврид адабиѐтшиносони
Шўравї ин байт ва бахшњои дигари ќасидаи
1

Носирљон Маъсумї, њамон китоб, сањ.106
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“Бурњони
Асирї”-ро
ба
унвони
мисоли
нишондињандаи берун омадани ў аз пайравии Бедил ѐ
аз чорчуби афкори замон ироа намудаанд, вале
њаргиз таваљуњ накардаанд, ки дар муќаддимаи он
Асирї мањз ба пайравии худ аз Бедил дар навиштани
он ишорат менамояд. Дар ин муќаддима чунин
сатрњо мављуданд: “Пас аз вараќгардони 7-8 сафња ба
гурезгоњ мањмил кашидам… сарманзили авсофи
асњоби киром матлааш ин буд “Чист мардї? - он ки
худро чун ѓазанфар доштон”, гўѐ Таљаллии мазбур
дар ин љо ба ќасидае, ки аз Бедил, рањимуллоњ, дар
манќабати шоњи вилоятмаоб буд, бад-ин мазмун
унвон ѐфта “Чист гардун? -он ки яксар сифларо
мепарварад” шарафи дуруд ѐфта, таќлид намуда ва
мадењ, ки дар ин боб аз љониби Абдулмаонї (Бедил)
рамузи њакиќат шикофта, чењраи таасуб кушуд...
Асирї низ ... тариќи татаббуъи(пайравии) онњоро аз
муѓтанамоти бурўмандии хеш донистааст”1.
Муаллифони дигар низ аз тарк шудани услуби
Бедил аз сўи Асирї хабар намедињанд ва аз љумла
З.Раљабов чунин менависад, ки “Асирї шоири
збардасте буда, аксари шеърњои худро дар услуби
Мирзо Абдулќодири Бедил гуфтааст”2. Ин муаллиф
ба наќл аз тазкираи Боќидомулло, ки нусхаи хатии он
тањти раќами 281 дар пажўњишгоњи таърих ва
бастоншиносии Академияи илмњои
Љумњурии
Ўзбекистон мањфуз аст, чунин мулоњизотро ироа
намудааст: “Дар байни шоироне, ки зикр ѐфтаанд,
Асирии Хуљандї, њамон китоб, сањ. 169
З. Раљабов. Аз таърихи афкори љамъиятии сиѐсии халќи тољик.
Нашдавтољ, Сталинбобд,1959, сањ. 229
1
2
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чунин як шахси нозуксухан, ширинкалом, санъаткори
бедилшикори ќаландарвор набудааст. Ашъори ўро аз
гуфтањои Бедил фарќ кардан мумкин нест. Њар як
марди шеършинос ба гуфтањои вай таслим мешавад”.1
Њамин шабоњати эљодиѐти Асирї бо услуб ва афкори
Бедил буд, ки пайравии ўро муњаќиќи сохтгире чун
С.Айнї “бомуваффаќият” хондааст, гарчї ин
муваффаќият низ нисбист.
Илова бар абѐти парокандае, ки дар тазкирањо
омадааст, дар “Ашъори мунтахаб”-и Асирї низ
теъдоде ѓазалу мухаммас мављуд аст, ки шоир дар
истиќбол аз Бедил гуфтааст ва намунаи онњо чунин
аст:
Аз ѓазали Бедил:
Фаномисоламу оинаи баќо ин љост,
Куљо равам зи дари дил, ки муддао ни љост.
Љабинматоаму дукони саљдае дорам,
Ту низ хок шав, эй љустуљў, ки љо ин љост...
Чу чашми оина њайратсуроѓи найрангем,
Зи хеш рафта љањоневу наќши по ин љост.
Ба васли лаѓзиши пое расидаам, Бедил,
Биѐ, ки додраси саъйи норасо ин љост.2
Ѓазали Асирї, ки чунин пешнависе дорад: Ин

ѓазали ракокатхалил ба пайравии тариќаи Бедили
фрирдавсманзил ба имдоди хомаи муъљизањангомаи

1
2

Њамон китоб, њамон сањ.
Девони Бедил, сањ. 324
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Асирии саропо таќсир шарафи иртисол
љилватирози мањфили баѐн гардид, вассалом. 1

ѐфта,

Биѐ ки фасли бањори фарањфизо ин љост,
Замони сайри гулу ваќти дилкушо ин љост.
Ба ѐди сарвќадони гузашта афѓон кун.
Ба доѓи лоларухон боѓ шав, ѓизо ин љост.
Њавои салтанатат љайбгири анќо кард,
Ѓубори омадани дев шав, њумо ин љост.
Фиреби домани њастї махур чу тифли сиришк
Саре зи љайби адам бар маѐ, ки по ин љост.
Љањон чу сояи вањмест дар гузаргањи абр,
Маљў баќои иќомат, ки бебаќо ин љост.
Ба сайри бањру барат эманї зи офат нест,
Гар аз нањанг рањо гаштї, аждањо ин љост.
Чу зарра партави мењре, ки заъфаронат кард,
Катони хирмани мањ бош, кањрабо ин љост.
Агар ба олами маънї паи духул барї,
Асирї Бедили мањзуни бенаво инљост.2
Аз ѓазали Бедил:
Шаб, ки аз шавќи ту парвозам бањороњанг буд,
Устухон њам дар танам чун шамъ маѓзи ранг буд.
Хоби роњат бохт дил охир ба афсуни сафо,
Дошт мижгоне ба њам оина то дар занг буд.
Наќди роњат мешуморад гарди аз худ рафтанам,
Њамчу оташ бистари нозам шикасти ранг буд.
Булбули моро њамин парвози ибрат ѓунча нест,
Дур аз он дар хок гаштан њам ѓубори нанг буд.
1
2

Асирии Хуљандї, њамон китоб, сањ.172
Њамон љо, сањ 75
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Ќайди дил, Бедил, нафасро њарзасанљи вањм кард,
Шухии нози парї дар шиша пур бесанг буд.1
Ѓазали Асирї:
Сози ањволи ман онљо бехудиоњанг буд,
Шаш љињат аз чашми мумсик дар хаѐлам танг буд.
Кас намегардид ѓайр аз нола перомуни ман,
Чун хари танбур пои эътиборам ланг буд.
Як љањон сахтї ба гирдам дошт машќи инњисор,
Ман шарори мутлаќу олам саросар санг буд.
Ор мекард аз тавофи домани ќадрам ѓубор,
Зарраро аз эътибори ќиммати ман нанг буд
Маънии мавњуми моро нусха меорост фаќр,
Ин китоби нестимазмун фанооњанг буд.
Кас нашуд расмошнои имтиѐзї њастиям,
Њамчу дуди дил, Асирї наќши ман беранг буд.2
Матлаъи ѓазали Бедил:
Эй бехабар ба доди дили мо расида рав,
Шўри сипанди миљмари њасрат шунида рав3,
Ду банд аз мухаммаси Асирї бар ин ѓазал:
Чун субњидам ба њамдамии мо дамдида рав,
Тарки шитоб кун, нафасе оромида рав,
Андак инони тавсани вањшат кашида рав,
“Эй бехабар, ба доди дили мо расида рав,
Девони Бедил, сањ.575
Асирии Хуљандї, њамон китоб, сањ. 81
3 Девони Бедил, сањ. 1088
1
2
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Шўри сипанди миљмари њасрат шунида рав.”
Шамъи сањар дар анљумани шом кардаанд.
Оѓозро муќорини анљом кардаанд,
Эљодро василаи эъдом кардаанд,
“З-ин гарди туњмате, ки нафас ном кардаанд.
Чун субњ як даме, ки надорї, кашида рав.”1
Матълаи ѓазали Бедил:
Эй хаѐли ќоматат оњи заифонро асо,
Бар рухат наззорањоро лаѓзиш аз љўши сафо.2
Бандањое аз мухаммаси Асирї:
Эй савдои дидаат сайѐди оњуи Хито,
Аз карам дасти маро баргир афтодам зи по,
Накњати наќши ќадам бинњода бар гўши сабо.
“Эй хаѐли ќоматат оњи заифонро асо,
Бар рўхат наззороњоро лаѓзиш аз љўши сафо.”
Гар бубинад нусхаи васфи туро, ай симтан,
Об гардад аз хиљолат Юсуфи гулпирањан,
Хоки поят тўтиѐи дидаи њар марду зан,
“Гар ба ин хубї равї бањри тамошо дар чаман,
Мешавад шабнам араќ аз рўи гулшан аз њаѐ.”
Дерсоле шуд Асирї дар сароят мезанад,
Дасти умеде ба домони вафоят мезанад,
1
2

Асирии Хуљандї, њамон китоб, сањ. 93-94
Девони Бедил, сањ. 16
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Санг ба сар, мушт бар дил аз бароят мезанад,
“Умрњо шуд боли аљзе дар њавоят мезанад
То куљо парвоз гирад, Бедил аз дасти дуо.”1
Асирии Њуљандї ба се забони арабї, форсї ва
туркї шеърњо гуфта,2 њатто дар ашъори туркиаш низ
аз Бедил пайравї доштааст, ки намунањои он
мављуданд.3

5. Саид Зуфархон Љавњарї
Дар соли 1860 дар шањри Истаравшан дар
хонаводаи шоир Назмии Истаравшанї таваллуд
ѐфтааст ва солњо дар мадрасањои Бухоро тањсил
намуда, 16 феврали соли 1945 дар зодгоњаш
даргузаштааст. Аз шуарои шинохтаи замони худ
буда, бо Асирии Њуљандї мушоарањо доштааст.4
Пайравии Љавњарї аз Бедил дар тамоми умри
тўлонии вай ва њатто пас аз барќарории низоми
Шўравї ва чун мактаби умумї аз байн рафтани
бедилгарої, идома ѐфтааст. Ин аст, ки С.Айнї аз ў
чун “охирин намояндаи пайравони Бедил”5 ѐдовар
шудааст.
Садриддин Айнї дар тазкираи “Намунаи
адабиѐти тољик” меорад, ки “Љавњарї муќаллиди
Бедил аст, аммо дар таќлид он ќадр сохтакорї ва
такаллуф ба кор набурдааст, бинобар ин аз ин таќлид
Асирии Хуљандї, њамон китоб, сањ. 96-98
Тўњфарт-ул хањбоб, сањ.22
3 Асирии Хуљандї, њамон китоб, сањ.157
4
Зуфархони Љавњарї, Асарњои мунтахаб, мураттиб
Љавњвризода, Нашдавтољ, Душанбе,1962, сањ 6-7
5 Садриддин Айнї. Мирзо Абдулќодири Бедил, сањ.109
1
2

Суњайлї
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ба фасоњати табиии забон зарари куллї рўї
надодааст.”1 А.Сайфуллоев дар муќаддима бар
“Осори мунтахаби Љавњрї” меорад: “таъсири Мирзо
Абдулќодири Бедил ба Љавњарї калон аст, аммо
Љавњарї ба мисоли баъзе шоирон Бедилро кўркўрона
пайравї накардааст... Ў эъљодиѐти Бедилро
њаматарафа омўхта, пеш аз њама ба мундариљаи
асарњои ў пайравї намудааст. Аз ин љост, ки њам дар
шакл ва њам дар мазмуни асарњои ќабл аз инќилобии
Љавњарї тарзи баѐн ва оњанги Бедилї њис карда
мешавад. Худ њамин аз муваффаќияти эљодии
Љавњарї ва пайравии моњиронаи ў аз Бедил шањодат
медињад”.2 Аммо аќидаи њамин муаллиф дар мавриди
он, ки “ў (Љавњарї) ќабл аз инќилоб муќаллиди Бедил
буд ва дар шароити њаѐти сотсиалистї аз ин услуб
даст кашида, дар забону тарзи баѐн содданависиро
пеш гирифт”, 3 њам ба осори худи шоир ва њам ба
навиштањои бедилшиносон мутобиќат надорад. Ин
аст, ки С.Айнї дар китоби “Мирзо Абдулќодири
Бедил” ба ин масъала ишора намуда, чунин
менигорад, ки “Љавњарї дар лирика Бедилро бо
мувафаќият таќлид намуд... (ва) …то охири умраш
дар пайравии Бедил собит монд.” 4
Илова бар пайравии Бедил дар назм, Љавњарї
худ аз “бедилишиносони машњур”5
низ мањсуб
мешуд. Тамњидии Самариќандї дар сугвории

Садриддин Айнї. Намунаи адабиѐти тољик, сањ. 254
Зуфархон Љавњарї. Њамон љо, сањ. 7
3 Њамон китоб, сањ. 12
4 Садриддин Айнї. Мирзо Абдулќодири Бедил. сањ. 109
5 Носирљон Маъсумї, њамон китоб, сањ. 104
1
2
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Љавњарї ќасидае сурудааст, ки дар он мисрањои зер
мављуданд:
Сару сардафтари арбоби маънї,
Дареѓо, Љавњарии нуктадон рафт...
Ба мизони сухан њамсанги Бедил,
Адиби комилу фарди замон рафт.1
Намунањои зер чигунагии пайравии Љавњарї аз
Бедилро ба хубї рўшан менамоянд:
Аз ѓазали аввали девони Бедил:
Ба ављи кибриѐ, к-аз пањлўи аљз аст роњ он љо,
Сари мўе гар ин љо хам шавї, бишкан кулоњ он љо.
Адабгоњи муњаббат нозу шўхї барнамедорад,
Чу шабнам сар ба муњри ашк меболад нигоњ он љо.
Муќими дашти улфат бошу хоби ноз сомон кун,
Ба њам меоварад чашми ту мижгони гиѐњ он љо.
Замингирам ба афсуни дили бемуддао, Бедил,
Дар ин водї, ки манзил низ меафтад ба роњ он љо.2
Ѓазали Љавњарї:
Ба миръоте, ки тимсоли ту дорад љилвагоњ он љо,
Бувад бењ аз њазорон матлаи хуршеду моњ он љо
Зи ушшоќи ту њар љо кард гул наќши кафи пое,
Фалакро шуд матофу мењру мањро бўсагоњ он љо
Ба ѐдат ќатрае, к-аз чашми муштоќон ба хок афтод.
Гули мењру вафо сар мезанад љои гиѐњ он љо.
Дили саргаштаи ман баст эњроми сари кўят,
1
2

Зуфархон Љавњарї, њамон китоб, сањ. 294
Девони Бедил, сањ.1
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Магар ўро намояд љазбаи шавќи ту роњ он љо.
Тапидан дар шањодатгоњи нозаш аз адаб
набвад,
Магар моро љунуни шавќ гардад узрхоњ он љо.
Дар он водї, ки аз худ дил рањойї мекунад
њосил,
Мањи Ќанъони мо хоњад бурун омад зи чоњ он
љо.
Ѓами савдои фардо мањв кун, эй Љавњарї, аз
дил,
Ки набвад мустањиќќи фазл љуз ањли гуноњ он
љо.1
Аз ѓазали Бедил:
Эй аз хиромат наќши по хуршеди тобон дар
баѓал,
Аз шўхии гарди рањат олам гулистон дар баѓал.
Абрўят аз чини љабин зањ карда ќавси анбарин,
Чашм аз нигоњи сурмагин шамшери буррон дар
баѓал.
Дилро хаѐли наргисат бурдаст охир аз миѐн,
Сањро зи гарди вањшиѐн печида домон дар
баѓал.
Дар водие, к-аз шавќи ў Бедил зи худ ман
рафтаам,
Хобида њар наќши ќадам, бигзашту љавлон дар
баѓал.2

1
2

Зуфархон Љавњарї, њамон китоб, сањ. 108
Девони Бедил. сањ. 807
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Дар девони Бедил ѓазале дигаре низ бо њамин
вазну ќофияву радиф мављуд мебошад, ки матлааш
ин аст:
Меояд аз дашти љунун гардам биѐбон дар баѓал,
Тўфону вањшат дар ќадам фављи ѓизолон дар баѓал.1
Аз ѓазали Љавњарї (бо ихтисор):
Эй хилвати андешањо аз ту гулистон дар баѓал,
В-аз акси мењрат синањо хуршеди тобон дар баѓал.
Дар олами кавну макон њар дил, ки мебинам аѐн,
Доѓи ту љоно, лоласон дорад намоѐн дар баѓал.
Дурљи садаф омад агар лабрез аз мављи гуњар,
Аз гавњари мењрат нигар дил шуд маро кон дар баѓал.
Дорам чу санг ин љо шарар аз сўзи ишќат то љигар,
Ваз шуълаи шамъи рухат, њастам чароѓон дар баѓал.
Дар бањри шавќат онќадар чун мављ варзидам љунун,
Ки ќатраам печиду шуд чун дурри ѓалтон дар баѓал.
Бархез, к-ин љо оламе истода њар сў мунтазир,
Бањри нисори маќдамат, дил дар кафу љон дар баѓал.
Њар љо ки абри файзи ту гардад тарашшуњофарин,
Њоњад шуд аз дарвезааш њар ќатра Уммон дар баѓал.
Як рањ чї бошад бингарї аз лутф сўи Љавњарї,
То бар нагардад аз дари уммед њирмон дар баѓал.2
Матлаи ѓазали Бедил:
Эй хаѐли ќоматат оњи заифонро асо,
Бар рухат наззорањоро лаѓзиш аз љўши сафо.3

Њамон љо, сањ.818
Љавњарї , њамон китоб, сањ. 63
3 Девони Бедил, сањ. 116
1
2
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Бандњое аз мухаммаси Љавњарї:
То ки њаљрат гашт бар ин нотавон зўрозмо,
Оќибат бар хок хобонид њамчун наќши по,
Соясон, кў мењри васлат боз бардорад зи љо,
“Эй хаѐли ќоматат оњи заифонро асо,
Бар рўхат наззорањоро лаѓзиш аз љўши сафо.”
Эй пур аз кайфияти њусни љамолат ин чаман.
Њамчу к-аз љўши хаѐлат хотири афкори ман,
Оламеро дода љон лаъли ту њангоми сухан,
“Аз нигоњат нашъањо болида њар мижгон задан,
В-аз хиромат фитнањо љўшида аз њар наќши
по.”
Муддате шуд дар саноят боли аљзе мезанад,
Рўзу шаб андар дуоят боли аљзе мезанад,.
Љавњарї бањри лиќоят боли аљзе мезанад,
“Умрњо шуд дар њавоят боли аљзе мезанад,
То куљо парвоз гирад Бедил аз дасти дуо.”1
Матлаи ѓазали Бедил:
Ба гуфтугўи касон мардуме, ки мелофанд,
Чу хат ба маънии худ норасида њаррофанд.2
Ду банд аз мухаммаси Љавњарї бар ин ѓазал:

1
2

Љавњарї, њамон асар, сањ. 131-133
Девони Бедил, сањ. 441
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Ба даъвии сухан онон ки мањви алкофанд,
Ба торхонаи њамсоя парниѐнбофанд,
Ба харфи каљ чу нигин номљўи атрофанд,.
“Ба гуфтугўи касон мардуме, ки мелофанд,
Чу хат ба маънии худ норасида њаррофанд”.
Сухан ба љоњилї дур аз хирад магў, Бедил,
Гўњар макун ба љўз аз Љавњарї ту рў, Бедил,
Иѐри зар зи миси зангхў маљў, Бедил,
“Ба хоки тира мазан наќди обрў, Бедил,
Дар ин диѐр, ки кўрони чанд саррофанд.”1
3. Туѓрали Ањрорї
Номи Туѓрал Наќибхон ва худаш аз авлоди
шайхи шањир Хоља Ањрор аст ва соли 1864 дар водии
Зарафшон ба дунѐ омадааст.2 Баъди тањсил дар
мадрасањои Самарќанду Бухоро ба зодгоњаш
баргашта,3 то соли 1919 дар он љо басар мебарад ва
дар як њодисаи мармузе кушта мешавад4 ва ин боис
мегардад, ки бо вуљуди осори хубаш, муњаќќиќони
шўравии тољик муддатњо аз тадќиќи он худдорї
намоянд.5 Аз Туѓрал як девон ва њамчунин абѐти
парокандае боќї мондааст.
Тазкираи Мўњтарам бо вуљуди тавсифоти зиѐде
аз Туѓрали Ањрорї дар мавриди пайравии ў аз Бедил

Љавњарї, њамон асар, сањ. 38
Носирљон Маъсумї, њамон китоб, сањ. 108
3 Њамон љо, њамон сањ.???
4 Садриддин Айнї. Намунаи адабиѐти тољик, сањ. 409
5 Носирљон Маъсумї, њамон китоб, сањ. 107
1
2
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чизе намегўяд,1 вале муњаќќиќони дигар дар ин
маврид бисѐр навиштаанд. Айнї дар “Намунаи
адабиѐти тољик” меорад, ки “Туѓрал муќаллиди
Бедил аст, лекин мисли бисѐртарии муќалидони
Бедил дар ин пайравї њељ муваффаќ нашудааст.
Истеъдоди Туѓрал бисѐр комил ва хиѐлаш мустаиди
болоравї буд. Агар таъби худро дар асорати таќлиди
Бедил намеандохт ва њам бањаќќи худ бисѐр некбин
намебуд, аз сарамадони замони худ шудааш муњаќќаќ
буд”.2 Турсун Неъматзода3 ва Носирљон Маъсумї низ
ўро ба унвони муќалиди Бедил ѐд мекунанд.4
Асрор
Рањмон
дар
ин
бора
чунин
менависад:“Туѓрал дар тарзи ѓазалгўї бештар ба сабк
ва услуби Бедил иттико варзида аст, вазн ва ќофия ва
ќолаб ва симоњои шеъри ўро бештар аз дигарон
манбаъи эљод ва мабдои илњоми хеш ќарор дода
аст”.5 Носирљон Маъсумї бар он аст, ки Туѓрал аз
шогирдони баркамоли “мактаби адабии бедилї” аст,
ки аз камоли ихлосмандї ва эътиќоди баланд табъи
худро дар асорати таќлиди Бедил андохта, дар
аксарияти мавридњо инони ихтиѐрро ба таъсири ин
равияи услубї супурда буд”.6 Ин муаллиф, ки тањќиќи
тањќиќи вижаеро тањти унвони “Туѓрал ва муњити
адабии ў” анљом додааст, дар мавриди чигунагии
“Тазкират-ул- шуаро”-и Хоља Неъматуллоњи Муњтарам, бо тасњењ
ва муќаддимаи Асѓари Љонфидо, “Дониш”, Душанбе,1976, сањ. 221224
2 Садриддин Айнї, њамон китоб, сањ. 409-410
3 Турсун Неъматзода, њамон китоб, сањ. 218
4 Носирљон Маъсумї, њамон китоб, сањ. 106
5 Туѓрали Ањрорї, Корвони муњаббат, девони
ашъор, “Ирфон”,
Душанбе, 1990, сањ. 21
6 Носирљон Маъсумї, њамон китоб, сањ. 138
1
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пайравии Туѓрал аз Бедил бањси муфассале дорад.
Вай барои таќлиди Туѓрал љањор вижагї ќоил шуда,
дар чањор
банд ба шарњи он пардохтааст ва
ќонунмандии ин таќлидро баѐн намудааст1.
Аз осори мављудаи Туѓрал рўшан аст, ки вай
бештар аз шоирони дигари замонаш дар пайравї аз
Бедил талош мекардааст. Дар девони ў ѓазалњои зиѐде
мављудаанд, ки дар вазну ќофияву радифи ѓазалњои
Бедил ва бо истифода аз вожа ва иборањои “бедилї”
навишта шудаанд ва њудудан дар беш аз 100 ѓазали
худ Туѓрал аз Бедил исм бурда, мисърањои ўро танзим
намудааст. Њамчунин ў ба чандин ѓазали Бедил
мухаммас баста, дар љавоби “Соќинома”-и вай
“Соќинома” сурудааст. Аз ѓазалиѐти љавобияи
Туѓрал ба назар меояд, ки ў бо тафовут аз дигар
муќаллидон дар баробари њифзи вазну ќофияву
радифи ѓазалњои Бедил, иќтибоси мисрањое аз онњоро
ба як услуби хоси худ табдил додааст ва мисрањои
иќтибосишуда, ки маъмулан бењтарин мисраъњои
Бедиланд, гўиѐ намаки ѓазалњои Туѓрал мебошанд.
Туѓрал яке аз он шоиронест, ки ихлосаш ба
Бедил дар ѓазалњояш комилан рўшан аст. Ў њатто як
ќасидаѓазалашро ба Бедил ихтисос дода, аз ў
тавсифњои фаровоне намудааст, ки баѐнгари ављи
дўстдорї ва эњтироми вай аз Бедили Дењлавист:
Баланд аст аз фалак маъвои Бедил,
Набошад њељ касро љои Бедил,
Намоям тутиѐи дидаи хеш,
Агар ѐбам ѓубори пои Бедил.
Надидам аз сухангўѐни олам
1

Њамон љо, сањ. 138-145
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Касеро дар љањон њамтои Бедил.
Агар кўњ аст, бошад Тури Сино,
Вагар дарѐ бувад, дарѐи бедил.
Ба мижгон метавонам кард берун,
Агар хоре халад дар пои Бедил.
Намебинам кунун холї диламро,
Замоне аз ѓаму савдои Бедил.
Ќабои атласи нуњ чархи гардун,
Бувад кўтоњ бар болои Бедил.
Ба рафъат бартараст аз кўњ, Туѓрал,
Љаноби њазрати Мирзои Бедил. 1
Баъд аз ин ѓазал аз чигунагии назари Туѓрали
Ањрорї дар робита бо Бедил њарфи дигаре наметавон
зад. Ў дар саросари девонаш аз Бедил ба унвонњои
шоњи сухан (38) дарѐи маъонї (39, 77...) бањри сухан
(40, 144...) султони авранги сухан (100) њазрати Бедил
(115, 176...), султони маърифат (154...), њазрати мавло
(209) ва ѓайра ѐд карда, ин муњаббат ва пайравии
худро то поѐни умраш (1919) њифз намудааст2. Барои
нишон додани ин воќеъият њар байти девони Туѓрал
мисоли муносиб аст, аммо ин љо танњо чанд байт чун
намуна оварда мешавад:
Аз Бедил:
Шаб, ки шуд љўши фиѓонам њамнавои андалеб,
Дар араќ гум гашт чун шабнам садои андалеб.
Эй, ки хоњї поси номуси муњаббат доштан,
Шарм дор аз дидани гул бе ризои андалеб.
1
2

Туѓрали Ањрорї, њамон китоб, сањ. 177
Садриддин Айнї, Мирзо Абдулќодири Бедил, сањ. 109
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Бедил аз ѓафлат талоши бистари гул мекунам,
Варна зери бол дорам гарм љои андалеб.1
Ѓазали Туѓрал:
Мерасад аз нола бар гардун ливои андалеб,
Шохи гул чун тахт хам бошад барои андалеб.
Дар чаман имрўз дар дарбори шоњаншоњи гул,
Њељ касро нест густохї садои андалеб...
Вањ чї хуш гуфтаст Туѓрал, Бедили бањри сухан
“Шарм дар аз дидани гул бе ризои андалеб” 2.
Аз Бедил:
Чашм во кун, шаш љињат ѐр асту бас,
Њар чї хоњї дид, дидор асту бас.
Сабња бар зуннор бо њам бастаанд,
Ин гирањ гар во шавад, тор асту бас,
Гар баланду паст нафрўшад тамиз,
Аз замин то чарх њамвор асту бас...
Љањли мо Бедил, ба огоњї насохт,
Нур бар зулмат шаби тор асту бас.3
Аз Туѓрали Ањрорї:
Њар чї љуз ишќаш маро ор асту бас,
Муддао аз ѐриам ѐр асту бас.
Нест бори дигаре бар души ман,
Ќоматам хам зери ин бор асту бас.
Нест коре дар љањон љуз ошиќї,
Корњои дањр бекор асту бас.
Пеши чашми ошиќи маљнуни мо,
Девони Бедил, сањ. 152
Туѓрали Ањрорї, њамон китоб, сањ. 62
3 Девони Бедил, сањ. 732
1
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Кўњу сањро љумла њамвор асту бас.
Нест Хаќ даъвии њар кас бар љањон,
Як сари Мансур бар дор асту бас...
Муддаъо њосил нашуд аз боѓи дањр,
Љои гул дар дашти ман хор асту бас...
Њаббазо, Туѓрал, ки Бедил гуфтааст,
“Чашм во кун, шаш љињат ѐр асту бас”1
Чанд намунае дигар аз девони Туѓрал:
Зи хуни дидаи ман номае ба ѐр навис,
Ба љои муњр, ки омад, ту интизор навис...
Хушо зи мисраи султони маърифат, Туѓрал,
“Ба љои њар алиф ангушти зинњор навис”2.
***
Бинои ишќ гарат њаст, хонавайрон бош,
Навои сози фироќат бувад, наистон бош...
Шарар ба хирмани њастї бизан чу парвона,
Бисоти хеш агар сўхтї, чароѓон бош…
Фусурдагист чу оина љавњари ишќат,
Чу зоњид аз нафаси хештан зимистони бош.
Зи рамзи маънии Бедил ба њайратам, Туѓрал,
“Ба њисси маънии куфр обрўи имон бош”3.
***
Њар кас, ки пур аз бодаи ишќ аст аѐѓаш,
Чуз бўи гули айш набошад ба димоѓаш.
Туѓрали Ањрорї, њамон китоб, сањ. 142
Туѓрал, њамон китоб, сањ. 154
3 Њамно љо, сањ. 165
1
2
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Чун сарв зи ташвиши тамаллуќ бувад озод,
Онро, ки зи хокистари ќумрист суроѓаш...
Чун лола дар ин боѓ ба найранги муњаббат,
Карданд нишон тавсани умри ту зи доѓаш...
Эй сўхтаи доѓи њавас, бигзар аз ин ѓам,
Аз баски надорї хабари лолаи боѓаш.
Туѓрал, ба љањоне надињам мисраи Бедил:
“Хуршед на љинсест, ки љўи ба чароѓаш.”1
***
Хушо аз мисраи султони авранги сухан, Туѓрал:
“Ту акнун нола кун, Бедил, ки оњангат асар
дорад”.2
***
Туѓрало, аљзи камоли њазрати Бедил нигар:
“Он ќадар, њељам, ки аз худ шармсорам
кардаанд”.3
***
Мањви њайратам Туѓрал, ман зи мисраи Бедил,
“Бе ту зиндаам, яъне марги бе аљал дорам”.4
4. Савдо
Абдулќодирхољаи Савдо аз ањли Бухорост ва
соли даќиќи таваллудаш зикр нагашта ва соли
вафоташ 1873 мелодї мебошад5. Ў аз љумла шоирони
Њамон љо, сањ. 163
Њамон љо, сањ. 100
3 Њамон љо, сањ. 115
4 Њамон љо, сањ. 192
5 Савдо, Мунтахабот, Нашдавтољ, Сталинобод,1958, муќаддима.
1
2
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маъруфи ќарни 19 буда, бо афкори рўшан ва
фаъолиятњои иљтимоии худ машњур аст.
Дар њоле, ки дар ин навишта сухан аз шоирони
пайрави Бедил меравад, як нуктаи муњими зиндагии
Савдо ин аст, ки ў баъд аз солњои зиѐдї пайравї аз
сабки Бедил, аз ин сабк рўй тофтааст. Иржо Бечко
меорад. ки “вай дар ибтидо пайрави Бедил буд ва аз
сабки печидаи ў сармашќ мегирифт, вале баъдњо...
сабки Бедилро канор нињод ва дар наср ва назм ба
забоне оканда аз таъбироти омиѐна рўї овард.”1
Г.Галимова низ ин матлабро зикр намуда менависад,
ки “эљодиѐти Бедил ба ... Савдо низ таъсир накарда
наметавонист. Савдо як микдор шеърњо дорад, ки дар
пайравии Бедил навишта шудаанд. Лекин ў оњистаоњиста дар натиљаи таъсири њаѐти иљтимоии мављуда
аз доираи таъсири бедилизм берун меояд.”2
Нависандагони тазкираи “Намунањои адабиѐти
тољик” ин тањаввулоти зиндагии Савдоро бо таъсир
ва талќини Ањмади Дониш донистаанд3.
Ба њар њол, Савдо дар авохири умраш дар
мавзеи мухолифи мавзеи ќаблиаш ќарор гирифта, ба
љои ѓазалњои ишќиву ирфонї дар чорчўбаи ѓазалњои
машњури Бедил ѓазалиѐти њаљвї навиштааст, ки
бештар дар мавзўъњои иљтимої, чун адолат, фаќру
нодорї ва ѓайра ихтисос ѐфтаанд. Ў баъди берун
шудан аз бедилгарої дар истифодаи алфози омиѐна
то љое ифрат кардааст, ки баъзе аз навиштањояш пур
аз вожагони бозорї ва сабуканд. Вай ашъори худро
Иржа Бечка, њамон китоб, сањ. 77
Савдо, њамон китоб, сањ. 19
3 Намунањои адабиѐти тољик, сањ. 224
1
2
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бо тахаллуси “Бепул” сурудааст, ки баъзе муњаќиќњон
ин тахаллусро чун эътирози ў ба шеваи Бедил
донистаанд.
Баъзе намунањои ѓазалњои њаљвии Савдо, ки
дар љавоби ѓазалњои Бедил навишта шудаанд, чунин
мебошад:
Ѓазали аввали девони Бедил:
Ба ављи кибриѐ, к-аз пањлўи аљз аст роњ он љо,
Сари мўе гар ин љо хам шавї, бишкан кулоњ он љо.
Адабгоњи муњаббат нози шўхи барнамедорад,
Чу шабнам сар ба мењри ашк меболад нигоњ он љо...
Зи тарзи машраби ушшоќ сайри бенавої кун,
Шикасти ранги кас обе надорад зери коњ он љо.
Замингирам ба афсуни дили бемуддао, Бедил,
Дар ин водї, ки манзил низ меафтад ба роњ он љо.1
Назираи њаљвии Савдо (Бепул):
Ба ављи бепулї к-аз пањлўи харљ аст роњ он љо,
Сари мў харљ афзунтар кунї, бишкан кулоњ он љо.
Адабгоњи хасосат харљи бељо барнамедорад,
Чу њамѐн сар ба муњри танга меболад нигоњ он љо.
Зи тарзи машраби имсок сайри бенавої кун,
Ки бебокона натавон њарљ кардан парри коњ он љо.
Кунам ќарзе ба афсуни дили бемуддао, Бепул,
Аз он мумсик, ки гар мункир шавам, навбад гуноњ он
љо.2
1
2

Девони Бедил, сањ. 1
Савдо, хамон китоб, сањ. 29
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Ѓазали Бедил
Биѐ, эй гарди роњат хирмани њусн,
Ба чашми мо бияфшон домони њусн.
Сањарпардозии хат арзи шом аст,
Њазар кун аз вараќгардондани њусн.
Ба чашмам аз хатат олам сиѐњ аст,
Ќиѐмат дошт гарди рафтани њусн.
Зи сирри бехудї ѓофил мебошед,
Шикасти ранг дорад гулшани њусн.
Наи хаффош бо мењрат чї кин аст,
Ба љуз курї чї дорад душмани њусн...
Раги гул маркази рангаст, Бедил,
Назар кун хуни ман дар гардани њусн.1
Назираи Савдо (Бепул):
Биѐ эй њури љаннат, хирмани пул,
Ба пеши мо биафшон домани пул.
Сањарпарвардаи пул арзи шом аст,
Њазар кун аз вараќгардондани пул.
Зи тамњидї тараб ѓофил набошед,
Шикасти танга дорад хирмани пул.
Ба чашм аз бепулї олам сиѐњ аст,
Ќиѐмат дошт гарди рафтани пул.
Наї хаффош, бо мењрат чи кин аст,
Ба љуз кўрї чї дорад душмани пул,
Раги пул маркази умр аст, Бепул,
Назар кун хуни ман дар гардани пул.2

1
2

Девони Бедил, сањ. 1028
Савдо, њамон асар, сањ. 34
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Ба љуз чањор шоире,ки намунањои ашорашон
оварда шуд,
метавон аз осории адибоне чун
Шамсиддини
Шоњин
(1859-1894),
Ањмад
Мираминзода бо тахаллуси Ањдї (1879-1886),
Абдулвоњиди
Садри
Сарир
(1810-1886),
Муњаммадњусайн Њољї (1880-1922) ва њамчунин
Оташї, Афѓон ва ѓайра мисолњои зиѐде овард, ки дар
пайравии аз Бедил суруда шудаанд. Масалан,
намунаи баъзе пайравињои Ањдї, ки бо иќтибоси
мисрањои аз Бедил ороста шудаанд, чунин аст:1
Барои ман чароѓи рањнамо дил,
Саропо гавњари наќду вафо дил…
Биѐ Ањдї, шунав дар назми Бедил,
“Намедонам нафас доѓ аст ѐ дил”.
***
Ањдиро мисраи Бедил ба мазоќаш чу набот,
“Дастгоње аљаб аз њимати сустам дорам”.
***
Ањдї ѓаразе ѐфт аз ин мисраи Бедил,
“Бишкаст дил аммо нарасидем ба санге”.
Њоло,
ки
мавзўи
пайравии
шоирони
Мовароуннањр аз осори Бедил ба поѐн мерасад, бояд
зикр намуд, ки чї њадафњо ва чї дараљаи
муваффаќияти пайравон њамеша яксон набудааст ва
дар ин миѐн гурўње ба пайравии хушку таќлидкорона
ва гурўње дигар ба пайравии эљодкорона рў
1

Садои Шарќ, 1990, шумораи 6
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овардаанд. Ин аст, ки дар айни замон метавон
љанбањои мусбат ва манфии мактаби бедилгароии
Мовароуннањрро дар назар гирифт.
Бисѐре аз ин пайравон талош доштанд, ки вазн,
ќофия ѐ радифи нодири ѓазалњои Бедилро асос ќарор
дода, њатто ба ќиммати ќурбон шудани маъниву
мантиќ, ѓазали мушобење эљод намоянд, ки ин гуна
осор арзиши волое надоштанд. Масалан, ѓазали
аввали девони Бедил ѐ ѓазали машњури “эй хаѐли
ќоматат оњи заифонро асо”, мавриди чунин таќлид ва
табъозмоии бештари шоирони Мовароуннањр гашта
буд. Дар поѐн чун намунаи ашъори таќлидї, матлаи
чанд ѓазале ки бо радифи нодири “ангушт” навишта
шудаанд, оварда мешавад:
Амир: Ба шавќи он ки расонам ба зулфи ѐр ангушт,
Чу шона медамад аз дасти ман њазор ангушт.
Адо:

Куљо ба ранги њино медињад нигор ангушт,
Зи хуни бегунањон мекунад нигор анушт.

Њозиќ: Нигори ман зи њино кард то нигор ангушт,
Гирифт гул ба дањан дар чаман зи хор ангушт.
Њотиф: Шабе зи шавќ расондам ба зулфи ѐр ангушт,
Чу нофа гашт зи њар уќда мушкбор ангушт.
Хиљлат: Макун зи наќли њино ранг чун бањор ангушт,
Бирез хуни маро то шавад нигор ангушт.
Парї: Бурида бод зи дастам сари чањор ангушт,
85
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Ки даст мекашад аз домани нигор ангушт1.
Садриддин
Айнї
дар
боби
таќлидњо
навиштааст, ки “аз шоирони ин сазрзамин бисѐр
касон Бедилро таќлид кардаанд, лекин њатто
забаррдасттаринашон њам саъати худро ба ин
шоирои нозукхаѐл расонда натавонистаанд.”2 Аммо
нуктаи муњимм ин аст, ки ташаккул ва такомули ин
мактаб илова бар ањамияти адабї, ањамияти бузурги
фикриву иљтимоиро низ доро буд ва чунин рўоварии
васеъ ба осори Бедил дар дарозмуддат боиси
таваљљуњи рўшанфикрони минтаќа ба афкори бедор
ва ислоњгари ў гашт, ки бегумон бояд яке аз решањои
фикрии љараѐни маорифпарварии охири асри 19 ва
оѓози асри 20 тољикро дар њамин нукта љўстуљў кард.
б) Нуфузи Бедил бар андешамандони минтаќа
Чуноне ки ишора шуд, дар ин давра дар канори
ањли адаб, ки аксаран шефтаи њунари шеърии Бедил
будаанд, доирањои илмиву динї ва иљтимоиву сиѐсии
минтаќа низ аз пањлўњои гуногуни осору афкори вай
бањра љўстаанд ва нуфузи Бедил дар доирањои
фикриву сиѐсї низ ќобили таваљљуњ будааст.
Нашри васеи афкори Бедил хоса ба дањсолањои
охири мављудияти мактаби бедилгарої хос аст. Гарчи
таќлиди зоњирї дар тамоми тўли ин мактаб вуљуд
доштааст, лек дар авохири асри 19 ва ибтидои асри 20
пайдост, ки дар баъзе мањфилњои илмиву адабї
пайравї аз афкори рўшани Бедил љои таќлидњои
1
2

Н.Маъсумї, њамон китоб, сањ. 26
С.Айнї, њамон китоб, сањ.108
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хушки зоњириро танг мекунад. Бахсус баъд аз он ки,
Ањмади Дониш дар осори худ ба шарњу тарѓиби
андешањои Бедил пардохт, рўшанфикроне чун Асирї,
Фитрат, Айнї ва ѓайра, ки аз пайравони Дониш
буданд, ба ин масъала таваљуњи хоса зоњир намуданд.
Гароиши маъорифпарварон ба љањонбинии васеъ ва
хоса афкори иљтимоъии Бедилро метавон аз
мусбаттарин
љанбањои
мактаби
бедилгароии
Мовароуннањр, балки нуќтаи атфи ин љараѐн номид.
Пас, агар ин воќеъиятро ба назар гирем, ки
афкори сиѐсиву иљтимоъии Бедил дар ташаккули
андеша ва љањонбинии Ањмади Дониш наќши асосї
доштааст ва дар навбати худ, афкори Дониш пояњои
аввалияи
љараѐни
маъорифпарвариро
ташкил
додааст, љойгоњи мењварии андешањои Бедил дар ин
давра рўшан мегардад. Чун Аллома Ањмад Махдуми
Дониши Бухорої бузургтарин шахсияти фарњангии
Мовароуннањри асри 19 буда, бо афкори рўшани худ
дар таърихи сиѐсиву иљтимоъии минтаќа маќоми хос
дорад ва муносибату пайравии ў аз Бедил хеле
ошкору бориз аст, ба назар мерасад, ки баррасии
људогонаи муносибати ў бо осору афкори Бедил,
бисѐре
аз
пањлўњои
таъсири
Бедил
бар
андешамандони минтаќаро рўшан хоњад кард.
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Ањмади Дониш ва Бедил
1. Ањмади Дониш дар чанд сатр
Аллома Ањмади Дониш соли 1827 дар Бухоро
дар хонаводаи рўњонї ба дунѐ омадааст ва баъди
солњои тўлонии тањсил дар мадрасањои Бухоро дар
аксари илмњои маъруфи замони худ ба њадди устодї
расидааст ва аз навиштањои муњаќќиќон ва осори
худи Дониш чунин бармеояд, ки ў бар илми адабиѐт,
фалсафа, нуљум, меъморї, хаттотї, наќќошї, мусиќї
ва ѓайра тасаллут доштааст. Фаъолияти сиѐсї ва
иљтимої низ аз љанбањои муњими зиндагии Дониши
будаст ва ў ба унвони намояндаи амири Бухоро се
маротиба њамроњ бо њайати њукуматї дар солњои
1857, 1869, ва 1874 ба Русия сафар намудааст. Ањмади
Дониш дар соли 1897 дар Бухоро вафот карда, њамон
љо ба хок супорида шудааст ва имрўз љойи ќабри ў
номаълум аст.
Аз миѐни мероси фаровони илмиву адабї ва
њунарии Дониш китобу рисолањое, ки афкори
фалсафї ва иљтимоии ўро баѐн менамояд, аз ањамияти
хосе бархўрдор мебошанд. Дониш дар онњо аз
масоили гуногун бањс намуда, дидгоњњои тозае баѐн
медорад ва дар масоиле чун низоми иљтимої ва сохти
давлатдорї афкори хосеро ироа кардааст. Бо
дидгоњњои худ ў дар воќеъ як мактаби мустаќили
фикриеро поягузорї намудааст, ки дар байни
муњаќќиќони шуравї ба номи “маорифипарварї”
машњур аст ва аз Ањмади Дониш ба унвони устоди
њамаи маорифпарварон ѐдоварї мешавад.
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Рисолањои муњимми ў ба монанди “Наводирул-ваќоеъ”,
“Рисолаи
таърихия”,
“Меъѐр-уттадайюн”, “Манозир-ул-кавокиб”, “Рисола фи
аъмоли кура”, “Рисола дар табаддул ва таѓайюри
давлатњо аз ќирони улвайн”, “Дафтарчањои
мусаввода” ва ѓайра дар пешбурди маорифи минтаќа
ањаммияти нињоят бузурге доштаанд.
Пирўзии инќилоби Октябр, ки њудуди 20 сол
баъд аз вафоти Дониш рух дод, раванди мавзуни
таъсири афкори вай бар љомеаи Мовароуннањрро
халал дода, боис гашт, ки бахше аз осори ў нобуд ва
ќисмати дигар дар хазинањои давлатии дастхатњо
сокит монад. Албатта аз сўи пажуњишгарони шўравї
ва хоса Тољикистон дар мавриди Ањмади Дониш
осори фаровони илмиву адабї навишта шудааст, вале
аксари онњо љанбањои људогонаи афкорї ўро, ки бо
идеологияи њокими он замон мутобиќ буд, мавриди
омўзиш ва тарѓиб ќарор додаанд, ки акнун аксари ин
асарњо ба бознигарї эњтиѐљ доранд.

4. Нигоњи Ањмади Дониш ба Бедил
Бештари муњаќќиќони осори Ањмади Дониш аз
вусъат ва рўшании андешањои ў дар њайрат омада,
дар баробари омўхтан, њамеша ба дунболи пай
бурдан ба сарчашмаи ин дидгоњњо будаанд. Тавре, ки
маълум аст, муњаќќиќони шўравї дидгоњњои
ислоњгаронаи Донишро таъсири сафарњои ў ба Русия
ва дидорњояш бо чењрањои илмиву фарњангии ин
кишвар дониста, вайро асосан чун “тарѓибгари
фарњанги рус дар Осиѐи Марказї” муаррифї
намудаанд. Дар њаќиќат, таъсири боздидњо аз Русия
дар афкори Дониш хеле намоѐн аст, аммо агар
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тамоми маљмўъаи фаъолият ва осори ў якљо дар назар
гирифта шавад, шакке нест, ки ин шахсият пеш аз
њама як ислоњгари миллї ва динї буда, афкораш аз
пойдевори ќавии шарќї бархурдор аст. Тавре ки аз
навиштањои Дониш бармеояд, ў мероси фикрии
пешиниѐне чун Имом Ѓаззолї, Насриддини Тусї,
Умари Хаѐм, Шањобуддини Суњравардї, Сайид Алии
Њамадонї, Саъдии Шеърозї, Њоља Њофиз, Њоља
Ањрори Валї ва ѓайраро пайваста мутолиъа ва
тањлилу баррасї намуда, дар робита бо њар яки онњо
изњори назар мекунад ва аз бењтарин афкори онон
пояи уствори аќидатї бунѐд карда, љањонбинии худро
рўи он ќарор медињад.
Бедили Дењлавї дар назари Ањмади Дониш
љойгоњи хоса дошта, њељ яке аз бузургони гузашта
диќќати ўро ба андозаи ин мутафаккир
љалб
нанамудааст. Гарчї масъалаи љойгоњи Бедил дар
осори Дониш ва таъсири андешањои Бедил бар
љањонбинии ў то њол мавзўъи тадќиќоти алоњидае
ќарор нагирифтааст, баъзе муњаќќиќон дар миѐни
бањсњои дигар ба он ишора доштаанд. Масалан,
Расул Њодизода њангоми баррасии “равобити эљодии
Ањмади Дониш бо гузаштагони худ”1 ва Рустами
Вањобниѐн дар маќолаи “Мирзо Бедил ва Ањмади
Дониш”2 аз таваљљуњи хоси Дониш ба Бедил сухан
мегўянд, ки ба хусус дар маќолаи дуввум нуктањои
љолиби диќќат оварда шудааст.
Дониш чун яке аз хаттотони шинохтаи замонаш
гоње аз сари муњаббат ва гоње аз рўи зарурат девони
1

Расул Њодизода, Ањмади Дониш, тарљумаи њол ва мероси адабию
илмї, Душанбе, “Ирфон”, 1976, сањ.230
2 Маљалаи “Фарњанг”, соли 1992, шуморањои 1-2
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пурњаљми Бедилро борњо
нусхабардорї ва
1
хушнависї намуда , ба ќавли худаш дар моње як
Бедил менавиштааст, ки њаљми он аз бисту чањор то
сї љузв будааст2. Дар баробари касби рўзї аз
китобату фурўши осори Бедил, дар ин раванд зењни
омўзандаи Дониш ба тадриљ ба умќи андешањои ў
фурў меравад. Ба ин тариќ, Бедиле, ки дар осори
Дониш ќомат афрохтааст, аз Бедиле, ки миѐни
шоирони давр “афсона” шуда буд, ба куллї фарќ
дорад.
Дониш ба Бедил аз пањлўи дигаре менигарад ва
бузургии ўро на дар вазну ќофияву радифњои љолиб
ва ибораву истилоњњои нодиру сарбаста, балки дар
андешаи васеъу баланд, аќидаву иродаи устувор ва
љањонбинии ислоњгару созандааш мебинад. Дар њоле
ки аксари ихлосмандони давр пайравї аз Бедилро дар
назиранависиву мухаммасбандї ба ѓазалиѐти ў хулоса
мекарданд, Дониш аз печидагињои шаклии осори
Бедил убур намуда, ба нињонхонаи андешањояш даст
меѐбад, ки ин ќадами асосї мактаби бедилгароии
Мовароуннањрро тањаввули љиддї дода, ба марњилаи
такомул мерасонад.
Иќтибосњои бешуморе, ки аз осори Бедил дар
навиштањои Дониш оварда шудааст, асосан на барои
нишон додани њунари суханофаринии Бедил, балки
љињати нишон додани назари ў дар ин ѐ он масъала ва
ѐ дар таќвияти андешањои худи Дониш ироа шудаанд.
Дониш ба маќому мартабаи Бедил арзиши нињоят
1

Раљабов, њамон китоб, сањ.87 ва С. Айнї, њамон китоб, сањ. 495
Ањмади Дониш, Наводир-ул-ваќоеъ, китоби дуввум. Душанбе,
“Дониш”,1989, сањ.29

2
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баланд ќоил буда, бар он аст, ки ў шахсияти нодир ва
мунњасир ба фард аст ва ончї ба ў додаанд, “ба њељ
кас пеш аз ў ва баъд аз ў надодаанд”. Вай дар рисолаи
“Меъѐр- ут-тадайюн” дар арзѐбии маќоми Бедил
чунин менависад: “...он њама маъориф ва улуми
илоњия дар муаллафоти худ бар маърази аъѐн
овардааст, ки маќдури бани навъ нест. Бо љазолати
алфоз ва дирояти алњоз... ва иборот, ки ба лисони
вањйбаѐни ў рафта, ба њељ кас пеш аз ў ва баъд аз ў
надодаанд... Чунон ки худ мефармояд:
Фитратат, Бедил, њамон оинаи муъљазнамост,
Њар сухан к-аз хомаат мељўшад, илњом асту
бас....
Агар на он астї, ки ирсол ба рисолат хатм
шудааст ва боби нубувват баста, агар Абулмаъонї ба
каломи муаддї ва илњом даъвии нубувват кардї,
фусањо ва булаѓо аз љињати аљз… лобуд эътироф ва
иќбол намудандї”.1
Бо чунин нигоње ба сухани Бедил, Дониш
пайравии шоирони асраш аз услуби баѐни ўро
судманд надониста, бар он будааст, ки ин тарзи баѐн
фаќат хоси Бедил аст ва каси дигаре ќодир нест, ки
дар ин поя сухан бигўяд. Дар баробари ин, Дониш
мањз пайравї аз афкори Бедилро муфид шуморида,
дар љойњои зиѐде пайравии лафзї аз Бедилро рад ва
пайравии аќидатиро тарѓиб намудааст. Ё ба ќавли
Р.Њодизода, Дониш яке аз мухлис ва тарѓиботчиѐни
афкору осори Бедил буда, барои дуруст фањмидани
моњияти љањонбинии ин шоири мутафакир ва аз
таќлиду пайравињои хушкмаѓзона бар осори Бедил
1

Расул Њодизода, њамон китоб, сањ.232
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пешгирї намудани муосирони
худ
кушиши
1
фаровоне намуда буд.
Садриддин Айнї низ овардааст, ки “Ањмади
Дониш... Бедилро бисѐр дўст медошт ва баъзе чизњои
душворфањми ўро шарњ мекард. Аммо худ на дар
назм ва на дар наср услуби ўро таќлид намекард ва
њамсуњбатони худро аз таќлид кардани ў манъ
менамуд”.2 Њамин муалиф дар китоби дигараш
навиштааст, ки Дониш “услуби Бедилро махсуси
истеъдод ва маслаки бедилї” медонист ва “бо
таќлиди услуби Бедил мубориза эълон карда, худ
осори манзума ва мансураашро дар камоли соддагї
ва равонї навиштанро илтизом кард”3 Дар мавриди
назари Дониш ба таќлиди Бедил, Иржа Бечка низ
изњори аќидаи мушобењ дорад4 ва нависандагони
тазкираи “Намунањои адабиѐти тољик” овардаанд, ки
Дониш бо таќлиди услуби Бедил “љанг эълон карда
буд.”5 Гарчї назари бештари ин муаллифон дар
навиштаињои Айнї сарчашма дорад, лек дар бисѐр
маврид забони осори мављудаи Дониш низ ба њамин
далолат мекунад.
Таваљљуњ ва алоќамандии Дониш ба Бедил дар
њадде будааст, ки
бо вуљуди фосилаи тўлонии
рўзгори онон, талош намудааст, то чењраи пиру
устоди худро дар зењнаш тасаввур карда, онро рўи
коѓаз наќќошї кунад. Ин аст, ки дар яке аз нусхањои
Расул Њодизода, њамон китоб, сањ.230
Садриддин Айнї, њамон китоб, сањ. 109
3 Садриддин Айнї, Намунаи адабиѐти тољик, сањ.289
4 Иржа Бечка, њамон китоб, сањ.68
5 Намунањои адабиѐти тољик, сањ.230
1

2

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

93

Абдуллоњи Рањнамо

нодири “Чањор унсур”-и Бедил, ки ба дасти Дониш
китобат шудааст, вай расми минѐтуриеро офаридааст,
ки манзараи љолиби наќќошї шудани тимсоли Бедил
аз сўи суратгари њиндї
Атуб Чанбуро нишон
1
медињад. Рустами Вањобиѐн ба изњори тааљљуб аз ин
амали Дониш менависад: “Ба њар њол ин хеле нодир
аст, ки дар адабиѐти исломї як адиби бузург аз
њампешае бузургвортар тасвири симо бардошта
бошад ва хоса дар њоле, ки ин тасвир на воќеъї,
балки зењниву тахайюлї бошад”.2
Худ Бедил низ дар бораи њодисаи тасвири ўро
кашидани ин наќќоши њиндї ќитъае сурудааст.3

3. Шевањои истифодаи Дониш аз осори Бедил.
Дониш, ки дар навиштањояш аз осори Бедил
фаровон истифода кардааст, бо камоли эњтиром дар
аксараи мавридњо аз ў чун Абулмаонї ва
Холиќулмаонї (падари маънињо ва офарандаи
маънињо) ѐдовр мешавад. Порчањо ва мазмунњои
иќтибосшуда аз як сў ба ошноии комили Дониш бо
осори Бедил ва аз сўи дигар ба эътибори болои
андеша ва сухани Бедил дар назди ў гувоњї медињанд
ва Дониш ин порчањои назмиву насриро аксаран
њамчун далели мўътабар барои ќувват додани
андешањои худ ба кор мегирад. Дониш то њадде бо
Бедил њамфикр буда, афкори ўро пазируфтааст, ки
баъзан навиштањои ўро бидуни ишора ба манбаъи
аслї дар идомаи суханони худ наќл карда, гоњо
Садриддин Айнї, Мирзо Абдулќодири Бедил, сањ.49
Маљалаи Фарњанг, соли 1992, шумораи 1-2
3 Садриддин Айнї, њамон китоб, сањ.263
1

2
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андешањои вайро бо иборањои дигаре такрор
менамояд.
Мавзўъи Бедил ва истифодањо аз осори ў дар
саросари эљодиѐти Дониш љой дорад ва дар боби
људогонае аз “Наводир-ул-ваќоеъ” бахше аз абѐти
печидаи Бедил тањти унвони “Дар тањрири маъонии
баъзе абѐт, ки баъзе афозил истидъо намуда буданд”
шарњи муфассал шудаанд.1 Дар рисолаи “Меъѐр-уттадайюн” низ порањои зиѐде аз навиштањои Бедил ва
ба хусус осори насрии ў аз “Чањор унсур” ва “Руќаот”
ба таври васеъ истифода гаштааст. Њамчунин дар
дафтарњои дастнавиштаи Дониш дањњо боб бо
ашъори Бедил оѓоз шуда, фаслњои зиѐде аз онњо ба
шарњи гуфтањои ў ихтисос ѐфтаанд.2 Дар таълифи ин
дафтарчањо Дониш аксаран аз рўбоиѐти Бедил
истифода намуда, мутобиќи мазмун онњоро дар оѓози
бобњо љой додааст.
Њамин тавр бо овардани садњо иќтибос ва
шоњид, Дониш осори хешро бо осори Бедил ба таври
људонашаванда дар њам печидааст, ва њаќиќати ин
гуфтањо танњо аз мутолиаи даќиќи навиштањои ў
собит мегардад.

4. Мавзўъњои мавриди таваљљуњи Дониш дар
осори Бедил.
Гарчї зикри њудуд ва чигунагии истифодаи
Ањмади Дониш аз осори Бедил аз ањмият холї нест,
1
2

Ањмади Дониш, њамон китоб,љилди дуввум, сањ. 257
Расул Њодизода, Њамон китоб, сањ. 107-139
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вале он њануз ба чизи љиддие далолат намекунад ва
масъалаи муњиме, ки бояд мавриди таваљуњи љиддї
ќарор гирад, сабабњо ва љанбањои чунин таваљљуњи
бесобиќаи
бузургтарин
шахсияти
фарњангиву
иљтимоии Мовароуннарњи ќарни 19 бо андешањои
Бедил аст.
Агар тамоми куллияти љањони андешаи
Бедилро дар назар гирем, онро ба се бахши бузург,
яъне дидгоњњои фалсафї, афкори иљтимоъї ва
андешањои орифона људо кардан мумкин аст. Зимни
мутолиаи осори Дониш ва руљўъу истифодањояш аз
Бедил мебинем, ки диќќати ўро пеш аз њама љанбањои
иљтимоъї, баъдан фалсафї ва охиртар аз њама
пањлўњои
ирфонии
љањонбинии
Бедил
љалб
намудааст. Афкори иљтимоъии Бедил, ки асолати
инќилобї ва ислоњгарона дорад, бисѐр сарењ ва
корбурдї буда њам ба навъи шахсияти Дониш ва њам
ба шароити замони ў бисѐр муносиб омада буд.
Дар ќиѐси осори ин ду мутафаккир метавон ба
рўшанї мушоњида намуд, ки бо ишораи худи Дониш,
манбаъ ва маншаи аксари масъалањои муњимме чун
зарурати
ислоњи навъи маърифати динї ва аз
хаѐлгарої ба воќеъбинї майл додани зењни
мусулмонон, бозшинохти маќоми динї ва иљтимоии
инсон, ислоњи навъи равобити иљтимої, танќиду
ислоњи вазъи мадраса ва низоми таълимї ва ѓайра, ки
аз сўи ў ба миѐн гузошта шудааст, мањз дар осори
Бедил буда, пештар аз ин аз сўи Бедил њамин шакл
матрањ шудаанд. Гарчї баррасии дидгоњњо ва
андешањои муштараки Бедил ва Дониш мавзўъи басе
густарда ва људогона аст, вале ба назар мерасад, ки
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дар ин љо овардани чанд намуна аз ин иштироки
назарњо бањсро то њадде рўшан мекунад.
а) Масъалаи инсон ва љойгоњи ў
Масъалаи
љойгоњи инсон
дар
низоми
офориниш ва љомеаи башарї аз мавзўъњоест, ки аз
сўи мактабу мазњабњои гуногун мавриди баррасї
ќарор гирифтааст. Дини ислом низ дар ин маврид
назари бисѐр муфасали худро дорад ва дар
кўтоњтарин баѐн, ин дин барои инсон дар айни
бандагї љонишинии Худоро ќоил аст ва инсонро на
танњо “абдуллоњ”, балки “халифатуллоњ” низ
медонад.
Аммо таърихи тўлонии љомеањои исломї гувоњ
аст, ки дар рўзгори амалї маќоми инсон њамвора
нодуруст тафсиру тавсиф шуда, заминаи муносиберо
барои хориву зиллати инсон дар дохили худ ва ба
тадриљ коњиш ѐфтани эътибори љањонии он ба вуљуд
овардааст. Ин раванд боис гашт, ки мусалмонон аз
шинохти дурусти наќше, ки динашон барои онњо
ќоил аст, дур шуда, ба “хоби гарон”-е фурў раванд, ки
бо ибораи Муњаммад Иќбол кошонаашон ба торољи
дамон раваду худ бехабар бимонанд.
Масъалаи ѓафлати мусулмонон ва умуман
инсонњо аз худ дар таърихи тамаддуни Шарќ њамеша
матрањ будааст ва њамвора мардоне ба сањна
меомадаанд, ки дар пайи ислоњи вазъияти
ѓафлатзадагї ќадам мегузоштаанд ва яке аз масоили
аслии ин ислоњгарї, зарурати муарифии инсон ба
худи ў будааст. Мутафаккирони ислоњгар њамеша
мўътаќид будаанд, ки инсон то замоне, ки љойгоњи
воќеъии хешро дар низоми њастї ва иљтимоии
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башарї дуруст нашиносад, дар њељ дар кори бузурге
комѐб нахоњад шуд.
Бешак яке аз чунин андешаварони бузурги
ислоњгар дар таърихи фарњанги мо Бедили Дењлавї
будааст ва аз осори ў рўшан аст, ки вай низ масалаи
мазкурро нињоят муњим дониста, такрор ба такрор ба
миѐн гузоштааст ва талош намудааст, ки инсонњои
ѓафлатзадаи замони худро ба маќому ќудрати
воќеъияшон ошно созад. Ин аст, ки ў гаштаву
баргашта ба баррасии моњияти печидаи инсон
пардохта, њамвора ба баландии маќому манзалати
инсон таъкид мекунад ва шахсиятеро пайдо кардан
душвор аст, ки “ба бениѐзї ва љасорати Бедил
парчами инсонро он миќдор боло бардошта дар
баробари њељ њукме ва њокиме заррае ба заъфу
такаллуф тан надода бошад.”1
Бедил дар бузургии моњияти инсон дар њайрат
шуда, чунин мегўяд:
Инсон, ки фалакњост сарафкадаи ў,
Дар њайрати худ гумаст донандаи ў.2
Ва ў инсонро дар иљрои њар коре тавоно
мешуморад:
Њиммати мард агар каманд шавад,
Осмон то куљо баланд шавад.
Масъалаи маќоми инсон дар осори Бедил
љойгоњи муњим дорад ва дидгоњи ў дар нисбати инсон
Донишро ба кулли маљзуби худ намудааст, ки ў низ
1
2

Маљалаи Фарњанг, соли 1992, шуморањои 1-2
Садриддин Айнї, њамон китоб, сањ. 61
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дар осораш борњо ба њамин мавзў рў овардааст.
Дониш гоњо фармудањои Бедил дар ин мавридро
иќтибос намуда, онњор тафсир мекунад ва гоњо худ
бевосита ба ин масъала мепардозад.
Дар боби “Дар ташхиси ахлоќи инсон”-и
“Наводир -ул -ваќоеъ” Дониш њама чизро дар
баробари ќудрати инсон ољиз дониста, онро чунин
тасвир мекунад: “одамї ба табдир мурѓ аз њаво фуруд
орад ва ба тазвир моњї аз дарѐ барорад ва ба чанголи
ќањру љалодат пустин аз китфи бабр бар канад... сарњ
бинњад то ба самовот дарояд ва манљаниќ кунад то
бар кураи кавокиб барояд.”1
Бедил дар ќасидае дар мавриди маќоми инсон
гуяд:
Эй шамъи базми ќудс, надонам чї мазњарї,
К-аз вањм гоњ рўшану гоње мукадаррї…
Дар лафзи туст маънии кавнайн мундариљ,
Бањри чї бар њаќиќати худ пай намебарї?
Эй наййири сипењри хаќиќат, яке битоб,
Хуш хуфта дар њиљоби шабистони ховарї.
Аз њар шайе, ки аќли ту фањмид, афзалї,
Аз њар маќом фањми ту пай бурд, бартарї
Кавну макон гулест бо домони њиматат,
Худро агар ињота кунї, чархи дигарї!2
Тавре ки дида мешавад, Бедил дар моњияти
“шамъи базми ќудс”, яъне инсон, дар њайрат буда,
бар он аст, ки агар инсон бузургии худро бишносад,
як чарх ѐ олами дигар аст. Њамин мазмунро Дониш
чунин меорад: “филњаќиќат, њазрати инсон олами
1
2

Ањмади Дониш, њамон китоб, сањ.282
Садриддин Айни, њамон китоб, сањ. 242-243
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кабир аст (ва) олами шањодат олами саѓир... пас агар
ба виљдони худ мулоњиза фармої донї, ки чї
миќдор њикмату маслињат дар буняи ќолаби ту
рехтаанд ва њазор талотуми бањру тўфон аз вуљуди
ту ангехта”1
Ба назари Дониш яке аз њадафњои асосии
офарида шудани инсон тањќиќ дар роњи њаќ ва аз
тариќи касби мањоратњои гуногун обод сохтани ин
љањон аст. Дониш дар исботи ин фикраш аз
далелњои ќуръонї ва њадисњои пайѓамбар ба таври
васеъ истифода менамояд, вале њамвора аз Бедил низ
ќитъањоеро дар ин маворид мисол зада, назари
худро
таќвият
мебахшад.
Дар
дафтарњои
дастнавиштааш Дониш ин масъаларо бо баѐни
Бедил ба маѐн гузошата, бедилона посух медњад:
Бедил:
Шоистаи њунарро кас аз ватан наронад,
Дар мулки нестї њам пур муѓтанам набудем.
Дониш:
Таъмири мулки њастї, мехост љањду илме
Оварданд моро, худ варна кам набудем.2
Андешањои Дониш дар мавриди зарурати обод
доштани љањон аз сўи инсон дар рисолаи “Дар назми
тамаддун ва таовун”, ки низ саршор аз иќтибосњои
бедилист, хеле муфасал баѐн ѐфтаанд. Дар њамин
рисола аст, ки Дониш андешидан дар сабаби ба вуљуд
омадани худро барои инсонњо вољиб медонад.3
Ањмади Дониш, њамон китоб, њамон сањ.
Расул Њодизода, њамон китоб, сањ.112
3 Ањмади Дониш, њамон китоб, сањ. 112
1
2
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Андешаи обод доштани љањон ва боварї ба иќтидори
инсон боис гардид, ки Дониш љињати амалї сохтани
ин кор талошњо намуда, ба њокимони замонаш
борњо барномањои ислоњи вазъ ва ободонии мулкро
пешнињод карда буд, лек љањл имкон надод, ки
сарварони онваќтаи Бухоро ин заруратро дарк
намоянд.
Ў њатто дар ин амр низ аз эътибори болои
Бедил дар Бухорои он замон истифода намуда, чун
далелњои
муътабар
дар
канори
пешнињоду
андешањояш
аксаран
чунин
будани
назари
Абулмаониро низ таъкид менамуд ва њангоме, ки яке
аз маќомдорони љањоннадидаи Бухоро, киштиро
бозичаи иблис хонад, Дониш бо истифода аз
мавќеъияти Бедил чунин посух медињад: “ин самари
мењнат ва хиради инсон аст, ки худованд љумла
махлуќотро фармудааст, ки пеши ў сар хам кунанд.
Иблис сазовори лаънат шуд аз он, ки ќудрати
инсонро мункир омад. Абулмаонї Бедил фармудаанд:
Дар таљрибагоњи олами сулњу набард,
Њаммат њалли кадом мушкил, ки накард.
Љањди инсон бар ин наѐмад, варна
Гардунро низ бар замон меоварад.
Ин умед аст, ки њазрати шайх ба имони комили
Бедил алайњиррањма шак надоранд” 1 Гарчи манбаи
ин муколама тобишњои адабї дорад, аммо њамин
гуна афкори Дониш аз љойњои дигари осораш низ ба
хубї пайдост.
Дониш низ њамонанди Бедил саъйю талоши
худи инсонро барои ба даст овардани шарофат ва
1

Расул Њодизода, Сапедадам, Душанбе, “Ирфон”,1976, сањ. 45
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маќоми воќеъии худ зарўрї медонад ва мўътаќид аст,
ки њар кас ба андозаи сайъи худ љойгоњ меѐбад. Вай
дар ин маврид як рубоии Бедилро мисол оварда,
чунин шарњ медињад:
Рубоии Бедил:
Адли Рањмон, ки њар касаш мањрам нест,
Тўњматкаши имтиѐзи бешу кам нест.
Аз баски мусовист баду нек ин љо,
Ниъм-ал-бадали мур Сулаймон њам нест.
Шарњи Дониш: ...Чун фитрати ноќиса бар
мартабаи худ ќаноат карда, лољарам дар мањбити
нуќс фурў уфтодааст, роњи масъуди камолро ба худ
баст, вагарна рўњи айнийяту ќурбат махсуси Баязиду
Љунайд набудааст ва њазизи байнуннату буъд (људої
ва дурї) лоиќи Амру Зайд... мева дар шох мавфур аст
ва бе монеъ - агар даст бикушоянд ва агар дар остин
баста бувад, самар аз дарахт фуруд наояд... ѓоят он,
ки мухтор агар ихтиѐр кунад, камол ѐбад ва агар на ноќис... 1
Ќобили зикр аст, ки масъалаи даъвати инсон ба
худшиносї ва вољиб будани бедорї ва њушѐрии инсон
ва мањкумияти бандаи инсон шудани инсон, ки аз
масоли аслии осори Бедил аст, баъдњо аз сўи
мутаффаккирони зиѐде идома ва пайравї пайдо
намуд. Њамон гуна, ки Дониш дар Бухоро ин бонгро
сар дод, Иќболи Лоњурї низ дар Њинд ба баррасии ин
масъала пардохт ва дар ин мавзўъ сурудањои Иќбол
низ нуктањои хеле шабењ ба осори Бедил дорад.
Бедил:
1

Расул Њодизода, Ањмади Дониш, сањ. 130-131
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Мурдагї куфру зиндагї дин аст,
Њарчи гуфтанд, асли гап ин аст.
Эй дилат арсањои дамсардї,
То ба кай гуфтугўи номардї.
Он чї њарфи забони мардон аст,
Хомушињои теѓи урѐн аст.
Мурданат бењ зи зиндагонии хом,
Хок хур, эй ки мехурї излом.
Захмњо метавон ба љон бардошт,
Лек хизмат наметавон бардошт.1
Иќбол
Дар љањон натвон агар мардона зист,
Њамчу мардон љон супурдан зиндагист2.
Ќитъаи машњри Иќбол, ки миѐни мардум
фаровон хонда мешавад, ба рубоии зерини Бедил, ки
Дониш низ онро шарњ намудааст аз назари тасвир ва
мазмун бисѐр шабењ аст:
Бедил:
Бедил, ба њусули ризќ омода ба сар,
Саг тобеи саг нагашту хар тобеи хар.
Аз мухтареоти коргоњи имкон,
Ин нанги шуур нест љуз сунъи башар.3
Иќбол:
Одам аз бебасарї бандагии одам кард,
1

Садриддин Айнї, њамон китоб, сањ. 257
Маљалаи “Фарњанг”, соли 1992, шумораи 1-2
3 Расул Њодизода, њамон китоб, сањ127
2
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Гавњаре дошт, вале назри Ќубоду Љам кард.
Яъне аз хўи ѓуломї зи сагон хортар аст,
Ман надидам, ки саге пеши саге сар хам кард1.
Умуман, дар масалаи бедорї ва худшиносии
инсон миѐни андешањои Бедил ва гуфтањои пешвоѐни
њаракати фикрии “эњѐи тафаккури исломї”, ки дар
асри 20 хеле ривољ ѐфт, муштаракоти фаровон дида
мешавад ва Бедил дар воќеъ аз аввалин касонест, ки
ин њаракати бедоргари фикриро бино нињодааст.
Муњаќќиќи тољик Рустами Вањњобиѐн низ бар он аст
ки ин љараѐн “нахустин зарбаи кориро аз љониби
Мирзо Бедил хўрда буд”2 Ин муњаќиќ хатти њаракати
маъорифпарварон ва рўшангароне чун Ањмади
Дониш, Саид Љамоллидин, Мањмуди Тарзї, Алома
Иќбол, Алии Шариатї ва дигаронро идомаи хати
Бедил медонад, ки аз бисѐр љињат дуруст аст.
б) Зарурати воќеъбинии динї ва њамзистии
мазњабњо
Чи замони Бедил ва чи замони Дониш даврањое
буданд, ки ба љои дини асил дар љомеъа хурофот
њукумати амалї дошт. Бедил борњо ба ин нукта
ишора карда, дар осораш ба танќиди љањолату
хурофот мепардозад ва зарурати ислоњи вазъро
матрањ менамояд. Дониш низ нукотеро, ки Бедил ба
муќобили онњо бархостааст, дар љомеаи худ
мушоњида намуда, бо овардани мисолњои зарурї аз
Ашъори форсии Иќболи Лоњурї, Тењрон, “Љовид”,1361. сањ. 292293
2 Маљаллаи “Фарњанг”, соли 1992, шуморањои 1-2
1
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осори Бедил, худ низ ба интиќоди таасубу хурофот
пардохта, дар паи решанкан намудани ин каљравї аз
љомеаи мусалмонон мешавад.
Яке аз падидањои инњирофи динї, ки њам дар
замони Бедил ва њам дар љомеаи Дониш чун масъалаи
рўз мушоњида мешуд, фосила гирифтани мусулмонон
аз тафаккуру аќлоният ва дар маркази диќќати онњо
ќарор гирифтани зоњири ќиссаву ривоятњои мазњабї
будааст. Ба назари ин ду мутафаккир, илова бар
мардум, рўњоният ѐ уламои исломии он замон низ дар
шинохти дин аз тањќиќ дур шуда, њама љо машѓули
наќли ќисаву ривоѐт будаанд, дар њоле ки њикматњои
нуњуфта дар онњоро њатто худ намефањмиданд.
Бедил њатто бар он буд, ки баъзе масъалањои
шаръиро метавон аз воќеиятњои дунѐ низ асоснок
кард ва аз ин рў кушидааст, то ањкомеро, ки
рўњониѐни замонаш шарњнопазир ироа менамуданд,
чун заруратњои зиндагии як инсон шарњ кунад.
Дониш низ аз њамин услуб пайравї намуда, дар
рисолаи “Меъѐр-ут-тадаюн” бо овардани чандин
мисол аз гуфтањои Бедил, дар мавриди бедалел
набудани ањкоми шаръї чунин менависад: “Агар
касе... толиби далел бувад ба нафси худ тадаббур
кунад, далели равшан ба ќадри истъедод њосил
намояд. Масалан, ... дар садаќот дилнавозии айтом ва
фуќарост, ки рўзи ид ба мисли аѓниѐ танаъъум
намоянд ва дар ѓуслу тањорат татњири бадан ва рафъи
бухори хабиса аз баѓал ва... ки агар одамї дар як моњ
ѓуслу татњир нафармояд, бисѐр мутааффин (бадбўй)
шавад ва назди ў натвон нишаст.”1
1

Расул Њодизода. Ањмади Дониш, сањ. 92
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Масъалаи дигаре ки ин ду шахсият бар
зарурати њалли он таъкид доштаанд, ихтилофи миѐни
љањонбинињои гуногун ва хоса мазабњои дохилии
исолм аст. Агар бино бар шароити ќавмии
Њиндустон, Бедил дар љомеъаи худ бештар шоњиди
ихтилофи њиндуву мусалмон буда бошад, вале Дониш
дар љомеъае ба сар мебурд, ки ихтилофи миѐни худи
мазњабу равияњои исломї дар он ба ављ расида буд.
Ин аст, ки масъалаи њамзистии дидгоњњо дар осори
ин ду мутафаккр маќоми вижа пайдо карда, умумият
меѐбад.
Вале бояд зикр кард, бо вуљуди ягонагии назар
ва роњи њалњои пешнињод шуда, вусъати бањсњои
Бедил ва Дониш дар ин маврид яксон нест. Бедил чун
њар орифи комил ба мавзўъи диндорї ва эътиќод
назари хосе дорад, ки бештар ба баробарї ва
њаммаќсудии онњо такя мекунад. Аммо Дониш, ки
пањлўи ирфонии осори Бедил дар ў бозтоби камтар
дошта, асосан пайрави дидгоњњои фалсафиву
иљтимоии вай аст, дар ин масъала ба андозаи Бедил
назари васеъ надошта, дар айни собит донистани
фарќиятњои мављуда, бештар аз навъе њамзистї ва
тањаммули иљтимоъии онњо сухан мегўяд. Аз ин рў,
агар Бедил дар љањони ирфонии худ њинду
мусулмонро канори њам гузошта, ба фарѐд ояд, ки
“тўфон магар аз ўњдаи мазњаб бадар ояд” ва ѐ бигўяд,
ки “аз мазњабу миллат магузин ѓайри адаб”,1 аммо
Дониш хоса дар рисолаи “Меъѐр-ут-тадйюн”, ки
мавазўъи асосии он шинохту њамоиши мазњабњост,
дар боби мазњабу равияњои дигар тањлилњои
1

Садриддин Айнї, њамон китоб, сањ. 112
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бањсангез ироа карда, аксаран аз мазњаби худ дифоъ
мекунад.
Табиист, ки эътиќоди далелдору асоснок ба
дину мазњаби хос мафњуми бисѐр арзишманд аст ва
нуќтаи муњими ин рисолаи Дониш низ дар њамин аст,
ки ў мусулмононро, пеш аз њама ба тањќиќ дар
мавриди оини интихобнамудаашон фаро мехонад, то
“дониста ќадам дар маслаки диндорї нињода
бошанд”.1 Мавзўъи диндории огоњонаи инсон ва
шинохту њамзистии мазњабњои исломї барои Дониш
то љое муњим аст, ки ў яке аз пурарзиштарин
рисолањои худро ба њамин масъала ихтисос дода, бо
вуљуди хатари амалии ин гуна андешањо дар он
замон, кушодани роњи сулњ бо мазњабњои дигарро яке
аз њадафњои навишта шудани “Меъѐр-ут-тадайюн”
медонад: “Ѓараз аз тадвини ин рисола ваљњи хусумот
ва муноќша миѐни шиъа ва суннї дарѐфтанї бувад...
балки роњи сулњу муолафат бо ањли ташнеъ
кушуданї.”2 Ба назари Дониш, “бо вуљуди субути
адоват, лозим набувад, ки њамеша лаъну таъни эшон
бигўянд ва ба ќадњу шатми онњо машѓул бошанд”3 ва
онњое, ки бо масъалаи мазњабњо дар Бухорои асри 19
огоњ њастанд, арзишии ин сухонони Ањмади
Донишоро хоњанд шинохт4.
Зимни арзѐбии мазњабњои дигар дар “Меъѐрут-тудайюн”, Дониш дар мазаммати ин мазњабњо аз
1

Расул Њодизода, њамон китоб, сањ.88
Њамон љо, сањ. 90.
3 Њамон љо, њамон китоб, сањ. 70
4 Љињати иттилои бештар руљўъ шавад: Садриддин Айнї, Низои шиъа
ва суннї дар Бухоро як тавтиа. Маљалаи мутолиоти Осиѐи Марказї
ва Ќафќоз,Тењрон, 1372, шумораи 2
2
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осори Бедил чанд мисол ироа менамояд, вале
Садриддин Айнї дар китоби “Мирзо Абдулќодири
Бедил” дар мавриди тањрифи баъзе нусхањои девони
Бедил сухан гуфта, чунин меорад, ки ќитъањои ба
истилоњ “дар баѐни иѓлоќот ва ишколоти” мазњаюњои
дигар гоњо сохта буда, дар нусхањои аслии девони
Бедил, ба хсус дар нусхае, ки бевосита баъд аз
вафоташ тадвин ва дар сари ќабраш гузошта буданд,
вуљуд надоранд. Ба назари Айнї, “касоне, ки аз
низоњои мазњабї манфиатдор мебошанд, аз нуфўз ва
обрўи Бедил фоида бурда, онгуна хаљвияњоро бо
номи ў сохтаанд...(ва)ба куллиѐташ даровардаанд.1
в) Масъалаи мадраса ва ислоњи низоми дарсї
Танќиди шадиди вазъи мадрасањои расмї ва
зарурати ислоњи равиши дарсї дар онњо низ аз
мавзўъњоест, ки дар осори Бедил ба таври васеъ ва
љиддї ба миѐн гузошта шуда, аз сўи Дониш дастгирї
ва идома пайдо кардааст.
Аз њолномаи Бедил дар “Чор унсур” маълум
аст, ки мадрасањои замони вай чї њолати асафборе
доштаанд ва Бедили љавон маљбур ба тарки мадраса
шуда, тањсили худро ба таври хусусї анљом додааст.2
Нафрати Бедил аз вазъи мадрасаи расмї, ки дар он
“донишимандони бе инсоф арсаи љавлони лоф гарм
доштаанд”, то охири умраш идома ѐфта, дар осори ў
борњо такрор шудааст:
Дар мадраса, љамъе, ки фароњам гаштанд,
Медонї, ки аз чї рў мукаррам гаштанд:
1
2

Садриддин Айнї, Мирзо Абдулќоодири Бедил, сањ.112.
Њамон љо, сањ. 275
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Полону љулу фисор мехост харї,
Аз бесомонї охир одам гаштанд.1
Яъне онњое, ки дар мадраса љамъ омадаанд, на
аз паи пешбурди илму дониш, балки чун љои дигаре
барояшон коре пойдо нашудааст, маљбуран ба ин љо
рў оварданд.
Ё рубоиѐти дигар:
Дар мадраса як умр ба азми бењбуд,
Хомон пухтанд дегњои маќсуд.
Имрўз, ки саъи якдигар рў ба њам аст,
Маълум шуд ин ќадар, ки пур бемаза буд2.
Дониш низ аз мунаќкидони асосии вазъи
мадрасањои замонаш буда, дар таќвияти дидгоњњои
худ дар ин маврид бештар аз осори Бедил кумак
мегирад. Ба таври мисол, ў дар яке аз дафтарчњои
дастнависаш дар бобї “ташхиси илму љањл”3 бањс
намуда, дар оѓоз рубоињои машњури Бедил ва, аз
љумла ду рўбоии болоро меоварад ва баъдан бо
шарњи онњо, назари худро дар бораи бањсњои мадраса
иброз медорад, ки хеле шабењ ба дидгоњњои Бедил
аст. Ў њатто дар тариќи наќли њодисаи мубоњисаи
миѐни шогирдони мадраса аз тарзи тасвири Бедил
дар “Чор унсур” пайравї менамояд, ки шабоњоти ин
ду матн комилан ошкор аст.

1

Њамон љо, сањ. 227
Њамон љо
3 Расул Њодизода, њамон китоб, сањ. 121.
2
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Дар боби “Дар васоѐи фарзандон ва баѐни
њаќиќати касбу пешањо”1 дар “Наводир-ул-ваќоеъ”
низ Ањмади Дониш сароѓоз дар мавриди вазъи
мадраса андешањои бедилона ронда, якбора чандин
сањифа аз “Чор унсур”-и Бедилро, ки асосан њикояти
мадрасаро тарк гуфтани Бедилро шомил аст, бидуни
таѓйир иќтибос мекунад. Ин иќтибоси нињоят бузург,
баѐнгари он аст, ки Дониш дидгоњњои Бедилро
комилан пазируфта, наќли сањифањои пуррае аз ўро
аз иншои худ бењтар мешуморад.
г) Муштаракоти дидгоњњои фалсафї
Бедил файласуфи бузург буда, дар болотарин
пояи фалсафаи замони худ ќарор доштааст2 ва ѐ ба
ќавли Шафеъии Кадканї “ноќиди имрўзи девони ў
фалсафањои
модерни
Ѓарб,
аз
ќабили
экзистенсиолизм ва орои физикии донишмандони
имрўзро дар он љустуљў мекунад ва ин густариши
офоќи зењнии ў худ нуктаест, ки маќоми ўро дар
шароити хос аз њадди як шоири оддї фаротар
мебарад.3
Аќоиди фалсафии Бедил дар саросари осори ў
пањн буда, хоса дар маснавиѐташ шакли муназзам
ѐфтааст. Дониш низ баъзе масоили фалсафиро дар
осори худ ба миѐн мегузорад, ки дар аксари он аз
андешањои Бедил пайравї намудааст. Аз он љо, ки
дар мавриди умумиятњои љањонбинии фалсафии
Бедил ва Ањмади Дониш рисолаи људогонаи
1

Ањмади Дониш, њамон китоб, сањ. 11
Маљалаи “Фарњанг”, соли 1992, шуморањои 1-2
3 Шафеии Кадканї, њамон китоб, сањ. 19
2
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муфассале дар њоли тадвин аст, ин масъаларо дар ин
љо баррасї накарда, њадафи асосии навиштаи њозир,
яъне собит намудани љойгоњи Бедил дар љомеъаи
Мовароуннањри асри 19 ва оѓози асри 20-ро идома
медињем. Фаќат инро бояд тазаккур дод, ки ин
мавзўъ хеле љолиб буда, ба таъбири Расул Њодизода
“муфассал ва амиќ тањлил намудани он кори оянда
мебошад.1
Дар мавриди љанбањои дигири осори Бедил, ки
боиси љалби диќќати Аллома Ањмади Дониш
шудааст, низ метавон намунањои фаровон овард,
аммо ба таври куллї, дар масъалаи пайравии Дониш
аз Бедил ин нуќта арзишманд аст, ки бар хилофи
расми маъмули замонаш ў шефтаи зоњири осори
Бедил нагашта, андешаву љањонбинии пешќадами ўро
пайравї ва тарѓиб намудааст. Тавре ки зикраш
гузашт, ин иќдоми Дониш, ки баъдан аз сўи дигарон
низ пайравї ѐфт, дар њаќиќат самараи муфид ва
пањлўи
мусбати
мактаби
бедилгарони
Мовароуннањри асри 19 ва оѓози асри 20 ба шумор
меояд. Аз он љо ки Дониш чун поягузори мактаби
рўшангарї ва маорифпарварї шинохта шудааст, ин
таваљљуњ ва ѓизогирии ў аз љањонбинии Бедил бори
дигар собит менамояд, ки решањое ин мактаб ба
осори Бедил низ мерасанд ва ба ин тариќ метавон
гуфт, ки љараѐни бедоргарї ва рўшанфикрии исломї
дар шакли шинохташудаи он ба таври љиддї аз Бедил
оѓоз дорад.2

1
2

Расул Њодизода, њамон китоб, сањ. 238
Маљалаи Фарњанг, соли 1992, шуморањои 1-2
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Нуфузи Бедил миѐни гурўњњои мардум
Баѐни фишурдаи чигунагии љойгоњу нуфузи
Бедил дар доирањои илмиву адабии Мовароуннањр,
ки то ин љо гузаашт, барои пурра рўшан шудани
љойгоњу эътибори ў дар фарњанги минтаќа њануз кофї
нест, зеро он аз доирањои мазкур васеътар рафта,
ќишрњои дигари љомеаро низ фаро гирифта буд.
Нимаи дуввуми асри 19 ва аввали асри 20 даврае буд,
ки гурўњњо ва тоифањои гуногуни мардуми
Мовароуннањр шефтаи пањлўњои мухталифи осори
Бедил шуда, дар нисбати он шавќи њамроњ бо
эњтиром зоњир мекарданд. Сарчашмањои зиѐде, ки
зикри тамоми онњо берун аз имкон аст, гуѐи онанд, ки
дар ин давра дар канори адибони пайраву
андешамандони рўшангар, суфиѐн аз тасаввуф,
таълимгарон аз ахлоќиѐт, рўњониѐн аз нукоти
мазњабї ва ноширону котибон аз хушнависиву
нусхабардории осори Бедил суду лаззат мебурданд.
Девони Бедил дар мадрасањои поѐниву болої
чун яке аз китобњои аслї таълим дода мешуд 1 ва
осори ў њамвора бо хати хосе китобат меѐфт, ки онро
“хати шикастаи Бедилї” медомидан.2 Њунармандон
низ шоњбайтњои Бедилро ба пештоќи биноњо
кандакорї ва ба рўи зарфњо хаттотї менамуданд.
Овардаанд, ки хушнависе дар ду рўи як донаи писта
ду мисраъи Бедилро бо камоли мањорат љой дода,
хеле машњур гашта будааст.3
Садриддин Айнї, њамон китоб, сањ. 110
Њамон љо, њамон сањ.
3 Маљалаи “Фарњанг”, соли 1992, шуморањои 5-6
1

2
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Дар мањалњо миѐни талабагони мадрасањо ѐ
миѐни мардумони оддї мањфилњои хосе бо номи
“бедилхонї” баргузор мегашт, ки дар онњо ѓазалиѐти
Бедил хондаву шарњ карда мешудаанд. Сарчашмањои
зиѐде чигунагии “бедилхонї”-њои он замонро ба
тасвир кашидаанд, ки яке аз бењтарин ва
муътабартарини онњо осори Садриддин Айнї ва хоса
“Ёдоштњо”-и ўст ва бисѐр муносиб аст, ки барои
рўшан шудани мавзўъ яке аз хотироти Айнї дар ин
маврид бо ихтисор оварда шавад.
Ў дар бораи иштирокаш дар мањфилњои
бедилхонии дењаи Сокторе, ки муддате аз сўи
Мулошоњи Дарвозї ташкил мешудааст, чунин
менависад:
“Ў талабањоро ба гирди худ ѓун намуда,
бедилхонї мекард. Ман аз ин њолат хабар ѐфтам ва
њар рўз дар ваќти бедилхонии Муллодарвозї рафта
дар њалќаи ў менишастам. Дар дасти ў як девони
мунтахаботи дастхати Бедил буд, ки аз вай ѓазалњоро
байт-байт хонда, ба талабањо маънидод ва шарњ
мекард.
Як рўз ѓазали Бедилро, ки бо байти зерин сар
мешавад, ба хондан даромад.
Эй хаѐли ќоматат оњи заифонро асо,
Бар рухат наззорањоро лаѓзиш аз љўшу сафо.
Ваќте ки ба байти зерин расид, ба ин тариќа хонд:
Нашъаи сад хум шароб аз чашми мастат
ѓамзае,
Хунбањои сад чу ман аз љилвањоят як адо.
Табии аст, ки чи навъ, ки хонда буд, њамон навъ
маънидор кард. Дар ман маънии калимаи чу ман ба
он байт намечаспидагї барин намуд. Оњиста хам
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шуда, ба китоби дар пеш кушодагї нигоњ кардам, ки
дар њаќиќат дар нусха он калима ба шакли чу ман
навишта шуда аст. Аммо дар њол ба хотирам расид,
ки бояд нусха хато бошад ва он калима ба шакли
“чаман” бошад, (дар њаќиќат як ваќт нусхаи дигарро
дидам, ки “чаман” навишта шуда аст), аммо изњор
кардани ин фикри худро дар пеши калонсолон
муносиб надонистам.
Бедилхон давом кард ва байти зеринро ба ин
тариќа хонд.
Теѓи мижгонат ба оби ноз доман мекашад,
Чашми махмурат ба хуни нок мебандад њино.
Ва ба твре ки хонда буд, шарњ дод ва назар ба шарњи
ў бояд даруни “нок” пурхун бошад. Мулобањром ном
як талаба, ки аз њамсоядењаи мо буд, бо ин маънидод
розї нашуд ва “дар хонаи мо як дарахти нок њаст, њар
сол њосил медињад, аммо хељ гоњ надидаам, ки даруни
меваи вай пурхун, ѐ сурхи хунмонанд бошад”, гуфт.
Аммо Муллошоњ ба ин розї нашуда гуфт:
-Дар Дарвози мо чунон нокњо њастанд, ки агар ба
думчаи яке аз онњо корд расонї чунон, ки гулўи
хурусро бурида бошї, хун љўшида баромада
дастонатро хунолуд мекунад.
Ман дар дили худ гуфтам: “Хуб аст, ки
монанди гулўи буридашудаи гўсфанд аз нокњои
Дарвоз хун фаввора зада, намебаромадааст, вагарна
дасту дањон ва сару рўи нокхўрон бо салла ва љома ва
кафш ва њамаашон пурхун мешуд”
Аммо гумон кардам, ки бояд аслї “нок”
набуда, «ток» бошад ва аз мунозираи Мулобањром
љасорат пайдо карда, ин фикри ўро ба домулои
“бедилшинос” изњор намудам. Аммо ў ин дафъа
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магар зўъмї ва якроњагї карда нишастанро муносиб
надид, ки гуфт:
-Мумкин аст ки дар асл “ток” бошад ва котиби
бесавод “нок” навишта, моро дар хато андохта
бошад...
Њарчанд дар ин гуна бедилхонињо бо ѓалат
будани нусха ва хато хондани домулло хеле
ѓалатфањмињо ба миѐн меомад, бо вуљуди ин он кор
дар он дења як дилхушии нав буд”1
Ин гуна мањофилро маноъбеи дигар низ
тасвиру таъриф намудаанд.2
Чуноне ки дар саросари ѐддоштњои Аїнї низ
ишора
шудааст,
њамаи
табаќањои
мардуми
Мовароуннањри он ањд ба шеъру сухан шавќу
эњтироми баланд ќоил будаанд ва ў зимни наќли
саргузаштањои худ, ба мавридњои нињоят зиѐди
истифода шудани ашъори гузаштагон ва хоса Бедили
Дењлавї аз сўї кишоварзону косибон, зану мард ва
пиру љавон ишора менамояд.3 Шеърњои Бедилро
мардум дар байтбараку мушоарањо хонда, дар љашну
сурњо бо оњанг месурудаанд, ки ин чиз то ба имрўз
боќї мондааст.
Албатта омили муњими дигаре, ки боиси чунин
љойгоњи болои Бедил назди мардуми Мовароуннањр
шуда буд, маќоми бузурги диниву ирфонии ў
мебошад. Андешаи баланд, сухани сењросо ва
1

Садриддин Айнї, Ёддоштњо, (бо кушиши Саидии Сирљонї), Тењрон,
“Огоњ”, 1361, сањ.235
2 Садриддин Айнї, Мирзо Абдулќодири Бедил, сањ. 110
3 Садриддин Айнї, Ёддоштњо, чопи Тењрон, сањ. 141, 234, 575, 598,
661ва ѓайра.
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љойгоњи болои динї-ирфонии Бедил боис гашта буд,
ки дар робита бо ќудрату тавоноињои фаќулода ва
каромоти вай миѐни мардум ривоѐти хеле зиѐд падид
оянд, ки дар аксари онњо Бедил аз љумлаи инсонњои
хос ва авлиѐи илоњї шинохта мешавад. Агарчи
сарчашмањои мўътабари таърихї низ ба њаќиќат
доштани тавоноињои бисѐр фавќулоддаи љисмонї ва
рўњонии Бедил ишора доранд, ривоѐти мардуми
чењраи ўро боз њам ќудсї ва асрорангезтар љилва
додаанд. Аз ин љост, ки дар он замон њамагон аз ў ба
унвони “Њазрати Бедил” ном бурда, маќоми вайро
хеле гиромї медоштанд, ки шаммае аз ин эњтиром то
имрўз идома дорад.
Чунин дидгоњ дар мавриди шахсияти Бедил,
таъсири сухани ўро дар миѐни мардум дучанд мекард
ва мардум њатто мушкилоти ашъори ўро на ба
каљравиву мушкилгўии Бедил, балки асосан ба
ноќисии фањми худ нисбат медоданд. Ё ба ќавли
муњаќќиќи афѓон Асадуллоњ Њабиб, “шуњрати Бедил
ва масобаи шоире ориф ва маќоми маънавии вай дар
тариќи ирфон боиси он гардид, ки мардум бо гузашти
садањо он чиро, ки дар шеъри вай дарнамеѐбанд на
нодуруст ва на ихтирои хилофи завќи аќли муњовара,
балки болотар аз фањм ва доварии хеш бишуморанд
ва дар маљмуъ, аз ибњоми шеъри Бедил шиква
нанамоянд.1

1

Асадуллоњ Њабиб, Вожасозї ва одатситезии сарфї ва нањвї дар
сурудањои Бедил, маљалаи “Фарњанг”, соли 1993, шуморањои 1-3.
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Љойгоњи Бедил дар Мовароуннањри Шўравї
Пеш омадани негилизм ѐ пучгароии фарњангї
Бо сарнагун шудани низоми аморатии Бухоро
ва таѓйири низоми сиѐсї дар моњи сентябри соли
1920, дар таърихи Мовароуннањр низ боби дигаре
оѓоз шуд, ки дар натиљаи он тамоми љанбањои њаѐт, аз
љумла сиѐсату иќтисод ва фарњангу адабиѐт низ
дучори дигаргунињои љиддї шуданд. Таѓйири аксари
арзишњои маънавию фарњангии љомеъа, муњит ва
љараѐнњои адабиро низ зери таъсир ќарор дода буд.
Њамонанди њар инќилоби дигари идеологї,
наслњои
аввали
инќилобї
дидгоњњои
тунди
ислоњгарона
дошта,
зери
таъсири
рўњияи
таѓйирталабї њељ чизеро дар шакли пешинааш дидан
намехостанд. Назарияипардозони љомеъаи навини
шўравї барои собит намудани бартарии он аз љомеаи
тоинќилобї, унсурњои гуногуни ин ду љомеъаро ќиѐс
намуда, њама гуна падидањои пешинро сиѐњу иртиљої
ва мањкум ба нестї муаррифї мекарданд. Ин
“пучгароии тарихї” ѐ инкори ифротии гузашта боис
гашт, ки дар муддати кўтоње осори арзишманди
илмиву фарњангї дучори нобудї гашта, бисѐр
суннатњои нек аз миѐн биравард. Табиист, ки дар
чунин тањаввулоти саросарї, сарнавишти мактаби
бедилгароии Мовароуннањр низ ба куллї дигаргун
шуд.
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Аз бедилгарої ба бедилшиносї?
Бо њоким шудани арзишњо ва дидгоњњои љадид,
пайравии адабї ва фикрї аз Бедил, њамчун яке аз
арзишњои тоинќилобї ба тадриљ камранг шудан
гирифт. Ин камрангшавї њам таќлидњои хушк ва њам
пайравињои огоњонро шомил буд ва метавон гуфт, ки
бо гузаштани аввалин солњои мављудияти низоми
шўравї, мактаби бедилгароии Мовароуннањр ба
маънои пешинааш дигар вуљуд надошт. Иржа Бечка
низ дар њамин маврид мулоњиза ронда, поѐни таъсири
осори Бедил бар адабиѐти тољику узбекро то дањаи
1920 хондааст, ки усулан сањењ аст.1 Н.Маъсумї дар
мавриди иллати ин пешомад бар ин аќидааст, ки
“баъзе адибонро, ки фаъолияти эљодиашон аз давраи
кўњна ба давраи нав гузашт, бонги Револютсияи
Кабири Сотсиалистии Октябр ба худ овард ва ба
таќлидкории бедилонаашон хотима гузошт. Аммо
ќисми дигари онњо пас аз революция эљодиѐти худро
ќатъ карда, хомўш монданд.2 Шоирони љадид
бошанд, ба ин падида назари манфї дошта, ба он рў
намеоварданд.
Фарњангиѐни навине, ки акнун сањнаро дар
ихтиѐр доштанд, дар ибтидо ба мактаби бедилгарої
ва баќияњои он бисѐр шадид метохтанд, вале бо
гузашти замон муњаќќиќон танќидњои якрангро
канор гузошта, ба тањлилу баррасии ин мактаби
адабї пардохтанд. Гарчї ин тадќиќот њамеша аз
мањдудиятњои идеологї холї набудаанд, вале
бедилшиносии замони Шўравї ба тадриљ ба шакли як
1
2

Иржа Бечка, њамон китоб, сањ.50
Носирљон Маъсумї, њамон китоб. саф 107
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раванди мўътадили илмї даромада, дар шинохти
масоиле чун рўзгору шахсият ва осору афкори Бедил
ва пањлўњои гуногуни мактаби бедилгарої сањми
муњим гузоштааст.
Аз ин рў, агар ба “сарнавишти Бедил” дар
Мовароуннањри шўравї таваљљуњ шавад, муњимтарин
тањавулоти ин љараѐн љойнишини бедилгарої шудани
бедилшиносї аст. Яъне, агар то инќилоб сањми кори
илмї дар мавриди Бедил ночиз буда, адибон асосан
дар пайи назиранависиву мухаммасбандї ба ѓазалњои
ў будаанд ва мањфилњои бедилхонї низ аксаран
љанбаи шавќї доштаанд, дар замони Шуравї
пайравии адабии Бедил таќрибан ќатъ шуда,
тадќиќоти илмї дар мавриди зиндагї ва осори ў дар
љои аввал ќарор гирифтааст.
Ташаккули бедилшиносии шўравї
Гарчи дар мавриди шаклгирии як љараѐни
мустаќили илмии бедилшиносї фаќат дар замони
Шўравї сухан гуфтан мумкин аст, аммо то он давра
низ дар ин бора дар ќолабњои суннатї корњое ироа
шуда буданд. Аз ин рў, шакке нест, ки бедилшиносии
Шуравї решаи тоинќилобї дошт ва мањз њамон
шарњу тазкирањо ва номаву маќолањои
пешин
“зарбањои авалинро бар пайкари бедилшиносии
анъанавї ворид карда будаанд”.1 Тавре ки зикр шуда
буд, њануз дањњо сол пеш аз иќилоб баъзе аз адибон
таќлиди хушки осори Бедилро канор гузошта, дар
пайи шинохтану шиносонидани шахсияту афкори ў
шуданд, ки чунин таваљљуњ заминаи пайдоиши
1

Си маќола дар бораи Бедил, сањ. 306
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аввалин асарњои бедилшиносиро ба вуљуд овард. Ба
љуз шарњњои Ањмади Дониш бар порчањои назмиву
насрии Бедил, ки ба онњо ишора шуд, дар он замон
тадќиќотњои дигаре низ анљом ѐфтаанд, ки шояд аз
аввалин корњои бедилшиносии тољик ба шумор оянд.
Гарчї тарљумаи њоли Бедил дар “Чор унсур”-и
ў ва низ баъзе тазкирањои адабї оварда шуда буд, дар
тўли солњои 1911-1917 гурўње аз адибон талош
намудаанд, бо истифода аз сарчашмањои гуногун,
маълумотњои тарљумањолии вайро даќиќу рўшан
намоянд. Бањсњои тўлоние, ки миѐни соњибназарон
дар ин бора сурат гирифтааст, аз љумла дар чанд
шумораи маљалаи “Шўро”, ки дар Уфа ба чоп
мерасид, инъикос ѐфтааст ва манобеи зиѐде ширкати
Садриддин Айнї дар ин раванд ва нуктаи нињої
гузоштани ў ба он бањсро зикр намудаанд. Дар њамин
давра, яъне аввалњои асри 20 нашрияњои дигари
Осиѐи Марказї ва хориљ аз он, аз љумлаи маљалаи
“Ваќт”, “Оина” ва рўзномањои даврии гуногун дар
мавриди шинохти Бедил маќолањои мухталиф ба чоп
расонидаанд.1
Оѓозгарони
бедилшиноси
муосир
низ
шахсиятњое чун Фитрату Айнї будаанд, ки дар
аввалин солњои баъд аз инќилоб дар бораи Бедил
баъзе маќолањо ироа менамуданд. Фаъолиятњои Айнї
дар ин маврид дар боби људогонае зикр хоњанд шуд,
лек дар ин марњила маќолаи Фитрат бо номи “Бедил
дар як маљлис”, ки бо сабки мубоњиса нигошта
шудааст, низ ќобили зикр аст.2
1
2

Љашнномаи Айнї, љузъи сеюм, Душанбе, “Дониш”, 1966,сањ. 151
Абдурауфи Фитрат, Бедил дар як маљлис, Москав, 1923
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Ба аќидаи бисѐре аз соњибназарон мањз дар
бедилшиносии Шўравї, ки дар он тољикон наќши
фаъол доштаанд,1 аввалин ва бењтарин тадќиќотњои
илмии њамаљониба дар мавриди рўзгору осори ин
шахсият анљом шудааст. Осори мављуда гувоњ аст, ки
дар ин давра маќлаву рисолањои гуногун ба баррасии
рўзгору осори ин шахсият бахшида шудаанд, ки
фароњам овардани номгўи онњо ба фењристнависон
вогузор мешавад.
Албатта муњаќќиќи афѓон доктор Асадуллоњи
Њабиб дар маќолаи “Бедилшиносї дар Иттињоди
Шуравї” аз осори фаровоне ном бурдааст, лек он низ
комил набуда, баъзе навиштањои пешин ва низ баъзе
тањќиќоти баъдинаро дар бар намегирад.2 Муаллифи
ин маќола бо зикри номи китобу маќолањо мањдуд
нашуда, назари мухтасари хешро низ дар робита бо
баъзе аз онњо баѐн намудааст, ки љолиби таваљуњанд.
Он чї ба бедилшиносони тољик марбут
мешавад, аз он миѐн навиштањои илмии Садриддин
Айнї, Абдурауфи Фитрат, Абдулѓанї Мирзоев,
Иброњим Мўъминов, Илѐс Низомиддинов, Шавкат
Шукуров, Турабек Искандарї, Холида Айнї ва ѓайра
ќобили зикр мебошанд.

1
2

Иржа Бечка, њамон китоб, сањ. 51
Си маќола дар бораи Бедил, сањ. 293-310
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Арзѐбии шахсият ва андешањои Бедил дар
бедилшиносии Шўравї
Њамаи муњаќкиќони ин давра чї дар
навиштани осори марбут ба шахсияту осори Бедил ва
чї дар анљоми тадќиќотњои умумї дар бораи
адабиѐти замони ў бо масъалаи муаррифии шахсияту
осори Бедил рў овардаанд. Табииист, ки муаррифии
воќеии шахсияте чун Бедил бо њама хусусият ва
андешањояш дар он љомеа ѓайри имкон буда,
муаллифон маљбур шудаанд, ки ўро бо ченакњои
роиљи љомеаи худ арзѐбї намуда, дар чорчўби
арзишњои њоким љой дињанд. Ин аст, ки
нахустмушкили бедилшиносии Шўравї масъалаи
муаррифии Бедил ва љањонбинии ў будааст.
Дар ин росто муаллифон талош доштаанд, ки
аз тарљумаи њол ва андешањоии Бедил лањзањо ва
нуктањои алоњидаро гирифта, муњим созанд ва дар
айни замон, пањлўњои дигари зиндагї ва осори вайро
огоњона нодида гиранд. Ба ин тариќ Бедили
муаррифишуда дар осори бедилшиносии Шўравї аз
воќеъияти зиндагї ва љањонбинии ин шахсият то
њадде тафовут дорад. Зимни навиштани тарљумаи њол
бештар њикояти тарки мадраса кардани Бедил аз
“Чор унсур”, ки баѐнгари вазъи воќеан бади
мадрасањои замонаш мебошад, мавриди таваљљуњ
будааст ва њангоми муаррифии андешањояш пеш аз
њама мисраъи “одамї њам пеш аз он, к-одам шавад ,
бузин буд”, пешкаш мегашт ва шахсияте чун Бедил
дар њамин нуктањо хулоса мешуд.
Талош
барои
шахсияти
моддигаро
ѐ
материалист нишон додани Бедил яке аз њаракатњои
аслии бедилшиносии Шуравї будааст, ки аз чашми
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хориљиѐн низ пинњон намондааст. Муњаќќиќи иронї
Мансури Мунтазар дар муќаддимаи девони Бедили
чопи Тењрон ба њамин воќеъият ишора карда,
навиштааст, ки Бедил “дар Маскав низ бештар аз
Ирон шинохта шуда ва њатто ба андозаи кофї тањриф
ва бењтар гуфта бошем, масх шуда ва аз офати
барчасбњои моддї барканор намонда аст”.1 Шафеии
Кадканї низ аз чунин муаррифии Бедил ба шўр
омада, зимни наќди назари Иржиа Бечко дар ин
маврид2 дар повараќии тўлоние чунин тањрифкориро
ба боди танќид ва масхара мегирад.3
Моддисозии Бедил гоње њадди мутлаќ гирифта,
баъзе муњаќиќони барљаста низ симои ин ориф ва
андешаманди диниро чун мутафаккири зидди дин ва ѐ
ва баѐнгари “баъзе фикрњои бидъатомез, ки бар
хилофи дини ислом буданд”4 муаррифї менамуданд.
Ин аст, ки яке аз назарияпардозони шинохтаи
адабиѐти Шўравї Е.Бертелс, ки худ низ дар чунин
муаррифии Бедил наќш дошт, ба ин дараља
тањрифкорї эътироз карда, чунин менависад:
“Душманони халќ, миллатчиѐни буржуазї Бедилро
ба осмони муболиѓа бардошта, матрелисти том,
дарвинист ва њатто кариб арбоби революция ба
ќалам медоданд ва дар ин њол тарафњои манфии
эљодиѐти ўро пардапўш мекарданд”.5
1

Мансури Мунтазир, муќаддимаи Девони Бедил, Тењрон, “Нашри
байналмилалї”, бидуни сол.
2 Манзур бахше аз китоби “Адабиѐти форсї дар Тољикистон” аст, ки
зикраш борњо гузашт.
3 Шафеии Кадканї, њамон китоб, сањ. 85
4 Б.Ѓафуров, Тољикон, Душанбе, “Ирфон”,1985, сањ.159
5 Садриддин Айнї, њамон китоб, (дар муќаддимаи Е. Бертелс)
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Шояд бузургтарин “бозѐфт” ва ќавитарин
далели
муаллифони
Шўравї
дар
мавриди
материалист будани Бедил, байти зерини ў будааст,
ки мегўяд:
Њељ шайъе бе њаюло ќабили сурат нашуд,
Одамї њам пеш аз он к-одам шавад, бузина буд.
Ин байти Бедил дар замони шўравї њамеша
номи ўро њамроњї карда, такрор ба такрор шарњу
маънї ва истифодањои маќсаднок шудааст. Аммо
назари Садриддин Айнї, бахше аз китоби зикршудаи
худро ба шарњи њамин байт бахшида аст, дар ин
маврид нисбатан мўътадил буда, ба эњтимоли ў
машаи ин фикр афсонањои бостонии Њинд мебошанд.
Албатта ў низ таъкид менамояд, ки Бедил дар он
афсона њаќиќатро пай бурда, дар исботи назари худ
аз он истифода кардааст.1
Иќдоми дигаре, ки муњаќќиќони Шуравї дар
моддї муаррифї намудани Бедил анљом додаанд,
хомўш гузоштан ва нодида гирифтани андешањои
“идеалисти”-и
ўст,
ки
њатто
навиштањои
бедилшиносии Айнї низ аз ин нуќс орї намондааст
ва ишораи дуктур Ассадуллоњи Њабиб ба ин воќеъият
камилан сањењ мебошад.2
Аммо номумкин будани “поксозї”-и Бедил аз
андешањои идеалистї ва аз сўи дигар, номумкин
будани њазфи комили ў аз таърихи адабиѐт водор
маекард, ки дар ин маврид “роњи њалле” ѐфта шавад.
Дар талош барои њалли ин масъала, бедилшиносони
Шўравї асосан ба ду натиља расидаанд. Гурўњи
1

Садриддин Айнї. Мирзо Абдулќодири Бедил, сањ. 93-97
Асадуллоњ Њабиб. Бедилшиносї дар Иттињоди Шуравї, дар китоби
си маќола дар бораи Бедил, сањ. 293-310
2
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аввали онњо аќоиди идеалистии Бедилро аз ў људо
накарда, масъулиятро ба дўши замон андохта, чунин
хулоса гирифтаанд, ки Бедил бо вуљуди афкори
“мутараќќиаш” аз ќайду банди биниши асри миѐнагї
рањо шуда натавонистааст.1 Бахши дигаре аз
муалифон, ки Айнї низ аз љумлаи онњост, талош
намудаанд, ки зиндагии Бедилро замонбандї карда,
барои њар марњили он афкори хосе ќоил шаванд ва ба
ин тариќ исбот намоянд, ки андешањои идеалистии
Бедил бештар ба даврони љавонї ва фикрњои
материалистиаш ба даврони камолаш нисбат доранд.
Бо чунин назарњо, баъдан пањлўњои фалсафїирфонии осрои Бедил низ гоњо мавзўи тањќиќ ќарор
гирифтанд, ки навиштањое чун “Андешањои фалсафии
Мирзо Абдулќодири Бедил” аз Иброњим Мўминов ва
рисолаи илмии Холида Айнї дар робита ба маснавии
“Ирфон”-и Бедил ќобили зикр аст.
Масъалаи дигаре, ки дар боби назари
бедилшиносони шўравї ба шахсияту осори Бедил
возењ ба назар мерасад, таваљљуњи аслии онњо ба
андешањои иљтимоии ўст, ки ин амр низ бесабаб нест.
Дар афкори иљтимоии Бедил, ки як мутафаккири
адолатпарвар аст, нукоти пуршўру инќилобие, чун
барандохтани бунѐди зулму ситам, риояти њуќуќи
мазлумон, мањкум намудани таасуби динї ва ѓайра
маќоми намоѐн дорад ва ин андешањои умумибашарї
аввалан соддафањм буда, сониян ба арзишњои љомеаи
шўравї низ мухолифате надоштанд. Дар баробари
ин, афкори фалсафї-ирфонии Бедил нисбатан печида
буда, мушкили баѐниаш дарки онро боз њам сахттар
210. Иржа Бечка, њамон китоб, сањ.52
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намудааст ва муњимтар аз ин, тавре ки зикр шуд,
тарѓиб ва матрањ намудани он номумкин буд.
Арзѐбии
бедилгарої
дар
бедилшиносии
Шўравї
Илова бар шахсияту осори Бедил, таъсири ў
дар адабиѐти форсї ва пањлўњои гуногуни мактаби
бедилгароии Мовароуннањр низ њамеша мавриди
омўзишу изњори назарњои адабиѐтшиносони Шуравї
будааст. Ин назарњо маъмулан дар асарњои алоњида ѐ
дар даруни бањсњои умумии адабиѐтшиносї оварда
шудаанд, ки аз навиштањои дастрас шуда, андешањои
С. Айнї, И. Муминов, И. Низомов, А. Мирзоев, Е.
Бертелес, Р. Њодизода, Холида Айнї ва дигарон
ќобили таваљљуњанд.
Бедилгарої дар Мовароуннањри тоинќилобї
дар адабиѐтшиносии Шўрваї на њамчун падидаи
људогона, балки чун мактаби адабии мустаќил
шинохта шуда1, бо номи “бедилизм” машњур гашт.
Ин истилоњ, ба маънии љараѐни куллии пайравии
сабкиву њунарї ва завќиву фикрї аз љанбањои
гуногуни осори Бедил ва њамчун номи як мактаби
адабї дар таърихи адабиѐти форсї, мавриди
истифодаи васеъ гашта, ба тадриљ таърифи муайяни
худро низ ѐфта буд. Носирљон Маъсумї дар шарњи
маънии он чунин мегуяд: “Бедилизм дар адабиѐти
пешини тољик аз матнхонї ва матншиносї иборат
набуд. Мафњуми терминии он ба мављудияти як
љарѐни эљодї далолат мекунад, ки аз ибтидои асрии
1

Садриддин Айнї, њамон китоб, сањ. 108
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18 сар шуда то ибтидои асри 20 инкишоф ва расмият
ѐфтааст. Ањли ин љарѐни адабии эљодї аз ќабили
шоирони тољики мухлисони Бедил буданд, ки
эљодиѐти ўро писандида, дар назди мањорати ў сар
фурўд оварда, мафтуни санъати шоиронаи вай
гаштаанд ва дар кори эљодї пайрави ў шудаанд”.1
Аммо ин љарѐн дар адбиѐтшиносии шўравї
аксаран маънии манфиро ба њамроњ дошта, пањлўњои
гуногуни он мавриди танќидњои шадид ќарор гирифт.
Ба назари муњаќќиќони ин давра, бедилизм, ки
муддати тўлоние бар адабиѐти минтаќа њоким буд,
боиси пешрафту шукуфоии он шуда натавониста, бо
њоким намудани таќлидкорї бар эљодкорї, рушди
адабиѐтро боздошт. Ин аст, ки Е.Бертелс таъсири
бедилизмро бар адабиѐтьи тољик нињоят бад2 ва
М.Турсунзода дар баромади худ дар Анљумани
нависандагони Тољикистон оќибатњои онро вахим
хондааст.3
Эроди аслие, ки дар ин давра ба бедилгароии
тоинќилобї ворид шудааст, ин аст ки аксари
шоирони ин мактаб саргарми таќлид шуда, асосан
љанбањои шаклї ва зоњирии шеъри ўро пайравї
намудаанд. Аз ин рў, осори онњо камањамият дониста
шуда, назари њамагон ин будааст, ки њељ кадоме аз
пайравон дар дараљаи Бедил шеър насурудаанд.
Тавре зикр шуд, Садриддин Айнї ин масъаларо
1

Носирљон Маъсумї, њамон китоб, сањ. 104
Садриддин Айнї, њамон китоб, сањ.7
3 Иржа Бечка, њамон китоб, сањ.7
2
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чунин баѐн мекунад: “Аз шоирони ин сарзамин бисѐр
касон Бедилро таќлид карданд, лекин њатто
забардасттаринашон њам санъати худро ба ин шоири
нозукхаѐл расонда натавонист. Бедил ин хусусияти
услуби худро дуруст шинохта, байти зеринро гуфта
буд:
Муддаї, даргузар аз даъвии тарзи Бедил,
Сењр мушкил, ки ба кайфияти эъљоз расад.
Аз таќлидгарони Бедил баъзе шоирон санъати
худро ба дараљаи “сењр” расонда бошанд њам, бар
болои онњо осорњои Бедил мартабаи эъљозїмуъљизагии худро нигоњ дошта мондаанд.
Як камбудии калони пайравони Бедил дар ин
буд, ки онњо Бедилро дар шакли ва услуб таќлид
кардаанд, аз мазмуни шеъри Бедил танњо тасаввуфро
сармашќи худ ќарор додаанд, аммо мазмунњои
фалсафї, иљтимої ва сиѐсии Бедилро нафањмидаанд
ва ѐ ин ки фањмидан нахостаанд.”1
Иржо Бечка низ дар баррасии ин масъала њамон
сухани Садриддин Айниро бо иборањои дигаре
овардааст.2
Бо таваљљуњ ба чигунагии таќлид ва пайравї
шоирон аз Бедил, муаллифони шўравї онњоро аз чанд
љињат гурўњбандї кардаанд, ки истилоњоте чун
“бедилгароѐни
номуваффаќ”,
“бедилгароѐни
муваффаќ”, “бедилгароѐни иртиљої”, “бедилгароѐни
прогрессивї” ва ѓайра, ки дар асарњои илмиву адабї
дида мешаванд, нишонгари њамин аст. “Бедилгароѐни
номуваффаќр” онњое будаанд, ки ба таќлиди хушк ва
1

2

Садриддин Айнї, њамон китоб, сањ.108
Иржа Бечка, њамон китоб, сањ. 54-55
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ноогоњонаи Бедил машѓул шуда, дар осорашон
андешањои пешќадам камтар буд. Ба ќавли Маъсумї,
“ин ќабил соњибсуханон дар ќайд ва банди таќлид ва
анъанњои кўњнашудаи адабї афтода, дар њаќќи
истеъдод ва мањорати худ љабр мекарданд ва зарари
онро дарк карда наметавонистанд.”1
Мафњумњои
“бедилчиѐни
иртиљої”
ва
“бедилчиѐни прогрессивї” бошад, бештар ба маќом
ва мавзеъгирии иљтимоии пайравони Бедил дахл
дорад. Муњаќиќони мазкур бар ин аќида буданд, ки
бахше аз муќалидони Бедил аз љумлаи шоирони
дарборї ѐ худи амалдорони њукуматии тоинќилобї
буда, бино ба манфиатњои иљтимоиашон фаќат шакли
ашъор ва фикрњои динии Бедилро тарѓиб мекарданд.
Пайравони дигар, ки шахсони ѓайридарбории
ислоњотталаб будаанд, дар осори Бедил андешањои
пешќадаму
инќилобиро
љустуљў
ва
тарѓиб
менамуданд. Аз ин рў, аввалињо иртиљої ва
дуввумињо прогрессивї номида шудаанд, ки моњияти
чунин таќсимот аз љумла дар китобњои Иржо Бечка
ва Иброњим Мўъминов муфассал омадааст.
Е.Бертелс дар муќадимаи “Мирзо Абдулќодири
Бедил”-и С.Айнї дар мавриди бедилизми тоинќилобї
бањс карда, масъалањои асосиеро, ки аз назари ў бояд
дар бедилшиносии шўравї њали худро меѐфтанд, ба
миѐн мегузорад. Бино бар маќому эътибори ин
муњаќќиќ дар бедилшиносии шўравї ва њамчунин
бино бар сароњати ин масъалагузорї, бо овардани ин
гуфтањо метавон бо дидгоњњои њоким бар

1

Носирљон Маъсумї, њамон китоб, сањ. 107

129

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Абдуллоњи Рањнамо

бедилшиносии шўравї ба хубї огоњ шуда, ин бањсро
ба поѐн бурд.
Е.Бертелс дар ин маврид чунин изњори назар
кардааст:
“Садриддин
Айнї
дар
тањќиќоти
њаматарафаи худ ба як ќатор саволњо доир ба
омўзиши эъљодиѐти Бедил љавоб додааст, вале як
ќатор саволњои дигар њануз мунтазири љавобанд ва
умедворем, ки мањз пайдошии ин китоб ѐрї
мерасонад, ки ба ин суолњо њам љавоб гардонида
шавад. Пеш аз њама, дар бобати омўхтани забони
Бедил, кор бурдани таркиби луѓавии он ва
муносибати нисбат ба забони адабии умумии тољик
доштаи онро муайян кардан лозим аст, донистан
даркор аст, ки луѓату иборањои арабї ва њиндуї дар
забони шоир чи мавќеъ ва чи хусусият доранд?…
Ваќте ки ба суоли аз чї иборат будани
хусусияти услуби Бедил љавоби сањењ дода шуд,
масалаи муњими бо кадом сабабњо ба амал омадани
ин гуна услубро њал кардан ва таърихи пайдоиши
онро муайян намудан мумкин аст. Нињоят, боз ба як
саволи дигар њам, ки ман чанд сол боз медињам, љавоб
њосил кардан лозим буд. Ин савол он аст, ки барои чи
мактаби кўњнаи мусалмонї мањз ба Бедил ин ќадар
сахт часпида буд? Вобаста ба ин, боз саволи дигаре
њаст, ки ба он фаќат солхўрдатарин хонандагони ин
китоб љавоб дода метавонанд. Он саволи охирин ин
аст, ки дар мадраса ва мактаби кўњна Бедилро чї тавр
меомўхтанд, чи чизњои вайро мехонданд ва агар
чизњои хондашударо дар њаќиќат шарњ дињанд, чи
навъ шарњ медоданд!
Ба назари ман мерасад, ки ба яке аз ин
саволњои бисѐр чунин љавоб гардонданд мумкин аст:
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саркардањои мактаби мусалмонї хуб медонистаанд,
ки дар асарњои Бедил бисѐр фикрњое њастанд, ки
мумкин буд боиси як навъ “озодфикрї” ѐ “шаккокї”и хононда шаванд. Бинобар ин, онњо ба гардани њар
як шогирд хондани асарњои баѓоят душвори ин
муалифро зур ба зўраки бор мекарданд ва ин корро
чунон мекарданд, ки нафањмида, кўр-кўрона хондани
Бедил ба дили он шогирд мезад ва дар он дигар њељ
майли ба сари худ омўхтани эъљодиѐти ин шоир
намемонд. Мањз бараи њамин њам бояд бошад, ки
асарњои Бедилро бо хатњои шикаста ва бе нуќтаи
хонданаш нињоят мушкил аз нусха ба нусха
мекўчанданд ва њамон тавр њам чоп мекардаанд. Ин
гуна тадбир дар њаќиќат боиси он мешуд, ки
тамомкунандаи мактаб аз ин китоби пуразоб њамчун
аз оташ метарсид. Оѐ чунин эзоњ додани масъала
дуруст аст ѐ не, инро фаќат касе гуфта метавонад, ки
худаш азоб ва кулфат ин гуна бедилхониро бе восита
аз сар гузаронида бошад ва мумкин аст, ки ба ин
савол бењтар аз њама хубтарин донандаи эъљодиѐти
Бедил, худи Садриддин Айнї љавоб дињад”1
Дар поѐн бояд гуфт, ки шояд њамаи умр бо
Бедил мондан ва њаргиз ўро рањо накардани Айнї,
бењтарин љавоби ў ба саволи гузоштаи Е.Бертелс
бошад.

1

Садриддин Айнї, њамон китоб, муќаддимаи Е. Бертелс
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Садриддин Айнї ва Бедил
Садриддин Айнї, ки намоѐнтарин шахсияти
фарњангии тољикон дар асри 20 ба њисоб меояд, низ
ба шахсияту осори Бедил таваљљуњ ва пайвастагии
хосе доштааст. Ин адиб ва муњаќќиќи пурмањсул, ки
адабиѐти навини тољику узбек бар пояи асарњои ў
бунѐд ѐфтааст, чун яке аз бењтарин донандагони осри
Бедил шинохта шуда, бахше аз навиштањои худро ба
ин мавзўъ бахшидааст.
Айнї, ки зодаву парвардаи Бухорост, аз
хурдсолї дар муњите ќарор гирифтааст, ки љойгоњи
шеъру сухан дар он бузург аст. Аз мутолиаи осори
тарљумањолии ў маълум мешавад, ки ў њануз аз
баччагї бо Бедил ба хубї ошно буда, ашъори ўро
гоње аз забони падару бародарон, гоње аз забони
устодону њамсабаќонаш дар мактабу мадраса ва гоње
аз дењќонону косибони оддї шунидаву аз бар
кардааст. Њамчунин, тибќи низоми дарсии он давра,
дар тамоми сатњњои таълимї осори Бедилро сабаќ
гирифта, дар ин маврид маълумоти расмї њам ба даст
овардааст. Ў дар мухтасари тарљумаи њоли худаш низ
ба дарс гирифтан аз осори баъзе шуарои бузург
ишора намуда, чунин навиштааст: “Ман дар пеши
бибихалифа Њофиз, љанд љузъ Бедил ва чанд љузъ аз
ѓазалиѐти Соиб... хонда дар дањ сол мактабро тамом
карда баромадам”.1

1

Љамолиддини Саид. Айнї ва Соиб, маљалаи “Садои Шарќ”, соли
1991, шумораи 4
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Пайвастагии муњитї бо шеъри Бедил ва
омўзиши дарозмуддати он боис шудааст, ки Айнї низ
аз љумлаи пайравон ва дўсторони Бедил гашта,
баъдан ба мутолиаи зиндагї ва осори вай рў оварад
ва дар тамоми умри худ Бедилро канор нагузорад.
Агар тамоми осори мављудаи
Айнї дар назар
гирифта шавад, чунин бармеояд, ки ў дар робита бо
мавзўъи Бедил асосан дар ду љанба фаъолият
доштааст:
а) пайравии њунарї аз шеъри Бедил
б) тањќиќи илмї дар мавриди зиндагї ва осори
Бедил
Бедилгароии Айнї
Унси њамешагї бо шеъри Бедил ва арзишу
меъѐрњои бедилонаи муњити адабии Бухоро рўи
эљодиѐти Айни низ таъсири хоса гузошта, боис шуд,
ки авалин шеърњои ў низ дар сабк ва пайравии Бедил
суруда шаванд. Ашъори мављудаи вай гувоњї
медињад, ки Айнї Бедилро бо шавќи хосае пайравї
намуда, ѓазалњои ўро танзим кардаву ба баъзе аз онњо
мухаммас бастааст. Вале сабабњои маълум, аз љумла
пас аз инќилоб аз ривољу расмият афтодани
бедилгарої ва низ аз “чорчуби назм” берун омада,
асосан ба насрнависї гузаштани Айнї боис шуданд,
ки пайравии шеърии ў аз Бедил зиѐд давом накунад.
Вале шояд сабаби љиддитар ин будааст, ки тавре ки
пештар ишора шуд, ба назари ў каси дигаре мисли
Бедил шеър гуфта наметавонист ва кўшиши ба сатњи
ў расидан бенатиља хоњад буд. Вай дар як ѓазали
бедилонааш ба њамин воќеъият эътироф намуда,
мегўяд:
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Нотиќа иќрор кунад бар ќусур,
Пайравии Бедил агар сар кунам.1
Аз сабаби чандон тўл наѐфтани бедилгароии
Айнї ва умуман андак будани сањми шеър дар
эљодиѐти ў, дар ин масъал бо овардани намунае аз
ѓазалњои бедилонаи ў иктифо мешавад:
Ѓазали Бедил:
Бода надорам, ки ба соѓар кунам,
Гиря кунам, то мижае тар кунам.
Ку таби шавќе, ки дами вопасин,
Оинаро обилабистар кунам.
Сафшикани нози тавоноиям,
Теѓ гар аз пањлўи лоѓар кунам.
То нигање, дар тапишороми шамъ,
Нохуни по то мижа шањпар кунам.
Тўњмати осудагиям доѓ кард,
Рафъи хиљолат ба чї љавњар кунам.
Кош дар ин арса ба ранги шарор,
Аз нафаси сўхта сар бар кунам.
Дар њама корам агар ин аст љањд,
Хок ба сар аз њама бењтар кунам.
Нест касе додраси хељ кас,
Раъд наям, гўши киро кар кунам.
Тар шавад аз шарм лаби ташнаам,
Хушкї агар тўњмати соѓар кунам.
Иззатам ин бас, ки чу мављи гуњар,
Пой ба доман кашаму сар кунам.
Њасрати дидор наояд ба шарњ,
То ба куљо оина дафтар кунам.
Бедил аз он љилва нишон медињад,
Садриддин Айнї. Ашъори мунтахаб, Душанбе, Нашдавтољ, 1966,
сањ. 86
1
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Ќулзуме аз ќатра чї бовар кунам.1
Ѓазали танзимии Айнї:
Шаб, ки ба ѐди ту фиѓои сар кунам,
Сомиаи ањли љањон кар кунам.
Нола кунам, гиря кунам зор-зор,
Хотири њамсоя мукаддар кунам.
Соѓари умед ба хоро занам,
“Бода надорам, ки ба соѓар кунам”
Чанд ба зону зи алам сар нињам,
Чанд таманнои ту бар сар кунам?
Чанд нишинам ба рањат мутазир,
Чанд нигањ фарши тањи дар кунам?
Кай расад он рўз ки аз рўи ту,
Дидаи муштоќ мунаввар кунам.
Рўй бар он пои нигорин нињам,
Даст бар он кокули анбар кунам.
Дар сифати орази гулгуни ту,
Номаи ашъор муаттар кунам.
Нотиќа иќрор кунад бар ќусур,
Пайравии Бедил агар сар кунам..2
Бедилшиносии Айнї
Кору талошњои Айнї дар бедилшиносї хеле
васеъ аст. Ў аз љавонї ба тањќиќи Бедил рў оварда,
њануз дар солњои талабаи мадрасањои Бухоро
буданаш аз донандагони хуби Бедил њисоб
1Девони
2

Бедил, сањ. 834
Садриддин Айнї, њамон љо
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мешудааст. Яке аз нахустин маќолањои ў бо номи
“Дар њаќќи Бедил” њануз соли 1912 дар шумораи
дуввуми маљаллаи “Шўро” ба чоп расида буд, ки
мухтасари тарљумаи њол ва тавсифи осори Бедилро
дар бар дошт. Аз муќаддимаи ин маќола чунин
бармеояд, ки яке аз кормандони маљалла бо номи
Олимљон Идрисї, ки аз шаркдарсони собиќи Айнї
низ будааст, бо ирсоли номае аз Истамбул, рољеъ ба
Бедил чанд савол медињад ва маќолаи мазкур љавоби
Аїнї ба ин саволњост.
Олимљон Идрисї дар муќадимаи маќола чунин
нигоштааст: “Ман дар бораи тарљимаи њоли Мирзо
Бедил хато кардаам. Имрўз ин хатои худро эътироф
намуда, тасњењ мекунам. Азбаски ба чунин тасњењ
муваффаќ гардиданам ба муовинати шарикдарси
бухороиям, адиби муњтарам Садриддин Айнї муяссар
шудааст, аз ин фурсат истифода карда ба шарики
муњтарамам аввлан, ташакур арз мекунам... он чї ки
њоло дар поѐн менависам, айнан тарљумаи њамин
мактуби форсиюллисон мебошад”.1
Айнї дар
навиштани ин маќола аз
сарчашмањое чун тазкирањои “Хазонаи омира”-и
Мир Озоди Балгиромї ва “Љомеъ-ун-нафоис”-и
Сирољиддинхон истифода намудааст ва чопи он дар
маљалаи “Шўро” баѐнгари ин аст, бедилдонии Айнї
њануз дар њамон ваќтњо берун аз Бухоро шинохта
шуда будааст. Гарчанд матни туркї ва форсии ин
маќола бо кўшиши М.Шукуров ва Љ.Баќозода дар
маќолае бо номи “Аввалин фикру мулоњизањои устод
Айнї дар бораи Бедил” дастраси умум гаштааст,
1

Љашнномаи Айнї, сањ. 155
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дуктур Асадуллоњи Њабиб шояд ба сабаби дастрасї
надоштан ба он, дар маќолаи зикршудаи хеш бо
ишора ба маќолаи Айнї, изњори таассуф мекунад, ки
ин хидмати ў дар тарихи адабиѐти тољик то кунун аз
назарњо пинњон мондааст.1
Дар тазкираи машњури худ “Намунаи адабиѐти
тољик”,
ки
дар
тарихи
адабиѐти
форсии
Мовароуннањр наќши њаѐтї доштааст, Айнї бино ба
баъзе мулоњизоти маълум Бедилро ба таври
људогогна
муаррифї намекунад. Аммо зимни
муаррифии шоирони асри 19 ва оѓози асри 20
пайравии аксари онњо аз Бедилро зикр карда,
тањлили худро дар мавриди муваффаќ ѐ номуваффаќ
будани њар шоир ва кадом пањлўи андеша ѐ њунари
Бедилро пайравї кардани онњо ироа мекунад. Бо
таваљљуњ ба эътибори болои илмиву адабии Айнї,
аксари муаллифоне, ки баъдан дар барои Бедилу
бедилгарої коре анљом додаанд, аз дидгоњњои вай
чун яке аз сарчашмањои асосї дар ин маврид
истифода намудаанд.
Дар
солњои
1946-1947
Айнї
силсилаи
маќолањоеро зери номи “Мирзо Абдлќодири Бедил
ва эљодиѐти ў” ба нашр расонид,2 ки баъдан бар
асоси њамин маќолот китоби муњими вай “Мирзо
Абдулќодири Бедил” таълиф гардид. Ин китоб, ки
дар охирин солњои зиндагии Айнї навишта шудааст,
аз ду ќисм иборат буда, ќисмати аввал њудуди 100
сањифа матни тањќиќї ва ќисмати дуввум беш аз 200
1

Асадуллоњ Њабиб, њамон љо, сањ. 308
Маљалаи «Шарќи Сурх», соли 1946,
шуморањои 1, 2, 3

2

шумораи 7 ва

соли 1947
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сањифа осори баргузидаи Бедилро шомил мешавад.
Дар бахши тањќиќии ин китоб Айнї ибтидо замони
зиндагии Бедилро баррасї карда, сипас дар
мавзуъњое чун тарљумаи њол, осору андеша, забону
услуби шеърї, таъсир бар пасомадон ва тањрифи
нусхањои куллиѐти Бедил изњори назар мекунад. Дар
ќисмати намунањои осори Бедил, Айнї дар 6 бахш аз
осори манзум, аз љумла аз маснавии “Ирфон”,
ѓазалиѐт, мухаммасот, рубоиѐт, ќасоид, ќитъањо ва
дар бахши њафтум аз осори мансури ў намунањо
интихоб кардааст.
Аз мушоњидаи њар ду бахши китоб ба назар
мерасад, ки Айнї чун тамоми муњаќќиќони дигари ин
даврон водор ба муаррифии Бедиле будааст, ки дар
зиндагї ва љањонбинии ў унсурњои ѓайри моддї
маќоми ночиз ва андешањои материалистї мавќеъи
намоѐн дошта бошад.1 Ў саъй менамояд, ки хатти
сайру такомули фикрии Бедилро аз хаѐлангезї ба сўи
воќеъбинї нишон дода, андешањои идеалистии вайро
ба даврони љавониаш мансуб донад. Ба назари ў,
Бедил “дар бачагї диндор, дар љўши љавонї маљзуб
ва дарвеш, дар охирњои љавониаш мутасаввуф ва дар
охир файласуфи ба зиндагї наздик гардид ва ин
њолоти ў то охири умраш давом намуд.” Бар њамин
асос Айнї эњтимол медињад, ки ѓазалеро, ки дар он
мисраъи “Одамї њам пеш аз он к-одам шавад, бузина
буд” омадааст, Бедил дар охирњои умраш
навистааст.2

1
2

Асадуллоњ Њабиб, њамон љо сањ. 32
Садриддин Айнї, Мирзо Абдулќодири Бедил, сањ. 98
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Дар воќеъ низ сарнавишти Бедил чунин буд, ки
њамзистї бо маљзубони њинд дар солњои љавониаш ба
ў таъсири амиќ гузошта, вайро муддатњо ба олами
хаѐл кашид ва дар бузургсолии Бедил осори он
љунунў хаѐлпарварї љои худро ба тафаккур медињад.
Вале Айнї низ ба хубї медонист, ки ин тафаккур
њаргиз материалистї набуда, Бедил дар солњои
болоии умраш дар имону ирфон басе амиќтар рафта
буд. Аммо таъкиди мукаррари вай бар чунин
фарљоми сайри андешаи Бедил, дар воќеъ талоше
барои аз сензураи замон гузаронидани танњо асари
илмї дар бораи адиби дўстдошта ва дар ихтиѐри
мардум гузоштани аќќалан бахше аз осор ва афкори ў
буд. Бо ин маќсад Айнї дар интихоби намунањои
эљодиѐти Бедил низ диќќат намуда, порчањои назмиву
насриро, ки бо аќли маъмулї ќобили фањм бошанд,
пешкаш кардааст, ки аксаран дорои мазмунњои
иљтимої ва ахлоќї бошанд. Ин аст, ки Е.Бертелс дар
муќаддимаи ин китоб бо ќаноатмандї менависад, ки
Айнї “њамаи он чизњои бењтаринро, ки аз куллиѐти
азими шоир пайдо кардан мумкин буд” интихоб
намудааст ва хонандагонро лозил нест, ки љињати ба
даст овардани чизе бењтар аз ин ба осори Бедил
мурољиат намоянд1.
Вале бо вуљуди ин, маќомоти фарњангии
Шуравї иљозат надоданд, ки ин китоб ба осонї чоп
гардад ва онро бо њар бањона борњо тањрир карда,
муаллифро зери фишори шадиди рўњї гирифтанд. Ба
таваљљуњ ба хидматњо ва нуфузи Айнї дар он замон,
пеш омадани чунин фишорњо бар сари ўро бовар
1

Њамон љо, муќаддима
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кардан мушкил буд, вале Камол Айнї дар маќолае
тањти унвони “Чї сон нагиряму оташ ба хушку тар
назанам” дар “Садои Шарќ”, бо шарњи ин масъала,
матни таќризномаи маќомоти Шуравї ва пасухи
Айнї ба онро ироа намудааст, ки гўѐи вуљуд доштани
фишори шадид ва хор доштани ин муаллифи
мўътабар аст1.
Ба њар њол, китоби”Мирзо Абдулќодири
Бедил”-и Айнї яке аз муњимтарин ќадамњои
бедилшиносии Шуравї буда, њанўз њам дар ин боб
эътибори боло дорад. Дар ин китоб метавон
мушоњида кард, ки Айнї Бедилро то чї њадде
мушикофона мутолиа намудааст ва бе сабаб нест, ки
Саид Нафисї ин асарро “Кашф-ул-Бедил” хондааст.2
Пас аз нашри ин китоб роиљ шудани тањќиќот дар
мавриди Бедил низ аз фоидањои ин асари Айнї
мебошад.
Навишта шудани силсилаи маќолањо ва китоби
“Мирзо Абдулќодири Бедил” ва низ гаштаву
баргашта ба лањзаву њодисањои марбут ба эљодиѐт ва
љойгоњи Бедил ишора намудани Айнї дар
“Ёддоштњо”, ки њамагї мањсули охирин солњои
эљодии ўст, гувоњи он аст, ки дар ќисмати поѐнии
умраш Айнї бори дигар муњаббат ва садоќати худро
ба Бедил ошкор карда, бо бозсозии чењраи мусбати
вай ва кушодани роњи бедилпажўњї, ба нањве ќарзи
виљдонии худро дар пешгоњи шахсияте, ки пояњои
маънавиѐташ аз ибтидо бо сухани ў омезиш ѐфта буд,
ба љой овард.
1
2

Маљалаи “Садои Шарќ”, соли 1992, шумораи 4
Њамон љо
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Бедил дар шеър ва љомеаи муосири тољик
Бо вуљуди баъдан роиљ шудани анљоми
тањќиќот дар мавриди шахсият ва осори Бедил, дар
тамоми давраи Шўравї дар Тољикистон дар
масъалаи чопи осори ў кори љиддие анљом нашудааст
ва фаќат намунањои бисѐр мухтасаре аз ѓазалиѐт,
рубоиѐт ѐ байтњои мунтахаби ў ба забони аслї ѐ дар
тарљумаи русї гоњо људогона ва гоњо дар маљмўъњои
љамъї ба нашр расидааст. Ба сабаби чоп нашудани
куллиѐти осор ѐ девони ѓазалиѐти Бедил, ба љуз
муњаќќиќоне, ки ба захираи дастхатњои китобњонањо
роњ доштанд, умуми мардум аз ошної ва мутолиаи
осори ў мањрум монда буданд. Танњо баъд аз боз
шудани муњити маънавї дар солњои охири шўравї,
дар Тољикистон чопи куллиѐти Бедил дар назар
гирифта шуд, ки он њам хеле шитобкорона ва њатто
бидуни муќаддима ва тасњењоти лозим анљом шуд ва
љилдњои чопшуда гувоњи ин аст.1
Дар канори сабабњои дигар, ки зикрашон
гузашт, њамин дастрас набудани осори Бедил низ
шояд яке аз сабабњои камтар рў овардани шоирони
шўравии тољик ба тарзи ў бошад. Бо вуљуди ин, дар
канори бедилшиносии муњаќиќиќон, адибони тољик
низ дар мавридњои муносиб аз изњори ихлосу
муњаббати худ ба Бедил худдорї накардаанд. Устод
Мирзо Турсунзода, ки назари манфии ў дар бораи
бедилгароии таќлидї зикр гашт, дар шеъри “Тра
Чандрї”, ки дар манзумаи “Ќиссаи Њиндустон”
омадааст, бонуи њиндї Тра Чандриро ба Комдеи
1

Абдулќодири Белил, Осор, чопи Душанбе, љилдњои 1,2,3
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Бедил муќоиса намуда, дар зимн аз шеър ва љойгоњи
худи Бедил чунин ѐдовар мешавад:
Ба обу ранги нав Бедил чу омад дар
љањони назм,
Аз ў њусни дигар омўхт боѓу бустони
назм.
Сухан меронд сарбаста, нињон медошт
маъниро,
Ба мисли донаи гавњар, ки пинњон аст дар
дарѐ.
Дили тољику њинду чун ду шамъи
анљуман афрўхт,
Ба доѓи ин ду шамъи анљуманафрўз
Бедил сўхт1…
Гарчи дар ин шеър низ Турсунзода бар
“муфтиву мулло” набудани Бедил таъкид дорад, лек
бо вуљуди интиќодњои шадиди муњаќќиќони замонаш
печидагии сухани Бедил, ба ин масъала шоирона
нигариста, нињон доштани маъниро чун нињон
доштани донаи гавњар дар дарѐ тавсиф мекунад.
Аммо дар солњои охир бахше аз шоирони тољик
дубора ба Бедил рў овардаанд ва талош доранд, ки
ўро бозшиносї кунанд. Ба таври мисол, шоираи
шинохтаи тољик Гулрухсор борњо ба эљодиѐти Бедил
руљўъ карда, аз он бањрањо бурдааст ва ба гуфтаи
худаш, акнун шеъри ў аз шеъри Бедил таъсири зиѐд
гирифтааст.2
Дар мавриди таваљљуњи Гулрухсор ба Бедил
бояд гуфт, ки ў дар чанд мусоњибаи дохиливу
1
2

Мирзо Турсунзода. Асри ман, Душанбе, “Ирфон”,1974, сањ. 77
Маљалаи “Кайњони њавої”, обонмоњи 1372, шумораи 8
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хориљии худ дар бораи Бедил ба таври муфассал
изњори назар намуда, яке аз тарѓибгарони Бедил дар
хориљ будааст. Ў дар гуфтугў бо маљалаи “Кайњони
фарњангї” Бедилро шоири оянда ва Њофизро шоири
имрўзу фардо хонда, илова мекунад, ки “садои оянда
садои Бедил аст, ба гунае, ки дар дунѐ њама бемори
Бедил мешаванд”. Вале ба назари ў низ бино бар
тафовутњои зиѐд дар муњит ва шароити зиндагиашон,
Њофизу Бедил набояд бо њам ќиѐс шаванд.1
Аз намунањои ашъори бедилонаи гулрухсор
метавон сатрњои зеринро ироа намуд:
Пой дар гил, хор дар дил мондаам,
Аз фиреби умр ѓофил мондаам…2

1
2

Њамон љо
Гулчини ашъори Гулрухсор Сафиева, Тењрон, 1373, сањ. 194-195
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Бахши сеюм:
Бедил ва Афѓонистон
Баъд аз он ки чигунагии љойгоњи Бедил дар
Ирону Мовароуннањр камобеш баѐн шуд, агар ба
маќому манзалати ў дар Афѓонистон низ ишорае
гардад, тасаввури таќрибан комиле дар мавриди
“ќаламрави Бедил” ба даст хоњад омад. Албатта, боз
намудани љойгоњи Бедил дар ин кишвар ба
мутолиоти муфассале ниѐз дорад, лек дар ин љо дар
чорчўби имконот ба тави мухтасар ба ин масъала
пардохта мешавад.
Сарзамини Афѓонистони имрўза ба унвони
ќисмати људоинопазир, балки хеле муњими њавзаи
забону aдаби форсї, тамоми марњилањо ва љараѐнњои
фарњангии ин њавзаро низ ба нањве пушти сар
гузоштааст. Чун соњили дигари Омў, дар миѐнањои
асри 18 сабки њиндї бар муњити адбии Афѓонистон
низ њоким буд ва табъан, вуруди шеъри Бедил ба
унвони болотарин њадди ин сабк мавриди истиќбли
умум ќарор гирифт. Шавоњид нишон медињад, ки
таъсири шеъри Бедил дар хориљ аз Њиндустон, пеш аз
њама дар муњити адабии Афѓонистон дида шуд ва
мактаби бедилгароии Афѓонистон пештар аз
бедилгароии Мовороуннањр оѓоз шуда, бештар аз он
давом ѐфтааст.
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Гарчї дар бораи чигунагии бедилгароиву
бедилшиносї дар Афгонистон асари људогонае ба
даст наѐмада аст, лек сарчашмањои зиѐде ба ин
мавзўъ ишора намудаанд ва тањќиќоти худи
муаллифони афѓонистонї дар ин маврид ќобили
таваљљуњ аст. Дуктур Асадуллоњ Њабиб дар бахше аз
китоби “Бедил - шоири замонањо”1 ба ин мавзўъ рў
оварда, ба таври фењриствор тарихи вуруди шеъри
Бедил ба Афѓонистон ва шахсиятњоеро, ки аз мактаби
Бедил таъсир гирифтаанд, ѐдовар шудааст, ки бино
бар фарогир будании маълумоташ, бахше аз он
пешкаш мешавад.
Дуктур
Асадуллоњ
Њабиб
меорад:
“...Иродатмандон ва мухолифони Бедил, танњо ба як
нуќта мувофиќ ва танњо ба як њаќиќат бовар доранд,
ки дар кишвари мо номи Бедил танин ва нуфузи хосе
дорад, ки камтар шоире ба он баробар аст ва тарихи
адабиѐти дарии Афѓонистон бар њаќонияти ин матлаб
гувоњ аст. Дар нимањои ќарин 18 мелодї…
маъзурам.”2
Асадуллоњ Њабиб ба дурустї зикр менамояд, ки
“сари ин ришта то рўзгори мо мерасад” ва ин яке аз
муњимтарин хусусиятњои љойгоњи Бедил дар
Афѓонистон аст. Агар дар мавриди бедилгароии
Мовороуннањр ба унвони як падидаи гузошта ва дар
мавриди бедилгароиву бедилшиносии Ирон чун як
падидаи навпо сўњбат шавад, ин љарѐни дар
Асадуллоњ Њабиб. “Бедил -шоири замонањо”, Кобул, нашри
“Пуњантун”, 1363 њ.ш.
2 Њамон љо, сањ. 26-30 (Њангоми интиќолњо шаш сањифа аз ин бахши
рисола аз байн рафт, ки феълан имкони барќарории он муњайѐ нест)
1
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Афѓонистон аз ибтидо то ба имрўз пайваста идома
доштааст.
Бо
гузашти
замон
дар
канори
бедилгароиву бедилхонї бедилшиносии ќавие низ дар
ин кишвар ташаккул ѐфтааст.
Баъзе навиштањои бедилшиносони Афѓонистон
Аз он рў, ки ба иллати комилан фарогир ва
амиќ будани эътибор ва нуфузи Бедил дар
Афѓонистон уламои адабии ин кишвар њељ шаку
тардиде дар бузургворї ва бераќибии ў надоранд, аз
мавзўъи маќоми ў гузашта, ба таври мушаххас
пањлўњои гуногуни зиндагї ва осори ўро мавриди
пажўњшињои људогонаи худ ќарор додаанд. Мутолиа
дар рўзгору осори Бедил дар Афѓонистон таи
дањсолањо љарѐн доштааст ва Афѓонистон кишварест,
ки дар он бештарин таълифот дар мавзўъи мазкур ба
табъ расидаанд.
Агар дар мавриди корњои анљомишуда аз сўи
муњаќиќин ва ноширони ин кишвар сухан гўем, яке аз
бењтарин корњое, ки онњо анљом додаанд, нашри
Куллиѐти комили осори Бедил аст.1 Куллиѐти
мавриди назар, ки солњои 1342-1344 њ.ш. бо ибтикори
вазорати маорифи Афѓонистон дар Кобул ба табъ
расидааст, аз чањор љилд иборат буда, љилди аввали
он ѓазалиѐт, љилди дуввум таркиббанд, тарљеъбанд,
ќасоид, ќитъаот ва рубоиѐт, љилди саввум маснавиѐт
ва љилди чањорум “Чањор унсур”, руќаъот ва нуќоти
Бедилро шомил аст. Њангоми тањияи ин куллиѐт, ки
1

Куллиѐти Бедил, љилдњои 1-4, Кобул, маибааи “Пўњнї”, солњои
1341-1344 њ.ш.
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бо тасњењ, муќаддима ва хотимаи Халиллулоњ Халилї
ва њамкории Холмуњаммади Хаста ба нашр
расидааст, нусхањои зиѐде аз куллиѐтњои чопї ва
дастнависї Бедил мавриди мутолиаву муќобила
ќарор гирифтаанд. Чопи мазкур, ки аз сўи
бедилдонони њаќиќї тањия шудааст, хоса то замони
ба чоп расидани куллиѐт Бедил дар Тењрон, танњо
матни фарогир ва ќобили эътимоди муњаќќиќон дар
њамаи
кишварњо
буд.
Гарчї
њуруфчиниву
сањифабандии пастсифат истифодаи онро мушкил
кардааст ва дар ин бобат куллиѐти зикршудаи чопи
олисифати Тењрон бисѐр болотар меистад, лек бо
таваљљуњ ба ин, ки нусхаи Тењрон шомили осори
мансури Бедил нест, ањамияти корбурдии чопи Кобул
њамоно боќї мемонад. Дар зимн, љилди аввали ин
куллиѐт, яъне ѓазалиѐти Бедил, баъдан ду бор дар
Тењрон низ аз роњи нусхабардорї ба чоп расидааст,
ки дар бахшњои ќаблї ба он ишорат шуд.
Кори дигаре, ки сўи Халиллулоњ Халилї ироа
шудааст, китоби тањќиќии ў бо номи “Файзи ќудс”
аст, ки “рисолаи муфассале дар шарњи ањвол ва абсор
ва пояи нависандагї ва мувлад ва мадфани Мирзо ва
аќидаи мардуми ин љо дар он боб ва дар хусуси осори
манзум ва мансури Бедил” аст.1
Дар
миѐни
тањќиќоти
бедилшиносони
Афѓонистон, “Наќди Бедил”-и Салоњиддини Салљуќї
аз љумлаи муњимтарин осори таълифшуда дар
муарифї ва шинохти Бедил ба њисоб меояд.2 Ин асари
Халилуллоњ Халилї, Файзи Ќудс, Кобул, (бе нишондоди сол)
Салоњиддин Салљуќї. Наќди Бедил, матбааи “Пўњнї”, Кобул, 1343
њ.ш.
1
2
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пурњаљм, ки соли 1343 њ. ш. ба табъ расидааст, дар
ќисматњои људагонаи худ мафњуму истилоњоти
калидии Бедилро асосан тибќи дастабандии навъњои
шеърї шарњу тафсир мекунад. “Наќди Бедил” бо
шарњи фалсафиву ирфонии ин мафњумњо барои дарки
осори Бедил наќши муњиммие дорад ва дар айни
замон, гўѐи табањњур ва огоњии муаллиф бар
мавзўъњои мавриди бањс аст. Ин асар берун аз
Афѓонистон низ шинохта шудааст ва Шафеии
Кадканї дар Ирон маќолаеро ба наќди он ихтисос
додааст. Ў китоби мазкурро “даричаи хубе барои
шинохти фикрии Бедил” номида, аз муаллифї ў
тањсин менамояд, вале дар робита бо унвони ин китоб
менависад, ки “кош унвони “Тањлили Бедил” ѐ
“Ошної бо Бедил” ѐ “Љањонбинии Бедил” ба ин
китоб дода мешуд, на “Наќди Бедил”, чаро ки наќд
чизе дигар аст, љуз он чї дар ин китоб омадааст.”1
Асари
дигаре,
ки
дар
бедилшиносии
Афѓонистон љои намоѐн дорад, китоби дуљилдии
Ѓуломњусайин Муљаддадї бо номи “Бедилшиносї”
мебошад, ки соли 1350 њ.ш. ба табъ расидааст. Ин
китоб шомили 16 фасл буда, дар њафт фасли аввали
он зиндагинома ва баъзе пањлўњои шахсият ва њунари
Бедил ва дар фаслњои баъдї осори ў мавриди бањси
муфассал ќарор гирифтааст. Гарчи баррасињои
Ѓуломњусайни Муљаддадї ба андозаи мулоњизањои
Салљуќї даќиќ нест, лек асар њамчун муќаддимае бар
Бедилшиносї, зиндагинома ва осори ўро ба таври

1

Шафеии Кадканї. Шоири оинањо, сањ. 33
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содда ва бо забон ва шевањои муосир тавсиф
менамояд.1
Соли1351 дар Кобул китоби дигаре бо номи
“Ањвол ва осори Мирзо Абдулќодири Бедил” чоп
шуд, ки аз назари мазмуну муњтаво ва њатто
унвонгузории баъзе бобњо ба китоби “Бедилшиносї”и Муљаддадї бисѐр шабоњат дорад2. Ин асар ибтидо
аз сўи дуктур Абдулѓанї ба забони инглисї таълиф ва
бадъан аз сўї Мир Муњаммад Осаф Ансорї ба
форсии дарї тарљума шудааст. Чуноне ки дар
муќадимаи он омадааст, китоб њосили зањматњои
њафтсолои дуктур Абдулѓанї буда, ба ќавли яке аз
соњибназарони
бедилшиносии
Афѓонистон
Маликушшуаро Бетоб “дар тарљумаи њол ва ташрењ
ва тањлили афкори њазрати Мирзо муфассал ва
љомеътар аз ин китобе нест”.3 Дар њаќиќат њам
китоби дуктур Абдулѓанї аз назари корбурди
равишњои замонавии тањќиќ ва дастрасии васеъ ба
сарчашмањо аз дигар осори зикршуда болотар
меистад.
Дуктур Асадуллоњ Њабиб низ дар мавриди
Бедил китобу маќолањои зиѐд дорад ва асари
арзишманди “Бедил, шоири замонњо”, ки соли 1363
њ.ш. дар матбааи Донишгоњи Кобул ба чоп расидааст,
аз љумлаи онњост. Муаллифи китоб дар канори
баррасии кўтоњи зиндагинома ва нуфузи шеъри Бедил
1

Пўњанд Ѓулом Њасан Муљаддадї, Бедилшиносї, љилдњои 1 ва 2,
Кобул, 1350 њ.ш.
2 Дуктур Абулѓанї, Ањвол ва осори Мирзо Абдулќодири Бедил,
тарљумаи Мирмуњаммад Осафи Ансорї, Кобул, матбаъаи “Пўњнї”,
1351њ.ш.
3 Њамон љо, муќаддима
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дар Афѓонистон, асосан ба мавзўњои иљтимоъї дар
шеъри Бедил пардохта, андешањои ў дар боби
баробариву бародарии миллатњо, маќому манзалати
инсон, вазъи љомеъаву замон ва ѓайраро инъикос
намудааст. Ќобили зикр аст, ки дар њоле, ки
бедилшиносони афѓон маъмулан ба афкори фалсфиву
ирфонии Бедил таваљљуњ доштаанд, Асадуллоњ Њабиб
дар навиштањои дигараш низ ба њамин пањлўи
љањонбинии Бедил рў овардааст. Дар ин маврид шояд
ў зимни навиштани маќолаи илмии “Бедилшиносї
дар Иттињоди Шуравї” 1 ва ошноии хуб бо осори
бедилшиносони ин кишвар тањти таъсир ќарор
гирифта бошад.
Илова ба осори илмиву тањќиќии бедилшиносї,
ки намунањои он бисѐр зиѐданд, дар Афѓонистон як
силсила шарњу тафсирњое бар осори Бедил ба миѐн
омадаанд, ки ба тариќи анъанавї навишта шудаанд.
Намунањои муосири ин гуна шарњњо ба ду
тариќ падид меоянд. Аввалан, дар Афѓонистон
мањфилњои
бедилхонї
ва
њалќањои
дарсии
бедилшиносони варзида њамеша фаъол буда, дар онњо
ашъори Бедил ба тариќи интихобї ва ѐ бо тартиби
муайян шарњу тафсир шудааст, ки ѐддоштњои
сабтшудаи њозирон ва шогирдони ин гуна мањофилњо
гоњо ба шакли китоби алоњида даромадаанд. Сониян,
бедилшиносони људогона ба сурати хос машѓули
шарњнависї бар осори Бедил буда, корњои худро
дастраси умум гардонидаанд.
Аз љумлаи шорењони муосири Бедил дар
Афѓонистон Муњаммад Абдулњамиди Асир бо
1

Си маќола дар бораи Бедил, сањ. 293
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тахаллуси Ќандиоѓо будааст, ки аз шайхони тариќат
шинохта шуда, рўзњои панљшанбе дар манзилаш
мањфилњои бедилхонї баргузор менамудааст.1 Аз
тавсифњои зиѐде, ки дар мавриди мањфилњои
Ќандиоѓо навишта шудааст, чунин бармеояд, ки
њалќањои ў ба бедилхонињои Мовороуннањри
тоинќилобї бисѐр шабењ будааст ва такрори матлаб
зарурате надорад.
Ин шорењ чанд китобе дар шарњи осори Бедил
нигоштааст, ки яке аз онњо бо номи “Ќалиди ирфон” 2,
аз ду љилд иборат буда, байтњои интихобие аз
ѓазалњои ўро аввал аз назари маънї ва сипас аз
назари мафњуму истилоњњо шарњ кардааст. Вале то
њанўз фаќат љилди аввали он бо дастхати муалиф3
нашр шудааст. Дар китоби дигари худ, ки “Шарњи
рубоиѐти Мирзо Абдулќодири Бедил (рањматуллоњи
алайњ)” ном дорад, Ќандиоѓо рубоиѐти Бедилро дар
мавзўъњои ирфоние чун дард, ибрат, сулук, тањќиќ ва
маош бо забони содда ва бо равиши пешиниѐн шарњ
намудааст4.
Дар канори шарњи осори Бедил, Ќандиоѓо дар
пайравї аз ў шеър низ гуфта, ба теъдоди зиѐде аз
ѓазалњои Бедил мухаммас бастааст, ки бахше аз онњо
дар маљмўъае бо номи “Пайванди дилњо”5 ва
1

Рўзномаи Њамшањрї, Тењрон, 16 исфанди соли 1371 њ.ш.
Муњаммад Абдулњамид Асир “Ќандиоѓо”. Калиди Ирфон, љилди
аввал, (шарњи абѐти ѓомизи Абулмаъони Бедил.) Кобул, 1370
3 Њамон љо, муќаддима
4 Муњаммад Абдулњамид Асир “Ќандиоѓо”. Шарњи рубоиѐти Мирзо
Абдулќодири Бедил (рањматуллоњи алайњ), Кобул, 1369
5 Муњаммад Абдулњамид Асир (Кандиоѓо). Пайванди дил, нашри
Вазорати иттилоот ва култур, Кобул, 1369њ.ш.
2
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намунањои дигараш дар охири китоби “Шарњи
рубоиѐти Абдулќодири
Бедил
(рањматуллоњи
алайњ)” гирдоварї шудаанд. Чун то ин лањза аз осори
шоирони бедилгарои Афѓонистон намунае оварда
нашуд, муносиб аст, ду банд аз як мухаммаси
Муњаммади Асир бар ѓазали Бедил пешкаш гардад:
Бањори ноз аз тарфи гули рўи ту меояд,
Насими хушгувор аз сунбули мўи ту меояд,
Кадомин мањмили умед аз сўи ту меояд,
“Љунуне бо дили гумгашта аз кўи ту меояд,
Димоѓи ман парешон аст ѐ буї ту меоаяд.”
Њуљуми љилва шуд охир ба њайрат рањнамуни ман,
Муњаббат љўши найранге зад аз њар ќатра хуни ман,
Гар инњо нест таъсири дили вањдатфусуни ман,
“Гули боѓи чи найранг аст тамњиди љунуни ман,
Ки бо худ то гиребон медарам, бўи ту меояд”1.
Дар поѐни бояд гуфт, ки маљмўъи осори
бедилонаи шоирон ва тањќиќоти бедилшиносони
Афѓонистон бештар аз њар љои дигар буда, њам ба
сабаби бузургии њаљми он ва њам ба сабаби дар
шароити њозир дар дастрас ќарор надоштани њамаи
он осор, зикру тавсифи якояки онњо номумкин аст ва
матолиби ин бахш фаќат барои пурратар
гардонидани тасаввурот дар бораи таъсир ва љойгоњи
Бедил дар тамоми њавзањои адаби форсї оварда шуд
ва њаргиз њамсанги як тањќиќи људогона дар мавриди
бедилгарої ва бедилшиносї дар Афѓонистон
намебошад.
1

Њамон љо, сањ. 72-75
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21.Носирљон Маъсумї. Асарњои мунтахаб,
љиллди якум, Душанбе, “Ирфон”, 1977
22.Турсун Неъматов. Мирзо Абдулќодири
Бедил // Китоби дарсии адабиѐти тољик
барои синфи 10. “Маъориф”, Душанбе,
1990
23.Љобилќо Додалишоев. Куллиѐти осори
Сайидои Насафї. ??????
24.Садриддин Айнї. Ёддоштњо. Нашдавтољ.
Сталинобод, 1954, љ. 1-2
25.Рањматуллоњи Возењ. Туњфат-ул-ањбоб фи
тазкират-ул-асњоб. Бо муќаддима ва
тасњењи Асѓари Љонфидо. “Дониш”,
Душанбе, 1977
26.Нодира. Девон. “Ирофон”, Душанбе,
1967
27.Маљаллаи
“Садои
Шарќ”,
1960,
шуморањои 1-2
28.Радий Фиш ва Рањим Њошим. Бо чашми
виљдон. Душанбе, 1978
29.Тошхўља Асирии Хуљандї. Ашъори
Мунтахаб, “Адиб”, Душанбе, 1987
30.С.Айнї. Намунаи адабиѐти тољик.
Москва, 1926
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31.З.Раљабов. Аз таърихи афкори љамъиятии
сиѐсии
халќи
тољик.
Нашдавтољ,
Сталинбобд, 1959
32.Зуфархони Љавњарї. Асарњои мунтахаб.
Мураттиб
Суњайлї
Љавњаризода.
Нашдавтољ.-Душанбе, 1962
33.Хоља
Неъматуллоњи
Муњтарам.
Тазкират-уш-шуаро.
Бо
тасњењ
ва
муќаддимаи Асѓари Љонфидо. “Дониш”,
Душанбе, 1976
34.Туѓрали Ањрорї. Корвони муњаббат.
Девони ашъор, “Ирфон”, Душанбе, 1990
35.Савдо.
Мунтахабот.
Нашдавтољ.
Сталинобод, 1958
36. Расул
Њодизода.
Ањмади
Дониш,
тарљумаи њол ва мероси адабию илмї,
Душанбе, “Ирфон”
37.Ањмади
Дониш.
Наводир-ул-ваќоеъ,
китоби дуввум. Душанбе, “Дониш”,1989
38.Расул Њодизода. Сапедадам. Душанбе,
“Ирфон”,1976
39.Ашъори
форсии
Иќболи Лоњурї,
Тењрон, “Љовид”,1361
40.Маљалаи мутолиоти Осиѐи Марказї ва
Ќафќоз. Тењрон, 1372, шумораи 2
41.Садриддин Айнї. Ёддоштњо. Бо кушиши
Саидии Сирљонї. Тењрон, “Огоњ”, 1361
42.Асадуллоњ
Њабиб.
Вожасозї
ва
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одатситезии сарфї ва нањвї дар
сурудањои Бедил //Маљаллаи “Фарњанг”,
соли 1993, шуморањои 1-3.
43.Љашнномаи Айнї. Љузъи сеюм.-Душанбе,
“Дониш”, 1966
44.Абдурауфи Фитрат. Бедил дар як маљлис.
Москав, 1923
45.Мансури Мунтазир. Муќаддимаи Девони
Бедил. Тењрон, “Нашри байналмилалї”,
бидуни сол
46.Б.Ѓафуров.
Тољикон.Душанбе,
“Ирфон”,1985
47.Асадуллоњ Њабиб. Бедилшиносї дар
Иттињоди Шуравї //Си маќола дар бораи
Бедил
48.Садриддин Айнї. Ашъори мунтахаб.
Душанбе, Нашдавтољ, 1966
49.Абдулќодири Белил. Осор. Душанбе,
Адиб, љилдњои 1,2,3
50.Мирзо Турсунзода. Асри ман. Душанбе,
“Ирфон”, 1974
51. Гулчини ашъори Гулрухсор Сафиева.
Тењрон, 1373
52.Асадуллоњ Њабиб. Бедил - шоири
замонањо, Кобул, нашри “Пуњантун”,
1363 њ.ш.
53.Куллиѐти Бедил, љилдњои 1-4, Кобул,
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матбааи “Пуњнї”, солњои 1341-1344 њ.ш.
54.Халилуллоњ Халилї. Файзи Ќудс, Кобул,
(бе нишондоди сол)
55.Салоњиддин Салљуќї. Наќди Бедил.
матбааи “Пуњнї”, Кобул, 1343 њ.ш.
56.Ѓулом Њасан Муљаддадї. Бедилшиносї.
Љилдњои 1 ва 2, Кобул, 1350 њ.ш.
57.Абулѓанї. Ањвол ва осори Мирзо
Абдулќодири
Бедил.
Тарљумаи
Мирмуњаммад Осафи Ансорї. Кобул,
матбааи “Пуњнї”, 1351њ.ш.
58.Муњаммад
Абдулњамид
Асир
“Ќандиоѓо”. Калиди Ирфон. Љилди аввал
(шарњи абѐти ѓомизи Абулмаъонї Бедил),
Кобул, 1370
59.Муњаммад
Абдулњамид
Асир
“Ќандиоѓо”. Шарњи рубоиѐти Мирзо
Абдулќодири
Бедил
(рањматуллоњи
алайњ), Кобул, 1369
60.Муњаммад
Абдулњамид
Асир
«Кандиоѓо». Пайванди дил. Нашри
Вазорати иттилоот ва култур, Кобул,
1369 њ.ш
61.Файз Муњаммадхони Закариѐ. Бедил чї
гуфт? Тењрон, “Тобон”, 1334 њ.ш
62. Њасани Њусайнї. Бедил, Сипењрї, сабки њиндї.
Тењрон, “Суруш”, 1368њ.ш
63. Садриддин Айнї. Мирзо Абдулќодири Бедил,
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нашриѐти давлатии Тољикистон.- Сталинобод,
1954
64. Саид Муњаммад Муќими Таботабої. Бозгашти
сабки њиндї ба Ирон. // Соиб ва сабки њиндї.
Интишороти китобхонаи марказї ва маркази
аснод Тењрон, исфанди 2535-1354.
65. Кайњони њавої, соли дањум, обонмоњи 1372,
шумораи 81 (вижаи фарњанги Тољикистон)
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